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ขอมูลเบื้องตนของมหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทํา

การสอน เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2498 โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาท่ีผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2504 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี มีนโยบายท่ีจะ

ผลิตครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอ่ืนๆ 

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

แรก 

 พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัยครูธนบุรี 

 พ.ศ.2514 เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ช้ันสูงเปนครั้งแรก 

 พ.ศ.2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 

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

วิทยาศาสตรท่ัวไปเปนครั้งแรก ท้ังภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและ

บุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.) ซ่ึง

หนวยงาน      ตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครู

วาดวยการบริหารกลุมวิทยาลัย 

 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซ่ึงอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด เปลี่ยนไปอยูใน “สหวิทยาลัย

รัตนโกสินทร” ตามประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครู

ดําเนินงานรวมกัน เรียกวาสหวิทยาลัย 

 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบัน 

ราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 

 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี  จึงเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม

พระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 

 พ.ศ.2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

หลายหลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

พ.ศ. 2549 เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป  

 พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yulin Normal 

University, Guangxi Normal University และ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan College of 

Business Management สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Thurgau University of Teacher Education 

สมาพันธรัฐสวิส 

 พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Kunming 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism 

ไตหวัน  

 พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย University of 

Miyazaki ญี่ปุน 

 พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังนี้ 

  - Dali University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน 

  - National Pingtung University, ไตหวัน 

  - Trans World University, ไตหวัน 

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

  - University Mahasaraswati Denpasar, อินโดนีเซีย 

  - Technological University of the Philippines, ฟลิปปนส 

 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังนี้ 

  - Mean Chey University, กัมพูชา 

  - Thai Nguyen University, เวียดนาม 

  - Hainan College of Foreign Studies, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Yunnan College of Business Management, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Kunming University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน 
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 พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังนี้ 

  - The National University of Laos, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Nanchang Institute of Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Fu Zhou Chuangxin Vocational College, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

ในตางประเทศ ดังนี้ 

  - University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา 

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ระบุวาใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน 

อุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของ

ทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชนมีสวนรวมในการจัดการ

การบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมี

วัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ระบุวา ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ (1) แสวงหาความจริงเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรัก

และผูกพันตอทองถ่ิน อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรู เทาทันการ

เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต บัณฑิตของ

ประเทศ (3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ

ของชาติ (4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง ทองถ่ินใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือ

ประโยชนของสวนรวม (5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง (6) ประสานความรวมมือและชวย เหลือ

เก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให

เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมให

เกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
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ยั่งยืน (8) ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดกําหนดภารกิจในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราช- 

บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 โดยเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยาง     

มืออาชีพ เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู มีความโดดเดนทางดานอุตสาหกรรมบริการ วิจัย สราง     

องคความรูและนวัตกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน    

อยางยั่งยืน 

 ในการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดรวมกันกําหนดพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 เขต ไดแก เขต

ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ราษฎรบูรณะ บางกอกใหญ จอมทอง ทวีวัฒนา บางพลัด       

บางขุนเทียน บางคอแหลม และประเวศ สวนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอบางพล ี

อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางเสาธง โดย   

ในเบื้องตน ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดูแลอําเภอบางพลี ซ่ึงเปนอําเภอท่ีต้ังของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เปนเบื้องตน 
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ปรัชญา / วิสัยทัศน / คติพจน / พันธกิจ 

ปรัชญา (Philosophy) :   

 มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูคูคุณธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินกับภูมิปญญาสากล สรางองคความรู

เพื่อพัฒนาทองถ่ินใหยั่งยืนและสรางสังคมคุณภาพ 
 

คติพจน (Motto) :    

 สิกฺขมยปฺญา ปญญาเกิดจากการศึกษา 
 

วิสัยทัศน (Vision) :    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปนสถาบัน

หลักที่บูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพื่อสรางความมั่นคงใหกับประเทศ 
 

พันธกิจ (Mission) :    

 1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 

 2. พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยการถายทอด

องคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 

 3. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน และเสริมสรางความเขมแข็งของ

ผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชนตอสวนรวม 

 4. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มุงเนนการบูรณาการ

เพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินและบูรณาการกับภูมิปญญาสากล 

 6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอม

รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : 

 1.  ผลิตและพัฒนาครู/ บุคลากรทางการศึกษา 

 2.  พัฒนาทองถ่ินโดยนอมนําแนวทางพระราชดําริสูการปฏิบัต ิ
 

อัตลักษณของบัณฑิต : 

 1.  มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการตามแนวพระบรมราโชบาย 

  - มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง 

  - มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง 

  - มีอาชีพมีงานทํา 

  - เปนพลเมืองดีมีวินัย 

 2.  มีจิตอาสา 

 3. มีทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 
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สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี กลุมตรวจสอบภายใน 

 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ 

 

คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

หนวยงานวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

หนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ 

คณะครุศาสตร 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ 

- งานโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ  

โครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวฒันธรรม 

- งานวิชาการดานศิลปวฒันธรรม  

  และศูนยธนบุรีศึกษา วฒันธรรมและอาเซียน 

  

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ 

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ 

- ภาควิชามนุษยศาสตร 

- ภาควิชาสังคมศาสตร 

สํานักงานอธิการบด ี

- สํานกังานอธกิารบด ี

- กองกลาง 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศึกษา 

- กองพัฒนาระบบบริหาร 

- กองคลังและพัสด ุ

- กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 

- กลุมงานกฎหมายและวินัย 

- กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ 

  วิสาหกจิและสหกิจศึกษา 

  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานวจิัย พัฒนา เผยแพร และบริการวิชาการ 

  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานหอสมุดและสารสนเทศ 

- งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ศูนยภาษา 

- ศูนยคอมพิวเตอร 

  

สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ  

- งานหลักสูตร และแผนการเรียน 

- โครงการบัณฑิตศึกษา  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 ในป พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

ท่ัวประเทศ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงมีหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรมราโชบายท่ี

กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีสงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด

พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ

ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง

รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน

ประจําทุกป 

 จากกฎกระทรวงดงักลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

ข้ึน โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนา และไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตป

การศึกษา 2562 เปนตนไป  

 องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาข้ึน ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบัน 

อุดมศึกษาท้ัง 4 ดาน ซ่ึงทําการเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โดยกําหนดองคประกอบดังนี้ 
 

 1.  ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก  

   องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  

   องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

   องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา  

   องคประกอบท่ี 4 อาจารย  

   องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

   องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
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 2.  ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

   องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

   องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

   องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   

   องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

   องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
 

 3.  ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

   องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

   องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

   องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   

   องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

   องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
 

 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

ใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และ

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐาน

ท่ีต้ังไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอตนสังกัดทุกป

การศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอ

สังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 

 อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ใหมีการดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและ

สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานและ

วิสัยทัศนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนด โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุม

คุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการ

ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการระดับ

มหาวิทยาลัยในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีจะมีการรับรอง

คุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ี
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สะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

 

แนวปฏิบัติการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 เปนไปดวย

ความเรียบรอย งานประกันคุณภาพการศึกษาขอแจงแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ดังนี้ 

 1. ปฏิทินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน 

และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 

ระดับ ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ระดับหลักสูตร ระหวางวันท่ี 1 - 11 มิถุนายน 2564 

ระดับคณะ ระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 

ระดับหนวยงาน ระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 

ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี 9 - 31 สิงหาคม 2564 

 

 2. แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 

ระดับหลักสูตร ผูประเมินจํานวน 3 คน ตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีขอรับการ

ประเมิน ซ่ึงประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ี

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)  

** ในกรณีท่ีหลักสูตรนั้นไมสามารถหากรรมการท่ีข้ึนทะเบียนได อนุโลม ใหเปนผูท่ีเคยข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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(สกอ.) หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
 

ระดับคณะ ผูประเมินจํานวน 3 คน ตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับคณะท่ีขอรับการประเมิน 

ซ่ึงประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ี

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏั (คปภ.) 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
 

ระดับหนวยงาน ผูประเมินจํานวน 3 คน ตอง ซ่ึงประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) หรือผูท่ีเคยผานการอบรมของ สกอ. และคปภ.  

หรือ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณสูง และเชี่ยวชาญในดานท่ี

สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

 - กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 หรือ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณสูง และเชี่ยวชาญในดานท่ี

สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
 

ระดับมหาวิทยาลัย ผูประเมินจํานวน 5 คน ซ่ึงประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 1 คน 

 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ี

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 3 คน 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 1 คน 

 

 3. การรายงานผล  

 องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีรายงานผลโดยใช ปการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31

พฤษภาคม 2564)  

  ระดับหลักสูตร องคประกอบท่ี 1 - 6 
 

  ระดับคณะ องคประกอบท่ี 1 - 5  

    ยกเวน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ

             งานสรางสรรค 
 

  ระดับหนวยงาน องคประกอบท่ี 1 - 5  

    ยกเวน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ  

             งานสรางสรรค 
 

  ระดับมหาวิทยาลัย องคประกอบท่ี 1 - 5  

    ยกเวน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและ 

                 งานสรางสรรค 
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 องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีรายงานผลโดยใช ปงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2563 - 30 

กันยายน 2564) 

  ระดับคณะ องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

  ระดับหนวยงาน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

    ระดับมหาวิทยาลัย องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
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เปาหมายแตละตัวบงชี้ตามองคประกอบในการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563  

(1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 9/2563 เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2563  

 

เกณฑพิจารณา ตัวบงชี้ 

เปาหมายปการศึกษา 2563 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

คาเฉล่ียผลประเมิน 

ระดับหลักสูตร 

1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

มีคาเฉล่ียของระดับ 

คุณภาพของทุก

หลักสูตรเทากับ 

3.60 

3.60 - รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

หลักสูตรทุก

หลักสูตรของท้ัง 4 

คณะ 

งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

รอยละของอาจารย

ตามเกณฑ สกอ. 

1.2 อาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

มีอาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละ 27.50 

27.50 x 5 

40 

= 3.44  

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

 

กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

งานประกัน

คุณภาพการศึกษา

และ 

กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

รอยละของอาจารย

ตามเกณฑ สกอ. 

1.3 อาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนง

ทางวิชาการ 

มีอาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมี

ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ รอยละ 

29.00 

29.00 x 5 

60  

= 2.42 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

 

กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

งานประกัน

คุณภาพการศึกษา

และ 

กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

6 ขอ 1.4 การบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - อ.เอกรัตน สุขะสุคนธ 

- อ.เอกรินทร ต้ังนิธิบุญ 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

6 ขอ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - อ.เอกรัตน สุขะสุคนธ 

- อ.เอกรินทร ต้ังนิธิบุญ 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

5 ขอ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะ

และทักษาการใชภาษา 

อังกฤษ (เกณฑใหม) 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

4.00 - รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- ผศ.นพรัตน ปญญาดิลก  

                 พงศ 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

และศูนยภาษา 

ศูนยภาษา 
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เกณฑพิจารณา ตัวบงชี้ 

เปาหมายปการศึกษา 2563 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

5 ขอ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะ

และทักษะดานดิจิทัล 

(เกณฑใหม) 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00 - รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- ผศ.แอนนา พายุพัด 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

และสํานักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลรวมของผลการ

ประเมินรอยละของ

หลักสูตรท่ีนักศึกษา

ชั้นปสุดทายมีสวน

รวมสรางสรรค

นวัตกรรมของทุก

คณะ 

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษา

มีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม (เกณฑใหม) 

คาเฉล่ียของ

คะแนนผลการ

ประเมินรอยละ 

ของหลักสูตรท่ี

นักศึกษามีสวน

รวม/สรางสรรค

นวัตกรรมของทุก

คณะ เทากับ 

4.00 

16 

4 

= 4.00 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

คณะท้ัง 4 คณะ งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

7 ขอ 2.1 ระบบและกลไก

งานวิจัย งานสรางสรรค 

หรือนวัตกรรม 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ดร.พรศิริ กองนวล 

- ดร.วีรชัย คําธร 

 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

จํานวนเงินทุนตอ

อาจารยประจําและ

นักวิจัย 

2.2 เงินสนับสนุน

งานวิจัยและ 

งานสรางสรรค 

ผลรวมของผลการ

ประเมินเงิน

สนับสนุนงานวิจัย

และงาน

สรางสรรคของทุก

คณะและสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

เทากับ 23.50 

23.50 

5 

= 4.70 

 

 

 

 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- ดร.วีรชัย คําธร 

 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

รอยละของผลรวม

คานํ้าหนักผลงาน

ทางวิชาการ 

2.3 ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

ผลรวมของคะแนน

ผลการประเมินผล

งานทางวิชาการ

ของทุกคณะและ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา เทากับ

22.50 

22.50 

5 

= 4.50 

 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- ดร.วีรชัย คําธร 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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เกณฑพิจารณา ตัวบงชี้ 

เปาหมายปการศึกษา 2563 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

คาคะแนนรอยละ

ของจํานวนผลงาน 

วิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอ

อาจารยประจําหรือ

นักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

ท่ีรอยละ 30 

2.4 ผลงานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใช

ประโยชนตอชุมชน 

(เกณฑใหม) 

คาคะแนนรอยและ

ของจํานวน

ผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคตอ

อาจารยประจํา

หรือนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

ท่ีรอยละ 30 

30 x 5 

30 

= 5.00 

 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- ดร.วีรชัย คําธร 

 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

6 ขอ 3.1 ระบบและกลไกการ

บริการวิชาการเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น ชุมชน

หรือสังคม 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ดร.พรศิริ กองนวล 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- อ.วสุธิดา  นักเกษม 

- อ.ภัทรพล พรหมมัญ 

- ดร.วีรชัย คําธร 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

- กองบริการ

การศึกษาและ

บริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาและ      

กองบริการ

การศึกษาและ

บริการวิชาการ 

 3.2 จํานวนชุมชน

เปาหมายท่ีไดรับการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองตาม

แผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

(เกณฑใหม) 

คารอยละจํานวน

ชุมชนเปาหมายท่ี

ไดรับการพัฒนา

อยางตอเน่ืองตาม

แผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับ

ชุมชนท่ีกําหนด

รอยละ 20 

20 x 5 

20 

= 5.00 

 

 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- อ.วสุธิดา  นักเกษม 

- อ.ภัทรพล พรหมมัญ 

- ดร.วีรชัย คําธร 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

- กองบริการ

การศึกษาและ

บริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาและ      

กองบริการ

การศึกษาและ

บริการวิชาการ 

องคประกอบท่ี 4 : ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

8 ขอ 4.1 ระบบและกลไกดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย (เกณฑใหม) 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ดร.พรศิริ กองนวล 

- อ.นิชาภา พิมพสุต 

 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผลรวมของผลการ

ประเมินผลลัพธดาน

ศิลปและวัฒนธรรม

และความเปนไทย

ของทุกคณะ 

4.2 ผลลัพธดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย (เกณฑใหม) 

ผลรวมของผลการ

ประเมินผลลัพธ

ดาน

ศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย

ของทุกคณะ 

5.00 - ดร.พรศิริ กองนวล 

- อ.นิชาภา พิมพสุต 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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เกณฑพิจารณา ตัวบงชี้ 

เปาหมายปการศึกษา 2563 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

จํานวน 6 เรื่อง - ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

5 ขอ 5.1 การจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการ

ทํางาน (เกณฑใหม) 

ดําเนินการ 

ครบทุกขอ 

5.00 - รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- อ.วรรณพร จิตรสังวรณ 

คณะท้ัง 4 คณะ 

และสํานักสงเสริม

วิชาการและ 

งานทะเบียน 

สํานักสงเสริม

วิชาการและ 

งานทะเบียน 

7 ขอ 5.2 การบริหารของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือการ

กํากับ ติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจ กลุม

มหาวิทยาลัย และ

เอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ผศ.ดร.ยุวลักษณ  

                เวชวิทยาขลัง 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- นายจิรายุ พลับสวาท 

- นางบุษบา กอศรีสกุล 

 

- กองนโยบายและ

แผน 

- กองคลังและพัสดุ 

- กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

- งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เกณฑขอ 1 

- กองนโยบายและ

แผน 

เกณฑขอ 2 

- กองคลังและพัสดุ 

เกณฑขอ 3 - 5 

และ 7 

- งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เกณฑขอ 6 

- กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

คะแนนเฉล่ียของผล

การประเมินระดับ

คณะทุกคณะ 

5.3 ผลการบริหารงาน

ของคณะ 

คะแนนเฉล่ียของ

ผลการประเมิน

ระดับคณะทุก

คณะ 

4.50 - รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

6 ขอ 5.4 ระบบกํากับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ดร.พรศิริ  กองนวล     

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

หลักสูตรทุก

หลักสูตรของคณะ

ท้ัง 4 คณะ  

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา 

 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาอาจารย

ดานวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ 

 

มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดคาเปาหมายการพัฒนา

อาจารยดานคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ 

โดยท่ีมีการปรับคาเปาหมายสูงข้ึนกวาท่ีระบุในรายการการ

ประเมินตนเองปการศึกษาท่ีผานมา ดังนี ้

คาเปาหมายการพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิปริญญา

เอก ปการศึกษา 2563 ต้ังคาเปาหมายเทากับ 3.44 

คะแนน ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 เทากับ 

3.37 คะแนน  

คาเปาหมายการพัฒนาอาจารยดานตําแหนงทาง

วิชาการ ปการศึกษา 2563 ตั้งคาเปาหมายเทากับ 2.42 

คะแนน ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 เทากับ 

2.36 คะแนน 

และมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ป  2563 - 2567มีการ

กําหนดคาเปาหมายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนเอาไวอยางชัดเจน 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

แมวาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย งานวิจัยจะ

อยูในระดับดีมากแลว ก็ตามแตคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จะเปนหนวยงานท่ีสามารถผลักดัน

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว

ไดดียิ่งข้ึน 

 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดสงเสริม

ใหอาจารยจากทุกคณะเสนอโครงการวิจัยอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสถาบันวิจัย

และพัฒนาไดส ง เสริมและผลักดันใหอาจารยจัดทํา

โครงการวิจัยสงผลใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยมากข้ึน ในปงบประมาณ 2563 

จํ านวน 6 โครงการ  คิด เปน งบประมาณ จํ านวน  

2 ,037 ,000 บาท ซ่ึงมากกวาในปงบประมาณ 2562 

งบประมาณจํานวน 1,936,000 บาท 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

- ไมมีขอเสนอแนะ - 

 

- 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- ไมมีขอเสนอแนะ - 

 

 

- 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

- ไมมีขอเสนอแนะ - 

 

- 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
ผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบ 1 - 5                        
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด๎วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบํงชี้            
ที่ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จ านวนรวม 20 ตัวบํงชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คําเฉลี่ยผลประเมินระดับหลักสูตร 

1.2 อาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละของอาจารย๑ตามเกณฑ๑ สกอ. 

1.3 อาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีต าแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละของอาจารย๑ตามเกณฑ๑ สกอ. 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ๑มาตรฐาน 6 ข๎อ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ๑มาตรฐาน 6 ข๎อ 
1.6 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ เกณฑ๑มาตรฐาน 5 ข๎อ 

1.7 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัล เกณฑ๑มาตรฐาน 5 ข๎อ 
1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค๑
นวัตกรรม 

ผลรวมของผลการประเมินร๎อยละ
ของหลักสูตรที่นักศึกษาชั้นปี
สุดท๎าย มีสํวนรํวมในการ
สร๎างสรรค๑นวัตกรรมของทุกคณะ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรม เกณฑ๑มาตรฐาน 7 ข๎อ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ จ านวนเงินทุนตํออาจารย๑ประจ า 

(เกณฑ๑ สกอ./นับปีงบประมาณ) 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย ร๎อยละของผลรวมคําน้ าหนักผลงาน

ทางวชิาการ (ปรับคําน้ าหนัก สกอ.) 
2.4 ผลงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎
ประโยชน๑ตํอชุมชน 

คําคะแนนร๎อยละของจ านวน (ชิ้น) 
ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ตํอ
อาจารย๑ประจ าหรือนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่ร๎อยละ 30 

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนา
ท๎องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

เกณฑ๑มาตรฐาน 6 ข๎อ 

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่องตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน 

ผลรวมของผลการประเมินร๎อยละ
ของจ านวนชุมชนเป้าหมายที่
ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตาม
แผนเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับ
ชุมชนของทุกคณะ 
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

4. ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เกณฑ๑มาตรฐาน 8 ข๎อ 

4.2 ผลลัพธ๑ด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

ผลรวมของการประเมินผลลัพธ๑
ด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยของทุกคณะ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน เกณฑ๑มาตรฐาน 5 ข๎อ 

5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ๑ตามพันธกิจ กลุํมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ๑
ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ๑มาตรฐาน 7 ข๎อ 

5.3  ผลการบริหารของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับคณะทุกคณะ 

5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ เกณฑ๑มาตรฐาน 6 ข๎อ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช๎หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลําวจึงเกี่ยวข๎องกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตํการก าหนดปัจจัยน าเข๎าที่ได๎มาตรฐานตามที่ก าหนด 
ประกอบด๎วย การมีอาจารย๑ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ   
การเรียนการสอนที่อาศยัหลักการรํวมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 ตัวบ่งช้ีจ านวน 8 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบํงชี้ที่ 1.2 อาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบํงชี้ที่ 1.3 อาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีต าแหนํงทางวิชาการ 
  ตัวบํงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบํงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบํงชี้ที่ 1.6 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 
  ตัวบํงชี้ที่ 1.7 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัล 
  ตัวบํงชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค๑นวัตกรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ๑ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะท๎อนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คําเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

สูตรการค านวณ 
 
 
 

 หมายเหตุ : 1. หลักสูตรที่ได๎รับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมํต๎องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบํงช้ีนี้ แตํต๎องรายงานผลการรับรอง
ตามระบบนั้น ๆ ในตัวบํงช้ีนี้ให๎ครบถ๎วน 
    2. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ปิดแบบมีเง่ือนไข ให๎อยูํในดุลยพินิจการบริหารจัดการของ  
แตํละมหาวิทยาลัยในการค านวณตัวบํงช้ี 1.1 

 
ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีจ านวน 35 หลักสูตร ประกอบด๎วยปริญญาตรีจ านวน 33 หลักสูตร   
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร โดยหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีผ่านทุกหลักสูตร ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
 

คณะครุศาสตร์ ขอรับการประเมินจ านวน 8 หลักสูตร ผ่านทุกหลักสูตร ได๎แกํ 
  1. สาขาวิชาคณิตศาสตร๑    3.47 คะแนน  
  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ศึกษา     3.47 คะแนน 
  3. สาขาวิชาสังคมศึกษา            3.94 คะแนน 
  4. สาขาวิชาภาษาไทย            3.52 คะแนน  

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑ทั่วไป     3.38 คะแนน  
6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          3.65 คะแนน 
7. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       3.49 คะแนน   
8. ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ระดับบัณฑิตศึกษา)  3.66 คะแนน 

คิดเป็นคะแนน 28.58 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 คะแนน 
 

คะแนนที่ได๎ = 
ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอรับการประเมินจ านวน 11 หลักสูตร ผ่านทุกหลักสูตร ได๎แกํ 
  1. สาขาวิชาภาษาไทย             3.61 คะแนน  
  2. สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3.33 คะแนน  
  3. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล 3.76 คะแนน   
  4. สาขาวิชานิติศาสตร๑        3.31 คะแนน 
  5. สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์   3.55 คะแนน    

 6. สาขาวิชาการสร๎างสรรค๑ศิลปะดิจิทัล    3.17 คะแนน 
 7. สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง         3.73 คะแนน 
 8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ             3.35 คะแนน  
 9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน   3.41 คะแนน 
 10. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑  3.74 คะแนน 

  11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)      3.45 คะแนน  
คิดเป็นคะแนน 38.41 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 คะแนน 

 

คณะวิทยาการจัดการ ขอรับการประเมินจ านวน 7 หลักสูตร ผ่านทุกหลักสูตร ได๎แกํ 
  1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ        3.51 คะแนน     
  2. สาขาวิชาบัญชี         3.68 คะแนน     
  3. สาขาวิชานิเทศศาสตร๑           3.78 คะแนน    
  4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ       3.67 คะแนน 
  5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ                      3.54 คะแนน 
  6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (มหาบัณฑิต)       3.42 คะแนน 
  7. สาขาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส๑เพ่ือการกระจายสินค๎า 2.94 คะแนน 

คิดเป็นคะแนน 24.54 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 คะแนน 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอรับการประเมินจ านวน 9 หลักสูตร ผ่านทุกหลักสูตร ได๎แกํ 
  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า    3.57 คะแนน   
  2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร๑   3.53 คะแนน  
  3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร   3.49 คะแนน  
  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.70 คะแนน  

 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม    3.58 คะแนน 
 6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร๑       3.52 คะแนน 
 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม   3.91 คะแนน 

  8. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า            3.55 คะแนน 
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  9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑เครื่องส าอาง           2.35 คะแนน 
คิดเป็นคะแนน 31.20 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 คะแนน 

 
ผลรวมคะแนนทุกหลักสูตรที่ผ่านเท่ากับ 122.73 คะแนน 
 ดังนั้นคําเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ คือ 
 
 
 

รายการหลักฐาน 
 1.1.1.1 ตารางสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2563 
 1.1.1.2 เลํมรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทั้ง 4 คณะ
จ านวน 35 หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

3.60 ผํานทุกหลักสูตร 3.51 -  
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข๎า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต๎องการบุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถ
และความลุํมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือ
ติดตามความก๎าวหน๎าทางวิชาการและการพัฒนาองค๑ความรู๎ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย๑ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ๑กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดสํวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน๎นของ
หลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย๑ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 คําร๎อยละของอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร๎อยละ 40 ขึ้นไป 

122.73 
= 3.51 

35 
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สูตรการค านวณ 
 1.  ค านวณคําร๎อยละของอาจารย๑ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 

 2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด๎ = 
ร๎อยละของอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

X 5 
ร๎อยละของอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ :  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได๎รับหรือเทียบเทําตามหลักเกณฑ๑การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให๎มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช๎
คุณวุฒิอื่นเทียบเทําคุณวุฒิปริญญาเอกได๎ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวํา ทั้งนี้ต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย๑ประจ า ให๎นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริ งและลาศึกษาตํอ ในกรณีที่มี
อาจารย๑บรรจุใหมํให๎ค านวณตามเกณฑ๑อาจารย๑ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย (นับ
ตาม สกอ.) 

 
ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 ดังตารางต่อไปนี้ 

คณะ 
คุณวุฒิ 

อาจารย์ประจ าทั้งหมด คะแนนที่ได ้
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร๑ - 36 20 56 4.46 

คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 52 14.50 68.50 2.65 

คณะวิทยาการจัดการ - 53 15 68 2.76 
คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี - 37.50 17 54.50 3.90 

รวม 2 178.50 66.50 247 3.37 
หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาตรี เป็นอาจารย๑ชาวตํางประเทศ 
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ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งหมด ปีการศึกษา 2563 ดังตารางต่อไปนี้ 

คณะ 
คุณวุฒิ 

อาจารย์ประจ าทั้งหมด คะแนนที่ได ้
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร๑ - 35.50 20 55.50 4.50 
คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 48 17.50 68.50 3.19 

คณะวิทยาการจัดการ 2 47 19 68 3.49 
คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี - 36 15 51 3.68 

รวม 5 166.50 71.50 243 3.68 
หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาตรี เป็นอาจารย๑ชาวตํางประเทศ 
 

ตารางสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 
ดังตารางต่อไปนี ้

คุณวุฒิ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาเอก 66.50 26.92 
ปริญญาโท 178.50 72.27 

ปริญญาตร ี 2 0.81 
รวม 247 100 

 

ตารางสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ทั้งหมด ปีการศึกษา 2563 
ดังตารางต่อไปนี ้

คุณวุฒิ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาเอก 71.50 29.42 

ปริญญาโท 166.50 68.52 
ปริญญาตร ี 5 2.06 

รวม 243 100 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย๑ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกจ านวน 71.50 คน โดยที่มีอาจารย๑ประจ า
ทั้งหมดจ านวน 243 คน (ดังตารางสรุปอาจารย๑ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก) 
 คิดเป็นร๎อยละ 29.42 เทียบเป็นคะแนนเทํากับ  
 
 
 
 
 

29.42 
X  5     = 3.68 คะแนน  

40 
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ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

คณะ 
คุณวุฒิ อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 
คิดเป็นสัดส่วน 

ป. เอก (2562) ป. เอก (2563) 

คณะครุศาสตร๑ 20 20 55.50 36.04 
คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 14.50 17.50 68.50 25.55 

คณะวิทยาการจัดการ 15 19 68 27.94 
คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 17 15 51 29.41 

รวม 66.50 71.50 243 29.42 

 
รายการหลักฐาน 
 1.2.1.1 ข๎อมูลอาจารย๑ประจ าคณะครุศาสตร๑  
 1.2.1.2 ข๎อมูลอาจารย๑ประจ าคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  
 1.2.1.3 ข๎อมูลอาจารย๑ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
 1.2.1.4 ข๎อมูลอาจารย๑ประจ าคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
 1.2.1.5 ข๎อมูลบุคลากรเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และต าแหนํงวิชาการ จากกลุํมพัฒนาระบบบริหาร 
  
ผลการประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

3.44 มีปริญญาเอกจ านวน 71.50 คิด
เป็นร๎อยละ 29.42 เทียบเป็น

คะแนนเทํากับ  
(29.42 x 5)/40 = 3.68 คะแนน 

3.68  - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข๎า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต๎องสํงเสริมให๎อาจารย๑ใน
มหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค๑ความรู๎ในศาสตร๑สาขาวิชาตําง ๆ อยํางตํอเนื่องเพ่ือ
น าไปใช๎ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหนํงทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท๎อนการปฏิบัติงานดังกลําวของอาจารย๑ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหวําง 0 - 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 คําร๎อยละของอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ รองศาสตราจารย๑ 
และศาสตราจารย๑รวมกัน ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
 1.  ค านวณคําร๎อยละของอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการตามสูตร 

จ านวนอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ  
X 100 

จ านวนอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 

 2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได๎ 
= 

ร๎อยละของอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
X 5 ร๎อยละของอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการท่ีก าหนดให๎เป็น

คะแนนเต็ม 5 
 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 

คณะ 
ปีการศึกษา 2562 อาจารย์

ประจ า
ทั้งหมด 

คะแนน
ที่ได ้

อาจารย์ 
(คน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(คน) 

รองศาสตราจารย์ 
(คน) 

คณะครุศาสตร๑ 34 20 2 56 3.27 
คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 52.50 15 1 68.50 1.95 

คณะวิทยาการจัดการ 50 16 2 68 2.21 

คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 40.50 14 - 54.50 2.14 
รวม 177 65 5 247 2.36 
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ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 มีอาจารย๑ประจ าคณะด ารงต าแหนํงทางวิชาการจ านวน 76 คน โดยมีอาจารย๑ทั้งหมด

จ านวน 243 คน (ดังตารางจ านวนอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563) 
จากสูตร ค านวณคําร๎อยละของอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ =  

76 
X 100 คิดเป็นร๎อยละ 31.28 

243 
ดังนั้น เมื่อเทียบแปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

31.28 
X 5 = 2.61 คะแนน 

60 
 

ตารางจ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563 

คณะ 
ปีการศึกษา 2563 อาจารย์

ประจ า
ทั้งหมด 

คะแนน
ที่ได ้

อาจารย์ 
(คน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(คน) 

รองศาสตราจารย์ 
(คน) 

คณะครุศาสตร๑ 33.5 20 2 55.5 3.30 
คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 53.5 13 2 68.5 1.83 

คณะวิทยาการจัดการ 47 20 1 68 2.57 
คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 33 18 - 51 2.94 

รวม 167 71 5 243 2.61 

 
รายการหลักฐาน 
 1.3.1.1 ข๎อมูลอาจารย๑ประจ าคณะครุศาสตร๑  
 1.3.1.2 ข๎อมูลอาจารย๑ประจ าคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  
 1.3.1.3 ข๎อมูลอาจารย๑ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
 1.3.1.4 ข๎อมูลอาจารย๑ประจ าคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
 1.3.1.5 ข๎อมูลบุคลากรเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และต าแหนํงวิชาการ จากกลุํมพัฒนาระบบบริหาร 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

2.42 คิดเป็นร๎อยละ 31.28
เทียบเป็นคะแนน 2.61 

2.61   - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด๎านตําง ๆ ให๎นักศึกษาอยํางครบถ๎วนตั้งแตํการให๎ค าปรึกษาทั้งด๎าน
วิชาการและการใช๎ชีวิต จัดบริการข๎อมูลหนํวยงานที่ให๎บริการ เชํน ทุนกู๎ยืมการศึกษา แหลํงทุนการศึกษาตํอ
การบริการจัดหางาน แหลํงข๎อมูลการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ การเตรียมความพร๎อมเพ่ีอการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ข๎อมูลขําวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นแกํนักศึกษาและศิษย๑เกํา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  จัดบริการให๎ค าปรึกษา แนะแนวด๎านการใช๎ชีวิต และการเข๎าสูํอาชีพแกํนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 2.  มีการให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกํนักศึกษา 
 3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข๎อ 1 - 3 ทุกข๎อไมํต่ ากวํา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข๎อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการและการให๎ข๎อมูล เพ่ือสํงให๎ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให๎ข๎อมูลและความรู๎ที่เป็นประโยชน๑แกํศิษย๑เกํา 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข๎อ 
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ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการจัดบริการก ากับ
ติ ด ต า ม สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎
หนํวยงานจัดบริการให๎
ค าปรึกษาแนะแนวด๎าน
การใช๎ชีวิตและการเข๎าสูํ
อาชีพแกํนั กศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ได๎
จัดบริการด๎านงานแนะแนวการศึกษาด๎านการ
ใช๎ชีวิตด๎านการดูแลสุขภาพด๎านแหลํงทุน 
การศึกษา ด๎านอาชีพ และการจัดหางาน ดังนี้ 

1. ด๎านแนะแนวการใช๎ชีวิต และการศึกษา 
1.1 มหาวิทยาลัยมีการแตํงตั้งอาจารย๑

ที่ปรึกษา ก าหนดชั่วโมงให๎ค าปรึกษาด๎าน
วิชาการและแนะแนวการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษา  

1.2 มหาวิทยาลัยมีนักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ท าหน๎าที่
ให๎ค าปรึกษา แนะน าแกํนักศึกษาในด๎าน
การศึกษาเลําเรียนการใช๎ชีวิตการเป็นนักศึกษา
ในรั้วมหาวิทยาลัย การแก๎ไขปัญหาทางด๎าน
การศึกษาเลําเรียน ซึ่งการให๎บริการมีชํองทาง
ให๎นักศึกษาเข๎าถึงได๎งํายจัดท าแบบบันทึกการ
ให๎ค าปรึกษาแกํนักศึกษารายบุคคลในปีการ 
ศึกษา 2563 มีนักศึกษาเข๎ามารับบริการ ให๎
ค าปรึกษาในด๎านปัญหาสํวนตัวการเรียน และ
คุณภาพชีวิตสุขภาพ ความเครียด การปรับตัว
และด๎านทุนการศึกษา จ านวน 80 คน 

1.3 กองพัฒนานักศึกษามีการประเมิน
ความรู๎ เกี่ยวกับการให๎บริการงานแนะแนว  
กองพัฒนานักศึกษา เพื่อส ารวจถึงความรู๎ความ
เข๎าใจของนักศึกษาที่มีตํอบริการงานแนะแนว 

1.4 กองพัฒนานักศึกษามีการประเมิน
ความพึงพอใจการให๎บริการงานแนะแนว ประจ าปี
การศึกษา 2563 ข๎อมูลจากนักศึกษา จ านวน 
80 คน  

1.5 กองพัฒนานักศึกษาได๎บริการ
งานแนะแนวกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํประจ าปีการศึกษา 

1.4.1.1 ค าสั่งแตํงตั้งอาจารย๑ที่
ปรึกษาประจ าปี 2563 

 
 

1.4.1.2 ปฏิทินการศึกษา 2563 

 
 

1.4.1.3 ค าสั่งแตํงตั้งและสัญญา
จ๎างพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหนํง
นักแนะแนว 

 
 

1.4 .1.4 แบบบันทึกการให๎
ค าปรึกษา 

 
 

1.4.1.5 สมุดลงลายมือชื่อขอ 
รับบริการให๎ค าปรึกษา 

 
 

1.4.1.6 แบบสอบถามความรู๎
เก่ียวกับการให๎บริการงานแนะ
แนวกองพัฒนานักศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

2563 เพื่อเตรียมความพร๎อมและการปรับตัว
เข๎าศึกษาการใช๎ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยและมี
การบรรยายทางด๎านวิชาการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ชํองทางทุนการ ศึกษาและการให๎
ความรู๎ด๎านประกันคุณภาพการศึกษา  

1.6 กองพัฒนานักศึกษาได๎จัดโครงการ
อบรมแนะแนวปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเพื่อ
ชีวิตที่สดใส โดยให๎ บริการดูแลชํวยเหลือแก๎ไข
ปัญหาสุขภาพจิตแกํนักศึกษา มีการจัดอบรม 
โดยจ ากัดจ านวนนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ
ดังกลําว จ านวน ไมํเกิน 50 คน ตามมาตรการ
การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และมีการถํายทอดสดผํานชํอง 
ทางออนไลน๑ให๎กับนักศึกษาที่สนใจเข๎ารํวมการ
อบรมเป็นอีกชํองทาง อีกด๎วย 

1.7 กองพัฒนานักศึกษาจัดบอร๑ด
ประชาสัมพันธ๑แนะแนวเพื่อการศึกษา  

2. ด๎านการจัดบริการให๎ค าปรึกษาแนะแนว
การเข๎าสูํอาชีพแกํนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

 2.1 กองพัฒนานักศึกษาได๎จัดบริการ
ให๎ข๎อมูลด๎านอาชีพ จัดบริการให๎ค าปรึกษาเทคนิค
วิธีการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานโครงการ
อบรมเตรียมความพร๎อมสูํอาชีพ ทางชํองทาง
ออนไลน๑ผํานเพจงานแนะแนวกองพัฒนานกัศกึษา 
เพื่อให๎เป็นไปตามมาตรการการแพรํระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.2 กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการ
นัดพบสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี เพื่อเป็นการให๎บริการด๎านการจัดหา
แหลํงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกํนักศึกษา 
ทางชํองทางออนไลน๑ผํานเพจงานแนะแนวกอง
พัฒนานักศึกษา เพื่อให๎เป็นไปตามมาตรการ
การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

1.4.1.7 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจงานแนะแนว 

 
 

1.4.1.8 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา ใหมํ  ประจ าปีการ 
ศึกษา 2563 

 
 

1.4.1.9 โครงการอบรมแนะแนว
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเพื่อ
ชีวิตที่สดใส 

 
 

1.4.1.10 โครงการอบรมเตรียม
ความพร๎อมสูํอาชีพ 

 
 

1.4.1.11 โครงการนัดพบสถาน
ประกอบการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

 
 

1.4.1.12 บอร๑ดประชาสัมพันธ๑ 
- บอร๑ดงานแนะแนว 
- บอร๑ดรับสมัครงาน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

(COVID-19) 
2.3 กองพัฒนานักศึกษา มีบอร๑ดรับ

สมัครงานเป็นอีกชํองทางหนึ่งเพื่อเป็นการ
ให๎บริการด๎านการจัดหาแหลํงงาน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ๑จัดหาแหลํงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกํนักศึกษาตลอดทั้งปีการศึกษา โดย
ให๎ข๎อมูลผํานชํองทางเพจงานแนะแนวกอง
พัฒนานักศึกษา Counseling DRU  

3. ด๎านแหลํงเงินทุนการศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษามีฝ่ายทุนการศึกษา จัดให๎บริการด๎าน
กองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาจาก
หนํวยงานภายนอกและทุนการศึกษาให๎เปลํา 
โดยให๎ข๎อมูลผํานเพจงานแนะแนวกองพัฒนา
นักศึกษา Counseling DRU Facebook กอง 
ทุนกู๎ยืมเพื่อการ ศึกษา (กยศ.) และบอร๑ด
ประชาสัมพันธ๑ 

4. บริการให๎ค าปรึกษาการดูแลสุขภาพ 
กองพัฒนานักศึกษามีพยาบาลวิชาชีพจากงาน
อนามัยและพยาบาลให๎บริการยาและเวชภัณฑ๑
ให๎กับนักศึกษา 

รวมทั้งกองพัฒนานักศึกษาท าหน๎าที่
ให๎บริการห๎องออกก าลังกาย งานด๎านทหาร 
และนักศึกษาวิชาทหาร 

 
 

1.4.1.13 เพจงานแนะแนวกอง
พัฒนานักศึกษา Counseling 
DRU 

 
 

1.4.1.14 Facebook กองทุน
กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

 
 

1.4.1.15 บอร๑ดประชาสัมพันธ๑
งานกองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา 

 
 

1.4.1.16 ภาพการให๎บริการ
ด๎านดูแลสุขภาพแกํนักศึกษา 

 
 

1.4.1.17 ภาพห๎องออกก าลังกาย 

 
 

1.4.1.18 บอร๑ดประชาสัมพันธ๑
งานด๎าน  ทหารและนักศึกษา
วิชาทหาร 

http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTU0NzU2
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTU0NzU2
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 2 มีการให๎ข๎อมูลของหนํวยงาน 

ที่ให๎บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลํงงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แกํนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษามีการให้ข้อมู ล    
ของหน่วยงานที่ ให้บริการกิจกรรมพิเศษ   
นอกหลักสูตร โดยมีการด าเนินการ ดังนี้   
กองพัฒนานักศึกษาได๎เชิญหนํวยงานตําง ๆ  เข๎า
รํวมกิจกรรมการประชาสัมพันธ๑ ชํองทาง/ที่ตั้ง/
และการให๎บริการของหนํวยงานนั้น ๆ เพื่อให๎
ความรู๎และเป็นการประชาสัมพันธ๑การให๎ บริการ
ข๎อมูลของหนํวยงานให๎กับนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 
ได๎รับทราบข๎อมูลตําง ๆ ในโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํ ประจ า ปีการศึกษา 2563 โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อให๎นักศึกษาได๎ ทราบถึงชํองทาง
และบริการตําง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีให๎ แกํ
นักศึกษาตลอดหลักสูตรที่ศึกษาอยูํรวมถึงมี
การประชาสัมพันธ๑กิจกรรมและโครงการตําง ๆ  
ของทางองค๑การบริหารนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาแตํละคณะที่จะจัดขึ้นในปีนั้น ๆ ทาง
ชํองทางออนไลน๑ เพื่อให๎เป็นไปตามมาตรการ
การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

และยังน าข๎อมูลของหนํวยงานจัดท าเป็น
โปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑ให๎ กับนักศึกษาใน 
เร่ืองบริการงานตําง ๆ ของหนํวยงานตําง ๆ  

ในส่วนของการให้ข้อมูลด้านแหล่งงาน
ทั้ ง เต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการ
ด าเนินการดังนี้ 

กองพัฒนานักศึกษาจัดบริการให๎ข๎อมูล
แหลํงงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกํนักศึกษา
โดยเน๎นการให๎ บริการข๎อมูลขําวสารผํานสื่อ
ชํองทางตําง ๆ หลายชํองทาง ดังนี้ 

- บอร๑ดประชาสัมพันธ๑การรับสมัครงาน

1.4.2.1 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํประจ าปีการศึกษา 
2563 

 
 

1.4.2.2 โปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑
ข๎อมูลของหนํวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

1.4.2.3 บอร๑ดประชาสัมพันธ๑รับ
สมัครงาน 

 
 

1.4.2.4 เพจงานแนะแนวกอง
พัฒนานักศึกษา Counseling 
DRU 

 
 

1.4.2.5 เพจกองพัฒนานักศึกษา 

 
 

1.4.2.6 บอร๑ดงานประชาสัมพันธ๑
มหาวิทยาลัย 
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น าเสนอขําวสาร ประกาศการรับสมัครงานโดย
อัพเดตให๎ทันตํอระยะเวลา เปิด - ปิด การรับสมัคร
งานของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกสัปดาห๑ 

- เพจงานแนะแนวกองพัฒนานักศึกษา 
Counseling DRU น าเสนอข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑
ในด๎านการเรียน สุขภาพจิตและการประกาศ
รับสมัครงาน แหลํงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
ให๎แกํนักศึกษาตลอดทั้งปีการศึกษา 

- เพจกองพัฒนานักศึกษาน าเสนอขําว
การประชาสัมพันธ๑กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ขําวสารจาก
งานบริการแกํนักศึกษาด๎านตําง ๆ ของกองพัฒนา
นักศึกษา 

- บอร๑ดงานประชาสัมพันธ๑มหาวิทยาลัย 
น าเสนอขําวสารประกาศ กิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ก ากับดูแลโดยงาน
ประชาสัมพันธ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

 
 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร๎อมเพื่ อการท างาน 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแกํ
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษาเห็นความส าคัญของ
บัณฑิตที่จะออกไปท างานให๎กับสังคม จึงได๎จัด
กิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา โดยผํานกิจกรรม/
โครงการตําง ๆ ได๎แกํ 

1. โครงการอบรมเตรียมความพร๎อมสูํ
อาชีพ จัดบริการให๎ค าปรึกษาด๎านเทคนิค วิธี 
การเขียน Resume ส าหรับการสมัครงาน มีการ
อบรมเตรียมความพร๎อมสูํอาชีพ เพื่อเตรียม
ความพร๎อมในการสมัครงาน การสัมภาษณ๑งาน 
การเขียนใบสมัครงาน โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อเป็น
การเตรียมความพร๎อมให๎แกํนักศึกษากํอน
ส าเร็จการศึกษาให๎นักศึกษามีความรู๎ความ
เข๎าใจ สามารถประยุกต๑ใช๎ความรู๎น าไปประกอบ 
การสมัครงาน ตลอดจน การเขียนประวัติ 
สามารถสมัครงานผํานชํองทางออนไลน๑ที่มี     

1.4.3.1 โครงการอบรมเตรียม
ความพร๎อมสูํอาชีพ 

 
 

1.4.3.2 โครงการนัดพบสถาน
ประกอบการ 

 
 

1.4.3.3 ภาพห๎องแนะแนวการให๎
ค าปรึกษา 

 



ห น๎ า  | 37 

 

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ในปัจจุบัน และมีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาทที่ดีตามเอกลักษณ๑ของ
ความเป็นไทย 

