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ขอมูลเบ้ืองตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทํา

การสอน เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2498 โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาที่ผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2504 เปลี่ยนช่ือโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุร ีมีนโยบายที่จะ

ผลิตคร ูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอื่นๆ 

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

แรก 

 พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัยครูธนบุร ี

 พ.ศ.2514 เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ชั้นสูงเปนครั้งแรก 

 พ.ศ.2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 

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

วิทยาศาสตรท่ัวไปเปนครั้งแรก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและ

บุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.) ซึ่ง

หนวยงาน      ตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครู

วาดวยการบริหารกลุมวิทยาลัย 

 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด เปลี่ยนไปอยูใน “สหวิทยาลัย

รัตนโกสินทร” ตามประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครู

ดําเนินงานรวมกัน เรียกวาสหวิทยาลัย 

 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบัน 

ราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 

 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปน

สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี  จึง เปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม

พระราชบัญญัติน้ี โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 

 พ.ศ.2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

หลายหลักสูตร และทําการปรบัปรุงหลกัสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

พ.ศ. 2549 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนต้ังแตปการศึกษา 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 ดังน้ี 

  - 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 ดังน้ี 

  - 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 ดังน้ี 

  - 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 ดังน้ี 

  - University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา 

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ระบุวาใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน 

อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสรมิสรางพลงัปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรยีนรู เชิดชูภูมิปญญาของ

ทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพือ่ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและย่ังยืนของปวงชนมีสวนรวมในการจัดการ

การบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน โดยมี

วัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ระบุวา ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาทีข่อง

มหาวิทยาลัย ดังตอไปน้ี (1) แสวงหาความจริงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรัก

และผูกพันตอทองถ่ิน อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรู เทาทันการ

เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต บัณฑิตของ

ประเทศ (3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ

ของชาติ (4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง ทองถ่ินใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพื่อ

ประโยชนของสวนรวม (5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง (6) ประสานความรวมมือและชวย เหลือ

เกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศเพื่อ

การพัฒนาทองถ่ิน (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให

เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมให

เกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
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ย่ังยืน (8) ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดกําหนดภารกิจในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราช- 

บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 โดยเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยาง     

มืออาชีพ เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู มีความโดดเดนทางดานอุตสาหกรรมบริการ วิจัย สราง     

องคความรูและนวัตกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน    

อยางย่ังยืน 

 ในการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดรวมกันกําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนา

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 อําเภอบางพลี 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางเสาธง โดย   

ในเบื้องตน ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดูแลอําเภอบางพลี ซึ่งเปนอําเภอที่ ต้ังของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมทุรปราการ เปนเบื้องตน 
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ปรัชญา / วิสัยทัศน / คติพจน / พันธกิจ 

ปรัชญา (Philosophy) :   

 มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูคูคุณธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญาสากล สรางองคความรู

เพ่ือพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืนและสรางสังคมคุณภาพ 
 

คติพจน (Motto) :    

 สิกฺขมยปฺญา ปญญาเกิดจากการศึกษา 
 

วิสัยทัศน (Vision) :    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปนสถาบัน

หลักท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ 
 

พันธกิจ (Mission) :    

 1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 

 2. พัฒนาทองถิ่นตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของชุมชน โดยการถายทอด

องคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 

 3. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น และเสริมสรางความเขมแข็งของ

ผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชนตอสวนรวม 

 4. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ มุงเนนการบูรณาการ

เพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและบูรณาการกับภูมิปญญาสากล 

 6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอม

รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : 

 1.  ผลิตและพัฒนาครู/ บุคลากรทางการศึกษา 

 2.  พัฒนาทองถิ่นโดยนอมนําแนวทางพระราชดําริสูการปฏิบัติ 
 

อัตลักษณของบัณฑิต : 

 1.  มีคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค 4 ประการตามแนวพระบรมราโชบาย 

  - มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง 

  - มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง 

  - มีอาชีพมีงานทํา 

  - เปนพลเมืองดีมีวินัย 

 2.  มีจิตอาสา 

 3. มีทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 
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สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี กลุมตรวจสอบภายใน 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ 

คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 

หนวยงานวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

หนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ 

คณะครศุาสตร 

- สํานักงานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบริการวิชาการ 

- งานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี

รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี 

คณะวิทยาการจดัการ 

- สํานักงานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบริการวิชาการ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- สํานักงานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบริการวิชาการ  

โครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

สํานักศิลปะและวฒันธรรม 

- สํานักงานผูอํานวยการ 

- งานทาํนุบํารุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

- งานวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม  

  และศูนยธนบุรีศึกษา วัฒนธรรมและอาเซียน 

  

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ 

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- สํานักงานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบริการวิชาการ 

- ภาควิชามนุษยศาสตร 

- ภาควิชาสังคมศาสตร 

สํานักงานอธกิารบด ี

- สํานักงานอธิการบด ี

- กองกลาง 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศึกษา 

- กองพัฒนาระบบบริหาร 

- กองคลังและพัสด ุ

- กองบริการการศึกษาและบรกิารวิชาการ 

- กลุมงานกฎหมายและวินัย 

- กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ 

  วิสาหกิจและสหกิจศึกษา 

  

สถาบนัวิจยัและพัฒนา 

- สํานักงานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานวิจัย พัฒนา เผยแพร และบรกิารวิชาการ 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สํานักงานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานหอสมุดและสารสนเทศ 

- งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ศูนยภาษา 

- ศูนยคอมพิวเตอร 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

- สํานักงานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ  

- งานหลักสูตร และแผนการเรียน 

- โครงการบัณฑิตศึกษา  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

 ในป พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

ทั่วประเทศ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรมราโชบายที่

กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด

พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ

ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมกีารประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง

รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน

ประจําทุกป 

 จากกฎกระทรวงดังกลาว มหาวิทยาลยัราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

ข้ึน โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนา และไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต้ังแตป

การศึกษา 2562 เปนตนไป  

 องคประกอบและตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาข้ึน ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบัน 

อุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน ซึ่งทําการเพิ่มเติมตัวบงช้ีที่สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โดยกําหนดองคประกอบดังน้ี 
 

 1.  ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก  

   องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  

   องคประกอบที่ 2 บัณฑิต  

   องคประกอบที่ 3 นักศึกษา  

   องคประกอบที่ 4 อาจารย  

   องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

   องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
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 2.  ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

   องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

   องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

   องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   

   องคประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

   องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 

 3.  ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

   องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

   องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

   องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   

   องคประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

   องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 

 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

ใหไดขอมูลที่ช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตร ที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และ

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐาน

ที่ต้ังไวอยางตอเน่ือง เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอตนสังกัดทุกป

การศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสรางความมั่นใจตอ

สังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 

 อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุงเนนที่การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ใหมีการดําเนินการต้ังแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบัณฑิตและ

สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานและ

วิสัยทัศนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนด โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุม

คุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการ

ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการระดับ

มหาวิทยาลัยในทุกปการศึกษา มีความเช่ือมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรอง

คุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่
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สะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพื่อสรางความเช่ือมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

 

แนวปฏิบัติการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 เปนไปดวย

ความเรียบรอย งานประกันคุณภาพการศึกษาขอแจงแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ดังน้ี 

 1. ปฏิทินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน 

และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 

ระดับ ระยะเวลาดําเนินงาน 

ระดับหลกัสูตร ระหวางวันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2564 

ระดับคณะ ระหวางวันที่ 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 

ระดับหนวยงาน ระหวางวันที่ 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 

ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 9 - 31 สิงหาคม 2564 

 

 2. แนวทางการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 

ระดับหลักสูตร ผูประเมินจํานวน 3 คน ตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีขอรับการ

ประเมิน ซึ่งประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูที่

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)  

** ในกรณีที่หลักสูตรน้ันไมสามารถหากรรมการที่ข้ึนทะเบียนได อนุโลม ใหเปนผูที่เคยข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได 

 - เลขานุการ เปนผูประเมนิจากภายนอกมหาวิทยาลยั หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั

ที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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(สกอ.) หรือผูที่ ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
 

ระดับคณะ ผูประเมินจํานวน 3 คน ตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับคณะท่ีขอรับการประเมิน 

ซึ่งประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หรือผูที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูที่

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - เลขานุการ เปนผูประเมนิจากภายนอกมหาวิทยาลยั หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั

ที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูที่ ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
 

ระดับหนวยงาน ผูประเมินจํานวน 3 คน ตอง ซึ่งประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หรือผูที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) หรือผูที่เคยผานการอบรมของ สกอ. และคปภ.  

หรือ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณสูง และเช่ียวชาญในดานที่

สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

 - กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูที่ ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 หรือ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณสูง และเช่ียวชาญในดานที่

สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

 - เลขานุการ เปนผูประเมนิจากภายนอกมหาวิทยาลยั หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั

ที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูที่ ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
 

ระดับมหาวิทยาลัย ผูประเมินจํานวน 5 คน ซึ่งประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หรือผูที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 1 คน 

 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูที่

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 3 คน 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูที่ข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 1 คน 

 

 3. การรายงานผล  

 องคประกอบและตัวบงช้ีที่รายงานผลโดยใช ปการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31

พฤษภาคม 2564)  

  ระดับหลักสูตร องคประกอบที่ 1 - 6 
 

  ระดับคณะ องคประกอบที่ 1 - 5  

    ยกเวน องคประกอบที่ 2 ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ

             งานสรางสรรค 
 

  ระดับหนวยงาน องคประกอบที่ 1 - 5  

    ยกเวน องคประกอบที่ 2 ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ  

             งานสรางสรรค 
 

  ระดับมหาวิทยาลัย องคประกอบที่ 1 - 5  

    ยกเวน องคประกอบที่ 2 ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ 

                 งานสรางสรรค 

 



ห น า  | 12 

 

 

 องคประกอบและตัวบงช้ีที่รายงานผลโดยใช ปงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2563 - 30 

กันยายน 2564) 

  ระดับคณะ องคประกอบที่ 2 ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

  ระดับหนวยงาน องคประกอบที่ 2 ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

    ระดับมหาวิทยาลัย องคประกอบที่ 2 ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
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เปาหมายแตละตัวบงช้ีตามองคประกอบในการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563  

(1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 

ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุรี ครั้งที่ 9/2563 เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2563  

 

เกณฑพิจารณา ตัวบงช้ี 

เปาหมายปการศึกษา 2563 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

คาเฉลี่ยผลประเมิน 

ระดับหลักสูตร 

1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

มีคาเฉลี่ยของระดับ 

คุณภาพของทุก

หลักสูตรเทากับ 

3.60 

3.60 - รศ.ดร.ปนัดดา ย้ิมสกุล 

- 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 ย้ิมสกุล 

 

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 ย้ิมสกุล 

 

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 กจิกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

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 ย้ิมสกุล 

- 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 ตัวบงช้ี 

เปาหมายปการศึกษา 2563 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

5 ขอ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะ

และทักษะดานดิจิทัล 

(เกณฑใหม) 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00 - รศ.ดร.ปนัดดา ย้ิมสกุล 

- 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) 

คาเฉลี่ยของ

คะแนนผลการ

ประเมินรอยละ 

ของหลักสูตรท่ี

นักศึกษามีสวน

รวม/สรางสรรค

นวัตกรรมของทุก

คณะ เทากับ 

4.00 

16 

4 

= 4.00 

- รศ.ดร.ปนัดดา ย้ิมสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

คณะท้ัง 4 คณะ งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

องคประกอบที่ 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 เงนิสนับสนุน

งานวิจัยและ 

งานสรางสรรค 

ผลรวมของผลการ

ประเมินเงิน

สนับสนุนงานวิจัย

และงาน

สรางสรรคของทุก

คณะและสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

เทากับ 23.50 

23.50 

5 

= 4.70 

 

 

 

 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- รศ.ดร.ปนัดดา ย้ิมสกุล 

- 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

คาน้ําหนักผลงาน

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 ย้ิมสกุล 

- 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 ตัวบงช้ี 

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 ย้ิมสกุล 

- 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 

 

องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

6 ขอ 3.1 ระบบและกลไกการ

บริการวิชาการเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน 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

พัฒนาอยางตอเนื่องตาม

แผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

(เกณฑใหม) 

คารอยละจํานวน

ชุมชนเปาหมายท่ี

ไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่องตาม

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 

องคประกอบที่ 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 ย้ิมสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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เกณฑพิจารณา ตัวบงช้ี 

เปาหมายปการศึกษา 2563 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

จํานวน 6 เร่ือง - ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

5 ขอ 5.1 การจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการ

ทํางาน (เกณฑใหม) 

ดําเนินการ 

ครบทุกขอ 

5.00 - รศ.ดร.ปนัดดา ย้ิมสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- อ.วรรณพร จิตรสงัวรณ 

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 ย้ิมสกุล 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- นายจิรายุ พลับสวาท 

- นางบุษบา กอศรีสกลุ 

 

- 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 

คะแนนเฉลี่ยของผล

การประเมินระดับ

คณะทุกคณะ 

5.3 ผลการบริหารงาน

ของคณะ 

คะแนนเฉลี่ยของ

ผลการประเมิน

ระดับคณะทุก

คณะ 

4.50 - รศ.ดร.ปนัดดา ย้ิมสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

6 ขอ 5.4 ระบบกํากับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ดร.พรศิริ  กองนวล     

- รศ.ดร.ปนัดดา ย้ิมสกุล 

- ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม 

- อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

- ผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

หลักสูตรทุก

หลักสูตรของคณะ

ท้ัง 4 คณะ  

งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 17 

 

 

ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา 

 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาอาจารย

ดานวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ 

 

มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดคาเปาหมายการพัฒนา

อาจารยดานคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ 

โดยที่มีการปรับคาเปาหมายสูงข้ึนกวาที่ระบใุนรายการการ

ประเมินตนเองปการศึกษาที่ผานมา ดังน้ี 

คาเปาหมายการพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิปริญญา

เอก ปการศึกษา 2563 ต้ังคาเปาหมายเทากับ 3.44 

คะแนน ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 เทากับ 

3.37 คะแนน  

คาเปาหมายการพัฒนาอาจารยดานตําแหนงทาง

วิชาการ ปการศึกษา 2563 ต้ังคาเปาหมายเทากับ 2.42 

คะแนน ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 เทากับ 

2.36 คะแนน 

และมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ป  2563 - 2567มีการ

กําหนดคาเปาหมายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนเอาไวอยางชัดเจน 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

แมวาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย งานวิจัยจะ

อยูในระดับดีมากแลว ก็ตามแตคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จะเปนหนวยงานที่สามารถผลักดัน

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว

ไดดีย่ิงข้ึน 

 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดสงเสริม

ใหอาจารยจากทุกคณะเสนอโครงการวิจัยอยางตอเน่ือง 

โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสถาบันวิจัย

และพัฒนาไดสง เสริมและผลัก ดันใหอาจารยจัดทํ า

โครงการวิจัยสงผลใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยมากข้ึน ในปงบประมาณ 2563 

จํ านวน 6 โคร งการ  คิด เป นงบประมาณ จํ านวน  

2,037,000 บาท ซึ่ งมากกวาในปงบประมาณ 2562 

งบประมาณจํานวน 1,936,000 บาท 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

- ไมมีขอเสนอแนะ - 

 

- 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- ไมมีขอเสนอแนะ - 

 

 

- 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

- ไมมีขอเสนอแนะ - 

 

- 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
ผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบ 1 - 5                        
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 

 ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบงช้ี            

ที่ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จํานวนรวม 20 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องคประกอบใน 

การประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเฉลีย่ผลประเมินระดับหลักสตูร 

1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรค

นวัตกรรม 

ผลรวมของผลการประเมินรอยละ

ของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวน

รวม/สรางสรรคนวัตกรรมของทุก

คณะ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา 

นับปงบประมาณ 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย รอยละของผลรวมคานํ้าหนักผลงาน

ทางวิชาการ นับปการศึกษา 

2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใช

ประโยชนตอชุมชน 

คาคะแนนรอยละของจาํนวน

ผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคตอ

อาจารยประจําหรือนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยท่ีรอยละ 30 

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ผลรวมของผลการประเมินรอยละ

ของจํานวนชุมชนเปาหมายท่ี

ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตาม

แผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชนของทุกคณะ 
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องคประกอบใน 

การประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

4. ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย เกณฑมาตรฐาน 8 ขอ 

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

ผลรวมของการประเมินผลลัพธ

ดานศิลปะและวัฒนธรรไทยของ

ทุกคณะ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3  ผลการบริหารของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 

 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบัน

ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ   

การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 ตัวบงชี้จํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ 

  ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

  ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  ตัวบงช้ีที่ 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

  ตัวบงช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ตัวบงช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ตัวบงช้ีที่ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

  ตัวบงช้ีที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

  ตัวบงช้ีที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตใน

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

เกณฑการประเมิน 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ 

 

 
 

 หมายเหตุ : หลักสูตรที่ ไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงชี้น้ี แตตองรายงานผลการรับรอง

ตามระบบน้ัน ๆ ในตัวบงชี้น้ีใหครบถวน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีจํานวน 35 หลักสูตร ประกอบดวยปริญญาตรีจํานวน 33 หลักสูตร   

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร โดยหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรผีานทุกหลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

คณะครุศาสตร ขอรับการประเมินจํานวน 8 หลักสูตร ผานทุกหลักสูตร ไดแก 

  1. สาขาวิชาคณิตศาสตร    3.47 คะแนน  

  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา     3.47 คะแนน 

  3. สาขาวิชาสังคมศึกษา            3.94 คะแนน 

  4. สาขาวิชาภาษาไทย            3.52 คะแนน  

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป     3.38 คะแนน  

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          3.65 คะแนน 

7. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       3.49 คะแนน   

8. ป.บัณฑิตวิชาชีพคร ู(ระดับบัณฑิตศึกษา)  3.66 คะแนน 

คิดเปนคะแนน 28.58 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.57 คะแนน 

 

 

คะแนนที่ได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลกัสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยรบัผิดชอบ 
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คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ขอรับการประเมนิจํานวน 11 หลักสูตร ผานทุกหลักสูตร ไดแก 

  1. สาขาวิชาภาษาไทย             3.61 คะแนน  

  2. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3.33 คะแนน  

  3. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล 3.76 คะแนน   

  4. สาขาวิชานิติศาสตร        3.31 คะแนน 

  5. สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป   3.55 คะแนน    

 6. สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล    3.17 คะแนน 

 7. สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง         3.73 คะแนน 

 8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ             3.35 คะแนน  

 9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน   3.41 คะแนน 

 10. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  3.74 คะแนน 

  11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)      3.45 คะแนน  

คิดเปนคะแนน 38.41 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.49 คะแนน 
 

คณะวิทยาการจัดการ ขอรับการประเมินจํานวน 7 หลักสูตร ผานทุกหลักสูตร ไดแก 

  1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ        3.51 คะแนน     

  2. สาขาวิชาบัญชี         3.68 คะแนน     

  3. สาขาวิชานิเทศศาสตร           3.78 คะแนน    

  4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ       3.67 คะแนน 

  5. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ                      3.54 คะแนน 

  6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (มหาบัณฑิต)       3.42 คะแนน 

  7. สาขาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกสเพื่อการกระจายสินคา 2.94 คะแนน 

คิดเปนคะแนน 24.54 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.51 คะแนน 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอรับการประเมินจํานวน 9 หลักสูตร ผานทุกหลักสูตร ไดแก 

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา    3.57 คะแนน   

  2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร   3.53 คะแนน  

  3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร   3.49 คะแนน  

  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.70 คะแนน  

 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม    3.58 คะแนน 

 6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร       3.52 คะแนน 

 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม   3.91 คะแนน 

  8. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา            3.55 คะแนน 
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  9. สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง           2.35 คะแนน 

คิดเปนคะแนน 31.20 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.47 คะแนน 

 

ผลรวมคะแนนทุกหลักสูตรท่ีผานเทากับ 122.73 คะแนน 

 ดังน้ันคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ คือ 

 

 
 

รายการหลักฐาน 

 1.1.1.1 ตารางสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2563 

 1.1.1.2 เลมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร ปการศึกษา 

2563 

 1.1.1.3 เลมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ปการศึกษา 2563 

 1.1.1.4 เลมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ    

ปการศึกษา 2563 

 1.1.1.5 เลมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ปการศึกษา 2563 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรล)ุ 

3.60 ผานทุกหลกัสูตร 3.51 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122.73 
= 3.51 

35 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ

และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ

ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารยที่มีระดับ

คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของ

หลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 คารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 40 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ 

 1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ :  

 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ทั้งน้ีอาจใช

คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งน้ีตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีที่มี

อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (นับ

ตาม สกอ.) 
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ตารางสรปุอาจารยประจําที่มีคุณวฒุิปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ทั้งหมด ปการศึกษา 2562 ดังตารางตอไปน้ี 

คณะ 
คุณวุฒ ิ

อาจารยประจําทั้งหมด คะแนนที่ได 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร - 36 20 56 4.46 

คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 2 52 14.50 68.50 2.65 

คณะวิทยาการจดัการ - 53 15 68 2.76 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 37.50 17 54.50 3.90 

รวม 2 178.50 66.50 247 3.37 
หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาตรี เปนอาจารยชาวตางประเทศ 

 

ตารางสรปุอาจารยประจําที่มีคุณวฒุิปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ทั้งหมด ปการศึกษา 2563 ดังตารางตอไปน้ี 

คณะ 
คุณวุฒ ิ

อาจารยประจําทั้งหมด คะแนนที่ได 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร - 35.50 20 55.50 4.50 

คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 3 48 17.50 68.50 3.19 

คณะวิทยาการจดัการ 2 47 19 68 3.49 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 36 15 51 3.68 

รวม 5 166.50 71.50 243 3.68 
หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาตรี เปนอาจารยชาวตางประเทศ 
 

ตารางสรุปสัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ปริญญาโท ปรญิญาตรี ทัง้หมด ปการศึกษา 2562 

ดังตารางตอไปน้ี 

คุณวุฒ ิ จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาเอก 66.50 26.92 

ปริญญาโท 178.50 72.27 

ปริญญาตรี 2 0.81 

รวม 247 100 
 

ตารางสรุปสัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ปริญญาโท ปรญิญาตรี ทัง้หมด ปการศึกษา 2563 

ดังตารางตอไปน้ี 

คุณวุฒ ิ จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาเอก 71.50 29.42 

ปริญญาโท 166.50 68.52 

ปริญญาตรี 5 2.06 

รวม 243 100 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2563 มีอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกจํานวน 71.50 คน โดยที่มีอาจารยประจํา

ทั้งหมดจํานวน 243 คน (ดังตารางสรุปอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก) 

 คิดเปนรอยละ 29.42 เทียบเปนคะแนนเทากับ  

 

 

 

ตารางสรุปอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก 

คณะ 
คุณวุฒ ิ อาจารยประจํา

ทั้งหมด 
คิดเปนสัดสวน 

ป. เอก (2562) ป. เอก (2563) 

คณะครุศาสตร 20 20 55.50 36.04 

คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 14.50 17.50 68.50 25.55 

คณะวิทยาการจดัการ 15 19 68 27.94 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 17 15 51 29.41 

รวม 66.50 71.50 243 29.42 

 

รายการหลักฐาน 

 1.2.1.1 ขอมูลอาจารยประจําคณะครุศาสตร  

 1.2.1.2 ขอมูลอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.2.1.3 ขอมูลอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 1.2.1.4 ขอมูลอาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 1.2.1.5 ขอมูลบุคลากรเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงวิชาการ จากกลุมพัฒนาระบบบรหิาร 

  

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรล)ุ 

3.44 มีปรญิญาเอกจํานวน 71.50 คิด

เปนรอยละ 29.42 เทียบเปน

คะแนนเทากับ  

(29.42 x 5)/40 = 3.68 คะแนน 

3.68  - 

 

 

29.42 
X  5     = 3.68 คะแนน  

40 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยใน

มหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเน่ืองเพื่อ

นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนน

ระหวาง 0 - 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 คารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 

 1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
X 100 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได 

= 

รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 
 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2562 

คณะ 

ปการศึกษา 2562 อาจารย

ประจํา

ทั้งหมด 

คะแนน

ที่ได 
อาจารย 

(คน) 

ผูชวยศาสตราจารย 

(คน) 

รองศาสตราจารย 

(คน) 

คณะครุศาสตร 34 20 2 56 3.27 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 52.50 15 1 68.50 1.95 

คณะวิทยาการจดัการ 50 16 2 68 2.21 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 40.50 14 - 54.50 2.14 

รวม 177 65 5 247 2.36 
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ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2563 มีอาจารยประจําคณะดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 76 คน โดยมีอาจารยทั้งหมด

จํานวน 243 คน (ดังตารางจํานวนอาจารยประจาํมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2563) 

จากสูตร คํานวณคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =  

76 
X 100 คิดเปนรอยละ 31.28 

243 

ดังน้ัน เมื่อเทียบแปลงคารอยละที่คํานวณได เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

31.28 
X 5 = 2.61 คะแนน 

60 
 

ตารางจํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2563 

คณะ 

ปการศึกษา 2563 อาจารย

ประจํา

ทั้งหมด 

คะแนน

ที่ได 
อาจารย 

(คน) 

ผูชวยศาสตราจารย 

(คน) 

รองศาสตราจารย 

(คน) 

คณะครุศาสตร 33.5 20 2 55.5 3.30 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 53.5 13 2 68.5 1.83 

คณะวิทยาการจดัการ 47 20 1 68 2.57 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 33 18 - 51 2.94 

รวม 167 71 5 243 2.61 

 

รายการหลักฐาน 

 1.3.1.1 ขอมูลอาจารยประจําคณะครุศาสตร  

 1.3.1.2 ขอมูลอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.3.1.3 ขอมูลอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 1.3.1.4 ขอมูลอาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 1.3.1.5 ขอมูลบุคลากรเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงวิชาการ จากกลุมพัฒนาระบบบรหิาร 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรล)ุ 

2.42 คิดเปนรอยละ 31.28

เทียบเปนคะแนน 2.61 

2.61   - 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนต้ังแตการใหคําปรึกษาทั้งดาน

วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ

การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพี่อการทํางานเมื่อสําเร็จ

การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  จัดบริการใหคําปรกึษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 2.  มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา 

 3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 32 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการจัดบริการกํากับ

ติ ด ต า ม ส ง เ ส ริ ม ใ ห

หนวยงานจัดบริการให

คําปรึกษาแนะแนวดาน

การใชชีวิตและการเขาสู

อ า ชีพแก นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ได

จัดบริการดานงานแนะแนวการศึกษา ดานการ

ใชชีวิต ดานการดูแลสุขภาพ ดานแหลงทุน 

การศึกษา ดานอาชีพ และการจัดหางาน ดังน้ี 

1. ดานแนะแนวการใชชีวิต และการศึกษา 

1.1 มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารย

ท่ีปรึกษา กําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา ดาน

วิชาการ และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา

ตามปฏิทินการศึกษา  

1.2 มหาวิทยาลัยมีนักแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ทําหนาท่ี

ใหคําปรึกษา แนะนําแกนักศึกษา ในดานการ 

ศึกษาเลาเรียน การใชชีวิต การเปนนักศึกษาใน

ร้ัวมหาวิทยาลัย การแกไขปญหาทางดาน

การศึกษาเลาเ รียน มีการจัดใหบริการให

คําปรึกษาโดยมีชองทางท่ีทําใหนักศึกษาเขาถึง

ไดงาย มีการจัดทําแบบบันทึกการใหคําปรึกษา

แกนักศึกษาเปนรายบุคคล ในปการศึกษา 

2563 น้ัน ไดมีนักศึกษาเขามารับบริการให

คําปรึกษาในดานปญหาสวนตัว ปญหาดานการ

เรียน ปญหาดานคุณภาพชีวิต ปญหาดาน

ความเครียด ปญหาดานการปรับตัว รวมไปถึง

การขอรับทุนการศึกษา ตาง ๆ จํานวน 80 คน 

1.3 กองพัฒนานักศึกษาไดจัดทําการ

ประเมินความรูเก่ียวกับการใหบริการงานแนะ

แนว เพ่ือสํารวจถึงความรูความเขาใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอบริการงานแนะแนว 

1.4 กองพัฒนานักศึกษามีการประเมิน

ความพึงพอใจการใหบริการงานแนะแนว ประจํา 

ปการศึกษา 2563 โดยขอมูลจากนักศึกษา 

จํานวน 80 คน  

1.5 กองพัฒนานักศึกษาไดรวบรวม

1.4.1.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ี

ปรึกษาประจําป 2563 

1.4.1.2 ปฏิทินการศึกษา 2563 

1.4.1.3 คําสั่งแตงตั้งและสัญญา

จางพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง

นักแนะแนว 

1.4.1.4 แบบบันทึกการให

คําปรึกษา 

1.4.1.5 สมุดลงลายมือช่ือขอ 

รับบริการใหคําปรึกษา 

1.4.1.6 แบบสอบถามความรู

เก่ียวกับการใหบริการงานแนะ

แนวกองพัฒนานักศึกษา 

1.4.1.7 สรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจงานแนะแนว 

1.4.1.8 โครงการปฐมนิเทศใน

ยุค New Normal ประจําป 2563 

1.4.1.9 โครงการอบรมแนะแนว

ปรึกษาปญหาสุขภาพจิตเพ่ือ

ชีวิตท่ีสดใส 

1.4.1.10 โครงการอบรมเตรียม

ความพรอมสูอาชีพ 

1.4.1.11 โครงการนัดพบสถาน

ประกอบการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

1.4.1.12 บอรดประชาสัมพันธ 

- บอรดงานแนะแนว 

- บอรดรับสมัครงาน 

1.4.1.13 เพจงานแนะแนวกอง

พัฒนานักศึกษา Counseling 

DRU 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ขอมูลท่ีเปนประโยชน เก่ียวกับการใหบริการ

งานแนะแนว สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป

การศึกษา 2563 เพ่ือเปนการเตรียมความ

พรอม และการปรับตัวในการเขาศึกษาตอ

ระดับมหาวิทยาลัย การใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย 

โดยมีการบรรยายใหความรูดานวิชาการ ดาน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดานทุนการศึกษา 

และการใหความรูดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

1.6 กองพัฒนานักศึกษา ไดจัดโครงการ

อบรมแนะแนวปรึกษาปญหาสุขภาพจิต เพ่ือ

ชีวิตท่ีสดใส ในการจัดอบรมโครงการดังกลาว

น้ัน ไดจํากัดจํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ

ไมเกิน 50 คน ตามมาตรการการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมี

การถายทอดสดผานชองทางออนไลนใหกับ

นักศกึษาท่ีสนใจเขารวมการอบรมอีกดวย 

1.7 กองพัฒนานักศึกษา มีการจัด

บอรดประชาสัมพันธ แนะแนวเก่ียวกับการศึกษา  

2. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนว

การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

 2.1 กองพัฒนานักศึกษาไดจดับริการ

ใหขอมูลดานอาชีพ จัดบริการใหคําปรึกษาเทคนิค

วิธีการเขียน Resume เพ่ือการสมัครงานในโครงการ

อบรมเตรียมความพรอมสูอาชีพ ผานชองทาง

ออนไลน เพจงานแนะแนวกองพัฒนานักศึกษา 

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.2 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ

นัดพบสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เพ่ือเปนการใหบริการดานการจัดหา

แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

1.4.1.14 Facebook กองทุน

กูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

1.4.1.15 บอรดประชาสัมพันธ

งานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

1.4.1.16 ภาพการใหบริการ

ดานดูแลสุขภาพแกนักศึกษา 

1.4.1.17 ภาพหองออกกําลังกาย 

1.4.1.18 บอรดประชาสัมพันธ

งานดาน  ทหารและนักศึกษา

วิชาทหาร 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ผานชองทางออนไลน เพจงานแนะแนวกอง

พัฒนานักศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการ

การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

2.3 กองพัฒนานักศึกษา มีบอรดรับ

สมัครงานเปนอีกชองทางหน่ึงเพ่ือเปนการ

ใหบริการดานการจัดหาแหลงงาน รวมถึงการ

ประชาสัมพันธจัดหาแหลงงานท้ังเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษาตลอดท้ังปการศึกษา 

และอีกหน่ึงชองทางคือเพจงานแนะแนวกอง

พัฒนานักศึกษา Counseling DRU   

3. ดานแหลงเงินทุนการศึกษา กองพัฒนา

นักศึกษา มีฝายทุนการศึกษา จัดใหบริการดาน

กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา กยศ ทุนการศึกษา

จากหนวยงานภายนอก และทุนการศึกษาให

เปลา โดยใหขอมูลผานเพจงานแนะแนว กองพัฒนา

นักศึกษา Counseling DRU Facebook เพจ

กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และบอรด

ประชาสัมพันธ 

4. บริการใหคําปรึกษา การดูแลสุขภาพ 

กองพัฒนานักศึกษา มีพยาบาลวิชาชีพจาก

โรงพยาบาลมาบริการ ใหคําปรึกษาดานปญหา

สุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องตนสําหรับ

นักศึกษา รวมถึงบริการยาและเวชภัณฑตาง ๆ 

สําหรับนักศึกษา 

รวมท้ังกองพัฒนานักศึกษา ทําหนาท่ี

ใหบริการหองออกกําลังกาย เพ่ือสงเสริมให

นักศึกษามีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง 

 2 มีการใหขอมูลของหนวยงาน 

ท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษ

นอกหลักสูตร แหลงงาน

ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา

แกนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา มีการใหขอมูล    

ของหนวยงานที่ ใหบริการกิจกรรมพิเศษ   

นอกหลักสูตร โดยมีการดําเนินการ ดัง น้ี   

กองพัฒนานักศึกษาไดเชิญหนวยงานตาง ๆ  เขา

รวมกิจกรรมการประชาสัมพันธ ชองทาง/ท่ีตัง้/

1.4.2.1 โครงการปฐมนิเทศใน

ยุค New Normal ประจําป 2563 

1.4.2.2 โปสเตอรประชาสัมพันธ

ขอมูลของหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
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และการใหบริการของหนวยงานน้ัน ๆ เพ่ือให

ความรู และเปนการประชาสัมพันธการให 

บริการขอมูลของหนวยงานใหกับนักศึกษาช้ัน 

ปท่ี 1 ไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ในโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 

2563 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหนักศึกษาได

ทราบถึงชองทางและบริการตาง  ๆท่ีมหาวิทยาลัย

มีใหแกนักศึกษา ตลอดหลักสูตรท่ีศึกษาอยู

รวมถึง มีการประชาสัมพันธ กิจกรรมและ

โครงการตาง ๆ  ของทางองคการบริหารนักศึกษา

และสโมสรนักศึกษาแตละคณะ ท่ีจะจัดขึ้นในป

น้ัน ๆ ทางชองทางออนไลน เพ่ือใหเปนไปตาม

มาตรการการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

และยังนําขอมูลของหนวยงานจัดทําเปน

โปสเตอรประชาสัมพันธให กับนักศึกษาใน 

เร่ืองบริการงานตาง ๆ ของหนวยงานตาง ๆ  

ในสวนของการใหขอมูลดานแหลงงาน

ทั้ ง เต็มเวลา และนอกเวลาแก นักศึกษา 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการ

ดําเนินการดังน้ี 

กองพัฒนานักศึกษาจัดบริการใหขอมูล

แหลงงาน ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา

โดยเนนการให บริการขอมูลขาวสารผานสื่อ

ชองทางตาง ๆ หลายชองทาง ดังน้ี 

- บอรดประชาสัมพันธการรับสมัครงาน

นําเสนอขาวสาร ประกาศการรับสมัครงานโดย

อัพเดตใหทันตอระยะเวลา เปด - ปด การรับสมัคร

งานของสถานประกอบการน้ัน ๆ ทุกสัปดาห 

- เพจงานแนะแนวกองพัฒนานักศึกษา 

Counseling DRU นําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชน

ในดานการเรียน สุขภาพจิตและการประกาศ

รับสมัครงาน แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา

1.4.2.3 บอรดประชาสัมพันธรับ

สมัครงาน 

1.4.2.4 เพจงานแนะแนวกอง

พัฒนานักศึกษา Counseling 

DRU 

1.4.2.5 เพจกองพัฒนานักศกึษา 

1.4.2.6 บอรดงานประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัย 
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ใหแกนักศึกษาตลอดท้ังปการศึกษา 

- เพจกองพัฒนานักศึกษานําเสนอขาว

การประชาสัมพันธกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ขาวสารจาก

งานบริการแกนักศึกษาดานตาง  ๆของกองพัฒนา

นักศึกษา 

- บอรดงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 

นําเสนอขาวสารประกาศ กิจกรรมท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย กํากับดูแลโดยงาน

ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมเ พ่ือการทํางาน 

เม่ือสําเร็จการศึกษาแก

นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษาเห็นความสําคัญของ

บัณฑิตท่ีจะออกไปทํางานใหกับสังคม จึงไดจัด

กิจกรรมเตรียมความพรอม เพ่ือการทํางานเม่ือ

สําเร็จการศกึษาแกนักศึกษา โดยผานกิจกรรม/

โครงการตาง ๆ ไดแก 

1. โครงการอบรมเตรียมความพรอมสู

อาชีพ จัดบริการใหคําปรึกษาดานเทคนิค วิธี 

การเขียน Resume สําหรับการสมัครงาน มีการ

อบรมเตรียมความพรอมสูอาชีพ เพ่ือเตรียม

ความพรอมในการสมัครงาน การสัมภาษณงาน 

การเขียนใบสมัครงาน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ

เปนการเตรียมความพรอม ใหแกนักศึกษากอน

สําเร็จการศึกษาใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ 

สามารถประยุกตใชความรูนําไปประกอบ การ

สมัครงาน ตลอดจนการเขียนประวัติ สามารถ

สมัครงานผานชองทางออนไลนท่ีมี ในปจจุบัน 

และมีการฝกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและ

มารยาทท่ีด ี

2. โครงการนัดพบสถานประกอบการ 

โดยในกิจกรรมโครงการฯ นักศึกษาไดพบกับ

สถานประกอบการโดยตรงเพ่ือพูดคยุรายละเอยีด

ของงานประเภทตาง ๆ  คุณสมบัติของผูท่ีสมัคร

งานและเขียนใบสมัคร เพ่ือใหผูประกอบการ

1.4.3.1 โครงการอบรมเตรียม

ความพรอมสูอาชีพ 

1.4.3.2 โครงการนัดพบสถาน

ประกอบการ 

1.4.3.3 ภาพหองแนะแนวการให

คําปรึกษา 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

นํากลับ ไปพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขาทํางาน 

อีกท้ังภายในโครงการยังจัดใหมีคลินิกแรงงาน

เพ่ือใหคําปรึกษากับนักศึกษาอีกดวย 

นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยมีหองแนะแนว

เพ่ือใหคําปรึกษา และชวยเหลือนักศึกษาท่ีขอ

คําแนะนําในเร่ืองการรับสมัครงาน ท้ังการ 

walk in และทางชองทางออนไลน เพจงาน

แนะแนวกองพัฒนานักศึกษา 

 4 ประเมินคุณภาพของการ

จัดกิจกรรมและการจัด 

บริการในขอ 1 - 3 ทุกขอ

ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาได

ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

จัดบริการ ในขอ 1 - 3 มีผลการประเมินคุณภาพ

ของการใหบริการ ดังน้ี 

เกณฑการประเมิน ขอ  1 มีการจัด 

บริการ กํากับติดตามสงเสริมใหหนวยงาน

จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใช

ชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน ดังน้ี 

1.1 โครงการฝกอบรมการใชชีวิตอยางมี

คุณภาพ ของนักศึกษาใหม รูปแบบออนไลน 

มีจํานวนผูเขารวม 589 คน ผลการประเมิน

การดําเนินงานในภาพรวมพบวา ผูเขารวม

โครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับระดับ

มาก คาคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.00  

1.2 โครงการอบรมเตรียมความพรอมสู

อาชีพ เพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก

นักศึกษา รูปแบบออนไลน ประจําปการศึกษา 

2563 เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุก

ช้ันป จํานวน 100 ราย ผลการประเมินการ

ดําเนินงานในภาพรวมพบวา ผูใชบริการมี

ความพึงพอใจในระดับมาก คาคะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 4.13 

1.3 โครงการนัดพบสถานประกอบการ 

2563 รูปแบบออนไลน เก็บขอมูลจากนักศึกษา 

1.4.4.1 ผลการประเมินโครงการ

ปฐมนิเทศ ในยุค New Normal 

ประจําป 2563 

1.4.4.2 ผลการประเมินโครงการ

เตรียมความพรอมสูอาชีพ 

1.4.4.3 ผลการประเมินโครงการ

นัดพบสถานประกอบการ 

2563 รูปแบบออนไลน 

1.4.4.4 ผลการประเมินความ

พึงพอใจการใหบริการงาน 

แนะแนว ประจําปการศึกษา 

2563 
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จํานวน 157 ราย ผลการประเมินการดําเนินงาน

ในภาพรวมพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก คาคะแนนการประเมินเฉลี่ย 

4.37  

1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจการให 

บริการงานแนะแนว ประจําปการศึกษา 2563 

ขอมูลจากนักศึกษา จํานวน 80 ราย ผลการ

ประเมินการดําเนินงานในภาพรวม พบวาผูใช 

บริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.94 

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม

และการจัดบริการ ในขอ1 มีผลการประเมิน

เฉลี่ยท้ังหมด 4.24 

เกณฑการประเมิน ขอ 2 มีการใหขอมูล

ของหนวยงาน ที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษ

นอกหลักสูตร แหลงงานทัง้เตม็เวลาและนอก

เวลาแกนักศึกษา มีผลการประเมิน ดังน้ี 

2.1 โครงการฝกอบรมการใชชีวิตอยางมี

คุณภาพของนักศึกษาใหม รูปแบบออนไลน 

จํานวนผูเขารวม 589 คน คิดเปนรอยละ 39.26 

จากจํานวนกลุมเปาหมายความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก คาคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.00  

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม 

และการจัดบริการ ในขอ2 มีผลการประเมิน

เฉลี่ยท้ังหมด 4.00 

เกณฑการประเมิน ขอ 3 จัดกิจกรรม

เตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ

การศึกษาแกนักศึกษา มีผลการประเมิน 

ดังน้ี 

3.1 โครงการอบรมเตรียมความพรอมสู

อาชีพ เพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก

นักศึกษา รูปแบบออนไลน ประจําปการศึกษา 

2563 เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุก
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ช้ันป จํานวน 100 ราย ผลการประเมินการ

ดําเนินงานในภาพรวมพบวา ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจในระดับมาก คาคะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 4.13 

3.2 โครงการนัดพบสถานประกอบการ 

2563 รูปแบบออนไลน เก็บขอมูลจากนักศึกษา 

จํานวน 157 ราย ผลการประเมินการดําเนินงาน

ในภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก 

คาคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.37  

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจการให 

บริการงานแนะแนว ประจําปการศึกษา 2563 

ขอมูลจากนักศึกษา จํานวน 80 ราย ผลการ

ประเมินการดําเนินงานในภาพรวม พบวา 

ผูใชบริการมีความพึงพอใจใน ระดับมากท่ีสุด 

คาคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.98 

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม 

และการจัดบริการ ในขอ 3 มีผลการประเมิน

เฉลี่ยท้ังหมด 4.48 

สรุปการประเมินคุณภาพของการจัด

กิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ผล

การประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

และการจัดบริการในภาพรวม คาเฉลี่ยโดย 

รวมท้ัง 3 ขอมีคาเฉลี่ยดงัน้ี  คาเฉลี่ยขอท่ี 1 = 

4.24 คาเฉลี่ยขอท่ี 2 = 4.00 คาเฉลี่ยขอท่ี 3 

= 4.48 คาเฉลี่ยรวมท้ัง 3 ขอ = 4.24 

 5 นําผลการประเมินจากขอ 

4 มาปรับปรุงพัฒนาการ

ใหบ ริการและการให

ขอมูล เพ่ือสงใหผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเปน 

ไปตามความคาดหวังของ

นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษาไดมีการรายงานผล

การประเมินการใหบริการ การใหขอมูล และ

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม เพ่ือการ

ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา เพ่ือ

สงใหผลการประเมินสูงขึ้น หรือเปนไปตาม

ความตองการของนักศึกษา โดยไดนําผลการ

ประเมินเขาเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใน

1.4.5.1 สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

การประชุมคร้ังท่ี 2/2563 ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณา

แลวมีขอเสนอแนะดังน้ี  

ขอ 1 ดานการจัดการให คําปรึกษา  

แนะแนวการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพ  

แก นัก ศึกษา ในระดั บมหาวิ ทยาลัย มี

ขอเสนอแนะวา ควรมีการจัดใหคําปรึกษา

ขอมูลแนะแนวการศึกษาและอาชีพท่ีเปน

ปจจุบัน แบบออนไลนเพ่ือใหสอดคลองกับ

สถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา

(covid-19) 

ขอ 2 ดานการใหบริการขอมูลขาวสาร 

ที่เปนประโยชน กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แหลงงานทั้ง เต็มเวลาและนอกเวลาแก

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

ขอเสนอแนะวา ใหมีการประชาสัมพันธผาน

สื่อโซเชียลตางๆ 

ขอ 3 ดานกิจกรรมเตรียมความพรอม

กอนการทํางาน ที่มหาวิทยาลัยจัด ให

นักศึกษา มีขอเสนอแนะวา ควรเพ่ิมกิจกรรม

ฝกปฏิบัติการเขียน resume และการเขียนใบ

สมัครงาน 

จากขอเสนอแนะกองพัฒนานักศึกษา ได

นํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมและการจัดให 

บริการตามแผนการปรับปรุงการจัดกิจกรรม

และการจัดใหบริการ ประจําป 2564 

 6 ใหขอ มูลและความรู ท่ี

เปนประโยชนแกศิษย

เกา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา

จัดบริการขอ มูลขาวสาร ความรูเ ก่ียวกับ

สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส     

โคโรนา 2019 (COVID-19) และการรณรงค

การฉีดวัคซีนใหแกศิษย เกา โดยผานทาง 

Facebook ของกองพัฒนานักศึกษา 

1.4.6.1 เพจกองพัฒนานักศกึษา 
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินงานครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยตองสงเสรมิใหมกีารจดักิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ  อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม

นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมสรางหลักสูตรที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย และโดยองคการนักศึกษา เปน

กิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปน้ีใหครบถวน 

 - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและอัตลักษณที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

 - กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

 - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

 - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 3.  จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

 4.  ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และนํา

ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 5.  ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา

มีสวนรวมในการจัดทําแผน

และการจัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา

ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563 โดยมีกองพัฒนา

นักศึกษา คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ องคการ

บริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสร

นักศึกษา ซ่ึงมีตัวแทนมหาวิทยาลัยรองคณบดี

ฝายกิจการนักศึกษาแตละคณะเปนตัวแทน 

และนายกองคการบริหารนักศึกษา รวมถึง

นายกสโมสรทุกคณะ เปนตัวแทนนักศึกษา

รวมกันจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา และ

อภิปรายการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 เม่ือ

วันท่ี 20 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุม

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 2 และมี

การนําเสนอแผนการพัฒนานักศึกษา ประจํา 

ปการศึกษา 2563 เขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี คร้ังท่ี 3/2563 การจัดทําแผนมีการ

แบงเปน  

1. แผนการจัดกิจกรรมขององคการ

บริหารนักศึกษาท่ีจะดําเนินการโดยองคการ

บริหารงานนักศึกษา 

2. แผนการจัดกิจกรรมของคณะท่ี

ดําเนินการโดยสโมสรแตละคณะ  

รวมท้ังกองพัฒนานักศึกษา ไดจัดทํา

คูมือการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือใหองคการ

นักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ

ใชในการจัดกิจกรรมใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน 

นอกจากน้ันกองพัฒนานักศึกษามี

1.5.1.1 แผนพัฒนานักศึกษา ปการ 

ศึกษา 2563 

1.5.1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี 

24 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุม

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 2 

1.5.1.3 คูมือจัดกิจกรรมนักศึกษา 

ปการศึกษา 2563 

1.5.1.4 โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

การจัดโครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา เพ่ือ 

ใหผูนํานักศึกษาไดมีการเตรียมความพรอม

ในการทํากิจกรรมและเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม

และจริยธรรมใหผูนํานักศึกษาในการเปน

ผูนํานักศึกษาท่ีดี 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาใหดําเนินกิจกรรม

ในประเภทตอไปน้ีใหครบถวน 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา 

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซ่ึงมีคณะและ

นักศึกษารวมในการจัดทําน้ัน มีกิจกรรมท่ี

ครอบคลุมครบทุก 5 ดาน เพ่ือใหการ

พัฒนานักศึกษาเปนไปตามเปาหมายท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

1.5.2.1 โครงการปฐมนิเทศในยุค 

New Normal ประจําป 2563  

1.5.2.2 โครงการสักการะพระบรม

ราชาสาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช 

1.5.2.3 โครงการแหเทียนพรรษา  

1.5.2.4 โครงการเปดโลกกิจกรรม 

1.5.2.5 โครงการสัมมนาผูนํานักศกึษา 

1.5.2.6 โครงการ E-Sport DRU 

Game 2021 (จัดแทนโครงการกีฬา

พิกุลเกมส) 

1.5.2.7 โครงการเลือกตั้งนายก

องคการบริหารนักศึกษา  

1.5.2.8 โครงการมอบทุนการศึกษา

และชวยเหลือผูปวยติดเตียงชุมชน

ตากสิน 21  

1.5.2.9 โครงการวิศวกรสังคมสู

ชุมชนพูนบําเพ็ญ 

1.5.2.10 โครงการแกนนําวิศวกร

สังคม (แมไก) มหาวิทยาลัยกลุม

รัตนโกสินทร 

1.5.2.11 โครงการฉากก้ันพลาสติก

เพ่ือปองกันเช้ือไวรัสโคโรนา   

1.5.2.12 โครงการสัมมนาสมาพันธ

นิสิตนักศึกษากลุมภาคกลางและ

รัตนโกสินทร 

1.5.2.13 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ

กีฬา 

- กิจกรรมสงเสริมคุณ 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

และอัตลักษณท่ีกําหนดโดย

มหาวิทยาลัย 

1) กองพัฒนานักศึกษา กําหนดแผน 

การจัดกิจกรรม ในปการศึกษา 2563 

เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ ง

ประสงคใหแกนักศึกษาแตละช้ันป   

นักศึกษาช้ันปที่ 1 สงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยจัดโครงการ ดังน้ี 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ-

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

3. โครงการแหเทียนพรรษา 

4. โครงการเปดโลกกิจกรรม 

5. โครงการ E-Sport DRU Game 2021 

6. โครงการเลือกตัง้นายกองคการบริหาร

นักศึกษา 

7. โครงการมอบทุนการศึกษาและชวยเหลือ

ผูปวยติดเตียงชุมชนตากสิน 21 

8. โครงการวิศวกรสังคมสูชุมชนพูนบําเพ็ญ 

9. โครงการแกนนําวิศวกรสังคม (แมไก) 

มหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

10.  โครงการฉากก้ันพลาสติกเพ่ือ

ปองกันเช้ือไวรัสโคโรนา 

11. โครงการสัมมนาสมาพันธนิสิตนักศึกษา 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 กลุมภาคกลางและรัตนโกสินทร 

12. โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 

นักศึกษาช้ันปที ่2 - 5 สงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยจัดโครงการ ดังน้ี  

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ-

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

3. โครงการแหเทียนพรรษา 

4. โครงการเปดโลกกิจกรรม 

5. โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

6. โครงการ E-Sport DRU Game 2021 

7. โครงการเลือกตัง้นายกองคการบริหาร

นักศึกษา 

8. โครงการมอบทุนการศึกษาและชวยเหลือ

ผูปวยติดเตียงชุมชนตากสิน 21 

9. โครงการวิศวกรสังคมสูชุมชนพูนบําเพ็ญ 

10. โครงการแกนนําวิศวกรสังคม (แมไก)

มหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

11. โครงการฉากก้ันพลาสตกิเพ่ือปองกัน

เช้ือไวรัสโคโรนา 

12. โครงการสัมมนาสมาพันธนิสิตนักศึกษา

กลุมภาคกลางและรัตนโกสินทร 

13. โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 

สรุปการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค ในปการศึกษา 2563 

มีท้ังหมด 13 โครงการ 

 

 

- กิจกรรมกีฬา หรือการ

สงเสริมสุขภาพ  

2) กองพัฒนานัก ศึกษา กํ าหนด

แผนการจัดกิจกรรม ในปการศึกษา 

2563 เพ่ือสงเสริมดานการกีฬาและ

สุขภาพ แกนักศึกษาแตละช้ันป ดังน้ี 

นักศึกษาช้ันปที่ 1 สงเสริมดานการ

กีฬาและสุขภาพ แกนักศึกษา ดังน้ี 

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

เช้ือไวรัสโคโรนา 

นักศึกษาช้ันปที่ 2-5 สงเสริมดานการ

กีฬาและสุขภาพ แกนักศึกษา ดังน้ี 

1. โครงการ E - Sport DRU Game 2021 

2. โครงการฉากก้ันพลาสติกเพ่ือปองกัน

เช้ือไวรัสโคโรนา 

สรุปการดําเนินกิจกรรมดานกีฬา หรือ

การสงเสริมสุขภาพ ในปการศึกษา 2563 

มีท้ังหมด 2 โครงการ 

- กิจกรรมจิตอาสาหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

3) กองพัฒนานัก ศึกษา กํ าหนด

แผนการจัดกิจกรรม ในปการศึกษา 

2563 เพ่ือสงเสริมกิจกรรมจิตอาสา หรือ

รักษาส่ิงแวดลอม แกนักศึกษาแตละช้ันป  

ดังน้ี 

นักศึกษาช้ันปที่ 1 - 5 สงเสริมจิตอาสา

หรือรักษาสิ่งแวดลอมแกนักศึกษา ดังน้ี 

1. โครงการวิศวกรสังคมสูชุมชนพูน

บําเพ็ญ 

2. โครงการแกนนําวิศวกรสังคม (แมไก)

มหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

สรุปการดําเนินกิจกรรมจิตอาสา หรือ

รักษาสิ่งแวดลอม ในปการศึกษา 2563 มี

ท้ังหมด 2 โครงการ 

- กิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรม  

4) กองพัฒนานักศึกษา กําหนดแผน 

การจัดกิจกรรม ในปการศึกษา 2563 

เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก

นักศึกษาแตละช้ันป ดังน้ี 

นักศึกษาช้ันปที่ 1 สงเสริมคุณธรรม 

และจริยธรรม แกนักศึกษา ดังน้ี 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ-

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
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3. โครงการแหเทียนพรรษา 

4. โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

5. โครงการ E-Sport DRU Game 2021 

6. โครงการเลือกตั้ งนายกองคการ

บริหารนักศึกษา 

7. โครงการมอบทุนการศึกษาและชวย 

เหลือผูปวยติดเตียงชุมชนตากสิน 21 

8. โครงการวิศวกรสังคมสู ชุมชนพูน

บําเพ็ญ 

นักศึกษาช้ันปที่ 2 - 5 สงเสริมคุณธรรม 

และจริยธรรม แกนักศึกษา ดังน้ี 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ-

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

3. โครงการแหเทียนพรรษา 

4. โครงการเปดโลกกิจกรรม 

5. โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

6. โครงการ E-Sport DRU Game 2021 

7. โครงการเลือกตั้ งนายกองคการ

บริหารนักศึกษา 

8. โครงการมอบทุนการศึกษาและ

ชวยเหลือผูปวยติดเตียงชุมชนตากสิน 21 

9. โครงการวิศวกรสังคมสูชุมชนพูน

บําเพ็ญ 

10. โครงการแกนนําวิศวกรสังคม ( แมไก )

มหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

11.  โครงการฉากก้ันพลาสติกเพ่ือ

ปองกันเช้ือไวรัสโคโรนา 

12. โครงการสัมมนาสมาพันธนิสิต

นักศึกษากลุมภาคกลางและรัตนโกสินทร 

สรุปการดําเ นินกิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรม และจริยธรรม ในปการศึกษา 

2563 มีท้ังหมด 12 โครงการ 
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- กิจกรรมสงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม 

5) กองพัฒนานักศึกษา กําหนดแผน 

การจัดกิจกรรม ในปการศึกษา 2563 

เพ่ือสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม แก

นักศึกษาแตละช้ันป  ดังน้ี 

นักศึกษาช้ันปที่ 1 สงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมแกนักศึกษา ดังน้ี 

1. โครงการสักการะพระบรมราชานุ

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

2. โครงการแหเทียนพรรษา 

นักศึกษาช้ันปที่ 2 -5 สงเสริมศิลปะ 

และวัฒนธรรม แกนักศึกษา ดังน้ี 

1. โครงการสักการะพระบรมราชานุ

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

2. โครงการแหเทียนพรรษา 

3. โครงการวิศวกรสังคมสู ชุมชนพูน

บําเพ็ญ 

สรุปการดําเนินกิจกรรมสงเสริมศิลปะ 

และวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2563 มี

ท้ังหมด 3 โครงการ 

 3 จัดกิจกรรมใหความรูและ

ทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรม

ใหความรูเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา

แกนักศึกษา ช้ันปท่ี 1 ในโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563 

ชองทางออนไลน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการ

ปองกับการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) กองพัฒนานักศึกษาได

รวบรวมขอมูลจากหนวยงานประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยไดนําเสนอ

ขอมูลท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาในเร่ือง

การประกันคุณภาพการศึกษากับนักศกึษา 

1.5.3.1 โครงการปฐมนิเทศในยุค 

New Normal ประจําป 2563 

 

 4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมี

การประเมินผลความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 

กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการจัด

กิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา ประจําป 

2563 จํานวน 12 โครงการ และทุกโครงการ

1.5.4.1 โครงการปฐมนิเทศในยุค 

New Normal ประจําป 2563 

1.5.4.2 โครงการสักการะพระบรม
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และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดําเนินงานคร้ัง

ตอไป 

ไดประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของโครงการ และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไปดังน้ี 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

1.1 เพ่ือใหนักศึกษาใหมไดทราบถึง

โครงสรางและหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนบทบาทและหนาท่ีของหนวยงาน

ดังกลาว ท่ีนักศึกษาใหมทุกคนจําเปนจะ 

ตองทราบ ตลอดจนมีองคความรูในการจัด

การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2 เพ่ือใหนักศึกษาใหมทุกคน ได

มีแนวทางการใชชีวิตอยางมีความสุขตลอด

ระยะเวลาของการศึกษาและสามารถอาศยั

อยูในร้ัวมหาวิทยาลัย ตลอดจนภายนอก

มหาวิทยาลัยดวยไดดวยดี และมีความสุข 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู เขารวม

โครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.00 อยูใน

ระดับระดับมาก และการสังเกตผูเขารวม

โครงการพบวา 

- นักศึกษาใหมไดทราบถึงโครงสราง

และหนวยงานภายในของมหาวิทยาลั ย 

ตลอดจนบทบาทและหนาท่ีของหนวยงาน

ดังกลาว ท่ีนักศึกษาใหมทุกคนจําเปนจะ 

ตองทราบ ตลอดจนมีองคความรูในการจัด

การศึกษาและการประกันคุณภาพการ ศึกษา 

- เพ่ือใหนักศึกษาใหมทุกคน ไดมี

แนวทางการใชชีวิตอยางมีความสุขตลอด

ระยะเวลาของการศึกษาและสามารถอาศยั

อยูในร้ัวมหาวิทยาลัย ตลอดจนภายนอก

มหาวิทยาลัยดวยไดดวยดี และมีความสุข 
 

2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ-

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

ราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราช  

1.5.4.3 โครงการแหเทียนพรรษา  

1.5.4.4 โครงการเปดโลกกิจกรรม  

1.5.4.5 โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 

1.5.4.6 โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

1.5.4.7 โครงการ E-Sport DRU 

Game 2021 

1.5.4.8 โครงการเลือกตั้งนายก

องคการบริหารนักศึกษา  

1.5.4.9 โครงการมอบทุนการศึกษา

และชวยเหลือผูปวยติดเตียงชุมชน

ตากสิน 21  

1.5.4.10 โครงการวิศวกรสังคมสู

ชุมชนพูนบําเพ็ญ 
 

1.5.4.11 โครงการแกนนําวิศวกร

สังคม (แมไก) มหาวิทยาลัยกลุม

รัตนโกสินทร  

1.5.4.12 โครงการฉากก้ันพลาสติก

เพ่ือปองกันเช้ือไวรัสโคโรนา   

1.5.4.13 โครงการสัมมนาสมาพันธ

นิสิตนักศึกษากลุมภาคกลางและ

รัตนโกสินทร 
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โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

2.1 เพ่ือเปนการสรางขวัญและ

กําลังใจใหกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1  

2.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดมิจิตสํานึก

ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

2.3 เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม และสามารถดําเนินชีวิตไดอยาง

มีความสุข 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 3.86 อยู

ในระดับระดับมาก และการสังเกตผูเขา 

รวมโครงการพบวา 

- ผู เขารวมโครงการมีขวัญและ

กําลังใจในการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย 

แลวยังมีจิตสํานึกรักสถาบัน มีคุณธรรม

และจริยธรรมมากขึ้น 
 

3. โครงการแหเทียนพรรษา 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมและบํารุง

พระพุทธศาสนา 

3.2 เพ่ือเปนการสืบทอดและอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีท่ีด ี

3.3 เพ่ือสรางการมีสวนรวมของ

มหาวิทยาลัยกับชุมชน 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 3.80 อยู

ในระดับมาก และการสังเกตผู เขารวม

โครงการพบวา 

- ผูเขารวมโครงการเกิดจิตสํานึกท่ี

ดีในการปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี 

และยังเปนการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4. โครงการเปดโลกกิจกรรม 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 
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4.1 เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดง 

ผลงานและแสดงความสามารถในการริเร่ิม

สรางสรรคสิ่งท่ีดีขึ้นมาในรูปแบบของชมรม 

4.2 นักศึกษาไดมีความคิดสรางสรรค

และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.03  

อยูในระดับมากและการสังเกตผูเขารวม

โครงการพบวา 

-  ผูเขารวมโครงการ ใหความสนใจ

เขารวมโครงการ และสมัครเปนสมาชิก

ชมรมท่ีตนเองสนใจเปนจํานวนมาก รวมถึง

เชิญชวนผูเขารวมโครงการเขามาสมัคร

เปนสมาชิกแตละชมรมโดยการทําสื่อ

ออนไลนผานโซเชียล เพ่ือใหนองไดมีความ

สนใจในการเขารวมชมรม 
 

5. โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

5.1 เพ่ือปลูกฝงคานิยมของกลุมผูนํา

ใหเปนกลุมตนแบบของมหาวิทยาลัยท่ีมี

ความสอดคลองกับวัฒนธรรม    

- ผูเขารวมโครงการไดมีอุปกรณกีฬา

ใชจํานวนมากขึ้นและเพียงพอตอการบริการ 

6. โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

6.1 เพ่ือปลูกฝงคานิยมของกลุมผูนํา

ใหเปนกลุมตนแบบของมหาวิทยาลัยท่ีมี

ความสอดคลองกับวัฒนธรรม                      

6.2 เพ่ือใหเพ่ือเตรียมความพรอมการ

มีภาวะผูนําท้ังในดานความรู ทัศนคติ และ

ทักษะการทํางานภายใตสภาพของแรงกดดัน

รอบดาน 

6.3 เพ่ือสงเสริมการแกไขปญหารวมกัน
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โดยคํานึงถึงหลักการทํางานเปนทีมอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6.4 เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการมีสวนรวม

ในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.20 อยู

ในระดับมาก และการสังเกตผู เขารวม

โครงการพบวา 

- ผูนํานักศึกษาเขาใจในบทบาทการ

ปฏิบัติหนา ท่ีและงานของตนเองตาม

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยการสังเกต

จากการประชุมวางแผนการจัดโครงการ

และกิจกรรมในปการศึกษา 2563 ผู นํา

นักศึกษาสามารถวางแผนการจัดกิจกรรม

ไดอยางถูกตอง 
 

7. โครงการ E-Sport DRU Game 

2021 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

7.1 เพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพ

และความสามารถของนักศึกษาในการ

แขงขันกีฬา E-Sport 

7.2 เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตอง

ของเยาวชนในการเลนกีฬา E-Sport และ

การใช E-Sport ใหเกิดประโยชนตอการ

สรางอาชีพและรายได หางไกลจากการ

พนันและอบายมุขตาง ๆ 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 3.69 

อยูในระดับมาก และการสังเกตผูเขารวม

โครงการพบวา 

- ผูเขารวมโครงการ ใหความสนใจ

เขารวมโครงการเปนจํานวนมากและยัง

เกิดความสามัคคีในหมูคณะ และยังหาง 
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ไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
 

8. โครงการเลือกตั้งนายกองคการ

นักศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

8.1 เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีไดรูจักการใชสิทธ์ิและรูหนาท่ี

ในระบอบประชาธิปไตย 

8.2 เพ่ือสงเสริมใหไดคดัเลือกนักศกึษา

ท่ีมีความสามารถและมีคุณธรรมในดาน

การทํางาน เพ่ือเปนตัวแทนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.27 

อยูในระดับมาก และการสังเกตผูเขารวม

โครงการพบวา 

- ผูเขารวมโครงการ ใหความสนใจใน

การเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา

เปนจํานวนมากจากการสังเกตไมพบปญหา

ในการดําเนินกิจกรรม 
 

9. โครงการมอบทุนการศึกษาและ

ชวยเหลือผูปวยตดิเตยีงชุมชนตากสิน 23 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

9.1 เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมใน

การทํากิจกรรมจิตอาสา 

9.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดมีจิตสํานึกตอ

สังคม และรูจักการชวยเหลือผูอื่น 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.17 

อยูในระดับมาก และการสังเกตผูเขารวม

โครงการพบวา 

- ผูเขารวมโครงการใหความสนใจ

และใหความรวมมือในการจัดโครงการ

เพ่ือรับบริจาค นอกจากน้ียังมีความ
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ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แตยังมีปญหาใน

เร่ืองเวลาและสถานท่ี เพราะอยูในชวงการ

แพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
 

10. โครงการวิศวกรสังคมสูชุมชน 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

10.1 เพ่ือใหนักศึกษาวิศวกรสังคมได

ศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรูวิถีชุมชน 

10.2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการมีสวนรวมของนักศึกษาใน

การพัฒนาและแกไขปญหาชุมชน 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.91 อยู

ในระดับมากและการสังเกตผูเขารวมโครงการ

พบวา 

- ผูเขารวมโครงการ ใหความสนใจ

เปนจํานวนมากและยังเปนการแลกเปลี่ยน

การเรียนรูชุมชน 
 

11. โครงการแกนนําวิศวกรสังคม 

(แม ไ ก )  มหาวิ ทยา ลัยราชภั ฏก ลุ ม

รัตนโกสินทร 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

11.1 เพ่ือบมเพาะนักศึกษาใหมีความ

เปนวิศวกรสังคม โดยขับเคลื่อนการมีสวน

รวมของ นักศึกษาในการพัฒนาและแกไข

ปญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

11.2 เพ่ือใหนักศึกษาคิดวิเคราะห 

เชิงเหตุและผลพรอมท้ังสามารถมองเห็น

ปญหาไดมากขึ้น 

11.3 เ พ่ื อ ใ ห นั กศึ กษา ไ ด เ รี ย น รู

กระบวนการการทํางานผานกิจกรรมกลุม

เพ่ือสรางนวัตกรรมทางสังคม 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 



ห น า  | 54 

 

 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 3.93 อยู

ในระดับมาก และการสังเกตผู เขารวม

โครงการพบวา 

- ผู นํ านักศึกษานักศึกษามีความ

กระตือรือรนในการเขารวมโครงการและ

ผู นํานักศึกษาไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู   

การทํางาน และไดสรางเครือขายกับผูนํา

นักศึกษามหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

จากการสังเกตไมพบปญหาในการ

ดําเนินกิจกรรม 
 

12. โครงการฉากกั้นพลาสติกเพ่ือ

ปองกันเช้ือไวรัส โคโรนา 19 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

12.1 เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

12.2 เพ่ือเปนการรณรงคใหนักศึกษา

รูจักปองกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.07 อยู

ในระดับมาก และการสังเกตผู เขารวม

โครงการพบวา 

- จากการสังเกตปญหาในการดําเนิน

กิจกรรมนักศึกษาไมคอยใหความรวมมือ

และไมระวังเร่ืองการแพรระบาดของโรคตดิ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม

มาตรการท่ีทางมหาวิทยาลัยไดกําหนด  

- ไดพิจารณาและปรับปรุง วางแผน 

การดําเนินงานใหม 
 

13. โครงการสัมมนาสมาพันธนิสิต

นักศึกษากลุมภาคกลางและรัตนโกสินทร 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการ 

13.1 เพ่ือสรางเครือขายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคกลางและ
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รัตนโกสินทร 

13.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานกิจการ

นักศึกษาใหไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ

ในการทํางานรวมกัน และสามารถนําความ 

รูไปประยุกตใชในการทํางาน พัฒนางานให

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัย

ราชภัฏท่ัวประเทศ 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.03 อยู

ในระดับมากและการสัง เกตผู เขารวม

โครงการพบวา 

- ผู นํานักศึกษานักศึกษามีความ

กระตือรือรนในการเขารวมโครงการและ

ผูนํานักศึกษาไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ทํางาน และไดสรางเครือขายกับผูนํานักศึกษา

มหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

 5 ประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 

กําหนดวัตถุประสงคไวดังน้ี  

เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา และอัตลักษณของนักศึกษาตาม 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ดังน้ันเพ่ือประเมินความสําเร็จของ

แผนพัฒนานักศึกษาน้ี กองพัฒนานักศึกษา

และผูมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ จึงกําหนด

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของวัตถุประสงคของ

แผนพัฒนานักศึกษาไวดังน้ี 

1. มีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา ท้ัง 5 ดานคือ 

1) ดานคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

2) ดานกีฬาและสงเสริมสุขภาวะ 

1.5.5.1 รายงานการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา 

ประจําป พ.ศ. 2563 

1.5.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 1/2564 วันท่ี 

16 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุม

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 2 
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3) ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษา

สิ่งแวดลอม 

4) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

5) ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายความสําเร็จของแผนฯ ผูเขา 

รวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมายของทุกโครงการ 

3. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/

กิจกรรมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ไมต่ํากวาคาเฉลี่ย 3.51 

4. มีโครงการหรือกิจกรรมตามแนว

พระบรมราโชบายคุณลักษณะคนไทยท่ีพึง

ประสงค 4 ประการ 

5. มีโครงการจิตอาสา 
 

กองพัฒนานักศึกษาได นําผลการ

ประเมินวัตถุประสงคของแผนพัฒนา

นักศึกษาเขาวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ครั้งที่ 1/2564 

จากการประเมินผลตามตัวช้ีวัดและคา

เปาหมายของแผนพัฒนานักศึกษา ประจํา 

ปการศึกษา 2563 ไดผลดังน้ี 

- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ท้ัง 5 ดาน ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย

โดยกองพัฒนานักศึกษา ไดจัดโครงการไม

ต่ํากวา 2 กิจกรรม ตอดานโดยจัดโครงการ

ท้ังสิ้น 13 โครงการ 

- มีจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

/กิจกรรม ทุกโครงการมากกวารอยละ 80 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

/กิจกรรม ทุกโครงการอยูในระดับมาก 

- มีโครงการหรือกิจกรรมตามแนว

พระบรมราโชบายคุณลักษณะคนไทยท่ี  

พึงประสงค 4 ประการมหาวิทยาลัยโดย

กองพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการไมต่ํา

กวา 4 โครงการ โดยจัดโครงการท้ังสิ้น 7 

โครงการ 

- มีโครงการจิตอาสา มหาวิทยาลัย

โดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการไม

ต่ํากวา 2 โครงการ โดยจัดโครงการท้ังสิ้น 3 

โครงการ 

 6 นําผลการประเมินไปปรับ- 

ปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

จัด กิจกรรมเ พ่ือ พัฒนา

นักศึกษา 

จากการประชุมผลการประเมิน

วัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษา 

เขาวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

ครั้งที่ 1/2564 

ผลการประเมินความสําเ ร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม 

พัฒนานักศึกษา พบวายังมีปญหาในการ

ดําเนินงานกองพัฒนานักศึกษาจึงปรับปรุง

แผนดังน้ี  

1. ควรมีโครงการพัฒนานักศึกษา  

ในรูปแบบออนไลน เพ่ือใหสอดคลองกับ

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 

(covid-19) 

2. ควรมีโครงการวิศวกรสังคมเพ่ิมขึน้ 

มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไปปรับปรุงและ

จัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาในปถัดไป 

1.5.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 1/2564 วันท่ี 

24 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุม

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 2 

1.5.6.2 แผนพัฒนานักศึกษา 2563 
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินงานครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สืบเน่ืองจากนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเช่ือมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรู เพื่อพัฒนา

ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษา 

อังกฤษ นโยบายหน่ึงที่สําคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวยโครงการ

พิเศษดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนตาม

นโยบายซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

 2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปถัดไป 

 5. มีนักศึกษาระดับปรญิญาตรีปสุดทายที่ผานการเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

หมายเหตุ 

 ขอ 5 นักศึกษาที่เขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งมหาวิทยาลัย ในปที่ประเมิน 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการกําหนดนโยบาย และ

สรางระบบและกลไกการ

พัฒนานักศึกษาดานภาษา 

อังกฤษ 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการ

กําหนดนโยบายสงเสริมการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและไดจัดทํา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เร่ือง 

การสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา ดวยขอสอบมาตรฐาน 

DRU Test โดยกําหนดใหนักศึกษาท่ีเขา

ศึกษาในปการศึกษา 2559 เปนตนไป 

จะตองสอบ DRU Test ซ่ึงเปนขอสอบท่ี

มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของ 

CEFR ใหไดคะแนนไมต่ํากวา 41 คะแนน 

กอนจบการศึกษา และมีการออกคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือ

สรางระบบและกลไก การวางแผนกํากับ

ติดตาม และรายงานการดําเนินงานดาน

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

จากน้ันจึงสรางระบบการพัฒนาทักษะ

การใชภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาและ

ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

แนวทางการนําแผนยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษลงสูการปฏิบัติ เพ่ือกําหนด

ผูรับผิดชอบ โดยมีระบบและกลไก ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน กําหนดหนวยงานกลางในระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับคณะ ซ่ึงทําหนาท่ี

วางแผน กํากับติดตาม และรายงานผล 

การดําเนินงานดานการพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

2. คณะกรรมการดําเนินงานวางแผน 

การดําเนินงานและเสนอโครงการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาตอ

1.6.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง การสอบวัด

ความสามารถภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ดวยขอสอบมาตรฐาน 

DRU Test  

1.6.1.2  การสอบวัดความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษ (DRU Test) 

1.6.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแนวทางการนําแผนยกระดับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษลงสูการ

ปฏิบัติ 

1.6.1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ

ของคณะตาง ๆ 

1.6.1.5 ระบบการสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบ 

ประมาณเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษา 

4. คณะกรรมการดําเนินงานดําเนินการ

ตามแผน 

5. คณะกรรมการดําเนินงานประเมิน 

ผลการดําเนินงาน และรายงานผลตอ

มหาวิทยาลัย 

 2 จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา

ดานภาษาอังกฤษจากการ  

มีส วนร วมของคณะและ   

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบ

ไปดวยตัวแทนอาจารยจากท้ัง 4 คณะและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมกันจัดทําราง

แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษขึ้น 

เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติ เปาหมาย 

ตัวช้ีวัด และผูรับผิดชอบ และนําเสนอ 

ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ซ่ึงประกอบไปดวยคณบดี

ท้ัง 4 คณะ และผูอํานวยการศูนยและ

สํานักตาง ๆ เพ่ือรวมกันวิพากษ และ

ปรับแกรางแผนดังกลาว และนําเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย 

ตอมาแผนฯ ดังกลาวไดรับความเห็น 

ชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

1.6.2.1 ระเบียบวาระการประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุ รี  ค ร้ั ง ท่ี  2/2563 

วาระท่ี 5.3 (ราง) แผนสงเสริม/

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี พ.ศ.2563 - 2566 

1.6.2.2 รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 

3/2563 หนา 11 – 13 

1.6.2.3 แผนพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563 ของคณะ

ตาง ๆ  

 3 จัดสรรงบประมาณ และสิ่ง

สนับสนุนการดําเนินการตาม

แผนพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดสรร

งบประมาณใหกับคณะและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

และจัดซ้ือสิ่งสนับสนุนดานการพัฒนา

ทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา

อยางตอเน่ือง ดังน้ี 

1. คณะครุศาสตร 

ปงบประมาณ 63 = 2,280,025.- 

ปงบประมาณ 64 = 2,000,000.- 

รวม = 4,280,025.- 

1.6.3.1 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผ นดิน ประจํ าป

งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 

- 30 กันยายน 2563) 

1.6.3.2 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผ นดิน ประจํ าป

งบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 

- 30 กันยายน 2564) 
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2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ปงบประมาณ 63 = 1,270,000.- 

ปงบประมาณ 64 = 1,500,000.- 

รวม = 2,770,000.- 

3. คณะวิทยาการจัดการ 

ปงบประมาณ 63 = 76,975.- 

ปงบประมาณ 64 = 1,000,000.- 

รวม = 1,076,975.- 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปงบประมาณ 63 = 250,000.- 

ปงบประมาณ 64 = 800,000.- 

รวม = 1,050,000.- 

5. ศูนยภาษา  

ปงบประมาณ 63 = 1,000,000.- 

ปงบประมาณ 64 = 700,000.- 

รวม = 1,700,000.- 

 4 มีการประเมินความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผนฯ 

และมีการนําผลจากการประเมิน

มาปรับปรุงในปถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี มีการดําเ นินการกํากับ

ติดตามและประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนฯ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ จัดประชุมเพ่ือติดตามและ

ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนฯ โดยพบวา การดําเนินงานของทุก

คณะและทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของบรรลุ

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวเกือบทุกดาน 

เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สงผลตอรูปแบบการจดักิจกรรม ดังตอไปน้ี 

1.1 กิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานท่ี

ท่ีใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร 

1.2 กิจกรรมการพัฒนาระดับความ 

สามารถในการใชภาษาอังกฤษของอาจารย

1.6.4.1 รายงานประเมินความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของโครงการตาม

แผนสงเสริมและพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

1.6.4.2 รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 

11/2563 

1.6.4.3 บันทึกขอความเลขท่ี            

อว 0642.24/235 เร่ือง แจงมติท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี คร้ังท่ี 11/2563 โดยผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส เร่ืองพิจารณา

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏธนบุรี 

1.6.4.4 แผนสงเสริมและพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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และบุคลากร 

1.3 กิจกรรมการวัดความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาดวยขอสอบ 

DRU Test ซ่ึงยังเปนแบบ paper-based 

และ computer-based 

2. นําผลการประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนฯ นําเสนอตอท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คร้ังท่ี 11/2563 วาระการพิจารณารายงาน

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยท่ี

ประชุม มีมติใหปรับแผนสงเสริมและ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเพ่ิมชอง

ทางการจัดโครงการและกิจกรรมตาง  ๆแบบ 

online เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน สงเสริมใหใชภาษาอังกฤษในการ

จัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางยิ่ง

สําหรับรายวิชาภาษา อังกฤษในหมวด

การศึกษาท่ัวไป และเพ่ิมกิจกรรมการ

สรางบรรยากาศในการสงเสริมการฝก

ทักษะดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 

3. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผน

สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับ

ปรับปรุง) พ.ศ. 2564 - 2567 

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปสุดทายท่ีผานเกณฑการ

วัดผล CEFR (B1) ไมนอย

กวารอยละ 50 

 

รายละเอยีดการสอบ DRU Test ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสุดทายมี

ดังน้ี 

- จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ช้ันปสุดทาย คือ 2,502 คน 

- จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ช้ันปสุดทายท่ีทดสอบ DRU Test ผานตาม

เกณฑการวัดผล CEFR (B1) คือ 2,323 คน 

คิดเปนรอยละ 92.85 ของจํานวนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ช้ันปสุดทายท้ังหมด 

1.6.5.1 รายงานสถิติการสอบวัด

ความสามารถภาษาอังกฤษ DRU 

Test ของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ช้ันปสุดทาย ประจําปการศกึษา 

2563 

1.6.5.2 รายงานผลผูเขาสอบ TOEIC 

วันเสารท่ี 27 มีนาคม 2564 ณ หอง

ประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 

ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



ห น า  | 63 

 

 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

และเพ่ือกระตุนใหนักศึกษาตระหนัก

ถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ ในปการ 

ศึกษา 2563 ศูนยภาษารวมกับศูนยสอบ 

TOEIC ไดทําการจัดสอบ TOEIC ในวันเสาร

ท่ี 27 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมเฉลิม

พระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี โดยมีนักศึกษาเขาสอบท้ังหมด 

25 คน มีผลคะแนนดังน้ี 

 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.00 มีการดําเนินงานครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ความสามารถดานดิจิทัล เปนสิ่งที่สามารถสะทอนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรูเพื่อ

สรางสรรคนวัตกรรมเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรูเพื่อการบูรณาการศาสตรตาง ๆ  สามารถรูเทาทนั

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล ตัวบงช้ีน้ีประเด็นการพิจารณาประกอบดวย 

 ระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาช้ันปสุดทาย ระดับปริญญาตรีที่สอบผานตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจทิลั 

 2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของคณะและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
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 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถ

ดานดิจิทัล 

 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงใน ปถัดไป 

 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายที่ผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ไมนอยกวารอยละ 50 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

หมายเหตุ ขอ 5 นักศึกษาที่เขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งมหาวิทยาลัย ในปที่ประเมิน 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการกําหนดนโยบาย และ

สรางระบบและกลไกการ

พัฒนานักศึกษาใหมีความ 

สามารถดานดิจิทัล 

มหาวิทยาลัย มีนโยบายยกระดับ

มาตรฐานความสามารถดานดิจิทัล ใหแก

นักศึกษา เพ่ือการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล

ใหสอดคลองกับการขับเคลือ่นของประเทศ

ไทย (THAILAND 4.0) ตามนโยบายของ

รัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 60 ป แผนพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สําหรับการ

พัฒนาความสามารถดานการใชดิจิทัล 

(Digital Literacy)  

โดยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายให

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และคณะ จัดทําแผนกํากับดูแล ติดตาม 

และสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะ และ

ทักษะดานดิจิทัล โดยวัดผลดวยขอสอบ

มาตรฐานของของสํานักงานคณะกรรมการ

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สดช.) โดยนักศึกษา ตองสอบผานอยาง

นอย 60 คะแนน จึงจะสามารถจบการ 

ศึกษาได 

1.7.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรีเร่ือง การสอบวัดระดับความ 

สามารถดานดิจิทัลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

https://www.dru.ac.th/s/5yc45 

1.7.1.2 ระบบสอบวัดความสามารถ

ดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในเว็บไซต 

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

seline/ 
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 2 จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา

ให มีความสามารถด าน

ดิจิทัล จากการมีสวนรวม

ของคณะและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการ

อบรมเชิงปฏิบัติการทางดานดิจิทัลในป

การศึกษา 2563 ใหแกนักศึกษา โดยมีการ

รวมมือกับทางคณะ เพ่ือท่ีจะพัฒนาทักษะ

ดิจิทัลใหตรงกับความตองการในปจจุบัน 

ซ่ึงมีโครงการดังตอไปน้ี 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช Microsoft 

word เบื้องตน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการตัดตอและ

ตกแตงภาพดวย Adobe Photoshop 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการตกแตง

ภาพเชิงลึกดวย Photoshop 

- อบรมเชิงปฏบิัติการการตกแตงภาพ

ดวย Photoshop คร้ังท่ี 2 

- อบรมเชิงปฏบิัติการการใชโปรแกรม

คํานวณอัตโนมัติ Microsoft Excel (ขั้นสูง) 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม 

Microsoft Excel (ขั้นพ้ืนฐาน) คร้ังท่ี 2 

- อบรมเชิงปฏิบัติการภาษา PHP 

เพ่ือประมวลผล 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการตัดตอวีดีโอ

ขั้นพ้ืนฐาน 

- อบรมเชิงปฏบิัติการการใชโปรแกรม

ตัดตอวิดีโอ Adobe Premiere Pro 

- อบรมเชิงปฏบิัติการการใชโปรแกรม

ตัดตอ พ้ืนฐาน 2 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ

พรอมทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม

สํานักงาน (ขั้นสูง) 

- อบรมเชิงปฏบิัติการการเตรียมความ

พรอมทักษะ การใชคอมพิวเตอรกอนออก

ฝกใหแกนักศึกษา 

1.7.2.1 สรุปโครงการของศูนย

คอมพิวเตอร ท่ีรวมกับคณะและ

โครงการนานาชาติในปการศึกษา 

2563  

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

1.7.2.2 แผนพัฒนาสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจทัิลมหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี พ.ศ. 2563 - 2566 
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 3 จัดสรรงบประมาณ และสิ่ง

สนับสนุนการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนานักศึกษา

ให มีความสามารถด าน

ดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยไดจัดจัดสรรงบประมาณ

แผนดินวงเงิน 500,000 บาท ใหกับศูนย

คอมพิวเตอร เพ่ืออบรมและพัฒนาความ 

สามารถทางดิจิ ทัลใหแกนักศึกษาและ

ประเมินความสามารถให กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1.7.3.1 เลมการจัดสรรงบประมาณ 

แผนดิน ประจําปงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 

2563) (เอกสารเผยแพร การจัดสรร

งบประมาณแผนดิน หนา 46) 

1.7.3.2 เลมการจัดสรรงบประมาณ 

แผนดิน ประจําปงบประมาณ 2564 

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 

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

(เอกสารเผยแพร การจัดสรรงบ 

ประมาณแผนดิน หนา 46) 

 4 มีการประเมินความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผนฯ 

และมีการนําผลจากการ

ประเ มินมาปรับปรุง ใน  

ปถัดไป 

มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัลของนักศึกษาอยางตอเน่ือง โดยศูนย

คอมพิวเตอร ตามวัตถุประสงคของแผน 

พัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลตลอด

ปการศึกษา 2563  

มีการนําผลรายงานการสอบทุกป

การศึกษา เพ่ือนําตัวเลขมาวัดผล โดยตั้ง

หลักเกณฑใหนักศึกษาท้ังหมดท่ีเขาสอบใน

นามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตองมากกวา 

70% และนําผลการวัดผลในแตละดานมา

วิเคราะหรูปแบบการพัฒนาเน้ือหาในการ

อบรมในปตอไปใหตรงตามมาตรฐานชาต ิ

1.7.4.1 รายงาน Power bi จาก ระบบ  

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

(หนาท่ี 2 ผลแตละดานเลือก มรธ.