2. โครงการนัดพบสถานประกอบการ 
โดย   ในกิจกรรมในโครงการฯ นักศึกษาได๎พบ
กับสถานประกอบการโดยตรงเพื่ อพูดคุ ย
รายละเอียดของงานประเภทตําง ๆ คุณสมบัติ
ของผู๎ที่สมัครงานและเขียนใบสมัครเพื่อให๎
ผู๎ประกอบการน ากลับ ไปพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาเข๎าท างาน อีกทั้งภายในโครงการยัง
จัดให๎มีคลินิกแรงงานเพื่ อให๎ค าปรึกษากับ
นักศึกษาอีกด๎วย 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมีห๎องแนะแนว
เพื่อให๎ค าปรึกษา และชํวยเหลือนักศึกษา ที่ขอ
ค าแนะน าในเรื่องการรับสมัครงาน ทั้งการ 
walk in และทางชํองทางออนไลน๑ เพจงาน
แนะแนวกองพัฒนานักศึกษา 

 4 ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการจัด 
บริการในข๎อ 1 - 3 ทุกข๎อ
ไมํต่ ากวํา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาได๎
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ ในข๎อ 1 - 3 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการให๎บริการ ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 มีการจัด 
บริการ ก ากับติดตามส่งเสริมให้หน่วยงาน
จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้
ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

1.1 โครงการฝึกอบรมการใช๎ชีวิตอยํางมี
คุณภาพ ของนักศึกษาใหมํ รูปแบบออนไลน๑ 
มีจ านวนผู๎เข๎ารํวม 589 คน ผลการประเมิน
การด าเนินงานในภาพรวมพบวํา ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ มีความพึงพอใจอยูํในระดับระดับ
มาก คําคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.00  

1.2 โครงการอบรมเตรียมความพร๎อมสูํ

1.4.4.1 ผลการประเมินโครงการ
อบรมการใช๎ชีวิตอยํางมีคุณภาพ 

 
 

1.4.4.2 ผลการประเมินโครงการ
เตรียมความพร๎อมสูํอาชีพ 

 
 

1.4.4.3 ผลการประเมินโครงการ
นัดพบสถานประกอบการ 
2563 รูปแบบออนไลน๑ 

 
 



ห น๎ า  | 38 
 

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

อาชีพ เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํ
นักศึกษา รูปแบบออนไลน๑ ประจ าปีการศึกษา 
2563 เก็บข๎อมูลจากนักศึกษาผู๎ใช๎บริการทุก
ชั้นปี จ านวน 100 ราย ผลการประเมินการ
ด าเนินงานในภาพรวมพบวํา ผู๎ใช๎บริการมี
ความพึงพอใจในระดับมาก คําคะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 4.13 

1.3 โครงการนัดพบสถานประกอบการ 
2563 รูปแบบออนไลน๑ เก็บข๎อมูลจากนักศึกษา 
จ านวน 157 ราย ผลการประเมินการด าเนินงาน
ในภาพรวมพบวํา ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก คําคะแนนการประเมินเฉลี่ย 
4.37  

1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจการให๎ 
บริการงานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2563 
ข๎อมูลจากนักศึกษา จ านวน 80 ราย ผลการ
ประเมินการด าเนินงานในภาพรวมพบวําผู๎ใช๎ 
บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด    
คําคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.94 

ผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ ในข๎อ1 มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยทั้งหมด 4.24 

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 มีการให้ข้อมูล
ของหน่วยงาน ที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา มีผลการประเมิน ดังนี้ 

2.1 โครงการฝึกอบรมการใช๎ชีวิตอยํางมี
คุณภาพ ของนักศึกษาใหมํ รูปแบบออนไลน๑ 
จ านวนผู๎ เข๎ารํวม 589 คน คิดเป็นร๎อยละ 
39.26 จากจ านวนกลุํมเป้าหมายความพึง
พอใจอยูํในระดับระดับมาก คําคะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 4.00  

ผลการประเมินคุณภาพของการจัด

1.4.4.4 ผลการประเมินความ
พึงพอใจการให๎บริการงาน 
แนะแนว ประจ าปีการศึกษา 
2563 
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กิจกรรม และการจัดบริการ ในข๎อ2 มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยทั้งหมด 4.00 

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 จัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา มีผลการประเมิน 
ดังนี้ 

3.1 โครงการอบรมเตรียมความพร๎อมสูํ
อาชีพ เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํ
นักศึกษา รูปแบบออนไลน๑ ประจ าปีการศึกษา 
2563 เก็บข๎อมูลจากนักศึกษาผู๎ใช๎บริการทุก
ชั้นปี จ านวน 100 ราย ผลการประเมินการ
ด าเนินงานในภาพรวมพบวํา ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
มีความพึงพอใจในระดับมาก คําคะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 4.13 

3.2 โครงการนัดพบสถานประกอบการ 
2563 รูปแบบออนไลน๑ เก็บข๎อมูลจากนักศึกษา 
จ านวน 157 ราย ผลการประเมินการด าเนิน 
งานในภาพรวมพบวํา มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก คําคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.37  

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจการ
ให๎บริการงานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 
2563 ข๎อมูลจากนักศึกษา จ านวน 80 ราย 
ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวม
พบวํา ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คําคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.98 

ผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรม  และการจัดบริการ ในข๎อ 3 มีผล
การประเมินเฉลี่ยทั้งหมด 4.48 

สรุปการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข๎อ 1 - 3 ผล
การประเมินความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการในภาพรวม คําเฉลี่ยโดย 
รวมทั้ง 3 ข๎อมีคําเฉลี่ยดังนี้  คําเฉลี่ยข๎อที่ 1 = 
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4.24 คําเฉลี่ยข๎อที่ 2 = 4.00 คําเฉลี่ยข๎อที่ 3 
= 4.48 คําเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ข๎อ = 4.24 

 5 น าผลการประเมินจากข๎อ 
4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให๎บริ การและการให๎
ข๎อมูล เพื่อสํงให๎ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็น 
ไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษาได๎มีการรายงานผล
การประเมินการให๎บริการ การให๎ข๎อมูล และ
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษาเพื่อสํง
ให๎ผลการประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความ
ต๎องการของนักศึกษา โดยได๎น าผลการประเมิน
เข๎าเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2563 ซึ่งที่ประชุมพิจารณา
แล๎วมีข๎อเสนอแนะดังนี้  

ข้อ 1 ด้านการจัดการให้ค าปรึกษา แนะ
แนวการใช้ชี วิตและการเข้าสู่อาชีพแก่
นั ก ศึ ก ษ า  ใ น ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี
ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดให๎ค าปรึกษา
ข๎อมูลแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ เป็น
ปัจจุบัน แบบออนไลน๑เพื่อให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ๑แพรํระบาดของไวรัสโคโรนา
(covid-19) 

ข้อ 2 ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้ง เต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นั ก ศึ ก ษ า  ใ น ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี
ข้อเสนอแนะว่า ให๎มีการประชาสัมพันธ๑ผําน
สื่อโซเชียลตํางๆ 

ข้อ 3 ด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนการท างาน ที่ มหาวิทยาลัยจัดให้
นักศึกษา มีข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติการเขียน resume และการเขียนใบ
สมัครงาน 

จากข๎อเสนอแนะกองพัฒนานักศึกษา ได๎
น ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมและการจัดให๎ 

1.4.5.1 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
นักศึกษา 
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บริการตามแผนการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
และการจัดให๎บริการ ประจ าปี 2564 

 6 ให๎ข๎อมูลและความรู๎ที่
เป็นประโยชน๑แกํศิษย๑
เกํา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา
จัดบริการข๎อมูลขําวสาร ความรู๎เกี่ยวกับสถานการณ๑
การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการรณรงค๑การฉีดวัคซีน
ให๎แกํศิษย๑เกํา โดยผํานทาง Facebook ของ
กองพัฒนานักศึกษา 

1.4.6.1 เพจกองพฒันานกัศึกษา 

 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินงานครบทุกข๎อ 5.00  - 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต๎องสํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตําง ๆ อยํางเหมาะสมและครบถ๎วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมสร๎างหลักสูตรที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย และโดยองค๑การนักศึกษา เป็น
กิจกรรมที่ผู๎เข๎ารํวมจะมีโอกาสได๎รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ๑ รํางกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค๑ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยให๎นักศึกษามีสํวน
รํวมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให๎ด าเนินกิจกรรมในประเภทตํอไปนี้ให๎ครบถ๎วน 
 - กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑และอัตลักษณ๑ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
 - กิจกรรมกีฬา หรือการสํงเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม 
 - กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.  จัดกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกํนักศึกษา 
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 4.  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของกิจกรรม และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตํอไป 
 5.  ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข๎อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา
มีสํวนรํวมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา
ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 
ประจ า ปีการศึกษา 2563 โดยมีกองพัฒนา
นักศึกษา คณะครุศาสตร๑ คณะมนุษยศาสตร๑
และสังคมศาสตร๑ คณะวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ องค๑การ
บริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสร
นักศึกษา ซึ่งมีตัวแทนมหาวิทยาลัยรอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแตํละคณะเป็น
ตัวแทน และนายกองค๑การบริหารนักศึกษา 
รวมถึงนายกสโมสรทุกคณะ เป็นตัวแทน
นักศึกษารํวมกันจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 
และอภิปรายการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2563  ณ ห๎องประชุมกองพัฒนา
นักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 และมีการน าเสนอ
แผนการพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 เข๎าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ครั้งที่ 3/2563 การจัดท าแผนมีการแบํงเป็น  

1. แผนการจัดกิจกรรมขององค๑การ
บริหารนักศึกษาที่จะด าเนินการโดยองค๑การ

1.5.1.1 แผนพัฒนานักศึกษา ปีการ 
ศึกษา 2563 

 
 

1.5.1.2 สรุปการประชมุคณะกรรมการ
บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 
24 มิถุนายน 2563 ณ ห๎องประชุม
กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 

 
 

1.5.1.3 คูํมือจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

 
 

1.5.1.4 โครงการสัมมนาผู๎น านักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
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บริหารงานนักศึกษา 
2. แผนการจัดกิจกรรมของคณะที่

ด าเนินการโดยสโมสรแตํละคณะ  
รวมทั้งกองพัฒนานักศึกษา ได๎จัดท า

คูํมือการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให๎องค๑การ
นักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ
ใช๎ในการจัดกิจกรรมให๎เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

นอกจากนั้นกองพัฒนานักศึกษามี
การจัดโครงการสัมมนาผู๎น านักศึกษาเพื่อ 
ให๎ผู๎น านักศึกษาได๎มีการเตรียมความพร๎อม
ในการท ากิจกรรมและเพื่อเสริมสร๎างคุณธรรม
และจริยธรรมให๎ผู๎น านักศึกษาในการเป็น
ผู๎น านักศึกษาที่ดี 

 
 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให๎ด าเนินกิจกรรม
ในประเภทตํอไปนี้ให๎ครบถ๎วน 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา 
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีคณะและ
นักศึกษารํวมในการจัดท านั้น มีกิจกรรมที่
ครอบคลุมครบทุก 5 ด๎าน เพื่อให๎การ
พัฒนานักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

1.5.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมํ  

 
 

1.5.2.2 โครงการสักการะพระบรม
ราชาสาวรีย๑สมเด็จพระเจ๎าตากสิน
มหาราช 

 
 

1.5.2.3 โครงการแหํเทียนพรรษา  

 
 

1.5.2.4 โครงการเปิดโลกกิจกรรม 

   

- กิจกรรมสํงเสริมคุณ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑
และอัตลักษณ๑ที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย 

1) กองพัฒนานักศึกษา ก าหนดแผน 
การจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 2563 
เพื่อส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ให้แก่นักศึกษาแต่ละชั้นปี   

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สํงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค๑ โดยจัดโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ-

สาวรีย๑สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
3. โครงการแหํเทียนพรรษา 
4. โครงการเปิดโลกกิจกรรม 
5. โครงการ E-Sport DRU Game 2021 
6. โครงการเลือกตั้งนายกองค๑การ

บริหารนักศึกษา 
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7. โครงการมอบทุนการศึกษาและ
ชํวยเหลือผู๎ป่วยติดเตียงชุมชนตากสิน 21 

8. โครงการวิศวกรสังคมสูํชุมชนพูน
บ าเพ็ญ 

9. โครงการแกนน าวิศวกรสังคม ( แมํไกํ )
มหาวิทยาลัยกลุํมรัตนโกสินทร๑ 

10. โครงการฉากกั้นพลาสติกเพื่ อ
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 

11. โครงการสัมมนาสมาพันธ๑นิสิต
นักศึกษากลุํมภาคกลางและรัตนโกสินทร๑ 

12. โครงการจัดซื้ออุปกรณ๑กีฬา 
นั กศึ กษาชั้ นปี ที่  2  - 5  สํ ง เ ส ริ ม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ โดยจัด
โครงการ ดังนี้  

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ-

สาวรีย๑สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
3. โครงการแหํเทียนพรรษา 
4. โครงการเปิดโลกกิจกรรม 
5. โครงการสัมมนาผู๎น านักศึกษา 
6. โครงการ E-Sport DRU Game 2021 
7. โครงการเลือกตั้งนายกองค๑การ

บริหารนักศึกษา 
8. โครงการมอบทุนการศึกษาและ

ชํวยเหลือผู๎ป่วยติดเตียงชุมชนตากสิน 21 
9. โครงการวิศวกรสังคมสูํชุมชนพูน

บ าเพ็ญ 
10. โครงการแกนน าวิศวกรสังคม ( แมํไกํ )

มหาวิทยาลัยกลุํมรัตนโกสินทร๑ 
11.  โครงการฉากกั้ นพลาสติกเพื่ อ

ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 
 
 

1.5.2 .5 โครงการสั มมนาผู๎ น า
นักศึกษา 

 
 

1.5.2.6 โครงการ E-Sport DRU 
Game 2021 ( จัดแทนโครงการ
กีฬาพิกุลเกมส๑ ) 

 
 

1.5.2.7 โครงการเลือกตั้งนายก
องค๑การบริหารนักศึกษา  

 
 

1.5.2.8 โครงการมอบทุนการศึกษา
และชํวยเหลือผู๎ป่วยติดเตียงชุมชน
ตากสิน 21  

 
 

1.5.2.9 โครงการวิศวกรสังคมสูํ
ชุมชนพูนบ าเพ็ญ 

 
 

1.5.2.10 โครงการแกนน าวิศวกรสังคม 
( แมํไกํ ) มหาวิทยาลัยกลุํมรัตนโกสินทร๑ 
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 12. โครงการสัมมนาสมาพันธ๑นิสิต
นักศึกษากลุํมภาคกลางและรัตนโกสินทร๑ 

13. โครงการจัดซื้ออุปกรณ๑กีฬา 
สรุปการด าเนินกิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค๑ ในปีการศึกษา 2563 
มีทั้งหมด 13 โครงการ 

1.5.2.11 โครงการฉากก้ันพลาสติก
เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา   

 
 

1.5.2.12 โครงการสัมมนาสมาพันธ๑
นิสิตนักศึกษากลุํมภาคกลางและ
รัตนโกสินทร๑ 

 
 

1.5.2.13 โครงการจัดซื้ออุปกรณ๑
กีฬา 

 
 

- กิจกรรมกีฬา หรือการ
สํงเสริมสุขภาพ  

2)  กองพัฒนานักศึกษา ก าหนด
แผนการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 
2563 เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาและ
สุขภาพ แก่นักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สํงเสริมด๎านการ
กีฬาและสุขภาพ แกํนักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการ E - Sport DRU Game 2021 
2. โครงการฉากกั้นพลาสติกเพื่อป้องกัน

เชื้อไวรัสโคโรนา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 สํงเสริมด๎านการ

กีฬาและสุขภาพ แกํนักศึกษา ดังนี้ 
1. โครงการ E - Sport DRU Game 2021 
2. โครงการฉากกั้นพลาสติกเพื่อป้องกัน

เชื้อไวรัสโคโรนา 
สรุปการด าเนินกิจกรรมด๎านกีฬา หรือ

การสํงเสริมสุขภาพ ในปีการศึกษา 2563 
มีทั้งหมด 2 โครงการ 

- กิจกรรมจิตอาสาหรือ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

3)  กองพัฒนานักศึกษา ก าหนด
แผนการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 
2563 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษาแต่ละชั้นปี  
ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 สํงเสริมจิตอาสา
หรือรักษาสิ่งแวดล๎อมแกํนักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการวิศวกรสังคมสูํชุมชนพูน
บ าเพ็ญ 
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 2. โครงการแกนน าวิศวกรสังคม ( แมํไกํ )
มหาวิทยาลัยกลุํมรัตนโกสินทร๑ 

     สรุปการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา 
หรือรักษาสิ่ งแวดล๎อม ในปีการศึกษา 
2563 มีทั้งหมด 2 โครงการ 

- กิจกรรมเสริมสร๎าง
คุณธรรมและจริยธรรม  

4) กองพัฒนานักศึกษา ก าหนดแผน 
การจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 2563 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่
นักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สํงเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม แกํนักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ-

สาวรีย๑สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
3. โครงการแหํเทียนพรรษา 
4. โครงการสัมมนาผู๎น านักศึกษา 
5. โครงการ E-Sport DRU Game 2021 
6. โครงการเลือกตั้งนายกองค๑การ

บริหารนักศึกษา 
7. โครงการมอบทุนการศึกษาและชํวย 

เหลือผู๎ป่วยติดเตียงชุมชนตากสิน 21 
8. โครงการวิศวกรสังคมสูํชุมชนพูน

บ าเพ็ญ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 5 สํงเสริมคุณธรรม 

และจริยธรรม แกํนักศึกษา ดังนี้ 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ-

สาวรีย๑สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
3. โครงการแหํเทียนพรรษา 
4. โครงการเปิดโลกกิจกรรม 
5. โครงการสัมมนาผู๎น านักศึกษา 
6. โครงการ E-Sport DRU Game 2021 
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 7. โครงการเลือกตั้งนายกองค๑การ
บริหารนักศึกษา 

8. โครงการมอบทุนการศึกษาและ
ชํวยเหลือผู๎ป่วยติดเตียงชุมชนตากสิน 21 

9. โครงการวิศวกรสังคมสูํชุมชนพูน
บ าเพ็ญ 

10. โครงการแกนน าวิศวกรสังคม ( แมํไกํ )
มหาวิทยาลัยกลุํมรัตนโกสินทร๑ 

11. โครงการฉากกั้นพลาสติกเพื่ อ
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 

12. โครงการสัมมนาสมาพันธ๑นิสิต
นักศึกษากลุํมภาคกลางและรัตนโกสินทร๑ 

สรุปการด าเนินกิจกรรมเสริมสร๎าง
คุณธรรม และจริยธรรม ในปีการศึกษา 
2563 มีทั้งหมด 12 โครงการ 

- กิจกรรมสํงเสริมศลิปะ
และวัฒนธรรม 

5) กองพัฒนานักศึกษา ก าหนดแผน 
การจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 2563 
เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม แก่
นักศึกษาแต่ละชั้นปี  ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สํงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมแกํนักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการสักการะพระบรมราชานุ
สาวรีย๑สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 

2. โครงการแหํเทียนพรรษา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 -5 สํงเสริมศิลปะ 

และวัฒนธรรม แกํนักศึกษา ดังนี้ 
1. โครงการสักการะพระบรมราชานุ

สาวรีย๑สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
2. โครงการแหํเทียนพรรษา 
3. โครงการวิศวกรสังคมสูํชุมชนพูน

บ าเพ็ญ 
สรุปการด าเนินกิจกรรมสํงเสริมศิลปะ 

และวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2563 มี
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ทั้งหมด 3 โครงการ 

 3 จัดกิจกรรมให๎ความรู๎และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกํนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษามี
การจัดกิจกรรมให๎ความรู๎เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกํนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ใน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ชํองทางออนไลน๑ศึกษา 
เพื่อให๎เป็นไปตามมาตรการป้องกับการแพรํ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) กองพัฒนานักศึกษาได๎รวบรวมข๎อมูล
จากหนํวยงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย โดยได๎น าเสนอข๎อมูลที่
เป็นประโยชน๑แกํนักศึกษาในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษากับนักศึกษา  

1.5.3.1 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา
ใหมํ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมี
การประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค๑ของกิจกรรม 
และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน
คร้ังตํอไป 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา
ได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปี 2563 จ านวน 12 โครงการ 
และทุกโครงการได๎ประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ตํอไปดังนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

1.1 เพื่อให๎นักศึกษาใหมํได๎ทราบถึง
โครงสร๎างและหนํวยงานภายในของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนบทบาทและหน๎าที่ของหนํวยงาน
ดังกลําว ที่นักศึกษาใหมํทุกคนจ าเป็นจะ 
ต๎องทราบ ตลอดจนมีองค๑ความรู๎ในการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2 เพื่อให๎นักศึกษาใหมํทุกคน ได๎
มีแนวทางการใช๎ชีวิตอยํางมีความสุขตลอด
ระยะเวลาของการศึกษาและสามารถอาศัย
อยูํในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนภายนอก
มหาวิทยาลัยด๎วยได๎ด๎วยดี และมีความสุข 

1.5.4.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมํ  

 
 

1.5.4.2 โครงการสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย๑สมเด็จพระเจ๎าตาก
สินมหาราช  

 
 

1.5.4.3 โครงการแหํเทียนพรรษา  

 
 

1.5.4.4 โครงการเปิดโลกกิจกรรม  

 
 

1.5.4.5 โครงการจัดซื้ออุปกรณ๑กีฬา 
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ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎เข๎ารํวม
โครงการพบวํา มีคําเฉลี่ยรวม 4.00 อยูํใน
ระดับระดับมาก และการสังเกตผู๎เข๎ารํวม
โครงการพบวํา 

- นักศึกษาใหมํได๎ทราบถึงโครงสร๎าง
และหนํ วยงานภายในของมหาวิทยาลั ย 
ตลอดจนบทบาทและหน๎าที่ของหนํวยงาน
ดังกลําว ที่นักศึกษาใหมํทุกคนจ าเป็นจะ 
ต๎องทราบ ตลอดจนมีองค๑ความรู๎ในการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพการ ศึกษา 

- เพื่อให๎นักศึกษาใหมํทุกคน ได๎มี
แนวทางการใช๎ชีวิตอยํางมีความสุขตลอด
ระยะเวลาของการศึกษาและสามารถอาศัย
อยูํในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนภายนอก
มหาวิทยาลัยด๎วยได๎ด๎วยดี และมีความสุข 

 

2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ
สาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

2.1เพื่อเป็นการสร๎างขวัญและก าลัง 
ใจให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

2.2 เพื่อให๎นักศึกษาได๎มิจิตส านึก
ตํอสถาบันพระมหากษัตริย๑ 

2.3 เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถด าเนินชีวิตได๎อยําง
มีความสุข 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎เข๎า 
รํวมโครงการพบวํา มีคําเฉลี่ยรวม 3.86 อยูํ
ในระดับระดับมาก และการสังเกตผู๎เข๎า 
รํวมโครงการพบวํา 

- ผู๎ เข๎ารํวมโครงการมีขวัญและ
ก าลังใจในการใช๎ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
แล๎วยังมีจิตส านึกรักสถาบัน มีคุณธรรม
และจริยธรรมมากข้ึน 
 

 
 

1.5.4.6 โครงการสัมมนาผู๎น านักศึกษา 

 
 

1.5.4.7 โครงการ E-Sport DRU 
Game 2021 

   

1.5.4.8 โครงการเลือกตั้งนายก
องค๑การบริหารนักศึกษา  

 
 

1.5.4.9 โครงการมอบทุนการศึกษา
และชํวยเหลือผู๎ป่วยติดเตียงชุมชน
ตากสิน 21  

 
1.5.4.10 โครงการวิศวกรสังคมสูํ
ชุมชนพูนบ าเพ็ญ 

 
 

1.5.4.11 โครงการแกนน าวิศวกรสังคม 
( แมํไกํ ) มหาวิทยาลัยกลุํมรัตนโกสินทร๑  
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3. โครงการแห่เทียนพรรษา 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

3.1เพื่อเป็นการสํงเสริมและบ ารุง
พระพุทธศาสนา 

3.2 เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ๑
วัฒนธรรมประเพณีที่ดี 

3.3 เพื่อสร๎างการมีสํวนรํวมของ
มหาวิทยาลัยกับชุมชน 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎เข๎า 
รํวมโครงการพบวํา มีคําเฉลี่ยรวม 3.80 อยูํ
ในระดับมาก และการสังเกตผู๎เข๎ารํวมโครงการ
พบวํา 

- ผู๎เข๎ารํวมโครงการเกิดจิตส านึกที่
ดีในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
และยังเป็นการอนุรักษ๑ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4. โครงการเปิดโลกกิจกรรม 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

4.1 เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสแสดง 
ผลงานและแสดงความสามารถในการริเริ่ม
สร๎างสรรค๑สิ่งที่ดีขึ้นมาในรูปแบบของชมรม 

4.2 นักศึกษาได๎มีความคิดสร๎างสรรค๑
และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎เข๎า 
รํวมโครงการพบวํา มีคําเฉลี่ยรวม 4.03  
อยูํในระดับมากและการสังเกตผู๎เข๎ารํวม
โครงการพบวํา 

-  ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ให๎ความสนใจ
เข๎ารํวมโครงการ และสมัครเป็นสมาชิก
ชมรมที่ตนเองสนใจเป็นจ านวนมาก รวมถึง
เชิญชวนผู๎เข๎ารํวมโครงการเข๎ามาสมัคร
เป็นสมาชิกแตํละชมรมโดยการท าสื่อ
ออนไลน๑ผํานโซเชียล เพื่อให๎น๎องได๎มีความ
สนใจในการเข๎ารํวมชมรม 
 

1.5.4.12 โครงการฉากก้ันพลาสติก
เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา   

 
 

1.5.4.13 โครงการสัมมนาสมาพันธ๑
นิสิตนักศึกษากลุํมภาคกลางและ
รัตนโกสินทร๑ 
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5. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

5.1 เพื่อปลูกฝังคํานิยมของกลุํมผู๎น า
ให๎เป็นกลุํมต๎นแบบของมหาวิทยาลัยที่มี
ความสอดคล๎องกับวัฒนธรรม    

- ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎มีอุปกรณ๑กีฬา
ใช๎จ านวนมากขึ้นและเพียงพอตํอการบริการ 

6. โครงการสัมมนาผู้น านักศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

6.1 เพื่อปลูกฝังคํานิยมของกลุํมผู๎น า
ให๎เป็นกลุํมต๎นแบบของมหาวิทยาลัยที่มี
ความสอดคล๎องกับวัฒนธรรม                       

6.2 เพื่อให๎เพื่อเตรียมความพร๎อมการ
มีภาวะผู๎น าทั้งในด๎านความรู๎ ทัศนคติ และ
ทักษะการท างานภายใต๎สภาพของแรงกดดัน
รอบด๎าน 

6.3 เพื่อสํง เสริมการแก๎ไขปัญหา
รํวมกันโดยค านึงถึงหลักการท างานเป็นทีม
อยํางมีประสิทธิภาพ 

6.4 เพื่อให๎นักศึกษาเกิดการมีสํวน
รํวมในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎เข๎า 
รํวมโครงการพบวํา มีคําเฉลี่ยรวม 4.20 อยูํ
ในระดับมากและการสังเกตผู๎ เข๎ารํวม
โครงการพบวํา 

- ผู๎น านักศึกษาเข๎าใจในบทบาทการ
ปฏิบัติหน๎ าที่ และงานของตนเองตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยการสังเกต
จากการประชุมวางแผนการจัดโครงการ
และกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 ผู๎น า
นักศึกษาสามารถวางแผนการจัดกิจกรรม
ได๎อยํางถูกต๎อง 

 

7. โครงการ E-Sport DRU Game 
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2021 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

7.1 เพื่อเป็นการสํงเสริมศักยภาพ
และความสามารถของนักศึกษาในการ
แขํงขันกีฬา E-Sport 

7.2 เพื่อสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎อง
ของเยาวชนในการเลํนกีฬา E-Sport และ
การใช๎ E-Sport ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการ
สร๎างอาชีพและรายได๎ หํางไกลจากการ
พนันและอบายมุขตําง ๆ 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎เข๎า 
รํวมโครงการพบวํา มีคําเฉลี่ยรวม 3.69 
อยูํในระดับมากและการสังเกตผู๎เข๎ารํวม
โครงการพบวํา 

- ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ให๎ความสนใจ
เข๎ารํวมโครงการเป็นจ านวนมากและยัง
เกิดความสามัคคี ในหมูํ คณะ และยั ง
หํางไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 

 

8. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การ
นักศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

8.1 เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีได๎รู๎จักการใช๎สิทธิ์และรู๎หน๎าที่
ในระบอบประชาธิปไตย 

8.2 เพื่อสํงเสริมให๎ได๎คัดเลือกนักศึกษา
ที่มีความสามารถและมีคุณธรรมในด๎าน
การท างาน เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎เข๎า 
รํวมโครงการพบวํา มีคําเฉลี่ยรวม 4.27 
อยูํในระดับมากและการสังเกตผู๎เข๎ารํวม
โครงการพบวํา 

- ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ให๎ความสนใจใน



ห น๎ า  | 53 

 

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

การเลือกตั้งนายกองค๑การบริหารนักศึกษา
เป็นจ านวนมากจากการสังเกตไมํพบปญัหา
ในการด าเนินกิจกรรม 
 

9. โครงการมอบทุนการศึกษาและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงชุมชนตากสิน 23 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

9.1 เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีสํวนรํวมใน
การท ากิจกรรมจิตอาสา 

9.2 เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีจิตส านึกตํอ
สังคม และรู๎จักการชํวยเหลือผู๎อื่น 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎เข๎า 
รํวมโครงการพบวํา มีคําเฉลี่ยรวม 4.17 
อยูํในระดับมากและการสังเกตผู๎เข๎ารํวม
โครงการพบวํา 

- ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจ
และให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ
เพื่อรับบริจาค นอกจากนี้ยังมีความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แตํยังมีปัญหาใน
เร่ืองเวลาและสถานที่ เพราะอยูํในชํวงการ
แพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

10. โครงการวิศวกรสังคมสู่ชุมชน 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

10.1 เพื่อให๎นักศึกษาวิศวกรสังคมได๎
ศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู๎วิถีชุมชน 

10.2 เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการมีสํวนรํวมของนักศึกษาใน
การพัฒนาและแก๎ไขปัญหาชุมชน 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎เข๎า 
รํวมโครงการพบวํา มีคําเฉลี่ยรวม 4.91 อยูํ
ในระดับมากและการสังเกตผู๎เข๎ารํวมโครงการ
พบวํา 

- ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ให๎ความสนใจ
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เป็นจ านวนมากและยังเป็นการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู๎ชุมชน 
 

11. โครงการแกนน าวิศวกรสังคม 
(แม่ ไ ก่ )  มหา วิทยาลั ย ราชภั ฏกลุ่ ม
รัตนโกสินทร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

11.1 เพื่อบํมเพาะนักศึกษาให๎มีความ
เป็นวิศวกรสังคม โดยขับเคลื่อนการมีสํวน
รํวมของ นักศึกษาในการพัฒนาและแก๎ไข
ปัญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

11.2 เพื่อให๎นักศึกษาคิดวิเคราะห๑ 
เชิงเหตุและผลพร๎อมทั้งสามารถมองเห็น
ปัญหาได๎มากข้ึน 

11.3 เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎
กระบวนการการท างานผํานกิจกรรมกลุํม
เพื่อสร๎างนวัตกรรมทางสังคม 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎เข๎า 
รํวมโครงการพบวํา มีคําเฉลี่ยรวม 3.93 อยูํ
ในระดับมากและการสังเกตผู๎เข๎ารํวมโครงการ
พบวํา 

- ผู๎น านักศึกษานักศึกษามีความ
กระตือรือร๎นในการเข๎ารํวมโครงการและ
ผู๎น านักศึกษาได๎รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การ
ท างาน และได๎สร๎างเครือขํายกับผู๎น านกัศึกษา
มหาวิทยาลัยกลุํมรัตนโกสินทร๑ 

จากการสังเกตไมํพบปัญหาในการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

12. โครงการฉากกั้นพลาสติกเพื่อ
ป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา 19 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

12.1 เพื่อป้องกันการแพรํระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

12.2 เพื่อเป็นการรณรงค๑ให๎นักศึกษา
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รู๎จักป้องกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน 
ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎เข๎า 

รํวมโครงการพบวํา มีคําเฉลี่ยรวม 4.07 อยูํ
ในระดับมากและการสังเกตผู๎ เข๎ารํวม
โครงการพบวํา 

- จากการสังเกตปัญหาในการด าเนิน
กิจกรรมนักศึกษาไมํคํอยให๎ความรํวมมือ
และไมํระวังเร่ืองการแพรํระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม
มาตรการที่ทางมหาวิทยาลัยได๎ก าหนด  

- ได๎พิจารณาและปรับปรุง วางแผน 
การด าเนินงานใหมํ 
 

13. โครงการสัมมนาสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษากลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ 

13.1 เพื่อสร๎างเครือขํายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคกลางและ
รัตนโกสินทร๑ 

13.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรด๎านกิจการ
นักศึกษาให๎ได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ๑
ในการท างานรํวมกัน และสามารถน าความ 
รู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการท างาน พัฒนางานให๎
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎เข๎า 
รํวมโครงการพบวํา มีคําเฉลี่ยรวม 4.03 อยูํ
ในระดับมากและการสังเกตผู๎ เข๎ารํวม
โครงการพบวํา 

- ผู๎น านักศึกษานักศึกษามีความ
กระตือรือร๎นในการเข๎ารํวมโครงการและ
ผู๎น านักศึกษาได๎รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การ
ท างาน และได๎สร๎างเครือขํายกับผู๎น านกัศึกษา
มหาวิทยาลัยกลุํมรัตนโกสินทร๑ 
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 5 ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค๑ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ก าหนดวัตถุประสงค๑ไว๎ดังนี้  

เพื่อพัฒนานักศึกษาให๎เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค๑ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา และอัตลักษณ๑ของนักศึกษาตาม 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ดังนั้นเพื่อประเมินความส าเร็จของ
แผนพัฒนานักศึกษานี้ กองพัฒนานักศึกษา
และผู๎มีสํวนรํวมในการจัดท าแผนฯ จึงก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค๑ของ
แผนพัฒนานักศึกษาไว๎ดังนี้ 

1. มีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา ทั้ง 5 ด๎านคือ 

1) ด๎านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค๑ ตามอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย 

2) ด๎านกีฬาและสํงเสริมสุขภาวะ 
3) ด๎านบ าเพ็ญประโยชน๑และรักษา

สิ่งแวดล๎อม 
4) ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
5) ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จ านวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายความส าเร็จของแผนฯ ผู๎เข๎า 
รํวมโครงการไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเป้าหมายของทุกโครงการ 

3. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรมผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจ
ไมํต่ ากวําคําเฉลี่ย 3.51 

4. มีโครงการหรือกิจกรรมตามแนว
พระบรมราโชบายคุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค๑ 4 ประการ 

5. มีโครงการจิตอาสา 
 

1.5.5.1 รายงานการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
1.5.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 
16 มิถุนายน 2564 ณ ห๎องประชุม
กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 
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กองพัฒนานักศึกษาได้น าผลการ
ประเมินวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
นักศึกษาเข้าวาระการประชุมเพื่อพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี คร้ังที่ 1/2564 

จากการประเมินผลตามตัวชี้วัดและคํา
เป้าหมายของแผนพัฒนานักศึกษา ประจ า 
ปีการศึกษา 2563 ได๎ผลดังนี้ 

- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
ทั้ง 5 ด๎าน ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย
โดยกองพัฒนานักศึกษา ได๎จัดโครงการไมํ
ต่ ากวํา 2 กิจกรรม ตํอด๎านโดยจัดโครงการ
ทั้งสิ้น 13 โครงการ 

- มีจ านวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ 
/กิจกรรม ทุกโครงการมากกวําร๎อยละ 80 

- ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
/กิจกรรม ทุกโครงการอยูํในระดับมาก 

- มีโครงการหรือกิจกรรมตามแนว
พระบรมราโชบายคุณลักษณะคนไทยที่  
พึงประสงค๑ 4 ประการมหาวิทยาลัยโดย
กองพัฒนานักศึกษาได๎จัดโครงการไมํต่ า
กวํา 4 โครงการ โดยจัดโครงการทั้งสิ้น 7 
โครงการ 

- มีโครงการจิตอาสา มหาวิทยาลัย
โดยกองพัฒนานักศึกษาได๎จัดโครงการไมํ
ต่ ากวํา 2 โครงการ โดยจัดโครงการทั้งสิ้น 3 
โครงการ 

 6 น าผลการประเมินไปปรับ- 
ปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนา
นักศึกษา 

จากการประชุมผลการประเมิน
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา 
เข้าวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ

1.5.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 
24 มิถุนายน 2564 ณ ห๎องประชุม
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี   
คร้ังที่ 1/2564 

ผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค๑ ของแผนการจัดกิจกรรม 
พัฒนานักศึกษา พบวํายังมีปัญหาในการ
ด าเนินงานกองพัฒนานักศึกษาจึงปรับปรุง
แผนดังนี้  

1. ควรมีโครงการพัฒนานักศึกษาใน
รูปแบบออนไลน๑  เพื่อให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ๑การแพรํระบาดของไวรัสโคโร
นา (covid-19) 

2. ควรมีโครงการวิศวกรสังคมเพิ่มข้ึน 
มีการน าผลการประเมิน และข๎อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไปปรับปรุงและ
จัดท าแผนการพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป 

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 

 
 

1.5.6.2 แผนพัฒนานักศึกษา 2563 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินงานครบทุกข๎อ 5.00  - 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 สืบเนื่องจากนโยบายเรํงปฏิรูปการเรียนรู๎ทั้งระบบให๎สัมพันธ๑เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู๎ เรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสร๎างเสริมส มรรถนะและทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤษ ให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช๎ในการแสวงหาองค๑ความรู๎ เพ่ือพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได๎ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษ นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การสํงเสริมการยกระดับความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎วยโครงการ
พิเศษด๎านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต๎องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให๎เป็นตาม
นโยบายซึ่งจะน าไปสูํการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศได๎ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดนโยบาย และสร๎างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ 
 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ จากการมีสํวนรํวมของคณะและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท๎ายที่ผํานการเกณฑ๑การวัดผล CEFR (B1) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

 

หมายเหตุ 
 ข๎อ 5 นักศึกษาท่ีเข๎าสอบต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท๎ายท้ังมหาวิทยาลัย ในปีท่ีประเมิน 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการก าหนดนโยบาย และ
สร๎างระบบและกลไกการ
พัฒนานักศึกษาด๎านภาษา 
อังกฤษ 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีการ
ก าหนดนโยบายสํงเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและได๎จัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง 
การสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ด๎วยข๎อสอบมาตรฐาน 
DRU Test โดยก าหนดให๎นักศึกษาที่เข๎า
ศึกษาในปีการศึกษา 2559 เป็นต๎นไป 
จะต๎องสอบ DRU Test ซึ่งเป็นข๎อสอบที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของ 
CEFR ให๎ได๎คะแนนไมํต่ ากวํา 41 คะแนน 
กํอนจบการศึกษา และมีการออกค าสั่ง
แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อ
สร๎างระบบและกลไก การวางแผนก ากับ
ติดตาม และรายงานการด าเนินงานด๎าน
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ

1.6.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี เรื่อง การสอบวัด
ความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ด๎วยข๎อสอบมาตรฐาน 
DRU Test  
1.6.1.2  การสอบวัดความสามารถ
ด๎านภาษาอังกฤษ (DRU Test) 
1.6.1.3 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแนวทางการน าแผนยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษลงสูํการ
ปฏิบัติ 
1.6.1.4 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ
ของคณะตําง ๆ 
1.6.1.5 ระบบการสํงเสริมและ
พัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ 
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นักศึกษา 
จากนั้นจึงสร๎างระบบการพัฒนาทักษะ

การใช๎ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและ
ได๎ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท า
แนวทางการน าแผนยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษลงสูํการปฏิบัติ เพื่อก าหนด
ผู๎รับผิดชอบ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ก าหนดหนํวยงานกลางในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ ซึ่งท าหน๎าที่
วางแผน ก ากับติดตาม และรายงานผล 
การด าเนินงานด๎านการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

2. คณะกรรมการด าเนินงานวาง
แผนการด าเนินงานและเสนอโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
ตํอมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบ 
ประมาณเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา 

4. คณะกรรมการด าเนินงานด าเนินการ
ตามแผน 

5. คณะกรรมการด าเนินงานประเมิน 
ผลการด าเนินงาน และรายงานผลตํอ
มหาวิทยาลัย 

 2 จัดท าแผนพัฒนานักศึกษา
ด๎านภาษาอังกฤษจากการ  
มี สํ วนรํ วมของคณะและ             
หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งประกอบ
ไปด๎วยตัวแทนอาจารย๑จากทั้ง 4 คณะและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รํวมกันจัดท ารําง
แผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษขึ้น 
เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และผู๎รับผิดชอบ และน าเสนอ 
ตํอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ซึ่งประกอบไปด๎วยคณบดี

1.6.2.1 ระเบียบวาระการประชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี  ครั้ งที่  2/2563 
วาระที่ 5.3 (ร่าง) แผนส่งเสริม/
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี พ.ศ.2563 - 2566 
1.6.2.2 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 
3/2563 หน้า 11 – 13 
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ทั้ง 4 คณะ และผู๎อ านวยการศูนย๑และ
ส านักตําง ๆ เพื่อรํวมกันวิพากษ๑ และ
ปรับแก๎รํางแผนดังกลําว และน าเสนอตํอ
สภามหาวิทยาลัย 

ตํอมาแผนฯ ดังกลําวได๎รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  

1.6.2.3 แผนพัฒนานักศึกษาด๎าน
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563 ของ
คณะตําง ๆ  

 3 จัดสรรงบประมาณ และสิ่ง
สนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาด๎าน
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได๎จัดสรร
งบประมาณให๎กับคณะและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
และจัดซื้อสิ่งสนับสนุนด๎านการพัฒนา
ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษให๎กับนักศึกษา
อยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร๑ 
ปีงบประมาณ 63 = 2,280,025.- 
ปีงบประมาณ 64 = 2,000,000.- 
รวม = 4,280,025.- 

2. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  
ปีงบประมาณ 63 = 1,270,000.- 
ปีงบประมาณ 64 = 1,500,000.- 
รวม = 2,770,000.- 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
ปีงบประมาณ 63 = 76,975.- 
ปีงบประมาณ 64 = 1,000,000.- 
รวม = 1,076,975.- 

4. คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
ปีงบประมาณ 63 = 250,000.- 
ปีงบประมาณ 64 = 800,000.- 
รวม = 1,050,000.- 

5. ศูนย๑ภาษา  
ปีงบประมาณ 63 = 1,000,000.- 
ปีงบประมาณ 64 = 700,000.- 
รวม = 1,700,000.- 

1.6.3.1 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณแผํนดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 
- 30 กันยายน 2563) 
1.6.3.2 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณแผํนดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 
- 30 กันยายน 2564) 
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 4 มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค๑ของแผนฯ 
และมีการน าผลจากการประเมิน
มาปรับปรุงในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี  มีการด าเนินการก ากับ
ติดตามและประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค๑ของแผนฯ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาด๎าน
ภาษาอังกฤษ จัดประชุมเพื่อติดตามและ
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของ
แผนฯ โดยพบวํา การด าเนินงานของทุก
คณะและทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องบรรลุ
ตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎เกือบทุกด๎าน 
เนื่องด๎วยสถานการณ๑การแพรํระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) สํงผลตํอรูปแบบการจัดกิจกรรม
ดังตํอไปนี้ 

1.1 กิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานที่
ที่ใช๎ภาษาอังกฤษในการติดตํอสื่อสาร 

1.2 กิจกรรมการพัฒนาระดับความ 
สามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษของอาจารย๑
และบุคลากร 

1.3 กิจกรรมการวัดความสามารถ
ด๎านภาษาอังกฤษของนักศึกษาด๎วยข๎อสอบ 
DRU Test ซึ่งยังเป็นแบบ paper-based 
และ computer-based 

2. น าผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค๑ของแผนฯ น าเสนอตํอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ครั้งที่ 11/2563 วาระการพิจารณา
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราขภัฏ
ธนบุรี โดยที่ประชุม มีมติให๎ปรับแผน
สํงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
โดยเพิ่มชํองทางการจัดโครงการและ
กิจกรรมตําง ๆ  แบบ online เพื่อให๎สอดคล๎อง

1.6.4.1 รายงานประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค๑ของโครงการตาม
แผนสํงเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
1.6.4.2 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 
11/2563 
1.6.4.3 บันทึกข้อความเลขที่            
อว 0642.24/235 เรื่อง แจ้งมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ครั้งที่ 11/2563 โดยผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพิจารณา
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 
1.6.4.4 แผนส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ. 2564– 2567 
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กับสถานการณ๑ปัจจุบัน สํงเสริมให๎ใช๎
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอยํางยิ่งส าหรับรายวิชาภาษา 
อังกฤษในหมวดการศึกษาทั่วไป และเพิ่ม
กิจกรรมการสร๎างบรรยากาศในการสํงเสริม
การฝึกทักษะด๎านภาษาอังกฤษให๎แกํ
นักศึกษา 

3. น าข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน
สํงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปีสุดท๎ายที่ผํานเกณฑ๑การ
วัดผล CEFR (B1) ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
 

รายละเอียดการสอบ DRU Test 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายมีดังนี้ 

- จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีสุดท้าย คือ 2,502 คน 

- จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีสุดท้ายที่ทดสอบ DRU Test ผ่าน
ตามเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) คือ 
2,323 คน คิดเป็นร้อยละ 92.85 ของ
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายทั้งหมด 

และเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ ในปี
การศึกษา 2563 ศูนย์ภาษาร่วมกับศูนย์
สอบ TOEIC ได้ท าการจัดสอบ TOEIC  
ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 
มหา วิ ทย า ลั ย ร า ชภั ฏธนบุ รี  โ ด ยมี
นักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด 25 คน มีผล
คะแนนดังนี้ 

 
 

1.6.5.1 รายงานสถิติการสอบวัด
ความสามารถภาษาอังกฤษ DRU 
Test ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปีสุดท๎าย ประจ าปีการศึกษา 
2563 
1.6.5.2 รายงานผลผู๎เข๎าสอบ 
TOEIC วันเสาร๑ที่ 27 มีนาคม 
2564 ณ ห๎องประชุมเฉลิมพระ-
เกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

4.00 มีการด าเนินงานครบทุกข๎อ 5.00  - 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 ความสามารถด๎านดิจิทัล เป็นสิ่งที่สามารถสะท๎อนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรู๎เพ่ือ
สร๎างสรรค๑นวัตกรรมเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรู๎เพ่ือการบูรณาการศาสตร๑ตําง ๆ สามารถรู๎เทําทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล ตัวบํงชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด๎วย 
 ระดับความสามารถด๎านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎าย ระดับปริญญาตรีที่สอบผํานตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดนโยบาย และสร๎างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให๎มีความสามารถด๎านดิจิทัล 
 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให๎มีความสามารถด๎านดิจิทัล จากการมีสํวนรํวมของคณะและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให๎มีความสามารถด๎านดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงใน ปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท๎ายที่ผํานเกณฑ๑ IC3 หรือเทียบเทํา หรือตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

หมายเหตุ ข๎อ 5 นักศึกษาท่ีเข๎าสอบต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท๎ายท้ังมหาวิทยาลัย ในปีท่ีประเมิน 
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ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการก าหนดนโยบาย และ
สร๎างระบบและกลไกการ
พัฒนานักศึกษาให๎มีความ 
สามารถด๎านดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายยกระดับ
มาตรฐานความสามารถด๎านดิจิทัล ให๎แกํ
นักศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัล
ให๎สอดคล๎องกับการขับเคลื่อนของประเทศ
ไทย (THAILAND 4.0) ตามนโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร๑ชาติ 60 ปี แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับการ
พัฒนาความสามารถด๎านการใช๎ดิจิทัล 
(Digital Literacy)  

โดยมหาวิทยาลัยได๎มอบหมายให๎
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคณะ จัดท าแผนก ากับดูแล ติดตาม 
และสํงเสริมการพัฒนาสมรรถนะ และ
ทักษะด๎านดิจิทัล โดยวัดผลด๎วยข๎อสอบ
มาตรฐานของของส านักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
(สดช.) โดยนักศึกษา ต๎องสอบผํานอยําง
น๎อย 60 คะแนน จึงจะสามารถจบการ 
ศึกษาได๎ 

1.7.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีเรื่อง การสอบวัดระดับความ 
สามารถด๎านดิจิทัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
https://www.dru.ac.th/s/5yc45 
1.7.1.2 ระบบสอบวัดความสามารถ
ด๎านคอมพิวเตอร๑ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในเว็บไซต๑ 
https://www.dru.ac.th/exam_ba
seline/ 

 2 จัดท าแผนพัฒนานักศึกษา
ให๎มีความสามารถด๎ าน
ดิจิทัล จากการมีสํวนรํวม
ของคณะและหนํวยงานที่
เก่ียวข๎อง 

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนการ
อบรมเชิงปฏิบัติการทางด๎านดิจิทัลในปี
การศึกษา 2563 ให๎แกํนักศึกษา โดยมีการ
รํวมมือกับทางคณะ เพื่อที่จะพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลให๎ตรงกับความต๎องการในปัจจุบัน 
ซึ่งมีโครงการดังตํอไปนี้ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎ Microsoft 
word เบื้องต๎น 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการตัดตํอและ
ตกแตํงภาพด๎วย Adobe Photoshop 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการตกแตํง
ภาพเชิงลึกด๎วย Photoshop 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการตกแตํงภาพ

1.7.2.1 สรุปโครงการของศูนย๑
คอมพิวเตอร๑ ที่รํวมกับคณะและ
โครงการนานาชาติในปีการศึกษา 
2563  
https://www.dru.ac.th/s/5yc3y 
1.7.2.2 แผนพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะด๎ านดิจิทัลมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563 - 2566 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ด๎วย Photoshop คร้ังที่ 2 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎โปรแกรม

ค านวณอัตโนมัติ Microsoft Excel (ขั้นสูง) 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎โปรแกรม 

Microsoft Excel (ขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 
- อบรมเชิงปฏิบัติการภาษา PHP 

เพื่อประมวลผล 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการตัดตํอวีดีโอ

ขั้นพื้นฐาน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎โปรแกรม

ตัดตํอวิดีโอ Adobe Premiere Pro 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎โปรแกรม

ตัดตํอ พื้นฐาน 2 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ

พร๎อมทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎โปรแกรม

ส านักงาน (ขั้นสูง) 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ

พร๎อมทักษะ การใช๎คอมพิวเตอร๑กํอนออก
ฝึกให๎แกํนักศึกษา 

 3 จัดสรรงบประมาณ และสิ่ง
สนับสนุนการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนานักศึกษา
ให๎มีความสามารถด๎ าน
ดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยได๎จัดจัดสรรงบประมาณ
แผํนดินวงเงิน 500,000 บาท ให๎กับศูนย๑
คอมพิวเตอร๑ เพื่ออบรมและพัฒนาความ 
สามารถทางดิจิทัลให๎แกํนักศึกษาและ
ประเมินความสามารถให๎กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1.7.3.1 เลํมการจัดสรรงบประมาณ 
แผํนดิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563)  
( เอกสาร เผยแพรํ  การจั ดสรร
งบประมาณแผํนดิน หน๎า 46) 
1.7.3.2 เลํมการจัดสรรงบประมาณ 
แผํนดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564) https://plan.dru.ac.th/ 
(เอกสารเผยแพรํ การจัดสรรงบ 
ประมาณแผํนดิน หน๎า 46) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 4 มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค๑ของแผนฯ 
และมีการน าผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุ ง ใน  
ปีถัดไป 

มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด๎าน
ดิจิทัลของนักศึกษาอยํางตํอเนื่อง โดยศูนย๑
คอมพิวเตอร๑ ตามวัตถุประสงค๑ของแผน 
พัฒนาสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัลตลอด
ปีการศึกษา 2563 มีการน าผลรายงานการ
สอบทุกปีการศึกษา เพื่อน าตัวเลขมาวัดผล 
โดยตั้งหลักเกณฑ๑ให๎นักศึกษาทั้งหมดที่เข๎า
สอบในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีต๎อง
มากกวํา 70% และน าผลการวัดผลในแตํละ
ด๎านมาวิเคราะห๑รูปแบบการพัฒนาเนื้อหา
ในการอบรมในปีตํอไปให๎ตรงตามมาตรฐาน
ชาติ 

1.7.4.1 รายงาน Power bi จาก ระบบ  
https://www.dru.ac.th/s/5yc3w 
1.7.4.2 สรุปโครงการของศูนย๑คอม- 
พิวเตอร๑ ที่รํวมกับคณะและโครงการ
นานาชาติในปีการศึกษา 2563  
https://www.dru.ac.th/s/5yc3y 

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีปีสุดท๎ายที่ผํานเกณฑ๑ 
IC3 หรือเทียบเทํา หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 

มีการน าผลรายงานการทดสอบใน
รูปแบบ Excel จากระบบของสอบ Digital 
Literacy (https://ru.dlbaseline.com)                           
ของ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สดช.) มา
จัดท าระบบแสดงผลรายงานที่แบํงแยก
นักศึกษาปีสุดท๎ายให๎เห็นยอดผู๎ผําน/ไมํ
ผํานแยกตาคณะได๎ โดยมีรายงานจ านวน
ผลการสอบผํานของนักศึกษารหัส 60 มี
นักศึกษาผํานร๎อยละ 93.54 % 

1.7.5.1 รายงานจ านวนผลการสอบ
ผํานของนักศึกษารหัส 60 มีนักศึกษา
ผําน 93.54 %  
https://www.dru.ac.th/s/5yc3z 
( กดที่เลข 60 ดังภาพ ) 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินงานครบทุกข๎อ 5.00  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ๑ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ตามกรอบผลลัพธ๑มาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให๎นักศึกษาเป็นผู๎รํวมสร๎างนวัตกรรม หลักสูตร
จึงควรผลักดันให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค๑ผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการ
ศาสตร๑ตําง ๆ ที่เป็นงานที่สามารถแก๎ไขปัญหาให๎ชุมชนหรือท๎องถิ่น 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได๎ในระดับมหาวิทยาลัย เทํากับ คําเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินร๎อยละของหลักสูตรที่
นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมของทุกคณะ 
สูตรค านวณ 

คะแนนที่ได๎ = 
ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ 

จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
หมายเหตุ : 
 *นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช๎ประโยชน๑จากชุมชน 
 ** เป็นผลรวมคะแนนประเมินในตัวบํงช้ี 1.8 ระดับคณะ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้ 
 1. คณะครุศาสตร๑ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร มีหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการ
สร๎างนวัตกรรมจ านวน 3 หลักสูตร มีคําร๎อยละ 37.5 ของหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม 
คิดเป็น 1.875 คะแนน 
 2. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร มีหลักสูตรที่
นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรมจ านวน 11 หลักสูตร มีคําร๎อยละ 100 ของหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวน
รํวมในการสร๎างนวัตกรรม คิดเป็น 5 คะแนน 
 3. คณะวิทยาการจัดการ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร มีหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวน
รํวมในการสร๎างนวัตกรรมจ านวน 7 หลักสูตร มีคําร๎อยละ 100 ของหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎าง
นวัตกรรม คิดเป็น 5 คะแนน 
 4. คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 หลักสูตร มีหลักสูตรที่
นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรมจ านวน 5 หลักสูตร มีคําร๎อยละ 55.56 ของหลักสูตรที่นักศึกษามี
สํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม คิดเป็น 2.78 คะแนน 
 

ผลคะแนนรวมทั้ง 4 คณะคิดเป็น 1.875 + 5 + 5 + 2.78 = 14.655 
คะแนนที่ได้ 14.655/4 = 3.66 คะแนน 
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คณะครุศาสตร์  
เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร ได๎แกํ หลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน 7 หลักสูตร และ

ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจ านวน 1 หลักสูตร คณะมีการก าหนดนโยบายให๎อาจารย๑ในคณะน า
ผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาผู๎เรียนหรือชุมชน โดยให๎นักศึกษาเข๎าไปมีสํวนรํวมในกระบวนการวิจัย
ซึ่งบูรณาการกับรายวิชาที่ท าการจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 

หลักสูตร ชื่อผลงาน หน่วยงาน รายการหลักฐาน 

1. หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาวิทยาศาสตร๑
ทั่วไป 

การวิจัยเพื่อศึกษาการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าบริเวณตลาดน้ าบาง
น้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดงจังหวัด
สมุทรปราการ 

เทศบาลอ าเภอพระ
ประแดงจังหวัด
สมุทรปราการ 
 

1.8.1 เอกสารขอใช๎พ้ืนที่
ส าหรับงานวิจัยถึง อบต.
บางน้ าผึ้ง (คร.) 

2. หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมที่สํงเสริมความสามารถใน
การออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน๑ตาม
แนวคิดการเรียนรู๎ด๎วยการบริการ
สังคมส าหรับครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 1.8.2 เอกสารรายงาน
การใช๎ประโยชน๑ชุมชน 
(คร.) 

3. หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขา
คอมพิวเตอร๑ศึกษา  

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร๑
ชํวยสอนออนไลน๑รายวิชาวิทยาการ
ค านวณส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  

กรุงเทพมหานคร 1.8.3 หนังสือรับรองการ
น าไปใช๎ประโยชน๑จาก
ชุมชนหรือหนํวยงาน 
(คร.) 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร โดยมีการก าหนดนโยบายให๎อาจารย๑ในคณะน า
ผลงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมไปใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาผู๎เรียนหรือชุมชนโดยให๎นักศึกษาเข๎าไป
มีสํวนรํวมในกระบวนการสร๎างนวัตกรรมโครงการหรืองานวิจัย ซึ่งบูรณาการกับรายวิชาที่ท าการจัดการเรียน
การสอน 11 หลักสูตร ดังตํอไปนี้  
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1. ทุกหลักสูตร งานสร๎างสรรค๑ศิลปะสตรีทอาร๑
ทชุมชนวัดใหมํวิเชียร 

ชุมชนวัดใหมํวิเชียร 
เขตบางกอกใหญํ 

1.8.4 ภาพงาน
สร๎างสรรค๑ศิลปะสตรีท
อาร๑ทชุมชนวัดใหมํวิเชียร 
(มส.) 
1.8.5 หลักฐานการ
น าไปใช๎ประโยชน๑จาก
ผู๎อ านวยการเขตบางกอก
ใหญํ (มส.) 

2. ทุกหลักสูตร 
 

แอปพลิเคชันเกมค าศัพท๑
ภาษาอังกฤษ 
Huso Learn & Play 

คณะมนุษยศาสตร๑
และสังคมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี 

1.8.6 แอปพลิเคชันเกม
ค าศัพท๑ภาษาอังกฤษ 
Huso Learn & Play 
(มส.) 
1.8.7 หลักฐานการ
น าไปใช๎ประโยชน๑จาก
คณะมนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑  
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี (มส.) 

3. สาขาวิชาออกแบบ 
นิเทศศิลป์และออกแบบ
ดิจิทัล 

สาขาวิชาออกแบบ 
ทัศนศิลป์ 

สาขาวิชาการ 
สร๎างสรรค๑ศิลปะดิจิทัล 

สาขาวิชาภาษาไทย 

การออกแบบเรขศิลป์  เพ่ือ
สร๎างอัตลักษณ๑ชุมชนต๎นแบบ
ส าหรับสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในเขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 

ชุมชนและ 
วัดประยุรวงศาวาส 
เขตธนบุรี 

1.8.8 ผลการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาแนวทางการ
ออกแบบเรขศิลป์เพ่ือ
สร๎างอัตลักษณ๑ชุมชน
ต๎นแบบส าหรับสํงเสริม
การทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร (มส.) 
1.8.9 หลักฐานการ
น าไปใช๎ประโยชน๑จาก
ผู๎อ านวยการ  เขตธนบุรี 
(มส.) 
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4. หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

หลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต 

การประเมินประสิทธิภาพของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
(Local Performance 
Assessment: LPA) 

องค๑การบริหารสํวน
ต าบลบางโปรง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 

1.8.10 งานวิจัยเรื่อง 
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู๎รับ บริการจาก
องค๑การบริหารสํวน
ต าบลบางโปรง อ าเภอ
เมือง จังหวัด 
สมุทรปราการ(มส.) 
1.8.11 หลักฐานการ
น าไปใช๎ประโยชน๑จาก
นายกองค๑การบริหาร
สํวนต าบลบางโปรง 
(มส.) 

5. สาขาวิชาการจัด การ
ชุมชน 

การศึกษาสุขภาวะผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองแพรกษาใหมํ จังหวัด
สมุทรปราการ 

กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมือง
แพรกษาใหมํ 
อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ 
จังหวัด 
สมุทรปราการ 

1.8.12 ภาพการ
ด าเนินงาน/การจัด
กิจกรรม (มส.) 
1.8.13 หนังสือรับรอง
การใช๎ประโยชน๑จาก
บทความวิจัย เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพสุขภาวะ 
และคุณภาพชีวิตของ
ผู๎สูงอายุ ในพื้นที่
เทศบาลเมืองแพรกษา
ใหม ํ(มส.) 

6. สาขาวิชาการจัด การ
ชุมชน 

นวัตกรรม “ยางยืดเพื่อสุขภาพ
ผู๎สูงอายุ (ยางในล๎อ
รถจักรยานยนต๑)” 

ศูนย๑พัฒนา
ศักยภาพและ
สํงเสริมอาชีพ
ผู๎สูงอายุ, โรงเรียน
ผู๎สูงอายุ, ชมรม
ผู๎สูงอายุ เทศบาล
เมืองแพรกษาใหมํ 
อ าเภอเมือง

1.8.14 ภาพการ
ด าเนินงาน/ 
การจัดกิจกรรม (มส.) 
1.8.15 หนงัสือรับรอง
การใช๎ประโยชน๑จากการ
น านวัตกรรม “ยางยืด
เพ่ือสุขภาพผู๎สูงอายุ(ยาง
ในรถ จักรยานยนต๑)” 
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สมุทรปราการ 
จังหวัด
สมุทรปราการ 

ไปใช๎ในองค๑กรสุขภาพ
ผู๎สูงอายุ (มส.) 

7. สาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์และออกแบบ
ดิจิทัล 

สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาจีน

เพ่ือการสื่อสาร 
สาขาวิชาภาษา 

อังกฤษธุรกิจ 

สื่องานสร๎างสรรค๑นิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าตาก
สินมหาราช เนื่องในวันคล๎ายวัน
ปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ๎า
ตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 

ส านักงานเขตธนบุรี 1.8.16 ภาพแสดง
นิทรรศการ ณ วงเวียน
ใหญ ํ(มส.) 
1.8.17 หลักฐานการ
น าไปใช๎ประโยชน๑จาก
ส านักงานเขตธนบุรี (มส.) 

8. สาขาวิชาออกแบบ
ทัศนศิลป์ 

ผลิตภัณฑ๑ชุมชนหัตถกรรมไม๎สักกลุํม
วิสาหกิจชุมชนบ๎านเรือนไทย
พัฒนา เขตคลองสาน กทม. 

กลุํมวิสาหกิจชุมชน
บ๎านเรือนไทย
พัฒนา เขตคลอง
สาน กทม. 

1.8.18 ภาพผลิตภัณฑ๑
ไม๎สัก กลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนบ๎านเรือนไทย
พัฒนา เขตคลองสาน 
กทม. (มส.) 
1.8.19 หลักฐานการ
น าไปใช๎ประโยชน๑จาก
กลุํมวิสาหกิจชุมชน
บ๎านเรือนไทยพัฒนา 
เขตคลองสาน กทม. 
(มส.) 

9. สาขาวิชาการจัด การ
ชุมชน 

รายงานการส ารวจ เรื่อง “ความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยว กับประเพณี
สงกรานต๑พระประแดงกับ
สถานการณ๑ไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ๑ใหมํ 2019” 

สภาวัฒนธรรม 
อ าเภอพระประแดง 

1.8.20 ภาพการ
ด าเนินงานการน าเสนอ
คืนข๎อมูลชุมชนรายงาน
การส ารวจ เรื่อง 
“ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับประเพณี
สงกรานต๑พระประแดง
กับสถานการณ๑ไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ๑ใหมํ 



ห น๎ า  | 73 

 

 

หลักสูตร ชื่อผลงาน หน่วยงาน รายการหลักฐาน 

2019” และหนังสือ
รับรองการน าไปใช๎
ประโยชน๑ 

 
คณะวิทยาการจัดการ 

เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร ได๎แกํ หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตรและ
ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายผลักดันให๎อาจารย๑ บุคลากร นักศึกษา ในแตํละ
หลักสูตรมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือแก๎ไขปัญหาให๎ชุมชนท๎องถิ่นในความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ 
โดยการบูรณาการการเรียนการสอนเข๎ากับศาสตร๑ ตําง ๆ และสามารถน าผลงานไปใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนา
ผู๎เรียนและชุมชน ดังนี้ 

 

หลักสูตร ชื่อผลงาน หน่วยงาน รายการหลักฐาน 
1. หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจมหาบัณฑิต / 
มหาวิทยาลัยสูํต าบล 
สร๎างรากแก๎วให๎ประเทศ 
U2T 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การ เรื่อง 
เครือขํายเฟสบุ๏ค คือพลังสุขภาพ 

แขวงบางขุนศรี   1.8.21 รายงานผลการ
ด าเนินงาน โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสูํต าบล 
สร๎างรากแก๎วให๎ประเทศ 
U2T) คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุร ี

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต/ มหาวิทยาลัยสูํ
ต าบล สร๎างรากแก๎วให๎
ประเทศ U2T 

แขวงดาวคะนอง 
โครงการฟุตซอลเพ่ืออาชีพ 
แขวงบางขุนนนท๑ 
1. โครงการอบรมการตลาดเชิง  
กลยุทธ๑ 
2. โครงการการทํองเที่ยวเชิงบูรณา
การ 
แขวงบ๎านชํางหลํอ 
1. โครงการออกแบบ  อัตลักษณ๑
เพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑ให๎ชุมชน 

แขวงดาวคะนอง   
แขวงบางขุนนนท๑ 
แขวงบ๎านชํางหลํอ 

- 
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แขวงบ๎านชํางหลํอ  
เขตบางกอกน๎อย 
2. โครงการให๎ความรู๎ทางด๎าน
เทคโนโลยีเกี่ยว กับพลังงาน
ทางเลือกในชุมชน แขวงบ๎านชําง
หลํอ เขตบางกอกน๎อย 
3. โครงการสํงเสริมด๎าน
สิ่งแวดล๎อมในการบ าบัดน้ าใน
ชุมชน แขวงบ๎านชํางหลํอ  
เขตบางกอกน๎อย 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  
(คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ)/ 
มหาวิทยาลัยสูํต าบล 
สร๎างรากแก๎วให๎ประเทศ 
U2T 
 

1. โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน 
2. โครงการอบรมการออกแบบตรา
สินค๎าและบรรจุภัณฑ 
3. โครงการสงเสริมสุขภาพในชุมชน  
4. โครงการสงเสริมความรูด๎าน
เทคโนโลยีใหชุมชน  
5. โครงการสงเสริมความรูด๎าน
วิชาการใหแกเยาวชนในชุมชน  
6. โครงการจัดการขยะในชุมชน  
7. โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ 
8. โครงการอบรมการเก็บ ข๎อมูลใน
ชุมชนเพ่ือการวางแผนงานด๎าน
พัฒนาชุมชน 

แขวงบุคคโล   - 

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต(การ
จัดการเทคโนโลยี โลจิ
สติกส๑เพื่อการกระจาย
สินค๎า) / มหาวิทยาลัยสูํ
ต าบล สร๎างรากแก๎วให๎
ประเทศ U2T 

1. โครงการสํงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนบ๎านคลองสวน 
2. โครงการพัฒนาเส๎น ทาง
ธรรมชาติชุมชนบ๎านคลองสวน 
3. โครงการพัฒนาสื่อเพ่ือท า
ความรู๎จักชุมชนบ๎านคลองสวน 
4. โครงการพัฒนาทรัพยากรทาง
น้ าของชุมชนบ๎านคลองสวน 

ต าบลบ๎านคลอง
สวน 

- 
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หลักสูตร ชื่อผลงาน หน่วยงาน รายการหลักฐาน 

5. หลักสูตรนิเทศศาสตร๑ 
/ มหาวิทยาลัยสูํต าบล
สร๎างรากแก๎วให๎ประเทศ 
U2T 

1. โครงการสํงเสริมอาชีพใน
ท๎องถิ่น 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การท าสบูํจากวํานหางจระเข๎ 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องโภชนาบ าบัด อาหารเป็นยา 

ต าบลบางน้ าผึ้ง - 

6. หลักสูตร
อุตสาหกรรมบริการ / 
มหาวิทยาลัยสูํต าบล 
สร๎างรากแก๎วให๎ประเทศ 
U2T  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การ เรื่อง 
เยาวชนรักษ๑สิ่งแวดล๎อมครั้งที่ 1 

ต าบลแหลมฟ้าผํา - 

7. หลักสูตรนิเทศศาสตร๑ 
หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจ (คอมพิวเตอร๑
ธุรกิจ) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การ เรื่อง 
“การผลิตคอนเทนต๑เพ่ือ
ประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยว
ชุมชน” 

ชุมชนกะดีจีน 1.8.22 สื่อวีดิทัศน๑ 
https://asc.dru.ac.th/
asc/ 
ภายใต๎โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติ การ เรื่อง 
“การผลิตสื่อคอนเทนต๑
เพ่ือการประชาสัมพันธ๑
การทํองเที่ยวชุมชน” 

8. หลักสูตบัญชีบัณฑิต โครงการอบรม เรื่องการ 
งบประมาณ การวิเคราะห๑ผลตําง 
และต๎นทุนผันแปรเพ่ือการบริหาร 
(CPD) 

ชุมชน และผู๎สนใจ
ทั่วไป 

1.8.23 รายงานผลการ
ด าเนินงาน โครงการ
อบรม เรื่อง
การงบประมาณ การ
วิเคราะห๑ผลตําง และ
ต๎นทุนผันแปรเพื่อการ
บริหาร รายการหลักฐาน
เป็นรูปถําย 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาที่มีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค๑ผลงาน

นวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยที่สามารถแก๎ไขปัญหาให๎ชุมชนหรือท๎องถิ่นจ านวน ประกอบไปด๎วย 5 
สาขาวิชา ดังนี้ 

หลักสูตร ชื่อผลงาน หน่วยงาน รายการหลักฐาน 

1. หลักสูตรวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร๑ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ๑กะปิกึ่ง
ส าเร็จรูป 

กลุํมผลิตกะปิ
ชุมชน หมูํ 9  
ต าบลคลองดําน 
อ าเภอบางบํอ 
จังหวัด 
สมุทรปราการ 

1.8.24 หนังสือรับรอง
การน าผลงานวิจัยไปใช๎
ประโยชน๑วิสาหกิจชุมชน 
กลุํมผลิตกะปิชุมชน หมูํ 
9 ต าบลคลองดําน 
อ าเภอบางบํอ จังหวัด 
สมุทรปราการ 

2. หลักสูตรวิทยา-
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหาร 
 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตชาใบ
หมํอนและการควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน 

ชุมชนประสานมิตร 
เขตธนบุรี กทม. 

1.8.25 หนังสือรับรอง
การน าผลงานโครงงาน
ไปใช๎ประโยชน๑ จาก
วิสาหกิจชุมชนประสาน
มิตร เขตธนบุรี กทม. 

3. หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน
โดยเพิ่มระบบระบายความร๎อน
ด๎วยน้ าผํานอากาศ 

คณะครุศาสตร๑
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

1.8.26 หนังสือรับรอง
การน าผลงานโครงงาน
ไปใช๎ประโยชน๑สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะครุศาสตร๑
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

4. หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัด การ
อุตสาหกรรม 
 

สบูํจากกากกาแฟ ชุมชนคลองขวาง 
แขวงบางจาก เขต
ภาษีเจริญ กทม. 

1.8.27 หนังสือรับรอง
การน าผลงานโครงงาน
ไปใช๎ประโยชน๑ ชุมชน
คลองขวาง แขวงบางจาก 
เขตภาษีเจริญ กทม. 

5. หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาวิชา

การออกแบบชุดขับเคลื่อนเรือหาง
ยาวด๎วยมอเตอร๑ไร๎แปรงถําน 

โรงไฟฟ้าพระนคร
ใต๎ การไฟฟ้าฝ่าย

1.8.28 หนังสือรับรอง
การน าผลงานโครงงาน
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หลักสูตร ชื่อผลงาน หน่วยงาน รายการหลักฐาน 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 
 

ผลิตแหํงประเทศ
ไทย 

ไปใช๎ประโยชน๑ฝ่ายซํอม
บ ารุง โรงไฟฟ้าพระนคร
ใต๎ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แหํงประเทศไทย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

4.00 ผลคะแนนรวมทั้ง 4 คณะ
คิดเป็น 1.875 + 5 + 5 + 

2.78 = 14.655 คะแนนที่ได๎ 
14.655/4 = 3.66 คะแนน 

3.66 -  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไม่บรรล)ุ 

1.1 3.60 ผํานทุกหลักสูตร -  3.51 
1.2 3.44 มีปริญญาเอกคิดเป็นร๎อยละ 29.42  - 3.68 

1.3 2.42 มีต าแหนํงทางวิชาการคิดเปน็ 
ร๎อยละ 31.28 

 - 2.61 

1.4 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข๎อ  - 5.00 
1.5 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข๎อ  - 5.00 

1.6 4.00 มีการด าเนินการ 4 ข๎อ  - 5.00 
1.7 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข๎อ  - 5.00 

1.8 4.00 คะแนนที่ได๎ 14.655/4 =  
3.66 คะแนน 

-  3.66 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 4.18 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

มหาวิทยาลัยมีการสํงเสริมสนับสนุนให๎คณาจารย๑
ศึกษาตํอระดับปริญญาเอก โดยให๎ทุนการศึกษาทั้งใน
เวลาและนอกเวลา นอกจากนี้ยังมีนโยบายการพัฒนา
ต าแหนํงทางวิชาการ โดยมีการสนับสนุนการท า
ผลงานวิชาการอยํางตํอเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม การสัมมนา การจัดหาพ่ีเลี้ยง สํงผลคะแนน
การประเมินเพ่ิมมากข้ึน 

ถึงแม๎วํามหาวิทยาลัยจะมีการสํงเสริมสนับสนุนใน
การศึกษาตํอระดับปริญญาเอก และต าแหนํงทาง
วิชาการอยํางตํอเนื่อง แตํก็ยังต๎องพัฒนาตํอไปเพ่ือ
เพ่ิมจ านวนอาจารย๑ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ต าแหนํงทางวิชาการให๎ เ พ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ปี
การศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

 มหาวิทยาลัยแตํละแหํงอาจมีจุดเน๎นในเรื่องการวิจัยที่แตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อมและ
ความพร๎อมของแตํละมหาวิทยาลัย อยํางไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจ าเป็นต๎องมีพันธกิจนี้เป็นสํวนหนึ่งของ   
พันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต๎องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร๎างองค๑ความรู๎ใหมํหรือประยุกต๑ใช๎
องค๑ความรู๎ใหมํ เพ่ือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมหรือทรัพย๑สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนหรือเครือขํายภายในประเทศหรือตํางประเทศใน
การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน ชุมชนน า
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช๎ประโยชน๑พัฒนาตนเองได๎ 
 
 ตัวบ่งช้ี จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบํงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรม 
  ตัวบํงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ 
  ตัวบํงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 
  ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 มหาวิทยาลัยต๎องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกสํงเสริมสนับสนุนครบถ๎วน เพ่ือให๎สามารถด าเนินการได๎ตามแผนที่ก าหนดไว๎
ทั้งการสนับสนุนด๎านการจัดหาแหลํงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให๎กับ
บุคลากรสํงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกํอาจารย๑และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ๑ท่ีเกี่ยวข๎องตําง ๆ สํงเสริมให๎เกิดเครือขํายความรํวมมือด๎านการวิจัย 
หรืองานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรม น าผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑หรือนวัตกรรมไปใช๎ประโยชน๑ในการ
พัฒนาผู๎เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร๎างขวัญและก าลังใจแกํนักวิจัยอยํางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ
และกลไกเพ่ือชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่น าไปใช๎ประโยชน๑ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค๑ 
 2. สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑อยํางน๎อยในประเด็นตํอไปนี้ 
  - ห๎องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑หนํวยงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑หรือศูนย๑
เครื่องมือหรือศูนย๑ให๎ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  - ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีสํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ เชํน การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร๎างสรรค๑ การจัดให๎มีศาสตราจารย๑อาคันตุกะหรือศาสตราจารย๑รับเชิญ (Visiting Professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ และสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัย 
หรืองานสร๎างสรรค๑ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ๑ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสร๎างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกยํองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และงานสร๎างสรรค๑ดีเดํน 
 5. มีการด าเนินงานกับเครือขํายความรํวมมือด๎านวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑หรือนวัตกรรมระหวําง
สถาบันอุดมศึกษา องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือตํางประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมไปใช๎ประโยชน๑ในการ
พัฒนาผู๎เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่น าไปใช๎ประโยชน๑และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่ สามารถ
น าไปใช๎ประโยชน๑ในการ
บริหารงานวิจั ยและงาน
สร๎างสรรค๑ 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนามีระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยรํวมกับระบบบริหารงานวิจัย
แหํงชาติ (NRIIS) โดยมีการใช๎งาน
เพื่อบริหารจัดการโครงการวิจัย และ
งานสร๎างสรรค๑ เริ่มตั้งแตํการจัดท า
แผนงาน และแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
ข๎อเสนอโครงการวิจัย และงาน
สร๎างสรรค๑ การสํงข๎อเสนอโครงการ
การติดตามความก๎ าวหน๎ าการ
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ และ
การปิดโครงการวิจัย   

2.1.1.1 ระบบติดตามและบริหาร
จัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนา  
https://research.dru.ac.th/res
earch/ 
2.1.1.2 ระบบบริหารงานวิจัยแหํงชาติ 
(NRIIS)https://nriis.nrct.go.th/ 

 2 สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑อยํางน๎อยในประเด็นตํอไปนี้ 
- ห๎องปฏิบัติการวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค๑หนํวยงาน
วิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑หรือ
ศูนย๑เครื่องมือหรือศูนย๑ให๎
ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัย 

มีหนํวยให๎บริการ (Research 
center) เพื่อให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การวิจัย และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ด๎านการวิจัยระหวํางนักวิจัย  
โดยมีการก าหนดแนวทางในการให๎
ค าแนะน า ซึ่งมีผู๎อ านวยการ นักวิจัย 
และอาจารย๑ประจ า Research center 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู๎ให๎
ค าปรึกษาหลักเกี่ยวกับการด าเนินการ
วิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัยรวมทั้งมี
ห๎องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหาร 
การให๎บริการเครื่ องมือวิ จั ยทาง
วิทยาศาสตร๑ เพื่อสนับสนุนการวิจัย
ด๎านวิทยาศาสตร๑ 

2.1.2.1 แนวทางการให๎บริการให๎
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย (Research 
center)  
2.1.2.2 ภาพกิจกรรมการใช๎ห๎อง 
ปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหาร 
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- ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎า
ข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค๑ 

มีการจัดให๎บริการแหลํงค๎นคว๎า
ทางวิชาการ (Research corner) ทั้ง
ระบบออนไลน๑และออฟไลน๑ อีกทั้ง
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได๎ให๎บริการฐานข๎อมูล
Online Database DRU ที่เกี่ยวข๎อง
กับฐานข๎อมูลการวิจัยทั้ งภายใน    
และภายนอกมหาวิทยาลัย และ
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อให๎
บริการเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย 
เชํน ต ารา หนังสือ รายงานการวิจัย 
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม 
บทความวิจัย 

2.1.2.3 แนวทางการให๎บริการแหลํง
ค๎นคว๎าทางวิชาการ (Research 
corner) 
2.1.2.4 ระบบสารสนเทศด๎านการ
วิจัย:  
https://research.dru.ac.th/rdi
booking/   
2.1.2.5 Online Database DRU: 
http://arc.dru.ac.th/th/ 
pages/online_database.php 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห๎องปฏิบัติการวิจัย 

มีการพัฒนาระบบสืบค๎ น
ทรัพยากรสารสนเทศด๎านการวิจัย
(e-research) โดยรวบรวมงานวิจัย
และอ านวยความสะดวกแกํนักวิจัย 
บุคลากรและผู๎ที่สนใจทั่วไป ในการ
ค๎นหาข๎อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีซึ่งสามารถ
เข๎าถึงข๎อมูลได๎งํายและรวดเร็วผําน
เว็บไซต๑ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มีการรักษาความปลอดภัยของ
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑โดย 
ก าหนดให๎มีการสมัครสมาชิกใช๎ 
Username และ Password เพื่อระบุ
ตัวตนของผู๎ใช๎งาน รวมถึง firewall
ของมหาวิทยาลัย 

2.1.2.6 ระบบทรัพยากรสารสนเทศ
ด๎านการวิจัย (e-research):  
https://research.dru.ac.th/rdi
booking/   
2.1.2.7 หน๎าสมัครสมาชิก 
 

- กิจกรรมวิชาการที่สํงเสริม
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
เชํน การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร๎างสรรค๑
การจั ดให๎ มี ศาสตราจารย๑

มีการจัดประชุมวิชาการเครือขําย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่  9 ภายใต๎
แนวคิด “การยกระดับงานวิจัยสูํ
นวัตกรรม” ในรูปแบบออนไลน๑   

2.1.2.8 โครงการ/กิจกรรม การ
ประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 
1.1.2.9 โปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑
งานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
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อาคันตุกะหรือศาสตราจารย๑
รับเชิญ (Visiting Professor) 

การประชุมวิชาการระดับ ชาติ
ราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 
“วิจัยแบบบูรณาการ สร๎างสรรค๑
นวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม”  

รํวมกับเครือขํายราชภัฏวิจัย
การประชุมวิชาการและวิจัยทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020) The 6th 
Rajabhat University National 
and International Research and 
Academic Conference 2020 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ระดับชาติ ครั้งที่ 9 
1.1.2.10 หนงัสอืเชญิ หนังสือตอบรับ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
1.1.2.11 โครงการ/กิจกรรม การ
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมํูบ๎านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 
1.1.2.12 หนงัสอืเชญิ หนงัสอืตอบรับ 
การประชุมวิ ชาการระดับชาติ  
ราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 
8 
1.1.2.13 โครงการ/กิจกรรม งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6”  
1.1 .2 .14 หนั งสื อแจ๎ งรายชื่ อ
บทความที่ได๎รับการน าเสนอใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 

 3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑
และสนับสนุนการเผยแพรํ
ผลงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค๑
ในการประชุมวิชาการ หรือ
การตีพิมพ๑ในวารสารระดับ 
ชาติหรือนานาชาติ 

มีการจัดสรรงบประมาณทั้ ง
งบประมาณแผํนดิน และงบประมาณ
รายได๎ เพื่ อเป็นทุนวิจั ยหรืองาน
สร๎างสรรค๑ ทั้ งนี้สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได๎ ประกาศรั บข๎ อ เสนอ
โครงการวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ 
ต ามยุ ท ธศ าสตร๑ ก า รวิ จั ย ช า ติ 
ยุทธศาสตร๑ของมหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตร๑ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งแบํงเป็น 4 กลุํม คือการ
พัฒนาท๎องถิ่นการผลิตและพัฒนาครู 
ด๎านการพัฒนางานประจ าสูํงานวิจัย 
(R2R) และงานวิจัยนักศึกษารํวมกับ
อาจารย๑ทั้งจากงบประมาณรายได๎
และงบประมาณแผํนดินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยงบ 

2.1.3.1 เอกสารสรรงบประมาณ
แผํนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.1.3.2 เอกสารจัดสรรงบประมาณ
รายได๎ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.1.3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุรี วําด๎วยทุนอุดหนุน
การวิจัย พ.ศ. 2560 
2.1.3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี วําด๎วยทุนอุดหนุนการ
วิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
2.1.3.5 ประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรี เร่ือง การรับข๎อเสนอ
โครงการวิจัยที่ เสนอขอรับทุน 
อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
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ประมาณรายได๎ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค๑  4 กลุํ ม เป็นจ านวน 
3,353,000 บาท  

ในการพิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัย มีค าสั่ งมหาวิทยาลัยแตํงตั้ ง
ผู๎รับผิดชอบและด าเนินงานตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วําด๎วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 
2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี วําด๎วยทุนอุดหนุนการวิจัย 
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2562 เชํน การ
พิจารณาให๎ทุนอุดหนุน การประเมิน 
ผลงานวิจัย การพิจารณาบทความ  
มีการสํ งเสริมการสนับสนุนการ
เ ผ ยแพรํ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร๎างสรรค๑ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี  วําด๎วยทุนอุดหนุน  
การวิจัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วําด๎วย
ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 รวมทั้ งได๎ จั ดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ๑การให๎ทุน
สนับสนุนการสํงเสริมการเผยแพรํ
งานวิจัย และแบบเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการสํงเสริมการเผยแพรํ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี เพื่อใช๎เป็นกลไกและตรวจสอบ
ข๎อมูลเบื้องต๎นของบุคลากรที่น า
ผลการวิจัยไปเผยแพรํตีพิมพ๑ ใน
วารสารและการประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติที่ เป็นที่

รายได๎ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 : การพัฒนาท๎องถิ่น 
2.1.3.6 ประกาศมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับข๎อเสนอ
โครงการวิจัยที่ เสนอขอรับทุน 
อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
รายได๎ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 : การผลิตและพัฒนาครู 
2.1.3.7 ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี  เรื่อง การรับข๎อเสนอ
โครงการวิจัยที่ เสนอขอรับทุน 
อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
รายได๎ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 : ด๎านการพัฒนางานประจ า
สูํงานวิจัย (R2R) 
2.1.3.8 ประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ๑ 
การให๎ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 
งบประมาณรายได๎  ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2563 : งานวิจัย
นักศึกษารํวมกับอาจารย๑ 
2.1.3.9 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาให๎ทุนอุดหนุนการวิจัย 
2.1.3.10 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิจัย 
2.1.3.11 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาบทความ 
2.1.3.12 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี วําด๎วยทุนอุดหนุน
การวิจัย พ.ศ. 2560 
2.1.3.13 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี วําด๎วยทุนอุดหนุน
การวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
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ยอมรับ เพื่อน าเสนอตํอผู๎บริหารของ
มหาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งนัก 
วิจัยและบุคลากรที่เสนอขอรับทุนจะ
ได๎รับการสนับสนุนทุนตามประกาศที่
ก าหนด  

 
 
 
 

 

2.1.3.14 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ๑การให๎ทุนสนับสนุนการ
สํงเสริมการเผยแพรํผลงานวิจัยใน
ประเทศและตํางประเทศ 
2.1.3.15 แบบเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการสํงเสริมการเผยแพรํ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

 4 มี ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ
นักวิจัย มีการสร๎างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจน ยกยํอง
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค๑ดีเดํน 

มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย ในด๎านตํางๆ ได๎แกํ 

1) การอบรมจริยธรรมการ
วิจั ย ในมนุษย๑  ด๎ านสั งคม และ
พฤติกรรมศาสตร๑ รํุนที่ 2/2563 

2) ประชุมอภิปราย “การท า
วิจัยให๎มีคุณภาพถูกต๎องตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย” คร้ังที่ 2 

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน (กทม.)  

4)  ประชุม เชิ งปฏิบัติ การ    
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน
(สมุทรปราการ) 

5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่ องลิขสิทธิ์ และจริยธรรมทาง
วิชาการเพื่อคุณภาพงานวิชาการ 
มรธ. 