และหนาท่ี 5 ผลรวม) 

1.7.4.2 สรุปโครงการของศูนยคอม- 

พิวเตอร ท่ีรวมกับคณะและโครงการ

นานาชาติในปการศึกษา 2563  

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

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑ 

IC3 หรือเทียบเทา หรือ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ไมนอยกวารอยละ 50 

มีการนําผลรายงานการทดสอบใน

รูปแบบ Excel จากระบบของสอบ Digital 

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

ของ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) มา

จัดทําระบบแสดงผลรายงานท่ีแบงแยก

นักศึกษาปสุดทายใหเห็นยอดผูผาน/ไม

ผานแยกตาคณะได โดยมีรายงานจํานวน

ผลการสอบผานของนักศึกษารหัส 60 มี

นักศึกษาผานรอยละ 93.54 % 

1.7.5.1 รายงานจํานวนผลการสอบ

ผานของนักศกึษารหัส 60 มีนักศึกษา

ผาน 93.54 %  

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

( กดท่ีเลข 60 ดังภาพ ) 
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินงานครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 ตามกรอบผลลัพธมาตรฐานการศึกษาชาติที่กําหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม หลกัสูตร

จึงควรผลักดันใหนักศึกษามสีวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรอืบรูณาการ

ศาสตรตาง ๆ ทีเ่ปนงานที่สามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย เทากับ คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินรอยละของหลักสูตรที่

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 

สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได = 
ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ 

จํานวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ : 

 เปนผลรวมคะแนนประเมินในตัวบงชี้ 1.8 ระดับคณะ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังน้ี 

 1. คณะครุศาสตร เปดการเรียนการสอนทัง้หมด 8 หลกัสูตร มีหลักสูตรที่นักศึกษามสีวนรวมในการ

สรางนวัตกรรมจํานวน 3 หลักสูตร มีคารอยละ 37.5 ของหลักสูตรที่นักศึกษามสีวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

คิดเปน 1.875 คะแนน 

 2. คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร มหีลักสูตรที่

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมจํานวน 11 หลักสตูร มีคารอยละ 100 ของหลักสูตรที่นักศึกษามสีวน

รวมในการสรางนวัตกรรม คิดเปน 5 คะแนน 

 3. คณะวิทยาการจัดการ เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร มหีลักสูตรที่นักศึกษามสีวน

รวมในการสรางนวัตกรรมจํานวน 7 หลกัสูตร มีคารอยละ 100 ของหลกัสูตรที่นักศึกษามสีวนรวมในการสราง

นวัตกรรม คิดเปน 5 คะแนน 
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 4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 หลักสูตร มีหลักสูตรที่

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมจํานวน 5 หลักสตูร มีคารอยละ 55.56 ของหลักสูตรที่นักศึกษามี

สวนรวมในการสรางนวัตกรรม คิดเปน 2.78 คะแนน 
 

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

คะแนนท่ีได 14.655/4 = 3.66 คะแนน 

คณะครุศาสตร  

เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร ไดแก หลกัสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน 7 หลักสูตร และ

ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 1 หลักสูตร คณะมกีารกําหนดนโยบายใหอาจารยในคณะนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพฒันาผูเรียนหรือชุมชน โดยใหนักศึกษาเขาไปมสีวนรวมในกระบวนการวิจัย

ซึ่งบรูณาการกับรายวิชาที่ทําการจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 

หลักสูตร ชื่อผลงาน หนวยงาน รายการหลักฐาน 

1. หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป 

การวิจัยเพื่อศึกษาการตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าบริ เวณตลาดนํ้าบาง

นํ้าผึ้ง อําเภอพระประแดงจังหวัด

สมุทรปราการ 

เทศบาลอําเภอพระ

ประแดงจังหวัด

สมุทรปราการ 

 

1.8.1 เอกสารขอใชพื้นที่

สําหรับงานวิจัยถึง อบต.

บางนํ้าผึง้  

2. หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมที่สงเสริมความสามารถใน

การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชนตาม

แนวคิดการเรียนรูดวยการบริการสังคม

สําหรับครู สังกัดกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 1.8.2 เอกสารรายงาน

การใชประโยชนชุมชน  

3. หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาคอมพิวเตอรศึกษา  

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนออนไลนรายวิชาวิทยาการ

คํานวณสําหรับนักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปที่ 2  

กรุงเทพมหานคร 1.8.3 หนังสือรับรองการ

นําไปใชประโยชนจาก

ชุมชนหรือหนวยงาน  

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร โดยมีการกําหนดนโยบายใหอาจารยในคณะนํา

ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชนโดยใหนักศึกษาเขาไป

มีสวนรวมในกระบวนการสรางนวัตกรรมโครงการหรืองานวิจัย ซึ่งบูรณาการกับรายวิชาที่ทําการจัดการเรียน

การสอน 11 หลักสูตร ดังตอไปน้ี  
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หลักสูตร ชื่อผลงาน หนวยงาน รายการหลักฐาน 

1. ทุกหลกัสูตร งานสรางสรรคศิลปะสตรทีอารท 

ชุมชนวัดใหมวิเชียร 

ชุมชนวัดใหมวิเชียร 

เขตบางกอกใหญ 

1.8.4 ภาพงานสรางสรรค

ศิลปะสตรีทอารทชุมชน

วัดใหมวิเชียร  

1.8.5 หลักฐานการนําไป 

ใชประโยชนจาก 

ผูอํานวยการเขตบางกอก

ใหญ  

2. ทุกหลกัสูตร 

 

แอปพลเิคชันเกมคําศัพทภาษา 

อังกฤษ Huso Learn & Play 

คณะมนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาญจนบุร ี

1.8.6 แอปพลิเคชันเกม

คําศัพทภาษาอังกฤษ 

Huso Learn & Play  

1.8.7 หลักฐานการนําไป 

ใชประโยชนจากคณะ

มนุษยศาสตรและสงัคม 

ศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบรุ ี 

3. สาขาวิชาออกแบบ 

นิเทศศิลปและออกแบบ

ดิจิทัล 

สาขาวิชาออกแบบ 

ทัศนศิลป 

สาขาวิชาการ

สรางสรรคศิลปะดิจิทลั 

สาขาวิชาภาษาไทย 

การออกแบบเรขศิลป  เพื่อสราง 

อัตลักษณชุมชนตนแบบสําหรับ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ในเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร 

ชุมชนและ 

วัดประยุรวงศาวาส 

เขตธนบุร ี

1.8.8 ผลการวิจัยเรื่อง 

การศึกษาแนวทางการ

ออกแบบเรขศิลปเพื่อ

สรางอัตลักษณชุมชน

ตนแบบสําหรบัสงเสรมิ

การทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในเขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร  

1.8.9 หลักฐานการนําไป 

ใชประโยชนจาก

ผูอํานวยการเขตธนบุรี  

4. หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต 

การประเมินประสทิธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (Local 

Performance Assessment: 

LPA) 

องคการบรหิารสวน

ตําบลบางโปรง 

อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ 

1.8.10 งานวิจัยเรื่อง

สํารวจความพงึพอใจ

ของผูรับบริการจาก

องคการบริหารสวนตําบล

บางโปรง อําเภอเมือง 
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หลักสูตร ชื่อผลงาน หนวยงาน รายการหลักฐาน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

1.8.11 หลักฐานการ

นําไปใชประโยชนจาก

นายกองคการบรหิาร

สวนตําบลบางโปรง  

5. สาขาวิชาการจัดการ

ชุมชน 

การศึกษาสุขภาวะผูสูงอายุในเขต

เทศบาลเมอืงแพรกษาใหม จังหวัด

สมุทรปราการ 

กองสวัสดิการสงัคม 

เทศบาลเมอืง

แพรกษาใหม 

อําเภอเมือง

สมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

1.8.12 ภาพการดําเนิน 

งาน/การจัดกิจกรรม  

1.8.13 หนังสือรับรอง

การใชประโยชนจากบท 

ความวิจัย เพื่อการพัฒนา

คุณภาพสุขภาวะ และ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

ในพื้นที่เทศบาลเมอืง

แพรกษาใหม  

6. สาขาวิชาการจัดการ

ชุมชน 

นวัตกรรม “ยางยืดเพื่อสุขภาพ

ผูสงูอายุ (ยางในลอรถจักรยานยนต)” 

ศูนยพัฒนาศักยภาพ

และสงเสรมิอาชีพ

ผูสงูอายุ, โรงเรยีน

ผูสงูอายุ, ชมรม

ผูสงูอายุ เทศบาล

เมอืงแพรกษาใหม 

อําเภอเมือง

สมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

1.8.14 ภาพการดําเนิน 

งาน/การจัดกิจกรรม  

1.8.15 หนังสือรับรอง

การใชประโยชนจากการ

นํานวัตกรรม “ยางยืด

เพื่อสุขภาพผูสงูอายุ 

(ยางในรถ จกัรยานยนต)” 

ไปใชในองคกรสุขภาพ

ผูสงูอายุ  

7. สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลปและออกแบบ

ดิจิทัล 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาจีน

เพื่อการสื่อสาร 

สาขาวิชาภาษา 

อังกฤษธุรกจิ 

สื่องานสรางสรรคนิทรรศการ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราช เน่ืองในวันคลายวัน

ปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 

สํานักงานเขตธนบุร ี 1.8.16 ภาพแสดง

นิทรรศการ ณ วงเวียนใหญ  

1.8.17 หลักฐานการ

นําไปใชประโยชนจาก

สํานักงานเขตธนบุร ี 
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8. สาขาวิชาออกแบบ

ทัศนศิลป 

ผลิตภัณฑชุมชนหัตถกรรมไมสักกลุม

วิสาหกิจชุมชนบานเรือนไทยพัฒนา 

เขตคลองสาน กทม. 

กลุมวิสาหกจิชุมชน

บานเรือนไทยพัฒนา 

เขตคลองสาน 

กทม. 

1.8.18 ภาพผลิตภัณฑ

ไมสัก กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนบานเรือนไทย

พัฒนา เขตคลองสาน 

กทม.  

1.8.19 หลักฐานการ

นําไปใชประโยชนจาก

กลุมวิสาหกจิชุมชน

บานเรอืนไทยพัฒนา 

เขตคลองสาน กทม.  

9. สาขาวิชาการจัด การ

ชุมชน 

รายงานการสํารวจ เรือ่ง “ความรู

ความเขาใจเกี่ยว กับประเพณี

สงกรานตพระประแดงกบั

สถานการณไวรัสโคโรนาสายพันธุ

ใหม 2019” 

สภาวัฒนธรรม 

อําเภอพระประแดง 

1.8.20 ภาพการดําเนินงาน

การนําเสนอคืนขอมลู

ชุมชนรายงานการสํารวจ 

เรื่อง“ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต

พระประแดงกับสถานการณ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

2019” และหนังสือรบัรอง

การนําไปใชประโยชน 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตรและ

ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายผลักดันใหอาจารย บุคลากร นักศึกษา ในแตละ

หลักสูตรมีสวนรวมในการชวยเหลือแกไขปญหาใหชุมชนทองถ่ินในความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ 

โดยการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับศาสตร ตาง ๆ และสามารถนําผลงานไปใชประโยชนในการพัฒนา

ผูเรียนและชุมชน ดังน้ี 
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หลักสูตร ชื่อผลงาน หนวยงาน รายการหลักฐาน 

1. หลักสูตรบรหิาร 

ธุรกิจมหาบัณฑิต / 

มหาวิทยาลัยสูตําบล 

สรางรากแกวใหประเทศ 

U2T 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การ เรือ่ง 

เครือขายเฟสบุค คือพลังสุขภาพ 

แขวงบางขุนศร ี 1.8.21 รายงานผลการ

ดําเนินงาน โครงการ

ยกระดับเศรษฐกจิและ

สังคมรายตําบลแบบ

บูรณาการ (มหาวิทยาลัย

สูตําบล สรางรากแกวให

ประเทศ U2T) คณะ

วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

2. หลักสูตรบรหิารธุรกิจ

บัณฑิต/ มหาวิทยาลัยสู

ตําบล สรางรากแกวให

ประเทศ U2T 

แขวงดาวคะนอง 

โครงการฟุตซอลเพื่ออาชีพ 

แขวงบางขุนนนท 

1. โครงการอบรมการตลาดเชิง  

กลยุทธ 

2. โครงการการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ 

แขวงบานชางหลอ 

1. โครงการออกแบบอัตลักษณเพื่อ

สรางภาพลักษณใหชุมชน แขวง

บานชางหลอ เขตบางกอกนอย 

2. โครงการใหความรูทางดาน

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัพลังงานทาง 

เลือกในชุมชน แขวงบานชางหลอ 

เขตบางกอกนอย 

3. โครงการสงเสรมิดานสิง่แวดลอม

ในการบําบัดนํ้าในชุมชน แขวงบาน

ชางหลอ เขตบางกอกนอย 

แขวงดาวคะนอง 

แขวงบางขุนนนท 

แขวงบานชางหลอ 

- 

3. หลักสูตรบรหิารธุรกิจ

บัณฑิต (คอมพิวเตอร

ธุรกิจ)/ มหาวิทยาลัยสู

ตําบล สรางรากแกวให

ประเทศ U2T 

1. โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน 

2. โครงการอบรมการออกแบบตรา

สินคาและบรรจภัุณฑ 

3. โครงการสงเสริมสุขภาพในชุมชน  

4. โครงการสงเสริมความรูดาน

แขวงบุคคโล - 
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หลักสูตร ชื่อผลงาน หนวยงาน รายการหลักฐาน 

 เทคโนโลยีใหชุมชน  

5. โครงการสงเสริมความรูดาน

วิชาการใหแกเยาวชนในชุมชน  

6. โครงการจัดการขยะในชุมชน  

7. โครงการจัดต้ังธนาคารขยะ 

8. โครงการอบรมการเก็บ ขอมลูใน

ชุมชนเพื่อการวางแผนงานดาน

พัฒนาชุมชน 

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (การจัดการ

เทคโนโลยีโลจสิติกสเพื่อ

การกระจายสินคา) / 

มหาวิทยาลัยสูตําบล 

สรางรากแกวใหประเทศ 

U2T 

1. โครงการสงเสริมและพฒันา

ผลิตภัณฑชุมชนบานคลองสวน 

2. โครงการพัฒนาเสนทางธรรมชาติ

ชุมชนบานคลองสวน 

3. โครงการพัฒนาสื่อเพื่อทําความ 

รูจักชุมชนบานคลองสวน 

4. โครงการพัฒนาทรัพยากรทาง

นํ้าของชุมชนบานคลองสวน 

ตําบลบานคลอง

สวน 

- 

5. หลักสูตรนิเทศศาสตร 

/มหาวิทยาลัยสูตําบล

สรางรากแกวใหประเทศ 

U2T 

1. โครงการสงเสรมิอาชีพในทองถ่ิน 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การทําสบูจากวานหางจระเข 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องโภชนาบําบัด อาหารเปนยา 

ตําบลบางนํ้าผึง้ - 

6. หลกัสูตรอตุสาหกรรม

บริการ /มหาวิทยาลัยสู

ตําบล สรางรากแกวให

ประเทศ U2T  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การ เรือ่ง 

เยาวชนรักษสิ่งแวดลอมครัง้ที่ 1 

ตําบลแหลมฟาผา - 

7. หลักสูตรนิเทศศาสตร 

หลักสูตรบริหารธุรกจิ 

(คอมพิวเตอรธุรกจิ) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “การผลิตคอนเทนตเพื่อ

ประชาสมัพันธการทองเที่ยว

ชุมชน” 

ชุมชนกะดีจีน 1.8.22 สื่อวีดิทัศน 

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

asc/ภายใตโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง 

“การผลิตสื่อคอนเทนต

เพื่อการประชาสัมพันธ
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การทองเที่ยวชุมชน” 

8. หลกัสูตบัญชีบัณฑิต โครงการอบรม เรื่องการงบประมาณ 

การวิเคราะหผลตาง และตนทุนผัน

แปรเพื่อการบริหาร (CPD) 

ชุมชน และผูสนใจ

ทั่วไป 

1.8.23 รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการอบรม 

เรื่องการงบประมาณ 

การวิเคราะหผลตาง 

และตนทุนผันแปรเพื่อ

การบริหาร  

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาที่มีสวนรวมในการสรางสรรคผลงาน

นวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยที่สามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ินจํานวน ประกอบไปดวย 5 

สาขาวิชา ดังน้ี 

หลักสูตร ชื่อผลงาน หนวยงาน รายการหลักฐาน 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร 

การพัฒนาผลิตภัณฑกะปกึ่งสําเรจ็ 

รูป 

กลุมผลิตกะป

ชุมชน หมู 9 

ตําบลคลองดาน 

อําเภอบางบอ 

จังหวัด 

สมุทรปราการ 

1.8.24 หนังสือรับรอง

การนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนวิสาหกจิชุมชน 

กลุมผลิตกะปชุมชน หมู 

9 ตําบลคลองดาน 

อําเภอบางบอ จงัหวัด

สมุทรปราการ 

2. หลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

อุตสาหกรรมอาหาร 

 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตชาใบ

หมอนและการควบคุมคุณภาพตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ชุมชนประสานมิตร 

เขตธนบุรี กทม. 

1.8.25 หนังสือรับรอง

การนําผลงานโครงงาน

ไปใชประโยชน จาก

วิสาหกจิชุมชนประสาน

มิตร เขตธนบุรี กทม. 

3. หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

 

การศึกษาประสทิธิภาพของ

เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน

โดยเพิ่มระบบระบายความรอน

ดวยนํ้าผานอากาศ 

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุร ี

1.8.26 หนังสือรับรอง

การนําผลงานโครงงาน

ไปใชประโยชนสาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ  

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุร ี

4. หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัด  

การอุตสาหกรรม 

 

สบูจากกากกาแฟ ชุมชนคลองขวาง 

แขวงบางจาก เขต

ภาษีเจริญ กทม. 

1.8.27 หนังสือรับรอง

การนําผลงานโครงงาน

ไปใชประโยชน ชุมชน

คลองขวาง แขวงบางจาก 

เขตภาษีเจรญิ กทม. 

5. หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟา 

 

การออกแบบชุดขับเคลื่อนเรือ  

หางยาวดวยมอเตอรไรแปรงถาน 

โรงไฟฟาพระนคร

ใต การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศ

ไทย 

1.8.28 หนังสือรับรอง

การนําผลงานโครงงาน

ไปใชประโยชนฝายซอม

บํารุง โรงไฟฟาพระนคร

ใต การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.00 ผลคะแนนรวมทั้ง 4 คณะ

คิดเปน 1.875 + 5 + 5 + 

2.78 = 14.655 คะแนนทีไ่ด 

14.655/4 = 3.66 คะแนน 

3.66 -  
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบณัฑิต 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

1.1 3.60 ผานทุกหลักสูตร -  3.51 

1.2 3.44 มีปริญญาเอกคดิเปนรอยละ 29.42  - 3.68 

1.3 2.42 มีตําแหนงทางวิชาการคดิเปน 

รอยละ 31.28 

 - 2.61 

1.4 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

1.5 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

1.6 4.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

1.7 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

1.8 4.00 คะแนนที่ได 14.655/4 =  

3.66 คะแนน 

-  3.66 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 1 4.18 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

มหาวิทยาลัย มีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย

ศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยใหทุนการศึกษาทั้งใน

เวลาและนอกเวลา นอกจากน้ียังมีนโยบายการพัฒนา

ตําแหนงทางวิชาการ โดยมีการสนับสนุนการทําผลงาน

วิชาการอยางตอเน่ือง ทั้งในรูปแบบของการฝกอบรม 

การสัมมนา การจัดหาพี่เลี้ยง สงผลคะแนนการประเมิน

เพิ่มมากข้ึน 

ถึงแมวามหาวิทยาลัยจะมีการสงเสริมสนับสนุน 

ในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และตําแหนงทาง

วิชาการอยางตอเน่ือง แตก็ยังตองพัฒนาตอไป เพื่อเพิ่ม

จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนง

ทางวิชาการใหเพิ่มมากข้ึนในทุก ๆ ปการศึกษา 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

 มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและ

ความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึงของ  

พันธกิจมหาวิทยาลัย ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สรางองคความรูใหมหรอืประยุกตใช

องคความรูใหม เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม

หรือสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศในการพัฒนางาน 

วิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมใน

ระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีนํ่าไปใชในการพัฒนาผูเรยีน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

ไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได 

 

 ตัวบงชี ้จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

  ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

  ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

  ตัวบงช้ีที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 78 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานที่เปนระบบและมกีลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว

ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ใหกับ

บุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากร

บุคคล ทรัพยากรการเงนิ เครื่องมืออุปกรณที่เกีย่วของตาง ๆ  สงเสริมใหเกดิเครือขายความรวมมือดานการวิจัย 

หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ

และกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
 

เกณฑมาตรฐาน   

 1. มีระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานวิจัยทีส่ามารถนําไปใชประโยชนในการบรหิารงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

  - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรคหนวยงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือศูนย

เครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

  - กิจกรรมวิชาการที่สงเสรมิงานวิจยัหรอืงานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การ

จัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 

หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 4. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลงัใจตลอดจนยกยองนักวิจยัที่มีผลงานวิจยั

และงานสรางสรรคดีเดน 

 5. มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

 6. มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัยท่ีสามารถนํา 

ไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัย

และพัฒนามีระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยรวมกับระบบบริหารงานวิจัย

แหงชาติ (NRIIS) โดยมีการใชงาน

เพ่ือบริหารจัดการโครงการวิจัย  

และงานสรางสรรค เร่ิมตั้งแตการ

จัดทําแผนงาน และแผนปฏิบัติการ

ตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัย 

และงานสรางสรรค การสงขอเสนอ

โครงการการติดตามความกาวหนา

การตรวจสอบการดําเนินโครงการ 

และการปดโครงการวิจัย   

2.1.1.1 ระบบติดตามและบริหาร

จัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัย

และพัฒนา  

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

earch/ 

2.1.1.2 ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาต ิ

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

 2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

- หองปฏิบัติการวิจัยหรือ

งานสรางสรรคหนวยงาน

วิจัยหรืองานสรางสรรคหรือ

ศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการ

วิจัย 

มีหนวยใหบริการ (Research 

center) เพ่ือใหคําปรึกษาเก่ียวกับ

การวิจัย และเปนสถานท่ีแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานการวิจัยระหวางนักวิจัย  

โดยมีการกําหนดแนวทางในการให

คําแนะนํา ซ่ึงมีผูอํานวยการ นักวิจัย 

และอาจารยประจาํ Research center 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูให

คําปรึกษาหลักเก่ียวกับการดําเนินการ

วิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัยรวมท้ังมี

หองปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหาร 

การใหบริการเคร่ืองมือวิจัยทาง

วิทยาศาสตร เพ่ือสนับสนุนการวิจัย

ดานวิทยาศาสตร 

2.1.2.1 แนวทางการใหบริการให

คําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย (Research 

center)  

2.1.2.2 ภาพกิจกรรมการใชหอง 

ปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหาร 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- หองสมุดหรือแหลงคนควา

ขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

มีการจัดใหบริการแหลงคนควา

ทางวิชาการ (Research corner) ท้ัง

ระบบออนไลนและออฟไลน อีกท้ัง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดใหบริการฐานขอมูล

Online Database DRU ท่ีเก่ียวของ

กับฐานขอมูลการวิจัยท้ังภายใน    

และภายนอกมหาวิทยาลัย และ

ระดับชาติและนานาชาติ เ พ่ือให

บริการเอกสารเก่ียวกับการวิจัย 

เชน ตํารา หนังสือ รายงานการวิจัย 

เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุม 

บทความวิจัย 

2.1.2.3 แนวทางการใหบริการแหลง

คนควาทางวิชาการ (Research 

corner) 

2.1.2.4 ระบบสารสนเทศดานการ

วิจัย:  

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

booking/   

2.1.2.5 Online Database DRU: 

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

pages/online_database.php 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ

การรักษาความปลอดภัยใน

การวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการวิจัย 

มีการ พัฒนาระบบสืบค น

ทรัพยากรสารสนเทศดานการวิจัย

(e-research) โดยรวบรวมงานวิจัย

และอํานวยความสะดวกแกนักวิจัย 

บุคลากรและผูท่ีสนใจท่ัวไป ในการ

คนหาขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีซ่ึงสามารถ

เขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็วผาน

เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มีการรักษาความปลอดภัยของ

งานวิจัยและงานสรางสรรค โดย 

กําหนดให มีการสมัครสมาชิกใช 

Username และ Password เพ่ือระบุ

ตัวตนของผูใชงาน รวมถึง firewall 

ของมหาวิทยาลัย 

2.1.2.6 ระบบทรัพยากรสารสนเทศ

ดานการวิจัย (e-research):  

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

booking/   

2.1.2.7 หนาสมัครสมาชิก 

 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เชน การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสรางสรรค

การจั ดให มี ศาสตราจารย

มีการจัดประชุมวิชาการเครือขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา 

วิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 9 ภายใต

แนวคิด “การยกระดับงานวิจัยสู

นวัตกรรม” ในรูปแบบออนไลน   

2.1.2.8 โครงการ/กิจกรรม การ

ประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัย

และนวัตกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 9 

2.1.2.9 โปสเตอรประชาสัมพันธ

งานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

อาคันตุกะหรือศาสตราจารย

รับเชิญ (Visiting Professor) 

การประชุมวิชาการระดับ ชาติ

ราชภัฏหมูบานจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 8 

“วิจัยแบบบูรณาการ สรางสรรค

นวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ําของ

สังคม”  

รวมกับเครือขายราชภัฏวิจัย

การประชุมวิชาการและวิจัยทาง

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

คร้ังท่ี 6 (RUNIRAC 2020) The 6th 

Rajabhat University National 

and International Research and 

Academic Conference 2020 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ระดับชาติ คร้ังท่ี 9 

2.1.2.10 หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2.1.2.11 โครงการ/กิจกรรม การ

ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 8 

2.1.2.12 หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 8 

2.1.2.13 โครงการ/กิจกรรมงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย คร้ังท่ี 6”  

2.1 .2.14  หนังสือแจ ง ราย ช่ือ

บทความท่ีไดรับการนําเสนอใน

งานประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย คร้ังท่ี 6 

 3 จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปน

ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

และสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค

ในการประชุมวิชาการ หรือ

การตีพิมพในวารสารระดับ 

ชาติหรือนานาชาติ 

มีการจัดสรรงบประมาณท้ัง

งบประมาณแผนดิน และงบประมาณ

รายได เ พ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน

สรางสรรค ท้ังน้ีสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ได ประกาศ รับขอ เสนอ

โครงการวิจัยและงานสรางสรรคตาม

ยุทธศาสตรการวิจยัชาต ิยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงแบง 

เปน 4 กลุม คือการพัฒนาทองถิ่น

การผลิตและพัฒนาครู ดานการ

พัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) 

และงาน วิจั ย นักศึ กษาร วมกั บ

อาจารยท้ังจากงบประมาณรายได

และงบประมาณแผนดินประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยงบ 

ประมาณรายไดประจําปงบประมาณ 

2.1.3.1 เอกสารสรรงบประมาณ

แผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประจําปงบประมาณ 2563 

2.1.3.2 เอกสารจัดสรรงบประมาณ

รายได มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประจําปงบประมาณ 2563 

2.1.3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย พ.ศ. 2560 

2.1.3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 

2.1.3.5 ประกาศมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง การรับขอเสนอ

โครงการวิจัย ท่ี เสนอขอรับทุน 

อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ

รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
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พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน

สร างสรรค  4 กลุ ม เปนจํ านวน 

3,353,000 บาท  

ในการพิจารณาทุนอุดหนุนการ

วิจัย มีคําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตั้ ง

ผู รับผิดชอบและดําเนินงานตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 

และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 เชน การพิจารณา

ใหทุนอุดหนุน การประเมินผลงาน 

วิจัย การพิจารณาบทความ มีการ

สงเสริมการสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 

และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 รวมท้ังไดจัด 

ทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑการให

ทุนสนับสนุนการสงเสริมการเผยแพร

งานวิจัย และแบบเสนอขอรับทุน

สนับสนุนการสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เพ่ือใชเปนกลไก และตรวจสอบขอมูล

เบื้องตนของบุคลากรท่ีนําผลการวิจยั

ไปเผยแพรตีพิมพในวารสารและการ

ประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติท่ีเปนท่ียอมรับ เพ่ือนําเสนอ

ตอผูบริหารของมหาลัยเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ ซ่ึงนักวิจัยและบุคลากรท่ีเสนอ

2563 : การพัฒนาทองถิ่น 

2.1.3.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เร่ือง การรับขอเสนอโครงการ 

วิจัยท่ีเสนอขอรับทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากงบประมาณรายได ประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : การผลิต

และพัฒนาครู 

2.1.3.7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เร่ือง การรับขอเสนอโครงการ  

วิจัยท่ีเสนอขอรับทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากงบประมาณรายได ประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ดาน

การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

(R2R) 

2.1.3.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เร่ือง หลักเกณฑการใหทุน

สนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ

รายได ประจําปงบ ประมาณ พ.ศ.

2563 : งานวิจัยนักศึกษารวมกับ

อาจารย 

2.1.3.9 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

2.1.3.10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลงานวิจัย 

2.1.3.11 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาบทความ 

2.1.3.12 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย 

พ.ศ. 2560 

2.1.3.13 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 

2.1.3.14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ขอรับทุนจะไดรับการสนับสนุนทุน

ตามประกาศท่ีกําหนด  

 

 

 

 

 

ธนบุรี เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ

การใหทุนสนับสนุนการสงเสริม

การเผยแพรผลงานวิจัยในประเทศ

และตางประเทศ 

2.1.3.15 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุน

การสงเสริมการเผยแพรผลงาน 

วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 4 มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจยั 

มีการสรางขวัญและกําลังใจ

ตลอดจน ยกยองนักวิจัยท่ีมี

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ดีเดน 

มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพนักวิจยั ในดานตางๆ ไดแก 

1) การอบรมจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย ดานสังคม และพฤติกรรม

ศาสตร รุนท่ี 2/2563 

2) ประชุมอภิปราย “การทําวิจัย

ใหมีคุณภาพถูกตองตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย” คร้ังท่ี 2 

3)  ประชุมเ ชิงปฏิ บัติ กา ร  

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน 

(กทม.)  

4 )  ประ ชุมเ ชิงปฏิบัติ กา ร    

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน

(สมุทรปราการ) 

5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เ ร่ืองลิขสิท ธ์ิและจริยธรรมทาง

วิชาการเพ่ือคุณภาพงานวิชาการ 

มรธ. 