6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดการความรู๎ด๎านการวิจัย : 
การพัฒนางานวิจัยให๎มีคุณภาพ” 
ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1 

7) ประชุมอภิปราย “การท า
วิจัยให๎มีคุณภาพถูกต๎องตามระเบียบ

2.1.4.1 โครงการการอบรมจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย๑ ด๎านสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร๑ รุํนที่ 2/2563 
(19/06/2563) 
2.1.4.2 โครงการประชุมอภิปราย 
“การท าวิจัยให๎มีคุณภาพถูกต๎อง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” 
คร้ังที่ 2 (13/07/2563) 
2.1.4..3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 
การ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ชุมชน (1-2/07/2563) 
2.1.4.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 
การ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ชุมชน (15-16/07/2563) 
2.1.4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ เรื่องลิขสิทธิ์และจริยธรรม
ทางวิช าการ เพื่ อคุณภาพงาน
วิชาการ มรธ. (22/12/63) 
2.1.4.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ “การจัดการความรู๎ด๎านการ
วิจัย: การพัฒนางานวิจัยให๎มี
คุณภาพ” ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1 
(22-25/03/2564) 
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ของมหาวิทยาลัย” คร้ังที่ 1 
8) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ประเภทการพัฒนางาน ประจ าสูํ
งานวิจัย (R2R) 

9) การสร๎างขวัญและก าลังใจ 
สถาบันวิจัยฯ มีการจัดโครงการเชิด
ชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในวันโอกาส
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 
72 ปี โดยสถาบันวิจัยฯ ได๎ด าเนิน 
การจัดท าหลักเกณฑ๑ในการคัดเลือก
นักวิจัยดีเดํน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  และแบบฟอร๑มน าสํงชื่ อ
นักวิจัยเพื่อรับโลํ “นักวิจัยดีเดํน” 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 จากคณะและ
หนํวยงานเทียบเทํา  

นอกจากนี้ มีการมอบโลํเชิดชู
เกียรติให๎กับนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับจากหนํวยงานภายนอก โดย
ได๎สํงแบบฟอร๑มประวัติและผลงาน
โดยสังเขปของนักวิจัยที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับ เพื่อรวบรวมประวัติ
ของนักวิจัยที่ได๎น าผลการวิจัยไป
ตีพิมพ๑เผยแพรํหรือน าเสนอในเวที
ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยจัดท าเป็นเอกสาร
เชิดชูเกียรตินักวิจัย เพื่อประชาสัมพันธ๑
ให๎บุคคลภายนอกที่สนใจรับทราบ
ผํานเว็บไซต๑ของสถาบันวิจัยฯ  

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร๎าง
ขวัญก าลังใจให๎กับนักวิจัย โดย
สนับสนุนทุนการเผยแพรํผลงาน 
วิจัยและงบประมาณให๎กับนักวิจัยที่
เสนอขอเพื่อไปน าผลการวิจัยไป

2.1.4.7 โครงการประชุมอภิปราย 
“การท าวิจัยให๎มีคุณภาพถูกต๎อง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” 
ครั้งที่ 1 (23/03/2564) 
2.1.4.8  โครงการก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพนักวิ จั ยประเภทการ
พัฒนางาน ประจ าสูํ ง านวิ จั ย 
(R2R) (2/04/2564) 
2.1.4.9 โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
(8/7/2563) 
1.1.4.10 เลํมเชิดชูเกียรติ วันคล๎ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ครบรอบ 72 ปี 
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ตีพิมพ๑ในวารสารที่มีการรับรองใน
ฐานข๎อมูล TCI หรือการน าเสนอ
ผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติโดยจัดท า
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ๑การ
ให๎ทุนสนับสนุนการสํ งเสริมการ
เผยแพรํผลงานวิจัยในประเทศและ
ตํางประเทศ 

 5 มีการด าเนินงานกับเครือขําย
ความรํวมมือด๎านวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค๑หรือนวัตกรรม
ระหวํางสถาบันอุดมศึกษา 
องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน 
ทั้งในประเทศหรือตํางประเทศ 

มีการด าเนินงานวิจัยรํวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมรัตนโกสนิทร๑ 
โดยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร๎างสรรค๑ 
บนฐานอัตลักษณ๑ชุมชนโบสถ๑ศาล
เจ๎า มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ า (ปีที่2) 

การด า เนินการวิจัยรํวมกับ
เครือขํายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนลําง โครงการวิจัยภายใต๎ชุด 
“การพัฒนาระบบและกลไกในการ
จัดการและการใช๎ประโยชน๑จาก
ขยะของชุมชนอยํางยั่งยืนในพื้นที่
ภาคกลางตอนลําง ”  

คณะครุศาสตร๑รํวมกับเครือขําย
ด๎ านวิ จั ย  โครงการวิ จั ย  เ รื่ อ ง 
Detection of Mycotoxigenic 
Fungi and Mycotoxins in 
Poultry Feed of Balochistan 
Pakistan โดยความรํวมมือกับ 
University of Balochistan Quetta, 
Pakistan สถาบันเทคโนโลยีแหํง
เอเชีย (AIT) 

 

2.1.5.1 โครงการวิจัยการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร๎างสรรค๑ 
บนฐานอัตลักษณ๑ชุมชน โบสถ๑ 
ศาลเจ๎า มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ า 
2.1.5.2 ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหํง 
2.1.5.3 ภาพการประชุมผํานระบบ
ออนไลน๑ โครงการวิจัยภายใต๎ชุด 
“การพัฒนาระบบและกลไกในการ
จัดการและการใช๎ประโยชน๑จาก
ขยะของชุมชนอยํางยั่งยืนในพื้นที่
ภาคกลางตอนลําง 
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 6 มีระบบและกลไกการน า
ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑
หรือนวัตกรรมไปใช๎ประโยชน๑
ในการพัฒนาผูเ๎รียนหรือชุมชน
และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

มีการแตํงตั้งคณะด าเนินงาน
เพื่อน าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ 
และการน าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑
เพื่อพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  

มีการด าเนินการการน าผลงานวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรม
ไปใช๎ประโยชน๑ โดยระบุไว๎ในสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย มีแบบรายงาน
การเผยแพรํผลงาน วิจัยหรือการ
ถํายทอดเทคโนโลยีหรือการน าไปใช๎
ประโยชน๑ และมีหนังสือรับรองการ
น าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑จาก
ชุมชนหรือหนํวยงาน 

2.1.6.1 ค าสั่งคณะท างานการน า
ผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ 
2.1.6.2 สัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย 
2.1.6.3 แบบรายงานการเผยแพรํ
ผลงานวิจัยหรือการถํายทอดเทคโนโลยี
หรือการน าไปใช๎ประโยชน๑ 
2.1.6.4  หนังสือรับรองการน า
ผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑จาก
ชุมชนหรือหนํวยงาน 
2.1.6.5 ภาพกิจกรรมการถํายทอด
เทคโนโลยีการน าผลการวิจัยไปใช๎
ประโยชน๑ 

 7 มีระบบและกลไกการคุ๎มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค๑ที่น าไปใช๎ประโยชน๑
และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

มีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
คุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค๑ โดยความรํวมมือระหวําง
สถาบันวิจัยฯและกลุํมงานกฎหมาย
และวินัย เป็นคณะกรรมการรํวมกัน 
มีหน๎าที่ในการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค๑สํงเสริมให๎บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยคุ๎มครองสิทธิ์
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ และ
ก าหนดแนวทางการขอจดลิขสิทธิ์และ
สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร เพื่ออ านวย
ความสะดวกบุคลากรในการยื่นจด
ลิขสิทธิ์อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร เพื่อ
คุ๎ มครองสิทธิ์ งานวิ จั ยและงาน
สร๎างสรรค๑ เชํนเตรียมแบบฟอร๑มเพื่อ
ยื่นจด ให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับการยื่นจด 
ซึ่งสามารถศึกษาและดาวน๑โหลด
แบบฟอร๑มที่เกี่ยวข๎องได๎ทางเว็บไซต๑
สถาบันวิจัยฯในปีนี้ ได๎ด าเนินการยื่น

2.1.7.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ 1611/2559 เรื่อง แตํงตั้ง
คณะกรรมการคุ๎มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ 
2.1.7.2 แนวทางการขอจดลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตร 
2.1.7.3 
http://research.dru.ac.th/ 
Rdi/docsub.php?typeno=30 
(เว็บไซต๑ส าหรับโหลดแบบฟอร๑ม) 
2.1.7.4 ใบจดแจ๎งข๎อมูลลิขสิทธิ์
งานวิจัยของอาจารย๑บุญชู  สงวน
ความดี 
2.1.7.5 เอกสารยืนยันการสํ ง
ข๎อมูลลิขสิทธ๑งานวิจัยของผศ.    
ธัชกร ภัทรพันปี (อยูํระหวํางการ
ตรวจสอบ) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

จดแจ๎งลิขสิทธิ์งานวิจัย และก ากับ
ติดตามงานวิจัย ที่อยูํระหวํางการ
ยื่นขอจดคุ๎มครองทรัพย๑สินทาง
ปัญญา 

   สนับสนุนให๎บุคลากรเข๎ารํวม
สัมมนาอบรมเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพย๑สินทางปญัญาตําง ๆ  ที่เกี่ยวข๎อง
และเป็นประโยชน๑ตํอการด าเนินการ
บริการให๎กับบุคลากร คณาจารย๑ 
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เชํน การ
สัมมนา เร่ือง ระเบียบกรมทรัพย๑สิน
ทางปัญญาวําด๎วยการรับแจ๎งข๎อมูล
ลิขสิทธิ์และการให๎บริการข๎อมูล
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับใหมํ) ณ 
กรมทรัพย๑สินทางปัญญา  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินงานครบทุกข๎อ 5.00  - 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข๎า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญท่ีสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ในมหาวิทยาลัย คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต๎องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่
ได๎รับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑อยํางมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล๎อมและจุดเน๎นของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่มหาวิทยาลัยได๎รับจากแหลํงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
ยังเป็นตัวบํงชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยูํในกลุํมที่
เน๎นการวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินตํอจ านวนนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5 
จ าแนกเกณฑ๑ออกเป็น 2 กลุํมสาขาวิชา 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให๎เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตํอคน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให๎เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตํอคน 
 
สูตรค านวณ 
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตํอจ านวนนักวิจัย  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร๎างสรรค๑จากภายในและภายนอก 

จ านวนนักวิจัยภายในมหาวิทยาลยัทั้งหมด 

 
 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได๎ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร๎างสรรค๑ 

X 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร๎างสรรค๑ ท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย 
 คะแนนที่ได๎ในระดับมหาวิทยาลัย = คําเฉลี่ยคะแนนที่ได๎ของทุกกลุํมสาขาวิชาในคณะและมหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ 
 1. จ านวนอาจารย๑และนักวิจัยให๎นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมํนับรวมผู๎ลาศึกษาตํอ 
 2. ให๎นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินนั้น ๆ ไมํใชํ
จ านวนเงินท่ีเบิกจํายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบํงสัดสํวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหลํงทุนหรือหลักฐานจากการ
ตกลงรํวมกันของมหาวิทยาลัยที่รํวมโครงการ ให๎แบํงสัดสํวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมํมีหลักฐาน ให๎แบํงเงินตาม
สัดสํวนผู๎รํวมวิจัยของแตํละคน 
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยและมหาวิทยาลัยที่ได๎ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยนักวิจัย แตํไมํสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมํใชํนักวิจัยเป็นผู๎ด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายชื่อผู้ท าวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
ทุนภายใน ทุนภายนอก 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 ผศ.ดร.ศรสีวคนธ๑ แดงสอาด วิทยาศาสตร๑และ

เทคโนโลย ี
แอฟพลิเคชั่นเกมภาษาไทย-ภาษามือ
ไทย ส าหรับเด็กหูหนวก 

- 1,637,000 

2 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก๎ว วิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลย ี

นวัตกรรมการอบแห๎งปลาสลิด จาก
พลังงานความร๎อนรํวมส าหรับการ
แปรรูปอาหารในอุตสาหกรรมเกษตร 
เพื่อเสริมสร๎างเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ 

90,000 - 

3 อาจารย๑ชาญฉจติ วรรณนุรักษ๑ วิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลย ี

เครื่องอบแห๎งพลังงานแสงอาทิตย๑ 
Solar Collector เพื่อเพิ่มมูลคําเศรษฐกิจ
ในชุมชน 

50,000 - 

4 อาจารย๑อมรรัตน๑ ชัยกฤษฎาการ วิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาข๎อมูลเครือขํายระดับต าบล
ด๎านสิ่งแวดล๎อมและแนวทางการจัด 
การสิ่งแวดล๎อม : กรณีศึกษาอ าเภอ
บางพลี สมุทรปราการ 

50,000 - 

5 อาจารย๑วําที่ร๎อยตรี ธรีวุฒิ แสวงบุญ วิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาหุํนยนต๑เคลื่อนที่อัจฉริยะ
เพื่อฆําเช้ือโรคด๎วยแสงยูวีตามเส๎นทาง
อัตโนมัติ กรณีโรคอุบัติใหมํเช้ือไวรัส 
โควิด - 19  

100,000 - 

6 ผศ.กิติยา โต๏ะทอง วิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลย ี

ปัญหาผลกระทบและการปรับตัว 
ของชาวชุมชนมัสยิดบ๎านสมเด็จตํอ
สถานการณ๑โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

60,000 - 

7 อาจารย๑ประยุทธ นิสภกลุ วิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลย ี

ศูนย๑การเรียนรู๎และถํายทอดนวัตกรรม 
การอบลูกจากและปลาสลดิ เพื่อเสรมิ 
สร๎างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

100,000 - 

รวม 450,000 1,637,000 
รวมทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,087,000 บาท 

คณะวิทยาการจัดการ วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการกระจายสินค้า) 
8 อาจารย๑วสรุัตน๑ ด๎วงสุวรรณ วิทยาการจัดการ การพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวในเขต

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
- 500,000 
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ที ่ รายชื่อผู้ท าวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 
9 อาจารย๑บณัฑิตา สุขเจริญ วิทยาการจัดการ การจัดการระบบฐานข๎อมูลต าบลที่มี

ตํอการสร๎างแนว ทางการเตรียมความ
พร๎อมด๎านการจัดการระบบโลจิสติกส๑ 
กรณีศึกษา : อ าเภอบางพลี 

- 50,000 

รวม - 550,000 

รวมทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการ 550,000 
รวมทั้งหมดของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,637,000 บาท 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

10 อาจารย๑ปัญจลักษณ๑ ถวาย ครุศาสตร๑ การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อสํงเสริม
การตลาด ส าหรับวิสาหกิจชุมชนฝั่ง
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

100,000 - 

11 ผศ.วรรณนภา โพธิ์ผลิ ครุศาสตร๑ ระบบสารสนเทศเพื่อสํ งเสริมภาพ 
ลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑วิสาหกิจชุมชน
โดยชุมชนมีสํวนรํวม 

80,000 - 

12 อาจารย๑ ดร.นิภาภรณ๑ ค าเจริญ ครุศาสตร๑ การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลความรู๎ด๎าน
อาหารสุขภาพท๎องถิ่น ส าหรับผู๎สูงอายุ
ในจังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

13 อาจารย๑ ดร.จีรภัทร อาดนารี ครุศาสตร๑ การจัดการความรู๎และการถอดบทเรียน
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นบูรณาการสูํหลักสูตร
สถานศึกษาในอ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

70,000 - 

14 รศ.ดร.นงเยาว๑ อุทุมพร ครุศาสตร๑ การบริหารจัดการภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน
ชุมชนบางไส๎ไกํ เขตธนบุรีกรุงเทพ- 
มหานคร เพื่อน ามาใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎ในสถานศึกษา 

50,000 - 

15 อาจารย๑สมชาย ศรีรักษ๑ ครุศาสตร๑ การศึกษาพัฒนาการและการผลิตซ้ า
ของ “ความเกลียดชัง” ในสังคมไทย 

55,000 - 

16 อาจารย๑ธีรนันท๑ ธีระธนากร ครุศาสตร๑ สถานภาพและบทบาททางการเมือง
ของผู๎หญิงชนช้ันสูงในราชส านักสมัย
ธนบุรี 

55,000 - 

17 อาจารย๑วารุณี นาวัลย๑ ครุศาสตร๑ ผลการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ใช๎
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) ที่
สํงเสริมทักษะด๎านสังคมเด็กปฐมวัย 

59,900 - 
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ที ่ รายชื่อผู้ท าวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 
18 อาจารย๑ปองรัก รังษีวงศ๑ ครุศาสตร๑ ผลของการใช๎กิจกรรมกลางแจ๎งแบบ

รักษาระยะหํางทางกายภาพ เสริม
ทักษะทางสังคมที่มีผลตํอภาวะทาง
โภชนาการเกินในเด็กปฐมวัย 

59,500 - 

19 อาจารย๑ภัทรพล พรหมมัญ ครุศาสตร๑ การพัฒนาทักษะการเขียนโปรกแกรม
เพื่อสํงเสริมปัญญาประดิษฐ๑เป็นฐาน
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 

60,000 - 

20 ผศ.วาสิณ ิจิรสิริ ครุศาสตร๑ โปรแกรมการเสริมสร๎างจิตวิญญาณ
ความเป็นครูด๎วยจิตวิทยาเชิงบวกส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี 

60,000 - 

21 อาจารย๑ขนิษฐา แนํนอุดร ครุศาสตร๑ การพัฒนาความสามารถในการแก๎ปัญหา
ทางคณิตศาสตร๑ เรื่อง การประยุกต๑
อนุพันธ๑ โดยการใช๎รูปแบบ SSCS และ
การใช๎กระบวนการแก๎ปัญหาทาง
คณิตศาสตร๑ ของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

60,000 - 

22 อาจารย๑โชติรส สุทธิประเสริฐ ครุศาสตร๑ การใช๎กิจกรรม EF (Executive Functions)  
เพื่อเสริมสร๎างทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย 
ในสถานการณ๑แบบ New Nomal : กรณี
โรคอุบัติใหมํเช้ือไวรัสโควิด – 19 

59,500 - 

23 อาจารย๑ปัณฑมาศ ผดุงชอบ  ครุศาสตร๑ การประเมินโครงการ GEF UNIDO 
CleantechProgramme for SMEs 
in Thailand (นวัตกรรมเทคโนโลยี
สะอาด โอกาสใหมํของธุรกิจ SMEs) 

- 280,000 

รวม 848,900 280,000 
รวมทั้งหมดของคณะครุศาสตร์ 1,128,900 บาท 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
24 อาจารย๑ณัฐกาญ ธีรบวรกุล มนุษยศาสตร๑และ

สังคมศาสตร๑ 
การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ๑และ
การออกแบบตราสัญลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑
จ าปาดะ กลุํมวิสาหกิจชุมชนอ าเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล 

- 388,850 

25 รศ.ดร.ธญวรรณ ก๐าค า มนุษยศาสตร๑และ การพัฒนาแบบฝึกภาษาอังกฤษ 100,000 - 
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ทุนภายใน ทุนภายนอก 
สังคมศาสตร๑ ส าหรับผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑

ท๎องถิ่น: ประเภทของใช๎ ของตกแตํง
และของที่ระลึก 

26 อาจารย๑ ดร.พมิพงา เพ็งนาเรนทร๑ 
 

มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ทํองเที่ยววิถีชุมชนเข๎มแข็งในอ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

27 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

การวิเคราะห๑เนื้อหาสารและกลวิธี 
การใช๎ภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ๑
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสื่อ
ออนไลน๑  

80,000 - 

28 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

การจัดการความรู๎การแปรรูปผักตบชวา
เป็นปุ๋ยดินด าของวิสาหกิจชุมชน 
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

100,000 - 

29 ผศ.ดร.ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

แนวทางการสร๎างชํองยูทูปคอนเท๎นต๑
ด๎านความรูส๎ าหรับการสร๎างอาชีพ 
ยูทูปเบอร๑ในสภาวะปกติใหมํ  

90,000 - 

30 อาจารย๑ ดร.วิชุดา พรายยงค๑ 
 

มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

ค าศัพท๑ที่มีความหมายเกี่ยวกับช๎างใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2554 และสารานุกรมไทย:ความ 
สัมพันธ๑ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 

80,000 - 

31 อาจารย๑ ดร.ชนิดา จันทร๑งาม มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

การสร๎างสรรค๑นาฏศิลป์เพื่อสํงเสริม 
อัตลักษณ๑ ชุมชนบางพลี  จั งหวัด
สมุทรปราการ  

100,000 - 

32 อาจารย๑ ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร๑ มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

33 อาจารย๑ศริิกุล บัวแก๎ว มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎
ของชุมชนตามแนวคิดจิตตปัญญา 
เพื่อเสริมสร๎างสุขภาวะของผู๎สูงอายุ 
กรณีศึกษาศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุ ต าบล
บางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ  

80,000 -- 

34 อาจารย๑องอาจ มากสิน มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ๑   
ทางศิลปะจากวัสดุเหลือใช๎ที่ได๎จาก

100,000 - 
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ทุนภายใน ทุนภายนอก 
กระบวนการแปรรูป ปลานิล จังหวัด
สมุทรปราการ  

35 อาจารย๑ปณัณธร สมสรวย มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

เส๎นทางจักรยานเพื่อการทํองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมยํานบางกอกใหญํ 
“คลองบางหลวง” 

80,000 - 

36 อาจารย๑ชาครติ เกตุเรืองโรจน๑ มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

การศึกษาและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ๑
สินค๎าเกษตรแปลงใหญํ (มะมํวงน้ า 
ดอกไม๎) จังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

37 อาจารย๑สุรีย๑พร สลับส ี มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

การพัฒนาคูํมือสํงเสริมคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 

85,000 - 

38 อาจารย๑อรนุช สมคะเน 
 

มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

การศึกษาและพัฒนาอัตลั กษณ๑
ผลิตภัณฑ๑ไขํเป็ด สายพันธุ๑ปากน้ า 
จังหวัดสมุทรปราการ  

100,000 - 

39 อาจารย๑พงศ๑พินิจ พินิจด า  มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ๑
สินค๎าเกษตรแบบแปลงใหญํ (มะมํวง
น้ าดอกไม๎) จังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

40 อาจารย๑วรางคณา กรเลิศวานิช  มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

การศึกษาและออกแบบตราสัญลักษณ๑
และกราฟิกบรรจภุัณฑ๑ ส าหรับสินค๎า
แปรรูปปลานิล จังหวังสมุทรปราการ  

80,000 - 

41 อาจารย๑พงษ๑พัต วัฒนพงศ๑ศิริ มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน E-Learning ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี  

60,000 - 

รวม 1,455,000 388,850 

รวมทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,843,850 บาท 
คณะวิทยาการจัดการ 

42 อาจารย๑บุญชู สงวนความด ี
 
 

วิทยาการจัดการ กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ๑
ชุมชนเพื่อน าไปสูํการถํายทอดอยําง
ยั่งยืน ในอ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

- 500,000 

43 อาจารย๑เบญรสิา ตันเจริญ วิทยาการจัดการ การเลือกผลิตภัณฑ๑ชุมชนที่โดดเดํน
เพื่อพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิง
คุณคําในอ าเภอบางพลีจังหวัด 
สมุทรปราการ 

- 450,000 
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ทุนภายใน ทุนภายนอก 
44 ผศ.ธัชกร ภัทรพันป ี วิทยาการจัดการ การพัฒนากลุํมอาชีพชุมชนต๎นแบบ

ในการเป็นแหลํงทํองเที่ยวชุมชนใน
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

- 820,000 

45 อาจารย๑วรพงศ๑ โพล๎งอยูํ วิทยาการจัดการ การส ารวจเส๎นทางทํองเที่ยวเพื่อ
ออกแบบจุดขึ้นลงของผู๎โดยสารการ
ขนสํงทางบกและทางน้ าในอ าเภอ 
บางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 

- 1,590,000 

46 อาจารย๑พิสิษฐ๑ ศรีอพิชัย วิทยาการจัดการ แนวทางการลดต๎นทุนโลจิสติกส๑ใน
การผลิตสินค๎า เพื่อเพิ่มรายได๎ของ
กลุํมอาชีพชุมชนในอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

- 450,000 

47 อาจารย๑พทัธนันท๑ มั่งมีไพศาลกุล วิทยาการจัดการ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัด 
การวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

- 400,000 

48 อาจารย๑สิรปกรณ๑ ใจแก๎ว วิทยาการจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ชุมชนเพื่ อ
น าไปสูํสิ่ งบํ ง ช้ีทางภูมิศาสตร๑ (GI: 
Geographical Indication) ใน 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 450,000 

49 ผศ.ดร.ณฐวัฒน๑ คณารักสมบัติ วิทยาการจัดการ การสื่อสารการตลาดในยุค 4.0 เพื่อ
สร๎างรายได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืน 
กรณีศึกษากลุํมอาชีพชุมชนต๎นแบบ
ต าบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ 

- 620,000 

50 อาจารย๑จริยา ตันติวราชัย วิทยาการจัดการ แนวทางการสร๎างเยาวชนสูํการเป็น
มัคคุเทศก๑น๎อยเพื่อรองรับการทํองเที่ยว
ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 600,000 

51 อาจารย๑อนุชิต จันทรโรทัย วิทยาการจัดการ แนวทางการจัดสร๎างที่พักแบบโฮมสเตย๑ 
ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 450,000 

52 ผศ.นุชรา แสวงสุข วิทยาการจัดการ แนวทางการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยว
ยํานริมน้ าฝั่งธนบุรี ส าหรับผู๎พิการ
ทางการเคลื่อนไหว 

- 601,700 

53 อาจารย๑ประพัฒน๑ เขียวประภัสสร วิทยาการจัดการ นักทํองเที่ยวผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว
ในยํานริมน้ าฝั่งธนบุรี 

- 393,500 

54 อาจารย๑ปฐมพงษ๑ บ าเริบ วิทยาการจัดการ ปัจจัยสํวนประสมทางด๎านการตลาด
บริการที่มีผลตํอการเลือกเส๎นทาง

- 175,000 
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ทุนภายใน ทุนภายนอก 
การทํองเที่ยวยํานริมน้ าฝั่งธนบุรี ของ
กลุํมนักทํองเที่ยวผู๎พิการทางการ
เคลื่อนไหว 

55 อาจารย๑ประทับใจ อภิสิทธิ์สุขสันติ วิทยาการจัดการ การพัฒนาต๎นแบบตลาดดิจิทัลส าหรับ
สินค๎าเกษตรแบบแปลงใหญํกรณีศึกษา
มะมํวงน้ าดอกไม๎จังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

56 ผศ.ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช วิทยาการจัดการ การรู๎เทําทันสื่อสังคมออนไลน๑ของ
วัยรุํนไทยในกรุงเทพมหานคร 

100,000 - 

57 อาจารย๑กรวิทย๑ ตํายกระทึก วิทยาการจัดการ การสร๎างคุณคําตราสินค๎าผลิตภัณฑ๑
ชุมชนท๎องถิ่นประเภทอาหารแห๎ง ใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

80,000 - 

58 ผศ.กมลศักดิ์ วงศ๑ศรีแก๎ว วิทยาการจัดการ การประเมินความต๎องการจ าเป็น  
ในการพัฒนาการจัดการ เรี ยนรู๎   
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ    
ในศตวรรษที่  21 ให๎กับนักศึกษา
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี

60,000 - 

59 ผศ.ดร.จิระพงค๑ เรืองกุน วิทยาการจัดการ ตัวแบบความส าเร็จของการประกอบ 
การวิสาหกิจชุมชน: การศึกษาเพื่อ
สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนยําน
วังเดิมบนพื้นฐานความปกติใหมํ
ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

100,000 - 

60 อาจารย๑นิชาภา พิมพสุต วิทยาการจัดการ กลยุทธ๑การตลาดผลิตภัณฑ๑ชุมชน
ประเภทอาหารแห๎งส าหรับผู๎บริโภค
ในยุค New Normal 

80,000 - 

61 อาจารย๑อุษา จูฑะสุวรรณศิริ วิทยาการจัดการ ระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุใน
เขตธนบุรี 

50,000 - 

62 อาจารย๑สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร วิทยาการจัดการ การจัดการระบบฐานข๎อมูลต าบลที่มี
ตํอการสร๎างแนว ทางการเตรียมความ
พร๎อมด๎านการบัญชีครัวเรือนกรณี 
ศึกษา: อ าเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 

50,000 - 

รวม 600,000 7,500,200 

รวมรวมทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการ 8,100,200 บาท 
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ที ่ รายชื่อผู้ท าวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

63 นายธุวพล  คงน๎อย สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

การวิจัยการพัฒนาระบบข๎อมูลระดับ
ต าบล อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 868,500 

รวม - 868,500 

รวมท้ังหมดของสถาบันวจิัยและพัฒนา 868,500 
ยอดรวมของกลุ่มกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,903,000 9,237,550 

ยอดรวมท้ังหมดของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12,141,450 

 
คณะครุศาสตร ์

848,900 + 280,000  =  1,128,900  = 20,340.54 
55.5                   55.5 
 

20,340.54  X 5  = 4.07 
  25,000 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  1,455,000 + 388,850  = 1,843,850 = 26,917.52 
                                   68.5                     68.5 
 

26,917.52  x 5 = 5.38 
                       25,000 
คณะวิทยาการจัดการ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  500,000 + 50,000  =  550,000   =  110,000 
             5                      5 
   110,000 X 5 = 9.17       
                                60,000       
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  600,000 + 7,500,200  =  8,100,200   =  128,574.6 
             63                        63 
   128,574.6 X 5 = 25.71       
                                25,000        
 คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุํม 5+5 = 10/2 = 5 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
450,000 + 1,637,000  = 2,087,000 = 40,921.57  
           51                     51 
 

40,921.57  X 5 =  3.41  
 60,000  

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  868,500 = 217,125 
       4  
 

217,125 X 5 =  43.425  
 25,000       
 

ผลรวมทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
4.07 + 5.00 + 5.00 + 3.41 + 5.00  = 4.50 
                      5 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

4.70 ผลรวมทุกคณะและหนํวย
งานวิจัย เทํากับ 22.48/5 = 

4.50 

4.50 -  

 
ตวับ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ๑ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข๎อมูลที่ส าคัญในการแสดงให๎เห็นวําอาจารย๑ประจ าและนักวิจัยได๎สร๎างสรรค๑
ขึ้น เพ่ือแสดงให๎เห็นถึงความก๎าวหน๎าทางวิชาการและพัฒนาองค๑ความรู๎อยํางตํอเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณคํา
สมควรสํงเสริมให๎มีการเผยแพรํและน าไปใช๎ประโยชน๑ทั้งเชิงวิชาการและการแขํงขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยูํในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ๑ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ๑ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI หรือ Scopus ผลงาน
ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช๎สังคมที่ผํานการประเมินต าแหนํงทาง
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วิชาการแล๎ว ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค๑กรระดับชาติวําจ๎างให๎ด าเนินการ ต ารา หรือ หนังสือที่ใช๎ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและผํานการพิจารณาตามเกณฑ๑การขอต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
  

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและ
นักวิจัย เป็นคะแนนระหวําง 0 – 5 เกณฑ๑แบํงกลุํมตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให๎
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให๎
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรค านวณ 
 1. ค านวณคําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนกัวิจัย 
X 100 

จ านวนอาจารย๑ประจ าและนักวิจยัภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

 
 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได๎ = 
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 

X 5 ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย  
ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย 
 คะแนนที่ได๎ในระดับคณะ = คําเฉลี่ยคะแนนที่ได๎ของทุกกลุํมสาขาวิชาในคณะ และมหาวิทยาลัย 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ๑ตีพิมพ๑ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ๑ที่ตีพิมพ๑ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ๑ที่ตีพิมพ๑ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่ได๎ตีพิมพ๑เผยแพรํในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ๑ที่ตีพิมพ๑ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 2 
- มีการจดแจ๎งลิขสิทธิ์ 

0.80 - ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ๑ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํใน
ฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ๑ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ๑ที่ตีพิมพ๑ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วํา
ด๎วยหลักเกณฑ๑การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 
- ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค๑กรระดับชาติวําจ๎างให๎ด าเนินการ 
- ผลงานค๎นพบพันธุ๑พืช พันธุ๑สัตว๑ ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ๑การประเมินต าแหนํงทางวิชาการแตํ
ไมํได๎น ามาขอรับการประเมินต าแหนํงทางวิชาการ 
- ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ๑การขอต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 
ได๎แก ํ

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู๎ 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
ผลงานวิชาการรับใช๎สังคม 
กรณีศึกษา 
ต ารงหรือหนังสือหรืองานแปล 
ซอฟต๑แวร๑ 
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหต ุ
 1. การสํงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให๎  น าเสนอในการประชุมวิชาการต๎องสํงเป็นฉบับสมบูรณ๑ (Full Paper) และเมื่อ
ได๎รับการตอบรับและตีพิมพ๑แล๎ว การตีพิมพ๑ต๎องตีพิมพ๑เป็นฉบับสมบูรณ๑ซ่ึงสามารถอยูํในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ได๎ 
 2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะต๎องได๎รับการเผยแพรํตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการพิจารณาแตํงตั้ง
บุคคลให๎ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ รองศาสตราจารย๑ และศาสตราจารย๑ พ.ศ. 2560 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 
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 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 ผลงานสร๎างสรรค๑ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 
Online 

0.40 ผลงานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับมหาวิทยาลัย 
0.60 ผลงานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ 

0.80 ผลงานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ 

1.00 ผลงานสร๎างสรรค๑ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
 ผลงานสร๎างสรรค๑ทุกช้ินต๎องผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค๑ประกอบไมํน๎อยกวํา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรํวมพิจารณาด๎วย 
 

ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 

ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ผลงานทางวิชาการ 
- บทความวิจัย และบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 5 (คร.)+ 
5 (มส.)+
31(วท.)+ 
 3 (วจก) 

= 44 

8.80  

1. ณัฐนันท์ มั่นคง. การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษา
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑การบริหารสํวนต าบลบางปลา อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ.การประชุมวิชาการและเผยแพรํผลงานวิจัย
คัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร๑ระดับชาติครั้งที่ 5 "นวัตกรรมการจัด
การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผํานสูํปกติวิถีใหมํ"วันที่ 27 กุมภาพันธ๑ 2564 
(หน๎า 362 - 375). 
2. ภัทรพล พรหมมัญ. การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับครูที่
ปรึกษา กรณีศึกษา: ศูนย๑ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายจังหวัด
สมุทรปราการ.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 15-16 
กรกฎาคม 2563 (หน๎า 273 - 282). 
3. นิภาภรณ์ ค าเจริญ. การวิเคราะห๑องค๑ประกอบของภาวะผู๎น าที่

0.20 5 (คร.) 1.00 2.2.3.1คร. 
 
 
 
 
 

2.2.3.2 คร. 
 
 
 
 
 

2.2.3.3 คร. 
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สัมพันธ๑กับการพัฒนาชุมชนอยํางยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนตัวอยํางเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 พระนครศรีอยุธยา: 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
วันท่ี 15 - 16 กรกฎาคม 2563 (หน๎า 935 - 950). 
4. สิทธินนท์ ไทยเขียว, นัชชา เซาะมัน, วรพรรณ บุญปก, สุกัญยา 
พานทอง, ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง, ปัณฑมาศ ผดุงชอบ, สุเทียม 
เครือวัลย์ และธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ . ประสิทธิภาพของน้ ามันหอม
ระเหยจากขําในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมปัง การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6, วันที่ 17 - 18 
สิงหาคม 2563 (หน๎า 276 - 280) 
5. กริช ภัทรภาคิน การศึกษาความจ าเป็นและแนวทางการใช๎ภาษา 
อังกฤษที่ถูกต๎องเพื่อการสื่อสาร ในสถานที่ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ
นวัตกรรมสร๎างสรรค๑ครั้งที่ 7 (CRCI 2021) ภายใต๎หัวข๎อสูํการวิจัยรับ
ใช๎สังคม สืบสานล๎านนา สร๎างมูลคําด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
วันท่ี 12 - 14 พ.ค. 2564 (หน๎า 276 - 291) 

 
 
 
 
 

2.2.3.4 คร. 
 
 
 
 
 

2.2.3.5 คร. 
 
 
 
 
 

1. ปัณณธร สมสรวย.การสร๎างมูลคําเพิ่มผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกม๎า
แกะสลักของชุมชนแกะสลักไม๎บ๎านหลุกอ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง.
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหกรรมงานวิจัยแหํงชาติ 2553 
“Thailand Research Expo Simposium 2020” (หน๎า 706 - 712) 
2. ปัณณธร สมสรวย.การพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในท๎องถิ่นตาม
เส๎นทางรถม๎าเพื่อการทํองเที่ยว “บ๎านม๎าทําน๎า” จังหวัดล าปาง.การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกํา” วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (หน๎า 
140 - 146) 
3. ณัฐกาญ ธีรบวรกุลและอามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด.การศึกษาแนว
ทางการออกแบบสื่อโมช่ันอินโฟกราฟิก เพื่อสํงเสริมความสามารถใน
การเรียนรู๎ระบบการออกเสียงสัทอักษร ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 
วันท่ี 17 - 18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
4. สุรีย์พร สลับสีและพงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ .การมีสํวนรํวมของ
ประชาชนตํอการจัดการขยะบริเวณชายหาดบางแสนของเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC 

0.20 5 (มส.) 1.00 2.2.3.6 มส. 
 
 
 

2.2.3.7 มส. 
 
 
 
 

2.2.3.8 มส. 
 
 
 
 

2.2.3.9 มส. 
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CONFERENCE)  อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา (ตึกดินสอ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันท่ี 25 กันยายน 2563 (หน๎า 570 - 
578) 
5. สุรีย์พร สลับสีและพงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ .การมีสํวนรํวมของ
ประชาชนตํอการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลคลองดําน อ าเภอ
บางบํอ จังหวัดสมุทรปราการ.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(หน๎า 69 - 73) 

 
 
 

2.2.3.10 มส. 

1. ชานนท์ เรือนแก้ว และณภัทรกฤต จันทวงศ์ . ระบบบริหาร
จัดการข๎อสอบ กรณีศึกษา Python. การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). 
วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2564 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร (หน๎า 90 - 99). 
2. สวิตต์ ปาต๊ะ และณภัทรกฤต จันทวงศ์.เกมฝึกทักษะพยัญชนะ
ภาษาไทยบนมือถือ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎าน
คอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 
กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ 
กรุงเทพมหานคร, หน๎า 251 - 258 
3. ณรงค์ชัย ซ้ือพัฒนารุ่งโรจน์, ภาวิณี แก้วเจริญ, เสาวนีย์ 
ปรัชญาเกรียงไกร และสุปราณี ห้อมา.ระบบจัดการร๎านรับซื้อ-ขาย
ผ๎าอเนกประสงค๑ .การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎ าน
คอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 
กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ 
กรุงเทพมหานคร(หน๎า 1186 - 1195) 
4. กฤษณะ ม่วงวิเชียร, ณัฐพล สุขประเสริฐ, เสาวนีย์ ปรัชญา
เกรียงไกร และสุปราณี ห้อมา. ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอูํซํอมรถ. 
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย 
ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร (หน๎า 1196 - 
1205) 
5. พงศกร ทนงูเหลือม, ปนัดดา ทองอินทร์, เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียง
ไกร และสุปราณี ห้อมา.ระบบการจัดการห๎องเชําออนไลน๑ . การ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 
9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร (หน๎า 1268 - 1276) 

0.20 31 (วท.) 6.20 2.2.3.11 วท. 
 
 
 
 

2.2.3.12 วท. 
 
 
 
 

2.2.3.13 วท. 
 
 
 
 
 

2.2.3.14 วท. 
 
 
 
 
 

2.2.3.15 วท. 
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6. ภัทรดร พันธุ์จ ารูญ และณภัทรกฤต จันทวงศ์. ระบบสั่งอาหารบน
สมาร๑ทโฟน. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2564, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร(หน๎า 
1416 - 1424) 
7. ศรีสุข เนื่องบุรี, ลักษณา รมยะสมิต และณภัทรกฤต จันทวงศ์ . 
แอปพลิเคชันเรียกใช๎บริการล๎างรถSN. การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). 
วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2564 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร (หน๎า 1518 - 1527) 
8. สิทธิพงษ์ นักร้อง, พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ และณภัทรกฤต จัน
ทวงศ์. แอพพลิเคช่ันเรียกใช๎บริการชํางซํอมแซมบ๎าน . การประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 
(AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร (หน๎า 1545 - 1553) 
9. มนัญชัย สินสุวรรณ, พนมพร เกี่ยงหล้า, เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียง
ไกร และจุฑามาส ศริิอังกูรวาณิช.ระบบการจัดการจองนวดออนไลน๑. 
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย 
ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร (หน๎า 2112 -
2121) 
10. เจษฎาพร บัวรอด, พงศธร บุญชู และณภัทรกฤต จันทวงศ์.  
แอปพลิเคชัน Helpdesk. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎าน
คอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 
กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ 
กรุงเทพมหานคร (หน๎า 2197 - 2204) 
11. ฉัตรติพร ยอดรัก และณภัทรกฤต จันทวงศ์. เกมผจญภัยใน
การ๑ดเทพนิยาย . การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎าน
คอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 
กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ 
กรุงเทพมหานคร (หน๎า 2685 - 2692) 
12. เดชชัย ธรรมขันค า และณภัทรกฤต จันทวงศ์. เกมชํวยน๎องแมว
เก็บขนมกัน. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2564, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร 

2.2.3.16 วท. 
 
 
 
 

2.2.3.17 วท. 
 
 
 
 

2.2.3.18 วท. 
 
 
 
 

2.2.3.19 วท. 
 
 
 
 
 

2.2.3.20 วท. 
 
 
 
 

2.2.3.21 วท. 
 
 
 
 

2.2.3.22 วท. 
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(หน๎า 2693 - 2699) 
13. สหัสชัย คงมั่น และณภัทรกฤต จันทวงศ์. เกมหลบโควิด19. 
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย 
ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร (หน๎า 2804 - 
2811) 
14. คมกริช อุดชุมพิสัย และณภัทรกฤต จันทวงศ์.  เกมคณิตคิดเร็ว
บนมือถือ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2564, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร 
(หน๎า 2812 - 2820) 
15. ธีรพงษ์ บุบผาราม และณภัทรกฤต จันทวงศ์.  เกมวัฒนธรรม
ไทย 4 ภาค. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2564, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร 
(หน๎า 2821 - 2827) 
16. นริศรา ชัยคง และณภัทรกฤต จันทวงศ์.  เกมกริฟฟินบิน. การ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 
9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร (หน๎า 2828 - 2834) 
17. จีรเมธ ตรีกิจจ ารูญ และณภัทรกฤต จันทวงศ์. เกมการแยกขยะ. 
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย 
ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร (หน๎า 2835 -
2843) 
18. ปฏิพล ใจเย็น, พันทิพย์ คูอมรพัฒนะและณภัทรกฤต จันทวงศ์.  
The Egg Game แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด๑. การ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 
9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร (หน๎า 2851 - 2858) 
19. กรกช บุตรโยจันโท และณภัทรกฤต จันทวงศ์. เกมเก็บดวงดาว. 
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย 
ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร (หน๎า 2866 -
2872) 
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20. ณฐกฤตย์ นาคทอง, สุปราณี ห้อมา และณภัทรกฤต จันทวงศ์ .  
เกมทายภาพธงประจ าชาติทวีปเอเชียบนสมาร๑ทโฟน. การประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด๎านคอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 
(AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร๑ กรุงเทพมหานคร (หน๎า 2880 - 2887) 
21. วราเมธ ธนะชัยวิวัฒน์, สุปราณี ห้อมา และณภัทรกฤต จัน
ทวงศ์.เกมทายภาพกีฬา. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด๎าน
คอมพิวเตอร๑ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 
กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ 
กรุงเทพมหานคร (หน๎า 2911 - 2918) 
22. ณัฐการณ์ ขวัญศรี และธิติมา เกตุแก้ว . การเปรียบเทียบ
ระหวํางสารส๎มกับปูนขาวในการก าจัดฟอสฟอรัสจากน้ าเสียครัวเรือน. 
การประชุมวิชาการระดับชาติส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ครั้งที่ 1. วันท่ี 2 กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร, ก าแพงเพชร (หน๎า 946 - 954) 
23. อัจฉรา ทองสี และวงจันทร์ นุ่นคง. วัสดุปลูกจากฟางข๎าวและ
แกลบ. การประชุมวิชาการระดับชาติส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 1. วันที่ 2 กุมภาพันธ๑ 2564, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร, ก าแพงเพชร (หน๎า 955 - 963) 
24. รัตนนุช จัทร์เพ็ญ และนพสร ทองสุทธิ์ .  การจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส๑ครัวเรือน กรณีศึกษาชุมชนวัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร. 
การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตศรี
ราชา. วันท่ี 28 สิงหาคม 2563, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขต
ศรีราชา, ชลบุรี (หน๎า 196 - 203) 
25. โสริญา เนตรประไพ และวงจันทร์ นุ่นคง. กระถางเพาะกล๎าจาก
เส๎นใยปาล๑ม. การประชุมวิชาการระดับชาติด๎านวิทยาศาสตร๑ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 “วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสร๎างสรรค๑หลังวิกฤติ COVID-19”. วันที่ 31 สิงหาคม 
2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร  
(หน๎า 199 - 204) 
26. วงจันทร์ นุ่นคง และณัฐฐาพร แซ่อุ้ย. การศึกษาความเป็นไปได๎
ของวัสดุปลูกจากชานอ๎อย ข้ีเลื่อย และเปลือกไขํ. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: “ศาสตร๑พระราชา
และการวิจัยเพื่อสร๎างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology”. 
วันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2563, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , 
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นครปฐม(หน๎า 115 - 121) 
27. ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ, ศศิอาภา บุญคง, บุษกร สุทธิประภา 
และกนกวรรณ ทองเกียว.การประชุมวิชาการมหกรรมวิจัยแหํงชาติ 
2563 (Thailand Research Expo: Symposium 2020). วันท่ี 2 - 6 
สิงหาคม 2563, ส านักงานการวิจัยแหํงชาติ, กรุงเทพมหานคร (หน๎า 
697 - 705) 
28. คณุตม์ ดวงศรี, บุษกร สุทธิประภา และสัมฤทธิ์ พุทธิปัญญา
ภรณ์. การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ขนมทองม๎วนเสริมแป้งมะพร๎าวและใบ
ชะพลู. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ครั้งที่ 
59 (Proceedings of The 59thKU Annual Conference). วันที่ 10 
-12 มีนาคม 2564, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑, กรุงเทพมหานคร 
(หน๎า 907 - 914) 
29. ธวัชชัย สอนสนาม และอัญญารัตน์ ประสันใจ . การศึกษา
ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนด๎วยการระบายความ
ร๎อนแบบผสมผสาน. การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 
10. วันท่ี 25 - 28 มกราคม 2564, มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา (หน๎า 
2646 - 2654) 
30. จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช, สุปราณี ห้อมา และเสาวนีย์ ปรัชญา
เกรียงไกร.  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการข๎อมูลผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี. การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020). วันท่ี 17 - 18 สิงหาคม 2563. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (หน๎า 246 - 255) 
31. ศรีสวคนธ์ แดงสะอาด.  ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย -
ภาษามือไทย : ส าหรับนักเรียนหูหนวก (ประโยคที่มีค าสรรพนาม).  
การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที่ 6 (RUNIRAC 2020). วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม (หน๎า 33 - 39) 

 
2.2.3.37 วท. 
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1. วสุธิดา นักเกษม.แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี  (ปุณนิกาเดคูพาจ) .หนังสือ
ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) กิจกรรม 
Thailand Research Expo : Symposium 2020. (มกราคม 2564). 
2. บัณฑิตา สุขเจริญ.การศึกษาความจ าเป็นและแนวทางในการใช๎
ภาษาอังกฤษที่ถูกต๎องเพื่อการสื่อสารในสถานที่ทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร.รายงานสืบเนื่องการประชุม

0.20 3 (วจก.) 0.60 2.2.3.42 วจก. 
 
 
 

2.2.3.43 วจก.
(อาจารย๑ประจ า
กลุํมสาขาวิทย๑ฯ) 
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วิชาการและนวัตกรรมสร๎างสรรค๑ครั้งที่ 7 (CRCI 2021) ภายใต๎หัวข๎อ
สูํการวิจัยรับใช๎สังคม สืบสานล๎านนา สร๎างมูลคําด๎วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม วันที่ 12 - 14 พ.ค. 2564 (หน๎า 276 - 291) 
3. ธมนวรรณ์ เฟ่ืองประยูร. การจัดการขนสํงวัคซีนโควิด 19 ใน
ระบบโซํความเย็น Transport Management of COVID 19 
Vaccine in Cold Chain System. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการด๎านการจัดการโลจิสติกส๑และซัพพลายเชนระดับชาติครั้งที่ 4 
(7 พ.ค. 2564) วิทยาลัยโลจิสติกส๑และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม  

 
 
 

2.2.3.44 วจก. 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 0.20 - - - 
- บทความวิจัย และบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

0.40 3 (คร.)+ 
1(มส.)= 

4 

1.60  

1. JanjiraPakthongphanang,SutisitSuttiprapha, 
BenyaphaKongpan, DaruneeYemram, SutiamKruawan, 
Thitipong  Wutisart, NatthidaKhiewbanyang and 
BpantamarsPhadungchob. Development of a Tool to 
Measure the Color Intensity Measurement using RGB-space 
mapping to Standard UV-Vis Spectrophotometry. 
Proceeding of The International Conference, The 6 
ThRajabhat University National and International 
Research and Academic Conference (17-18 August 
2020)(pp. 159 - 166). 
2. Chatree M., Sudarat K., Aphinya W., Sarocha P., 
Thitipong W., Sutium K., Nathida K., Bpantamars P. and 
Patsakorn D.. Study of the Wettability of waterproof 
Papers Made from Narrow-Leaved Cattail 
(Typhaangustifolia L.) Modified by Beeswax in Comparison 
to Palmitic Acid in Coating Solution. Proceeding of The 
International Conference, The 6Th Rajabhat University 
National and International Research and Academic 
Conference (17-18 August 2020)(pp. 125 - 129). 
3. Kris Phattaraphakin, The Study on Needs and Mistakes 
of  Usage of English for Communication in the Cultural 
Heritage Spots in Dhonburi District Of Bangkok การประชุม

0.40 3 (คร.) 0.80 2.2.3.45 คร. 
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วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564 “มหาวิทยาลยั-
ชุมชนรํวมกันสร๎างพันธกิจสัมพันธ๑ตามศาสตร๑พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน” วันท่ี 7 ม.ค. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย๑ 
1. ทองเจือ  เขียดทองและชาคริต  เกตเรืองโรจน์. The 
Satisfaction Study of Digital Exhibition of Thonburi Art. การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  
The 2nd international and national conference 2020 
multidisciplinaryfor Innovation Development in 21st  

Century on Saturday 20 March 2021 (หน๎า 27 - 39) 

0.40 1 (มส.) 
 

0.40 2.2.3.48 มส. 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 0.40 - - - 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ๑ที่ตีพิมพ๑ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได๎ตีพิมพ๑เผยแพรํในฐานข๎อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0.60 - - - 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ๑ที่ตีพิมพ๑ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได๎ตีพิมพ๑เผยแพรํในฐานข๎อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0.60 - - - 

- บทความวิจัยและบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 5(คร.)+ 
14(มส.)+ 
3(วท.)+ 
9(วจก.) 
= 31 

18.60  

1. ปัทมา ยิ้มสกุล. (2563). การจัดการเรียนรู๎ด๎านทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช๎สังคม , 
6(1), 14 - 24. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) 
2. ปรีชา ธนะวิบูลย์ และ นงเยาว์ อุทุมพร. (2563). การบริหาร
จัดการแหลํงเรียนรู๎ที่ เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นในชุมชนริมแมํน้ า
เจ๎าพระยาสายเกําเพื่อใช๎ในการศึกษาอยํางยั่งยืน.วารสารศึกษาศาสตร๑ 
มสธ.13(1), 131 - 144. (มกราคม - มิถุนายน 2563)  
3. ญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ. (2563). การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด๎วยโครงงานเป็นฐานเพื่อสํงเสริมทักษะการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ด๎านการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร๑
ศึกษา.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 14(2), 12 - 21. (กรกฎาคม 
- ธันวาคม 2563) 

0.60 5 (คร.) 3.00 2.2.3.49 คร. 
 
 
 

2.2.3.50 คร. 
 
 
 

2.2.3.51 คร. 
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4. ขนิษฐา แน่นอุดร. (2564). ข๎อสังเกตหนึ่งของสมการเชิงฟังก๑ชันที่
เกี่ยวกับการกรองดิจิทัล.วารสารวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 9(1), 89 - 101. (มกราคม-เมษายน
2564) 
5.วาสนา สังข์พุ่ม. (2563). แนวทางการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยใช๎
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี, 14(2), 
145 - 167. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) 

2.2.3.52 คร. 
 
 
 

2.2.3.53 คร. 

1. พิมพงา เพ็งนาเรนทร์.แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ ทองเที่ยว
ของตลาดน้ าภาคกลางเพื่อเข าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน .
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ปีที่ 4ฉบับท่ี 1มกราคม - เมษายน 2564 (หน๎า 85-99) 
2. จักรพันธ พรมฉลวย.การศึกษาสุขภาวะของผู สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองแพรกษาใหมจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 4ฉบับ
ที่ 1มกราคม - เมษายน 2564 (หน๎า 69 - 84) 
3. วาริด เจริญราษฎร.การแปรศัพทและเสียงในภาษา ไทยถิ่นยะลา
หมูบานตังกาเด็ง: การแสดงนัยของการสัมผัสภาษาถิ่น. วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 4ฉบับ
ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 (หน๎า 35 - 50) 
4. ศิลป์ชัย ลีลิตธรรมและวงศกรเพ่ิมผล .การศึกษาปจจัยและ
แนวทางปองกันตามหลักเบญจศีลเพื่อสงเสริมการไมกระท าความผิด
ซ้ าของผูตองขังในเรือนจ าจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการ 
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 4 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 (หน๎า 52 - 68) 
5. จันทนา อินทฉิม.การจัดการชุมชนเข๎มแข็งตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาศูนย๑การเรียนรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลบางปลาอ าเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ . วารสาร
นวัตกรรมการบริหารและการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม 2563 (หนา๎ 116 - 127) 
6. ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ.อัตลักษณ๑อันดามันเพื่อโฆษณา การทํองเที่ยว
เชิงกีฬาทางน้ าส าหรับพื้นท่ีอันดามันนอกฤดูกาล. วารสารสถาบันวจิัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบา๎นสมเด็จเจา๎พระยา BSRU ปีท่ี 5 
ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 (หน๎า 122 - 133) 

0.60 14 (มส.) 8.40 2.2.3.54 มส. 
 
 
 

2.2.3.55 มส. 
 
 
 

2.2.3.56 มส. 
 
 
 

2.2.3.57 มส. 
 
 
 
 

2.2.3.58 มส. 
 
 
 
 
 

2.2.3.59 มส. 
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7. กฤติกา ชูผล. ข๎อบกพรํองเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร๑ในการสื่อสาร
ระหวํางวัฒนธรรมของชาวจีนที่พูดภาษาไทยในฐานะภาษา 
ตํางประเทศ. วารสารมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 
(หน๎า 157 - 170) 
8. จันทนา อินทฉิม.การจัดการชุมชนเข๎มแข็ง ตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ศูนย๑การเรียนรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.วารสาร
นวัตกรรมการบริหารและการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม 2563 (หน๎า 116 - 127) 
9. พิมพงา เพ็งนาเรนทร์.การมีสํวนรํวมของชุมชนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืนของจังหวัดนครปฐม.
วารสารสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาปีที่ 19 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2563 
10. รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดาและอรรถชัย วงศ์อุดมมงคล.การไกลํเกลี่ย
ข๎อพิพาทชุมชน:ข๎อสังเกตบางประการตามพระ ราชบัญญัติการไกลํ
เกลี่ยข๎อพิพาท พ.ศ. 2562.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร๑  และ
สังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน  - 
ธันวาคม 2563 (หน๎าท่ี 95 - 110) 
11. ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม และศิลป์ชัย ลีลิตธรรม.สิทธิการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล๎อมกรณี ใช๎สิทธิฟ้องคดี. วารสารวิจัย
รับใช๎สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2563 (หน๎าท่ี 149 - 161) 
12. ชนิดา จันทร์งาม.เล็บ: บทบาทและความส าคัญตํอการแสดง
นาฏศิลป์ไทย .วารสารวิชาการมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 3 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 
(หน๎า 111 - 123) 
13. จันทนา อินทฉิม.ทางออกของความตําง : การสร๎างความ
ปรองดองสมานฉันท๑ในระบอบประชาธิปไตยไทย.วารสารสังคมศาสตร
บูรณกาาร  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 
2563 (หน๎า 160 - 182) 
14. ชมพูนุท ถาวรวงศ.บริบททางวัฒนธรรมในการแปล Cultural 
Contexts for Translation.วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน

2.2.3.60 มส. 
 
 
 
 

2.2.3.61 มส. 
 
 
 
 
 

2.2.3.62 มส. 
 
 
 

2.2.3.63 มส. 
 
 
 
 

2.2.3.64 มส. 
 
 
 

2.2.3.65 มส. 
 
 
 

2.2.3.66 มส. 
 
 
 

2.2.3.67 มส. 
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พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 (หน๎า 110 - 119) 
1. ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ. (2563). การพัฒนาระสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร๑สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมยํานฝั่งธนบุรี . 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 14(2), หน๎า 168 - 181. 
2. วรรณพร จิตรสังวรณ์. (2563). การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอบทเรียนออนไลน๑ เรื่อง หลัก
ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี . วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 14(2), หน๎า 128 - 140. 
3. ชลีกาญจน์ จันทจพรัสรัตน์, ณภัทรกฤต จันทวงศ์. (2020). การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต๑บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด๑ เพื่อเชิดชู
เกียรติสมเด็จเจ๎าพระยามหาศรีสุริยวงศ๑ (ชํวง บุนนาค).วารสารมหา
จุฬาวิชาการ, 7(3), หน๎า 227 - 237. 

0.60 3 (วท.) 1.80 2.2.3.68 วท. 
 
 

2.2.3.69 วท. 
 
 
 
 

2.2.3.70 วท. 

1. จิระพงค์ เรืองกุน.(2563).นวัตกรรมบริการส าหรับผู๎สูงอายุ: 
กรณีศึกษาสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต กรุงเทพมหานคร . 
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 
7(2), หน๎า 163 – 179  
2. จิระพงค์ เรืองกุน.(2563). การพัฒนาผู๎น ากลุํมทํองเที่ยวเพื่อ
สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส๎นทางแมํน้ าเจ๎าพระยาสายเกํา .
วารสารวิชาการการทํองเที่ยวไทยนานาชาติ, 16(2), หน๎า 43 – 70  
3. กรวิทย์ ต่ายกระทึก.(2563).การพัฒนาบรรจุภัณฑ๑น้ าส๎มสายชูหมัก
จากดอกกระเจี๊ยบแดง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีปีที่ 14 
ฉบับท่ี 2   
4. สุชีลา ศักด์ิเทวิน, วสุธิดา นักเกษม, นุชรา แสวงสุข และ
ประพัฒน์ เขียวประภัสสร.(2564).การศึกษาความต๎องการการรับ
บริการวิชาการและการน าไปใช๎ประโยชน๑ของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ๑  
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช๎สังคมปีที่ 
7 ฉบับท่ี 1  
5. ลลิตา พ่วงมหา. (2563).ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตํอความภักดี
ในตราสินค๎าร๎านหนังสือ. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ (สทมส.)ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 3  
6. ธัชกร ภัทรพันปี.(2563).กระบวนการสํงเสริมเอกลักษณ๑อาชีพ
ส าหรับกลุํมผู๎สูงอายุ ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ. วารสารมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานีปีที่ 11 ฉบับท่ี 2  

0.60 9 (วจก.) 5.40 2.2.3.71 วจก. 
 
 
 

2.2.3.72 วจก 
 
 

2.2.3.73 วจก. 
 
 

2.2.3.74 วจก. 
 
 
 
 

2.2.3.75 วจก. 
 
 

2.2.3.76 วจก. 
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7. อารยา เกียรติก้อง.(2563).การสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการ
พัฒนาธุรกิจชุมชน ลุํมแมํน้ าทําจีน กลุํมภาคกลางตอนลําง 1 
กรณีศึกษา ชุมชนบ๎านบางแมํหม๎าย. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช๎
สังคมปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1  
8. ณัฐวัฒน์ เฉลิมทรัพย์ ภัทรา สุขะสุคนธ์ และจิระพงศ์ เรืองกุน .
(2563).สํวนประสมการตลาดธุรกิจที่พักอาศัยตามความต๎องการของ
ผู๎บริโภคในเขตบางขุนเทียน. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช๎สังคมปี
ที ่6 ฉบับท่ี 2  
9. ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา .(2563).การเรียนแบบ E-
learning กับการใช๎เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented 
Reality) เป็นสื่อรูปแบบใหมํด๎านการศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1  

2.2.3.77 วจก. 
 
 
 

2.2.3.78 วจก. 
 
 
 

2.2.3.79 วจก. 

- มีการจดแจ๎งลิขสิทธ์ิ     
- ผลงานท่ีได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.80 - - - 
- บทความวิจัย และบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที่ 1 

0.80 1(คร.)+ 
2(มส.)+ 
1(วท.)+ 
4(วจก.) 

= 8 

6.40  

1. ภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ. (2563). ทฤษฎีการรื้อสร๎างกับการอําน
ตีความ.วารสารศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร , 22(4), 329 - 
340. (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 

0.80 1(คร.) 0.80 2.2.3.80 คร. 

1. รสริน ดิษฐบรรจง.การวิเคราะห๑กลวิธีการใช๎เพื่อการประชาสัมพันธ๑
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในไลน๑ Amazing Thailand. วารสาร
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ม.นครพนม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 (หนา๎ 126 - 142) 
2. พิมพ์วิภา  บุรวัฒน์.การประพันธ๑บทส าหรับการแสดง นาฏศิลป์
สร๎างสรรค๑ประเภทร าเดี่ยวมาตรฐาน. วารสารศิลปกรรมศาสตร๑
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 
(หน๎า 202 - 216) 

0.80 2(มส.) 1.60 2.2.3.81 มส. 
 
 
 

2.2.3.82 มส. 

1. Thanomsi t ,  C . ,  Nanthanawat ,  P . ,  Nanuam, 
N. ,  Wattanakorns i r i ,  A . ,  Prasatkaew, W. and 
Insuwan,  W.  (2021) .  Induct ion and One -Stop 
Pur i f i cat ion of  Acetylchol inesterase (AChE)  
f rom the Bra in  of  Hybr id cat f i sh af ter  Exposed 

0.80 1(วท.) 0.80 2.2.3.83 วท. 

https://e-journal.dru.ac.th/index.php?url=journal.php&jn_id=35
https://e-journal.dru.ac.th/index.php?url=journal.php&jn_id=35
https://e-journal.dru.ac.th/index.php?url=journal.php&jn_id=36
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to Glyphosate .  Naresuan Univer i s ty Journal :  
Sc ience and Technology,  22 (9 ) ,  100  -  110  

1. ภัทรา สุขะสุคนธ์.(2563).รูปแบบการด ารงชีวิตของผู๎สูงอายุใน
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.วารสารปัญญาภิวัฒน๑. ปีที่ 12 
ฉบับท่ี 3 
2. นุชรา แสวงสุข. (2564). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการส าหรับการทํองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร. วารสารปัญญาภิวัฒน๑ ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 
3. ลลิตา พ่วงมหา. (2563).การใช๎กลยุทธ๑การตลาดออนไลน๑เชิง
อิทธิพลเพื่อสื่อสารแบรนด๑ในยุคดิจิทัลอยํางมีประสิทธิภาพ .วารสาร
นิเทศศาสตร๑ปีที่ 38 ฉบับท่ี 3  

0.80 3 (วจก.) 2.40 2.2.3.84 วจก. 
 
 

2.2.3.85 วจก. 
 
 

2.2.3.86 วจก. 
 

- บทความวิจัย และบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00 3 (คร.)+ 
6 (วท.)+ 
2(วจก.)= 

11 
 

11.00  

1. Wutisart, T. (2020). Development of waterproof papers 
from water hyacinth fibers modified by polylactide. 
Material Science Forum, 1015, 89 - 93. (January 2021) 
2. FA Majeed, Akbar A, Shafee M, Sadia H, Iqbal S, 
Phadungchob B, Khan GI, Khan SA.(2021). Detection of 
Mycotoxigenic Fungi and Mycotoxins in Poultry Feed of 
Balochistan Pakistan. Journal of the Hellenic Veterinary 
Medical Society72(1): 2741-2746. (January-March 2021) 
3. ปัณฑมาศ ผดุงชอบ. (2020). Department of Industrial 
Promotion, Ministry of Industry, the Royal Thai 
Government The F inal  Payment Report  fo r  the 
GEF Un idoCleantechProgramme  for SMEs in 
Thailand, Fiscal year 2019. Contract No. 3000070624. 
Bangkok, Thailand. p.352  

1.00 3 (คร.) 3.00 2.2.3.87 คร. 
 
 

2.2.3.88 คร. 
 
 
 
 

2.2.3.89 คร. 
 
 
 
 
 

1. Thanomsit,  C. ,  Nualkaw. C. ,  Prasatkaew, W.,  
Wattanakornsir i ,  A. ,  Nanuam, J. ,  Nanthanawat,  
P. and Kiatprasert,  P.  (2020) .  Adverse ef fects  
of chlorpyr i fos and cypermethrin mixture on 
physiological al terat ions and cholinesterase 

1.00 6 (วท.) 6.00 2.2.3.90 วท. 
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express ion aon Ni le t i lapia (Creochromis 
n i lot icus ) .  Thai Journal of agr icultural Sc ience, 
53 (3 ) ,  134-148.  
2. Thanomsit, C., Saowakoon, K., Wattanakornsiri, 
A.,Khongchareonporn,N.,Nanuam, J., Prasatkaew, W. 
and Nanthanawat, P. (2020). Acetylcholinesterase (AChE) 
polyclonal antibody from hybrid catfish (C. macrocephalus 
x C. gariepinus): Specification, sensitivity and cross 
reactivity. Comparative Biochemistry and Physiology Part 
C, 237(November 2020), 108837. 
3. Thanomsit, C., Kiatprasert, P., Prasatkaew, W. and 
Nanthanawat, P. (2021) .  Acetylcholinesterase 
(AChE) monoclonal ant ibody generat ion and 
val icat ion for use as a biomarker of  g lyphosate -
based herbic ide exposre  in commercial freshwater 
fish. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, 
241(March 2021). 108956 
4. Chaithanakulwat, A., Thungsuk, N., Savangboon, T., 
Boontua, S. and Sardyoung, P. (2021). Optimized D-Q 
Vector Control of Single-Phase Grid-Connected Inverter for 
Photovoltaic System. Journal Europeen des Systemes 
Automatises,54(1), 45 - 54. 
5. พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ.การเขียนโปรแกรมผํานเกม. กรุงเทพฯ. 
ส านักพิมพ๑ : ซีเอ็ดยเูคชั่น, 2020 
6. เกรียง กิจบ ารุงรัตน์. หลักสถิตเิพื่อการวิเคราะห๑ข๎อมลูทั่วไป. 
กรุงเทพฯ. ส านักพิมพ๑มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑, 2563. 

 
 
 

2.2.3.91 วท. 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.92 วท. 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.93 วท. 
 
 
 
 

2.2.3.94 วท. 
 

2.2.3.95 วท. 

1. สิทธิชัย ฝร่ังทอง. (2020). Study of Green Logistics 
Managing Potential and the Preparedness of Auto Parts 
Industries in Thailand.TEM Journal. Volume 9,Issue 4, 
27November2020. PP.1524-1534 
2. ธัชกร วงษ์ค าชัย.(2021). Information analysis and evaluation 
model (IAME) of Thaieconomy sustainability based on SEP 
and SDGs. Heliyon Volume 7, Issue 6, June 2021, e07305 

1.00 2(วจก.) 2 2.2.3.96 วจก. 
 
 
 

2.2.3.97 วจก. 

- ผลงานวิจัยท่ีหนํวยงานหรือองค๑กรระดับชาติวําจ๎างให๎ด าเนินการ 1.00    
- ผลงานค๎นพบพันธุ๑พืช พันธุ๑สัตว๑ ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจดทะเบียน 1.00 - - - 
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- ต ารา/หนังสือ ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการและน ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.00 2 (คร.)+ 
3(วจก.) 

= 5 

5.00  

1. วาสิณีจิรสิริ ต าราเรื่องจิตวิทยาการพัฒนาตน  
2. วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ต าราเรื่องการสอนสังคมศึกษา  

1.00 2 (คร.) 2.00 2.2.3.98 คร. 
2.2.3.99 คร. 

1. นุชรา แสวงสุข.หนังสือนันทนาการเพื่องานมัคคุเทศก๑ 
2. สุวรรณา นาถนวผดุง.หนังสือการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
3. อารยา เกียรติก้อง.ต าราระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

1.00 3(วจก.) 3.00 2.2.3.100 วจก. 
2.2.3.101 วจก. 
2.2.3.102 วจก. 

- หนังสือท่ีผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ๑การประเมินต าแหนํงทาง
วิชาการแตํไมํได๎น ามาขอรับการประเมินต าแหนํงทางวิชาการ 

1.00 - - - 

- งานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ๑การประเมินต าแหนํงทาง
วิชาการแตํไมํได๎น ามาขอรับการประเมินต าแหนํงทางวิชาการ 

1.00 - - - 

- ผลงานท่ีได๎รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 

สรุปจ านวนผลงานทางวิชาการ 102 
จ านวนนักวิจัยทั้งหมด 55.5 (คร.)+68.5 (มส.)+51(วท.)+68 (วจก.) 
จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 19(คร.)+22(มส.)+41(วท.)+20(วจก.) = 102 

งานสร้างสรรค ์
งานสร๎างสรรค๑ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ Online 

0.20 - - - 

งานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับมหาวิทยาลัย 0.40 - - - 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 5(มส.) 3.00  
1. วิรสา  โรจน์วรพร.นวยนาง.การน าเสนอผลงานทางด๎านศิลปกรรม
ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท๎องถิ่น รํวมสมัย” ครั้งที่ 2 (The 
2nd National Creative Work Presentation VRU 
Contemporary Folk Festival 2020มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ๑ ฯ  จังหวัดปทุมธาน ีวันท่ี 26-27 พ.ย. 63 (หน๎า 118 - 119) 
2. พัณณ์ภัสสร ภัทธภาสิทธิ์.The Degenerative Change, 2020.  
อบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงนิทรรศการผลงาน ศิลปกรรมคณาจารย๑ 
ภายใต๎ความรํวมมือทางวิชาการ MOU ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2563 วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 ส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
3. นิศากร เพ็ญสมบูรณ์.color of change from the earth. อบรม
เชิงปฏิบัติการและแสดงนิทรรศการผลงาน ศิลปกรรมคณาจารย๑ 
ภายใต๎ความรํวมมือทางวิชาการ MOU ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2563 วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 ส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

0.60 5(มส.) 3.00 2.2.3.103  
สูจิบัตร มส. 

 
 
 

2.2.3.104 มส. 
 
 
 
 

2.2.3.105 มส. 
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ราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
4. องอาจ มากสิน.Untitled No.3.อบรมเชิงปฏิบัติการและแสดง
นิทรรศการผลงาน ศิลปกรรมคณาจารย๑ ภายใต๎ความรํวมมือทาง
วิชาการ MOU ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2563 วันที่ 24 - 28 
สิงหาคม 2563 ส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา 
5. ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ.Nora. โครงการนิทรรศการและการประกวด
ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ(รูปแบบออนไลน๑) Art Exchange 2020: 
“Imagine” Artistic Dialects: Thinking into Doing is an 
international artistic online exhibition and competition 
activities for the Princess Sirivannavari Cultivated Arts 
Foundation with partnerships of Office of Contemporary 
Art and Culture (OCAC), Ministry of Culture, Faculty of Fine 
and Applied Arts, Chulalongkorn University, Mahidol 
University International College, Burapha University, 
Faculty of DecorativeArts, Silpakorn University and 
University Network for Change (UNC). 

 
2.2.3.106 มส. 

 
 
 
 

2.2.3.107 มส.  

งานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ 0.80 - - - 
งานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - - 

สรุปจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 5 
จ านวนอาจารย๑ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 55.5 (คร.)+68.5 (มส.)+51(วท.)+ 63 (วจก.กลุ่มมส.) 

+ 5 (วจก.กลุม่วิทย์) =243 
จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 19(คร.)+22(มส.)+41(วท.)+19(วจก.กลุ่มมส.)+1(วจก.

กลุ่มวิทย)์ =102 

จ านวนผลงานสร๎างสรรค๑ทั้งหมด 5(มส.) 
ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 11(คร.)+11.40(มส.)+14.80(วท.)+13.20(วจก.

กลุ่มมส.)+0.2(วจก.กลุม่วิทย์) = 53 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค๑ของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 3.00 (มส.)  
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย๑ประจ า
และนักวิจัย 

19.82(คร.)+16.64(มส.)+29.02(วท.)+20.95(วจก.
กลุ่มมส.)+4(วจก.กลุ่มวิทย์) 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค๑ของอาจารย๑
ประจ าและนักวิจัย 

4.38 (มส.) 

คะแนนผลงานวิชาการของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 4.96 (คร.)+4.16(มส.)+4.84(วท.)+5.24(วจก.
กลุ่มมส.)+0.67(วจก.กลุม่วิทย์) 

คะแนนผลงานวชิาการ (รวมคะแนนคณะวจก.) 4.96 (คร.)+4.16(มส.)+4.84(วท.)+2.96(วจก.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

คะแนนผลงานสร๎างสรรค๑ของอาจารย๑ประจ าและนักวิจัย 1.10(มส.) 
คะแนน (รวมคะแนนคณะ มส.) 4.16(มส.)+ 1.10(มส. )= 5.26 มส. 

ผลรวมคะแนน [4.96(คร.)+5.26(มส.)+4.84(วท.)+2.96(วจก.)] 
= 4.96+5.00+4.84+2.96/4 = 4.44 

 
สรุปผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย  

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 
งานสร้างสรรค์ของนักวิจัย 

น้้าหนัก จ้านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้้าหนัก 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ผลงานทางวิชาการ 
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 1 
(สวพ.) 

0.60  

1. สุชาดา ธโนภานุวัฒน์. (2563).การศึกษาแนวทางการจัดการกล
ยุทธ์การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ปีท่ี15 ฉบับท่ี 1. หน้า 131 - 150 

0.60 1 
(สวพ.) 

0.60 2.2.3.108 วารสาร
เผยแพรผ่ลงาน 

สรุปจ้านวนผลงานทางวิชาการ  
จ้านวนนักวิจัยท้ังหมด 4 
จ้านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 1 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย 0.60 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย 15 
คะแนนผลงานวิชาการของนักวิจัย 3.75 

ผลคะแนนรวม 4 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา [4.96(คร.)+5(มส.)+4.84(วท.)+2.96(วจก.)+3.75 
(สวพ.)] = 4.96+5.00+4.84+2.96+3.75/5 = 4.30 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
4.50 จ านวนผลงานทางวิชาการ

ทั้งหมด 103 เรื่อง จ านวน
ผลงานสร๎างสรรค๑ท้ังหมด 5 

เรื่อง = 108 

4.30 -  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ๑ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอยํางมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได๎จากผลงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
มีประโยชน๑สูํการน าไปใช๎ จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมของอาจารย๑
ประจ าที่น าไปใช๎ประโยชน๑ในการแก๎ไขปัญหาตามวัตถุประสงค๑ที่ระบุไว๎ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
โดยได๎รับการรับรองการใช๎ประโยชน๑จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับจ านวนอาจารย๑ประจ า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคําคะแนนร๎อยละของจ านวน (ชิ้น) ผลงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชนทั้งหมดในปีที่ประเมินที่ก าหนดให๎เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณคําร๎อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรม ที่น าไปใช๎ประโยชน๑ 
 

ผลรวมของงานวิจัย หรืองานสรา๎งสรรค๑ หรือนวัตกรรม ที่น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชน 
X 100 

จ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีท่ีประเมนิ 
 

 2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได๎ = 
ร๎อยละของจ านวนช้ินงานวิจัย หรอืงานสร๎างสรรค๑ หรือนวตักรรม ท่ีน าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชน 

X 5 ผลงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน๑ของมหาวิทยาลัย 
ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ ผลงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค๑ให๎เป็นไปตามประเภท ก.พ.อ. 
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ผลการด าเนินงาน 

ชื่อผลงาน หน่วยงาน ลักษณะการน้าไปใช้ประโยชน์ 
1. การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง 
ปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยเพิ่มระบบ
ระบายความร้อนด้วยน้ าผ่านอากาศ  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ใช้ประกอบในกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมกลุ่มให้กับนักเรียน 

2. สบู่จากกากกาแฟ   ชุมชนคลองขวาง แขวงบางจาก 
เขตภาษีเจริญ กทม. 

การพัฒนาความรู้ด้านต่างๆเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

3. การออกแบบชุดขับเคลื่อนเรือหาง
ยาวด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (ผลงาน
โครงงานของนักศึกษาและที่ปรึกษา 

 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง โรงไฟฟ้าพรนครใต ้
การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

ชุมชนใช้วีดิทัศน์รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ในการน าเสนอแก่
ผู้มาเยี่ยมเยือนและสาธารณชน เพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจเชิงวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิกึ่งส าเร็จ 
รูป 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลติกะปิชุมชน หมู่ 
9 ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็น
ตัวอย่างให้นักศึกษาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม 

5. แนวทางการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวย่านริมน้ า ฝั่งธนบุรี ส าหรับผู้
พิการทางการเคลื่อนไหว 
 

ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนได้ทราบแนวทางการพัฒนาเส้น 
ทางท่องเที่ยวย่านริมน้ า ฝั่งธนบุรี ส าหรับ
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และน าไปใช้
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว      ผู้
พิการทางการเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น 

6. แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ใน
การผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่ม
อาชีพชุมชน ในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
 

วิสาหกิจชุมชนบ้านเหด็พัฒนาสุเหร่า
บางปลา อ าเภอบางพล ีสมุทรปราการ 

 

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้ความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ตั้งแต่ขั้นตอนของการซื้อ
วัตถุดิบ การผลิต และการกระจาย
สินค้าตลอดจนถ่ายทอดความรู้การคิด
ต้นทุนสินค้า การตั้งราคาขาย และการ
ค านวณก าไร 

7. ก า ร พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ต ล า ด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ส านักงานพัฒนาชุมชน สมุทรปราการ 
 

ส านักงานพัฒนาชุมชนใช้ผลงานวิจัย
เป็ นแนวทาง ในการ ให้ ค า แนะน า
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดเป้าหมายบัว ของ
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อน าไปสู่การถ่ายทอดอย่างยั่งยืน 
ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

วิสาหกิจชุมชนบางปลาพัฒนา 
อ าเภอบางพล ีสมุทรปราการ 

 

ประธานวิสาหกิจชุมชนได้น ารูปแบบ
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
เป็นผลจากการวิจัยไปใช้อบรมสมาชิก
เพื่อพัฒนาทักษะการท าธุรกิจ 

9. ศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวใน
การให้บริการนักท่องเที่ยวผู้พิการทาง 
การเคลื่อนไหวในย่านริมน้ าฝั่งธนบุรี   
 

ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนได้ทราบศักยภาพบุคลากรการ
ท่องเที่ยวในการให้บริการนักท่องเที่ยวผู้
พิการทางการเคลื่อนไหวในย่านริมน้ า 
ฝั่งธนบุรี  และน าไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวของ
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ชื่อผลงาน หน่วยงาน ลักษณะการน้าไปใช้ประโยชน์ 
ชุ ม ชน เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ห้ บ ริ ก า ร
นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
ได้ตรงตามความต้องการ และให้การ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง 

10. การศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน
ของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพร้อม
จิตร เทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
 

ชุมชนพร้อมจิตร ประชาชนในชุมชนสามารถน าความรู้
เรื่องการออมเงินไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ท าให้มีการวางแผนทางการเ งินใน
ครอบครัว ตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก 
และมีเงินออม มากขึ้นเพื่อใช้ในยาม
ฉุกเฉินและยามชรา 

11. การเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีโดดเด่น
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณค่า
ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภมูิ
ปัญญาไทยแปรรูปเหด็ 

ประชาชนในชุมชนได้รับการอบรมใน
เรื่องการสื่อสารและการท าตลาดออนไลน ์

12. ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการ 
ตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเส้น 
ทางการท่องเที่ยวย่านริมน้ า ฝั่งธนบุรี 
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว 

เลขานุการสมาคมคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวสากล 

น าผลที่ได้จากปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการมาปรับปรุงเส้นทาง
ท่องเที่ยวและให้ความรู้กับมัคคุเทศก์ที่
ต้องท างานบริการนักท่องเที่ยวคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว 

13. รูปแบบการจัดการเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท า
ธุรกิจของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ  
 

ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด
สมุทรปราการ 

 

เป็นข้อมูลให้ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดใช้เป้นแนวทางในการจัดการ
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท า
ธุรกิจของผู้สูงอายุในสมุทรปราการ 

14. แนวทางการสร้างเยาวชนสู่การเป็น
มัคคุเทศก์น้อยเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

กลุ่มบ้านพัฒนา หมู่ที่ 1 ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ได้อบรมเยาวชนที่เป็นสมาชิกของสภา
เด็กและเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์
น้อยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน 

15. การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ  

กลุ่มอาชีพ/ศูนย์การเรียนรู้ สาธิต
จ าหน่ายปลาสลิดทิดเผือก  

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ทางศูนย์การเรียนรู้ได้ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาเป็นต้นแบบในการรองรับ
นักท่องเที่ยวและสร้างมาตรฐานเพื่อ
การท่องเที่ยวของกลุ่ม 

16. การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือส าหรับสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอาย ุ 

ตัวแทนผู้สูงอายุและอาสาสมัคร 
อ าเภอบางบ่อ 

การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ 

17. การสื่อสารการตลาดในยุค 4.0 เพื่อ
สร้ างรายได้อย่ างมั่ นคงและยั่ งยืน 
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ 
ต าบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ  

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

น าผลที่ได้ไปอบรมการสร้างสรรค์สื่อ 
(เลื่อนการอบรมเพราะสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)) 

18. การส ารวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อ
ออกแบบจุดขึ้นลงของผู้โดยสารภาร
ขนส่งทางบกและทางน้ าในอ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 

หมู่บ้านบางกะอี อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ใช้ข้อมูลในการพัฒนา และช่วยในการ
ตัดสินใจในการพัฒนาแก่คนในชุมชน 
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ชื่อผลงาน หน่วยงาน ลักษณะการน้าไปใช้ประโยชน์ 
19. การประเมินความพึงพอใจและ
แรงจูงใจของข้าราชการในการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านระกาศ อ าเภอบางบ่อ 
จั งหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบ 
ประมาณ 2564  (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 
ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านระกาศ  อ าเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance Assessment: 
LPA) 
 

20. การประเมินผลความพึงพอใจ   
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์ ก ารบริ ห า รส่ วนต า บลศี ร ษะ     
จรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ   

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีษะจรเข้
ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง  สมุทรปราการ 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance Assessment: 
LPA) 
 

21. การประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 
องค์ การบริหารส่วนต าบลบางบ่อ 
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางบ่อ 
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance Assessment: 
LPA) 

22. การประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดั

สมุทรปราการ 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance Assessment: 
LPA) 

23. ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วน ต าบลบางโปรง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

ต าบลบางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance Assessment: 
LPA) 

24. การศึกษาสุขภาวะผู้สูงอายุใน เขต
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่  จังหวัด
สมุทรปราการ 

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม ่
สมุทรปราการ 

ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการ
ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ 
 

25. นวั ตกรรมยางยื ด เพื่ อสุ ขภาพ
ผู้สูงอายุ (ยางในล้อรถจักรยายยนต์) 

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม ่
จังหวัดสมุทรปราการ 

ประอบกิจกรรมด้ านสุ ขภาวะของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแพรกษา
ใหม ่ 

26. สื่องานสร้างสรรค์นิทรรศการเทิด 
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 
ธันวาคม 

เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชประวัติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 

27. การศึกษาแนวทางการออกแบบเรข
ศิลป์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชนต้นแบบ
ส าหรับส่ ง เสริ มการท่อง เที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

ชุมชนวัดประยุรวงศ ์ เผยแพร่ให้เกิดการประชาสัมพันธ์ที่มี
การประสารใช้ประโยชน์อื่นๆร่วมกับ
กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

28. งานสร้างสรรค์ศิลปะสตรีทอาร์ทชุม
ชนวัดใหม่วิเชียร  

เขตบางกอกใหญ ่ เผยแพร่ผลงานศิลปะให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของคน
ในชุมชน 
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ชื่อผลงาน หน่วยงาน ลักษณะการน้าไปใช้ประโยชน์ 
29. ผลิตภัณฑ์ชุมชนหัตถกรรมไม้สัก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเรือนไทยพัฒนา 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

ผลิตภณัฑ์ชุมชนหัตถกรรมไม้สักกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านเรือนไทยพัฒนา 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนฯมีบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มฯ 
 

30. การวิจัยเพื่อศึกษาการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าบริเวณตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

เทศบาลอ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ตรวจสอบคุณภาพน้ าบริเวณตลาดน้ า
บางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดงจังหวัด
สมุทรปราการ 

31. รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมที่ส่งเสริมความสามารถในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามแนวคิดการ
เรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ส าหรับครู
สังกัดกรุงเทพมหานคร  

กรุงเทพมหานคร ฝึกอบรมที่ส่งเสริมความสามารถในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามแนวคิดการ
เรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ส าหรับครู
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

32. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออนไลน์รายวิชาวิทยาการ
ค านวณ ส าหรับนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 2  

กรุงเทพมหานคร ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์
รายวิชาวิทยาการค านวณ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ส าหรับครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

 
ค านวณคําร๎อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค๑ หรือนวัตกรรม ที่น าไปใช๎ประโยชน๑ 
 

32 
X 100 = 56.14 

57 
 

แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได๎ = 
56.14 

X 5 = 14.04 
20 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 จ านวนผลงานวิจัยงานสร๎างสรรค๑ 
นวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชน  

32 เรื่อง   

5.00  - 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไม่บรรล)ุ 
2.1 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข๎อ  - 5.00 

2.2 4.70 ผลรวมทุกคณะและหนํวย
งานวิจัย เทํากับ 22.48/5 = 

4.50 

-  4.50 

2.3 4.50 จ านวนผลงานทางวิชาการ
ทั้งหมด 103 เรื่อง จ านวน
ผลงานสร๎างสรรค๑ท้ังหมด 5 

เรื่อง = 108 

-  4.30 

2.4 5.00 จ านวนผลงานวิจัยงาน
สร๎างสรรค๑ นวัตกรรมที่

น าไปใชป๎ระโยชน๑ตํอชุมชน  
32 เร่ือง   

 - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.70 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามและบริหารจัดการ
งานวิจัย 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศ
ด๎านการวิจัย (e-research) 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสนับสนุน
งานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิ์บัตร ให๎กับ
นักวิจัย 

มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการวิจัยเชิงบูรณาการ 
โดยให๎บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 คณะ มีสํวน
รํวมเพ่ือเป็นการบูรณาการความรู๎ส าหรับการวิจัยใน
ทุกศาสตร๑ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยให๎บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล๎องกับบริบท ปัญหาและความต๎องการของ
ท๎องถิ่นชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย สร๎างเครือขํายความรํวมมือ
ทั้งภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ด๎วยความโปรํงใส ชัดเจน และ
ตรวจสอบได๎ เพ่ือให๎ชุมชนน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร๎างคุณคํา สามารถ
น าไปประยุกต๑ใช๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน ครอบครัว ท๎องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได๎อยํางเข๎มแข็งยั่งยืน 
 
 ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
  ตัวบํงชี้ที่ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผนเสริมสร๎าง 
      ความสัมพันธ๑กับชุมชน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอยํางหนึ่งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและคณะควร
ค านึงถึงกระบวนการในการให๎บริการวิชาการแกํสังคม โดยศึกษาความต๎องการของกลุํมเป้าหมายน ามาจัดท า
แผนบริการวิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให๎เกิดรายได๎และการบริการวิชาการที่ให๎เปลํา ที่ทาง
มหาวิทยาลัยและทุกคณะมีสํวนรํวมในการจัดท าเพ่ือสร๎างประโยชน๑แกํชุมชนและสังคม โดยมีประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการและน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาให๎มีประสบการณ๑
จากสภาพจริงและน ามาใช๎ประโยชน๑จนเกิดผลลัพธ๑ที่สร๎างความพึงพอใจตํอชุมชนและสังคมจนเกิดการพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง เข๎มแข็ง และยั่งยืน 
 การพัฒนาเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชนเป็นการบริการวิชาการเพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
ได๎แกํ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านการศึกษา รวมถึงด๎านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ทุกคณะมีสํวนรํวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท๎องถิ่น
ที่สอดคล๎องกับบริบท ปัญหา และความต๎องการของท๎องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน๎น จุดเดํนของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตร๑พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
 2. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรํวมมือกับหนํวยงานภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3. ชุมชนหรือองค๑กรมีผู๎น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู๎และด าเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง 
 4. ชุมชนหรือองค๑กรสร๎างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ๑ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่องหรือยั่งยืน 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน๑สร๎างคุณคําตํอสังคม หรือชุมชน/องค๑กรอยํางเข๎มแข็ง 
 6. เกิดชุมชนต๎นแบบด๎านการพ่ึงพาตนเองอยํางยั่งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู๎รับผิดชอบ
รํวมในการพัฒนาอยํางน๎อย 1 ชุมชน 
 
หมายเหตุ 
 1. ตํอเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแตํ 3 ปีขึ้นไป 
 2. ยั่งยืน หมายถึง การด าเนินงานตั้งแตํ 3 ปีขึ้นไป 
 3. เข๎มแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได๎ 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข๎อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 ทุ กคณะมี สํ ว น รํ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยและชุมชนใน
การก าหนดพื้นที่เป้าหมาย
ในการพัฒนาท๎องถิ่ นที่
สอดคล๎องกับบริบท ปัญหา 
และความต๎องการของ
ท๎องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ตามจุดเน๎น จุดเดํนของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตร๑
พระราชา หรือตามแนว
พระราชด าริ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ก าหนด 
ให๎สถาบันวิจัยและพัฒนารํวมกับคณะ
ครุศาสตร๑  คณะมนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี กอง
บริการการศึกษาและบริการวิชาการ 
ศูนย๑บํมเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา 
และงานประกันคุณภาพ มีสํวนรํวมกับ
ชุมชนในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายของ
การให๎บริการทางวิชาการแกํสังคมตาม
จุดเน๎นของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหลํง
องค๑ความรู๎ตามศาสตร๑พระราชาเพื่อ
พัฒนาท๎องถิ่น และน๎อมน าพระบรมรา
โชบายในรัชกาลที่  10 และหลักการ
เข๎าใจ เข๎าถึง รํวมพัฒนาสูํการปฏิบัติ 
โดยสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับทุก
ภาคสํวน เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น  

มหาวิ ทยาลั ยมี ค า สั่ ง แ ตํ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า น ว ย ก า ร แ ล ะ
คณะกรรมการด าเนินงานกลางแผนการ
บริการวิชาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2561 เพื่อ
ด าเนินการตามนโยบายด๎านการบริการ
วิชาการแกํสังคม สร๎างกระบวนการ             
ตามระบบกลไก  

ทั้งนี้เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไป
ตามที่ก าหนดจึงมีค าสั่งแตํงตั้ งคณะ 

3.1.1.1 ค าสั่ งมหาวิ ทยาลั ย              
ราชภัฏธนบุรี ที่  709/2562 เรื่อง
แตํงตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการด าเนินงานกลาง
แผนการบริการวิชาการแกํสังคม    
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี         
ปีการศึกษา 2561 
3.1.1.2 ค าสั่ งมหาวิทยาลัย             
ราชภั ฏธนบุ รี  ที่  981/2564           
เรื่ องแ ตํ ง ตั้ ง คณ ะ กร รม กา ร
ด าเนินการพัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎
ออนไลน๑: ความหลากหลาย                
ท า ง วัฒนธ รรมยํ านกะดี จี น    
ตามแผนการเสริมสร๎างความ 
สัมพันธ๑กับชุมชนและแผนบริการ
วิชาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2563 
3..1.1.3 ค าสั่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  ที่  02/2563 เรื่ องการ
มอบหมายงานบุคลากร 
3 .1.1.4 สรุปการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 
2.1.1.5 แผนบริการวิชาการ       
แกํสังคม ปีการศึกษา 2563 
3.1.1.6 ค าสั่ งมหาวิ ทยาลั ย              
ราชภั ฏธนบุ รี  ที่  1032/2564         
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

กรรมการด าเนินการพัฒนาศูนย๑การ
เรียนรู๎ออนไลน๑: ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมยํานกะดีจีน ตามแผนการ
เสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชนและ
แผนบริการวิช าการแกํสั งคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 
2563  

ทั้ งนี้  เพื่ อให๎ การด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาสอดคล๎องกับ
มหาวิทยาลัย จึงได๎มีค าสั่งมอบหมาย
งานให๎บุคลากรรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริการวิชาการ จากคณะกรรมการที่
ได๎รับการแตํงตั้งจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ด าเนินงาน
รํวมกัน ดังนี้  

1. จัดประชุมเพื่อก าหนดพื้นที่
เป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบทั้งในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ โดย
เลือกพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน และขยายตํอไป
ยังอีก 5 ชุมชน ได๎แกํ ชุมชนวัดประยุร
วงศ๑ ชุมชนวัดกัลยาณ๑ ชุมชนกุฎีขาว 
ชุมชนวัดบุปผาราม และชุมชนโรงคราม 
โดยยังคงด าเนินงานตามพื้นที่ที่ก าหนด
ไว๎ 4 เขต (ตั้งแตํปีการศึกษา 2563) ซึ่ง
เป็นเขตอนุรักษ๑เมืองเกํา แหลํงทํองเที่ยว                 
เชิงประวัติศาสตร๑ และศิลปวัฒนธรรม
ทางฝั่ งธนบุรี  ได๎แกํ  เขตธนบุรี  เขต
บางกอกใหญํ เขตบางกอกน๎อย และ เขต
คลองสาน  

2. บูรณาการงานบริการวิชาการ
แกํสังคมรํวมกับโครงการเก็บข๎อมูล
พื้นที่ระดับต าบล (Big Data) 

3. บูรณาการงานบริการวิชาการ

เรื่ อง  แตํ งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่
น ารํอง13 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

แกํสั งคมรํวมกับโครงการยกระดับ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ร า ย ต า บ ล 
(มหาวิทยาลัยสูํต าบล สร๎างรากแก๎วให๎
ประเทศ): U2T 

4. บูรณาการงานบริการวิชาการ
แกํสังคมรํวมกับการจัดท าธรรมนูญ
สุขภาพในเขตพื้นที่น ารํอง:  เขตคลอง
สาน เขตบางคอแหลม เขตทุํงครุ 

5. บูรณาการงานบริการวิชาการ
แกํสังคมรํวมกับการเรียนการสอน 

 2 มหาวิทยาลัยมีการด าเนิน 
งานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
โดยรํ วมมื อกับหนํ วยงาน
ภ า ย ใ น ห รื อ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยด าเนินงาน
โดยใช้กระบวนการ PDCA ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

1. P – คณะกรรมการได้น า
ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับ
หน่วยงานและระดับสถาบัน เพื่อใช้ใน
การจัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคม 
โดยการประชุมร่วมกัน เพื่อก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2563  

2. D – มีการด าเนินงานตาม
ข้อ เสนอแนะและการแผนบริการ
วิชาการแก่สังคมโดยการบูรณาการ
ร่วมกันทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาและ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย โครงการเก็บ
ข้อมูลพื้นที่ระดับต าบล (Big Data) 
และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบล (มหาวิทยาลัยสูํต าบล     
สร๎างรากแก๎วให๎ประเทศ): U2T 

2.1 โครงการเก็บข้อมูลพื้นที่
ระดับต้าบ (Big Data): แขวง             
วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ และ 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- โครงการพัฒนานักวิจัยชุมชน: 

3.1.2.1 ผลประเมินและข๎อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ในระดับหนํวยงาน
และระดับสถาบัน 
3.1.2.2 แผนปฏิบัติงาการบริการ
วิชาการแกํสังคม 
3.1.2.3 โครงการพัฒนานักวิจัย
ชุ ม ช น :  ก า ร ท า วิ จั ย ชุ ม ช น       
การวิจัยเชิงชาติพันธ วรรณนา      
แบบเรงดวน (RECAP) และการ
พัฒนาระบบฐานข อมูลต าบล 
(TCNAP) 
3.1.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยชุมชม: การกรอกขอมูลลง
ระบบ TCNAP และการวิเคราะห
ขอมูล 
3.1.2.5 โครงการการประชุม  
เชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู ก า ร เ ก็ บ ข อมู ล แ ล ะ       
การสะทอนปญหาในพื้นที่ 
3 . 1 . 2 . 6  โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม         
เชิงปฏิบัติการการติดตามการ
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การท าวิจัยชุมชนการวิจัยเชิงชาติพันธ
วรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) และ
การพัฒนาระบบฐานข อมูลต าบล 
(TCNAP)  

- โครงการพัฒนาศักยภาพนัก 
วิจัยชุมชน: การกรอกขอมูลลงระบบ 
TCNAP และการวิเคราะหขอมูล  

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูการเก็บขอมูล 
และการสะทอนปญหา  ในพื้นที่ 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การติดตามการเก็บข้อมูลและตรวจ 
สอบความถูกต้องของข้อมูลรัดะบ
บุคคลและครอบครัว  

- โครงการการประชุม เชิ ง
ปฏิบัติการการคืนขอมูลใหกับพื้นที่  

2 . 2  โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
เ ศ รษ ฐ กิ จ แล ะ สั ง คม ร า ยต า บ ล 
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ): U2T  

- โครงการประชุมยกระดับ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 
(มหาวิทยาลัยสูํต าบลสร๎างรากแก๎ว     
ให๎ประเทศ) จ านวน 4 ครั้ง  

2 . 3  ก า ร จั ด ท้ า ธ ร ร ม นู ญ
สุขภาพในเขตพื้นที่น้าร่อง 

- เข้าร่วมการลงนามและเป็น
วิทยากรกระบวนการเข้าร่วมเวที KICK 
OFF ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต พื้นที่
กรุงเทพมหานคร “รู้  เริ่ม สานพลัง
สร้างสรรค์นโยบาย เพื่อสุขภาวะแบบมี
ส่ ว น ร่ ว มข อ ง ค นก รุ ง เ ทพ  12 +1         
เขตน าร่อง  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพระบบและกลไกขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพในเขตพื้นที่น าร่อง 13 
เขตกรุงเทพมหานคร  