6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดการความรูดานการวิจัย : 

การพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ” 

ประจําป 2564 คร้ังท่ี 1 

7) ประชุมอภิปราย “การทํา

วิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย” คร้ังท่ี 1 

8) การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั

2.1.4.1 โครงการการอบรมจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย ดานสังคมและ

พฤติกรรมศาสตร รุนท่ี 2/2563 

(19/06/2563) 

2.1.4.2 โครงการประชุมอภิปราย 

“การทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตอง

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” 

คร้ังท่ี 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 

การเร่ืองลิขสิทธ์ิและจริยธรรมทาง

วิชาการเพ่ือคุณภาพงานวิชาการ 

มรธ. (22/12/63) 

2.1.4.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดการความรูดานการวิจัย: 

การพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ” 

ประจําป 2564 คร้ังท่ี 1  

(22-25/03/2564) 

2.1.4.7 โครงการประชุมอภิปราย 

“การทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตอง

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” 
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ประเภทการพัฒนางาน ประจําสู

งานวิจัย (R2R) 

9) การสรางขวัญและกําลังใจ 

สถาบันวิจัยฯ มีการจัดโครงการเชิด

ชูเกียรตินักวิจัย เน่ืองในวันโอกาส

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 

72 ป โดยสถาบันวิจัยฯ ไดดําเนิน 

การจัดทําหลักเกณฑในการคัดเลือก

นักวิจัยดีเดน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี และแบบฟอรมนําสงช่ือนักวิจัย

เพ่ือรับโล “นักวิจัยดีเดน” ประจําป 

พ.ศ. 2563 จากคณะและหนวยงาน

เทียบเทา  

นอกจากน้ี มีการมอบโลเชิดชู

เกียรติใหกับนักวิจัยท่ีมีผลงานเปนท่ี

ยอมรับจากหนวยงานภายนอก โดย

ไดสงแบบฟอรมประวัติและผลงาน

โดยสังเขปของนักวิจัยท่ีมีผลงาน

เปนท่ียอมรับ เพ่ือรวบรวมประวัติ

ของนักวิจัยท่ีไดนําผลการวิจัยไป

ตีพิมพเผยแพรหรือนําเสนอในเวที

ประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ โดยจัดทําเปนเอกสารเชิดชู

เกียรตินักวิจัย เพ่ือประชาสัมพันธให

บุคคลภายนอกท่ีสนใจรับทราบผาน

เว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ  

นอกจากน้ี เพ่ือเปนการสราง

ขวัญกําลังใจใหกับนักวิจัย โดย

สนับสนุนทุนการเผยแพรผลงาน 

วิจัยและงบประมาณใหกับนักวิจัยท่ี

เสนอขอเพ่ือไปนําผลการวิจัยไป

ตีพิมพในวารสารท่ีมีการรับรองใน

ฐานขอมูล TCI หรือการนําเสนอ

คร้ังท่ี 1 (23/03/2564) 

2.1.4.8 โครงการการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยประเภทการพัฒนางานประจาํ

สูงานวิจัย (R2R) (2/04/2564) 

2.1.4.9 โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 

(8/7/2563) 

2.1.4.10 เลมเชิดชูเกียรติ วันคลายวัน

สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ครบรอบ 72 ป 
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ผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติโดยจัดทํา

เปนประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เร่ือง หลักเกณฑการใหทุน

สนับสนุนการสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ 

 5 มีการดําเนินงานกับเครือขาย

ความรวมมือดานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคหรือนวัตกรรม

ระหวางสถาบันอุดมศึกษา 

องคกรภาครัฐหรือเอกชน 

ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

มีการดําเนินงานวิจัยรวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

โดยศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค 

บนฐานอัตลักษณชุมชนโบสถศาล

เจา มัสยิด วิถีชีวิตริมสายนํ้า (ปท่ี2) 

การดําเ นินการวิจัยรวมกับ

เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนลาง โครงการวิจัยภายใตชุด 

“การพัฒนาระบบและกลไกในการ

จัดการและการใชประโยชนจาก

ขยะของชุมชนอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ี

ภาคกลางตอนลาง ”  

คณะครุศาสตรรวมกับเครือขาย

ดานวิจัย โครงการวิจัย เร่ือง Detection 

of Mycotoxigenic Fungi and 

Mycotoxins in Poultry Feed of 

Balochistan Pakistan โดยความ

รวมมือกับ University of Balochistan 

Quetta, Pakistan สถาบันเทคโนโลยี

แหงเอเชีย (AIT) 

2.1.5.1 โครงการวิจัยการพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค 

บนฐานอัตลักษณ ชุมชน โบสถ 

ศาลเจา มัสยิด วิถีชีวิตริมสายนํ้า 

2.1.5.2 คําสั่งท่ีประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง 

2.1.5.3 ภาพการประชุมผานระบบ

ออนไลน โครงการวิจัยภายใตชุด 

“การพัฒนาระบบและกลไกในการ

จัดการและการใชประโยชนจาก

ขยะของชุมชนอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ี

ภาคกลางตอนลาง 

 6 มีระบบและกลไกการนําผล 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

หรือนวัตกรรมไปใชประโยชน

ในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน

และดําเนินการตามระบบท่ี

มีการแตงตั้งคณะดําเนินงาน

เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

เพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่น  

มีการดําเนินการการนําผลงานวิจัย

2.1.6.1 คําสั่งคณะทํางานการนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชน 

2.1.6.2 สัญญารับทุนอุดหนุนการ

วิจัย 

2.1.6.3 แบบรายงานการเผยแพร
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

กําหนด หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม

ไปใชประโยชน โดยระบุไวในสัญญา

รับทุนอุดหนุนการวิจัย มีแบบรายงาน

การเผยแพรผลงาน วิจัยหรือการ

ถายทอดเทคโนโลยีหรือการนําไปใช

ประโยชน และมีหนังสือรับรองการ

นําผลการวิจัยไปใชประโยชนจาก

ชุมชนหรือหนวยงาน 

ผลงานวิจัยหรือการถายทอดเทคโนโลยี

หรือการนําไปใชประโยชน 

2.1.6.4  หนังสือรับรองการนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชนจาก

ชุมชนหรือหนวยงาน 

2.1.6.5 ภาพกิจกรรมการถายทอด

เทคโนโลยีการนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชน 

 7 มีระบบและกลไกการคุมครอง

สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด 

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

คุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยและงาน

สรางสรรค โดยความรวมมือระหวาง

สถาบันวิจัยฯและกลุมงานกฎหมาย

และวินัย เปนคณะกรรมการรวมกัน 

มีหนาท่ีในการใหความรูเก่ียวกับ

การคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยและ

งานสรางสรรคสงเสริมใหบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยคุมครองสิท ธ์ิ

งานวิจัยและงานสรางสรรค และ

กําหนดแนวทางการขอจดลิขสิทธ์ิและ

สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร เพ่ืออํานวย

ความสะดวกบุคลากรในการยื่นจด

ลิขสิทธ์ิอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร เพ่ือ

คุมครองสิท ธ์ิง านวิจัยและงาน

สรางสรรค เชน เตรียมแบบฟอรม

เพ่ือยื่นจด ใหคําแนะนําเก่ียวกับ

การยื่นจด ซ่ึงสามารถศึกษาและ

ดาวนโหลดแบบฟอรมท่ีเก่ียวของได

ทางเว็บไซตสถาบันวิจัยฯ ในปน้ี ได

ดําเนินการยื่นจดแจงลิขสิทธ์ิงาน 

วิจัย และกํากับติดตามงานวิจัย ท่ี

อยูระหวางการยื่นขอจดคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

   สนับสนุนใหบุคลากรเขารวม

2.1.7.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ท่ี 1611/2559 เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการคุมครองสิทธ์ิของ

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

2.1.7.2 แนวทางการขอจดลิขสิทธ์ิ

และสิทธิบัตร 

2.1.7.3 

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

Rdi/docsub.php?typeno=30 

(เว็บไซตสําหรับโหลดแบบฟอรม) 

2.1.7.4 ใบจดแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ

งานวิจัยของอาจารยบุญชู  สงวน

ความดี 

2.1.7.5 เอกสารยืนยันการสงขอมูล

ลิขสิทธงานวิจัยของผศ.ธัชกร ภัทร

พันป  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

สัมมนาอบรมเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยสินทางปญญาตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ

และเปนประโยชนตอการดําเนินการ

บริการใหกับบุคลากร คณาจารย 

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เชน การ

สัมมนา เร่ือง ระเบียบกรมทรัพยสิน

ทางปญญาวาดวยการรับแจงขอมูล

ลิขสิทธ์ิและการใหบริการขอมูล

ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม) ณ 

กรมทรัพยสินทางปญญา  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินงานครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่

ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม

สภาพแวดลอมและจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

ยังเปนตัวบงช้ีที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมที่

เนนการวิจัย 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

จําแนกเกณฑออกเปน 2 กลุมสาขาวิชา 
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 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

สูตรคํานวณ 

 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ตอจํานวนนักวิจัย  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 

จํานวนนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

 

 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

X 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย 

 คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ 

 1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

 2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา หรือปงบประมาณ หรือปปฏิทินน้ัน ๆ ไมใช

จํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการ

ตกลงรวมกันของมหาวิทยาลัยที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตาม

สัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคน 

 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยและมหาวิทยาลัยที่ไดลงนามในสัญญา

รับทุนโดยนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
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ผลการดําเนินงาน 

ท่ี รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1 ผศ.ดร.ศรีสวคนธ แดงสอาด วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

แอฟพลิเคชั่นเกมภาษาไทย-ภาษามือ

ไทย สําหรับเด็กหูหนวก 

- 1,637,000 

2 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

นวัตกรรมการอบแหงปลาสลิด จาก

พลังงานความรอนรวมสําหรับการ

แปรรูปอาหารในอุตสาหกรรมเกษตร 

เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ 

90,000 - 

3 อาจารยชาญฉจิต วรรณนุรักษ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

Solar Collector เพื่อเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจ

ในชุมชน 

50,000 - 

4 อาจารยอมรรัตน ชัยกฤษฎาการ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การศึกษาขอมูลเครือขายระดับตําบล

ดานส่ิงแวดลอมและแนวทางการจัด 

การส่ิงแวดลอม : กรณีศึกษาอําเภอ

บางพลี สมุทรปราการ 

50,000 - 

5 อาจารยวาที่รอยตรี ธีรวุฒิ แสวงบุญ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การพัฒนาหุนยนตเคล่ือนที่อัจฉริยะ

เพื่อฆาเชื้อโรคดวยแสงยูวีตามเสนทาง

อัตโนมัติ กรณีโรคอุบัติใหมเชื้อไวรัส 

โควิด - 19  

100,000 - 

6 ผศ.กิติยา โตะทอง วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ปญหาผลกระทบและการปรับตัว 

ของชาวชุมชนมัสยิดบานสมเด็จตอ

สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

60,000 - 

7 อาจารยประยุทธ นิสภกุล วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ศูนยการเรียนรูและถายทอดนวัตกรรม 

การอบลูกจากและปลาสลิด เพื่อเสริม 

สรางเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัด

สมุทรปราการ 

100,000 - 

รวม 450,000 1,637,000 

รวมท้ังหมดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,087,000 บาท 

คณะวิทยาการจัดการ วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกสเพื่อการกระจายสินคา) 

8 อาจารยวสุรัตน ดวงสุวรรณ วิทยาการจัดการ การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวในเขต

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 500,000 
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9 อาจารยบัณฑิตา สุขเจริญ วิทยาการจัดการ การจัดการระบบฐานขอมูลตําบลที่มี

ตอการสรางแนว ทางการเตรียมความ

พรอมดานการจัดการระบบโลจิสติกส 

กรณีศึกษา : อําเภอบางพลี 

- 50,000 

รวม - 550,000 

รวมท้ังหมดของคณะวิทยาการจัดการ 550,000 

รวมท้ังหมดของกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,637,000 บาท 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะครุศาสตร 

10 อาจารยปญจลักษณ ถวาย ครุศาสตร การพัฒนาชุดฝกอบรมทักษะการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ เพื่อส งเสริ ม

การตลาด สําหรับวิสาหกิจชุมชนฝง

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

100,000 - 

11 ผศ.วรรณนภา โพธ์ิผลิ ครุศาสตร ระบบสารสนเทศเพื่อส ง เ สริ มภาพ 

ลักษณของผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน

โดยชุมชนมีสวนรวม 

80,000 - 

12 อาจารย ดร.นิภาภรณ คําเจริญ ครุศาสตร การพัฒนาระบบฐานขอมูลความรูดาน

อาหารสุขภาพทองถิ่น สําหรับผูสูงอายุ

ในจังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

13 อาจารย ดร.จีรภัทร อาดนารี ครุศาสตร การจัดการความรูและการถอดบทเรียน

ภูมิปญญาทองถิ่นบูรณาการสูหลักสูตร

สถานศึกษาในอําเภอเมืองสมุทรปราการ 

70,000 - 

14 รศ.ดร.นงเยาว อุทุมพร ครุศาสตร การบริหารจัดการภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชุมชนบางไสไก เขตธนบุรีกรุงเทพ- 

มหานคร เพื่อนํามาใชในการจัดการ

เรียนรูในสถานศึกษา 

50,000 - 

15 อาจารยสมชาย ศรีรักษ ครุศาสตร การศึกษาพัฒนาการและการผลิตซํ้า

ของ “ความเกลียดชัง” ในสังคมไทย 

55,000 - 

16 อาจารยธีรนันท ธีระธนากร ครุศาสตร สถานภาพและบทบาททางการเมือง

ของผูหญิงชนชั้นสูงในราชสํานักสมัย

ธนบุรี 

55,000 - 

17 อาจารยวารุณี นาวัลย ครุศาสตร ผลการจัดประสบการณการเรียนรูใช

ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) ที่

สงเสริมทักษะดานสังคมเด็กปฐมวัย 

59,900 - 



ห น า  | 91 

 

 

ท่ี รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

18 อาจารยปองรัก รังษีวงศ ครุศาสตร ผลของการใชกิจกรรมกลางแจงแบบ

รักษาระยะหางทางกายภาพ เสริม

ทักษะทางสังคมที่มีผลตอภาวะทาง

โภชนาการเกินในเด็กปฐมวัย 

59,500 - 

19 อาจารยภัทรพล พรหมมัญ ครุศาสตร การพัฒนาทักษะการเขียนโปรกแกรม

เพื่อสงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐาน

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

60,000 - 

20 ผศ.วาสิณิ จิรสิร ิ ครุศาสตร โปรแกรมการเสริมสรางจิตวิญญาณ

ความเปนครูดวยจิตวิทยาเชิงบวก

สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี 

60,000 - 

21 อาจารยขนิษฐา แนนอุดร ครุศาสตร การพัฒนาความสามารถในการแก 

ปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การ

ประยุกตอนุพันธ โดยการใชรูปแบบ 

SSCS และการใชกระบวนการแกปญหา

ทางคณิตศาสตร ของนักศึกษาปริญญาตร ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

60,000 - 

22 อาจารยโชติรส สุทธิประเสริฐ ครุศาสตร การใชกิจกรรม EF (Executive Functions)  

เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย 

ในสถานการณแบบ New Normal : 

กรณโีรคอุบัติใหมเชื้อไวรัสโควิด – 19 

59,500 - 

23 อาจารยปณฑมาศ ผดุงชอบ  ครุศาสตร การประเมินโครงการ GEF UNIDO 

CleantechProgramme for SMEs 

in Thailand (นวัตกรรมเทคโนโลยี

สะอาด โอกาสใหมของธุรกิจ SMEs) 

- 280,000 

รวม 848,900 280,000 

รวมท้ังหมดของคณะครุศาสตร 1,128,900 บาท 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

24 อาจารยณัฐกาญ ธีรบวรกุล มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑและ

การออกแบบตราสัญลักษณผลิตภัณฑ

จําปาดะ กลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอ

ควนโดน จังหวัดสตูล 

- 388,850 
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25 รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การพัฒนาแบบฝกภาษาอังกฤษสําหรับ

ผูประกอบการผลิตภัณฑทองถิ่น: 

ประเภทของใช ของตกแตงและของ

ที่ระลึก 

100,000 - 

26 อาจารย ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ

ทองเที่ยววิถีชุมชนเขมแข็งในอําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

27 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การวิเคราะหเน้ือหาสารและกลวิธี 

การใชภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในส่ือ

ออนไลน  

80,000 - 

28 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การจัดการความรูการแปรรูปผักตบชวา

เปนปุยดินดําของวิสาหกิจชุมชน 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

100,000 - 

29 ผศ.ดร.ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

แนวทางการสรางชองยูทูปคอนเทนต

ดานความรูสําหรับการสรางอาชีพ 

ยูทูปเบอรในสภาวะปกติใหม  

90,000 - 

30 อาจารย ดร.วิชุดา พรายยงค 

 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

คําศัพทที่มีความหมายเก่ียวกับชางใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ.2554 และสารานุกรมไทย:ความ 

สัมพันธทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 

80,000 - 

31 อาจารย ดร.ชนิดา จันทรงาม มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การสรางสรรคนาฏศิลปเพื่อสงเสริม 

อัต ลักษณชุ มชนบางพ ลี  จั งห วัด

สมุทรปราการ  

100,000 - 

32 อาจารย ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

33 อาจารยศิริกุล บัวแกว มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู

ของชุมชนตามแนวคิดจิตตปญญา 

เพื่อเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ 

กรณีศึกษาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพผู สูงอายุ ตําบล

บางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ  

80,000 -- 
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34 อาจารยองอาจ มากสิน มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การศึ กษาและพัฒนาผ ลิตภัณฑ   

ทางศิลปะจากวัสดุเหลือใชที่ไดจาก

กระบวนการแปรรูป ปลานิล จังหวัด

สมุทรปราการ  

100,000 - 

35 อาจารยปณณธร สมสรวย มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

เสนทางจักรยานเพื่อการทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมยานบางกอกใหญ 

“คลองบางหลวง” 

80,000 - 

36 อาจารยชาคริต เกตุเรืองโรจน มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การศึกษาและออกแบบส่ือประชาสัมพันธ

สินคาเกษตรแปลงใหญ (มะมวงนํ้า 

ดอกไม) จังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

37 อาจารยสุรียพร สลับสี มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การพัฒนาคูมือสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยใชชุมชนเปนฐาน 

85,000 - 

38 อาจารยอรนุช สมคะเน 

 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การศึ กษาและพัฒนาอัต ลักษณ

ผลิตภัณฑไขเปด สายพันธุปากนํ้า 

จังหวัดสมุทรปราการ  

100,000 - 

39 อาจารยพงศพินิจ พินิจดํา  มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ

สินคาเกษตรแบบแปลงใหญ (มะมวง

นํ้าดอกไม) จังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

40 อาจารยวรางคณา กรเลิศวานิช  มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การศึกษาและออกแบบตราสัญลักษณ

และกราฟกบรรจุภัณฑ สําหรับสินคา

แปรรูปปลานิล จังหวังสมุทรปราการ  

80,000 - 

41 อาจารยพงษพัต วัฒนพงศศิริ มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอน E-Learning สําหรับนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  

60,000 - 

รวม 1,455,000 388,850 

รวมท้ังหมดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,843,850 บาท 

คณะวิทยาการจัดการ 

42 อาจารยบุญชู สงวนความดี 

 

 

วิทยาการจัดการ กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ

ชุมชนเพื่อนําไปสูการถายทอดอยาง

ยั่งยืน ในอําเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ 

- 500,000 

43 อาจารยเบญริสา ตันเจริญ วิทยาการจัดการ การเลือกผลิตภัณฑชุมชนที่โดดเดน

เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

- 450,000 
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คุณคาในอําเภอบางพลีจังหวัด 

สมุทรปราการ 

44 ผศ.ธัชกร ภัทรพันป วิทยาการจัดการ การพัฒนากลุมอาชีพชุมชนตนแบบ

ในการเปนแหลงทองเที่ยวชุมชนใน

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

- 820,000 

45 อาจารยวรพงศ โพลงอยู วิทยาการจัดการ การสํารวจเสนทางทองเที่ยวเพื่อ

ออกแบบจุดขึ้นลงของผูโดยสารการ

ขนสงทางบกและทางนํ้าในอําเภอ 

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 1,590,000 

46 อาจารยพิสิษฐ ศรีอพิชัย วิทยาการจัดการ แนวทางการลดตนทุนโลจิสติกสใน

การผลิตสินคา เพื่อเพิ่มรายไดของ

กลุมอาชีพชุมชนในอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

- 450,000 

47 อาจารยพัทธนันท ม่ังมีไพศาลกุล วิทยาการจัดการ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัด 

การวิสาหกิจชุมชนในอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

- 400,000 

48 อาจารยสิรปกรณ ใจแกว วิทยาการจัดการ การพัฒนาผ ลิตภัณฑชุ มชนเพื่ อ

นําไปสู ส่ิ งบงชี้ทางภู มิศาสตร (GI: 

Geographical Indication) ใน 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 450,000 

49 ผศ.ดร.ณฐวัฒน คณารักสมบัติ วิทยาการจัดการ การส่ือสารการตลาดในยุค 4.0 เพื่อ

สรางรายไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

กรณีศึกษากลุมอาชีพชุมชนตนแบบ

ตําบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ 

- 620,000 

50 อาจารยจริยา ตันติวราชัย วิทยาการจัดการ แนวทางการสรางเยาวชนสูการเปน

มัคคุเทศกนอยเพื่อรองรับการทองเที่ยว

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 600,000 

51 อาจารยอนุชิต จันทรโรทัย วิทยาการจัดการ แนวทางการจัดสรางที่พักแบบโฮมสเตย 

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 450,000 

52 ผศ.นุชรา แสวงสุข วิทยาการจัดการ แนวทางการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว

ยานริมนํ้าฝงธนบุรี สําหรับผูพิการ

ทางการเคล่ือนไหว 

- 601,700 

53 อาจารยประพัฒน เขียวประภัสสร วิทยาการจัดการ นักทองเที่ยวผูพิการทางการเคล่ือนไหว

ในยานริมนํ้าฝงธนบุร ี

- 393,500 
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ท่ี รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

54 อาจารยปฐมพงษ บําเริบ วิทยาการจัดการ ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาด

บริการที่มีผลตอการเลือกเสนทาง

การทองเที่ยวยานริมนํ้าฝงธนบุรี ของ

กลุมนักทองเที่ยวผูพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

- 175,000 

55 อาจารยประทับใจ อภิสิทธ์ิสุขสันติ วิทยาการจัดการ การพัฒนาตนแบบตลาดดิจิทัลสําหรับ

สินคาเกษตรแบบแปลงใหญกรณีศึกษา

มะมวงนํ้าดอกไมจังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

56 ผศ.ดร.พัชราภา เอ้ืออมรวนิช วิทยาการจัดการ การรูเทาทันส่ือสังคมออนไลนของ

วัยรุนไทยในกรุงเทพมหานคร 

100,000 - 

57 อาจารยกรวิทย ตายกระทึก วิทยาการจัดการ การสรางคุณคาตราสินคาผลิตภัณฑ

ชุมชนทองถิ่นประเภทอาหารแหง ใน

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

80,000 - 

58 ผศ.กมลศักดิ์ วงศศรีแกว วิทยาการจัดการ การประเมินความตองการจําเปน  

ในการพัฒนาการ จัดการ เ รี ยนรู   

เพื่อพัฒนาทักษะชี วิตและอาชีพ    

ในศตวรรษที่  21 ให กับนักศึกษา

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

60,000 - 

59 ผศ.ดร.จิระพงค เรืองกุน วิทยาการจัดการ ตัวแบบความสําเร็จของการประกอบ 

การวิสาหกิจชุมชน: การศึกษาเพื่อ

สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนยาน

วังเดิมบนพื้นฐานความปกติ ใหม

ภายใตสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

100,000 - 

60 อาจารยนิชาภา พิมพสุต วิทยาการจัดการ กลยุทธการตลาดผลิตภัณฑชุมชน

ประเภทอาหารแหงสําหรับผูบริโภค

ในยุค New Normal 

80,000 - 

61 อาจารยอุษา จูฑะสุวรรณศิริ วิทยาการจัดการ ระดับคุณภาพชีวิตของผู สูงอายุใน

เขตธนบุรี 

50,000 - 

62 อาจารยสุรศักดิ์ ชัยชิตาทร วิทยาการจัดการ การจัดการระบบฐานขอมูลตําบลที่มี

ตอการสรางแนว ทางการเตรียมความ

พรอมดานการบัญชีครัวเรือนกรณี 

ศึกษา: อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 

50,000 - 

รวม 600,000 7,500,200 

รวมรวมทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการ 8,100,200 บาท 
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ท่ี รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

63 นายธุวพล  คงนอย สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

การวิจัยการพัฒนาระบบขอมูลระดับ

ตําบล อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 868,500 

รวม - 868,500 

รวมท้ังหมดของสถาบันวิจัยและพัฒนา 868,500 

ยอดรวมของกลุมกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,903,900 9,037,550 

ยอดรวมท้ังหมดของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11,941,450 

 

คณะครุศาสตร  

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

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

 มีจํานวนอาจารย 55.5 คน                  

 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

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

 มีจํานวนอาจารย 68.5 คน          

         

คณะวิทยาการจัดการ 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  500,000 + 50,000  =  550,000    

  มีจํานวนอาจารย 5 คน          
     

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

  600,000 + 7,500,200  =  8,100,200    

   มีจํานวนอาจารย 63 คน                 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

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

  มีจํานวนอาจารย 51 คน                   
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  868,500  

  มีจํานวนนักวิจัย 4 คน     

                    

ระดับมหาวิทยาลัย  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  550,000 + 2,087,000 = 2,637,000 

   มีจํานวนอาจารย 5+51 = 56 คน                   

  2,637,000/56 = 47,089.29 

  เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = 60,000 ตอคน 

  (47,089.29x5) / 60,000 = 3.92 คะแนน 

 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1,128,900 +  1,843,850 + 8,100,200 + 868,500 = 11,941,450   

 มีจํานวนอาจารยและนักวิจัย 55.5 + 68.5 + 63 +4 = 191 คน 

 11,941,450/191 = 62,520.68   

  เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = 25,000 ตอคน 

  (62,520.68x5) / 25,000 = 12.50 เปน 5 คะแนน 

 

ผลเฉลีย่รวมคะแนนสองกลุม 

3.92 + 5.00  = 4.46 

       2 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.70 ผลเฉลี่ยรวมคะแนนสองกลุม

เทากับ 8.92/2 = 4.46 

4.46 -  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลงานทางวิชาการเปนขอมลูที่สาํคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรค

ข้ึน เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง เปนผลงานที่มีคุณคา

สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง

วิชาการ อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus ผลงาน

ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตํารา หรือ หนังสือที่ใชในการ

ขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิด ดังน้ี 
  

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังน้ี 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
 

สูตรคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

 

 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

X 5 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย 

 คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.80 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต

ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

ไดแก 

ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 

ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

กรณีศึกษา 

ตํารงหรือหนังสือหรืองานแปล 

ซอฟตแวร 

พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
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หมายเหตุ 

 1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให  นําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเมื่อ

ไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ัง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

 กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสรางสรรคดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Online 

0.40 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย 

0.60 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.80 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย 

 

ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 

ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัย และบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 5 (คร.)+ 

5 (มส.)+

31(วท.)+ 

 3 (วจก) 

= 44 

8.80 - 

1. ณัฐนันท ม่ันคง. การศึกษาปญหาและแนวทางการจัดการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบางปลา อําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ.การประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัย

คัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตรระดับชาติครั้งที่ 5 "นวัตกรรมการจัด

การศึกษาเพื่อการเปล่ียนผานสูปกติวิถีใหม"วันที่ 27 กุมภาพันธ 2564 

(หนา 362 - 375). 

2. ภัทรพล พรหมมัญ . การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับครูที่

ปรึกษา กรณีศึกษา: ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายจังหวัด

0.20 5 (คร.) 1.00 2.2.3.1คร. 

 

 

 

 

 

2.2.3.2 คร. 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

สมุทรปราการ.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยและ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่  15-16 

กรกฎาคม 2563 (หนา 273 - 282). 

3. นิภาภรณ คําเจริญ. การวิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําที่

สัมพันธกับการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนตัวอยางเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่  4 พระนครศรีอยุธยา: 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

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

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

พานทอง, ณัฐธิดา เขียวบานยาง, ปณฑมาศ ผดุงชอบ, สุเทียม 

เครือวัลย และธิติพงศ วุฒิศาสตร. ประสิทธิภาพของนํ้ามันหอม

ระเหยจากขาในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมปง การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6, วันที่ 17 - 18 

สิงหาคม 2563 (หนา 276 - 280) 

5. กริช ภัทรภาคิน การศึกษาความจําเปนและแนวทางการใชภาษา 

อังกฤษที่ถูกตองเพื่อการส่ือสาร ในสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร.รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการและ

นวัตกรรมสรางสรรคครั้งที่ 7 (CRCI 2021) ภายใตหัวขอสูการวิจัยรับ

ใชสังคม สืบสานลานนา สรางมูลคาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

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

 

 

 

 

2.2.3.3 คร. 

 

 

 

 

 

2.2.3.4 คร. 

 

 

 

 

 

2.2.3.5 คร. 

 

 

 

 

 

1. ปณณธร สมสรวย.การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑของที่ระลึกมา

แกะสลักของชุมชนแกะสลักไมบานหลุกอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2553 

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

2. ปณณธร สมสรวย .การพัฒนาแหลงการเรียนรูในทองถิ่นตาม

เสนทางรถมาเพื่อการทองเที่ยว “บานมาทานา” จังหวัดลําปาง.การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 

2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (หนา 

140 - 146) 

3. ณัฐกาญ ธีรบวรกุลและอามีนะฮ เบ็ญสะอาด.การศึกษาแนว

ทางการออกแบบส่ือโมชั่นอินโฟกราฟก เพื่อสงเสริมความสามารถใน

การเรียนรูระบบการออกเสียงสัทอักษร สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 

0.20 5 (มส.) 1.00 2.2.3.6 มส. 

 

 

 

2.2.3.7 มส. 

 

 

 

 

2.2.3.8 มส. 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4. สุรียพร สลับสีและพงษพัต วัฒนพงศศิริ .การมีสวนรวมของ

ประชาชนตอการจัดการขยะบริเวณชายหาดบางแสนของเทศบาล

เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC 

CONFERENCE)  อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา (ตึกดินสอ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 25 กันยายน 2563 (หนา 570 - 

578) 

5. สุรียพร สลับสีและพงษพัต วัฒนพงศศิริ .การมีสวนรวมของ

ประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอ

บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

(หนา 69 - 73) 

 

2.2.3.9 มส. 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.10 มส. 

1. ชานนท เรือนแกว และณภัทรกฤต จันทวงศ . ระบบบริหาร

จัดการขอสอบ กรณีศึกษา Python. การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). 

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 90 - 99). 

2. สวิตต ปาตะ และณภัทรกฤต จันทวงศ.เกมฝกทักษะพยัญชนะ

ภาษาไทยบนมือถือ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่  9 (AUCC 2021). วันที่  25 

กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

กรุงเทพมหานคร, หนา 251 - 258 

3. ณรงคชัย ซื้อพัฒนารุงโรจน, ภาวิณี แกวเจริญ, เสาวนีย 

ปรัชญาเกรียงไกร และสุปราณี หอมา.ระบบจัดการรานรับซ้ือ-ขาย

ผาอเนกประสงค .การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด าน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่  9 (AUCC 2021). วันที่  25 

กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

กรุงเทพมหานคร(หนา 1186 - 1195) 

4. กฤษณะ มวงวิเชียร, ณัฐพล สุขประเสริฐ, เสาวนีย ปรัชญา

เกรียงไกร และสุปราณี หอมา. ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอูซอมรถ. 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย 

ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 1196 - 

1205) 

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. 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

5. พงศกร ทนงูเหลือม, ปนัดดา ทองอินทร, เสาวนีย ปรัชญาเกรียง

ไกร และสุปราณี หอมา.ระบบการจัดการหองเชาออนไลน. การ

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 

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

ราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 1268 - 1276) 

6. ภัทรดร พันธุจํารูญ และณภัทรกฤต จันทวงศ. ระบบส่ังอาหารบน

สมารทโฟน. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร(หนา 

1416 - 1424) 

7. ศรีสุข เน่ืองบุรี, ลักษณา รมยะสมิต และณภัทรกฤต จันทวงศ . 

แอปพลิเคชันเรียกใชบริการลางรถSN. การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). 

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 1518 - 1527) 

8. สิทธิพงษ นักรอง, พันทิพย คูอมรพัฒนะ และณภัทรกฤต จัน

ทวงศ. แอพพลิเคชั่นเรียกใชบริการชางซอมแซมบาน. การประชุม

วิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 

(AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 1545 - 1553) 

9. มนัญชัย สินสุวรรณ, พนมพร เกี่ยงหลา, เสาวนีย ปรัชญาเกรียง

ไกร และจุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช.ระบบการจัดการจองนวดออนไลน. 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย 

ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 2112 -

2121) 

10. เจษฎาพร บัวรอด, พงศธร บุญชู และณภัทรกฤต จันทวงศ .  

แอปพลิเคชัน Helpdesk. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่  9 (AUCC 2021). วันที่  25 

กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

กรุงเทพมหานคร (หนา 2197 - 2204) 

11. ฉัตรติพร ยอดรัก และณภัทรกฤต จันทวงศ. เกมผจญภัยใน

การดเทพนิยาย. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่  9 (AUCC 2021). วันที่  25 

กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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กรุงเทพมหานคร (หนา 2685 - 2692) 

12. เดชชัย ธรรมขันคํา และณภัทรกฤต จันทวงศ. เกมชวยนองแมว

เก็บขนมกัน. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร 

(หนา 2693 - 2699) 

13. สหัสชัย คงม่ัน และณภัทรกฤต จันทวงศ. เกมหลบโควิด19. 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย 

ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 2804 - 

2811) 

14. คมกริช อุดชุมพิสัย และณภัทรกฤต จันทวงศ.  เกมคณิตคิดเร็ว

บนมือถือ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร 

(หนา 2812 - 2820) 

15. ธีรพงษ บุบผาราม และณภัทรกฤต จันทวงศ.  เกมวัฒนธรรม

ไทย 4 ภาค. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร 

(หนา 2821 - 2827) 

16. นริศรา ชัยคง และณภัทรกฤต จันทวงศ.  เกมกริฟฟนบิน. การ

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 

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

ราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 2828 - 2834) 

17. จีรเมธ ตรีกิจจํารูญ และณภัทรกฤต จันทวงศ. เกมการแยกขยะ. 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย 

ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 2835 -

2843) 

18. ปฏิพล ใจเย็น, พันทิพย คูอมรพัฒนะและณภัทรกฤต จันทวงศ.  

The Egg Game แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด. การ

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 

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

ราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 2851 - 2858) 
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19. กรกช บุตรโยจันโท และณภัทรกฤต จันทวงศ. เกมเก็บดวงดาว. 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย 

ครั้งที่ 9 (AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 2866 -

2872) 

20. ณฐกฤตย นาคทอง, สุปราณี หอมา และณภัทรกฤต จันทวงศ.  

เกมทายภาพธงประจําชาติทวีปเอเชียบนสมารทโฟน. การประชุม

วิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 

(AUCC 2021). วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 2880 - 2887) 

21. วราเมธ ธนะชัยวิวัฒน, สุปราณี หอมา และณภัทรกฤต จัน

ทวงศ.เกมทายภาพกีฬา. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่  9 (AUCC 2021). วันที่  25 

กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

กรุงเทพมหานคร (หนา 2911 - 2918) 

22. ณัฐการณ ขวัญศรี และธิติมา เกตุแกว . การเปรียบเทียบ

ระหวางสารสมกับปูนขาวในการกําจัดฟอสฟอรัสจากนํ้าเสียครัวเรือน. 

การประชุมวิชาการระดับชาติสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ครั้งที่ 1. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร, กําแพงเพชร (หนา 946 - 954) 

23. อัจฉรา ทองสี และวงจันทร นุนคง. วัสดุปลูกจากฟางขาวและ

แกลบ. การประชุมวิชาการระดับชาติสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 1. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร, กําแพงเพชร (หนา 955 - 963) 

24. รัตนนุช จัทรเพ็ญ และนพสร ทองสุทธิ์ .  การจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกสครัวเรือน กรณีศึกษาชุมชนวัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร. 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรี

ราชา. วันที่ 28 สิงหาคม 2563, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

ศรีราชา, ชลบุรี (หนา 196 - 203) 

25. โสริญา เนตรประไพ และวงจันทร นุนคง. กระถางเพาะกลาจาก

เสนใยปาลม. การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 “วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมสรางสรรคหลังวิกฤติ COVID-19”. วันที่ 31 สิงหาคม 

2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร  

(หนา 199 - 204) 
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26. วงจันทร นุนคง และณัฐฐาพร แซอุย. การศึกษาความเปนไปได

ของวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เล่ือย และเปลือกไข. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: “ศาสตรพระราชา

และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology”. 

วันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2563, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 

นครปฐม(หนา 115 - 121) 

27. ขายทอง ชุนหสุวรรณ, ศศิอาภา บุญคง, บุษกร สุทธิประภา 

และกนกวรรณ ทองเกียว.การประชุมวิชาการมหกรรมวิจัยแหงชาติ 

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

สิงหาคม 2563, สํานักงานการวิจัยแหงชาติ, กรุงเทพมหานคร (หนา 

697 - 705) 

28. คณุตม ดวงศรี, บุษกร สุทธิประภา และสัมฤทธิ์ พุทธิปญญา

ภรณ. การพัฒนาผลิตภัณฑขนมทองมวนเสริมแปงมะพราวและใบ

ชะพลู. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 

59 (Proceedings of The 59thKU Annual Conference). วันที่ 10 

-12 มีนาคม 2564, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร 

(หนา 907 - 914) 

29. ธวัชชัย สอนสนาม และอัญญารัตน ประสันใจ . การศึกษา

ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนดวยการระบายความ

รอนแบบผสมผสาน. การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 

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

2646 - 2654) 

30. จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช, สุปราณี หอมา และเสาวนีย ปรัชญา

เกรียงไกร.  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการขอมูลผลงานทาง

วิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี. การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020). วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (หนา 246 - 255) 

31. ศรีสวคนธ แดงสะอาด.  ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย -

ภาษามือไทย : สําหรับนักเรียนหูหนวก (ประโยคที่มีคําสรรพนาม).  

การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง

ที่ 6 (RUNIRAC 2020). วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม (หนา 33 - 39) 
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1. วสุธิดา นักเกษม.แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี (ปุณนิกาเดคูพาจ) .หนังสือ

0.20 3 (วจก.) 0.60 2.2.3.42 วจก. 
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ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) กิจกรรม 

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

2. บัณฑิตา สุขเจริญ.การศึกษาความจําเปนและแนวทางในการใช

ภาษาอังกฤษที่ถูกตองเพื่อการ ส่ือสารในสถานที่ทองเที่ยวเชิ ง

วัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร.รายงานสืบเน่ืองการประชุม

วิชาการและนวัตกรรมสรางสรรคครั้งที่ 7 (CRCI 2021) ภายใตหัวขอ

สูการวิจัยรับใชสังคม สืบสานลานนา สรางมูลคาดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม วันที่ 12 - 14 พ.ค. 2564 (หนา 276 - 291) 

3. ธมนวรรณ เฟองประยูร. การจัดการขนสงวัคซีนโควิด 19 ใน

ระบบโซความเย็น Transport Management of COVID 19 

Vaccine in Cold Chain System. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนระดับชาติครั้งที่ 4 

(7 พ.ค. 2564) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม  

 

 

2.2.3.43 วจก.

(อาจารยประจํา

กลุมสาขาวิทยฯ) 

 

 

 

2.2.3.44 วจก. 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 0.20 - - - 

- บทความวิจัย และบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 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 

0.40 3 (คร.) 0.80 2.2.3.45 คร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.46 คร. 
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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

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 “มหาวิทยาลัย-

ชุมชนรวมกันสรางพันธกิจสัมพันธตามศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่นอยางยั่งยืน” วันที่ 7 ม.ค. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย 

 

 

2.2.3.47 คร. 

1. ทองเจือ  เขียดทองและชาคริต  เกตเรืองโรจน. The 

Satisfaction Study of Digital Exhibition of Thonburi Art. การ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบานสมเด็จเจาพระยา  

The 2nd international and national conference 2020 

multidisciplinaryfor Innovation Development in 21st  

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

0.40 1 (มส.) 

 

0.40 2.2.3.48 มส. 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 0.40 - - - 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0.60 - - - 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0.60 - - - 

- บทความวิจัยและบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 5(คร.)+ 

14(มส.)+ 

3(วท.)+ 

9(วจก.)+ 

1(สวพ.) 

= 32 

19.20 - 

1. ปทมา ย้ิมสกุล. (2563). การจัดการเรียนรูดานทักษะการฟงและ

การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา

ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใชสังคม, 

6(1), 14 - 24. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) 

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

จัดการแหลง เรียนรูที่ เปนภู มิปญญาทองถิ่นในชุมชนริมแม นํ้า

เจาพระยาสายเกาเพื่อใชในการศึกษาอยางยั่งยืน.วารสารศึกษาศาสตร 

0.60 5 (คร.) 3.00 2.2.3.49 คร. 

 

 

 

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

3. ญาณีรัตน หาญประเสริฐ. (2563). การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนดวยโครงงานเปนฐานเพื่อสงเสริมทักษะการผลิตส่ือ

อิเล็กทรอนิกสดานการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

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

- ธันวาคม 2563) 

4. ขนิษฐา แนนอุดร. (2564). ขอสังเกตหน่ึงของสมการเชิงฟงกชันที่

เ ก่ียวกับการกรองดิ จิทัล .วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

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

2564) 

5.วาสนา สังขพุม. (2563). แนวทางการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยใช

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี, 14(2), 

145 - 167. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) 

 

2.2.3.51 คร. 

 

 

 

 

2.2.3.52 คร. 

 

 

 

2.2.3.53 คร. 

1. พิมพงา เพ็งนาเรนทร.แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ ทองเที่ยว

ของตลาดนํ้าภาคกลางเพื่อเข าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปที่ 4ฉบับที่ 1มกราคม - เมษายน 2564 (หนา 85-99) 

2. จักรพันธ  พรมฉลวย.การศึกษาสุขภาวะของผู  สูงอายุในเขต

เทศบาลเมืองแพรกษาใหมจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่ 4ฉบับ

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

3. วาริด เจริญราษฎร.การแปรศัพทและเสียงในภาษา ไทยถิ่นยะลา

หมูบานตังกาเด็ง: การแสดงนัยของการสัมผัสภาษาถิ่น. วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่ 4ฉบับ

ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 (หนา 35 - 50) 

4. ศิลปชัย ลีลิตธรรมและวงศกรเพิ่มผล.การศึกษาป จจัยและ

แนวทางปองกันตามหลักเบญจศีลเพื่อสงเสริมการไมกระทําความผิด

ซํ้าของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสมุทรปราการ . วารสารวิชาการ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่ 4 ฉบับ

ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 (หนา 52 - 68) 

5. จันทนา อินทฉิม.การจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงตําบลบางปลาอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ. วารสาร

นวัตกรรมการบริหารและการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

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. 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรปที่  8 ฉบับที่ 3 

กันยายน – ธันวาคม 2563 (หนา 116 - 127) 

6. ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ.อัตลักษณอันดามันเพื่อโฆษณา การทองเที่ยว

เชิงกีฬาทางนํ้าสําหรับพื้นที่อันดามันนอกฤดูกาล. วารสารสถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา BSRU ปที่ 5 

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

7. กฤติกา ชูผล. ขอบกพรองเชิงวัจนปฏิบัติศาสตรในการส่ือสาร

ระหว าง วัฒนธรรมของชาวจีนที่ พูดภาษาไทยในฐานะภาษา 

ตางประเทศ. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุบลราชธานี ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 

(หนา 157 - 170) 

8. จันทนา อินทฉิม.การจัดการชุมชนเขมแข็ง ตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.วารสาร

นวัตกรรมการบริหารและการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปที่  8 ฉบับที่  3 

กันยายน – ธันวาคม 2563 (หนา 116 - 127) 

9. พิมพงา เพ็งนาเรนทร.การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดนครปฐม.

วารสารสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาปที่ 19 

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2563 

10. รุงรัตน ธนบดีธาดาและอรรถชัย วงศอุดมมงคล.การไกลเกล่ีย

ขอพิพาทชุมชน:ขอสังเกตบางประการตามพระ ราชบัญญัติการไกล

เกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2562.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน  - 

ธันวาคม 2563 (หนาที่ 95 - 110) 

11. ยุทธศักด์ิ ดีอราม และศิลปชัย ลีลิตธรรม.สิทธิการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการรักษาส่ิงแวดลอมกรณี ใชสิทธิฟองคดี. วารสารวิจัย

รับใชสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่ 6 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - 

ธันวาคม 2563 (หนาที่ 149 - 161) 

12. ชนิดา จันทรงาม.เล็บ: บทบาทและความสําคัญตอการแสดง

นาฏศิลป ไทย .วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 

(หนา 111 - 123) 

13. จันทนา อินทฉิม.ทางออกของความตาง : การสรางความ

 

 

2.2.3.59 มส. 

 

 

 

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. 
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ปรองดองสมานฉันทในระบอบประชาธิปไตยไทย.วารสารสังคมศาสตร

บูรณกาาร  มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 

2563 (หนา 160 - 182) 

14. ชมพูนุท ถาวรวงศ.บริบททางวัฒนธรรมในการแปล Cultural 

Contexts for Translation.วารสารวิชาการ มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 (หนา 110 - 119) 

 

 

 

2.2.3.67 มส. 