2.4 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

เก็บข๎อมูลและตรวจสอบความ
ถูกต๎องของข๎อมูลรัดะบบุคคล
และครอบครัว 
3.1.2.7 โครงการการประชุม   
เชิ งปฏิบัติการการคืนข อมูล      
ใหกับพื้นที่ 
3.1.2.8 โครงการประชุมยกระดับ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  
รายต าบล (มหาวิทยาลัยสูํต าบล       
ส ร๎ า ง ร า ก แ ก๎ ว ใ ห๎ ป ร ะ เ ท ศ ) 
จ านวน 4 ครั้ง 
3.1.2.9 ค าสั่ งมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏธนบุรี ที่ 2342/2563 เรื่อง 
ให๎บุคลากรไปราชการ 
3.1.2.10 ภาพประกอบการ    
เข๎ารํวมโครงการ 
3.1.2.11 ค าสั่งมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏธนบุรี ที่ 2856/2563 เรื่อง 
ให๎บุคลากรไปราชการ 
3.1.2.12 ภาพประกอบการเข๎า
รํวมโครงการ 
3.1.2.13 ข๎อมูลภูมิร๎ูศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นมา 3 ศาสนา 4 ความ
เชื่อ ชุมชนยํานกะดีจีน 
3.1 .2 .14 ข๎อมูลที่ ได๎ รับการ
ตรวจสอบและจัดการเป็นระบบ
เดี ย ว กั น ทั้ ง เ อก ส า ร  ( คณ ะ        
ครุศาสตร๑) 
3.1.2.15 ตราสัญลักษณ๑ยําน 
กะดีจีน 
3.1.2.16 ศูนย๑การเรียนรู๎       
ยํานกะดีจีน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี 
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ออนไลน์: ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมย่านกะดีจีน  

- สถ าบั น วิจั ย และพัฒนา 
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาสถานที่ส าคัญ และอาหารของ
ชุมชนในย่านกะดีจีน  

- คณะครุศาสตร์  น าข้อมูล     
ที่ ได้รับจากสถาบันวิจัยและพัฒนา        
ไปตรวจสอบความถูกต้อง  จัดหมวดหมู่
ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งเอกสาร เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้  

- คณะ มนุ ษยศาสต ร์ แล ะ
สังคมศาสตร์ ออกแบบตราสัญลักษณ์
ย่านกะดีจีนเพื่อใช้งาน  

- ค ณะ วิ ท ย าศ า สต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี  จัดท าศูนย์การ เรียนรู้
ออนไลน์ : ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมย่านกะดีจีน  

- คณะวิทยาการจัดการ จัดท า
วิดีอแนะน าย่านกะดีจีน  

2 C – คณะกรรมการด าเนินงานมี
การประชุมร่วมกันเพื่อติดตาม และ
ตรวจสอบการด าเนินงานเป็นระยะ 
(2.1.2.18) 

4. A – จากการประชุมร่วมกัน
เพื่อติดตามการด าเนิน คณะกรรมการ
ไ ด้ น า ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม           
ไปปรับปรุงให้เนื้อหา รูปแบบ และ
เว็บไซต์มีความสมบูรณ์ 

https://asc.dru.ac.th/asc/ind
ex.php 
3.1.2.17 วิดีโอแนะน ายําน    
กะดีจีน  
https://drive.google.com/fil
e/d/1YURwjpdTlb9EsvHoW9
URJJne1y4P6td1/view   
3.1.2.18 ภาพประกอบการประชมุ
ติดตามการด าเนินงาน 

 3 ชุมชนหรือองค๑กรมีผู๎น า
หรือสมาชิกที่มีการเรียนรู๎
และด าเนินกิจกรรมอยําง
ตํอเนื่อง 

3.1 โครงการเก็บข๎อมูลพื้นที่
ระดับต าบล (Big Data) : แขวงวัด
กัลยาณ๑ เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ และ 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มี
ผู๎น าชุมชนเข๎ารํวมโครงการที่จัดขึ้น 
เพื่อเป็นการพัฒนาผู๎น าชุมชุนและผู๎
ได๎รับการจ๎างงานในการเก็บข๎อมูล ทั้ง
ในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ๑ และอ าเภอ
บางพลี  

3.1.3.1 ภาพประกอบการเข๎ารํวม
โครงการ Big Data ของผู๎น าชุมชน 
3.1.3.2 ภาพประกอบการเข๎ารํวม
โครงการ U2T ของผู๎ ได๎ รับ                
การจ๎างงาน 
3.1.3.3 ภาพประกอบการเข๎ารํวม 
กา รจั ดท า ธ รรมนูญสุ ขภาพ             
ในเขตพื้นที่น ารํอง 
3.1.3.4 วิดีโอแนะน าชุมชน สาธิต  
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3.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบล (มหาวิทยาลัยสูํ
ต าบล สร๎างรากแก๎วให๎ประเทศ): U2T        
ผู๎ได๎รับการจ๎างงานภายใต๎โครงการ
มุํ ง เ น๎ น ไ ป ที่ ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่             
ซึ่ ง ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒ น า ไ ด๎ จั ด
โครงการเพื่อปฐมนิเทศชี้แจงกรอบ     
ในการด าเนินโครงการและการเก็บ
ข๎อมูล ในพื้ นที่  กํ อนที่ จะ ได๎พบกับ
อาจารย๑ที่แตํละคณะมอบหมายให๎ดูแล
พื้นที่  

3.3 การจัดท าธรรมนูญสุขภาพ
ในเขตพื้นที่น ารํอง ผู๎น าชุมชนและ
หนํวยงานในพื้นที่ เชํน ฝ่ายพัฒนาสังคม
และสวัสดิการสังคม ศูนย๑สาธารณสุข   
เข๎ารํวมพูดคุย เพื่อวางแผนการท างาน 
และก าหนดหัวข๎อในการจัดท าธรรมนูญ
สุขภาพ  

3.4 การพัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎
ออนไลน๑: ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมยํานกะดีจีน ผู๎น าชุมชน และ
ประชาชนในชุมชน เข๎ารํวมกิจกรรม
การถํายคลิปวิดีโอ เพื่อแนะน าชุมชน 
สาธิตการท าอาหารวัฒนธรรม และ
ศิลปะในชุมชน 

3.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนท๎องถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ 

3.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่ อจัดท าหลักสูตรพัฒนาท๎องถิ่ น
จังหวัดสมุทรปราการ 

3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การท าอาหารวัฒนธรรม และศิลปะ       
ในชุมชน 



ห น๎ า  | 134 
 

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได๎ให๎กับคนในชุมชนเศรษฐกิจฐาน
รากด๎วยทุนทาง ภูมิปัญญาอยํางมีสํวน
รํวมและยั่งยืน” 

3.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสํงเสริมและพัฒนาอาชีพยกระดับ
รายได๎ในชุมชนและสืบสานวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา: หลักสูตรการท าลูกยอด
และพวงมโหตรประยุกต๑” 

3.9  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาตราสินค๎าและบรรจุ
ภัณฑ๑ส าหรับผลิตภัณฑ๑ชุมชนท๎องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ 

 4 ชุมชนหรือองค๑กรสร๎าง
กลไกที่มีการพัฒนาตนเอง 
โดยคงอัตลักษณ๑ของคนใน
ชุมชนและเอกลักษณ๑ของ
ท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่องหรือ
ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา งานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และคณะ  
ทั้ง 4 คณะ จัดโครงการเพื่อให๎ชุมชน
สามารถสร๎างกลไกการพัฒนาตนเอง
โดยยังคงใช๎อัตลักษณ๑หรือเอกลักษณ๑
ของชุมชนท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง 

4.1 เขตธนบุรี 6 ชุมชนในยําน
กะดีจีน มีการจัดโครงการพัฒนาศูนย๑          
การเรียนรู๎ออนไลน๑: ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมยํานกะดีจีน  

4.2 เขตบางกอกน้อย โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 
(มหาวิทยาลัยสูํต าบล สร๎างรากแก๎วให๎
ประเทศ): U2T 

4.3 เขตคลองสาน 
- โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายต าบล (มหาวิทยาลัยสูํต าบล 
สร๎างรากแก๎วให๎ประเทศ) : U2T           
มีการจัดท าเส๎นทางการทํองเที่ยวในเขต

3.1.4.1 ศูนย๑การเรียนรู๎ยํานกะดี
จีน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
https://asc.dru.ac.th/asc/ind
ex.php 
3.1.4.2 โครงการส ารวจเส๎นทาง
การทํองเที่ยวแขวงคลองสาน
และแขวงสมเด็จเจ๎าพระยา 
3.1.4.3 โครงการการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ   
การทํอง เที่ ยวโดยชุมชนเชิ ง
สร๎างสรรค๑บนฐานอัตลักษณ๑
ชุมชน “โบสถ๑ ศาลเจ๎า วัด 
มัสยิด วีถีชีวิตริมสายน้ า” กลุํม
รัตนโกสินทร๑ (2) 
3.1.4.4 ภาพชุมชนเป้าหมายรํวม 
กิจกรรม 
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คลองสาน แขวงคลองสาน และแขวง
สมเด็จเจ๎าพระยา 

- การจัดท าธรรมนูญสุขภาพใน
เขตพื้นที่น ารํอง 

4.4 เขตบางกอกใหญ่ 
- การพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการการทํองเที่ ยวโดยชุมชนเชิ ง
สร๎ างสรรค๑บนฐานอัตลักษณ๑ชุมชน 
“โบสถ๑ ศาลเจ๎า วัด มัสยิด วีถีชีวิตริม
สายน้ า” กลุํมรัตนโกสินทร๑ (2) ตํอยอด
ขยายเส๎นทางการทํองเที่ยวอาหารอัต
ลักษณ๑ชุมชนยํานกะดีจีน ไปสูํบางกอก
ใหญํ ตามข๎อมูลในปีการศึกษา 2562  
สมุทรปราการ 

ชุมชนที่ได๎รับการพัฒนา สามารถ
คงอัตลักษณ๑ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง 
เชํน  

4.5 ชุมชนบ้านบางกะอี่ ต าบล
บางปลา อ าเภอบางพลี น าละครชาตรี
ที่เป็นการแสดงพื้นบ๎านเดิมของชุมชน
มาบูรณาการรํวมกับหลักสูตรการเรียน
การสอนในโรงเรียน สามารถปลูกฝัง  
อัตลักษณ๑ตั้งแตํเด็ก และน ามาเป็นสํวน
หนึ่งของทริปการทํองเที่ยวโดยชุมชน 

 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน๑
สร๎างคุณคําตํอสังคม หรือ
ชุมชน/องค๑กรอยํางเข๎มแข็ง 

ในสถานการณ๑การแพรํระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) มหาวิทยาลัยได๎มีการบูรณาการ
การบริการวิชาการแกํสังคม รํวมกับ 
โครงการ U2T โดยได๎ด าเนินงานรํวมกับ
เขต และชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
กิจกรรมตํางๆ เชํน การรณรงค๑การฉีด
วัคซีน การป้องกันการระบาดของโรค 

3.1.5.1 ภาพกิจกรรมการรณรงค๑ 
การฉีดวัคซีน การป้องกันการระบาด
ของโรค การแจกเจลแอลกอฮอล๑
และหน๎ากากผ๎าให๎กับชุมชน 
3.1.5.2 ศูนย๑การเรียนรู๎ยํานกะดีจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
https://asc.dru.ac.th/asc/ind
ex.php 
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การแจกเจลแอลกอฮอล๑และหน๎ากาก
ผ๎าให๎กับชุมชนตํางๆ ในพื้นที่ เขตธนบุรี 
เขตบางกอกน๎อย เขตคลองสาน 

นอกจากนี้ในเขตธนบุรี 6 ชุมชน
ในยํานกะดีจีน มีการท าศูนย๑การเรียนรู๎
ออนไลน๑ขึ้นเพื่อเป็นการแนะน าชุมชน
ให๎กับผู๎ที่สนใจสามารถเข๎าไปศึกษา 
และเยี่ ยมชมชุมชนยํานกะดีจีนได๎ 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการระบาดของ
โรค COVID-19 ซึ่งเป็นการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวของชุมชนได๎อีกทางหนึ่งและ
สามารถประชาสัมพันธ๑ชุมชนให๎เป็นที่
รู๎จักมากขึ้นชุมชนที่ได๎รับการพัฒนา
สามารถ 

สํวนในพื้นที่สมุทรปราการได๎น า
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน OTOP ของตนเอง ไป
ตํอยอดในการจัดจ าหนํายสินค๎าสูํตลาด
สากล 

 

 6 เกิดชุมชนต๎นแบบด๎านการ
พึ่งพาตนเองอยํางยั่งยืน ที่
มีคณะและมหาวิทยาลัย
เป็นผู๎รับผิดชอบรํวมในการ
พัฒนาอยํางน๎อย 1 ชุมชน 

ชุมชนกุฎีจีนเป็นชุมชนที่สถาบัน 
วิจัยและพัฒนารํวมกับหนํวยงานตํางๆ ใน
มหาวิทยาลัยรํวมกันพัฒนาชุมชน โดยใช๎
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคมเป็นกลไกหนึ่งในการ
พัฒนาชุมชน ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2561 มีการจัดท า
คลิป เพื่อแนะน าขนมฝรั่งกุฎีจีน  

ปีการศึกษา 2562 มีการจัดท า
เว็บไซต๑ศูนย๑การเรียนรู๎: ขนมฝรั่งกุฎีจีน  

ปีการศึกษา 2563 มีการขยาย
ผลไปอีก 5 ชุมชน รวมเป็น 6 ชุมชน 
เรียกวํายํานกะดีจีน และจัดท าศูนย๑การ
เรียนรู๎ยํานกะดีจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

2.1.6.1 ขนมฝรั่งกุฎีจีนร๎าน
หลานแมํเป้า: https:// 
youtu.be/40wO5XNhi2o 
2.1.6.2 ขนมฝรั่งกุฎีจีนร๎านธนู
สิงห๑: https://youtu.be/ 
YJxVICyhP3o 
2.1.6.3 เว็บไซต๑ศูนย๑การเรียนรู๎: 
ขนมฝรั่งกุฎีจีน: 
http://kudeejeen.dru. 
.ac.th/kudeejeenLC/ 
2.1.6.4 ศูนย๑การเรียนรู๎ยํานกะดี
จีน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
https://asc.dru.ac.th/asc/ind
ex.php 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00  มีการด าเนินการครบทุกข๎อ 5.00  - 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง 
                         ความสัมพันธ์กับชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ๑ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยและคณะ มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาไว๎ในแผนยุทธศาสตร๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดท าแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน จึงต๎อง
ศึกษาความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย และมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผน รวมถึงมีการสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชุมชนท๎องถิ่น สามารถใช๎ความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค๑ ทักษะ และประสบการณ๑ทางเทคโนโลยี
หรือการจัดการ มีชุมชนท๎องถิ่นที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและยั่งยืนตามศาสตร๑ของพระราชา เพ่ือ
กํอให๎เกิดประโยชน๑ทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และประเทศชาติ ตํอไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคําคะแนนร๎อยละของจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผน
เสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชนที่ก าหนดให๎เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณคําร๎อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผนเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑กับชุมชน 
 
 

จ านวนชุมชนเป้าหมายทีไ่ด๎รบัการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน 
X 100 

จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

 
 2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได๎ = 

ร๎อยละของชุมชนเป้าหมาย ท่ีไดร๎บัการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กบัชุมชน 

X 5 
ร๎อยละจ านวนชุมชนเป้าหมาย ท่ีได๎รับการพัฒนาอยาํงตํอเนื่องตามแผนเสริมสร๎าง 

ความสัมพันธ๑กับชุมชนที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ 
 ชุมชนเป้าหมาย หมายถึง ชุมชน หรือหนํวยงาน หรือสถาบันภายนอกและมหาวิทยาลัย ที่เป็นเป้าหมายหลักใน
การให๎บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อให๎หนํวยงานดังกลําวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเป็นผลจากการให๎บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
 แผนเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน หมายถึง แผนสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนท๎องถิ่นทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านสิ่งแวดล๎อม และด๎านการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ก าหนดให๎สถาบันวิจัยและพัฒนารํวมกับคณะครุศาสตร๑ คณะมนุษยศาสตร๑
และสังคมศาสตร๑ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี กองบริการการศึกษาและบริการ
วิชาการ กลุํมงานรายได๎ ทรัพย๑สิน ศูนย๑บํมเพราะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ได๎น๎อมน าพระบรมราโชบายในรัชกาลที่ 10 และหลักการเข๎าใจ เข๎าถึง รํวมพัฒนาสูํการปฏิบัติ โดยสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือกับทุกภาคสํวนเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ โดยมีการก าหนดแผนการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน แผนการ
บริการวิชาการแกํสังคม ปีการศึกษา 2563 โดยก าหนดในพ้ืนที่ เขตอนุรักษ๑เมืองเกํา 4 เขต ได๎แกํเขตธนบุรี (6 
ชุมชน) เขตบางกอกใหญํ (6 ชุมชน) เขตบางกอกน๎อย (1 ชุมชน) เขตคลองสาน (2 ชุมชน) 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

เขต ชุมชน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
1. ธนบุรี 1) ชุมชนกุฎีจีน  

2) ชุมชนวัดประยุรวงศ๑ 
3) ชุมชนวัดกัลยาณ๑ 
4) ชุมชนกุฎีขาว 
5) ชุมชนวัดบุปผาราม 
6) ชุมชนโรงคราม  

ศูนย๑การเรียน 
รู๎ยํานกะดีจีน 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุร ี

- - - 

2. บางกอกใหญ ่ 7) ชุมชนวัดหงส๑รัตนาราม 
8) ชุมชนมัสยิดต๎นสน 
9) ชุมชนวัดโมลี - โลกยาราม 
10) ชุมชนปรกอรุณ 
11) ชุมชนวัดเครือวัลย๑ 
12) ชุมชนวัดนาคกลาง 

- การพัฒนา
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
การทํองเที่ยว
โดยชุมชนเชิง
สร๎างสรรค๑บน
ฐานอัตลักษณ๑
ชุมชน “โบสถ๑ 
ศาลเจ๎า วัด 

- - 
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เขต ชุมชน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
มัสยิด วีถีชีวิต
ริมสายน้ า”กลุํม
รัตนโกสินทร๑ (2) 

3. บางกอกน้อย 13) ชุมชนศิริราช - ก า ร พั ฒ น า
บรรจุภัณฑ๑และ
ชํองทางการจัด
จ าหนํายของดี
วังหลัง 

- - 

4. คลองสาน 14) ชุมชนหลังวัดพิชัยญาติ 
15) ชุมชนสวนสมเด็จยํา 

- - โครงการ
ส ารวจ
เส๎นทางการ
ทํองเทีย่ว
แขวงคลอง
สานและ
แขวงสมเด็จ
เจ๎าพระยา 

- 

คิดเป็นคําร๎อยละของชุมชนเป้าหมาย ที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ตามแผนเสริมสร๎างความ สัมพันธ๑กับชุมชน 
ดังนี้ 

15 
X 100 = ร๎อยละ 100 

15 
 คะแนนที่ได๎ เทํากับ 

100 
X 5 = 5.00 

15 
รายการหลักฐาน 
 3.2.1.1 แผนการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน 

3.2.1.2 แผนปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนท๎องถิ่น พ.ศ. 2563 
 3.2.1.3 แผนการบริการวิชาการแกํสังคม ปีการศึกษา 2563 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 5.00 5.00  - 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไม่บรรล)ุ 

3.1 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข๎อ  - 5.00 
3.2 5.00 5.00  - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5.00 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัย มีการแตํงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินงานบริการวิชาการแกํสั งคมโดยมาจาก
หนํวยงานตําง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัย มีการก าหนดชุมชนและพ้ืนที่
เป้าหมายในการบริการวิชาการแกํสังคมอยํางชัดเจน
ทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ 

3. มีการสร๎างความผูกพันตํอองค๑กรเกิดวัฒนธรรม
องค๑กรเครือขํายในการด าเนินงาน ทั้งภาคชุมชน และ
หนํวยงานภายนอกที่เก่ียวข๎อง  

4. มีการท างานในพ้ืนที่อยํางตํอเนื่องและขยาย
พ้ืนที่ในการบริการวิชาการแกํสังคมเพ่ือให๎เกิดความ
ยั่งยืนของชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมาย 

5. มีการติดตามและน าผลมาใช๎ในการท างาน 

ควรมีการให๎บริการวิชาการแกํสังคม โดยเพ่ิมการ
บริการวิชาการแบบ In Cash โดยการสร๎างคุณคํา
ผํานคําใช๎จํายหรือมูลคําหรือรายได๎ 
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องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต๎องมีระบบกลไกลการด าเนินงานด๎านนี้ ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมี
จุดเน๎นเฉพาะที่แตกตํางกันตามศักยภาพและอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานด๎านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสูํ
การสืบสานการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต๑ใช๎ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และตํางประเทศ กํอให๎เกิดผลลัพธ๑ของการจัดการด๎านศิลปวัฒนธรรม ท าให๎เกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยหรือสร๎างโอกาส และมูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎เรียน ครอบครัว ท๎องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
 ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ผลลัพธ๑ด๎านศิลปวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสร๎าง และการบริหารจัดการด๎านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ๑ สืบสาน พัฒนา เผยแพรํ ถํายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นตามจุดเน๎นของมหาวิทยาลัย เพ่ือให๎เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร๎างโอกาสและ
มูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยํางยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาตํอยอด
และสร๎างคุณคํา ตามจุดเน๎นของมหาวิทยาลัย 
 2. จัดท าแผนด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบํงชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค๑ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให๎สามารถด าเนินการได๎ตามแผน 
 3. มีการบูรณาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ ซึ่งน าไปสูํการสืบสานการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต๑ใช๎
ศิลปวัฒนธรรม 
 4. ก ากับติดตามให๎มีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานตํอผู๎บริหารมหาวิทยาลัย 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 6. เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตํอสาธารณชน 
 7. มีผลงานการสร๎างแหลํงเรียนรู๎หรือชุมชนต๎นแบบ หรือองค๑ความรู๎หรือนวัตกรรมด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให๎สอดรับกับสังคมสมัยใหมํ 
 8. ก าหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
7 – 8 ข๎อ 
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ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 ก าหนดนโยบายและ
ทิศทางการสํ ง เสริม
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทยเพื่อการ
พัฒน าตํ อ ยอดและ
สร๎างคุณคําตามจุดเน๎น
ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย ก าหนดนโยบายและ
ทิศทางการสํงเสริมการด าเนินงานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยก าหนดให๎งานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร๑หลัก
ของมหาวิทยาลัยในการท านุบ ารุงศิลป - 
วัฒนธรรม สํงเสริม สืบสานภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และบูรณาการกับภูมิปัญญาสากล 
ซึ่งสอดคล๎องกับจุดเน๎นของมหาวิทยาลัยที่
เน๎นการพัฒนาและการมีสํ วนรํวมของ
ท๎องถิ่น และสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑
ใหมํมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2579)    

นอกจากนั้นแล๎ว มหาวิทยาลัยยังได๎
ด าเนินการจัดท าแผนแมํบทการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพื่อ
เป็นกรอบในการด าเนินงานด๎านศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยอีกด๎วย 

4.1.1.1 แผน Reprofile ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
4.1.1.2 แผนแมบํทการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี ระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
4.1.1.3 ยทุธศาสตร๑ใหมํมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

 2 จัดท าแผนด๎านศิลป - 
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย และก าหนด
ตัวบํงชี้วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค๑ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบ 
ประมาณเพื่อให๎สามารถ
ด าเนินการได๎ตามแผน 

มหาวิทยาลัย โดยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นหนํวยงานรับผิดชอบหลัก 
ในการด าเนินงานด๎านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย และเพื่อให๎การด าเนินงาน
ด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึ ง
มอบหมายให๎ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
จัดท าแผนด๎านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยขึ้น โดยมีคณะกรรมการด าเนินงาน
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นรองคณบดี
หรือตัวแทนที่รับผิดชอบงานด๎านศิลป - 
วัฒนธรรมของแตํละคณะ เข๎ามามีสํวนรํวม

4.1.2.1 ค าสัง่แตงํตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย 
4.1.2.2 แผนด๎านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ปีการศึกษา 
2563 
4.1.2.3 รายละเอียดการจัดสรร
เงินงบประมาณแผํนดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และ 2564 
4.1.2.4 รายละเอียดการจัดสรร
เงินงบประมาณรายได๎ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และ 2564 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ในการจัดท าแผนดังกลําว 
ส าหรับแผนด๎านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทยมีการก าหนดวัตถุประสงค๑
ของแผนไว๎จ านวน 4 ข๎อ คือ 1 .  เพื่ อ
อนุรักษ๑ สํง เสริม พัฒนา และเผยแพรํ
ผลงานด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 2. เพื่อเป็นแหลํงการเรียนรู๎ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3. เพื่อ
สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวัฒนธรรม
กับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติ 4. เพื่อบูรณาการงานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมเข๎ากับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งใน
แตํละวัตถุประสงค๑มีการก าหนดตัวบํงชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนไว๎ 
โดยก าหนดตัวบํงชี้ไว๎จ านวน 4 ตัวบํงชี้ คือ 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
การอนุรักษ๑ สํงเสริม พัฒนา และเผยแพรํ
ผลงานด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2. จ านวนฐานข๎อมูล/แหลํงการเรียนรู๎/องค๑
ความรู๎ด๎านศิลป- วัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 3. จ านวนเครือขํายความรํวมมือทาง
วัฒนธรรมกับภาครั ฐและ เอกชน 4 . 
โครงการ/กิจกรรม/รายวิชา/งานวิจัยที่มี
การบูรณาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรมเข๎า
กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ 

ทั้ งนี้ มหาวิทยาลัย ได๎ จั ดสรรเงิ น
งบประมาณแผํนดินและเงินงบประมาณ
จากเงินรายได๎ เพื่อให๎คณะและหนํวยงาน 
ที่เกี่ยวข๎องใช๎ในการด าเนินงานด๎านศิลป- 
วัฒนธรรมไว๎ในทุกปีงบประมาณ โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 เป็น เงินจ านวน 
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2,149,600 บาท 

 3 มีการบูรณาการงาน
ด๎านศิลปวัฒนธรรม 
กับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการ
บริการวิชาการ ซึ่งน า 
ไปสูํการสืบสานการ
สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม การ
ปรับและประยุกต๑ใช๎
ศิลปวัฒนธรรม 

มหา วิ ทย า ลั ยมี ก า รสํ ง เ ส ริ ม และ
สนับสนุนให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการงานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือ
การวิจัย หรือการบริการวิชาการ โดยในปี
การศึกษา 2563 ที่ผํานมา มหาวิทยาลัยได๎
มีการบูรณาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรมกับ
การบริการวิชาการแกํสังคม โดยด าเนินงาน
พัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎ออนไลน๑ : ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมยํานกะดีจีน โดย
ให๎แตํละคณะเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา
ศูนย๑การเรียนรู๎ดังกลําว  

นอกจากนั้นในแตํละคณะ/หนํวยงาน 
ยังมีการบูรณาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรม 
กับการเรียนการสอน หรือการบริการ
วิชาการ ดังนี้  

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม บูรณา
การงานด๎านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน จ านวน 2 โครงการ คือ 1 .
โครงการบรรยายความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม 
เรื่อง เส๎นทางการเดินเรือกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร๑ให๎แกํนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส๑ และสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีโลจิสติกส๑เพื่อการกระจายสินค๎า 
คณะวิทยาการจัดการ 2. โครงการสํงเสริม
พระพุทธศาสนา: วิถีพุทธ วิถีไทย บูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชาความ
จริงของชีวิต  และบูรณาการงานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ 
จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพลงพื้นบ๎านต านานขุนสมุทรจีน
ท๎องถิ่นสมุทรปราการ ให๎แกํชุมชนขุนสมุทร

4.1.3.1 รายงานการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2562 ของแตํละคณะ 
/หนํวยงาน 
4.1.3.2 รายละเอียดของแตํละ
รายวิชา (มคอ.3) ที่บูรณาการ
งานด๎านศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน 
4.1.3.3 รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับงานด๎านศิลป - 
วัฒนธรรมของแตํละคณะ 
4.1.3.4 รายงานสรุปผลงานวิจัยที่
บูรณาการกับงานด๎านศิลปวัฒนธรรม
ของแตํละคณะ 



ห น๎ า  | 146 
 

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

จีน ต าบลแหลมฟ้าผํา อ าเภอพระสมุทร
เจดีย๑ จังหวัดสมุทรปราการ 

2. คณะครุศาสตร๑ บูรณาการงานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
จ านวน 1 รายวิชา คือ สื่อการจัดการ
เรียนรู๎ รายวิชาสะเต็มศึกษาที่บูรณาการกับ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น  

3. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
บูรณาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน จ านวน 2 รายวิชา คือ 1.
โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการศาสตร๑
พระราชากับการพัฒนาอยํางยั่งยืน ใน
รายวิชาจิตส านึกและความรับผิดชอบตํอ
สังคม 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร า
เดี่ยวมาตรฐานทางด๎านนาฏศิลป์ไทย ใน
รายวิชานาฏศิลป์ไทย 5 บูรณาการงานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ 
จ านวน 8 โครงการ คือ 1.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (รุํน
ที่  21 และ 22) 2.โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติ การสืบทอดวิถีพุทธวิถี ไทย 3 .
โครงการนาฏกรรมละครไทย 4.โครงการ
บริ การวิ ช าการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ กา ร
ออกแบบและสร๎างสรรค๑ละครส าหรับเด็ก 
5.โครงการประกวดถํายภาพ: เส๎น-สาย-
แสง-เงา ครั้งที่ 5 ภายใต๎หัวข๎อ “สีผําน
แสง” 6.โครงการนิทรรศการศิลปะ “Gift 
Tiny Day” ครั้งที่ 5 “มุมระบาย” 7.
โ ค ร ง กา รอบรม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร เ ส ริ ม
ความสามารถเสริมทักษะทางภาษาไทย 
อบรมการอํานท านองเสนาะ 8.โครงการ
ประกวดการอํ านออกเสี ย งร๎ อยแก๎ ว
ภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 
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2 “สนองพระบรมราโชบายด๎วยรักและ
สามัคคี” บูรณาการกับงานวิจัย จ านวน 1 
เรื่อง คือ ผลงานสร๎างสรรค๑ ชุด สัตตนฤมิ
ตอรุณราชวราราม 

4. คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
บูรณาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน จ านวน 4 รายวิชา คือ 1. 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ
ประดิษฐ๑ดอกไม๎จากดินไทย” ในรายวิชา 1.
หลักศิลปะและการประยุกต๑ในงานคหกรรม
ศาสตร๑ และ 2. ศิลปะการจัดดอกไม๎และ
ง าน ใบต อง  2 .  โ ค ร ง ก า รอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการ “การอนุรักษ๑ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ด๎านศิลปะการประกอบอาหารไทย ใน
รายวิชาอาหารไทย 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
อนุรักษ๑ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านศิลปะการ
ประกอบขนมไทย” ในรายวิชาขนมไทย 

4. การเผยแพรํผลงานของนักศึกษา 
เร่ือง“การสอนท ามาลัยดอกรักแบบงําย ๆ” 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยี
สารสนเทศในงาน คหกรรมศาสตร๑ 

5. คณะวิทยาการจัดการบูรณาการงาน
ด๎านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
จ านวน 5 รายวิชา คือ 1.โครงการออมสิน
ยุวพัฒน๑รักษ๑ถิ่น ในรายวิชาการวิจัยทาง
ธุรกิจ 2.การบริหารจัดการผลิตภัณฑ๑ชุมชน 
ใน รายวิชาการเป็นผู๎ประกอบการ 3.การ
ทัศนศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร๑ ใน
รายวิชาหลักการมัคคุเทศก๑ 4.โครงการ
อบรมมัคคุเทศก๑น๎อย รํวมกับโรงเรียนบ๎าน
ขุนสมุทรจีน ในรายวิชาทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน และ 5.การทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญ
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ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร๑  ใ น  ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว รายวิชา
วิจัยทางธุรกิจ  รายวิชาเศรษฐกิจเพื่อชีวิต 
รายวิ ช ากา รพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ 
รายวิชาหลักการมัคคุ เทศก๑  รายวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
และรายวิชาภาษาจีนเพื่อการทํองเที่ยว 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังได๎สํงเสริมให๎คณะ
และหนํวยงานตําง ๆ ให๎มีการวิจัยที่บูรณา
การกับงานด๎านศิลปวัฒนธรรมด๎วย ซึ่งในปี
การศึกษาที่ผํานมา มีผลงานวิจัยจ านวน
หลายผลงาน เชํน การพัฒนาแหลํงการ
เรียนรู๎ในท๎องถิ่นตามเส๎นทางรถม๎าเพื่อการ
ทํองเที่ยว “บ๎านม๎าทําน๎า” จังหวัดล าปาง 
การบริหารจัดการแหลํงเรียนรู๎ที่ เป็นภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นในชุมชนริมแมํน้ าเจ๎าพระยา
สายเกําเพื่อใช๎ในการศึกษาอยํางยั่งยืน การ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑
สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยํานฝั่งธนบุรี การพัฒนาผู๎น ากลุํมทํองเที่ยว
เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เส๎นทางแมํน้ าเจ๎าพระยาสายเกํา เป็นต๎น 

 4 ก ากับติดตามให๎มีการ
ด าเนินงานและประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบํงชี้
ของแผนด๎ านศิ ลป - 
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย และรายงาน
ตํอผู๎บริหารมหาวิทยาลัย 

มีการประชุมเพื่อก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานด๎านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยเป็นประจ าในแตํละเดือน ซึ่งส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ได๎ ด า เนิ นการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ของแผน
ด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อ
จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ
รายงานตํอผู๎บริหารมหาวิทยาลัย 2 รอบ 
คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน จากนั้น
จึงน ามาจัดท าเป็นรายงานประจ าปี  

4.1.4.1 รายงานผลการด าเนิน 
งานด๎านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยประจ าเดือน (รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน) ของ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1.4.2 รายงานการประชุม
ประจ า เดือนคณะกรรมการ
บริหารงานส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม  
4.1.4.3 รายงานผลการประเมิน
ความส า เ ร็ จ ต ามตั วบํ ง ชี้ วั ด
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ส าหรับในปีการศึกษา 2563 ที่ผําน
มา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
ก าหนดตัวบํงชี้ความส าเร็จตามตัวบํงชี้ของ
แผนด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
จ านวน 4 ตัวบํงชี้ ซึ่งจากการประเมินผล
การด าเนินงานพบวํามีการด าเนินงานบรรลุ
ตามตัวบํงชี้ทุกตัวบํงชี้ คิดเป็นร๎อยละ 100 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑
ของแผนด๎านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ปีการศึกษา 2563 

 5 น าผลการประเมินไป
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ห รื อ
กิ จกรรมด๎ านศิ ลป - 
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

มหาวิทยาลัย โดยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีการน าผลการประเมินที่ได๎จาก
การประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผน  
ด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปี
การศึกษา 2563 และข๎อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 
2563 มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ ปี
การศึกษา 2563 เพื่อปรับปรุงแผนหรือการ
ด าเนินกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

โดยเฉพาะข๎อเสนอแนะในเรื่องการ
เผยแพรํองค๑ความรู๎หรืองานสร๎างสรรค๑ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมผํานทางสื่อโซเชียลให๎มาก
ขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 ที่ผํานมา 
ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  จึ ง ไ ด๎
ด าเนินการมอบหมายให๎บุคลากรภายใน
หนํวยงาน    มีจัดท าและน าองค๑ความรู๎ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมเผยแพรํออกสูํสาธารณชน
โดยผํานชํองทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
สื่อโซเชียล เชํน เพจของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัย 
อยํางน๎อยจ านวน 5 องค๑ความรู๎ในแตํะปี
การศึกษา ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผํานมา มี
การเผยแพรํผลงานจ านวนหลายเรื่อง เชํน 

4.1.5 .1 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ปีการ 
ศึกษา 2563 
4.1.5.2 รายงานผลการด าเนิน 
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ปีการ 
ศึกษา 2563 
4.1.5.3 รายงานผลการประเมิน
ความส า เ ร็ จ ต ามตั วบํ ง ชี้ วั ด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑
ของแผนด๎านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ปีการศึกษา 2563 
4.1.5.4 รายงานผลการด าเนิน 
งานด๎านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยประจ าเดือน (รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1.5.5 แผนด๎านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ปีการศึกษา 
2564 
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ศิลปะการดนตรีกะเหรี่ยงจังหวัดราชบุรี ผ๎า
ทอกะเหรี่ยง : ความงามตามวิถีธรรมชาติ 

 6 เผยแพรํกิจกรรมหรือ
การบริการด๎านศิลป- 
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทยตํอสาธารณชน 

มหาวิทยาลัยมีการสํงเสริมและเผยแพรํ
กิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยผํานชํองทางตําง ๆ ที่หลากหลายและ
ตํอเนื่องตํอสาธารณชน เชํน เว็บไซต๑ของ
มหาวิทยาลัย Facebook ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ
สถานีโทรทัศน๑กองทัพบกชํอง 5 เป็นต๎น 
โดยกิจกรรมหรือบริการด๎านศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยมีรูปแบบที่หลากหลาย  
ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมการอบรม/
บรรยาย ทางวิชาการ/การจัดนิทรรศการ
ด๎านศิลปวัฒนธรรม เชํน การจัดแสดง
นิทรรศการเผยแพรํองค๑ความรู๎ เรื่อง ขนม
ฝรั่งกุฎีจีน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2564 และงานเครือขํายศิลป- 
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย 
คร้ังที่ 11 “วิถีศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัย” ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหวํางวันที่ 
22 - 23 มีนาคม พ.ศ.2564 ตลอดจนการ
น าการแสดงด๎านศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพรํ
สูํสาธารณชนในงานตําง ๆ ทั้งในระดับ
ชุมชน และระดับประเทศ เชํน โครงการสืบ
สานประเพณีรับบัว ประจ าปี พ.ศ.2563 
โครงการการแสดงเพลงพื้นบ๎านในงาน
นมัสการองค๑พระสมุทรเจดีย๑และงานกาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปี พ.ศ.2563 
ชุดการแสดง สัตตนฤมิตอรุณราชวราราม 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2564 
และงานเครือขํายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

4.1.6.1 www.dru.ac.th 
4.1.6.2 
http://culture.dru.ac.th 
4.1.6.3 รายการฮอตไลน๑ไทย
แลนด๑ สถานีโทรทัศน๑กองทัพบก
ชํอง 5 
4.1.6.4 Facebook ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
4.1.6.5 รายงานประจ าปี ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1.6.6 บันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือเครือขํายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย 
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แ หํ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ค รั้ ง ที่  1 1  “ วิ ถี
ศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัย” ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ระหวํางวันที่  22 - 23 
มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต๎น 

 7 มีผลงานการสร๎างแหลํง
เรียนรู๎  หรือชุมชนต๎น- 
แบบ หรือองค๑ความรู๎ 
หรื อนวั ตกรรมด๎ าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยให๎สอด
รับกับสังคมสมัยใหมํ 

มหาวิทยาลัย โดยคณะทั้ง 4 คณะ 
และชุมชนยํานกะดีจีน ด าเนินการสร๎าง
แหลํงเรียนรู๎ คือ “ศูนย๑การเรียนรู๎ขนมฝรั่ง
กุฎีจีน” และ “ศูนย๑การเรียนรู๎ออนไลน๑: 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยํานกะดี
จีน” เพื่อรวบรวมองค๑ความรู๎ของท๎องถิ่น 
ตลอดจนวัฒนธรรมตําง ๆ ของแตํละชุมชน 
อีกทั้งยังได๎มอบหมายให๎คณะวิทยาการ
จัดการรํวมกับส านักคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค๑การบริหารสํวน
ต าบลแหลมฟ้าผํา จัดตั้ง “ศูนย๑การเรียนรู๎
สภาวะโลกร๎อนและระบบนิเวศป่าชายเลน” 
เพื่อใช๎เป็นแหลํงศึกษา และแหลํงทํองเที่ยว
เชิงอนุรักษ๑ ณ โรงเรียนบ๎านขุนสมุทร อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย๑ จังหวัดสมุทรปราการ  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย โดยสาขา 
วิชานาฏศิลปแ์ละการแสดง คณะมนุษยศาสตร๑
และสังคมศาสตร๑ ยังได๎สร๎างสรรค๑ผลงาน
การแสดงชุด “สัตตนฤมิตอรุณราชวราราม” 
ซึ่งเป็นการสร๎างสรรค๑ทําร าที่ได๎จากการ 
ศึกษาพระปรางค๑วัดอรุณราชวราราม นอก 
จากนั้นส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังได๎น า
เทคโนโลยีเข๎ามาชํวยเผยแพรํให๎ผลงานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมมีความนําสนใจมากยิ่งขึ้น 
เชํน การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระ - 
เกียรติสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช เนื่อง
ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าตาก
สินมหาราช ประจ าปี 2563 แบบออนไลน๑ 
โดยการใช๎ QR Code  เป็นต๎น 

4.1.7.1 
https://kudeejeen.dru.ac.th 
4.1.7.2 
https://asc.dru.ac.th/acc 
4.1.7.3 ศูนย๑การเรียนรู๎สภาวะ
โลกร๎อนและระบบนิเวศป่าชาย
เลน 
4.1.7.4 ภาพประขาสัมพันธ๑การ
เผยแพรํผลงานสร๎างสรรค๑ชุด   
“สัตตนฤมิตอรุณราชวราราม” 
4.1.7.5 นิทรรศการออนไลน๑ 
เรื่อง บทละครรามเกียรติ์ พระ
ราชนิพนธ๑ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎ากรุงธนบุรี 
https://www.dru.ac.th/druw
iki/2020/12/28/taksin-
exhibition/ 
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 8 ก า ห น ด ห รื อ ส ร๎ า ง

มาตรฐานด๎านศิลป - 
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

- - 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินงาน 7 ข๎อ 5.00  - 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ๑ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลลัพธ๑ของการจัดการด๎านศิลปวัฒนธรรมท าให๎เกิดความภาคภูมิใจในคามเป็นไทยหรือสร๎างโอกาส
และมูลคําเพ่ิมให๎กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 จ านวนองค๑ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม ที่ท าให๎เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร๎างโอกาสและ
มูลคําเพ่ิม หรือน าไปใช๎ประโยชน๑ให๎กับผู๎เรียน ครอบครัว ท๎องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีการจัดท า
ฐานข๎อมูลทางด๎านศิลปวัฒนธรรม ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6 เรื่อง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 มีการจัดการด๎านศิลปวัฒนธรรมท าให๎เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร๎างโอกาสและ
มูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎เรียน ครอบครัว ท๎องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จ านวนองค๑ความรู๎ 
2 เรื่อง 

จ านวนองค๑ความรู๎ 
3 เรื่อง 

จ านวนองค๑ความรู๎ 
4 เรื่อง 

จ านวนองค๑ความรู๎ 
5 เรื่อง 

จ านวนองค๑ความรู๎ 
6 เรื่อง 

 
หมายเหตุ 
 ต๎องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได๎มา การค๎นคว๎าประวัติของภูมิปัญญาท๎องถิ่นนั้นอยํางเป็นระบบ 
  - เอกสารด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
  - งานสร๎างสรรค๑ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
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ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะทั้ง 4 คณะ ได๎
ด าเนินการสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให๎เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร๎างโอกาส
และมูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎เรียน ครอบครัว ท๎องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

ผลที่เกิด 

รายการหลักฐาน 
ความ

ภาคภูมิใจ
ในความ
เป็นไทย 

สร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน 
ครอบครัว 

ท้องถิ่น ชุมชน 
สังคม และ
ประเทศชาต ิ

1 ศูนย๑การเรียนรู๎
ขนมฝรั่งกุฎจีีน 
(แบบออนไลน๑) 

- มหาวิทยาลยั
ราชภัฏธนบุรี 

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

2 ศูนย๑การเรียนรู๎
ออนไลน๑: ความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรมยําน
กะดีจีน 

- มหาวิทยาลยั
ราชภัฏธนบุรี 

√ √ 4.2.1.2 https://asc.dru.ac.th/acc 

3 สื่อการจัดการ
เรียนรู๎รายวิชาสะ
เต็มศึกษาที่บูรณา
การกับวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

สาขาวชิา
วิทยาศาสตร๑

ทั่วไป 

คณะ 
ครุศาสตร๑ 

- √ 4.2.1.3 สื่อการจัดการเรียนรู๎รายวิชา    
สะเต็มศึกษา จ านวน 1 ชิ้น 

4 การบริหารจัดการ
แหลํงเรียนรู๎ที่เป็น
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ในชุมชนริมแมํน้ า
เจ๎าพระยาสายเกํา
เพื่อใช๎ในการศึกษา
อยํางยั่งยืน 

อ.ดร.ปรีชา 
ธนะวบิูลย๑ 
และ รศ.ดร.

นงเยาว๑ 
อุทุมพร 

คณะ 
ครุศาสตร๑ 

- √ 4.2.1.4 บทความวิจัย เร่ือง การบริหาร
จัดการแหลํงเรียนรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ในชุมชนริมแมํน้ าเจา๎พระยาสายเกําเพื่อใช๎
ในการศึกษาอยํางยั่งยืน ในวารสารศึกษา
ศาสตร มสธ.13(1), 131-144. (มกราคม-
มิถุนายน 2563) 
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ที่ รายการ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

ผลที่เกิด 

รายการหลักฐาน 
ความ

ภาคภูมิใจ
ในความ
เป็นไทย 

สร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน 
ครอบครัว 

ท้องถิ่น ชุมชน 
สังคม และ
ประเทศชาต ิ

5 ผลงานสรา๎งสรรค๑
การแสดงนาฏศิลป์
ไทย ชุด สัตตนฤมิตร
อรุณราชวราราม 

- คณะ
มนุษยศาสตร๑

และ
สังคมศาสตร๑ 

√ √ 4.2.1.5 ภาพถํายการแสดงชุด สัตตนฤมิตร
อรุณราชวราราม 

6 ผลงานสรา๎งสรรค๑
การแสดงร า
มาตรฐานด๎าน
นาฏศิลป์ไทย 

- คณะ
มนุษยศาสตร๑

และ
สังคมศาสตร๑ 

√ √ 4.2.1.6 สูจิบัตรรวบรวมผลงานด๎าน
นาฏศิลป์ไทย 

7 ผลงานสรา๎งสรรค๑
การพัฒนาศิลปะ
เพื่อการปรับภูมิทัศน๑
และอัตลักษณ๑ชุมชน
วัดใหมํวิเชียร 

- คณะ
มนุษยศาสตร๑

และ
สังคมศาสตร๑ 

- √ 4.2.1.7 ภาพกิจกรรมสร๎างสรรค๑พัฒนา
ศิลปะเพื่อการปรับภูมิทัศน๑และอัตลักษณ๑
ชุมชนวัดใหมํวิเชียร 

8 การออกแบบเรขศิลป์
เพื่อสร๎างอัตลักษณ๑
ชุมชนต๎นแบบ
ส าหรับการสํงเสริม
การทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขต
ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 

- คณะ
มนุษยศาสตร๑

และ
สังคมศาสตร๑ 

- √ 4.2.1.8 ผลงานการออกแบบเรขศิลป์เพื่อ
สร๎างอัตลักษณ๑ชุมชนต๎นแบบส าหรับการ
สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวฒันธรรมในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

9 การสร๎างมูลคาํ 
เพิ่มผลิตภัณฑ๑ของ
ที่ระลึกแกะสลัก
ของชุมชนแกํสลัก
ไม๎บ๎านหลุก 

อ.ปัณณธร 
สมสรวย 

คณะ
มนุษยศาสตร๑

และ
สังคมศาสตร๑ 

- √ 4.2.1.9 บทความวิจัย เร่ือง การสร๎าง
มูลคําเพิ่มผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกแกะสลัก
ของชุมชนแกํสลักไม๎บา๎นหลุก อ าเภอแมํ
ทะ จังหวัดล าปาง ในการประชมุวิชาการ
ระดับนานาชาติ มหกรรมงานวจิัยแหํงชาติ 
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ที่ รายการ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

ผลที่เกิด 

รายการหลักฐาน 
ความ

ภาคภูมิใจ
ในความ
เป็นไทย 

สร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน 
ครอบครัว 

ท้องถิ่น ชุมชน 
สังคม และ
ประเทศชาต ิ

อ าเภอแมํทะ 
จังหวัดล าปาง 

2563 “Thailand Research Expo 
Simposium 2020” (หน๎า 706 - 712) 

10 การพัฒนาแหลํง
การเรียนรู๎ใน
ท๎องถิ่นตาม
เส๎นทางรถม๎าเพื่อ
การทํองเที่ยว 
“บ๎านมา๎ทําน๎า” 
จังหวัดล าปาง 

อ.ปัณณธร 
สมสรวย 

คณะ
มนุษยศาสตร๑

และ
สังคมศาสตร๑ 

- √ 4.2.1.10 บทความวิจัย เร่ือง การพัฒนา
แหลํงการเรียนรู๎ในท๎องถิ่นตามเส๎นทางรถ
ม๎าเพื่อการทํองเที่ยว “บ๎านมา๎ทาํน๎า” 
จังหวัดล าปาง ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกํา” วนัที่ 15-16 
ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
(หน๎า 140 - 146) 

11 การวิเคราะห๑กล
วิธีการใช๎ภาษาเพื่อ
การประชาสัมพนัธ๑
การทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในไลน๑ 
Amazing Thailand  

ผศ.ดร.รสริน 
ดิษฐบรรจง 

คณะ
มนุษยศาสตร๑

และ
สังคมศาสตร๑ 

- √ 4.2.1.11 บทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะห๑
กลวิธีการใช๎ภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ๑
การทํองเที่ยวเชงิวฒันธรรมในไลน๑ Amazing 
Thailand ใน วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ม.นครพนม ปที่ 11 ฉบับที่ 
2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 
(หนา 126 - 142) 

12 การประพันธ๑บท
ส าหรับการแสดง
นาฏศิลปส์ร๎างสรรค๑
ประเภทร าเดี่ยว
มาตรฐาน 

อ.ดร.พิมพ๑
วิภา บุรวัฒน๑ 

คณะ
มนุษยศาสตร๑

และ
สังคมศาสตร๑ 

√ √ 4.2.1.12 บทความวิจัย เรื่อง การประพันธ๑
บทส าหรับการแสดงนาฏศิลป์สร๎างสรรค๑
ประเภทร าเดี่ยวมาตรฐาน ใน วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 
(หนา 202 - 216) 

13 การศึกษาความ
จ าเป็นและ
แนวทางในการใช๎

อ.บัณฑิตา 
สุขเจริญ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

- √ 4.2.1.13 บทความวิจัย เร่ือง การศึกษา
ความจ าเปน็และแนวทางในการใช๎ภาษา 
อังกฤษที่ถูกต๎องเพื่อการสื่อสารในสถานที่
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ที่ รายการ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

ผลที่เกิด 

รายการหลักฐาน 
ความ

ภาคภูมิใจ
ในความ
เป็นไทย 

สร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน 
ครอบครัว 

ท้องถิ่น ชุมชน 
สังคม และ
ประเทศชาต ิ

ภาษา อังกฤษที่
ถูกต๎องเพื่อการ
สื่อสารในสถานที่
ทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขต
ธนบุร ี

ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี ใน 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ
นวัตกรรมสร๎างสรรค๑ ครั้งที่ 7 (CRCI 
2021) ภายใต๎หัวข๎อสูํการวิจัยรับใช๎สังคม 
สืบสานล๎านนา สร๎างมลูคําด๎วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม วันที่ 12 - 14 พ.ศ.2564 
(หน๎า 276 - 291) 

14 การพัฒนาผู๎น ากลุํม
ทํองเที่ยวเพื่อสํงเสริม
การทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส๎นทาง
แมํน้ าเจ๎าพระยา
สายเกํา 

ผศ.ดร. 
จริะพงค๑    
เรืองกุน 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

- √ 4.2.1.14 บทความวิจัย เร่ือง การพัฒนา
ผู๎น ากลุํมทํองเที่ยวเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเส๎นทางแมํน้ าเจา๎พระยา
สายเกํา ใน วารสารวชิาการการทองเที่ยว
ไทยนานาชาต,ิ 16(2), หนา 43 - 70 

15 การสืบทอดภูมิ
ปัญญาท๎องถิน่สูํ
การพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนลุํมแมํน้ าทํา
จีน กลุํมภาคกลาง
ตอนลําง 1 กรณี 
ศึกษาชุมชนบา๎น
บางแมํหม๎าย 

ผศ.ดร.
อารยา 

เกียรติก๎อง 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

- √ 4.2.1.15 บทความวิจัย เรื่อง การสืบทอด
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการพัฒนาธรุกิจชุมชน
ลุํมแมํน้ าทาํจนี กลุํมภาคกลางตอนลําง 1 
กรณีศึกษาชุมชนบ๎านบางแมํหมา๎ย ใน 
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช 
สังคมปที่ 6 ฉบับที่ 1 

16 องค๑ความรู๎ เรื่อง 
ออมสินยุวพัฒน๑
รักษ๑ถิ่นเพื่อ
เสริมสร๎างพัฒนา
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

- คณะวิทยาการ
จัดการ 

- √ 4.2.1.16 โครงการออมสินยุวพฒัน๑รักษ๑ถิ่น
เพื่อเสริมสร๎างพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
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ที่ รายการ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

ผลที่เกิด 

รายการหลักฐาน 
ความ

ภาคภูมิใจ
ในความ
เป็นไทย 

สร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน 
ครอบครัว 

ท้องถิ่น ชุมชน 
สังคม และ
ประเทศชาต ิ

17 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศทาง   
ภูมิศาสตรสนบัสนนุ
การท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ยํานฝัง่ธนบุร ี

อ.ณัฐคมณ๑ 
ไพศาลวสัยศ 

คณะ
วิทยาศาสตร๑

และเทคโนโลย ี

- √ 4.2.1.17 บทความวิจัย เร่ือง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑สนับสนนุ
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมยํานฝั่งธนบุรี 
ใน วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 
14(2), หน๎า 168-181 

18 คูํมือดนตรีสี่ภาค ดร.จิราภรณ๑ 
กาญจน
สุพรรณ 

ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

√ - 4.2.1.18 คูํมือดนตรีสี่ภาค 

19 ผ๎าทอกะเหรี่ยง : 
ความงามตามวิถี
ธรรมชาต ิ

ดร.จิราภรณ๑ 
กาญจน
สุพรรณ 

ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 √ 4.2.1.19 
https://www.dru.ac.th/druwiki/  
2021/03/05/culture0001/ 

20 ศิลปะการดนตรี
กะเหรี่ยงจังหวัด
ราชบุร ี

ดร.จิราภรณ๑ 
กาญจน
สุพรรณ 

ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 √ 4.2.1.20 
https://www.dru.ac.th/druwiki/  
2021/03/05/culture0002/ 

21 นิทรรศการ
ออนไลน๑ เร่ือง บท
ละครรามเกียรติ์ 
พระราชนพินธ๑ใน
พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎ากรุงธนบุร ี

 ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

√  4.2.1.21 
https://www.dru.ac.th/druwiki/2020
/12/28/taksin-exhibition 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีองค๑ความรู๎ จ านวน 21 ชิ้น 5.00  - 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไม่บรรล)ุ 
4.1 5.00 มีการด าเนินงาน 7 ข๎อ  - 5.00 

4.2 5.00 มีองค๑ความรู๎ จ านวน 21 ชิ้น  - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยให๎การสํงเสริมและสนับสนุนงาน
ด๎านการอนุรักษ๑ สํงเสริม และเผยแพรํผลงาน/องค๑
ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมโดยผํานชํองทางเว็บไซต๑ 
และสื่อโซเชียลมีเดียตําง ๆ เพ่ือให๎เป็นแหลํงฐานข๎อมูล
ด๎ านศิลปวัฒนธรรมที่ ชุมชนหรือบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยสามารถน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ได ๎

2. มหาวิทยาลัย โดยคณะและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
มีการด าเนินงานด๎านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการงานเข๎า
กับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
โดยเฉพาะการบริการวิชาการงานด๎านศิลปวัฒนธรรมใน
รูปแบบแหลํงการเรียนรู๎ออนไลน๑ จ านวน 2 แหลํงการ
เรียนรู๎ คือ ศูนย๑การเรียนรู๎ขนมฝรั่งกุฎีจีน และศูนย๑การ
เรียนรู๎ออนไลน๑: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยําน
กะดีจีน 

มหาวิทยาลัยยังไมํมีการสร๎างมาตรฐานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมให๎เป็นที่ยอมรับระดับชาติ อยํางไรก็
ตาม มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ก าลังด าเนินการจัดท าแนวทางการด าเนินงานการ
สํงเสริมหรือสนับสนุนในการสร๎างมาตรฐานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมให๎เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

 มหาวิทยาลัยต๎องให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน๎าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให๎มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต๎องบริหารจัดการด๎านตําง ๆ ให๎มีคุณภาพ 
เชํน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข๎อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ โดยใช๎หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
 ตัวบ่งช้ี จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 
 ตัวบ่งช้ีที ่5.2  การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ๑ตามพันธกิจ  
                                กลุํมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ๑ของคณะ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  ผลการบริหารงานของคณะ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน 
เพ่ือให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ตอบสนองยุทธศาสตร๑ชาติ และความต๎องการที่หลากหลายของประเทศทั้ง
ในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสํงเสริมให๎คณะมีการจัดท าแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน 
 2. มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตามให๎ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตามให๎ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของแผนที่ก าหนด 
 4. มหาวิทยาลัยมีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข๎อ 1  
 5. มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามข๎อ 1 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มหาวิทยาลัยมีระบบ
และกลไกสํงเสริมให๎
คณะมีการจัดท าแผน
จัดการหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู๎ที่
เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน
แบบบูรณาการกับ
การท างาน 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสํงเสริมให๎
ทุกคณะมีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู๎แบบบูรณา
การกับการท างาน ดังนี้ 

1) มีการแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดท าแผนการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการ
ท างาน และรับผิดชอบงานด๎านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ด๎านการจัดการเรียนรู๎
แบบบูรณาการกับการท างาน ระดับสถาบัน เพื่อ
ท าหน๎าที่ก ากับ ติดตาม จัดเก็บข๎อมูล ปฏิบัติงาน
ให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามตัวบํงชี้และเกณฑ๑

5.1.1.1 ค าสั่ งแตํงตั้ งคณะ 
กรรมการด าเนินการจัดท า
แผนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ
กับการท างาน 
5.1.1.2 ประกาศ เรื่อง นโยบาย
การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณา
การกับการท างาน 
5.1.1.3 แผนการจัดการเรียนร๎ู
แบบบูรณาการกับการท างาน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

มาตรฐานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองในระดับสถาบัน 
องค๑ประกอบที่ 5 ตัวบํงชี้ที่ 5.1 การจัดการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 

2) มีการจัดท าประกาศ เรื่อง ระบบและ
กลไกการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการ
ท างาน และประกาศนโยบายการจัดการเรียนรู๎
แบบบูรณาการกับการท างาน เพื่อก าหนดระบบ
และกลไก และก ากับติดตามให๎คณะ/หลักสูตร
ด าเนินการจัดท าแผนจัดการเรียนรู๎แบบบูรณา
การกับการท างาน ตามศาสตร๑และความถนัด
ของแตํละหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนให๎คณะ/
หลักสูตร มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให๎
สอดคล๎องเหมาะสมกับสถานการณ๑บริบทการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

3) คณะกรรมการฯ รํวมกับคณะ จัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 
และเป้าหมายการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 
2563 โดยประเด็นที่ส าคัญของแผนการจัดการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ในปีการ 
ศึกษา 2563 คือ หลักสูตรใหมํ หรือหลักสูตรที่
ค ร บ ร อบ ก า ร ป รั บ ป รุ ง  ใ น ปี  2564 ต๎ อ ง
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ให๎เป็นไป
ตามเกณฑ๑มาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ และทุกหลักสูตรต๎องมีแผนจัดการ
เรียนรู๎ แบบบูรณาการกับการท างาน หรือ
แผนการเรียนแบบ WIL ในเลํมหลักสูตร 

 2 มหาวิทยาลัยมีการ
ก ากับ ติดตามให๎ทุก
คณะด าเนินการเป็น 
ไปตามแผนที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตามให๎ทุกคณะ
ด าเนินการให๎เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และ
รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ ผํานการ
จัดสํงเอกสาร และการรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อให๎คณะกรรมการฯ ได๎

5.1.2.1 สรุปโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร 
โมดูล และการจัดการเรียน
การสอน 
5.1.2.2 แผนการเรียนรู๎แบบ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ชํวยเหลือในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหวํางการ
ด าเนินการ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได๎มีการ
ด าเนินการตามแผน ดังนี้ 

1) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาหลักสูตร โมดูล และการจัดการเรียนการ
สอน ให๎กับผู๎บริหารคณะและคณาจารย๑ทุก
หลักสูตร เพื่อสํงเสริม สนับสนุน และสร๎างความ
เข๎าใจที่ถูกต๎อง ในการจัดท าแผนการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการกับการท างาน รวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา/
กิจกรรม การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับ
การท างาน ระหวํางวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 
2563 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย
ก าหนดให๎ทุกคณะน าสํงแผนการจัดการเรียนรู๎
แบบบูรณาการกับการท างาน อยํางน๎อยคณะละ 
1 หลักสูตร  

2) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ เพื่อติดตามผลการด าเนินการ ตามแผน
จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณา
การกับการท างาน ในแตํละภาคการศึกษา และ
ก ากับให๎หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหมํ พ.ศ. 
2564 มีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
และต๎องระบุแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ WIL ใน
เลํมหลักสูตร 

3) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา   
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) ของแตํละคณะ ใน
ปีการศึกษา 2563 ทุกหลักสูตร มีแผนการ
จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 
เพื่อให๎สอดคล๎องกับการท างานและสามารถ
ปฏิบัติงานได๎จริง เชํน  

3.1) คณะครุศาสตร๑ มีแผนการจัดการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน กับการฝึก

บูรณาการกับการท างาน 
5.1.2.3 เอกสารการเกี่ยวกับ
หลักสูตรพันธุ๑ใหมํ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประสบการณ๑วิชาชีพครู 
3.2) คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑

มี แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการ
ท างานแบบสหกิจศึกษา ของสาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล  

3.3) คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มี
แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการ
ท างานแบบสหกิจศึกษาของสาขาวิชา คหกรรม
ศาสตร๑ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

3.4) คณะวิทยาการจัดการมีแผนการ
จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างานแบบ 
WIL (Work Integrated Learning) ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชา
การตลาด รํวมกับ CP All ในปีการศึกษา 2563 

นอกจากนี้ คณะและหนํวยงาน (ศูนย๑บํม
เพาะวิสาหกิจ หรือ UBI) ของมหาวิทยาลัยยังได๎
รํวมด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพันธุ๑ใหมํทั้งแบบ 
degree และแบบ non-degree ของปี
การศึกษา 2565 จ านวน 21 หลักสูตร เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก สป .อว. (อยูํ
ระหวํางการพิจารณาผล) อีกทั้งยังมีการพัฒนา
หลักสูตรพันธุ๑ใหมํแบบ WIL ซึ่งมีผู๎เชี่ยวชาญ
ภายนอกมาเป็นศักยภาพหลักสูตรจ านวน 2 
หลักสูตร ได๎แกํ (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล 
และ (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสร๎างสรรค๑ดิจิทัลคอนเทนต๑ 

4) มีการปรับแก๎ไขเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ข๎อบังคับตํางๆ ให๎ทันสมัยและสอดคล๎องกับ
สถานการณ๑ปัจจุบันมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนา
และใช๎ระบบสารสนเทศในการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินการ เพื่ออ านวยความสะดวกให๎แกํ
หลักสูตร/คณะ มากข้ึน 
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 3 มหาวิทยาลั ยมี การ
ก ากับ ติดตามให๎ทุก
คณะประเมินความ 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค๑
ของแผนที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตาม ให๎ทุก
คณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของ
แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการ
ท างาน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจากการติดตาม
ผํานการจัดสํงเอกสารตามแบบฟอร๑ม/กรอบเวลา
ที่ก าหนด และการรายงานผลในการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ พบวํา  

1) ภายหลังการด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร โมดูล และการ
จัดการเรียนการสอน ให๎กับผู๎บริหารคณะและ
คณาจารย๑ ทุกหลักสูตร ณ สวนนงนุช พัทยา 
จังหวัดชลบุรี ระหวํางวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 
2563 (ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายให๎คณะมีหลักสูตร
แบบบูรณาการกับการท างานหรือ WIL หรือ
หลักสูตรพันธุ๑ใหมํ หรือหลักสูตรระยะสั้น หรือ
การจัดการเรียนรู๎แบบเรียนรู๎ตลอดชีวิตในระบบ
เทียบโอนความรู๎และประสบการณ๑ (ระบบคลัง
หนํวยกิตหรือ Credit Bank) อยํางน๎อยคณะละ 
1 หลักสูตร โดยให๎แตํละคณะรายงานผลการ
ก ากับติดตามแผนการจัดการเรียนรู๎ และน าสํง
มายังส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตามแบบฟอร๑มและกรอบเวลาที่ก าหนดให๎)  

ผลจากการก ากับติดตาม พบวําทุกคณะมี
การสํงแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการมายัง
ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนครบทุก
คณะ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค๑ของแผนที่ก าหนดไว๎ 

2) จากการก าหนดให๎หลักสูตรใหมํหรือ
หลักสูตรปรับปรุง (ตามรอบการปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ต๎องระบุแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณา
การหรือ WIL ในเลํมหลักสูตร และสํงเสริมให๎ทุก
หลักสูตรจัดท าความรํวมมือ (MOU) รํวมกับ
สถานประกอบการ/สถานศึกษา 

ผลจากการก ากับติดตาม พบวํา                   

5.1.3.1 รายงานการประชมุ 
5.1.3.2 รายงานผลการ
ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค๑ของแผนจัดการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 
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- ในปีการศึกษา 2563 ทุกหลักสูตรของทุก
คณะที่มีการพัฒนาหลักสูตรใหมํและมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร (ตามรอบการปรับปรุง 2564) 
มีแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการ
ท างาน รวมทั้งสิ้นจ านวน 13 หลักสูตร แบํงเป็น
หลักสูตรใหมํ (3 หลักสูตร) และหลักสูตร
ปรับปรุง (10 หลักสูตร) โดยแยกเป็นคณะ ได๎
ดังนี้                

(1) คณะครุศาสตร๑ หลักสูตรใหมํ 2564 
จ านวน 1 หลักสูตร ได๎แกํ หลักสูตร  ครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  

(2) คณะมนุษยศาสตร๑และสังคม ศาสตร๑ 
หลักสูตรปรับปรุง 2564 จ านวน 5 หลักสูตร 
ได๎แกํ  

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

เพื่อการสื่อสาร 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 

อังกฤษธุรกิจ 
- นิติศาสตรบัณฑิต 
(3) คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรใหมํ 

2564 จ านวน 2 หลักสูตร ได๎แก ํ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการงานบริการสถาน พยาบาล 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการสร๎างดิจิทัลคอนเทนต๑ 
(4) คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

หลักสูตรปรับปรุง 2564 จ านวน 5 หลักสูตร 
ได๎แกํ  

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหก
รรมศาสตร๑ 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัด 



ห น๎ า  | 166 
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การสิ่งแวดล๎อม 
- วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม

อาหาร 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ซึ่งถือวําบรรลุผลตามแผนที่ก าหนด 

3) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการท างาน ในปีการศึกษา 2563 ผลจาก
การก ากับติดตาม พบวํา  

- นักศึกษาสํวนใหญํของแตํละหลักสูตร
สามารถเข๎าฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ/สถานศึกษา ได๎ตามกรอบ
เวลา และแผนที่ ก า หนด ไ ว๎  แ ตํ เ นื่ อ ง จ า ก
สถานการณ๑การระบาดของโรคโควิด-19 ในชํวง
ปีการศึกษา 2563 ที่ผํานมา สํงผลให๎นักศึกษา
บางสํวน (บางหลักสูตรในบางคณะ) ไมํสามารถ
ฝึกปฏิบัติงานให๎ส าเร็จลุลํวงตามแผนที่ก าหนดไว๎ 
ทางคณะและหลักสูตรได๎หาแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานบางสํวนเพื่อ
แก๎ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนแผนให๎สอดคล๎อง
เหมาะสมตํอการด าเนินงานภายใต๎มาตรการการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 
เชํน การเรียกตัวนักศึกษากลับ การเปลี่ยน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน (ในพื้นที่เสี่ยงสูง มาเป็น
พื้นที่เสี่ยงต่ า) การปรับเปลี่ยนวิธีการออกนิเทศน๑
นักศึกษาผํานระบบสารสนเทศแทน เป็นต๎น 

4) มหาวิทยาลัย มีการปรับแก๎ไขกฎ 
ระเบียบ ข๎อบังคับตํางๆ ให๎ทันสมัยและสอดคล๎อง
กับสถานการณ๑ปัจจุบันมากขึ้น โดยในปีการ 
ศึกษา 2563 ได๎มีการจัดท า (รําง) ข๎อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  วํ าด๎วยการจัด
การศึกษาระบบคลังหนํวยกิต ระดับปริญญาตรี 
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พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับและเป็นแนวทางปฏิบัตใิน
การจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนํวยกิ
ตในอนาคต (อยูํระหวํางการด าเนินการ) 

 4 มหาวิทยาลัยมีการ
น า ผล ไปปรั บปรุ ง
ระบบและกลไกตาม
ข๎อ 1 

มหาวิทยาลัยมีการน าผลการด าเนิน การมา
ทบทวน เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกในการ
สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการ
ท างาน โดยน าข๎อเสนอ แนะที่ได๎จากที่ประชุม
คณะกรรมการฯ  และปัญหาที่ พบ ในการ
ด าเนินการ มาปรับปรุง รวมทั้ งมีการก าหนด
ทิศทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค๑ของแผนและ
กิจกรรม การด าเนินการตามระบบและกลไก ใน
การพัฒนาด๎านการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ
ให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยน าข๎อเสนอแนะ
ดังกลําวไปใช๎ในการจัดท า (รําง) แผนการจัดการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน ปีการศึกษา 
2564 ตํอไป 

5.1.4.1 รายงานการประชมุ 
5.1.4.2 แผนการจัดการเรียนร๎ู
แบบบูรณาการกับการท างาน    
ปีการศึกษา 2564 

 5 มหาวิทยาลัยมีแนว
ปฏิบัติที่ ดี เกี่ ยวกับ
ระบบและกลไกตาม
ข๎อ 1 

มหาวิทยาลัยได๎น าระบบและกลไกมาใช๎ใน
การปฏิบัติ ซึ่งอยูํระหวํางการด าเนินการและการ
ค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดี (ซึ่งยังไมํครบรอบ PDCA)  

- 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินการ 4 ข๎อ 4.00   
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
  กลุ่มมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกํสังคมและ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก จ าเป็นต๎องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให๎สอดคล๎องกับเป้าหมาย หรือยุทธศาสตร๑ของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนมีการบริหาร ทั้งด๎านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให๎บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุํน คลํองตัว โปรํงใสและ
ตรวจสอบได ๎
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ๑จากผลการวิเคราะห๑ SWOT กับวิสัยทัศน๑ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสูํแผน
กลยุทธ๑ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให๎บรรลุผลตามตัวบํงชี้ และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ๑ 
 2. การก ากับติดตามสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด๎วยต๎นทุนตํอหนํวยในแตํละหลักสูตร สัดสํวนคําใช๎จํายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย๑ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอยํางตํอเนื่อง เพ่ือวิเคราะห๑ความคุ๎มคําของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแขํงขัน 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห๑และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎ที่สํงผลตํอการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให๎ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยําง 1 เรื่อง 
 4. บริหารงานด๎วยหลักธรรมภิบาลอยํางครบถ๎วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอยํางชัดเจน 
 5. การก ากับติดตามสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกหนํวยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดการความรู๎
ตามระบบ 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคคลกรสายวิชาการ และ 
สายสนับสนุน 
 7. การก ากับติดตามสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกหนํวยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด๎านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด๎วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
 
 



ห น๎ า  | 169 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ  

5 - 6 ข๎อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข๎อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ๑จาก  
ผลการวิเคราะห๑ SWOT กับ
วิสัยทัศน๑ของมหาวิทยาลัย 
และพัฒนาไปสูํแผนกลยุทธ๑
ทางการเงิน และแผนปฏิบัติ 
การประจ าปีตามกรอบเวลา
เพื่อให๎บรรลุ ผลตามตัวบํงชี้ 
และเป้าหมายของแผนกล-
ยุทธ๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยกอง
นโยบายและแผน มีการจัดท ายุทธศาสตร๑
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผน 
ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ. 
2560 - 2564 โดยมีการแตํงตั้งคณะ 
ท างานจัดท าแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นการ
มีสํวนรํวมของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับ
ทางมหาวิทยาลัย โดยแผนยุทธศาสตร๑ฯ 
นี้ ได๎มีการวิเคราะห๑สถานการณ๑ภายใน
และภายนอก ที่มีผลกระทบตํอมหาวิทยาลัย 
วิเคราะห๑จุดเดํน จุดด๎อย โอกาส และ
อุปสรรค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
(SWOT Analysis) รวมถึงมีการน าวิสัยทัศน๑ 
พันธกิจ เอกลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย 
และอัตลักษณ๑ของบัณฑิต มาประกอบ
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ฯ มีการ
ด า เนินการจั ดท า แผนปฏิบั ติ ก า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  และน า 
เสนอตํอสภามหาวิทยาลัย และได๎รับ
ความ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให๎
น าไปใช๎เป็นกรอบแนวทางการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลั ย ให๎บรรลุ
วิสัยทัศน๑ของมหาวิทยาลัยตํอไป  

5.2 .1 .1  ยุทธศาสตร๑พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผน 
ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 
5.2.1.2 ค าสัง่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีเลขที่ 3079/2561 เรื่อง
ให๎กรรมการสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี  คณะกรรมการสภา
วิชาการและบุคลากรไปประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
การมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
5.2.1.3 แผนด าเนนิงานประจ าปี
2563 
5.2.1.4 แผนด าเนนิงานประจ าป ี
2564 
5.2.1.5 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณแผํนดินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) 
5.2.1.6 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณรายจํายจากเงินรายได๎
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 
ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563) 
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มีการจัดท าแผนด าเนินงานประจ า 
ปี 2563 และ แผนด าเนินงานประจ าปี 
2564 เพื่อก าหนดแผนการด าเนินงาน 
และการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร๑
ของมหาวิทยาลัยรวม ถึงก าหนดตัวชี้วัด 
และคําเป้าหมาย เพื่อประเมิน ผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัย 

มีการจัดท าแผนกลยุทธ๑ทางการเงิน
ที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ของ
มหาวิทยาลัย และมีคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี ฝ่าย
นโยบายแผนงบประมาณและการลงทุน 
เพื่อพิจารณาค าของบประมาณแผํนดิน
และงบประมาณรายได๎ 

5.2.1.7 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณแผํนดินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564) 
5.2.1.8 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณรายจํายจากเงินรายได๎
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) 
5.2.1.9 แผนกลยุทธ๑ทางการเงิน 

 2 การก ากับติดตามสํงเสริม
สนับสนุนให๎ทุกคณะด าเนิน 
การวิ เคราะห๑ ข๎อมู ลทาง
การเงินที่ประกอบไปด๎วย
ต๎นทุนตํอหนํวยในแตํละ
หลักสูตร สัดสํวนคําใช๎จําย 
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย๑ 
บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอยํา งตํอเนื่ อง   
เพื่อวิเคราะห๑ความคุ๎มคํา   
ของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขํงขัน 

มีการด าเนินการจัดท าข๎อมูลตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนดซึ่งได๎แนวทาง
ของหลักเกณฑ๑การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด๎านบัญชีภาครัฐ (บัญชีบริหาร) 
เพื่อให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดท า
บัญชีต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

โดยมอบหมายให๎หนํวยงานกอง
คลังและพัสดุ เป็นผู๎ รับผิดชอบและ
ด าเนินการให๎เป็นไปตามมาตรา 21 แหํง
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑
วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ตามแนวทางการประเมินผลตาม
เกณฑ๑การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด๎านบัญชีภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล 
ตามรายละเอียดดังนี้  

5.2.2.1 รายงานต๎นทุนตํอหนํวย
ผลผลิ ต  ประจ างบประมาณ 
2563 
5.2.2.2 รายงานผลการวิเคราะห๑
ต๎ น ทุ น ผลผลิ ต  แล ะต๎ นทุ น
กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  ประจ าปี งบประมาณ 
2563 
5.2.2.3 ค าสั่งแตํงตั้งคณะท างาน
จัดท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
ของมหาวิทยาลัย 
5.2.2.4 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารมหาวิทยาลัย 
5.2.2.5 หลักฐานการเผยแพรํ
ข๎อมูลทางผลการค านวณต๎นทุน
ผลผลิตและผลการเปรียบเทียบ
รวมถึงผลการวิเคราะห๑สาเหตุ
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1. รายงานผลการค านวณต๎นทุน
ผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

2. รายงานผลการเปรียบเทียบ
ต๎นทุนผลผลิตระหวํางปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

3. แผน เพิ่ มประสิท ธิภาพด๎ าน
คําใช๎จําย จ านวน 2 เร่ือง 

4. แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด๎านการ
ปรับปรุงกิจกรรม จ านวน 2 เร่ือง 

5. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพและแผนเพิ่ม
สัมฤทธิ์และการใช๎ประโยชน๑จากข๎อมูล
ต๎นทุนผลผลิตในการบริหารจัดการ
น าเสนอรายงานต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 
มหาวิทยาลั ย เห็นชอบรายงานตํอ
กรมบัญชีกลาง เพื่อน าไปวิ เคราะห๑
เปรียบเทียบคําใช๎จํายต๎นทุนผลผลิต
ระดับประเทศ ในหนํวยงานผลผลิต
เดียวกัน 

และน าเสนอรายงานต๎นทุนตํอหนํวย
ผลผลิต ตํอคณะท างานจัดท าต๎นทุนตํอ
หนํวยผลผลิต ซึ่งมีคณะ กรรมการที่เป็น
ตัวแทนจากทุกคณะ ส านัก สถาบัน 
พิจารณาขั้นตอนการค านวณ ผลการ
ค านวณ ผลการวิเคราะห๑ น าไปใช๎ในการ
ประเมินประกันคุณภาพตามเกณฑ๑     
ทุกหนํวยงาน น าไปใช๎ในการวิเคราะห๑  
ความคุ๎มคําของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหาร
หลักสูตร น าไปใช๎ในการบริหารหลักสูตร 
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ตํอไป 

การเปลี่ยนแปลงต๎นทุนผลผลิต
บนเว็บไซต๑ของหนํวยงาน 
5.2.2.6 สํงผลการด าเนินงาน
ตามข๎อ 4.1 ในระบบ GAQA 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 
5.2.2.7 สํงผลการด าเนินงาน
ตามข๎อ 4.2 ในระบบ GAQA 
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 
5.2.2.8 คณะท างานต๎นทุนตํอ
หนํวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 1/2564 
วันศุกร๑ ที่  11 มิถุนายน พ.ศ.
2564 เวลา 10.30 – 13.30 น. 
ณ ห๎องนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
5.2.2.9 หนังสือแจ๎งเวียนให๎
หนํวยงานภายในที่ เกี่ยงข๎อง
ทราบและถือปฏิบัติตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพและแผนเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ 
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 3 ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ เป็นผลจาก
การวิเคราะห๑และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภาย 
นอก หรือปัจจัยที่ไมํสามารถ
ควบคุมได๎ที่สํงผล ตํอการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและให๎
ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม อยํางน๎อย 1 เร่ือง 

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยงที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑
ของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร๑ที่ 4 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
   วิธีการจัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยง  
   1. ก าหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงให๎ทุกหนํวยงานของมหาวิทยาลัย
ประเมินระบบงานเพื่อค๎นหาความเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ ยง ให๎ทุกหนํวยงาน
รายงานผลการด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงตํอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปี
การศึกษา และมีการรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง  
    2. ก าหนดวัตถุประสงค์การบริหาร
ความเสี่ยงไว๎เพื่อให๎หนํวยงานค๎นหา
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง   
   3. ขั้นตอนการด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง  
    - จัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยไปสูํการปฏิบัติ  
    - ให๎ทุกหนํวยงานค๎นหาความเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยง  
    - มหาวิทยาลัยน าความเสี่ยงจาก
หนํวยงานมารํวมกันศึกษาวิ เคราะห๑ 
รวบรวมระบุจัดล าดับและประเมิน ความ
เสี่ยง  
    - มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนิน 
งานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

5.1.3.1 แผนการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ปีการศึกษา 2563 
5.1.3.2 ผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริ หารความ เสี่ ย ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ปี
การศึกษา 2563 
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   แผนการบริหารความเสี่ยง ปีการ 
ศึกษา 2563 มีความเสี่ยง จ านวน 3 
ด้าน 6 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้   
  1) ความเสี่ยงทางด๎านกลยุทธ๑ ได๎แกํ 1. 
อ น า ค ต ก า ร ศึ ก ษ า  ( Education 
Disruption) และ 2. จ านวนนักศึกษา
แรกเข๎าไมํเป็น ไปตามแผนรับนักศึกษา  
  2) ความเสี่ยงทางด๎านการปฏิบัติงาน 
ได๎แกํ 1.คุณสมบัติอาจารย๑ยังไมํเป็นไป
ตามเกณฑ๑มาตรฐานหลักสูตร 2. ผล 
งานวิจัยไมํตอบโจทย๑แก๎ไขปัญหาพื้นที่
ชุมชนและท๎องถิ่น และ 3. รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในยุคปกติวิถีใหมํ 
(New normal) และ  
  3) ความเสี่ยงทางด๎านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ได๎แกํ 1.การเบิกจํายที่ไมํ
ยืดหยุํนกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปกติ
วิถีใหมํ (New normal)   
 

1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์  
ความเสี่ยง 
1. อนาคตการศึกษา (Education 
Disruption) 
สาเหตุความเสี่ยง 
1.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางเกิน
ค าด กา รณ๑  เ นื่ อ ง จ า กสภ าพ ทา ง
เศรษฐกิจ สังคม โครงสร๎างประชากร 
สิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยีดิจิตอล
เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว  
1.2 สถานการณ๑การแพรํระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
ยังไมํสิ้นสุด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1.1 พัฒนาหลักสูตรให๎ตรงกับการ
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เปลี่ยนแปลง 
   - หลักสูตรพันธุ๑ใหมํ 
   - หลักสูตรบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work 
Integrated Education: CWIE)      
 1.2 ปรับการเรียนการสอนให๎มีการใช๎
เทคโนโลยีตามสถานการณ๑ และทันตํอ
การเปลี่ยนแปลง 
 1.3 พัฒนารูปแบบการท างานแบบ 
Work from Home ที่มีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศให๎รองรับ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน๑  
ระดับความเสี่ยงก่อนการด าเนินงาน   
ระดับสูงมาก 
ระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินงาน   
ระดับสูง 
ความเสี่ยง 
 2. จ านวนนักศึกษาแรกเข๎าไมํเป็นไป
ตามแผนรับนักศึกษา 
สาเหตุความเสี่ยง 
 2.1 จ านวนประชากรกลุํมวัยเรียนลด
จ านวนลง  
 2.2 ความทันสมัยของการจัดการเรียน
การสอน ครุภัณฑ๑/ห๎องปฏิบัติการของ
สาขาวิชาเดียวกันหรือคล๎ายกันใน
มหาวิทยาลัยคูํแขํง 
 2.3 นักเรียนให๎ความสนใจเรียนสาย
อาชีพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถาบันกลุํม
อาชีวศึกษามีการเปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี 
 2 .4  นั ก เรี ยนจ านวนมาก ไมํ รู๎ จั ก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 2.1 พัฒนาบุคลากรให๎เป็นครูมืออาชีพ 
 2.2 ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการและการ
จัดซื้อครุภัณฑ๑ให๎มีความพร๎อมในการ
จัดการเรียนการสอน 
 2.3 ปรับการก าหนดภาระงานของบุ
คลกร โดยปรับลดภาระงานสอน และ
ให๎ เพิ่ มภาระง านด๎ านการบริ ก า ร
วิชาการ และโครงการหารายได๎ 
 2.4 ปรับปรุงหลักสูตรที่มีความ
สอดคล๎ อ ง กั บ คว ามต๎ อ ง กา รขอ ง
ตลาดแรงงานมากข้ึน 
 2.5 จ๎างบริษัทมืออาชีพมาท าการ
ประชาสัมพันธ๑หลักสูตรและความ
นําสนใจของมหาวิทยาลัย สูํสาธารณะ
มากข้ึน 
ระดับความเสี่ยงก่อนการด าเนินงาน  
ระดับสูง 
ระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินงาน  
ระดับสูง 
 

2) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน  
ความเสี่ยง 
1. คุณสมบัติของอาจารย๑ยังไมํเป็นไป
ตามเกณฑ๑มาตรฐานหลักสูตร 
สาเหตุความเสี่ยง 
  1.1 อาจารย๑รุํนเกําที่มีต าแหนํงทาง
วิชาการได๎ เกษียณการท างาน และ
อาจารย๑รุํนใหมํยังอยูํ ในชํวงเวลาที่
พัฒนาผลงานทางวิชาการ  
  1.2 อาจารย๑รํุนใหมํยังไมํมีผลงานที่จะ
ได๎รับการตีพิมพ๑ในวารสารทางวิชาการ
ตามเกณฑ๑ที่ก าหนด 
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 1.3 แหลํงตีพิมพ๑งานวิจัยของอาจารย๑
ยังไมํ เพียงพอกับความต๎องการของ
อาจารย๑ที่ต๎องการสํงผลงานวิชาการ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎อาจารย๑ได๎
จัดท าผลงานทางวิชาการอยํางตํอเนื่อง 
  1.2 สํงเสริมสนับสนุนให๎มีระบบพี่
เลี้ยง และจัดท ามาตรการจูงใจในการ
ท าผลงานทางวิชาการ 
  1.3 สํงเสริมการท าวิจัยในรูปชุด
โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสการได๎รับ
ทุนวิจัย  
  1.4 สนับสนุนและผลักดันให๎ทุกคณะ
มีวารสารที่อยูํในฐาน TCI เพื่อรองรับ
งานวิจัย 
ระดับความเสี่ยงก่อนการด าเนินงาน  
ระดับสูง 
ระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินงาน  
ระดับปานกลาง 
 

ความเสี่ยง 
  2. ผลงานวิจัยไมํตอบโจทย๑แก๎ไข
ปัญหาพื้นที่ชุมชนและท๎องถิ่น 
สาเหตุความเสี่ยง 
  2.1 พื้นที่ชุมชนและท๎องถิ่นไมํทราบ
ถึงความเชี่ยวชาญด๎านงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
  2.2 นักวิจัยขาดทักษะในการเชื่อมโยง
งานวิจัยที่เป็นองค๑ความรู๎พื้นฐานไปสูํ
นวัตกรรมเพื่อแก๎ไขปัญหาพื้นที่ชุมชน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ด าเนินงาน
จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร๎างผล 
งานวิจัยให๎ตอบโจทย๑การแก๎ไขปัญหา
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พื้นที่ชุมชนและท๎องถิ่น ดังนี้ 
     2.1 จัดอบรม สัมมนาภาคีเครือขําย
เพื่อเพิ่มสมรรถนะด๎านการวิจัยผลิต
นวัตกรรมเพื่อสร๎างสรรค๑ หรือแก๎ไข
ปัญหาชุมชน 
     2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติการวิจัย และการท าวิจัยแบบ
บูรณาการระหวํางชุมชนและท๎องถิ่น 
ระดับความเสี่ยงก่อนการด าเนินงาน  
ระดับสูง 
ระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินงาน  
ระดับปานกลาง 
 

ความเสี่ยง 
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ยุคปกติวิถีใหมํ (New normal) 
สาเหตุความเสี่ยง 
  3.1 การเรียนการสอนที่ยังไมํปรับการ
ใช๎เทคโนโลยีตามสถานการณ๑ และทันตํอ
การเปลี่ยนแปลง 
  3.2 สถานการณ๑การแพรํระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
ยังไมํสิ้นสุด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  3.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎อาจารย๑
จัดการเรียนการสอนออนไลน๑  
  3.2 สํ ง เสริมสนับสนุนให๎อาจารย๑
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
  3.3 สํงเสริมสนับสนุนการจัดหาสื่อ
การสอนในรูปแบบ e-Book ให๎
เพียงพอ  
  3.4 สํงเสริมการจัดการเรียนการสอน
และประเมินผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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  3.5 สํงเสริมสนับสนุนการท าความ
รํวมมือและจัดหาฐานข๎อมูลออนไลน๑ทั้ง
ไทยและตํางประเทศ 
  3.6 สํงเสริมสนับสนุนการท าความ
รํวมมือและจัดหาฐานข๎อมูลออนไลน๑ทั้ง
ไทยและตํางประเทศ 
ระดับความเสี่ยงก่อนการด าเนินงาน  
ระดับสูง 
ระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินงาน  
ระดับปานกลาง 
 

3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  
ความเสี่ยง 
  การเบิกจํ ายที่ ไ มํ ยื ดหยุํ นกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปกติวิถีใหมํ (New 
normal)   
สาเหตุความเสี่ยง 
  1. การด าเนินงานตามพันธกิจตําง ๆ 
ในสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงไปในยคุ
ปกติวิถีใหมํ (New normal) เชํน รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ 
รูปแบบการจัดประชุมคณะกรรมการ
ชุดตําง ๆ ผํานระบบออนไลน๑ รูปแบบ
ให๎บริการวิชาการแกํสังคมผํานระบบ
ออนไลน๑  และการจัดอบรมความ 
สามารถด๎านดิจิทัลเพื่อสะท๎อนความ 
สามารถของนักศึกษาและบุคลากร 
โดยเฉพาะอยํางความสามารถด๎าน
ดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายระดับ
ปริญญาตรีที่สอบผํานตามที่มหาวิทยาลัย 
เป็นต๎น  
  2. สถานการณ๑การแพรํระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
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ยังไมํสิ้นสุด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. จัดท าระเบียบ/ประกาศ/ข๎อบังคับให๎
ยืดหยุํนกับการด าเนินงานตามพันธกิจใน
สถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงในยุคปกติ
วิถีใหมํ (New normal) และการแพรํ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 
 2. จัดท าแนวปฏิบัติในการเบิกจํายเงิน
ให๎แกํผู๎ขออนุมัติ 
 3. ให๎ความรู๎เกี่ยวกับระเบียบ/ประกาศ/
ข๎อบังคับให๎กับบุคลากร 
ระดับความเสี่ยงก่อนการด าเนินงาน  
ระดับสูง 
ระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินงาน  
ระดับปานกลาง 

 4 บริหารงานด๎วยหลักธรรมา-
ภิบาลอยํางครบถ๎วนทั้ ง 
10 ประการที่อธิบายการ
ด าเนิน งานอยํางชัดเจน 

ผู๎บริหารของมหาวิทยาลัย บริหาร 
งานด๎วยความซื่อสัตย๑สุจริต โปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ พร๎อมรับผิดชอบ สร๎าง
ความมั่นใจแกํสังคม มีการตํอต๎านการ
ทุจริตคอร๑รัปชั่นทุกรูปแบบ บริหารงาน
เพื่ อ ใ ห๎ ม หา วิ ท ย า ลั ย เป็ น อ ง ค๑ ก ร
คุณธรรมและมีความโปรํงใสในการ
ปฏิบัติราชการ ยึดหลักดังนี้ 

1 )  ปฏิ บั ติ ง านทุ ก ขั้ น ตอนตาม
กฎหมาย ระเบียบและข๎อบังคับ 

2) ปลูกฝังและสร๎างความตระหนักรู๎ 
คํานิยมในการตํอต๎านทุจริตคอร๑รัปชั่น 
รู๎จักแยกแยะประโยชน๑สํ วนตนกับ
ประโยชน๑สํ วนรวม มีกิจกรรมการ
ปลู กฝั งคํ านิ ยมตํ า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ย วกั บ
คุณธรรมและความโปรํงใส มีทัศนคติที่
ดีในการด าเนินงาน โดยมหาวิทยาลัย  

5.1.4.1 รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 
(ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 
5.1.4.2 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เรื่องเจตจ านงใน
การบริหารงานมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563 
5.1.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการให๎
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียมีสํวนรํวมใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563 
5.1.4.4 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี  เรื่องมาตรการ
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มีการประชาสัมพันธ๑อยํางตํอเนื่อง และ
มีกิจกรรมที่ผู๎บริหารอธิบายด๎วยสื่อวีดิ
ทัศน๑ ITA : การพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติ งานตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใส เพื่อให๎
บุคลากรมีความเข๎าใจ เกิดทัศนคติ 
คํานิยม ในการปฏิบัติงานอยํางซื่อสัตย๑
สุจริต  