1. ณัฐคมณ ไพศาลวัสยศ. (2563). การพัฒนาระสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมยานฝงธนบุรี . 

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

2. วรรณพร จิตรสังวรณ. (2563). การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน เรื่อง หลัก

สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. วารสาร

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

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

พัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อเชิดชู

เกียรติสมเด็จเจาพระยามหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค).วารสารมหา

จุฬาวิชาการ, 7(3), หนา 227 - 237. 

0.60 3 (วท.) 1.80 2.2.3.68 วท. 

 

 

2.2.3.69 วท. 

 

 

 

 

2.2.3.70 วท. 

1. จิระพงค เรืองกุน.(2563).นวัตกรรมบริการสําหรับผู สูงอายุ : 

กรณีศึกษาสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต กรุงเทพมหานคร . 

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 

7(2), หนา 163 – 179  

2. จิระพงค เรืองกุน.(2563). การพัฒนาผูนํากลุมทองเที่ยวเพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสนทางแมนํ้าเจาพระยาสายเกา.

วารสารวิชาการการทองเที่ยวไทยนานาชาต,ิ 16(2), หนา 43 – 70  

3. กรวิทย ตายกระทึก.(2563).การพัฒนาบรรจุภัณฑนํ้าสมสายชูหมัก

จากดอกกระเจ๊ียบแดง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีปที่ 14 ฉบับที่ 2   

4. สุชีลา ศักด์ิเทวิน, วสุธิดา นักเกษม, นุชรา แสวงสุข และ

ประพัฒน เขียวประภัสสร.(2564).การศึกษาความตองการการรับ

บริการวิชาการและการนําไปใชประโยชนของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ  

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใชสังคมปที่ 

7 ฉบับที่ 1  

5. ลลิตา พวงมหา. (2563).ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความภักดี

ในตราสินคารานหนังสือ. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและ

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. 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

สังคมศาสตร (สทมส.)ปที่ 26 ฉบับที่ 3  

6. ธัชกร ภัทรพันป.(2563).กระบวนการสงเสริมเอกลักษณอาชีพ

สําหรับกลุมผู สูงอายุ  ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานีปที่ 11 ฉบับที่ 2  

7. อารยา เกียรติกอง.(2563).การสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูการ

พัฒนาธุรกิจชุมชน ลุมแม นํ้าทาจีน กลุมภาคกลางตอนลาง 1 

กรณีศึกษา ชุมชนบานบางแมหมาย. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช

สังคมปที่ 6 ฉบับที่ 1  

8. ณัฐวัฒน เฉลิมทรัพย ภัทรา สุขะสุคนธ และจิระพงศ เรืองกุน.

(2563).สวนประสมการตลาดธุรกิจที่พักอาศัยตามความตองการของ

ผูบริโภคในเขตบางขุนเทียน. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใชสังคมป

ที่ 6 ฉบับที่ 2  

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

learning กับการใชเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม (Augmented 

Reality) เปนส่ือรูปแบบใหมดานการศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม ปที่ 14 ฉบับที่ 1  

 

2.2.3.76 วจก. 

 

 

 

2.2.3.77 วจก. 

 

 

 

2.2.3.78 วจก. 

 

 

 

2.2.3.79 วจก. 

1. สุชาดา ธโนภานุวัฒน. (2563).การศึกษาแนวทางการจัดการกล
ยุทธการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวตนแบบเพื่อการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ปที่15 ฉบับที่ 1. หนา 131 - 150 

0.60 1 
(สวพ.) 

0.60 2.2.3.80 วารสาร
เผยแพร ผ ล ง าน
(สวพ.) 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ - - - - 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.80 - - - 

- บทความวิจัย และบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80 1(คร.)+ 

2(มส.)+ 

1(วท.)+ 

4(วจก.) 

= 8 

6.40 - 

1. ภัทราภรณ ชอยหิรัญ. (2563). ทฤษฎีการรื้อสรางกับการอาน

ตีความ.วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 22(4), 329 - 

340. (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 

0.80 1(คร.) 0.80 2.2.3.81 คร. 

1. รสริน ดิษฐบรรจง.การวิเคราะหกลวิธีการใชเพื่อการประชาสัมพันธ

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในไลน Amazing Thailand. วารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.นครพนม ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 (หนา 126 - 142) 

0.80 2(มส.) 1.60 2.2.3.82 มส. 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

2. พิมพวิภา  บุรวัฒน.การประพันธบทสําหรับการแสดง นาฏศิลป

สรางสรรคประเภทรําเดี่ยวมาตรฐาน. วารสารศิลปกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 

(หนา 202 - 216) 

2.2.3.83 มส. 

1. Thanomsit ,  C . ,  Nanthanawat,  P . ,  Nanuam,  

N. ,  Wattanakorns i r i ,  A . ,  P rasatkaew,  W. and 

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

Pur i f i ca t ion of Acety lchol ineste rase (AChE) 

f r om the B ra in of Hybr id cat f i sh af te r  Exposed 

to Glyphosa te . Naresuan  Un ive r i sty  Journal : 

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

0.80 1(วท.) 0.80 2.2.3.84 วท. 

1. ภัทรา สุขะสุคนธ.(2563).รูปแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.วารสารปญญาภิวัฒน. ปที่ 12 

ฉบับที่ 3 

2. นุชรา แสวงสุข. (2564). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

นันทนาการสําหรับการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร. วารสารปญญาภิวัฒน ปที่ 13 ฉบับที่ 2 

3. ลลิตา พวงมหา. (2563).การใชกลยุทธการตลาดออนไลนเชิง

อิทธิพลเพื่อส่ือสารแบรนดในยุคดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ.วารสาร

นิเทศศาสตรปที่ 38 ฉบับที่ 3  

0.80 3 (วจก.) 2.40 2.2.3.85 วจก. 

 

 

2.2.3.86 วจก. 

 

 

2.2.3.87 วจก. 

 

- บทความวิจัย และบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

วารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

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

Promotion, Ministry of Industry, the Royal Thai 

1.00 3 (คร.) 3.00 2.2.3.88 คร. 

 

 

2.2.3.89 คร. 

 

 

 

 

2.2.3.90 คร. 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

Government The F ina l  Payment Repor t fo r  the 

GEF Un idoClean techProgr amme  for SMEs in 

Thailand, Fiscal year 2019. Contract No. 3000070624. 

Bangkok, Thailand. p.352  

 

 

 

 

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

Wattanakornsi r i ,  A. ,  Nanuam, J. ,  Nanthanawat, 

P . and K iatprase rt ,  P .  (2020) . Adver se effect s 

of chlorpyr i fos and cypermethr in mixture on 

physiolog ical  al terat ions and chol inesterase 

express ion aon N ile t i lap ia (Creochromis 

n ilot i cus ) .  Tha i Journal of agr icultural  Science,  

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) . Acetylchol inesterase 

(AChE) monoclonal  ant ibody generat ion and 

val icat ion for  u se as a b iomarker  of glyphosate -

based herbic ide exposre  in commercial freshwater 

fish. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, 

241(March 2021). 108956 

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

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

Vector Control of Single-Phase Grid-Connected Inverter for 

Photovoltaic System. Journal Europeen des Systemes 

Automatises,54(1), 45 - 54. 

5. พันทิพย คูอมรพัฒนะ.การเขียนโปรแกรมผานเกม. กรุงเทพฯ. 

สํานักพิมพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2020 

6. เกรียง กิจบํารุงรัตน. หลักสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทั่วไป. 

กรุงเทพฯ. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2563. 

1.00 6 (วท.) 6.00 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. 

 

2.2.3.96 วท. 
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ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

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

Managing Potential and the Preparedness of Auto Parts 

Industries in Thailand.TEM Journal. Volume 9,Issue 4, 

27November2020. PP.1524-1534 

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

model (IAME) of Thaieconomy sustainability based on SEP 

and SDGs. Heliyon Volume 7, Issue 6, June 2021, e07305 

1.00 2(วจก.) 2 2.2.3.97 วจก. 

 

 

 

2.2.3.98 วจก. 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1.00 - - - 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 1.00 - - - 

- ตํารา/หนังสือ ท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการและนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ 

1.00 2 (คร.)+ 

3(วจก.) 

= 5 

5.00 - 

1. วาสิณีจิรสิริ ตําราเรื่องจิตวิทยาการพัฒนาตน  

2. วินัยธร วิชัยดิษฐ ตําราเรื่องการสอนสังคมศึกษา  

1.00 2 (คร.) 2.00 2.2.3.99 คร. 

2.2.3.100 คร. 

1. นุชรา แสวงสุข.หนังสือนันทนาการเพื่องานมัคคุเทศก 

2. สุวรรณา นาถนวผดุง.หนังสือการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

3. อารยา เกียรติกอง.ตําราระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

1.00 3(วจก.) 3.00 2.2.3.101 วจก. 

2.2.3.102 วจก. 

2.2.3.103 วจก. 

- หนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - - 

- งานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - - 

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 

สรุปจํานวนผลงานทางวิชาการ 102 

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 55.5 (คร.)+68.5 (มส.)+51(วท.)+68 (วจก.)+ 4 (สวพ.) 

จํานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 19(คร.)+22(มส.)+41(วท.)+20(วจก.)+1(สวพ.) = 103 

งานสรางสรรค 

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส Online 

0.20 - - - 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย 0.40 - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 5(มส.) 3.00  

1. วิรสา  โรจนวรพร.นวยนาง.การนําเสนอผลงานทางดานศิลปกรรม

ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่น รวมสมัย” ครั้งที่ 2 (The 

2nd National Creative Work Presentation VRU 

Contemporary Folk Festival 2020มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

0.60 5(มส.) 3.00 2.2.3.104  

สูจิบัตร มส. 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

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

2. พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธิ์.The Degenerative Change, 2020.  

อบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงนิทรรศการผลงาน ศิลปกรรมคณาจารย 

ภายใตความรวมมือทางวิชาการ MOU ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2563 วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

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

เชิงปฏิบัติการและแสดงนิทรรศการผลงาน ศิลปกรรมคณาจารย 

ภายใตความรวมมือทางวิชาการ MOU ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2563 วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

4. องอาจ มากสิน.Untitled No.3.อบรมเชิงปฏิบัติการและแสดง

นิทรรศการผลงาน ศิลปกรรมคณาจารย ภายใตความรวมมือทาง

วิชาการ MOU ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2563 วันที่ 24 - 28 

สิงหาคม 2563 สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา 

5. ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ.Nora. โครงการนิทรรศการและการประกวด

ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ(รูปแบบออนไลน) Art Exchange 2020: 

“Imagine” Artistic Dialects: Thinking into Doing is an 

international artistic online exhibition and competition 

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). 

 

2.2.3.105 มส. 

 

 

 

 

2.2.3.106 มส. 

 

 

 

 

2.2.3.107 มส. 

 

 

 

 

2.2.3.108 มส.  

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - - 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - - 

สรุปจํานวนผลงานสรางสรรค 5 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด กลุมสาขามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

55.5 (คร.)+68.5 (มส.)+ 63 (วจก.กลุมมส.) + 4 (สวพ.) 

= 191 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด กลุมสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

51(วท. )+ 5 (วจก.กลุมวิทย) = 56  

จํานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 19(คร.)+22(มส.)+ 19(วจก.กลุมมส.)+1(สวพ.) =61 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

จํานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 41 (วท.) + 1 (วจก.กลุมวิทย) = 42 

จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด 5(มส.) 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการ กลุมสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

11(คร.) + 11.40(มส.)+ 13.20(วจก.กลุมมส.) 

+ 0.6(สวพ.)  = 36.2 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสรางสรรค กลุมสาขา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
36.2 + 3.00 (มส.) =39.2 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการกลุมสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
14.80(วท.)+ 0.2(วจก.กลุมวิทย) = 15.0 

รอยละของผลรวมถ วง นํ้ าหนักของผลงานวิชาการ  กลุ มสาขา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
39.2/191 = 20.52 

รอยละของผลรวมถวง นํ้าหนักของผลงานวิชาการ  กลุมสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
15/56 = 26.79 

คะแนนผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย กลุมสาขา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5 

คะแนนผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย กลุมสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
4.47 

คะแนนเฉล่ียของทุกกลุมสาขาวิชา 5+4.47 = 4.74 

 

ผลงานทางวิชาการ/กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนผลงานรวม 42 61+5 = 66 

คานํ้าหนักรวม 15 39.2 

อาจารยประจําและนักวิจัยทัง้หมด 56 191 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนัก 26.79 20.52 

เทียบคะแนนเต็ม 5 4.47 5 

คะแนนเฉลี่ยของทุกกลุมสาขาวิชา 4.74 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.50 จํานวนผลงานทางวิชาการ

ทั้งหมด 103 เรื่อง จํานวนผลงาน

สรางสรรคทัง้หมด 5 เรื่อง = 108 

4.74  - 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ

และประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ

มีประโยชนสูการนําไปใช จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของอาจารย

ประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย

โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับจํานวนอาจารยประจํา 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวน (ช้ิน) ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่

นําไปใชประโยชนตอชุมชนทั้งหมดในปที่ประเมินที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 
 

สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของจํานวนช้ินงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน 
 

ผลรวมของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
X 100 

จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปที่ประเมิน 
 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 

รอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

X 5 ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนของมหาวิทยาลัย 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคใหเปนไปตามประเภท ก.พ.อ. 

 

ผลการดําเนินงาน 

ชื่อผลงาน หนวยงาน ลักษณะการนาํไปใชประโยชน 

1. การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง 

ปรับอากาศแบบแยกสวนโดยเพิ่มระบบ

ระบายความรอนดวยนํ้าผานอากาศ  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ใชประกอบในกิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมกลุมใหกับนักเรียน 

2. สบูจากกากกาแฟ   ชุมชนคลองขวาง แขวงบางจาก 

เขตภาษีเจริญ กทม. 

การพัฒนาความรูดานตางๆเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหแกผูสูงอายุในชุมชน 

3. การออกแบบชุดขับเคล่ือนเรือหาง

ยาวดวยมอเตอรไรแปรงถาน (ผลงาน

โครงงานของนักศึกษาและที่ปรึกษา 

 

ฝายซอมบํารุง โรงไฟฟาพรนครใต 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ชุมชนใชวีดิทัศนรวบรวมองคความรูที่ได

จากการจัดการความรูในการนําเสนอแก

ผูมาเยี่ยมเยือนและสาธารณชน เพื่อ

สงเสริมความเขาใจเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่น 
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ชื่อผลงาน หนวยงาน ลักษณะการนาํไปใชประโยชน 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑกะปก่ึงสําเร็จ 

รูป 

วิสาหกิจชุมชน กลุมผลิตกะปชุมชน หมู 

9 ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ใชในการจัดการเรียนการสอน เปน

ตัวอยางให นักศึกษาใชในการศึกษา

คนควาเพิ่มเติม 

5. แนวทางการพัฒนาเสนทางการ

ทองเที่ยวยานริมนํ้า ฝงธนบุรี สําหรับผู

พิการทางการเคล่ือนไหว 

 

ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนไดทราบแนวทางการพัฒนาเสน 

ทางทองเที่ยวยานริมนํ้า ฝงธนบุรี สําหรับ

ผูพิการทางการเคล่ือนไหว และนําไปใช

ในการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน

เพื่อใหสามารถรองรับนักทองเที่ยว       

ผูพิการทางการเคล่ือนไหวไดดียิ่งขึ้น 

6. แนวทางการลดตนทุนโลจิสติกสใน

การผลิตสินคาเพื่อเพิ่มรายไดของกลุม

อาชีพชุมชน ในอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

 

วิสาหกิจชุมชนบานเห็ดพัฒนาสุเหรา

บางปลา อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 

 

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดความรูไปประยุกต 

ใชตัง้แตขั้นตอนของการซ้ือวัตถุดิบ การ

ผลิต และการกระจายสินคาตลอดจน

ถายทอดความรูการคิดตนทุนสินคา 

การตั้งราคาขาย และการคํานวณกําไร 

7. การพัฒนากลยุทธการตลาดผลิตภัณฑ

ชุมชนของกลุม ผู สูงอายุ ใน จั งหวัด

สมุทรปราการ 

 

สํานักงานพัฒนาชุมชน สมุทรปราการ 

 

สํานักงานพัฒนาชุมชนใชผลงานวิจัยเปน

แนวทางในการใหคําแนะนําผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑให

สอดคลองกับความตองการของตลาด

เปาหมายบัวของจังหวัดสมุทรปราการ 

8. กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ

ชุมชนเพื่อนําไปสูการถายทอดอยางยั่งยืน 

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

วิสาหกิจชุมชนบางปลาพัฒนา 

อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 

 

ประธานวิสาหกิจชุมชนไดนํารูปแบบ

การบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนที่

เปนผลจากการวิจัยไปใชอบรมสมาชิก

เพื่อพัฒนาทักษะการทําธุรกิจ 

9. ศักยภาพบุคลากรการทองเที่ยวใน

การใหบริการนักทองเที่ยวผูพิการทาง 

การเคล่ือนไหวในยานริมนํ้าฝงธนบุร ี   

 

ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนไดทราบศักยภาพบุคลากรการ

ทองเที่ยวในการใหบริการนักทองเที่ยว 

ผูพิการทางการเคล่ือนไหวในยานริมนํ้า 

ฝงธนบุรี  และนําไปใชในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทางการทองเที่ยว 

ของชุมชนเพื่อใหสามารถใหบริการ

นักทองเที่ยวผูพิการทางการเคล่ือนไหว

ไดตรงตามความตองการ และใหการ

ชวยเหลือนักทองเที่ยวผูพิการทางการ

เคล่ือนไหวไดอยางถูกตอง 

10. การศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน

ของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอม

จิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอ

ชุมชนพรอมจิตร ประชาชนในชุมชนสามารถนําความรู

เรื่องการออมเงินไปใชในชีวิตประจําวัน 

ทําให มีการวางแผนทางการ เงินใน
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บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  

 

ครอบครัว ตัดรายจายที่ไมจําเปนออก 

และมีเงินออม มากขึ้นเพื่อใชในยาม

ฉุกเฉินและยามชรา 

11. การเลือกผลิตภัณฑชุมชนที่โดดเดน

เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงคุณคา

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

วิสาหกิจชุมชนศูนยการเรียนรูภูมิ

ปญญาไทยแปรรูปเห็ด 

ประชาชนในชุมชนไดรับการอบรม    

ในเรื่องการส่ือสาร และการทําตลาด

ออนไลน 

12. ปจจัยสวนประสมทางดานการ 

ตลาดบริการที่ มีผลตอการเลือกเสน 

ทางการทองเที่ยวยานริมนํ้า ฝงธนบุรี 

ของกลุมนักทองเที่ยวผูพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

เลขานุการสมาคมคนพิการทางการ

เคล่ือนไหวสากล 

นําผลที่ไดจากปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการมาปรับปรุงเสนทาง

ทองเที่ยวและใหความรูกับมัคคุเทศกที่

ตองทํางานบริการนักทองเที่ยวคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหว 

13. รูปแบบการจัดการเครือขายความ

รวมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการทํา

ธุรกิจของผูสูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ  

 

สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด

สมุทรปราการ 

 

เปนขอมูลให สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดใชเปนแนวทางในการจัดการ

เครือขายความรวมมือกับหนวยงาน

ตางๆเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการทํา

ธุรกิจของผูสูงอายุในสมุทรปราการ 

14. แนวทางการสรางเยาวชนสูการเปน

มัคคุเทศกนอยเพื่อรองรับการทองเที่ยว

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

กลุมบานพัฒนา หมูที่ 1 ตําบลบางปลา 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ไดอบรมเยาวชนที่เปนสมาชิกของสภา

เด็กและเยาวชนสูการเปนมัคคุเทศก

นอยเพื่อรองรับการทองเที่ยวชุมชน 

15. การพัฒนากลุมอาชีพชุมชนตนแบบ

ในการเปนแหลงทองเที่ยวชุมชนใน

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ  

กลุมอาชีพ/ศูนยการเรียนรู สาธิต

จําหนายปลาสลิดทิดเผือก  

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ทางศูนยการเรียนรูไดใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาเปนตนแบบในการรองรับ

นักทองเที่ยวและสรางมาตรฐานเพื่อ

การทองเที่ยวของกลุม 

16. การพัฒนาตนแบบเว็บแอปพลิเคชัน

บนโทรศัพทมือถือสําหรับสรางรายไดให

ผูสูงอาย ุ 

ตัวแทนผูสูงอายุและอาสาสมัคร 

อําเภอบางบอ 

การสรางรายไดใหผูสูงอาย ุ

17. การส่ือสารการตลาดในยุค 4.0 เพื่อ

สรางรายไดอยางม่ันคงและยั่งยืน กรณี 

ศึกษากลุมอาชีพชุมชนตนแบบ ตําบล

บางปลา จังหวัดสมุทรปราการ  

กลุมแมบานเกษตรกรสวนเกาแสน 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

นําผลที่ไดไปอบรมการสรางสรรคส่ือ 

(เล่ือนการอบรมเพราะสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)) 

18. การสํารวจเสนทางทองเที่ยว เพื่อ

ออกแบบจุดขึ้นลงของผูโดยสารภาร

ขนสงทางบกและทางนํ้าในอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

หมูบานบางกะอี อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ใชขอมูลในการพัฒนา และชวยในการ

ตัดสินใจในการพัฒนาแกคนในชุมชน 
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19. การประเ มินความพึงพอใจและ

แรงจูงใจของขาราชการในการบริหาร 

งานของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหาร

สวนตําบลบานประกาศ อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ ประจําปงบประมาณ 

2564 (ครั้งที่ 1 ระหวาง 1 ตุลาคม 2563 

ถึง 31 มีนาคม 2564) 

องคการบริหารสวนตําบล 

บานระกาศ  อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 

การประเมินประสิทธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance 

Assessment: LPA) 

 

20. การประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่ มีตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ 

อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   

องคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเข

ใหญ อําเภอบางเสาธง  

จังหวัดสมุทรปราการ 

การประเมินประสิทธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance 

Assessment: LPA) 

21. การประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่ มีตอการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตําบลบางบอ อําเภอ

บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  

องคการบริหารสวนตําบลบางบอ 

อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

การประเมินประสิทธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance 

Assessment: LPA) 

22. การประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่ มีตอการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตําบลนาเกลือ 

อําเภอพระสมุทรเจดีย  สมุทรปราการ  

องคการบริหารสวนตําบลนาเกลือ 

อําเภอพระสมุทรเจดีย  

จังหวัดสมุทรปราการ 

การประเมินประสิทธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance 

Assessment: LPA) 

23. สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

จากองคการบริหารสวน ตําบลบางโปรง 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

ตําบลบางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ การประเมินประสิทธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance 

Assessment: LPA) 

24. การศึกษาสุขภาวะผูสูงอายุใน เขต

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม  จังหวัด

สมุทรปราการ 

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม 

สมุทรปราการ 

ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการ

สงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของผูสูงอาย ุ

 

25. นวัตกรรมยางยืดเพื่อสุขภาพผูสูงอาย ุ

(ยางในลอรถจักรยายยนต) 

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ประกอบกิจกรรมดานสุขภาวะของผูสูงอายุ

ในเขตเทศบาลเมืองแพรกษาใหม  

26. ส่ืองานสรางสรรคนิทรรศการเทิด 

พระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

เน่ืองในวันคลายวันปราบดาภิ เษกของ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เผยแพรประชาสัมพันธ พระราชประวัติ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 

27. การศึกษาแนวทางการออกแบบเรข

ศิลปเพื่อสรางอัตลักษณชุมชนตนแบบ

สําหรับสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ในเขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

ชุมชนวัดประยุรวงศ เผยแพรใหเกิดการประชาสัมพันธที่ มี

การประสารใชประโยชนอ่ืนๆรวมกับ

กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม 
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28. งานสรางสรรคศิลปะสตรีทอารท 

ชุมชนวัดใหมวิเชียร  

เขตบางกอกใหญ เผยแพรผลงานศิลปะใหเกิดการยกระดับ

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดของคน

ในชุมชน 

29. ผลิตภัณฑชุมชนหัตถกรรมไมสัก

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานเรือนไทยพัฒนา 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

ผลิตภัณฑชุมชนหัตถกรรมไมสักกลุม

วิสาหกิจชุมชนบานเรือนไทยพัฒนา 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

ผลิตภัณฑชุมชนฯมีบรรจุภัณฑสําหรับ

ผลิตภัณฑกลุมฯ 

 

30. การวิจัยเพื่อศึกษาการตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าบริเวณตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

เทศบาลอําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริเวณตลาดนํ้า

บางนํ้าผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

31. รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมที่สงเสริมความสามารถในการ

ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชนตามแนวคิดการ

เรียนรูดวยการบริการสังคม สําหรับครู

สังกัดกรุงเทพมหานคร  

กรุงเทพมหานคร ฝกอบรมที่สงเสริมความสามารถในการ

ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชนตามแนวคิดการเรียน 

รูดวยการบริการสังคม สําหรับครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

32. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนออนไลนรายวิชาวิทยาการ

คํานวณ สําหรับนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปที ่2  

กรุงเทพมหานคร ฝกอบรมคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน

รายวิชาวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สําหรับครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 

คํานวณคารอยละของจํานวนช้ินงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน 
 

32 
X 100 = 56.14 

57 
 

 

แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
56.14 

X 5 = 14.04 
20 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 จํานวนผลงานวิจัยงานสรางสรรค 

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน  

32 เรื่อง   

5.00  - 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

2.1 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

2.2 4.70 ผลเฉลี่ยรวมคะแนนสองกลุม

เทากับ 8.92/2 = 4.46 

-  4.46 

2.3 4.50 จํานวนผลงานทางวิชาการ

ทั้งหมด 103 เรื่อง จํานวน

ผลงานสรางสรรคทั้งหมด 5 

เรื่อง = 108 

 - 4.74 

2.4 5.00 จํานวนผลงานวิจยังาน

สรางสรรค นวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนตอชุมชน  

32 เร่ือง   

 - 5.00 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 2 4.80 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหทุนวิจัยบุคลากร 

ทุกกลุมโดยกลุมวิชาการเนนการวิจัยและพัฒนา

(Research and development) ทั้งวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ิน และกลุม

สนับสนุนวิชาการ เนนการวิจัยเพื่อพัฒนางานและ

องคกร (Routine to Research) 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามและบริหารจัดการ

งานวิจัย 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ

ดานการวิจัย (e-research) 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสนับสนุน

งานวิจัย การจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร อนุสิทธ์ิบัตร ใหกับ

นักวิจัย 

มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนการวิจัยเชิงบูรณาการ 

โดยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 คณะ มีสวนรวม

เพื่อเปนการบูรณาการความรูสําหรับการวิจัยในทุก

ศาสตร 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของ

ทองถ่ินชุมชน และสังคมตามระดับความเช่ียวชาญและอตัลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือ

ทั้งภายในและภายนอกในการทํางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และ

ตรวจสอบได เพื่อใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถ

นําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งย่ังยืน 

 

 ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

  ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการบรกิารวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

  ตัวบงช้ีที่ 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง 

      ความสัมพันธกับชุมชน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหน่ึงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและคณะควร

คํานึงถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทํา

แผนบริการวิชาการประจําป ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่ใหเปลา ที่ทาง

มหาวิทยาลัยและทุกคณะมีสวนรวมในการจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนและสังคม โดยมีประเมิน

ความสําเร็จของการบริการวิชาการและนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาใหมีประสบการณ

จากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมจนเกิดการพัฒนา

อยางตอเน่ือง เขมแข็ง และย่ังยืน 

 การพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการบริการวิชาการเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชน

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถ่ิน

ที่สอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของ

มหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําร ิ

 2. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเน่ืองหรือย่ังยืน 

 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 

 6. เกิดชุมชนตนแบบดานการพึ่งพาตนเองอยางย่ังยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบ

รวมในการพัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน 

 

หมายเหตุ 

 1. ตอเน่ือง หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 3 ปขึ้นไป 

 2. ยั่งยืน หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 3 ปขึ้นไป 

 3. เขมแข็ง หมายถึง สามารถพึ่งตนเองได 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 ทุ ก คณะมี ส ว นร วม กั บ

มหาวิทยาลัยและชุมชนใน

การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย

ในการพัฒนาทอ งถิ่ น ท่ี

สอดคลองกับบริบท ปญหา 

และความตองการของ

ทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ตามจุดเนน จุดเดนของ

มหาวิทยาลัยตามศาสตร

พระราชา หรือตามแนว

พระราชดําริ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนด  

ใหสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะ

ครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคม 

ศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กองบริการ

การศึกษาและบริการวิชาการ กลุมงาน

รายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

และสหกิจศึกษา และงานประกันคณุภาพ 

มีสวนรวมกับชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ี

เปาหมายของการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคมตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงเปนแหลงองคความรูตามศาสตร

พระราชา เพ่ือพัฒนาทองถิ่น และนอม

นําพระบรมราโชบายในรัชกาลท่ี 10 และ

หลักการเขาใจ เขาถึง รวมพัฒนาสูการ

ปฏิบัติ โดยสรางเครือขายความรวมมือ

กับทุกภาคสวน เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  

มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะ 

กรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางแผนการบริการวิชาการ

แกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ปการศึกษา 2561 เพ่ือดําเนินการตาม

นโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคม 

สรางกระบวนการตามระบบกลไก  

ท้ังน้ีเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

ตามท่ีกําหนดจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะ 

กรรมการดําเนินการพัฒนาศูนยการ

3.1.1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ท่ี 709/2562 เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการอํานวยการและ

คณะกรรมการดําเนินงานกลาง

แผนการบริการวิชาการแกสังคม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ป

การศึกษา 2561 

3.1.1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ท่ี 981/2564 เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการพัฒนา

ศูนยการเรียนรูออนไลน: ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมยาน

กะดีจีน ตามแผนการเสริมสราง

ความสั มพันธ กับ ชุมชนและ  

แผนบริการวิชาการแกสังคม 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี        

ปการศึกษา 2563 

3..1.1.3 คําสั่งสถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี ท่ี 

02/2563 เร่ือง การมอบหมายงาน

บุคลากร 

3.1.1.4 สรุปการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

2.1.1.5 แผนบริการวิชาการแกสังคม 

ปการศึกษา 2563 

3.1.1.6 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ท่ี 1032/2564  เร่ือง แตงตั้ง
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เรียนรูออนไลน: ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมยานกะดีจีน ตามแผนการ

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและ

แผนบริการ วิชาการแกสั งคมขอ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 

2563   

1. จัดประชุมเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ี

เปาหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 

โดยเลือกพ้ืนท่ีชุมชนกุฎีจีน และขยาย

ตอไปยังอีก 5 ชุมชน ไดแก ชุมชนวัด

ประยุรวงศ ชุมชนวัดกัลยาณ ชุมชนกุฎี

ขาว ชุมชนวัดบุปผาราม และชุมชนโรง

คราม โดยยังคงดําเนินงานตามพ้ืนท่ี   

ท่ีกําหนดไว 4 เขต (ตั้งแตปการศึกษา 

2562) ซ่ึง เปนเขตอนุรักษเ มืองเกา 

แหลงทองเท่ียว เชิงประวัติศาสตร และ

ศิลปวัฒนธรรมทางฝงธนบุรี ไดแก เขต

ธนบุรี เขตบางกอกใหญ เขตบางกอก

นอย และ เขตคลองสาน  

2. บูรณาการงานบริการวิชาการ

แกสังคมรวมกับโครงการเก็บขอมูล

พ้ืนท่ีระดับตําบล (Big Data) 

3. บูรณาการงานบริการวิชาการแก

สังคมรวมกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตําบล (มหาวิทยาลัยสู

ตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) : U2T 

4. บูรณาการงานบริการวิชาการ

แกสังคมรวมกับการจัดทําธรรมนูญ

สุขภาพในเขตพ้ืนท่ีนํารอง: เขตคลอง

สาน เขตบางคอแหลม เขตทุงครุ 

5. บูรณาการงานบริการวิชาการ

แกสังคมรวมกับการเรียนการสอน 

คณะกรรมการดําเนินงานธรรมนูญ

สุขภาพในพ้ืนท่ีนํารอง 13 เขตใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

3.1.1.7 เอกสารจัดสรรงบประมาณ

แผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประจําปงบประมาณ 2563 

3.1.1.8 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 

20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

3.1.1.9 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

(U2T) 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

6. บูรณาการงานบริการวิชาการ

แกสังคมรวมกับโครงการราโชบาย 

สมุทรปราการ 

มหาวิทยาลัยมอบใหกองบริการ

การศึกษาและบริการวิชาการดําเนินงาน

พัฒนาชุมชน รวมกับการดําเนินงาน

ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (U2T) 

โดยมีการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการ

พัฒนาทองถิ่นใน 12 ตําบล ใน 3 อําเภอ 

ของจังหวัดสมุทรปราการ  

 2 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน

ตามวงจรคุณภาพ PDCA โดย

รวมมือกับหนวยงานภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

การดําเนินงานโดยใชกระบวนการ 

PDCA โดยหนวยงานในมหาวิทยาลัย

ดําเนินงาน ตามรายละเอียด ดังน้ี 

1. P - คณะกรรมการได นํา

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 

ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ท้ังในระดับหนวยงาน

และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใชในการ

จัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม โดย

การประชุมรวมกัน เพ่ือกําหนดแนวทาง 

การดําเนินงานในปการศึกษา 2563  

2. D - มีการดําเนินงานตาม

ขอเสนอแนะและการแผนบริการวิชา 

การแกสังคมโดยการบูรณาการรวมกัน

ท้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาและหนวยงาน

ในมหาวิทยาลัย โครงการเก็บขอมูล

พ้ืนท่ีระดับตําบล (Big Data) และโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล 

(มหาวิทยาลัยสูตําบลสรางรากแกวให

ประเทศ): U2T 

2.1 โครงการเก็บขอมูลพ้ืนท่ี

ระดับตําบล (Big Data): แขวงวัดกัลยาณ 

3.1.2.1 ผลประเมินและขอเสนอ   

แนะจากคณะกรรมการประเมินผล

การดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ในระดับหนวยงาน

และระดับมหาวิทยาลัย 

3.1.2.2 แผนปฏิบัติงาการบริการ

วิชาการแกสังคม 

3.1.2.3 โครงการพัฒนานักวิจัย

ชุมชน: การทําวิจัยชุมชนการวิจัย

เชิงชาติพันธวรรณนา แบบเรงดวน 

(RECAP) และการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลตําบล (TCNAP) 

3.1.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยชุมชม: การกรอกขอมูล

ลงระบบ TCNAP และการวิเคราะห

ขอมูล 

3.1.2.5 โครงการการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู

การเก็บขอมูลและการสะทอน

ปญหาในพ้ืนท่ี 

3.1.2.6 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการติดตามการเก็บ
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เขตธนบุรี กรุงเทพฯ และ อําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมมือ

กับฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม เขตธนบุรี เทศบาลเมืองบางแกว 

เทศบาลตําบลบางพลี อบต.บางพลี

ใหญ อบต. บางปลา อบต.บางโฉลง 

อบต.ราชาเทวะ และอบต.หนองปรือ 

โดยมีการดําเนินโครงการดังน้ี 

- โครงการพัฒนานักวิจัยชุมชน: 

การทําวิจัยชุมชนการวิจัยเชิงชาติพันธ

วรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) และการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลตําบล (TCNAP)  

- โครงการพัฒนาศักยภาพนัก 

วิจัยชุมชน: การกรอกขอมูลลงระบบ 

TCNAP และการวิเคราะหขอมูล 

- โครงการประชุมเชิงปฏบิัตกิาร

การแลกเปลี่ยนเรียนรูการเก็บขอมูล

และการสะทอนปญหาในพ้ืนท่ี 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การติดตามการเก็บขอมูลและตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูลระดับบุคคลและ

ครอบครัว  

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การคืนขอมูลใหกับพ้ืนท่ี  

2.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตําบล (มหาวิทยาลัย     

สูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ): U2T 

โดยรวมมือกับฝายพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม เขตธนบุรี เขตคลอง

สาน เขตบางกอกใหญ เขตบางกอก

นอย และเขตภาษีเจริญ  

- โครงการประชุมยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตําบล (มหาวิทยาลัยสู

ข อ มู ลและตร วจ สอบควา ม

ถูกตองของขอมูลระดับบุคคล

และครอบครัว 

3.1.2.7 โครงการการประชุม   

เชิงปฏิบัติการการคืนขอมูลให      

กับพ้ืนท่ี 

3.1.2.8 โครงการประชุมยกระดับ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  

รายตําบล (มหาวิทยาลัยสูตําบล       

สรางรากแกวใหประเทศ) จํานวน 

4 คร้ัง 

3.1.2.9 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ท่ี 2342/2563 เร่ืองให

บุคลากรไปราชการ 

3.1.2.10 ภาพประกอบการเขา

รวมโครงการ 

3.1.2.11 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี  ท่ี  2856/2563 เร่ื องให

บุคลากรไปราชการ 

3.1.2.12 ภาพประกอบการเขา

รวมโครงการ 

3.1.2.13 ขอมูลภูมิรูศิลปวัฒนธรรม

ความเปนมา 3 ศาสนา 4 ความ

เช่ือ ชุมชน ยานกะดีจีน 

3.1 .2.14  ขอ มูล ท่ี ได รับการ

ตรวจสอบและจัดการเปนระบบ

เดียวกันท้ังเอกสาร (คณะครุ

ศาสตร) 

3.1.2.15 ตราสัญลักษณยาน 

กะดีจีน 

3.1.2.16 ศูนยการเรียนรูยาน

กะดีจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 



ห น า  | 130 

 

 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ตําบลสรางรากแกวใหประเทศ) จํานวน 

4 คร้ัง  

2.3 การจัดทําธรรมนูญสุขภาพ

ในเขตพ้ืนท่ีนํารอง โดยรวมมือกับสํานัก 

งานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

สํานักงานเขตคลองสาน ศูนยบริการ

สาธารณสุข และองคกรชุมชน 

- เขารวมการลงนามและเปน

วิทยากรกระบวนการเขารวมเวที KICK 

OFF ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต พ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร “รู เ ร่ิม สานพลัง

สรางสรรคนโยบาย เพ่ือสุขภาวะแบบมี

สวนรวมของคนกรุงเทพ 12+1 เขตนํา

รอง  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพระบบและกลไกขับเคลื่อน

ธรรมนูญสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีนํารอง 13 

เขตกรุงเทพมหานคร  

2.4 การพัฒนาศูนยการเรียนรู

ออนไลน: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ยานกะดีจีนรวมกับชุมชนท้ัง 6 ชุมชน

ในยานกะดีจีน  

- สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวม

ขอมูลเก่ียวกับประวัติความเปนมาสถานท่ี

สําคัญ และอาหารของชุมชนในยาน

กะดีจีน  

- คณะครุศาสตร นําขอมูลท่ี

ไดรับจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ไป

ตรวจสอบความถูกตอง จัดหมวดหมูให

เปนระบบเดียวกันท้ังเอกสาร เพ่ือใช

เปนขอมูลในการจัดทําศูนยการเรียนรู  

- คณะมนุษยศาสตรและสังคม 

ศาสตร ออกแบบตราสัญลักษณยาน

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

ex.php 

3.1.2.17 วิดีโอแนะนํายานกะดี

จีน  

https://drive.google.com/fil

e/d/1YURwjpdTlb9EsvHoW9

URJJne1y4P6td1/view   

3.1.2.18 ภาพประกอบการประชุม

ติดตามการดําเนินงาน 

3. 1 . 2 . 19  แผนยุ ทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเ พ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 

2560 - 2579) 

3.1.2.20 ยุทธศาสตร พัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผน 

ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี เ พ่ือการพัฒนาทองถิ่ น 

ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 

3.1.2.21 แผนพัฒนาทองถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ  
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กะดีจีนเพ่ือใชงาน  

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จัดทําศูนยการเรียนรูออนไลน: ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมยานกะดีจีน  

- คณะวิทยาการจัดการ จัดทํา   

วิดีโอแนะนํายานกะดีจีน  

3. C - คณะกรรมการดําเนินงาน

มีการประชุมรวมกันเพ่ือติดตาม และ

ตรวจสอบการดําเนินงานเปนระยะ  

4. A - จากการประชุมรวมกัน

เพ่ือติดตามการดําเนินงานคณะกรรมการ

ไดนําขอเสนอแนะในท่ีประชุมไปปรับปรุง

ใหเน้ือหา รูปแบบ และเว็บไซตมีความ

สมบูรณ 

 

สมุทรปราการ 

มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการ 

ศึกษาและบริการวิชาการใหความรวม 

มือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนา

ชุมชน โดยมอบหมายใหบุคลากรของ

หนวยงานเขารวมประชุม หรือเปน

คณะกรรมการในการพัฒนาทองถิ่น 

ตาง ๆ มีการจัดประชุมกําหนดแนว

ทางการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมรา-

โชบาย และพิธีลงนามบันทึกขอตกลง

ความรวมมือ (MOU) ระหวางหนวยงาน

ในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือขับเคลื่อน

การสรางเครือขายความรวมมือ และ

การพัฒนาศักยภาพของชุมชน มีการ

ดํา เ นินงานตามโครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ

บูรณาการ (U2T) ใน 12 ตําบล ใน 3 อําเภอ 

ของจังหวัดสมุทรปราการมีการเขารวม
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การประชุมกรรมการ อนุกรรมการ ใน

การพัฒนาทองถิ่นของหนวยงานใน

จังหวัดสมุทรปราการ พรอมลงพ้ืนท่ี

ชุมชนเพ่ือ รับฟงปญหา และความ

ตองการของคนในชุมชน 

 3 ชุมชนหรือองคกรมีผู นํา

หรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู

และดําเนินกิจกรรมอยาง

ตอเน่ือง 

ชุมชนเปาหมายท่ีถูกกําหนดไว

หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลับรวมกัน

ดําเนินงานและกิจกรรมอยางตอเน่ือง โดย

เขตธนบุรีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สงเสริมและพัฒนาวิถีชุมชนยานกะดีจนี

อยางม่ันคงยั่งยืน ซ่ึงไดดําเนินโครงการ

ท่ีเก่ียวของกับชุมชน ผูนําชุมชน และ

ประชาชนในชุมชนอยางตอเน่ือง  

3.1 โครงการเก็บขอ มูลพ้ืนท่ี

ระดับตําบล (Big Data) : แขวงวัดกัลยาณ 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ และ อําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ มีผูนําชุมชน

เขารวมโครงการท่ีจัดขึ้น เพ่ือเปนการ

พัฒนาผูนําชุมชุนและผูไดรับการจาง

งานในการเก็บขอมูล ท้ังในพ้ืนท่ีแขวง

วัดกัลยาณ และอําเภอบางพลี  

3.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตําบล (มหาวิทยาลัยสู

ตําบล สรางรากแกวใหประเทศ): U2T        

ผูได รับการจางงานภายใตโครงการ

มุ ง เน นไป ท่ีประชาชนในพ้ืน ท่ี  ซ่ึ ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดโครงการ

เพ่ือปฐมนิเทศช้ีแจงกรอบในการดําเนิน

โครงการและการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี 

กอนท่ีจะไดพบกับอาจารยท่ีแตละคณะ

มอบหมายใหดูแลพ้ืนท่ี  

3.3 การจัดทําธรรมนูญสุขภาพใน

เขตพ้ืนท่ีนํารอง ผูนําชุมชนและหนวยงาน

3.1.3.1  คําสั่งท่ี 206/2562 เร่ือง

แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม

และพัฒนาวิถีชุมชนยานกะดีจีน

อยางม่ันคงยั่งยืน 

3.1.3.2 ภาพประกอบการเขารวม

โครงการ Big Data ของผูนําชุมชน 

3.1.3.3 ภาพประกอบการเขารวม

โครงการ U2T ของผูไดรับการจางงาน 

3.1.3.4 ภาพประกอบการเขารวมการ

จัดทําธรรมนูญสุขภาพ ในเขต

พ้ืนท่ีนํารอง 

3.1.3.5 วิดีโอแนะนําชุมชน สาธิต  

การทําอาหารวัฒนธรรม และศิลปะ       

ในชุมชน 

3.1.3.6 ผลของการบริการวิชาการ 

มหา วิ ทยา ลั ย รา ชภั ฏ ธนบุ รี 

สมุทรปราการ 

 



ห น า  | 133 

 

 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ในพ้ืนท่ี เชน ฝายพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการสังคม ศูนยสาธารณสุข เขา

รวมพูดคุย เพ่ือวางแผนการทํางาน 

และกําหนดหัวขอในการจัดทําธรรมนูญ

สุขภาพ  

3.4 การพัฒนาศูนยการเรียนรู

ออนไลน: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ยานกะดีจีน ผูนําชุมชน และประชาชน

ในชุมชน เขารวมกิจกรรมการถายคลิป

วิดีโอ เพ่ือแนะนําชุมชน สาธิตการ

ทําอาหารวัฒนธรรม และศิลปะใน

ชุมชน 

 

สมุทรปราการ  

มหาวิทยาลัยโดยกองบริการ

ศึกษาและการบริการวิชาการมีการ

สงเสริมและสนับสนุนใหผู นําชุมชน

ไดรับการพัฒนาอาชีพอยางตอเน่ือง 

โดยมีการจัดโครงการ ดังน้ี 

3.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

และศึกษาดูงานเพ่ือขับเคลื่อนการ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ 

3.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือจัดทําหลักสูตรพัฒนาทองถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ 

3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดใหกับคนในชุมชนเศรษฐกิจฐาน

รากดวยทุนทางภูมิปญญาอยางมีสวน

รวมและยั่งยืน” 

3.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การสงเสริมและพัฒนาอาชีพยกระดับ
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รายไดในชุมชนและสืบสานวัฒนธรรม

ภูมิปญญา: หลักสูตรการทําลูกยอด

และพวงมโหตรประยุกต” 

3.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ

สําหรับผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ 

 4 ชุมชนหรือองคกรสราง

กลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง 

โดยคงอัตลักษณของคนใน

ชุมชนและเอกลักษณของ

ทองถิ่นอยางตอเน่ืองหรือ

ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา งานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และคณะ  

ท้ัง 4 คณะ จัดโครงการเพ่ือใหชุมชน

สามารถสรางกลไกการพัฒนาตนเอง

โดยยังคงใชอัตลักษณหรือเอกลักษณ

ของชุมชนทองถิ่นอยางตอเน่ือง 

4.1 เขตธนบุรี 6 ชุมชนในยาน

กะดีจีน มีการจัดโครงการพัฒนาศูนย          

การเรียนรูออนไลน: ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมยานกะดีจีน  

4.2 เขตบางกอกนอย โครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล 

(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวให

ประเทศ): U2T 

4.3 เขตคลองสาน 

- โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบล (มหาวิทยาลัยสูตําบล 

สรางรากแกวใหประเทศ): U2T มีการ

จัดทําเสนทางการทองเท่ียวในเขตคลอง

สาน แขวงคลองสาน และแขวงสมเด็จ

เจาพระยา 

- การจัดทําธรรมนูญสุขภาพใน

เขตพ้ืนท่ีนํารอง 

4.4 เขตบางกอกใหญ 

- การพัฒนาศักยภาพการบริหาร

3.1.4.1 ศูนยการเรียนรูยานกะดี

จีน มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

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

ex.php 

3.1.4.2 โครงการสํารวจเสนทาง

การทองเท่ียวแขวงคลองสาน

และแขวงสมเด็จเจาพระยา 

3.1.4.3 โครงการการพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค

บนฐานอัตลักษณชุมชน “โบสถ 

ศาลเจา วัด มัสยิด วีถีชีวิตริม

สายนํ้า” กลุมรัตนโกสินทร (2) 

3.1.4.4 ภาพชุมชนบางกะอี่เขา

รวมกิจกรรม 
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จัดการการทองเ ท่ียวโดยชุมชนเชิง

สรางสรรคบนฐานอัตลักษณ ชุมชน 

“โบสถ ศาลเจา วัด มัสยิด วีถีชีวิตริม

สายนํ้า” กลุมรัตนโกสินทร (2) ตอยอด

ขยายเสนทางการทองเ ท่ียวอาหาร   

อัตลักษณ ชุมชนย านกะดีจีน ไปสู

บางกอกใหญ ตามขอมูลในปการศึกษา 

2562  

 

สมุทรปราการ 

ชุมชนท่ีไดรับการพัฒนา สามารถ

คงอัตลักษณของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเน่ือง 

เชน  

4.5 ชุมชนบานบางกะอี่ ตําบล

บางปลา อําเภอบางพลี นําละครชาตรี

ท่ีเปนการแสดงพ้ืนบานเดิมของชุมชน

มาบูรณาการรวมกับหลักสูตรการเรียน

การสอนในโรงเรียน สามารถปลูกฝง  

อัตลักษณตั้งแตเด็ก และนํามาเปนสวน

หน่ึงของทริปการทองเท่ียวโดยชุมชน 

 5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน

สรางคุณคาตอสังคม หรือ

ชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 

จากการบริการวิชาการแกสังคม

ผลประโยชนท่ีเ กิดขึ้นจากโครงการ

ตางๆ มีรายละเอียด ดังน้ี 

5.1 โครงการเก็บขอมูลพ้ืนท่ี

ระดับตําบล (Big Data): แขวงวัดกัลยาณ 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ และอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนและทองถิ่น

สามารถนําขอมูลท่ีเก็บสํารวจได ไปใช

เพ่ือวางแผนการทํางาน สงเสริม พัฒนา 

โครงการหรือกิจกรรมใหชุมชนทองถิ่น

ไดตามความตองการและขอมูลพ้ืนฐาน

ของชุมชน 

3.1.5.1 ภาพกิจกรรมการรณรงคการ

ฉีดวัคซีน การปองกันการระบาด

ของโรค การแจกเจลแอลกอฮอล

และหนากากผาใหกับชุมชน 

3.1.5.2 (ราง) ธรรมนูญสุขภาพ 

เขตคลองสาน 

3.1.5.3 ศูนยการเรียนรูยานกะดี

จีน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

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

ex.php 

3.1.5.4 ภาพชุมชนเปาหมายรวม 

กิจกรรม 
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5.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตําบล (มหาวิทยาลัย     

สูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ): U2T 

ในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัย

ไดดําเนินงานรวมกับเขต และชุมชนใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงมีกิจกรรมตางๆ เชน 

การรณรงคการฉีดวัคซีน การปองกันการ

ระบาดของโรค การแจกเจลแอลกอฮอล

และหนากากผาใหกับชุมชนตางๆ ใน

พ้ืนท่ี เขตธนบุรี เขตบางกอกนอย เขต

คลองสาน 

5.3 การจัดทําธรรมนูญสุขภาพ

ในเขตพ้ืนท่ีนํารอง ชุมชน ไดทํางาน

รวมกับมหาวิทยาลัย เขต และศูนย

สาธารณสุข เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน

ยกรางธรรมนูญสุขภาพ ซ่ึงเปนขอมูลท่ี

ไดจากความตองการของชุมชน และ

เปนขอตกลงกันในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีความ

แตกตางกันไปตามบริบทของชุมชนและ

เขต 

5.4 การพัฒนาศูนยการเรียนรู

ออนไลน: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ยานกะดีจีน มีการทําศูนยการเรียนรู

ออนไลนขึ้นเพ่ือเปนการแนะนําชุมชน

ใหกับผู ท่ีสนใจสามารถเขาไปศึกษา 

และเยี่ ยมชมชุมชนยานกะดีจีนได 

เน่ืองจากในปจจุบันมีการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ซ่ึงเปนการสงเสริมการทองเท่ียว

ของชุมชนไดอีกทางหน่ึงและสามารถ

ประชาสัมพันธชุมชนใหเปนท่ีรูจักมาก

ขึ้นชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาสามารถ 
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สมุทรปราการ 

สวนในพ้ืนท่ีสมุทรปราการไดนํา

ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของตนเอง ไป

ตอยอดในการจัดจําหนายสินคาสูตลาด

สากล 

 6 เกิดชุมชนตนแบบดานการ

พ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน ท่ี

มีคณะและมหาวิทยาลัย

เปนผูรับผิดชอบรวมในการ

พัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน 

ชุมชนกุฎีจีนเปนชุมชนท่ีหนวยงาน

ตาง  ๆในมหาวิทยาลัยรวมกันพัฒนาชุมชน 

โดยใชการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น ชุมชน หรือสังคมเปนกลไกหน่ึงใน

การพัฒนาชุมชน ดังน้ี 

ปการศึกษา 2561 มีการจัดทํา

คลิป เพ่ือแนะนําขนมฝร่ังกุฎีจีน  

ปการศึกษา 2562 มีการจัดทํา

เว็บไซตศูนยการเรียนรู: ขนมฝร่ังกุฎีจีน 

ปการศึกษา 2563 มีการขยาย

ผลไปอีก 5 ชุมชน รวมเปน 6 ชุมชน 

เรียกวายานกะดีจีน และจัดทําศูนยการ

เรียนรูออนไลน: ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมยานกะดีจีน 

 

สมุทรปราการ 

ชุมชนบานบางกะอี่ ตําบลบางปลา 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ี

ปจจุบันมีกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ้น

และพัฒนาตอยอดเปนรานอาหารของ

ชุมชน พัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนบาง

ปลา นวัตวิถี (บานบางกะอี่) มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูบริโภค มีการรวมกลุม

จัดตั้งตลาดตะเกียงในบริเวณชุมชน 

เพ่ือใหนักทองเท่ียวมีแหลงในการซ้ือ

สินคาของชุมชน มีการพัฒนาการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน มีเรือโดยสารลอง

2.1.6.1 ขนมฝร่ังกุฎีจีนรานหลาน

แมเปา: https:// 

youtu.be/40wO5XNhi2o 

2.1.6.2 ขนมฝร่ังกุฎีจีนรานธนูสิงห: 

https://youtu.be/YJxVICyhP3o 

2.1.6.3 เว็บไซตศูนยการเรียนรู: 

ขนมฝร่ังกุฎีจีน: 

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

kudeejeenLC/ 

2.1.6.4 ศูนยการเรียนรูออนไลน: 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ยานกะดีจีน 

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

ex.php 

2.1.6.5 รางวัลชุมชนคุณธรรม

ตนแบบ (บวร On Tour) รองชนะเลิศ

อันดับ1 กลุม/ องคกรชุมชนแกน

หลักสําคัญในการพัฒนาหมูบาน

ดีเดนระดับจังหวัด 
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ในคลองบางปลาเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของ

ชาวบาน ฯลฯ โดยปจจุบันไดรับรางวัล

มากมายเชน หมูบานรางวัลพระราชทาน 

หมูบานรางวัลชุมชนคุณธรรมตนแบบ 

(บวร On Tour) รองชนะเลิศอันดับ1 

กลุม/ องคกรชุมชนแกนหลักสําคัญใน

การพัฒนาหมูบานดีเดนระดับจังหวัด 

เปนตน 

ชุมชนบานขุนสมุทรจีน ตําบล

แหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีปจจุบันมีท่ีพัก

โฮมสเตย ขอ ง ชุมชนเ พ่ิมขึ้ น  และ

สามารถสรางรายไดจากการขายขยะ

จากทะเลเพ่ิมมากขึ้น 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00  มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง 

                         ความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยและคณะ มีการกําหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาไวในแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน จึงตอง

ศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผน รวมถึงมีการสงเสรมิและพัฒนา

คุณภาพชีวิตในชุมชนทองถ่ิน สามารถใชความรู ความคิดสรางสรรค ทักษะ และประสบการณทางเทคโนโลยี

หรือการจัดการ มีชุมชนทองถ่ินที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและย่ังยืนตามศาสตรของพระราชา เพื่อ

กอใหเกิดประโยชนทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และประเทศชาติ ตอไป 
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เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวนชุมชนเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 

สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

 
 

จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
X 100 

จํานวนชุมชนเปาหมายทั้งหมด 

 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 

รอยละของชุมชนเปาหมาย ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
X 5 

รอยละจํานวนชุมชนเปาหมาย ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง 

ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ 

 ชุมชนเปาหมาย หมายถึง ชุมชน หรือหนวยงาน หรือสถาบันภายนอกและมหาวิทยาลัย ที่เปนเปาหมายหลักใน

การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหหนวยงานดังกลาวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเปนผลจากการใหบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

 แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน หมายถึง แผนสรางความสัมพันธกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนทองถิ่นทัง้ 4 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม และดานการศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กําหนดใหสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กองบริการการศึกษาและบริการ

วิชาการ กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพราะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ไดนอมนําพระบรมราโชบายในรัชกาลที่ 10 และหลักการเขาใจ เขาถึง รวมพัฒนาสูการปฏิบัติ โดยสราง

เครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน โดยกําหนดพื้นที่เปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบ

กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ โดยมีการกําหนดแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน แผนการ

บริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2563 โดยกําหนดในพื้นที่ เขตอนุรักษเมืองเกา 4 เขต ไดแกเขตธนบุรี (6 

ชุมชน) เขตบางกอกใหญ (6 ชุมชน) เขตบางกอกนอย (1 ชุมชน) เขตคลองสาน (2 ชุมชน) 
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มหาวิทยาลยัไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม รวมกับชุมชนเปาหมาย โดยมรีายละเอียดดังตอไปนี ้
 

เขต ชุมชน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 

1. ธนบุรี 1) ชุมชนกุฎีจีน  

2) ชุมชนวัดประยุรวงศ 

3) ชุมชนวัดกัลยาณ 

4) ชุมชนกุฎีขาว 

5) ชุมชนวัดบุปผาราม 

6) ชุมชนโรงคราม  

ศูนยการเรียน 

รูยานกะดจีีน 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

- - - 

2. บางกอกใหญ 7) ชุมชนวัดหงสรัตนาราม 

8) ชุมชนมัสยิดตนสน 

9) ชุมชนวัดโมล ี- โลกยาราม 

10) ชุมชนปรกอรุณ 

11) ชุมชนวัดเครือวัลย 

12) ชุมชนวัดนาคกลาง 

- การพัฒนา

ศักยภาพการ

บริหารจัดการ

การทองเท่ียว

โดยชุมชนเชิง

สรางสรรคบน

ฐานอตัลักษณ

ชุมชน “โบสถ 

ศาลเจา วัด 

มัสยิด วีถีชีวิต

ริมสายนํ้า”กลุม

รัตนโกสินทร (2) 

- - 

3. บางกอกนอย 13) ชุมชนศิริราช - การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑและชอง

ทางการจัด

จําหนายของด ี

วังหลัง 

- - 

4. คลองสาน 14) ชุมชนหลังวัดพิชัยญาต ิ

15) ชุมชนสวนสมเดจ็ยา 

- - โครงการ

สํารวจเสน 

ทางการ

ทองเท่ียว

แขวงคลอง

สานและ

แขวงสมเดจ็

เจาพระยา 

- 
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คิดเปนคารอยละของชุมชนเปาหมาย ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ตามแผนเสริมสรางความ สัมพันธกับชุมชน 

ดังน้ี 

15 
X 100 = รอยละ 100 

15 

 คะแนนที่ได เทากับ 

100 
X 5 = 5.00 

15 

สมุทรปราการ 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ไดกําหนดแผนการเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนเปาหมายในการบริการวิชาการแกสังคม เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.63 ไดจัดสนทนากลุมดาน

การพัฒนาทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปนแนวทางในการบูรณาการดานการพัฒนาทองถ่ินรวมกับ

หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ โดยมีผูทรงคุณวุฒิ หัวหนากลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเครือขายโอทอปจังหวัดสมุทรปราการ ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 

และผูนําชุมชนเขารวม ณ หองประชุม 1201 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

 

มหาวิทยาลยัไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม รวมกับชุมชนเปาหมาย โดยมรีายละเอียดดังตอไปนี ้
 

เขต/อําเภอ ชุมชน/หมูบาน การศึกษา เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดลอม 

1. เมือง

สมุทรปราการ 

1) ชุมชนคลองตะเคด็ฝง

ตะวันตก 

2) ชุมชนสายลวด 

3) ชุมชนทายบาน 

4) ชุมชนปากนํ้า 

- - การพัฒนาตรา

สินคาและบรรจุ

ภัณฑสําหรับ

ผลิตภัณฑชุมชน

ทองถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ 

- การเพ่ิมมูลคา

เคร่ืองประดบั

ดวยผาไทย 

- โครงการอบรม

เชิงปฏิบตัิการ

และศึกษาดงูาน : 

การเพ่ิมมูลคา

เคร่ืองประดบั

ดวยผามัดยอม

เช่ือมโยงกับการ

- - 
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เขต/อําเภอ ชุมชน/หมูบาน การศึกษา เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดลอม 

ทองเท่ียวชุมชน 

ณ ชุมชนบาน

บางกะอี่ ตําบล

บางปลา อําเภอ

บางพล ีจงัหวัด

สมุทรปราการ 

- กิจกรรม 

OTOP และ

ผลิตภัณฑชุมชน 

งานมหกรรม

สินคาเกษตร

ปลอดภยัและ

ของดีเมืองปากนํ้า 

- การเพ่ิมมูลคา

เคร่ืองประดับดวย

ศิลปะเดคูพาจ 

 5) ชุมชนแพรกษาใหม - การสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพ 

ยกระดับรายได

ในชุมชนและสบื

สานวัฒนธรรม

ภูมิปญญา : 

หลักสูตรการ

ทําลูดยอดและ

พวงมโหตร

ประยุกต 

- - 

2. บางพล ี 6) ชุมชนบานบางกะอี ่ - โครงการอบรม

เชิงปฏิบตัิการ

และศึกษาดงูาน 

: การเพ่ิมมูลคา

เคร่ืองประดบั

ดวยผามัดยอม

เช่ือมโยงกับการ

- - 
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เขต/อําเภอ ชุมชน/หมูบาน การศึกษา เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดลอม 

ทองเท่ียวชุมชน 

ณ ชุมชนบาน

บางกะอี่ ตําบล

บางปลา อําเภอ

บางพล ีจงัหวัด

สมุทรปราการ 

3. บางบอ 7) ชุมชนคลองสวน - โครงการจดัตัง้

วิสาหกิจชุมชน

ทองเท่ียวตลาด

คลองสวน 100 

ป ตาํบลคลอง

สวน อาํเภอบาง

บอ จังหวัด

สมุทรปราการ 

 

โครงการ

สัมมนาเร่ือง

การประเมิน

ศักยภาพ

ตําบลของ

ตําบลคลอง

สวน อาํเภอ

บางบอ จงัหวัด

สมุทรปราการ 

- 

4. บางเสาธง 8) ชุมชนบางเสาธง - - การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

และยกระดับ

รายไดใหกับ

คนในชุมชน

เศรษฐกิจฐาน

รากดวยทุนทาง 

ภูมิปญญา

อยางมีสวน

รวมและยั่งยืน 

- 

5. พระสมุทร

เจดยี 

9) ชุมชนบานขุนสมุทร

จีน 

- - - การจดัการ

ขยะทะเล 

 

คิดเปนคารอยละของชุมชนเปาหมาย ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ตามแผนเสริมสรางความ สัมพันธกับชุมชน 

ดังน้ี 

9 
X 100 = รอยละ 100 

9 

 คะแนนที่ได เทากับ 
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100 
X 5 = 5.00 

9 

รายการหลักฐาน 

 3.2.1.1 แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

3.2.1.2 แผนปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 

 3.2.1.3 แผนการบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2563 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 5.00 5.00  - 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.1 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

3.2 5.00 5.00  - 5.00 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 3 5.00 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 3 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยไดมอบหมายผูรับผิดชอบในการ

บริการวิชาการแกสังคมอยางชัดเจน โดยการแตงต้ัง

คณะกรรมการเพื่อดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม  

ซึ่งมาจากหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดชุมชนและพื้นที่

เปาหมายในการบริการวิชาการแกสังคมอยางชัดเจน

ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ 

3.  มี การสร า งความผู กพันต อองค กร  เ กิ ด

วัฒนธรรมองคกรเครือขายในการดําเนินงานทั้งภาค

ชุมชน และหนวยงานภายนอกที่ เกี่ยวของ เชน 

สํานักงานเขต องคกรชุมชน สํานักงานคณะกรรมการ

ควรมีการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยเพิ่มการ

บริการวิชาการแบบ In Cash โดยการสรางคุณคา

ผ านค า ใ ช จ า ยหรื อมู ล ค าห รื อ ร ายได  ซึ่ ง ทา ง

มหาวิทยาลัยจะนําไปใชเพื่อวางแผนการดําเนินงานใน

ปตอไป 



ห น า  | 145 

 

 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

สุขภาพแหงชาติ เปนตน 

4. มีการทํางานในพื้นที่อยางตอเน่ืองและขยาย

พื้นที่ในการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อใหเกิดความ

ย่ังยืนของชุมชนหรือพื้นที่เปาหมาย 

5. มีการติดตามและนําผลมาใชในการทํางาน

เพื่อใหเกิดประโยชนกับชุมชนและทองถ่ิน 
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องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน

มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบกลไกลการดําเนินงานดานน้ี ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมี

จุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสู

การสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย

และตางประเทศ กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน

ไทยหรือสรางโอกาส และมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

  ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

  ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ทั้งการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา

ทองถ่ินตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและ

มูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางย่ังยืน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทยเพื่อการพัฒนาตอยอด

และสรางคุณคา ตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 3. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ

วิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใช

ศิลปวัฒนธรรม 

 4. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบง ช้ีของแผนดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 

 7. มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรูหรือนวัตกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม 

 8. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 – 8 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 กําหนดนโยบายและ

ทิศทางการส ง เส ริม

ศิลปวัฒนธรรม และ

ความเปนไทยเพ่ือการ

พัฒนาต อ ยอดและ

สรางคุณคาตามจุดเนน

ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย กําหนดนโยบายและ

ทิศทางการสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยกําหนดใหงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมเปนหน่ึงในยุทธศาสตรหลัก

ของมหาวิทยาลัยในการทํานุบํารุงศิลป- 

วัฒนธรรม สงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถิน่ 

และบูรณาการกับภู มิปญญาสากล ซ่ึง

สอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัยท่ี

เนนการพัฒนาและการมีสวนรวมของ

ทองถิ่น และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป 

(พ.ศ.2560 - 2579)    

นอกจากน้ันแลว มหาวิทยาลัยยังได

ดําเนินการจัดทําแผนแมบทการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ือเปน

กรอบในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม 

ของมหาวิทยาลัยอีกดวย 

4.1.1.1 แผน Reprofile ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

4.1.1.2 แผนแมบทการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี ระยะเวลา 5 ป 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

4.1.1.3 ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น

ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 

ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 2 จัดทําแผนดานศิลป- 

วัฒนธรรมและความ

เปนไทย และกําหนด

ตัวบงช้ีวัดความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของ

แผนรวมท้ังจัดสรรงบ 

ประมาณเพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการไดตามแผน 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

ในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย และเพ่ือใหการดําเนินงาน

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยของ

มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจงึมอบหมายให

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทําแผนดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยขึ้น โดยมี

คณะกรรมการดําเนินงานดานศิลปะและ

วัฒนธรรม ท่ีเปนรองคณบดีหรือตัวแทน   

ท่ีรับผิดชอบงานดานศิลปวัฒนธรรมของ   

แตละคณะ เขามามีสวนรวมในการจัดทํา

4.1.2.1 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย 

4.1.2.2 แผนดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย ปการศึกษา 

2563 

4.1.2.3 รายละเอียดการจัดสรร

เงินงบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ 2563 และ 2564 

4.1.2.4 รายละเอียดการจัดสรร

เงินงบประมาณรายได ประจําป

งบประมาณ 2563 และ 2564 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

แผนดังกลาว 

สําหรับแผนดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทยมีการกําหนดวัตถุประสงค

ของแผนไวจํานวน 4 ขอ คือ 1. เพ่ืออนุรักษ 

สงเสริม พัฒนา และเผยแพรผลงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 2. เพ่ือ

เปนแหลงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 3. เพ่ือสรางเครือขาย

ความรวมมือทางวัฒนธรรมกับภาครัฐและ

เอกชนท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ 

4. เพ่ือบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม

เขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ

การบริการวิชาการ ซ่ึงในแตละวัตถุประสงค

มีการกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนไว โดยกําหนดตัวบงช้ี

ไวจํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 1. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษ สงเสริม 

พัฒนา และเผยแพรผลงานดานศลิปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 2. จํานวนฐานขอมูล/

แหลงการเรียนรู/องคความรูดานศิลป- 

วัฒนธรรมและความเปนไทย 3. จํานวน

เครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมกับ

ภาครัฐและเอกชน 4. โครงการ/กิจกรรม/

รายวิชา/งานวิจัยท่ีมีการบูรณาการงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

ท้ัง น้ีมหา วิทยาลัย ไดจั ดสรรเงิน

งบประมาณแผนดินและเงินงบประมาณ

จากเงินรายได เพ่ือใหคณะและหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของใชในการดําเนินงานดานศิลป- 

วัฒนธรรมไวในทุกปงบประมาณ โดยใน

ปงบประมาณ 2563 เปนเงินจํ านวน 

2,149,600 บาท 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3 มีการบูรณาการงาน

ดานศิลป วัฒนธรรม 

กับการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย หรือการ

บริการวิชาการ ซ่ึงนํา 

ไปสูการสืบสานการ

สรางความรู ความเขาใจ

ในศิลปวัฒนธรรม การ

ปรับและประยุกตใช

ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุน

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ

การบริการวิชาการ โดยในปการศึกษา 2563 

ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดมีการบูรณาการ

งานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการ

วิชาการแกสังคม โดยดําเนินงานพัฒนา

ศูนยการเรียนรูออนไลน: ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมยานกะดีจีน โดยใหแตละ

คณะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาศูนย

การเรียนรูดังกลาว  

นอกจากน้ันในแตละคณะ/หนวยงาน 

ยังมีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม 

กับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ 

ดังน้ี  

1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการ

งานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอน จํานวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการ

บรรยายความรูดานศิลปวัฒนธรรม เร่ือง 

เสนทางการเดินเ รือ กับหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรใหแกนักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีโลจิสติกสเพ่ือการกระจายสินคา 

คณะวิทยาการจัดการ 2. โครงการสงเสริม

พระพุทธศาสนา: วิถีพุทธ วิถีไทย บูรณา

การกับการเรียนการสอนในรายวิชาความ

จริงของชี วิต และบูรณาการงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ 

จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพลงพ้ืนบานตํานานขุนสมุทรจีน

ทองถิ่นสมุทรปราการ ใหแกชุมชนขุนสมุทร

จีน ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทร

4.1.3.1 รายงานการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2562 ของแตละคณะ 

/หนวยงาน 

4.1.3.2 รายละเอียดของแตละ

รายวิชา (มคอ.3) ท่ีบูรณาการงาน

ดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอน 

4.1.3.3 รายงานสรุปผลการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ท่ีบูรณาการกับงานดานศิลป- 

วัฒนธรรมของแตละคณะ 

4.1.3.4 รายงานสรุปผลงานวิจัยท่ี

บูรณาการกับงานดานศิลปวัฒนธรรม

ของแตละคณะ 
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เจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

2. คณะครุศาสตร บูรณาการงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน จํานวน 

1 รายวิชา คือ สื่อการจัดการเรียนรู รายวิชา

สะเต็มศึกษาท่ีบูรณาการกับวัฒนธรรม

ทองถิน่  

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

บูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน จํานวน 2 รายวิชา คือ 1.

โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติ การศาสตร

พระราชากับการพัฒนาอยางยั่ งยืน ใน

รายวิชาจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอ

สังคม 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรํา

เดี่ยวมาตรฐานทางดานนาฏศิลปไทย ใน

รายวิชานาฏศิลปไทย 5 บูรณาการงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ 

จํานวน 8 โครงการ คือ 1.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (รุนท่ี 21 

และ 22) 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบ

ทอดวิถีพุทธวิถีไทย 3. โครงการนาฏกรรม

ละครไทย 4. โครงการบริการวิชาการอบรม

เชิงปฏิบัติการออกแบบและสรางสรรคละคร

สําหรับเด็ก 5. โครงการประกวดถายภาพ: 

เสน-สาย-แสง-เงา คร้ังท่ี 5 ภายใตหัวขอ “สี

ผานแสง” 6. โครงการนิทรรศการศิลปะ 

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

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความ 

สามารถเสริมทักษะทางภาษาไทย อบรมการ

อานทํานองเสนาะ 8. โครงการประกวดการ

อานออกเสียงรอยแกวภาษาไทยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 2 “สนองพระบรมรา- 

โชบายดวยรักและสามัคคี” บูรณาการกับ

งานวิจัย จํานวน 1 เร่ือง คือ ผลงานสรางสรรค 
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ชุดสัตตนฤมิตอรุณราชวราราม 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

บูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน จํานวน 4 รายวิชา คือ 1.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะประดิษฐ

ดอกไมจากดินไทย” ในรายวิชา 1.หลัก

ศิลปะและการประยุกตในงานคหกรรม

ศาสตร และ 2. ศิลปะการจัดดอกไมและ

งานใบตอง 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะ

การประกอบอาหารไทย ในรายวิชาอาหาร

ไทย 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการ

ประกอบขนมไทย” ในรายวิชาขนมไทย 

4. การเผยแพรผลงานของนักศึกษา 

เร่ือง“การสอนทํามาลัยดอกรักแบบงาย ๆ ” 

ในรายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศในงานคหกรรมศาสตร 

5. คณะวิทยาการจัดการบูรณาการงาน

ดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

จํานวน 5 รายวิชา คือ 1. โครงการออมสิน

ยุวพัฒนรักษถิ่น ในรายวิชาการวิจัยทาง

ธุรกิจ 2. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ

ชุมชน ใน รายวิชาการเปนผูประกอบการ 

3. การทัศนศึกษาสถานท่ีทางประวัติศาสตร 

ในรายวิชาหลักการมัคคุเทศก 4. โครงการ

อบรมมัคคุเทศกนอย รวมกับโรงเรียนบาน

ขุนสมุทรจีน ในรายวิชาทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน และ 5. การทัศนศึกษาสถานท่ีสําคญั

ทางประวัติศาสตร ใน รายวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการทองเท่ียว รายวิชาวิจัยทางธุรกิจ  

รายวิชาเศรษฐกิจเพ่ือชีวิต รายวิชาการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย รายวิชาหลักการ

มัคคุเทศก รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน และรายวิชาภาษาจีนเพ่ือ

การทองเท่ียว 

ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยยังไดสงเสริมใหคณะ

และหนวยงานตาง ๆ ใหมีการวิจัยท่ีบูรณา

การกับงานดานศิลปวัฒนธรรมดวย ซ่ึงในป

การศึกษาท่ีผานมา มีผลงานวิจัยจํานวน

หลายผลงาน เชน การพัฒนาแหลงการ

เรียนรูในทองถิ่นตามเสนทางรถมาเพ่ือการ

ทองเท่ียว “บานมาทานา” จังหวัดลําปาง 

การบริหารจัดการแหลงเรียนรูท่ีเปนภูมิ

ปญญาทองถิ่นในชุมชนริมแมนํ้าเจาพระยา

สายเกาเพ่ือใชในการศึกษาอยางยั่งยืน การ

พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยานฝงธนบุรี การพัฒนาผูนํากลุมทองเท่ียว

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

เสนทางแมนํ้าเจาพระยาสายเกา เปนตน 

 4 กํากับติดตามใหมีการ

ดําเนินงานและประเมิน

ความสําเร็จตามตัวบงช้ี

ของแผนด านศิ ลป - 

วัฒนธรรมและความ

เปนไทย และรายงาน

ตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 

มีการประชุมเพ่ือกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทยเปนประจําในแตละเดือน ซ่ึงสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม ได ดํ า เ นินการ

ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผน

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย เพ่ือ

จัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และ

รายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 2 รอบ 

คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน จากน้ัน

จึงนํามาจัดทําเปนรายงานประจําป  

สําหรับในปการศึกษา 2563 ท่ีผาน

มาสํ า นักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ

กําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จตามตัวบงช้ีของ

4.1.4.1 รายงานผลการดําเนิน 

งานดานศิลป วัฒนธรรมและ

ความเปนไทยประจําเดือน (รอบ 

6 เดือน และรอบ 12 เดือน) ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

4.1.4.2 รายงานการประชุม

ประจํ า เ ดือนคณะกรรมการ

บริหารงานสํ า นักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

4.1.4.3 รายงานผลการประเมิน

ความสํ า เ ร็ จ ตามตั วบ ง ช้ี วั ด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย ปการศึกษา 2563 
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แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

จํานวน 4 ตัวบงช้ี ซ่ึงจากการประเมินผล

การดําเนินงานพบวามีการดําเนินงานบรรลุ

ตามตัวบงช้ีทุกตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 100 

 5 นําผลการประเมินไป

ป รั บ ป รุ ง แ ผ นห รื อ

กิจ กรรมด านศิ ลป - 

วัฒนธรรมและความ

เปนไทย 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมมีการนําผลการประเมินท่ีไดจาก

การประเมินความสําเร็จตามตัวบง ช้ีวัด

ความสําเ ร็จตามวัตถุประสงคของแผน  

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ป

การศึกษา 2563 และขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 

2563 มาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ ป

การศึกษา 2563 เพ่ือปรับปรุงแผนหรือการ

ดําเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

โดยเฉพาะขอเสนอแนะในเร่ืองการ

เผยแพรองคความรูหรืองานสรางสรรคดาน

ศิลปวัฒนธรรมผานทางสื่อโซเชียลใหมาก

ขึ้น ดังน้ันในปการศึกษา 2563 ท่ีผานมา 

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

ดําเนินการมอบหมายใหบุคลากรภายใน

หนวยงาน    มีจัดทําและนําองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมเผยแพรออกสูสาธารณชน

โดยผานชองทางท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ

สื่อโซเชียล เชน เพจของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

อยางนอยจํานวน 5 องคความรูในแตะป

การศึกษา ซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีผานมา มี

การเผยแพรผลงานจํานวนหลายเร่ือง เชน 

ศิลปะการดนตรีกะเหร่ียงจังหวัดราชบุรี ผา

ทอกะเหร่ียง : ความงามตามวิถีธรรมชาติ 

4.1.5.1 แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ปการ 

ศึกษา 2563 

4.1.5.2 รายงานผลการดําเนิน 

งานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ปการ 

ศึกษา 2563 

4.1.5.3 รายงานผลการประเมิน

ความสํ า เ ร็ จ ตามตั วบ ง ช้ี วั ด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย ปการศึกษา 2563 

4.1.5.4 รายงานผลการดําเนิน 

งานดานศิลป วัฒนธรรมและ

ความเปนไทยประจําเดือน (รอบ 

6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1.5.5 แผนดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย ปการศึกษา 

2564 
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 6 เผยแพรกิจกรรมหรือ

การบริการดานศิลป- 

วัฒนธรรมและความ

เปนไทยตอสาธารณชน 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและเผยแพร

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทยผานชองทางตาง ๆ ท่ีหลากหลายและ

ตอเน่ืองตอสาธารณชน เชน เว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย Facebook สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ

สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เปนตน 

โดยกิจกรรมหรือบริการดานศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ท้ังในรูปแบบการจัดกิจกรรมการอบรม/

บรรยาย ทางวิชาการ/การจัดนิทรรศการ

ดานศิลปวัฒนธรรม เชน การจัดแสดง

นิทรรศการเผยแพรองคความรู เร่ือง ขนม

ฝร่ังกุฎีจีน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจําป 2564 และงานเครือขายศิลป- 

วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

คร้ังท่ี 11 “วิถีศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย” ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหวางวันท่ี 

22 - 23 มีนาคม พ.ศ.2564 ตลอดจนการ

นําการแสดงดานศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร

สูสาธารณชนในงานตาง ๆ ท้ังในระดับ

ชุมชน และระดับประเทศ เชน โครงการสืบ

สานประเพณีรับบัว ประจําป พ.ศ.2563 

โครงการการแสดงเพลงพ้ืนบานในงาน

นมัสการองคพระสมุทรเจดยีและงานกาชาด

จังหวัดสมุทรปราการ ประจําป พ.ศ.2563 

ชุดการแสดง สัตตนฤมิตอรุณราชวราราม 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ดานศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 2564 

และงานเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย คร้ังท่ี 11 “วิถีศิลปวัฒนธรรม

รวมสมัย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

4.1.6.1 druwiki 

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

iki/ 

4.1.6.2 

http://culture.dru.ac.th 

4.1.6.3 รายการฮอตไลนไทย

แลนด สถานีโทรทัศนกองทัพบก

ชอง 5 

4.1.6.4 Facebook สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

4.1.6.5 รายงานประจําป สํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1.6.6 บันทึกขอตกลงความ

รวมมือเครือขายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ระหวางวันท่ี 22 - 23 มีนาคม พ.ศ.2564 

เปนตน 

 7 มีผลงานการสรางแหลง

เรียนรู  หรือชุมชนตน- 

แบบ หรือองคความรู 

หรือนวัตกรรมด าน

ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทยใหสอด

รับกับสังคมสมัยใหม 

มหาวิทยาลัย โดยคณะท้ัง 4 คณะ 

และชุมชนยานกะดีจีน ดําเนินการสราง

แหลงเรียนรู คือ “ศูนยการเรียนรูขนมฝร่ัง

กุฎีจีน” และ “ศูนยการเรียนรูออนไลน: 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยานกะดี

จีน” เพ่ือรวบรวมองคความรูของทองถิ่น 

ตลอดจนวัฒนธรรมตาง ๆ ของแตละชุมชน 

อีกท้ังยังไดมอบหมายใหคณะวิทยาการ

จัดการรวมกับสํานักคณะกรรมการการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และองคการบริหารสวน

ตําบลแหลมฟาผา จัดตั้ง “ศูนยการเรียนรู

สภาวะโลกรอนและระบบนิเวศปาชายเลน” 

เพ่ือใชเปนแหลงศึกษา และแหลงทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ ณ โรงเรียนบานขุนสมุทร อําเภอ

พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ  

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัย โดยสาขา 

วิชานาฏศิลปและการแสดง คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ยังไดสรางสรรคผลงาน

การแสดงชุด “สัตตนฤมิตอรุณราชวราราม” 

ซ่ึงเปนการสรางสรรคทารําท่ีไดจากการ 

ศึกษาพระปรางควัดอรุณราชวราราม นอก 

จากน้ันสํานักศิลปะและวัฒนธรรมยังไดนํา

เทคโนโลยีเขามาชวยเผยแพรใหผลงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

เชน การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระ- 

เกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เน่ือง

ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราช ประจําป 2563 แบบออนไลน 

โดยการใช QR Code  เปนตน 

4.1.7.1 

https://kudeejeen.dru.ac.th 

4.1.7.2 

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

4.1.7.3 ศูนยการเรียนรูสภาวะ

โลกรอนและระบบนิเวศปาชาย

เลน 

4.1.7.4 ภาพประขาสัมพันธการ

เผยแพรผลงานสรางสรรคชุด   

“สัตตนฤมิตอรุณราชวราราม” 

4.1.7.5 นิทรรศการออนไลน 

เร่ือง บทละครรามเกียรติ์ พระ

ราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ

พระเจากรุงธนบุรี 

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

iki/2020/12/28/taksin-

exhibition/ 

 8 กํ า ห น ด ห รื อ ส ร า ง

มาตรฐานดานศิลป- 
- - 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

วัฒนธรรมและความ

เปนไทยซ่ึงเปนท่ียอมรับ

ในระดับชาต ิ

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินงาน 7 ขอ 5.00  - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในคามเปนไทยหรือสรางโอกาส

และมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ที่ทําใหเกิดความภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพิ่ม หรือนําไปใชประโยชนใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีการจัดทํา

ฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรม ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 
 

เกณฑการประเมิน 

 มีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวนองคความรู 

2 เรือ่ง 

จํานวนองคความรู 

3 เรือ่ง 

จํานวนองคความรู 

4 เรือ่ง 

จํานวนองคความรู 

5 เรือ่ง 

จํานวนองคความรู 

6 เรือ่ง 

 

หมายเหตุ 

 ตองมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการไดมา การคนควาประวัติของภูมิปญญาทองถิ่นน้ันอยางเปนระบบ 

  - เอกสารดานศิลปะและวัฒนธรรม 

  - งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะทั้ง 4 คณะ ได

ดําเนินการสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาส

และมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ที ่ รายการ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

ผลที่เกดิ 

รายการหลักฐาน 

ความ

ภาคภูมิใจ

ในความ

เปนไทย 

สรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิม

ใหกบัผูเรียน 

ครอบครัว 

ทองถิ่น ชุมชน 

สังคม และ

ประเทศชาต ิ

1 ศูนยการเรียนรู

ขนมฝร่ังกุฎจีีน 

(แบบออนไลน) 

- มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

√ √ 4.2.1.1 

https://kudeejeen.dru.ac.th 

2 ศูนยการเรียนรู

ออนไลน: ความ

หลากหลายทาง

วัฒนธรรมยาน

กะดีจีน 

- มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

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

3 สื่อการจดัการ

เรียนรูรายวิชาสะ

เต็มศึกษาท่ีบูรณา

การกับวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร

ท่ัวไป 

คณะ 

ครุศาสตร 

- √ 4.2.1.3 สื่อการจัดการเรียนรูรายวิชา    

สะเต็มศึกษา จาํนวน 1 ช้ิน 

4 การบริหารจัดการ

แหลงเรียนรูท่ีเปน

ภูมิปญญาทองถิ่น

ในชุมชนริมแมนํ้า

เจาพระยาสายเกา

เพ่ือใชในการศึกษา

อยางยั่งยืน 

อ.ดร.ปรีชา 

ธนะวิบูลย 

และ รศ.ดร.