3) ไมํยอมรับพฤติกรรมการทุจริต
คอร๑รัปชั่น 

4) สร๎างสังคมที่มีจิตส านึก ตระหนัก
ถึ งผลร๎ าย  และตํอต๎ านการทุ จริ ต
คอร๑รัปชั่นทุกรูปแบบ มีกิจกรรมในการ
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได๎
น า infographic ในการเผยแพรํข๎อมูล 
เป็นการปลูกฝั่ งคํานิยมสุจริตให๎กับ
บุคลากร  โดยมหาวิทยาลัยมี การ
ประชาสัมพันธ๑อยํางตํอเนื่อง ทั้งการงด
รับ ของขวัญของฝากทุกเทศกาล ซึ่ง
เป็นสํวนหนึ่งของนโยบายในการปอ้งกัน
และตํอต๎านการทุจริต มีการชี้แจ๎งในที่
ประชุมให๎บุคลากรมีความเข๎าใจถึงการ
งดรับ ของขวัญของฝากทุกเทศกาล 
และมี การกลํ า ว ในการประชุมถึ ง
สโลแกนที่วํา “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  ยึดถือความถูกต๎องเป็นใหญํ 
สุจริตใจในการท างาน” 

5) มุํงบริหารมหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ ที่
มหาวิทยาลัยยึดหลักบริหารจัดการตาม
แนวทางและนโยบายที่ได๎ก าหนดโดย มี
ตัวอยํางผลการด าเนินงานดังนี้ 

จัดการเรื่องร๎องเรียนทุจริต พ.ศ. 
2563 
5.1.4.5 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี  เรื่องมาตรการ
สํงเสริมความโปรํงใสในการ
จัดซื้อจัดจ๎างของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563 
5.1.4.6 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 
5 . 1 . 4 . 7  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 
2563 
5.1.4.8 ระเบียบและข๎อบังคับ
มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏธนบุ รี 
ข๎อบังคับและระเบียบพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
5.1.4.9 ฐานข๎อมูลสารสนเทศ
ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน 
ระบบงานพัสดุ ระบบบุคลากร 
และระบบเงินเดือน  
5.1.4..10  เว็บบอร๑ดมหาวิทยาลัย 
สายตรงอธิการบดี 
5.1.4.11 รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  
5.1.4.12 แผนปฏิบัติการราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
5.1.4.13 รายงานผลการใช๎จําย
งบประมาณรายไตรมาส ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
5.1.4.14 การปรับยุทธศาสตร๑
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1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
ผู๎บริหารของมหาวิทยาลัยมีการ

บริหาร งานให๎เกิดประสิทธิผลโดยมี
ก า ร จั ด ท า แ ล ะ ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และมีการ
ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
โดยมีการประ เมิน  ผลการปฏิบั ติ
ราชการและการประกันคุณภาพเป็น
ประจ าทุกปีพร๎อมทั้งมีการน าผลมา
ทบทวนและปรับปรุง ในประเด็นที่
สามารถพัฒนาให๎เกิดประสิทธิผลมาก
ขึ้น 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
ผู๎บริหารของมหาวิทยาลัย ได๎มีการ

น าระบบหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยการใช๎เทคนิคและเครื่องมือการ
บริหารจัดการอยํ า ง เหมาะสม ให๎
มหาวิทยาลัยสามารถใช๎ทรัพยากรทั้ง
ด๎านต๎นทุนแรงงาน และระยะเวลาให๎
เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุก
กลุํม 

3.หลักการตอบสนอง  
(Responsiveness)     

ผู๎บริหารของมหาวิทยาลัย ได๎ยึดตาม
ประกาศเร่ืองมาตรการให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียมีสํวนรํวมในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในพันธกิจด๎านการผลิต
บัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย เชํน มีการด าเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สูํ
ความเป็นเลิศ Reprofiling  
5.1.4.15 ค าสั่งมอบหมายงาน
ให๎กับรองอธิการบดี 
5.1.4.16 ข๎อบังคับ ระเบียบ 
ค าสั่ง จ านวนเรื่องอุทธรณ๑ร๎อง
ทุกข๑ และการด าเนินการ 
5.1.4.17 รายงานผลการประเมิน
ตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ปีการศึกษา 2563  
5.1.4.18 มติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้ง
ที่  7 / 2 5 6 3  วั น จั น ท ร๑ ที่  3 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบ
แผนกา รจั ด ก า รศึ กษาต าม
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีปี
การศึกษา 2563 - 2565  
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เปิดรับข๎อเสนอแนะจากนักศึกษาหรือผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียหรือชุมชนหรือหนํวยงาน
ภายนอก และน าข๎อเสนอ แนะนั้นมา
ปรับปรุงหรือปฏิบัติเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของนักศึกษาหรือผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียและสร๎างความพึงพอใจ ผํานเว็บ
บอร๑ดของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงมี
มาตรการการจัดการเรื่องร๎องเรียนทุจริต
อยํางชัดเจน 

4. หลักภาระรับผิดชอบ  
(Accountability)  

ผู๎บริหารของมหาวิทยาลัยบริหาร
การด า เนินงานตามภารกิจ  โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อ แสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน๎าที่และผลงานตํอ
เป้ าหมายที่ ก าหนดไ ว๎  โ ดยความ
รับผิดชอบนั้น อยูํในระดับที่สนองตํอ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง
ก า ร แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม ส า นึ ก ใ น ก า ร
รับผิดชอบตํอปัญหาสาธารณะ และมี
การมอบหมายงานตามล าดับ ตั้งแตํรอง
อธิการบดี ผู๎ชํวยอธิการบดี คณบดี 
ผู๎อ านวยการ และหนํวยงานตํางๆ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

5. หลักความโปรํงใส  
(Transparency)  

ผู๎บริหารของมหาวิทยาลัยมีการ
บริหารงานด๎วยความโปรํงใส โดยมีกลไก
ตํางๆ ที่เอื้อตํอการท างานและสามารถ
ตรวจสอบได๎ ด๎วยการเปิดเผยข๎อมูลให๎
ทุกคนหรือผู๎ที่ เกี่ยวข๎องรับทราบ อาทิ 
เว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัย การรายงาน
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ทางการเงิน การเผยแพรํข๎อมูลผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีหนํวยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน๎าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีการ
ประเมินคุณธรรมความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐมี
มาตรการสํงเสริมความโปรํงใสในการ
จัดซื้อจัดจ๎างของมหาวิทยาลัย 

6. หลักการมีสํวนรํวม (Participation)  
ผู๎บริหารของมหาวิทยาลัยได๎มีการ

สํงเสริมให๎เกิดกระบวนการที่ทุกกลุํมมี
โอกาสได๎เข๎ารํวมในการรับรู๎เรียนรู๎ ท า
ความเข๎าใจ รํวมแสดงทัศนะ รํวมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข๎อง  รํวม
คิดแนวทางการแก๎ไขปัญหา รํวมใน
กระบวนการตัดสินใจและรํวมกระบวน 
การพัฒนามหาวิทยาลัยด๎านตําง ๆ และ
เปิดโอกาสให๎เกิดการมีสํวนรํวมในทุก
กลุํม และในการด าเนินงานพันธกิจด๎าน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เชํน พันธกิจการบริการวิชาการแกํสังคม 
ก็สร๎างการมีสํ วนรํวมให๎ชุมชนและ
หนํวยงานภายนอกรํวมกันวิเคราะห๑ และ
จัดท าแผนการบริการวิชาการแกํสังคม 
สํงผลให๎การบริการวิชาการมีการด าเนิน 
งานที่ สอดคล๎องความต๎องการของ
ท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง และสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ใหมํมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นตามพระราโชบาย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) อีก
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ด๎วย  
7. หลักการกระจายอ านาจ  

(Decentralization)  
ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยมีแนวทางการ

บริหารตามนโยบายการบริทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย ยึดหลักการ
กระจายอ านาจ โดยมีการมอบหมาย
ภาระงานลงสูํผู๎ใต๎บังคับบัญชาตามล าดับ
ขั้น ซึ่ งการมอบหมายภาระงานหรือ
กระจายอ านาจนั้น  มีระบบการควบคุม 
ก ากับ ติดตาม ในการบริหารจัดการตาม
ภารกิจมหาวิทยาลัย ให๎หนํวยงานมี
ความคลํองตัวในการด าเนินงาน   

8. หลักนิติธรรม (Rule of law)  
ผู๎บริหารของมหาวิทยาลัยยึดถือ

หลักการบริหารงาน “ครองตน ครอง
งาน และครองธรรม”  บริหารงานตาม
อ านาจของกฎหมาย  กฎระเบียบ 
ข๎อบังคับ ในการบริหารราชการด๎วย
ความเป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติและ
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย เพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมเป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีการปฏิบัติราชการ
โดยใช๎ข๎อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
มหาวิทยาลัยในการก ากับดูแล พร๎อม
ยังได๎สํงเสริมบุคลากรปฏิบัติตามกฎ
ข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
ผู๎บริหารของมหาวิทยาลัย มีการ

บริหารด๎วยความเสมอภาคและเทํา
เทียมกัน ไมํเลือกปฏิบัติแบํงแยก เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา สถานะ ระดับการ 
ศึกษา และอื่นๆ พร๎อมยังสํงเสริมให๎ทุก
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หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติ
ตํ อผู๎ บ ริหาร คณาจารย๑  บุคลากร 
นักศึกษา และผู๎ขอรับบริการด๎วยความ
เสมอภาคเทําเทียมกัน เชํน การรับ
สมัครนักศึกษาเพื่อเข๎าศึกษาตํอโดยไมํ
กีดกันเลือกปฏิบัติด๎วยเหตุผลเรื่องถิ่น
ก าเนิด เชื้อชาติ ความพิการสภาพทาง
กายหรือสุขภาพ  

10. หลักมุํงเน๎นฉันทามติ  
(Consensus Oriented)  

ผู๎บริหารของมหาวิทยาลัยยึดฉันทา
มติ เพื่อหาสรุปตกลงรํวมกันภายใต๎ผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียเพื่อน าข๎อตกลงไป
ปฏิบัติ พร๎อมกันนั้นยังเปิดโอกาสให๎
บุคลากรทุกระดับได๎แสดงความคิดเห็น
เทําเทียมอยํางเสรี เพื่อน าเอาข๎อเสนอ 
แนะ ความคิดเห็นตําง ๆ ของบุคลากร 
เชํน ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2563 - 2565 ที่มุํงเน๎นรับ
ฟั งความคิดเห็นอยํางรอบด๎านจาก
ผู๎บริหาร คณาจารย๑  เจ๎าหน๎าที่และ
ประชาคมทุกทําน 

   จากผลการบริหารงานที่ยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาลดังกลําวสํงผลให๎
มหาวิทยาลัยคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํง ใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ( ITA) 
มีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกปี ในปีงบประมาณ 
2561 มหาวิทยาลัยได๎ 75.40 คะแนน 
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได๎ 
94.70 คะแนน และในปีงบประมาณ 
2563 มหาวิทยาลัยได๎ 98.73 คะแนน 
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ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 และปีงบ 
ประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีมีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในกลุํม
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยยังมุํงมั่นและ
ให๎ความส าคัญของการประเมินคุณธรรม
และความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐจึงน าไปเป็นสํวนหนึ่ง
ในการปรับปรุง พัฒนาขั้นตอนการให๎ 
บริการตําง ๆ  และมีกาพัฒนาบริหาร
จัดการอยํางตํอเนื่อง  

 5 การก ากับติดตามสํงเสริม
สนับสนุนให๎ทุกหนํวยงาน
ในมหาวิทยาลัยมีการด าเนิน 
การจัดการความรู๎ตามระบบ 

มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพ โดยมีการก าหนดให๎
ทุกหลักสูตร คณะ และหนํวยงานสํง
ตัวแทนเข๎ามารํวมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานกลางประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
แตํงตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน
กลางประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2563 มีการประชุมเพื่อ
ก ากับติดตามงานของระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับหนํวยงาน พร๎อม
ทั้งยังเป็นเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
การจัดความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของ
การจัดการความรู๎ โดยมีการมอบนโยบาย
เก่ียวกับการจัดการความรู๎และพร๎อมทั้ง
สนั บ ส นุ น ให๎ ทุ ก หนํ ว ย ง าน มี ก า ร
ด าเนินงานการจัดการความรู๎ โดยให๎แตํ
ละคณะจัดท าการจัดการความรู๎ ให๎
ครอบคลุมพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิต

5.2.5.1 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานกลางประกันคุณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี  ประจ าปีการศึกษา 
2563 
https://office.dru.ac.th/_do
cqadru/datas/dms/80/605a
b5a761265.pdf  
5.2.5.2 การจัดการความรู๎
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปี
การศึกษา 2563 
https://qa.dru.ac.th/ (เลือก 
ความรู๎ KM) 
5.2.5.3 ขําวกิจกรรมที่ด าเนิน 
งาน (30 เมษายน) 
https://www.dru.ac.th/drun
ews/news/DNS000002081/   
5.2.5.4 ขําวกิจกรรมที่ด าเนิน 
งาน (14 พฤษภาคม) 
https://www.dru.ac.th/drun
ews/news/DNS000002092/ 
5.2.5.5 ขําวกิจกรรมที่ด าเนิน 
งาน (31 พฤษภาคม) 

https://office.dru.ac.th/_docqadru/datas/dms/80/605ab5a761265.pdf
https://office.dru.ac.th/_docqadru/datas/dms/80/605ab5a761265.pdf
https://office.dru.ac.th/_docqadru/datas/dms/80/605ab5a761265.pdf
https://qa.dru.ac.th/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002081/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002081/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002092/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002092/
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และด๎านการวิจัย รวมถึงทุกหนํวยงานมี
การจัดการความรู๎ เชํน สถาบันวิจัยและ
พัฒนามีการจัดการความรู๎ผํานสารวิจัย 
เพื่อให๎ทุกหนํวยงานพัฒนาการจัดการ
ความรู๎ ให๎ เป็นระบบ มีการแบํงปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน  

มหาวิทยาลัยได๎ก าหนดประเด็นการ
จัดการเรียนรู๎ปีการศึกษา 2563 การ
บริการวิชาการแกํสังคม 

โดยที่มหาวิทยาลัยมีการจัดท า
ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎ออนไลน๑ : ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมยํานกะดีจีน
ตามแผนการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑
กับชุมชนและแผนการบริการวิชาการ
แกํสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ปีการศึกษา 2563 
      มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุ ม 
คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาศูนย๑
การเรียนรู๎ออนไลน๑ มีการวางแผน
รํวมกัน มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เพื่อน าไปจัดท าศูนย๑การเรียนรู๎ยํานกะดี
จีน โดยในการประชุมมีตัวแทนจากทุก
คณะและหนํวยงานประชุม ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1. วันที่ 30 เมษายน 2564 
2. วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
3. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  
หลังจากการประชุมมีการกลั่นกรอง

ประเด็นตําง ๆ มีการแก๎ไขปรับปรุง
เนื้อหากํอนเผยแพรํ โดยที่มหาวิทยาลัย
มี การกระจายความรู๎ บน เว็ บของ

https://www.dru.ac.th/drun
ews/news/DNS000002106/  
5.2.5.6 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎
ออนไลน๑ : ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมยํ านกะดี จี นตาม
แผนการเสริมสร๎างความ สัมพันธ๑
กับชุมชนและแผนการบริการ
วิชาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2563 
https://asc.dru.ac.th/asc/pe
rsonnel_main.php  
5.2.5.7 ศูนย๑การเรียนรู๎ยํานกะดี
จีน 
https://asc.dru.ac.th/asc/in
dex.php 
5.2.5.8 การประชุมคณะกรรมการ
การด าเนินงานกลางประกัน
คุณภาพการศึกษา (9 ธันวาคม) 
https://www.dru.ac.th/drun
ews/news/DNS000001801/  
5.2.5.9 การมอบเกียรติบัตรให๎ 
กับหลักสูตรและคณะ (3 ธันวาคม) 
https://www.dru.ac.th/drun
ews/news/DNS000001783/  
5.2.5.10 การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานกลางประกันคุณภาพ
การศึกษา (24 กุมภาพันธ๑) 
https://www.dru.ac.th/drun
ews/news/DNS000001934/  
5.2.5.11 สารวิจัย 
https://www.dru.ac.th/s/5y
c47 หัวข๎อการจัดการความรู๎ 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002106/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002106/
https://asc.dru.ac.th/asc/personnel_main.php
https://asc.dru.ac.th/asc/personnel_main.php
https://asc.dru.ac.th/asc/index.php
https://asc.dru.ac.th/asc/index.php
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001801/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001801/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001783/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001783/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001934/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001934/
https://www.dru.ac.th/s/5yc47
https://www.dru.ac.th/s/5yc47
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มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยการเสริมแรงด้าน

ประกันคุณภาพ มีการสร้ างแนว
ปฏิบัติ ที่ ดี ในการประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายในและ เป็ นสร้ า ง
แรงจูงใจในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยมีการน าผลจากการประเมิน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะที่ มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ปีการศึกษา 2562 
งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท า
เกียรติบัตรมอบให๎ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) โดยมีทําน 
ผศ .ด ร . ยุ ว ลั กษณ๑  เ วช วิ ทย าขลั ง 
อธิการบดี เป็นผู๎มอบเกียรติบัตร เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ให๎กับตัวแทน
ระดับหลักสูตรและตัวแทนระดับคณะ 

แ ล ะ น า ม า เ ป็ น ว า ร ะ ใ น ก า ร
แลกเปลี่ ยนเรียนรู๎  ในการประชุม
คณะกรรมการการด าเนินงานกลาง
ประกันคุณภาพการศึ กษา  ครั้ ง ที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผล
จากการประเมินระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ปีการ ศึกษา 2562 ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

งานประกันคุณภาพการศึกษาได๎จัด
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกลาง
ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ๑ 2563 เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นการก าหนดเป้าหมายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ปีการศึกษา 2563 
เพื่อมหาวิทยาลัยได๎จัดโครงการหรือ



ห น๎ า  | 189 

 

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

กิจกรรมที่สอดคล๎องกับเป้าหมายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

 6 การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2563 - 2567) และ
มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและ
การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร 
โดยเริ่มตั้งแตํกระบวนการสรรหาบุคลากร
ที่มีคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
น าไปสูํการพัฒนางานผํานเครื่องมือการ
พัฒนาบุคลากร ได๎แกํ การสอนงาน 
การฝกอบรม การใช๎โปรแกรมพี่เลี้ยง 
การหมุน เวียนงานการมอบหมาย
โครงการการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อให๎
บุคลากรมีสมรรถนะ ศักยภาพและ
ความพร๎อมส าหรับก๎าวขึ้นสูต าแหนงที่
สูงขึ้น รวมถึงมีกระบวนการพิจารณา
ของกองทุนพัฒนาบุคลากรที่ ใหการ
สนับสนุนในดานการลาศึกษาตอและ
การท าผลงานวิชาการ 

จากการสนับสนุนตําง ๆ ข๎างต๎นนั้น 
สงผลให๎มีการด าเนินงานในชํวงระยะ 
เวลาประจ าปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการการ
สรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 6 ครั้ง 
โดยด าเนินการสอบแขํงขัน หรือการ
คัดเลือกเพื่อให๎ไดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ 19 อัตราจ าแนกออก 
เป็น  

1.1) สายสนับสนุนวิชาการ 12 
อัตรา  

1.2) สายวิชาการ 7 อัตรา 

5.2.6.1 รํางแผนพฒันาบคุลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 
2563 - 2567) 
5.2.6.2 โครงการสรรหาเพื่อบรรจุ
และแตํงตั้งบุคคลเข๎าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิ ท ยาลั ยร าชภั ฏธนบุ รี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
5.2.6.3 ค าสั่ งมหาวิทยาลั ย     
ราชภัฏธนบุรี เรื่องการแต งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยใหด ารง
ต าแหนํงสูงขึ้น ต าแหนํงประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ ยวชาญ
เฉพาะ 
5.2.6.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัย  ราช
ภัฏธนบุรี เรื่องการแตงตั้งและ
การใหไดรับเงินประจ าต าแหนํง 
5.2.6.5 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ว าด วยกองทุน
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี พ.ศ. 2558 
5.2.6.6 หนังสือกองพัฒนาระบบ
บริหารที่  อว 0642.30 /593 
เรื่องขอมูลประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ระยะเวลา 5 ป 
5.2.6.7 แบบการติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ค ร ง ก า ร ต า ม
แผนพัฒนาบุคลากร 
5.2.6.8รายงานผลการด าเนินการ
ต า ม น โ ย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร
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2. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรด๎านการลาศึกษาตํอ 
ทั้งรูปแบบของการศึกษาภาคปกติ ซึ่ง
อยูํระหวํางด าเนินการในรอบปีการ 
ศึกษานี้ จ านวน 2 ราย และรูปแบบ
ของการศึกษาภาคนอกเวลา โดย
ด าเนินการเพิ่มเติมจากปีการศึกษาที่
แล๎ว จ านวน 1 ราย 

3. มหาวิทยาลัยมีการให๎ทุนการ 
ศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพิ่ม
จากปการศึกษา 2561 จ านวน 1 ราย 

4. มหาวิทยาลัยมีการสํงเสริมและ
สนับสนุนให บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการได๎ รับการแตํ งตั้ ง ให๎ ด า รง
ต าแหนํงสูงขึ้น โดยการพัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อ
ส าหรับใช๎ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลให
ป การศึกษา 2563 มีบุคลากรได๎รับ
แตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนงที่สูงขึ้น ระดับ
ช านาญการ จ านวน 5 ราย 

5. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน
บุคลากรสายวิช าการให๎ก๎ าวขึ้ นสูํ
ต าแหนํงทางวิชาการ พร๎อมทั้งสํงเสริม
และผลักดันให๎บุคลากรสายวิชาการท า
ผลงานทางวิชาการ โดยการให๎เงินทุน
สนับสนุนการท าผลงานวิชาการจาก
กองทุนพัฒนาบุคลากรโดยเพิ่มจากป
การศึกษา 2562 

ซึ่งสามารถจ าแนกรายละเอียด 
ออกเปน 

5.1) มีผู๎ที่ได๎รับแตํงตั้งให๎ด ารง
ต าแหนงผูชวยศาสตราจารย๑ จ านวน 
11 ราย 

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ประจ าปี 2564 
(https://office.dru.ac.th/  
_docweb/datas/dms/192 
/608bd2a3f1f2e.pdf) 
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5.2) มีผู๎ที่ไดรับเงินทุนสนับสนุน
การท าผลงานวิชาการจากกองทุน
พัฒนาบุคลากร จ านวน 18 ราย 

6. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ทั้ง 4 กลยุทธ๑ ได๎แกํ 

6.1) การบริหารจัดการการ
พัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและ
การด าเนินงานด๎านการพัฒนาบุคลากร
ที่ มีป ระสิทธิภาพและมีทรัพยากร
สนับสนุนการด าเนินงานอยางเพียงพอ 

6.2) การพัฒนาผูบริหาร โดย
ตระหนักถึงการพัฒนาผูที่จะกาวขึ้นสู
ต าแหนงประเภทผูบริหาร ใหสมรรถนะ
และทักษะในการบริหารในระดับสูง 

6.3) การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

ให มีบุคลากรด ารงต าแหน
งทางวิชาการจ านวนเพิ่มขึ้น มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและ
สามารถเปนศักยภาพใหแกหลักสูตรได
จ านวนเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะ รวมถึง
ทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น 

6.4) การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถ
วนและเหมาะสมไดด ารง  ต าแหนงใน
ระดับสูงขึ้น 

ซึ่งมีการน านโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปสูํการปฏิบัติ ผําน
การจัดโครงการและกิจกรรมตํางๆ แตํ
ด๎วยสถานการณ๑ของโรคติดเชื้อไวรัสโค
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โรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัย
จึงปรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากร โดย
เน๎นแบบการศึกษาด๎วยตนเองและ       
สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ทางออนไลน๑มากขึ้น 
เพื่อให๎สอดคล๎องกับมาตรการควบคุม
ของภาครัฐ 

 7 การก ากับติดตามสํงเสริม
สนับสนุนให๎ทุกหนํวยงาน
ในมหาวิ ทยา ลั ยมี ก า ร
ด าเนินงานด๎านการประกัน
คุณภาพภายใน ตามระบบ
และกลไกที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ประกอบด๎วยการ
ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดย
จั ด ท า ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหา วิ ทย าลั ย  จั ดท า แผนกา รจั ด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และเกณฑ๑การประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย โดยวางระบบการติดตาม
แล ะ สํ ง เ ส ริ ม ให๎ ทุ กหนํ ว ย ง าน ใ น
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด๎านการ
ประกันคุณภาพตามกระบวนการตําง ๆ 
ประกอบไปด๎วย การควบคุมคุณภาพ 
กา รตรวจสอบคุณภาพ  และการ
ประเมินคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. การควบคุมคุณภาพ   
     1 .1  น าข๎ อ เสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และข๎อก าหนดนโยบายด๎าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยลงสูํ
หลักสูตร คณะ และหนํวยงานสนับสนุน   
เพื่อน าไปปฏิบัติ 
     1.2 แตํ งตั้ งด๎ วยคณะกรรมการ
อ านวยการด๎านการประกันคุณภาพ

5.2 .7.1 ค าสั่ งที่  2726/2563 
เรื่ อง  แตํ งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานกลางประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี  ประจ าปีการศึกษา 
2563 
5.2.7.2 เป้าหมายแตํละตัวบํงชี้
ตามองค๑ประกอบในการประกัน
คุ ณ ภ า พ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ปี
การศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 
2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 
5.2.7.3 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึ กษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
5.2.7.4 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan)  
ปีการศึกษา 2563 
5.2.7.5 แบบรายงานการก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานตามแผน 
พัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ปีการศึกษา 2563 
5.2.7.6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานกลาง
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
2/2563  เรื่ องแนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานด๎านประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายใน  ประจ าปี
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การศึกษา มีหน๎าที่ ดังนี้ 
 - ก าหนดนโยบายด๎านการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  - ก ากับดูแล องค๑ประกอบ ตัวบํงชี้

และเป้ าหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 
2563 

  - ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการด าเนินงานกลาง
ประกันคุณภาพการศึกษาให๎เป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อย 
  1.3 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
กลางประกันคุณภาพการศึกษา มีหน๎าที่
ดังนี้ 

   - ด าเนินงานตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

  - ด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึ กษา  ( Improvement 
Plan) การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหนํวยงานให๎สอดคล๎องกับแผน
ของมหาวิทยาลัย 

  - พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน ให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏ และ ระบบ CHE QA online ใน
ระดับหลักสูตร คณะ หนํวยงานสนับสนุน 
และมหาวิทยาลัย 

  - พัฒนาแนวทางการประสานงาน
และสนับสนุนทุกหนํวยงาน เพื่อให๎เกิด
ความเข๎ า ใจ ความชํ วยเหลื อ และ
ประชาสัมพันธ๑การประกันคุณภาพ
ระหวํางหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยกับ

การศึกษา 2563 วันที่ 24 เดือน 
กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2564 
5 .2 .7 .7  เกณฑ๑ การประ กั น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลั ย   ปี การศึกษา 
2563 
5.2 .7 .8  แนวทางการ เขี ยน
รายงานการประเมิ นตนเอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ปี
การศึกษา 2563 
5.2.7.9 รายละเอียดการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผํ น ดิ น แ ล ะ
งบประมาณรายได๎ ของงาน
ปร ะกั น คุ ณภ าพ กา รศึ กษ า 
ปีงบประมาณ 2563 
5.2.7.10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 8/2563  วันที่ 14 เดือน 
กันยายน  พ.ศ. 2563 
 



ห น๎ า  | 194 
 

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 - ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี

ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ  (SAR) ที่
มีข๎อมูลครบถ๎วนตามเกณฑ๑มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาขึ้น 
และสอดคล๎องมาตรฐานการอุดมศึกษา
ซึ่งก าหนดไว๎ในระบบ CHE QA online 
และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให๎เป็นไปตาม
เกณฑ๑คุณภาพ 
  1.4 ก าหนดผู๎ก ากับดูแล และผู๎จัด เก็บ
ข๎อมูล ตามองค๑ประกอบ 
  1.5 มอบเกณฑ๑การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให๎กับระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ดี และจัดท าปฏิทินการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
   1.6 จัดกิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ
ประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ระดั บ
หลักสูตร ระดับคณะ หนํวยงานสนับสนุน 
แ ล ะ ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  โ ด ย มี
วั ต ถุ ป ระส งค๑ ให๎ บุ คล ากรภาย ใน
มหาวิ ทยาลั ยฯ เข๎ า ใจ เรื่ อง เกณฑ๑
มาตรฐานการประกันคุณภาพฯ โดยผําน
รูปแบบการประชุมคณะกรรมการ
ด า เนิ น งานกลางประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา และผํานกิจกรรมตําง ๆ ดังนี้ 
        - ประชุมชี้แจงเกณฑ๑การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  23 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 และวันที่  24 
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กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2564 
        - ประชุมชี้แจงการใช๎เกณฑ๑การ
ประกั นคุณภาพการศึ กษาภายใน 
มหาวิทยาลัย ส าหรับหนํวยงานสนับสนุน 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2564 
        - อบรมหลักสูตรผู๎ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 ส าหรับผู๎
ไมํมีประสบการณ๑) ระหวํางวันที่ 16  ถึง
วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
       - อบรมการใช๎งานฐานข๎อมูลด๎าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CHE 
QA Online) ระดับหลักสูตร ระหวําง
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม และวันที่ 26 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  
  1.7 กิจกรรมด๎านประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหวํางมหาวิทยาลัยเครือขําย 
ซึ่งได๎ด าเนินกิจกรรมรํวมกับเครือขําย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชํน 
      - ประชุมชี้แจงการปรับปรุงเกณฑ๑
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563   
      - ประชุมชี้แจงเกณฑ๑การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2564 
2. การตรวจสอบคุณภาพ 
    มหาวิทยาลัยมีกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพการด าเนินงานด๎านประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
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2563  
    - การรายงานผลการด าเนินงานด๎าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และ
หนํวยงานสนับสนุน ผํานการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) รอบ 6 เดือน และ 
9 เดือน และมีน าผลการรายงานการ
ติดตามดังกลําวฯ มารายงานตํอที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานกลางประกัน
คุณภาพ 
    - ตรวจสอบคุณภาพของการด าเนิน 
งานด๎านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบันผํานการประชุมวิพากษ๑
(รําง)รายงานการประเมินตนเอง ระดับ
สถาบัน เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2563 และผํานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานกลางประกัน
คุณภาพ และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให๎สอดคล๎อง
กับแนวทางการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้  ยังด าเนินการส ารวจ
หลักสูตรที่ไมํสามารถด าเนินการครบทุก
ตัวบํงชี้ตามเกณฑ๑การประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่ อให๎หลักสูตรเหลํานั้น
ด าเนินการยื่นเร่ืองเพื่อขอยกเว๎นรับการ
ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2563 รายตัวบํงชี้ เพื่อให๎ผล
การประเมินสอดคล๎องกับการด าเนินงาน
ของหลักสูตรมากที่สุด 
  3. การประเมินคุณภาพ  
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     1. มหาวิทยาลัยก าหนดให๎ทุกหนํวยงาน
ใช๎ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามเกณฑ๑ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2562 โดยแบํงเป็นการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้ งสิ้ น 3 ระดับ คือ ระดับ
หลั กสู ตร  ระดั บคณะ และระดั บ
มหาวิทยาลัย รวมถึงมีเกณฑ๑การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนํวยงาน
สนับสนุนที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
   2. ก าหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ไว๎ดังนี้ 
      ระดับหลักสูตร ระหวํางวันที่ 1 – 11 
มิถุนายน 2564  
      ระดั บคณะ ระหวํ า งวั นที่   21 
มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564 
      ระดับหนํวยงานสนับสนุน ระหวําง
วันที่  21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564 
       ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 9 – 31 
สิงหาคม 2564  
  3. ด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามปฏิทินการประเมิน
คุณภาพที่ก าหนด 
  4. ก ากับการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
  5. จั ดท ารายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงระดับ
หนํวยงานสนับสนุนและรายงานตํอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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  6. กรอกข๎อมูลการด าเนินงานและสํง
รายงานผลผํานระบบ CHE QA Online 
ให๎ สป.อว.ทราบ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข๎อ 5.00  - 
 
ตัวบ่งช้ี 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ๑ 
อธิบายตัวบ่งชี ้
 ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท๎อนได๎วําในแตํละมหาวิทยาลัยได๎มีการก ากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตํละหลักสูตรของแตํละคณะให๎เป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ๑มาตรฐานที่เก่ียวข๎องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงานใน
แตํละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูํในระดับใด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
 
 

หมายเหตุ : คณะที่ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
และมีการประเมินตามระบบดังกลําว ไมํต๎องน าคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมาค านวณในตัวบํงช้ีนี้ แตํต๎องรายงานผล
ในตัวบํงช้ีนี้ให๎ครบถ๎วน 

 
ผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะครุศาสตร๑ ได๎คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบํงชี้       4.54 คะแนน  
คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ได๎คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบํงชี้      4.50 คะแนน  
คณะวิทยาการจัดการ ได๎คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบํงชี้       4.44 คะแนน  
คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ได๎คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบํงชี้      4.43 คะแนน  
ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  

คะแนนที่ได๎ = 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
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รายการหลักฐาน 
 5.3.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร๑ 
  5.3.1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร๑  
และสังคมศาสตร๑ 
 5.3.1.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
  5.3.1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร๑และ 
เทคโนโลยี 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

4.50 ผลการประเมินของทุกคณะ 
(4.54 + 4.50 + 4.44 + 4.43)/4 

= 4.48 

4.48 -  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยมีหน๎าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมี
การด าเนินการตั้งแตํการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบํงชี้
และเกณฑ๑การประเมินจะมุํงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวําการประเมินคุณภาพ เพ่ือให๎สามารถ
สํงเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไปตามที่ก าหนด สะท๎อนการจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให๎เป็นไป
ตามองค๑ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2.  มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข๎อ 1 และรายงานผล
การติดตามให๎กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให๎เกิดผลตามองค๑ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4.54 + 4.50 + 4.44 + 4.43 
= 4.48 คะแนน 

4 
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 4.  น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและคณะที่ผํานการพิจารณาของกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 5.  น าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน
ของคณะให๎มีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผํานองค๑ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข๎อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกใน
การก ากับติดตามการ
ด า เนิ น กา รประกั น
คุณภาพหลักสูตรและ
คณะให๎ เป็ น ไปตาม
องค๑ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

มหาวิทยาลัย ได๎มอบหมายให๎งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ก ากับติดตาม
การด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

ก าหนดให๎ทุกหลักสูตร คณะ และ
หนํวยงานสํ งตัวแทนเข๎ามารํวมเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
คณะกรรมการด าเนินงานกลางประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
เพื่อรับทราบนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และก ากับ
ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
ระดับหลักสูตร คณะ และหนํวยงาน 
พร๎อมทั้งยังเป็นเวทีส าหรับแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ 
ศึกษา ท าให๎สามารถด าเนินงานด๎านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ได๎อยํางครบถ๎วน 
ตามระบบและกลไกดังตํอไปนี้  

การควบคุม  มหาวิทยาลัยมีการ
ก าหนดเป้าหมายในแตํละตัวบํงชี้ จัดท า
แนวปฏิบัติการด าเนินงาน และปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ด๎านประกันคุณภาพการศึกษา 

5.4.1.1 ค าสั่งที่ 2726/2563 เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
กลางประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
5.4.1.2 ค าสั่งที่1420/2564 เร่ือง 
แตํงตั้ งคณะกรรมการจัดท าเลํม
รายงานประเมินตนเอง ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2563 
5.4.1.3 เป้าหมายแตํละตัวบํงชี้ตาม
องค๑ประกอบในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 (1 
มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 
2564) 
5.4.1.4 แนวปฏิบัติการด าเนินงาน
ด๎านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
5.4.1.5 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการ 
ศึกษา 2563 
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เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว๎ จึงมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกลาง
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประจ าทุก
เดือน เพื่อเป็นการควบคุมให๎ไปถึงเป้าหมาย
ที่ตั้งไว๎ และส าหรับแก๎ไขปัญหาในระหวําง
ทาง 

ติดตามการด าเนินงาน นอกจากจะมี
การติดตามการด าเนินงานผํานทางที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกลาง
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าทุก
เดือนแล๎ว นอกจากนี้ยังมีแบบรายงาน
การก ากับติดตาม การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ โดยติดตามทุก ๆ 6 
เดือน และ 9 เดือน และ 

ประเมินคุณภาพ มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ 
หนํวยงาน และมหาวิทยาลัย โดยได๎
แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าเลํมรายงาน
การประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 
เพื่อให๎เลํมรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับมหาวิทยาลัยมี ความครบถ๎ วน
สมบูรณ๑ มีแนวทางการเขียนในแตํละ
องค๑ประกอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
พร๎อมทั้งสามารถสรุปการด าเนินงานตลอด
ทั้งปีการศึกษา 2563 ให๎คณะกรรมการ
ผู๎ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได๎เห็น
ภาพรวมในการด าเนินงานจากเลํมรายงาน
การประเมินตนเองเลํมนี้  

หลังจากตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เรียบร๎อยแล๎ว ทางงานประกันคุณภาพ 
จะน ารายงานเสนอตํอสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งมีการสํงรายงานผลการประเมิน

5.4.1.6 แบบรายงานการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานตามแผน 
พัฒนาคุณภาพ ( Improvement 
Plan) ปีการศึกษา 2563 
5.4.1 .7 บันทึกข๎อความที่  อว 
0642.24/176 ลงวันที่ 21 กันยายน 
2563 เรื่อง แจ๎งมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 
8/2563 โดยผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 
เรื่องสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2562 
5.4.1.8 บันทึกข๎อความที่ อว 
0642.24/222 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2563 เรื่อง แจ๎งมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 
10/2563 โดยผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 
เรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2562 (1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 
พฤษภาคม 2563) และตาราง
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระหวํางปีการศึกษา 
2561 กับปีการศึกษา 2562 
5.4.1.9 ภาพระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตนเอง ให๎กับต๎นสังกัด ตามเวลาที่ก าหนด
โดยผํานระบบ CHE QA Online พร๎อม
น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
และข๎อเสนอแนะที่ได๎จากคณะกรรมการ 
ผู๎ประเมิน ไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) เพื่อน ามาปรับปรุง
ในปีถัดไป 

นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2563 งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ได๎พัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับใช๎ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดย
ได๎รับความอนุเคราะห๑จากงานเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชํวยในการพัฒนาระบบ  

 2 มีคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ให๎เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข๎อ 1 และ
รายงานผลการติดตาม
ให๎ ก ร รม กา ร ระดั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ
พิจารณา 

มีการแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนิน 
งานกลางประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
การจัดประชุมเดือนละครั้ง ตลอดปีการ 
ศึกษา เพื่อเป็นการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับหนํวยงาน  

นอกจากนี้ยังมีแบบรายงานการก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ โดยติดตามทุก ๆ 6 เดือน และ 
9 เดือน แล๎วน ารายงานผลการติดตาม  
เข๎าที่ประชุมเพื่อแจ๎งให๎มหาวิทยาลัย
พิจารณาตํอไป 

5.4.2.1 ค าสั่งที่ 2726/2563 เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
กลางประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
5.4.2.2 วาระการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานกลางประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5.4.2.3 แบบรายงานการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ปีการศึกษา 
2563 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากร
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานของหลักสูตร
และคณะ ให๎ เกิดผล
ตามองค๑ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

มีการจัดสรรทรัพยากรด๎านงบประมาณ
ให๎กับหลักสูตร และคณะตําง ๆ ทั้งใน
สํวนของเงินงบประมาณแผํนดิน และเงิน
งบประมาณรายได๎ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให๎ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
น าไปด าเนินงานให๎เกิดผลตามองค๑ประกอบ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ

5.4.3.1 รายละเอียดการจัดสรรงบ 
ประมาณแผํนดินมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 
5.4.3.2 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณรายจํายจากเงินรายได๎
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ระดับคณะ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม
ตําง ๆ เชํน จัดอบรมเตรียมความพร๎อม
การประกันคุณภาพให๎กับบุคลากรใน
คณะ การจัดโครงการวิพากษ๑รายงานการ
ประเมินตนเอง รวมถึงไปการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะอีกด๎วย  

 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563) 
5.4.3.3 รายละเอียดการจัดสรรงบ 
ประมาณแผํนดินมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) 
5.4.3.4 รายละเอียดการจัดสรรงบ 
ประมาณรายจํายจากเงินรายได๎
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
5.4.3.5 รวมเลํมสารประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 

 4 น า ผลกา รประ เมิ น
คุณภาพทุกหลักสูตร 
และทุกคณะที่ผํานการ
พิจารณาของกรรมการ
ระดั บมหาวิ ทยาลั ย
เสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายในของระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของระดับหลักสูตร ระดับคณะ  

5.4.4.1 บันทึกข๎อความ ที่ สนป. 
075 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
เรื่อง การรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 
5.4.4.2 บันทึกข๎อความ ที่ สนป. 
076 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
เรื่อง การรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 
5.4.4.3 วาระการประชุมคณะ 
กรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
5.4.4.4 วาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
5.4.4.5 ตารางสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2563 
5.4.4.6 ตารางสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 5 น าผลการประเมินและ
ข๎อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยมาปรับปรุง
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร
ด า เนิน งานของคณะ  
ให๎มีคุณภาพดีขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 เสนอ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 
8/2563 และน าข๎อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัย แจ๎งให๎คณะ ทั้ง 4 คณะ
ด า เนิ นการตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ย
เสนอแนะตํอไป 

 

5.4.5 .1 บันทึกข๎อความที่  อว 
0642.24/176 ลงวันที่ 21 กันยายน 
2563 เรื่อง แจ๎งมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 
8/2563 โดยผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 
เรื่องสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2562 
5.4.5.2 ตารางสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2562 
5.4.5.3 ตารางสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2562 
5.4.5.4 ตารางสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2563 
5.4.5.5 ตารางสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ทุกหลักสูตรผํานองค๑ 
ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีหลักสูตร
ทั้ งหมด 35 หลักสูตร ประกอบด๎ วย 
หลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 33 หลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร 

5.4.6.1 ตารางสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2563 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

และป.บัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 หลักสูตร 
โดยทั้ง 35 หลักสูตร ผํานองค๑ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร ซึ่งมี
คําเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร
อยูํที่คะแนน 3.51 

5.4.6.2 เลํมรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ทั้ง 4 คณะ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข๎อ 5.00  - 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไม่บรรล)ุ 
5.1 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข๎อ  - 5.00 

5.2 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข๎อ  - 5.00 

5.3 4.50 คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินระดับคณะทุกคณะ 

-  4.48 

5.4 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข๎อ  - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 3.87 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

มหาวิทยาลัยให๎ความส าคัญในการบริหารงานด๎วย
หลักธรรมาภิบาลเป็นอยํางมาก โดยผลงานที่เห็นได๎
เดํนชัด คือ การที่ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการด าเนินการของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปี 
2563 โดยได๎คะแนนอันดับ 1 ของประเภทสถาบัน 
อุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 98.73 ระดับ AA จาก
ทั้งหมด 83 แหํง นับเป็นปีที่ 2 ติดตํอกัน และได๎
คะแนนเป็นอันดับที่ 4 ของระดับประเทศอีกด๎วย 

มหาวิทยาลัยควรมีเตรียมการสํงเสริมให๎บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ๑ใหมํ 
และการขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตรสูํมาตรฐานสากล
ด๎วย AUN - QA (ASEAN University Network 
Quality Assurance) ให๎ทั่วถึงทั้งองค๑กร 



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3  

สรุปการประเมิน และ 

ทิศทางการพฒันา 
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สรุปการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปการประเมิน 

 ตารางท่ี ส.1  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 
3.60 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 

ทุกหลักสูตร 
3.51 

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจาํมหาวิทยาลัยที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
3.44 

29.42 
X 5 3.68 

40 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจาํมหาวิทยาลัยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการ 
2.42 

31.28 
X 5 2.61 

60 

ตัวบงชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ 

4.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจทิัล 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางนวตักรรม 
4.00 

14.655 
= 3.66 3.66 

4 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัยหรืองาน

สังสรรค 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัย งาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรม 
4.70 

22.48 
= 4.50 4.50 

5 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 
4.50 

21.51 
= 4.30 4.30 

5 

ตัวบงชี้ 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
5.00 

56.14 
X 5 = 14.04 5.00 

20 
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ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

5.00 
100 

X 5 5.00 
15 

องคประกอบที่ 4  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวฒันธรรม 

และความเปนไทย 
5.00 มีการดําเนินงาน 7 ขอ 5.00 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2 ผลลัพธดานศิลปวฒันธรรม และ

ความเปนไทย 
5.00 จํานวนองคความรู 21 ชิ้น 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

ตัวบงชี้ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 4.00 

ตัวบงชี้ 5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อ

การกํากับติดตามผลลพัธตามพนัธกิจ กลุม

มหาวิทยาลยั และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 
4.50 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิ

ระดับคณะทุกคณะ 
4.48 

ตัวบงชี้ 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 4.56 4.54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนคะแนนหรือระบุเปนจํานวน  

หรือระบุเปนขอ 
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ตารางท่ี ส.2 การวิเคราะหผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
 

องค 

ประกอบท่ี 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2, 1.3 

(3.68+2.61) 

1.4, 1.5 

1.6, 1.7 

(5.00+5.00 

+5.00+5.00) 

1.1, 1.8 

(3.51+3.66) 

4.18 ระดับด ี

2 4 2.2 

(4.50) 

2.1 

(5.00) 

2.3, 2.4 

(4.30+5.00) 

4.70 ระดับดีมาก 

3 2 - 3.1 

(5.00) 

3.2 

(5.00) 

5.00 ระดับดีมาก 

4 2 - 4.1 

(5.00) 

4.2 

(5.00) 

5.00 ระดับดีมาก 

5 4 - 5.1, 5.3, 5.4 

(4.00+4.48 

+5.00) 

5.2 

(5.00) 

4.62 ระดับดีมาก 

รวม 20 3 10 7 4.54 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
3.60 

ระดับดี 

4.85 

ระดับดีมาก 

4.50 

ระดับดี 

  

 

1) *ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2) *ตัวบงชี้ที่ 5.3 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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ทิศทางการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากรดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยจําแนกเปนรายคณะดังนี้ 

คณะ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 

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

 

การพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยจําแนกเปนรายคณะดังนี้ 

คณะ ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

คณะครุศาสตร 19 20 24 23 36 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 18 23 32 39 43 

คณะวิทยาการจัดการ 18 22 27 27 28 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 15 16 22 23 24 

รวม 70 81 105 112 131 

 

 