นงเยาว 

อุทุมพร 

คณะ 

ครุศาสตร 

- √ 4.2.1.4 บทความวิจัย เร่ือง การ

บริหารจดัการแหลงเรียนรูท่ีเปนภูมิ

ปญญาทองถิ่นในชุมชนริมแมนํ้า

เจาพระยาสายเกาเพ่ือใชใน

การศึกษาอยางยัง่ยืน ในวารสาร

ศึกษาศาสตร มสธ.13(1), 131-144. 

(มกราคม-มิถุนายน 2563) 
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ที ่ รายการ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

ผลที่เกดิ 

รายการหลักฐาน 

ความ

ภาคภูมิใจ

ในความ

เปนไทย 

สรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิม

ใหกบัผูเรียน 

ครอบครัว 

ทองถิ่น ชุมชน 

สังคม และ

ประเทศชาต ิ

5 ผลงานสรางสรรค

การแสดงนาฏศิลป

ไทย ชุด สัตตนฤมิตร

อรุณราชวราราม 

- คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

√ √ 4.2.1.5 ภาพถายการแสดงชุดสัตตนฤ

มิตรอรุณราชวราราม 

6 ผลงานสรางสรรค

การแสดงรํา

มาตรฐานดาน

นาฏศิลปไทย 

- คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

√ √ 4.2.1.6 สจูิบตัรรวบรวมผลงานดาน

นาฏศิลปไทย 

7 ผลงานสรางสรรค

การพัฒนาศิลปะ

เพ่ือการปรับภูมิทัศน

และอัตลักษณชุมชน

วัดใหมวิเชียร 

- คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

- √ 4.2.1.7 ภาพกิจกรรมสรางสรรค

พัฒนาศิลปะเพ่ือการปรับภูมิทัศน

และอตัลักษณชุมชนวัดใหมวิเชียร 

8 การออกแบบเรขศลิป

เพ่ือสรางอตัลักษณ

ชุมชนตนแบบสําหรับ

การสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมในเขต

ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 

- คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

- √ 4.2.1.8 ผลงานการออกแบบเรขศิลป

เพ่ือสรางอตัลักษณชุมชนตนแบบ

สําหรับการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมในเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

9 การสรางมูลคา 

เพ่ิมผลิตภัณฑของ

ท่ีระลึกแกะสลัก

ของชุมชนแกสลัก

ไมบานหลุก 

อ.ปณณธร 

สมสรวย 

คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

- √ 4.2.1.9 บทความวิจัย เร่ือง การสราง

มูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑของท่ีระลึก

แกะสลักของชุมชนแกสลักไมบาน

หลุก อําเภอแมทะ จงัหวัดลําปาง ใน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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ที ่ รายการ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

ผลที่เกดิ 

รายการหลักฐาน 

ความ

ภาคภูมิใจ

ในความ

เปนไทย 

สรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิม

ใหกบัผูเรียน 

ครอบครัว 

ทองถิ่น ชุมชน 

สังคม และ

ประเทศชาต ิ

อําเภอแมทะ 

จงัหวัดลําปาง 

มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2563 

“Thailand Research Expo 

Simposium 2020” (หนา 706 - 

712) 

10 การพัฒนาแหลง

การเรียนรูใน

ทองถิ่นตาม

เสนทางรถมาเพ่ือ

การทองเท่ียว 

“บานมาทานา” 

จงัหวัดลําปาง 

อ.ปณณธร 

สมสรวย 

คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

- √ 4.2.1.10 บทความวิจยั เร่ือง การ

พัฒนาแหลงการเรียนรูในทองถิ่น

ตามเสนทางรถมาเพ่ือการทองเท่ียว 

“บานมาทานา” จงัหวัดลําปาง ใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราช

ภัฏกรุงเกา” วันท่ี 15-16 ธันวาคม 

2563 มหาวิทยาลัยราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา 

พระนครศรีอยุธยา(หนา 140 - 146) 

11 การวิเคราะหกล

วิธีการใชภาษาเพ่ือ

การประชาสัมพันธ

การทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมในไลน 

Amazing Thailand  

ผศ.ดร.รสริน 

ดิษฐบรรจง 

คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

- √ 4.2.1.11 บทความวิจัย เร่ือง การ

วิเคราะหกลวิธีการใชภาษาเพ่ือการ

ประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมในไลน Amazing Thailand 

ใน วารสารมนุษยศาสตรและสังคม

ศาสตร ม.นครพนม ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 

เดอืน พฤษภาคม – สงิหาคม 2564 

(หนา 126 - 142) 

12 การประพันธบท

สําหรับการแสดง

นาฏศิลปสรางสรรค

ประเภทรําเดี่ยว

มาตรฐาน 

อ.ดร.พิมพ

วิภา บุรวัฒน 

คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

√ √ 4.2.1.12 บทความวิจัย เร่ือง การ

ประพันธบทสําหรับการแสดง

นาฏศิลปสรางสรรคประเภทรําเดีย่ว

มาตรฐาน ใน วารสารศิลปกรรม

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปท่ี 
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ที ่ รายการ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

ผลที่เกดิ 

รายการหลักฐาน 

ความ

ภาคภูมิใจ

ในความ

เปนไทย 

สรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิม

ใหกบัผูเรียน 

ครอบครัว 

ทองถิ่น ชุมชน 

สังคม และ

ประเทศชาต ิ

7 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 

2563 (หนา 202 - 216) 

13 การศึกษาความ

จําเปนและ

แนวทางในการใช

ภาษา องักฤษท่ี

ถูกตองเพ่ือการ

สื่อสารในสถานท่ี

ทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมในเขต

ธนบุรี 

อ.บัณฑติา 

สุขเจริญ 

คณะวิทยาการ

จดัการ 

- √ 4.2.1.13 บทความวิจยั เร่ือง 

การศึกษาความจําเปนและแนวทาง

ในการใชภาษา อังกฤษท่ีถูกตองเพ่ือ

การสื่อสารในสถานท่ีทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมในเขตธนบุรี ใน รายงาน

สืบเน่ืองการประชุมวิชาการและ

นวัตกรรมสรางสรรค คร้ังท่ี 7 (CRCI 

2021) ภายใตหัวขอสูการวิจัยรับใช

สังคม สืบสานลานนา สรางมูลคา

ดวยเทคโนโลย ี

และนวัตกรรม วันท่ี 12 - 14 พ.ศ.

2564 (หนา 276 - 291) 

14 การพัฒนาผูนํากลุม

ทองเท่ียวเพ่ือสงเสริม

การทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมเสนทาง

แมนํ้าเจาพระยา

สายเกา 

ผศ.ดร. 

จิระพงค    

เรืองกุน 

คณะวิทยาการ

จดัการ 

- √ 4.2.1.14 บทความวิจยั เร่ือง การ

พัฒนาผูนํากลุมทองเท่ียวเพ่ือสงเสริม

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสนทาง

แมนํ้าเจาพระยาสายเกา ใน 

วารสารวิชาการการทองเท่ียวไทย

นานาชาติ, 16(2), หนา 43 - 70 

15 การสืบทอดภูมิ

ปญญาทองถิ่นสู

การพัฒนาธุรกิจ

ชุมชนลุมแมนํ้าทา

จีน กลุมภาคกลาง

ตอนลาง 1 กรณี 

ผศ.ดร.

อารยา 

เกียรติกอง 

คณะวิทยาการ

จดัการ 

- √ 4.2.1.15 บทความวิจยั เร่ือง การสืบ

ทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนา

ธุรกิจชุมชนลุมแมนํ้าทาจีน กลุมภาค

กลางตอนลาง 1 กรณีศึกษาชุมชน

บานบางแมหมาย ใน วารสารวิจยั

ราชภัฏธนบุรี รับใช 
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ที ่ รายการ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

ผลที่เกดิ 

รายการหลักฐาน 

ความ

ภาคภูมิใจ

ในความ

เปนไทย 

สรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิม

ใหกบัผูเรียน 

ครอบครัว 

ทองถิ่น ชุมชน 

สังคม และ

ประเทศชาต ิ

ศึกษาชุมชนบาน

บางแมหมาย 

สังคมปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 

16 องคความรู เร่ือง 

ออมสินยุวพัฒน

รักษถิ่นเพ่ือ

เสริมสรางพัฒนา

ภูมิปญญาทองถิ่น 

- คณะวิทยาการ

จดัการ 

- √ 4.2.1.16 โครงการออมสินยุวพัฒน

รักษถิ่นเพ่ือเสริมสรางพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

17 การพัฒนาระบบ

สารสนเทศทาง   

ภูมิศาสตรสนับสนุน

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ยานฝงธนบุรี 

อ.ณัฐคมณ 

ไพศาลวัสยศ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

- √ 4.2.1.17 บทความวิจยั เร่ือง การ

พัฒนาระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรสนับสนุนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมยานฝงธนบุรี ใน 

วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี, 

14(2), หนา 168-181 

18 คูมือดนตรีสีภ่าค ดร.จิราภรณ 

กาญจน

สุพรรณ 

สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

√ - 4.2.1.18 คูมือดนตรีสีภ่าค 

19 ผาทอกะเหร่ียง : 

ความงามตามวิถี

ธรรมชาต ิ

ดร.จิราภรณ 

กาญจน

สุพรรณ 

สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 √ 4.2.1.19 

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

2021/03/05/culture0001/ 

20 ศิลปะการดนตรี

กะเหร่ียงจงัหวัด

ราชบุรี 

ดร.จิราภรณ 

กาญจน

สุพรรณ 

สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 √ 4.2.1.20 

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

2021/03/05/culture0002/ 

21 นิทรรศการ

ออนไลน เร่ือง บท

ละครรามเกียรติ์ 

พระราชนิพนธใน

 สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

√  4.2.1.21 

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

2020/12/28/taksin-exhibition 



ห น า  | 163 

 

 

ที ่ รายการ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

ผลที่เกดิ 

รายการหลักฐาน 

ความ

ภาคภูมิใจ

ในความ

เปนไทย 

สรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิม

ใหกบัผูเรียน 

ครอบครัว 

ทองถิ่น ชุมชน 

สังคม และ

ประเทศชาต ิ

พระบาทสมเดจ็

พระเจากรุงธนบุรี 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีองคความรู จํานวน 21 ช้ิน 5.00  - 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 4 : ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.1 5.00 มีการดําเนินงาน 7 ขอ  - 5.00 

4.2 5.00 มีองคความรู จํานวน 21 ช้ิน  - 5.00 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 4 5.00 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยใหการสงเสริมและสนับสนุนงาน

ดานการอนุรักษ สงเสริม และเผยแพรผลงาน/องค

ความรูดานศิลปวัฒนธรรมโดยผานชองทางเว็บไซต 

และสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ เพื่อใหเปนแหลงฐานขอมูล

ดานศิลปวัฒนธรรมที่ ชุมชนหรือบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยสามารถนําความรูไปประยุกตใชได 

2. มหาวิทยาลัย โดยคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ

มีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการงานเขา

มหาวิทยาลัยยังไมมีการสรางมาตรฐานดาน

ศิลปวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับระดับชาติ อยางไรก็

ตาม มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

กําลังดําเนินการจัดทําแนวทางการดําเนินงานการ

สงเสริมหรือสนับสนุนในการสรางมาตรฐานดาน

ศิลปวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
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จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

กับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

โดยเฉพาะการบริการวิชาการงานดานศิลปวัฒนธรรมใน

รูปแบบแหลงการเรียนรูออนไลน จํานวน 2 แหลงการ

เรียนรู คือ ศูนยการเรียนรูขนมฝรั่งกุฎีจีน และศูนยการ

เรียนรูออนไลน: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยาน

กะดีจีน 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 

 มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับ

ดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ 

เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร

ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

 ตัวบงชี้ จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.2  การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  

                                กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณของคณะ 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.3  ผลการบริหารงานของคณะ 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน 

เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และความตองการที่หลากหลายของประเทศทั้ง

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหคณะมีการจัดทําแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 2. มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 3. มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนที่กําหนด 

 4. มหาวิทยาลัยมีการนําผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามขอ 1  

 5. มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามขอ 1 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มหาวิทยาลัยมีระบบ

และกลไกสงเสริมให

คณะมีการจัดทําแผน

จัดการหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู ท่ี

เนนการพัฒนาผูเรียน

แบบบูรณาการกับ

การทํางาน 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมให

ทุกคณะมีการจัดทําแผนจดัการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน ดังน้ี 

1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

จัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

และรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ดานการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางาน ระดับสถาบัน เพ่ือทํา

หนาท่ีกํากับ ติดตาม จัดเก็บขอมูล ปฏิบัติงานให

สอดคลองและเปนไปตามตัวบง ช้ีและเกณฑ

5.1.1.1 คําสั่งแตงตั้ งคณะ 

กรรมการดําเ นินการจัดทํา

แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทํางาน 

5.1.1.2 ประกาศ เร่ือง นโยบาย

การจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน 

5.1.1.3 แผนการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน 
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มาตรฐานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปการศึกษา 2563 รวมท้ังการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองในระดับสถาบัน 

องคประกอบท่ี 5 ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

2) มีการจัดทําประกาศ เร่ือง ระบบและ

กลไกการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน และประกาศนโยบายการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน เพ่ือกําหนดระบบ

และกลไก และกํากับติดตามใหคณะ/หลักสูตร

ดําเนินการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน ตามศาสตรและความถนัด

ของแตละหลักสูตร เ พ่ือขับเคลื่อนใหคณะ/

หลักสูตร มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให

สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณบริบทการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ

3) คณะกรรมการฯ รวมกับคณะ จัดทําแผน 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

และเปาหมายการดําเนินงาน ในปการศึกษา 

2563 โดยประเด็นท่ีสําคัญของแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ในปการ 

ศึกษา 2563 คือ หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรท่ี

ครบรอบการปรับปรุง ในป 2564 ตองดําเนิน 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

และทุกหลักสูตรตองมีแผนจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางาน หรือแผนการเรียนแบบ 

WIL ในเลมหลักสูตร 

 2 มหาวิทยาลัยมีการ

กํากับ ติดตามใหทุก

คณะดําเนินการเปน 

ไปตามแผนท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะ

ดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด และ

รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ ผานการ

จัดสงเอกสาร และการรายงานในท่ีประชุม

คณะกรรมการฯ เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ได

5.1.2.1 สรุปโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร 

โมดูล และการจัดการเรียน

การสอน 

5.1.2.2 แผนการเรียนรูแบบ
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ชวยเหลือในประเด็นปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการ

ดําเนินการ ซ่ึงในปการศึกษา 2563 ไดมีการ

ดําเนินการตามแผน ดังน้ี 

1) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาหลักสูตร โมดูล และการจัดการเรียนการ

สอน ให กับผูบ ริหารคณะและคณาจารย ทุก

หลักสูตร เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางความ

เขาใจท่ีถูกตอง ในการจัดทําแผนการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางาน รวมท้ังการพัฒนา

หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา/กิจกรรม 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ระหวางวันท่ี 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ สวน

นงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกําหนดใหทุกคณะ

นําสงแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน อยางนอยคณะละ 1 หลักสูตร  

2) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ เพ่ือติดตามผลการดําเนินการ ตามแผน

จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน ในแตละภาคการศึกษา และ

กํากับใหหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2564 มีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

และตองระบุแผนการจัดการเรียนรูแบบ WIL ใน

เลมหลักสูตร 

3) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา   

ฝกประสบการณ วิชา ชีพ และสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) ของแตละคณะ ใน

ปการศึกษา 2563 ทุกหลักสูตร มีแผนการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

เพ่ือใหสอดคลองกับการทํางานและสามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง เชน  

3.1) คณะครุศาสตร มีแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน กับการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

บูรณาการกับการทํางาน 

5.1.2.3 เอกสารการเก่ียวกับ

หลักสูตรพันธุใหม 
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3.2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มี แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางานแบบสหกิจศึกษา ของสาขาวิชาการ

ออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล  

3.3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางานแบบสหกิจศึกษา ของสาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

3.4) คณะวิทยาการจัดการมีแผนการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานแบบ 

WIL (Work Integrated Learning) ของหลักสูตร

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชา

การตลาด รวมกับ CP All ในปการศึกษา 2563 

นอกจากน้ี คณะและหนวยงาน (กลุมงาน

รายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสห

กิจศึกษา) ของมหาวิทยาลัยยังไดรวมดําเนินการ

พัฒนาหลักสูตรพันธุใหมท้ังแบบ degree และ

แบบ non - degree ของปการศึกษา 2565 จํานวน 

21 หลักสูตร เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จาก สป.อว. (อยูระหวางการพิจารณาผล) อีกท้ัง

ยังมีการพัฒนาหลักสูตรพันธุใหมแบบ WIL ซ่ึงมี

ผูเช่ียวชาญภายนอกมาเปนศักยภาพหลักสูตร

จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก (1) หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ

สถานพยาบาล และ (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสรางสรรคดิจิทัล

คอนเทนต 

4) มีการปรับแกไขเก่ียวกับกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันมากขึ้น รวมท้ังมีการพัฒนา

และใชระบบสารสนเทศในการกํากับ ติดตาม 

การดําเนินการ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก

หลักสูตร/คณะ มากขึ้น 
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 3 มหาวิทยาลั ยมีการ

กํากับ ติดตามใหทุก

คณะประเมินความ 

สําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตาม ใหทุก

คณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน ปการศึกษา 2563 ซ่ึงจากการติดตาม

ผานการจัดสงเอกสารตามแบบฟอรม/กรอบเวลา

ท่ีกําหนด และการรายงานผลในการประชุม

คณะกรรมการบริหารวิชาการ พบวา  

1) ภายหลังการดําเนินโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร โมดูล และการ

จัดการเรียนการสอน ใหกับผูบริหารคณะและ

คณาจารย ทุกหลักสูตร ณ สวนนงนุช พัทยา 

จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 16 - 18 พฤศจิกายน 

2563 (ซ่ึงมีการตั้งเปาหมายใหคณะมีหลักสูตร

แบบบูรณาการกับการทํางานหรือ WIL หรือ

หลักสูตรพันธุใหม หรือหลักสูตรระยะสั้น หรือ

การจัดการเรียนรูแบบเรียนรูตลอดชีวิตในระบบ

เทียบโอนความรูและประสบการณ (ระบบคลัง

หนวยกิตหรือ Credit Bank) อยางนอยคณะละ 

1 หลักสูตร โดยใหแตละคณะรายงานผลการ

กํากับติดตามแผนการจัดการเรียนรู และนําสง

มายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตามแบบฟอรมและกรอบเวลาท่ีกําหนดให)  

ผลจากการกํากับติดตาม พบวาทุกคณะมี

การสงแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมายัง

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนครบทุก

คณะ ซ่ึงบรรลุวัตถุประสงคของแผนท่ีกําหนดไว 

2) จากการกําหนดใหหลักสูตรใหมหรือ

หลักสูตรปรับปรุง (ตามรอบการปรับปรุง พ.ศ. 

2564) ตองระบุแผนการจัดการเรียนรูแบบบรูณา

การหรือ WIL ในเลมหลักสูตร และสงเสริมใหทุก

หลักสูตรจัดทําความรวมมือ (MOU) รวมกับ

สถานประกอบการ/สถานศึกษา 

ผลจากการกํากับติดตาม พบวา                  

5.1.3.1 รายงานการประชุม 

5.1.3.2 รายงานผลการ

ประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนจดัการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน 



ห น า  | 171 

 

 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- ในปการศึกษา 2563 ทุกหลักสูตรของทุก

คณะท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรใหมและมีการ

ปรับปรุงหลักสูตร (ตามรอบการปรับปรุง 2564) 

มีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน รวมท้ังสิ้นจํานวน 13 หลักสูตร แบงเปน

หลักสูตรใหม (3 หลักสูตร) และหลักสูตร

ปรับปรุง (10 หลักสูตร) โดยแยกเปนคณะ ได

ดังน้ี                

(1) คณะครุศาสตร หลักสูตรใหม 2564 

จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร ครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  

(2) คณะมนุษยศาสตรและสังคม ศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง 2564 จํานวน 5 หลักสูตร 

ไดแก  

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

เพ่ือการสื่อสาร 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 

อังกฤษธุรกิจ 

- นิติศาสตรบัณฑิต 

(3) คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรใหม 

2564 จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการงานบริการสถาน พยาบาล 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการสรางดิจิทัลคอนเทนต 

(4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หลักสูตรปรับปรุง 2564 จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก  

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรม

ศาสตร 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัด 

การสิ่งแวดลอม 



ห น า  | 172 

 

 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม

อาหาร 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

ซ่ึงถือวาบรรลุผลตามแผนท่ีกําหนด 

3) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การกับการทํางาน ในปการศึกษา 2563 ผลจาก

การกํากับติดตาม พบวา  

- นักศึกษาสวนใหญของแตละหลักสูตร

สามารถเขาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการ/สถานศึกษา ไดตามกรอบ

เวลาและแผนท่ีกําหนดไว แตเน่ืองจากสถานการณ

การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในชวงปการศึกษา 2563 ท่ีผานมา 

สงผลใหนักศึกษาบางสวน (บางหลักสูตรในบาง

คณะ) ไมสามารถฝกปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง

ตามแผนท่ีกําหนดไว ทางคณะและหลักสูตรได

หาแนวทางในการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนิน 

งานบางสวนเพ่ือแกไขปญหาและปรับเปลี่ยน

แผนใหสอดคลองเหมาะสมตอการดําเนินงาน

ภายใตมาตรการการปองกันและเฝาระวังการ

แพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) เชน การเรียกตัวนักศึกษากลับ การเปลี่ยน

สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน (ในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง มาเปน

พ้ืนท่ีเสี่ยงต่ํา) การปรับเปลี่ยนวิธีการออกนิเทศน

นักศึกษาผานระบบสารสนเทศแทน เปนตน 

4) มหาวิทยาลัย มีการปรับแกไขกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและสอดคลอง กับ

สถานการณปจจุบันมากขึ้น โดยในปการศึกษา 

2563 ไดมีการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระบบคลัง

หนวยกิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 เพ่ือ
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รองรับและเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการ

เรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิตในอนาคต 

(อยูระหวางการดําเนินการ) 

 4 มหาวิทยาลัยมีการ

นํ าผล ไปป รับป รุ ง

ระบบและกลไกตาม

ขอ 1 

มหาวิทยาลัยมีการนําผลการดําเนินการมา

ทบทวน เพ่ือปรับปรุงระบบและกลไกในการ

สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน โดยนําขอเสนอ แนะท่ีไดจากท่ีประชุม

คณะกรรมการฯ และปญหาท่ีพบในการดําเนิน 

การ มาปรับปรุง รวมท้ังมีการกําหนดทิศทาง 

เปาหมาย วัตถุประสงคของแผนและกิจกรรม 

การดําเนินการตามระบบและกลไก ในการพัฒนา

ดานการจัดการเ รียนรูแบบบู รณาการให มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยนําขอเสนอแนะดงักลาว

ไปใชในการจัดทํา (ราง) แผนการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน ปการศึกษา 2564 

ตอไป 

5.1.4.1 รายงานการประชุม 

5.1.4.2 แผนการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน    

ปการศึกษา 2564 

 5 มหาวิทยาลัยมีแนว

ปฏิบัติ ท่ีดี เ ก่ียว กับ

ระบบและกลไกตาม

ขอ 1 

มหาวิทยาลัยไดนําระบบและกลไกมาใชใน

การปฏิบัติ ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการและการ

คนหาแนวปฏิบัติท่ีดี (ซ่ึงยังไมครบรอบ PDCA)  

- 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการ 4 ขอ 4.00   
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  

  กลุมมหาวิทยาลัยและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก จําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับเปาหมาย หรือยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนมีการบริหาร ทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความ

หลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและ

ตรวจสอบได 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสูแผน

กลยุทธทางการเงนิ และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ี และเปาหมายของแผน

กลยุทธ 

 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป

ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสตูร สัดสวนคาใชจายเพือ่พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการ

สอนอยางตอเน่ือง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

และโอกาสในการแขงขัน 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและใหระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยาง 1 เรื่อง 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรู

ตามระบบ 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคคลกรสายวิชาการ และ 

สายสนับสนุน 

 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธจาก  

ผลการวิเคราะห SWOT กับ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธ

ทางการเงิน และแผนปฏิบัติ 

การประจําปตามกรอบเวลา

เพ่ือใหบรรล ุผลตามตัวบงช้ี 

และเปาหมายของแผนกล-

ยุทธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยกอง

นโยบายและแผน มีการจัดทํายทุธศาสตร

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผน 

ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะท่ี 1 พ.ศ. 

2560 - 2564 โดยมีการแตงตั้งคณะ 

ทํางานจัดทําแผนปฏบิัติการมหาวิทยาลยั

ราชภัฏธนบุรี เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 เปนการ

มีสวนรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี และผูมีสวนไดสวนเสียกับ

ทางมหาวิทยาลัย โดยแผนยุทธศาสตรฯ 

น้ี ไดมีการวิเคราะหสถานการณภายใน

และภายนอก ท่ีมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย 

วิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส และ

อุปสรรค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(SWOT Analysis) รวมถึงมีการนําวิสัยทัศน 

พันธกิจ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

และอัตลักษณของบัณฑิต มาประกอบ

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ มีการ

ดํ า เ นินการจั ด ทําแผนปฏิบัติ ก า ร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนํา 

เสนอตอสภามหาวิทยาลัย และไดรับ

ความ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให

นําไปใชเปนกรอบแนวทางการบริหาร

และพัฒนามหา วิทยาลัย ใหบ รรลุ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตอไป  

5.2.1 .1  ยุทธศาสตร พัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผน 

ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี เ พ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 

5.2.1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏั

ธนบุรีเลขท่ี 3079/2561 เร่ือง

ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุ รี คณะกรรมการสภา

วิชาการและบุคลากรไปประชุม

เชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

การมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

5.2.1.3 แผนดําเนินงานประจําป

2563 

5.2.1.4 แผนดําเนินงานประจําป 

2564 

5.2.1.5 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 

กันยายน 2563) 

5.2.1.6 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 

ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 

2563) 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มีการจัดทําแผนดําเนินงานประจํา 

ป 2563 และ แผนดําเนินงานประจําป 

2564 เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงาน 

และการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยรวม ถึงกําหนดตัวช้ีวัด 

และคาเปาหมาย เพ่ือประเมิน ผลการ

ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และ

ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

ของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน

ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย และมีคณะอนุกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี ฝาย

นโยบายแผนงบประมาณและการลงทุน 

เพ่ือพิจารณาคําของบประมาณแผนดิน

และงบประมาณรายได 

5.2.1.7 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 

กันยายน 2564) 

5.2.1.8 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 

ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 

2564) 

5.2.1.9 แผนกลยุทธทางการเงิน 

 2 การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกคณะดําเนิน 

การวิ เคราะห ขอ มู ลทา ง

การเงินท่ีประกอบไปดวย

ตนทุนตอหนวยในแตละ

หลักสูตร สัดสวนคาใชจาย 

เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย 

บุคลากร การจัดการเรียน

การสอนอย างตอ เ น่ือ ง   

เพ่ือวิเคราะหความคุมคา   

ของการบริหารหลักสูตร

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในการผลิตบัณฑิต และ

โอกาสในการแขงขัน 

มีการดําเนินการจัดทําขอมูลตามท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนดซ่ึงไดแนวทาง

ของหลักเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ (บัญชีบริหาร) 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดทํา

บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

โดยมอบหมายใหหนวยงานกอง

คลังและพัสดุ เปนผู รับผิดชอบและ

ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 21 แหง

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.

2546 ตามแนวทางการประเมินผลตาม

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดานบัญชีภาครัฐประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เร่ืองท่ี 4 ความมีประสิทธิผล 

ตามรายละเอียดดังน้ี  

5.2.2.1 รายงานตนทุนตอหนวย

ผลผลิต  ประจํ างบประมาณ 

2563 

5.2.2.2 รายงานผลการวิเคราะห

ต น ทุ นผ ลผ ลิ ต  แล ะต น ทุ น

กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี  ประจําปงบประมาณ 

2563 

5.2.2.3 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

ของมหาวิทยาลัย 

5.2.2.4 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารมหาวิทยาลัย 

5.2.2.5 หลักฐานการเผยแพร

ขอมูลทางผลการคํานวณตนทุน

ผลผลิตและผลการเปรียบเทียบ

รวมถึงผลการวิเคราะหสาเหตุ
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1. รายงานผลการคํานวณตนทุน

ผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

2. รายงานผลการเปรียบเทียบ

ตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

3. แผน เ พ่ิมประสิ ท ธิภาพด าน

คาใชจาย จํานวน 2 เร่ือง 

4. แผนเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิดานการ

ปรับปรุงกิจกรรม จํานวน 2 เร่ือง 

5. รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนเพ่ิมประสิทธิภาพและแผนเพ่ิม

สัมฤทธ์ิและการใชประโยชนจากขอมูล

ตนทุนผลผลิตในการบริหารจัดการ

นําเสนอรายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต 

มหา วิทยาลัย เ ห็นชอบรายงานตอ

กรมบัญชีกลาง เ พ่ือนําไปวิเคราะห

เปรียบเทียบคาใชจายตนทุนผลผลิต

ระดับประเทศ ในหนวยงานผลผลิต

เดียวกัน 

และนําเสนอรายงานตนทุนตอหนวย

ผลผลิต ตอคณะทํางานจัดทําตนทุนตอ

หนวยผลผลิต ซ่ึงมีคณะ กรรมการท่ีเปน

ตัวแทนจากทุกคณะ สํานัก สถาบัน 

พิจารณาขั้นตอนการคํานวณ ผลการ

คํานวณ ผลการวิเคราะห นําไปใชในการ

ประเมินประกันคุณภาพตามเกณฑ     

ทุกหนวยงาน นําไปใชในการวิเคราะห  

ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหาร

หลักสูตร นําไปใชในการบริหารหลักสูตร 

ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

ตอไป 

การเปลี่ยนแปลงตนทุนผลผลิต

บนเว็บไซตของหนวยงาน 

5.2.2.6 สงผลการดําเนินงาน

ตามขอ 4.1 ในระบบ GAQA 

ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2564 

5.2.2.7 สงผลการดําเนินงาน

ตามขอ 4.2 ในระบบ GAQA 

ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2564 

5.2.2.8 คณะทํางานตนทุนตอ

หนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 1/2564 

วันศุกร ท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.

2564 เวลา 10.30 – 13.30 น. 

ณ หองนพมาศ อาคาร 3 ช้ัน 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

5.2.2.9 หนังสือแจงเ วียนให

หนวยงานภายในท่ีเ ก่ียงของ

ทราบและถือปฏิบัติตามแผน

เพ่ิมประสิทธิภาพและแผนเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิ 
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 3 ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงท่ีเปนผลจาก

การวิเคราะหและระบปุจจยั

เสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภาย 

นอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถ

ควบคุมไดท่ีสงผล ตอการ

ดําเ นินงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดิม อยางนอย 1 เร่ือง 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผน   

การบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคลองกับ

ยุ ท ธ ศา ส ตร ของมหา วิ ทยาลั ย ใน

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ  

   วิธีการจัดทําแผนการบริหารความ

เส่ียง  

   1. กําหนดนโยบายการบริหารความ

เส่ียงใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย

ประเมินระบบงานเพ่ือคนหาความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง ใหทุกหนวยงาน

รายงานผลการดําเนินงานการบริหาร

ความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นป

การศึกษา และมีการรายงานผลการ

บริหารความเสี่ยง  

    2. กําหนดวัตถุประสงคการบริหาร

ความเส่ียงไวเพ่ือใหหนวยงานคนหา

ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ

จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง   

   3. ข้ันตอนการดําเนินงานการบริหาร

ความเส่ียง  

    - ใหทุกหนวยงานคนหาความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง วิเคราะหและระบุ

ปจจัยเส่ียงที่ เกิดจากภายนอกหรือ

ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได 

    - มหาวิทยาลัยนําความเสี่ยงจาก

หนวยงานมารวมกันประชุมแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นที่ เปนผลมาจากการ

วิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่เกิดจาก

ภายนอกหรือปจจัยที่ ไม สามารถ

ควบคุมไดนํามารวบรวมระบุจัดลําดับ

และประเมินความเส่ียง  

    - มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการบริหาร

5.2.3.1 แผนการบริหารความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปการศึกษา 2563 

5.2.3.2 ผลการดําเนินงานตาม

แผนการบ ริหารความ เสี่ ย ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ป

การศึกษา 2563 
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ความเสี่ยง และรายงานผลการดําเนิน 

งานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

   แผนการบริ ห ารความเ ส่ี ยง  ป

การศึกษา 2563 มีความเส่ียง จํานวน 

3 ดาน 6 ความเส่ียง รายละเอียดดังน้ี   

  1) ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ ไดแก 1. 

อนาคตการศึกษา (Education Disruption) 

และ 2. จํานวนนักศึกษาแรกเขาไมเปน 

ไปตามแผนรับนักศึกษา  

  2) ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน 

ไดแก 1. คุณสมบัติอาจารยยังไมเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 2. ผล 

งานวิจัยไมตอบโจทยแกไขปญหาพ้ืนท่ี

ชุมชนและทองถิ่น และ 3. รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนในยุคปกติวิถีใหม 

(New normal) และ  

  3) ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ไดแก 1.การเบิกจายท่ีไม

ยืดหยุนกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปกติ

วิถีใหม (New normal)   

   จากผลการดําเนินงานตามแผนการ

บริหารความเส่ียงพบวา   มีความเส่ียง

จํานวน 5 เส่ียงที่ลดลง แตยังมีเพียง

ความเส่ียงเดียวที่ไมลดลงไดแกจํานวน

นักศึกษาแรกเขาไมเปนไปตามแผนรบั

นักศึกษา ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี  
 

1) ความเส่ียงทางดานกลยุทธ  

ความเส่ียง 

1. อนาคตการศกึษา (Education Disruption) 

สาเหตุความเส่ียง 

1.1 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางเกิน

คาดการณ เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคม โครงสรางประชากร สิ่งแวดลอม 
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และเทคโนโลยีดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว  

1.2 สถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ี

ยังไมสิ้นสุด 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหตรงกับการ

เปลี่ยนแปลง 

   - หลักสูตรพันธุใหม 

   - หลักสูตรบูรณาการกับการทํางาน 

(Cooperative and Work Integrated 

Education: CWIE)      

 1.2 ปรับการเรียนการสอนใหมีการใช

เทคโนโลยีตามสถานการณ และทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

 1.3 พัฒนารูปแบบการทํางานแบบ 

Work from Home ท่ีมีการวัดผลการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

 1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศใหรองรับ

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน  

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน   

ระดับสูงมาก 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน   

ระดับสูง 
 

ความเส่ียง 

 2. จํานวนนักศึกษาแรกเขาไมเปนไป

ตามแผนรับนักศึกษา 

สาเหตุความเส่ียง 

 2.1 จํานวนประชากรกลุมวัยเรียนลด

จํานวนลง  

 2.2 ความทันสมัยของการจัดการเรียน

การสอน ครุภัณฑ/หองปฏิบัติการของ
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สาขาวิชาเดียวกันหรือคลายกันใน

มหาวิทยาลัยคูแขง 

 2.3 นักเรียนใหความสนใจเรียนสาย

อาชีพมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากสถาบันกลุม

อาชีวศึกษามีการเปดสอนในระดับ

ปริญญาตรี 

 2.4 นัก เรียนจํ านวนมากไมรู จั ก

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุร ี

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 2.1 พัฒนาบุคลากรใหเปนครูมืออาชีพ 

 2.2 ปรับปรุงหองปฏิบัติการและการ

จัดซ้ือครุภัณฑใหมีความพรอมในการ

จัดการเรียนการสอน 

 2.3 ปรับการกําหนดภาระงานของ

บุคลากร โดยปรับลดภาระงานสอน 

และใหเพ่ิมภาระงานดานการบริการ

วิชาการ และโครงการหารายได 

 2.4 ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีความสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงานมาก

ขึ้น 

 2.5 จางบริษัทมืออาชีพมาทําการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรและความ

นาสนใจของมหาวิทยาลัย สูสาธารณะ

มากขึ้น 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน  

ระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน  

ระดับสูง 
 

2) ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติงาน  

ความเส่ียง 

1. คุณสมบัติของอาจารยยังไมเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
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สาเหตุความเส่ียง 

  1.1 อาจารยรุนเกาท่ีมีตําแหนงทาง

วิชาการได เกษียณการทํางาน และ

อาจารยรุนใหมยังอยูในชวงเวลาท่ีพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ  

  1.2 อาจารยรุนใหมยังไมมีผลงานท่ีจะ

ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 1.3 แหลงตีพิมพงานวิจัยของอาจารย

ยังไมเพียงพอกับความตองการของ

อาจารยท่ีตองการสงผลงานวิชาการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

  1.1 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยได

จัดทําผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

  1.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบพ่ี

เลี้ยง และจัดทํามาตรการจูงใจในการ

ทําผลงานทางวิชาการ 

  1.3 สงเสริมการทําวิจัยในรูปชุด

โครงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมโอกาสการไดรับ

ทุนวิจัย  

  1.4 สนับสนุนและผลักดันใหทุกคณะ

มีวารสารท่ีอยูในฐาน TCI เพ่ือรองรับ

งานวิจัย 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน  

ระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน  

ระดับปานกลาง 
 

ความเส่ียง 

  2. ผลงานวิจัยไมตอบโจทยแก ไข

ปญหาพ้ืนท่ีชุมชนและทองถิ่น 

สาเหตุความเส่ียง 

  2.1 พ้ืนท่ีชุมชนและทองถิ่นไมทราบ

ถึงความเช่ียวชาญดานงานวิจัยของ
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มหาวิทยาลัย 

  2.2 นักวิจัยขาดทักษะในการเช่ือมโยง

งานวิจัยท่ีเปนองคความรูพ้ืนฐานไปสู

นวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหาพ้ืนท่ีชุมชน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินงาน

จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสรางผลงานวิจัย

ใหตอบโจทยการแกไขปญหาพ้ืนท่ีชุมชน

และทองถิ่น ดังน้ี 

     2.1 จัดอบรม สัมมนาภาคีเครือขาย

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดานการวิจัยผลิต

นวัตกรรมเพ่ือสรางสรรค หรือแกไข

ปญหาชุมชน 

     2.2 แลกเปลี่ยนเ รียนรูจากการ

ปฏิบัติการวิจัย และการทําวิจัยแบบ

บูรณาการระหวางชุมชนและทองถิ่น 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน  

ระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน  

ระดับปานกลาง 
 

ความเส่ียง 

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน

ยุคปกติวิถีใหม (New normal) 

สาเหตุความเส่ียง 

  3.1 การเรียนการสอนท่ียังไมปรับการ

ใชเทคโนโลยีตามสถานการณ และทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

  3.2 สถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ี

ยังไมสิ้นสุด 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

  3.1 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารย

จัดการเรียนการสอนออนไลน  
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  3.2 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยจัด 

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

  3.3 สงเสริมสนับสนุนการจัดหาสื่อ

การสอนในรูปแบบ e-Book ใหเพียงพอ  

  3.4 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน

และประเมินผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  3.5 สงเสริมสนับสนุนการทําความ

รวมมือและจัดหาฐานขอมูลออนไลนท้ัง

ไทยและตางประเทศ 

  3.6 สงเสริมสนับสนุนการทําความ

รวมมือและจัดหาฐานขอมูลออนไลนท้ัง

ไทยและตางประเทศ 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน  

ระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน  

ระดับปานกลาง 
 

3) ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ  

ความเส่ียง 

  การเบิกจ าย ท่ี ไมยื ดหยุ น กับการ

เปลี่ยนแปลงในยุคปกติวิถีใหม (New 

normal)   

สาเหตุความเส่ียง 

  1. การดําเนินงานตามพันธกิจ  ตาง ๆ 

ในสถานการณการเปลี่ยนแปลงไปในยคุ

ปกติวิถีใหม (New normal) เชน 

รูปแบบการจัดการเ รียนการสอน

ออนไลน  รูปแบบการจั ดประ ชุม

คณะกรรมการชุดตาง ๆ ผานระบบ

ออนไลน รูปแบบใหบริการวิชาการแก

สังคมผานระบบออนไลน และการจัด

อบรมความสามารถดานดิจิทัลเพ่ือ
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สะทอนความสามารถของนักศึกษาและ

บุคลากร โดยเฉพาะอยางความสามารถ

ดานดิจิทัลของนักศึกษาช้ันปสุดทาย

ระดับปริญญาตรี ท่ีสอบผ านตามท่ี

มหาวิทยาลัย เปนตน  

  2. สถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ี

ยังไมสิ้นสุด 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 1. จัดทําระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับให

ยืดหยุนกับการดําเนินงานตามพันธกิจใน

สถานการณการเปลี่ยนแปลงในยุคปกติ

วิถีใหม (New normal) และการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

 2. จัดทําแนวปฏิบัติในการเบิกจายเงิน

ใหแกผูขออนุมัติ 

 3. ใหความรูเก่ียวกับระเบียบ/ประกาศ/

ขอบังคับใหกับบุคลากร 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน  

ระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน  

ระดับปานกลาง 

 4 บริหารงานดวยหลักธรรมา-

ภิบาลอยางครบถวนท้ัง 

10 ประการท่ีอธิบายการ

ดําเนิน งานอยางชัดเจน 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย บริหาร 

งานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส 

ตรวจสอบได พรอมรับผิดชอบ สราง

ความม่ันใจแกสังคม มีการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ บริหารงาน

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรคุณธรรม

และมีความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

ยึดหลักดังน้ี 

1) ปฏิบัติงานทุกขัน้ตอนตามกฎหมาย 

ระเบียบและขอบังคับ 

5.2.4.1 รายงานผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ปงบประมาณ 2563 

(ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

5.2.4.2 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ืองเจตจํานงใน

การบริหารงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563 
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2) ปลูกฝงและสรางความตระหนักรู 

คานิยมในการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 

รูจักแยกแยะประโยชนสวนตนกับ

ประโยชนสวนรวม มีกิจกรรมการปลูกฝง

คานิยมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับคุณธรรมและ

ความโปร งใส  มีทัศนคติ ท่ีดี ในการ

ดําเ นินงาน โดยมหาวิทยาลัยมีการ

ประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง และมี

กิจกรรมท่ีผูบริหารอธิบายดวยสื่อวีดิ

ทัศน ITA : การพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติ งานตามกรอบการประเ มิน

คุณธรรมและความโปรงใส เ พ่ือให

บุคลากรมีความเขาใจ เกิดทัศนคติ 

คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตย

สุจริต  

3) ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริต

คอรรัปช่ัน 

4) สรางสังคมท่ีมีจิตสํานึก ตระหนัก

ถึงผลราย และตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

ทุกรูปแบบ มีกิจกรรมในการประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดนํา info 

graphic ในการเผยแพรขอมูล เปนการ

ปลูกฝงคานิยมสุจ ริตใหกับบุคลากร 

โดยมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ

อยางตอเน่ือง ท้ังการงดรับของขวัญ

ของฝากทุกเทศกาล ซ่ึงเปนสวนหน่ึง

ของนโยบายในการปองกันและตอตาน

การทุจริต มีการช้ีแจงในท่ีประชุมให

บุคลากรมีความเขาใจถึงการงดรับ 

ของขวัญของฝากทุกเทศกาล และมีการ

กลาวในการประชุมถึงสโลแกนท่ีวา 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยึดถือ

ความถูกตองเปนใหญ สุจริตใจในการ

5.2.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง มาตรการให

ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563 

5.2.4.4 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ืองมาตรการจัด 

การเร่ืองรองเรียนทุจริต พ.ศ. 

2563 

5.2.4.5 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เ ร่ืองมาตรการ

สง เสริมความโปรงใสในการ

จัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563 

5.2.4.6 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 

5.2.4.7 รายงานผลการดําเนิน 

การตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 

5.2.4.8 ระเบียบและขอบังคับ

มหา วิทยาลั ย ราชภั ฏธนบุ รี 

ขอบังคับและระเบียบพนักงาน

มหาวิทยาลัย  

5.2.4.9 ฐานขอมูลสารสนเทศ

ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน 

ระบบงานพัสดุ ระบบบุคลากร 

และระบบเงินเดือน  

5.2.4.10  เว็บบอรดมหาวิทยาลัย 

สายตรงอธิการบด ี

5.2.4.11 รายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ประจําปงบประมาณ 2563  
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ทํางาน” 

5) มุงบริหารมหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 ประการ ท่ี

มหาวิทยาลัยยึดหลักบริหารจัดการตาม

แนวทางและนโยบายท่ีไดกําหนดโดย มี

ตัวอยางผลการดําเนินงานดังน้ี 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

ผูบ ริหารของมหาวิทยาลัยมีการ

บริหาร งานใหเกิดประสิทธิผลโดยมี

การจัดทําและดําเ นินงานตามแผน 

ปฏิบัติราชการประจําป  และมีการ

ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

โดย มีการประเ มิน ผลการปฏิบั ติ

ราชการและการประกันคุณภาพเปน

ประจําทุกปพรอมท้ังมีการนําผลมา

ทบทวนและปรับปรุงในประเด็น ท่ี

สามารถพัฒนาใหเกิดประสิทธิผลมาก

ขึ้น 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ไดมีการ

นําระบบหรือกระบวนการปฏิบัติงาน

โดยการใชเทคนิคและเคร่ืองมือการ

บริหารจัดการอย างเหมาะสม ให

มหาวิทยาลัยสามารถใชทรัพยากรท้ัง

ดานตนทุนแรงงาน และระยะเวลาให

เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม

ภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุก

กลุม 

3.หลักการตอบสนอง  

(Responsiveness)     

5.2.4.12 แผนปฏิบัติการราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2563 

5.2.4.13 รายงานผลการใชจาย

งบประมาณรายไตรมาส ประจําป

งบประมาณ 2563 

5.2.4.14 การปรับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี สู

ความเปนเลิศ Reprofiling  

5.2.4.15 คําสั่งมอบหมายงาน

ใหกับรองอธิการบด ี

5.2.4.16 ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 

จํานวนเร่ืองอุทธรณรองทุกข 

และการดําเนินการ 

5.2.4.17 รายงานผลการประเมิน

ตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปการศึกษา 2563  

5.2.4.18 มติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ัง

ท่ี 7/2563 วันจันทรท่ี 3 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 เห็นชอบแผนการจัด

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีป

การศึกษา 2563 - 2565  
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ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ไดยึดตาม

ประกาศเร่ืองมาตรการใหผูมีสวนไดสวน

เสียมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในพันธกิจดานการผลิต

บัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย เชน มีการดําเนินการ

เปดรับขอเสนอแนะจากนักศึกษาหรือผูมี

สวนไดสวนเสียหรือชุมชนหรือหนวยงาน

ภายนอก และนําขอเสนอ แนะน้ันมา

ปรับปรุงหรือปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของนักศึกษาหรือผูมีสวนไดสวน

เสียและสรางความพึงพอใจ ผานเว็บ

บอรดของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงมี

มาตรการการจัดการเร่ืองรองเรียนทุจริต

อยางชัดเจน 

4. หลักภาระรับผิดชอบ  

(Accountability)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยบริหารการ

ดําเนินงานตามภารกิจ โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หนาท่ีและผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนด

ไว โดยความรับผิดชอบน้ัน อยูในระดับท่ี

สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ 

รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการ

รับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ และมี

การมอบหมายงานตามลําดับ ตั้งแตรอง

อธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี 

ผู อํ านวยการ และหนวยงานต างๆ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

5. หลักความโปรงใส  

(Transparency)  
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ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีการ

บริหารงานดวยความโปรงใส โดยมีกลไก

ตาง ๆ ท่ีเอื้อตอการทํางานและสามารถ

ตรวจสอบได ดวยการเปดเผยขอมูลให

ทุกคนหรือผูท่ีเก่ียวของรับทราบ อาทิ 

เว็บไซตของมหาวิทยาลัย การรายงาน

ทางการเงิน การเผยแพรขอมูลผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีหนวยงาน

ตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ี

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีการ

ประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการ

ดําเ นินงานของหนวยงานภาครัฐมี

มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ

จัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัย 

6. หลักการมีสวนรวม (Participation)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดมีการ

สงเสริมใหเกิดกระบวนการท่ีทุกกลุมมี

โอกาสไดเขารวมในการรับรูเรียนรู ทํา

ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ

ปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของรวม

คิดแนวทางการแกไขปญหา รวมใน

กระบวนการตัดสินใจและรวมกระบวน 

การพัฒนามหาวิทยาลัยดานตาง ๆ และ

เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในทุก

กลุม และในการดําเนินงานพันธกิจดาน

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เชน พันธกิจการบริการวิชาการแกสังคม 

ก็สร างการมีสวนร วมให ชุมชนและ

หนวยงานภายนอกรวมกันวิเคราะห และ

จัดทําแผนการบริการวิชาการแกสังคม 
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สงผลใหการบริการวิชาการมีการดําเนิน 

งานท่ีสอดคลองความตองการของ

ทองถิ่นอยางแทจริง และสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมรา

โชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 –2579) 

อีกดวย  

7. หลักการกระจายอํานาจ  

(Decentralization)  

ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีแนวทางการ

บริหารตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลของมหาวิทยาลัย ยึดหลักการ

กระจายอํานาจ โดยมีการมอบหมาย

ภาระงานลงสูผูใตบังคับบัญชาตามลําดับ

ขั้น ซ่ึงการมอบหมายภาระงานหรือ

กระจายอํานาจน้ัน  มีระบบการควบคุม 

กํากับ ติดตาม ในการบริหารจัดการตาม

ภารกิจมหาวิทยาลัย ใหหนวยงานมี

ความคลองตัวในการดําเนินงาน   

8. หลักนิติธรรม (Rule of law)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยยึดถือ

หลักการบริหารงาน “ครองตน ครอง

งาน และครองธรรม”  บริหารงานตาม

อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ ในการบริหารราชการดวย

ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและ

คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวน

เสีย เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมเปน

มาตรฐานเดียวกัน มีการปฏิบัติราชการ

โดยใชขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ

มหาวิทยาลัยในการกํากับดูแล พรอม

ยังไดสงเสริมบุคลากรปฏิบัติตามกฎ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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9. หลักความเสมอภาค (Equity)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย มีการ

บริหารดวยความเสมอภาคและเทา

เทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติแบงแยก เพศ 

เช้ือชาติ ศาสนา สถานะ ระดับการ 

ศึกษา และอื่น ๆ พรอมยังสงเสริมให

ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติ

ตอผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา 

และผูขอรับบริการดวยความเสมอภาค

เทาเทียมกัน เชน การรับสมัครนักศึกษา

เพ่ือเขาศึกษาตอโดยไมกีดกันเลือก

ปฏิบัติดวยเหตุผลเร่ืองถิ่นกําเนิด เช้ือ

ชาติ ความพิการสภาพทางกายหรือ

สุขภาพ  

10. หลักมุงเนนฉันทามติ  

(Consensus Oriented)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยยึดฉันทา

มติ เพ่ือหาสรุปตกลงรวมกันภายใตผูมี

สวนไดส วนเสียเ พ่ือนําขอตกลงไป

ปฏิบัติ พรอมกันน้ันยังเปดโอกาสให

บุคลากรทุกระดับไดแสดงความคิดเห็น

เทาเทียมอยางเสรี เพ่ือนําเอาขอเสนอ 

แนะ ความคิดเห็นตาง ๆ ของบุคลากร 

เชน ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

ปการศึกษา 2563 - 2565 ท่ีมุงเนนรับ

ฟงความคิดเห็นอย างรอบดานจาก

ผูบริหาร คณาจารย  เจาหนาท่ีและ

ประชาคมทุกทาน 

   จากผลการบริหารงานท่ียึดม่ันใน

หลักธรรมาภิบาลดังกลาวสงผลให

มหา วิทยาลัยคะแนนการประเ มิน

คุณธรรมและความโปรง ใสในการ
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ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

มีคะแนนเพ่ิมขึ้นในทุกป ในปงบประมาณ 

2561 มหาวิทยาลัยได 75.40 คะแนน 

ในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได 

94.70 คะแนน และในปงบประมาณ 

2563 มหาวิทยาลัยได 98.73 คะแนน 

ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 และปงบ 

ประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรีมีคะแนนเปนอันดับท่ี 1 ในกลุม

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยยังมุงม่ันและ

ใหความสําคัญของการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐจึงนําไปเปนสวนหน่ึง

ในการปรับปรุง พัฒนาขั้นตอนการให 

บริการตาง ๆ  และมีกาพัฒนาบริหาร

จัดการอยางตอเน่ือง  

 5 การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ในมหาวิทยาลัยมีการดําเนิน 

การจัดการความรูตามระบบ 

มีการกํากับติดตามการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพ โดยมีการกําหนดให

ทุกหลักสูตร คณะ และหนวยงานสง

ตัวแทนเขามารวมเปนคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการ 

ศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการ

แตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป

การศึกษา 2563 มีการประชุมเ พ่ือ

กํากับติดตามงานของระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับหนวยงาน พรอม

ท้ังยังเปนเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยน

เรียนรูเ ก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

การจัดความรูภายในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของ

5.2.5.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี ประจําปการศึกษา 2563 

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

cqadru/datas/dms/80/605a

b5a761265.pdf  

5.2.5.2 การจัดการความรูมหาวิทยาลยั

ราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 

https://qa.dru.ac.th/ (เลือก 

ความรู KM) 

5.2.5.3 ขาวกิจกรรมท่ีดําเนิน 

งาน (30 เมษายน) 

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

ews/news/DNS000002081/   

5.2.5.4 ขาวกิจกรรมท่ีดําเนิน 

งาน (14 พฤษภาคม) 
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การจัดการความรู โดยมีการมอบนโยบาย

เก่ียวกับการจัดการความรูและพรอมท้ัง

สนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการดําเนิน 

งานการจัดการความรู โดยใหแตละ

คณะจัดทําการจัดการความรูใหครอบคลุม

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดาน

การวิจัย รวมถึง ทุกหนวยงานมีการ

จัดการความรู เชน สถาบันวิจัยและ

พัฒนามีการจัดการความรูผานสารวิจัย 

เพ่ือใหทุกหนวยงานพัฒนาการจัดการ

ความรู ให เปนระบบ มีการแบงปน

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

มหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นการ

จัดการเรียนรูปการศึกษา 2563 การ

บริการวิชาการแกสังคม 

โดยท่ีมหาวิทยาลัยมีการจัดทํา

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

พัฒนาศูนยการเรียนรูออนไลน : ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมยานกะดีจีน

ตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธ

กับชุมชนและแผนการบริการวิชาการ

แกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ปการศึกษา 2563 

      มหา วิทยาลัยมีการจัดประชุม 

คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาศูนย

การเรียนรูออนไลน มีการวางแผน

รวมกัน มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพ่ือนําไปจัดทําศูนยการเรียนรูยานกะดี

จีน โดยในการประชุมมีตัวแทนจากทุก

คณะและหนวยงานประชุมในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงาน 

ดังน้ี 

1. วันท่ี 30 เมษายน 2564 

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

ews/news/DNS000002092/ 

5.2.5.5 ขาวกิจกรรมท่ีดําเนิน 

งาน (31 พฤษภาคม) 

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

ews/news/DNS000002106/  

5.2.5.6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานพัฒนาศูนยการเรียนรู

ออนไลน : ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมยานกะดีจีนตามแผน 

การเสริมสรางความ สัมพันธกับ

ชุมชนและแผนการบริการวิชาการ

แกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปการศึกษา 2563 

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

rsonnel_main.php  

5.2.5.7 ศูนยการเรียนรูยานกะดีจีน 

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

dex.php 

5.2.5.8 การประชุมคณะกรรมการ

การดําเ นินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษา (9 ธันวาคม) 

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

ews/news/DNS000001801/  

5.2.5.9 การมอบเกียรติบัตรให 

กับหลักสูตรและคณะ (3 ธันวาคม) 

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

ews/news/DNS000001783/  

5.2.5.10 การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา (24 กุมภาพันธ) 

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

ews/news/DNS000001934/  
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2. วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

3. วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

หลังจากการประชุมมีการกลั่นกรอง

ประเด็นตาง  ๆมีการแกไขปรับปรุงเน้ือหา

กอนเผยแพร โดยท่ีมหาวิทยาลัยมีการ

กระจายความรูบนเว็บของมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยการเสริมแรงดาน

ประกันคุณภาพ มีการสร างแนว

ปฏิบัติที่ ดี ในการประกันคุณภาพ

การ ศึกษาภายในและ เป นสร า ง

แรงจูงใจในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยมีการนําผลจากการประเมิน

ระดับหลักสูตรและระดับคณะท่ี มี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ปการศึกษา 2562 

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํา

เกียรติบัตรมอบใหระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) โดยมีทาน 

ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบด ี

เปนผูมอบเกียรติบตัร เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 

2563 ใหกับตัวแทนระดับหลักสูตรและ

ตัวแทนระดับคณะ 

และนํามาเปนวาระในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ในการประชุมคณะกรรมการ

การดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 9 

ธันวาคม 2563 ผลจากการประเมิน

ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปการ 

ศึกษา 2562 ท่ีเปนแนวปฏิบัติ ท่ีดี 

(Good Practice) 

งานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัด

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

5.2.5.11 สารวิจัย 

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

c47 หัวขอการจัดการความรู 
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ประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือวันท่ี 24 

กุมภาพันธ 2563 เพ่ือสํารวจความ

คิดเห็นการกําหนดเปาหมายในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ปการศึกษา 2563 

เพ่ือมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีสอดคลองกับเปาหมายใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 6 การกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนการ

บริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2563 - 2567) และ

มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและ

การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร 

โดยเร่ิมตั้งแตกระบวนการสรรหาบุคลากร

ท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

นําไปสูการพัฒนางานผานเคร่ืองมือการ

พัฒนาบุคลากร ไดแก การสอนงาน 

การฝกอบรม การใชโปรแกรมพ่ีเลี้ยง 

การหมุนเ วียนงานการมอบหมาย

โครงการการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือให

บุคลากรมีสมรรถนะ ศักยภาพและ

ความพรอมสําหรับกาวขึ้นสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น รวมถึงมีกระบวนการพิจารณา

ของกองทุนพัฒนาบุคลากรท่ีใหการ

สนับสนุนในดานการลาศึกษาตอและ

การทําผลงานวิชาการ 

จากการสนับสนุนตาง ๆ ขางตนน้ัน 

สงผลใหมีการดําเนินงานในชวงระยะ 

เวลาประจําปการศึกษา 2563 ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการการ

สรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 6 คร้ัง 

โดยดําเนินการสอบแขงขัน หรือการ

คัดเลือกเพ่ือใหได บุคลากรท่ีมีความรู

5.2.6.1 รางแผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 

2563 - 2567) 

5.2.6.2 โครงการสรรหาเพ่ือบรรจุ

และแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบัติงาน

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด

มหา วิทยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ 2563 

5.2.6.3 คํ าสั่ ง มหา วิทยาลั ย    

ราชภัฏธนบุรี เร่ืองการแตงตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเ ช่ียวชาญ

เฉพาะ 

5.2.6.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏั

ธนบุรี เร่ืองการแตงตั้งและการให

ไดรับเงินประจําตําแหนง 

5.2.6.5 ระเบียบมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรีวาดวยกองทุนพัฒนา

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี พ.ศ. 2558 

5.2.6.6 หนังสือกองพัฒนาระบบ

บริหารท่ี อว. 0642.30 /593 

เร่ืองขอมูลประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ระยะเวลา 5 ป 
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ความสามารถ 19 อัตราจําแนกออก เปน  

1.1) สายสนับสนุนวิชาการ 12 

อัตรา  

1.2) สายวิชาการ 7 อัตรา 

2. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรดานการลาศึกษาตอ 

ท้ังรูปแบบของการศึกษาภาคปกติ ซ่ึง

อยูระหวางดําเ นินการในรอบปการ 

ศึกษาน้ี จํานวน 2 ราย และรูปแบบ

ของการศึกษาภาคนอกเวลา โดย

ดําเนินการเพ่ิมเติมจากปการศึกษาท่ี

แลว จํานวน 1 ราย 

3. มหาวิทยาลัยมีการใหทุนการ 

ศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ิม

จากปการศึกษา 2561 จํานวน 1 ราย 

4. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและ

สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

โดยการพัฒนาความรูความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะเพ่ือสําหรับใชใน

การปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลใหปการศึกษา 

2563 มีบุคลากรไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงท่ีสูงขึ้น ระดับชํานาญการ 

จํานวน 5 ราย 

5. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน

บุคลากรสายวิชาการใหกาวขึ้นสูตําแหนง

ทางวิชาการ พรอมท้ังสงเสริมและผลักดัน

ใหบุคลากรสายวิชาการทําผลงานทาง

วิชาการ โดยการใหเงินทุนสนับสนุน

การทําผลงานวิชาการจากกองทุนพัฒนา

บุคลากรโดยเพ่ิมจากป การศึกษา 2562 

ซ่ึงสามารถจําแนกรายละเอียด 

ออกเปน 

5.2.6.7 แบบการติดตามและ

ประเมินผลโครงการตามแผน 

พัฒนาบุคลากร 

5.2.6.8 รายงานผลการดําเนิน 

การตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ประจําป 2564 

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

_docweb/datas/dms/192 

/608bd2a3f1f2e.pdf) 
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5.1) มีผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 

11 ราย 

5.2) มีผูท่ีไดรับเงินทุนสนับสนุน

การทําผลงานวิชาการจากกองทุนพัฒนา

บุคลากร จํานวน 18 ราย 

6. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ท้ัง 4 กลยุทธ ไดแก 

6.1) การบริหารจัดการการ

พัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและ

การดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร

ท่ี มีประสิท ธิภาพและ มีท รัพยากร

สนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ 

6.2) การพัฒนาผูบริหาร โดย

ตระหนักถึงการพัฒนาผูท่ีจะกาวขึ้นสู 

ตําแหนงประเภทผูบริหาร ใหสมรรถนะ

และทักษะในการบริหารในระดับสูง 

6.3) การพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ 

ใหมีบุคลากรดํารงตําแหนง

ทางวิชาการจํานวนเพ่ิมขึ้น มีคุณวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงกับ

สาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอนและ

สามารถเปนศักยภาพใหแกหลักสูตรได

จํานวนเพ่ิมขึ้น มีสมรรถนะ รวมถึง

ทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น 

6.4) การพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

ใหบุคลากรท่ีคณุสมบัติครบถวน

และเหมาะสมไดดํารงตําแหนงในระดับ 

สูงขึ้น 

ซ่ึงมีการนํานโยบายการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติ ผาน

การจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ แต

ดวยสถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มหาวิทยาลัยจึงปรับรูปแบบการพัฒนา

บุคลากร โดยเนนแบบการศึกษาดวย

ตนเองและสื่ ออิ เล็ กทรอ นิกสทาง

ออนไลนมากขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับ

มาตรการควบคุมของภาครัฐ 

 7 การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ในมหา วิทยาลั ย มีกา ร

ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายใน ตามระบบ

และกลไกท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด ประกอบดวยการ

ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยจัดทํา

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

จัดทําแผนการจดัการศกึษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของมหาวิทยาลัย และเกณฑ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของมหาวิทยาลัย โดยวางระบบการ

ติดตามและสงเสริมใหทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพตามกระบวนการตาง ๆ 

ประกอบไปดวย การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน 

ดังน้ี 

  1. การควบคุมคุณภาพ   

     1.1 นําขอเสนอแนะจากสภา

มหาวิทยาลัยดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา และขอกําหนดนโยบายดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยลงสู

หลักสูตร คณะ และหนวยงานสนับสนุน   

เพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

5 .2.7 .1  คํ าสั่ ง ท่ี  2726/2563 

เ ร่ือ ง แต งตั้ ง คณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึ กษาของมหาวิทยาลั ย    

ราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 

2563 

5.2.7.2 เปาหมายแตละตัวบงช้ี

ตามองคประกอบในการประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลยั ปการศึกษา 

2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31 

พฤษภาคม 2564) 

5.2.7.3 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปการ 

ศึกษา 2563 

5.2.7.4 แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan)  

ปการศึกษา 2563 

5.2.7.5 แบบรายงานการกํากับ

ติดตาม การดําเนินงานตามแผน 

พัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ปการศึกษา 2563 

5.2.7.6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 
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1.2 แตงตั้งดวยคณะกรรมการ

อํานวยการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา มีหนาท่ี ดังน้ี 

 - กําหนดนโยบายดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  - กํากับดูแล องคประกอบ ตัวบงช้ี

และเป าหมายการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 

2563 

  - ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 

ของคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย 

1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน 

งานกลางประกันคุณภาพการศึกษา มี

หนาท่ีดังน้ี 

   - ดําเนินงานตามนโยบายและ

แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

  - ดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึ กษา ( Improvement 

Plan) การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในหนวยงานใหสอดคลองกับแผน

ของมหาวิทยาลัย 

  - พัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายใน ใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา มาตรฐานมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏ และ ระบบ CHE QA online ใน

ระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน 

และมหาวิทยาลัย 

  - พัฒนาแนวทางการประสานงาน

และสนับสนุนทุกหนวยงาน เพ่ือให    

เกิดความเขาใจ ความชวยเหลือ และ

2/2563  เ ร่ืองแนวปฏิบัติการ

ดําเนินงานดานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการ 

ศึกษา 2563 วันท่ี 24 เดือน 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

5.2.7.7 เกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

ปการศึกษา 2563 

5.2.7.8 แนวทางการเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 

5.2.7.9 รายละเอียดการจัดสรร

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ น ดิ น แ ล ะ

งบประมาณรายได ของงาน

ประ กั นคุ ณภ า พกา รศึ กษ า 

ปงบประมาณ 2563 

5.2.7.10 รายงานการประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี 8/2563 วันท่ี 14 เดือน 

กันยายน พ.ศ. 2563 
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ประชาสัมพันธการประกันคุณภาพระหวาง

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยกับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 - ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป

ท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ (SAR) ท่ีมี

ขอมูลครบถวนตามเกณฑมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น 

และสอดคลองมาตรฐานการอุดมศึกษา

ซ่ึงกําหนดไวในระบบ CHE QA online 

และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม

เกณฑคุณภาพ 

1.4 กําหนดผูกํากับดูแล และผูจัด 

เก็บขอมูล ตามองคประกอบ 

1.5 มอบเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ใหกับระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติท่ีดี และจัดทําปฏิทินการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงาน 

1.6 จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ หนวยงานสนับสนุน และระดับ

มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคใหบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยฯ เขาใจเร่ืองเกณฑ

มาตรฐานการประกันคุณภาพฯ โดยผาน

รูปแบบการประชุมคณะกรรมการดําเนิน 

งานกลางประกันคุณภาพการศึกษา และ

ผานกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 

        - ประชุมช้ีแจงเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 23 เดือน ธันวาคม 
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พ.ศ. 2563 และวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2564 

        - ประชุมช้ีแจงการใชเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน 

มหา วิทย าลั ย  สํ าห รับหน วย ง า น

สนับสนุน เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2564 

        - อบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ระดับหลักสูตร (หลักสูตรท่ี 2 สําหรับผู

ไมมีประสบการณ) ระหวางวันท่ี 16  ถึง

วันท่ี 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

       - อบรมการใชงานฐานขอมูลดาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CHE 

QA Online) ระดับหลักสูตร ระหวาง

วันท่ี 19 เดือน สิงหาคม และวันท่ี 26 

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  

  1.7 กิจกรรมดานประกันคุณภาพ

การศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัยเครือขาย 

ซ่ึงไดดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชน 

      - ประชุมช้ีแจงการปรับปรุงเกณฑ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เม่ือ

วันท่ี 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563   

      - ประชุมช้ีแจงเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ

ระดับมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 19 เดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2564 

2. การตรวจสอบคุณภาพ 

    มหาวิทยาลัยมีกระบวนการตรวจสอบ
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คุณภาพการดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2563  

    - การรายงานผลการดําเนินงานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และ

หนวยงานสนับสนุน ผานการติดตามการ

ดํ าเ นินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) รอบ 6 เดือน และ 

9 เดือน และมีนําผลการรายงานการ

ติดตามดงักลาวฯ มารายงานตอท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพ 

    - ตรวจสอบคุณภาพของการดําเนิน 

งานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบันผานการประชุมวิพากษ

(ราง)รายงานการประเมินตนเอง ระดับ

สถาบัน เม่ือวันท่ี 15 เดือน กันยายน 

พ.ศ. 2563 และผานการประชุมคณะ 

กรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ 

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานใหสอดคลองกับแนวทางการ

เขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับ

มหาวิทยาลัย 

นอกจากน้ี ยังดําเนินการสํารวจ

หลักสูตรท่ีไมสามารถดําเนินการครบทุก

ตัวบงช้ีตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือใหหลักสูตรเหลาน้ัน

ดําเนินการยื่นเร่ืองเพ่ือขอยกเวนรับการ

ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ป

การศึกษา 2563 รายตัวบงช้ี เพ่ือใหผล

การประเมินสอดคลองกับการดําเนินงาน
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ของหลักสูตรมากท่ีสุด 

  3. การประเมินคุณภาพ  

     1. มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหนวยงาน

ใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2562 โดยแบงเปนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาท้ังสิ้น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย รวมถึง

มีเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนท่ีกําหนด

โดยมหาวิทยาลัย 

   2. กําหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพ

ภายใน ไวดังน้ี 

      ระดับหลักสูตร ระหวางวันท่ี 1 – 11 

มิถุนายน 2564  

      ระดับคณะ ระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน 

– 5 กรกฎาคม 2564 

      ระดับหนวยงานสนับสนุน ระหวาง

วันท่ี 21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564 

       ระดับมหาวิทยาลัย วันท่ี 9 – 31 

สิงหาคม 2564  

  3. ดําเนินการประเมินคุณภาพการ 

ศึกษาภายใน ตามปฏิทินการประเมิน

คุณภาพท่ีกําหนด 

  4. กํากับการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ

คณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

  5. จัดทํารายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ ระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึง

ระดับหนวยงานสนับสนุนและรายงาน
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ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(กบม.) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  6. กรอกขอมูลการดาํเนินงานและสง

รายงานผลผานระบบ CHE QA Online 

ให สป.อว.ทราบ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ 5.00  - 

 

ตัวบงชี ้5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

อธิบายตัวบงชี้ 

 ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละมหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตามและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งมีผลการดําเนินงานใน

แตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

 
 

หมายเหตุ : คณะที่ดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 

และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะน้ันมาคํานวณในตัวบงชี้น้ี แตตองรายงานผล

ในตัวบงชี้น้ีใหครบถวน 

 

 

 

 

 

 

คะแนนที่ได = 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

จํานวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563 

คณะครุศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี       4.54 คะแนน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี      4.50 คะแนน  

คณะวิทยาการจัดการ ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี       4.44 คะแนน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี      4.43 คะแนน  

ดังน้ันคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทกุคณะ  

 
 

 

รายการหลักฐาน 

 5.3.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร 

  5.3.1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร  

และสังคมศาสตร 

 5.3.1.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ 

  5.3.1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรล)ุ 

4.50 ผลการประเมินของทุกคณะ 

(4.54 + 4.50 + 4.44 + 4.43)/4 

= 4.48 

4.48 -  

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 มหาวิทยาลัยมีหนาที่กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมี

การดําเนินการต้ังแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงช้ี

และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพือ่ใหสามารถ

สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมปีระสิทธิภาพ 
 

 

4.54 + 4.50 + 4.44 + 4.43 
= 4.48 คะแนน 

4 
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เกณฑมาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไป

ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 2.  มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผล

การติดตามใหกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพือ่สนับสนุนการดําเนินงานของหลกัสตูรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 4.  นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับมหาวิทยาลัย

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 5.  นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน

ของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกใน

การกํากับติดตามการ

ดํ า เ นิ นการประ กั น

คุณภาพหลักสูตรและ

คณะให เ ป นไปตาม

องคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 

มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา กํากับติดตาม

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีการดําเนินงานดังน้ี 

กําหนดใหทุกหลักสูตร คณะ และ

หนวยงานส งตัวแทนเข ามาร วมเปน                                                                                                                             

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

เพ่ือรับทราบนโยบายท่ีเก่ียวของกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และกํากับ

ติดตามงานประกันคุณภาพการศกึษาของ

ระดับหลักสูตร คณะ และหนวยงาน พรอม

ท้ังยังเปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู

เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.4.1.1 คําสั่งท่ี 2726/2563 เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปการศึกษา 2563 

5.4.1.2 คําสั่งท่ี1420/2564 เร่ือง 

แตงตั้ งคณะกรรมการจัดทําเลม

รายงานประเมินตนเอง ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 

2563 

5.4.1.3 เปาหมายแตละตัวบง ช้ี 

ตามองคประกอบในการประกัน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ทําใหสามารถดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ไดอยางครบถวน ตาม

ระบบและกลไกดังตอไปน้ี  

การควบคุม มหาวิทยาลัยมีการ

กําหนดเปาหมายในแตละตัวบงช้ี จัดทํา

แนวปฏิบัติการดําเนินงาน และปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน ดานประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว จึงมีการจัด

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษา เปนประจําทุก

เดือน เพ่ือเปนการควบคุมใหไปถึงเปาหมาย

ท่ีตั้งไว และสําหรับแกไขปญหาในระหวาง

ทาง 

ติดตามการดาํเนินงาน นอกจากจะมี

การติดตามการดําเนินงานผานทาง ท่ี

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนประจําทุก

เดือนแลว นอกจากน้ียังมีแบบรายงาน

การกํากับติดตาม การดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ โดยติดตามทุก ๆ 6 

เดือน และ 9 เดือน และ 

ประเมินคุณภาพ มีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ 

หนวยงาน และมหาวิทยาลัย โดยได

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําเลมรายงาน

การประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหเลมรายงานการประเมินตนเอง 

ระดับมหาวิทยาลัยมีความครบถวน

สมบูรณ มีแนวทางการเขียนในแตละ

องคประกอบเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

พรอมท้ังสามารถสรุปการดําเนินงานตลอด

ท้ังปการศึกษา 2563 ใหคณะกรรมการ

ผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาไดเห็น

พฤษภาคม 2564) 

5.4.1.4 แนวปฏิบัติการดําเนินงาน

ดานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2563 

5.4.1.5 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปการ 

ศึกษา 2563 

5.4.1.6 แบบรายงานการกํากับ 

ติดตาม การดําเนินงานตามแผน 

พั ฒนาคุ ณภาพ ( Improvement 

Plan) ปการศึกษา 2563 

5.4 .1.7 บันทึกขอความท่ี  อว 

0642.24/176 ลงวันท่ี 21 กันยายน 

2563 เร่ือง แจงมติท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 

8/2563 โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เร่ืองสรุปผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

และระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

2562 

5.4.1.8 บันทึกขอความท่ี อว 

0642.24/222 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 

2563 เร่ือง แจงมติท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 

10/2563 โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เร่ืองรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 

2562 (1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 

พฤษภาคม 2563) และตาราง

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระหวางปการศกึษา 

2561 กับปการศึกษา 2562 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ภาพรวมในการดาํเนินงานจากเลมรายงาน

การประเมินตนเองเลมน้ี  

หลังจากตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เรียบรอยแลว ทางงานประกันคุณภาพ 

จะนํารายงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังมีการสงรายงานผลการประเมิน

ตนเอง ใหกับตนสังกัด ตามเวลาท่ีกําหนด

โดยผานระบบ CHE QA Online พรอม

นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

และขอเสนอแนะท่ีไดจากคณะกรรมการ 

ผูประเมิน ไปจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) เพ่ือนํามาปรับปรุง

ในปถัดไป 

นอกจากน้ีในปการศึกษา 2563 งาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ไดพัฒนาระบบ

สารสนเทศสําหรับใชในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ท้ังในระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดย

ไดรับความอนุเคราะหจากงานเทคโนโลยี

สารสนเทศมาชวยในการพัฒนาระบบ  

5.4.1.9 ภาพระบบประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 

 2 มีคณะกรรมการกํากับ

ติดตามการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามระบบท่ี

กําหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการติดตาม

ให ก รรมกา ร ระดั บ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พ่ื อ

พิจารณา 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน 

งานกลางประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

การจัดประชุมเดือนละคร้ัง ตลอดปการ 

ศึกษา เพ่ือเปนการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานของระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับหนวยงาน  

นอกจากน้ียังมีแบบรายงานการกํากับ

ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ โดยติดตามทุก ๆ 6 เดือน และ 

9 เดือน แลวนํารายงานผลการติดตาม  

เขาท่ีประชุมเพ่ือแจงใหมหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป 

5.4.2.1 คําสั่งท่ี 2726/2563 เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปการศึกษา 2563 

5.4.2.2 วาระการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5.4.2.3 แบบรายงานการกํากับ ติดตาม 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ปการศึกษา 

2563 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากร

เ พ่ื อ ส นั บ ส นุน ก า ร

ดําเนินงานของหลักสตูร

และคณะ ให เ กิดผล

ตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ 

มีการจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณ

ใหกับหลักสูตร และคณะตาง ๆ ท้ังใน

สวนของเงินงบประมาณแผนดิน และเงิน

งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย

เพ่ือใหระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

นําไปดําเนินงานใหเกิดผลตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ เชน จัดอบรมเตรียมความพรอม

การประกันคุณภาพใหกับบุคลากรใน

คณะ การจัดโครงการวิพากษรายงานการ

ประเมินตนเอง รวมถึงไปการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังในระดับ

หลักสูตร และระดับคณะอีกดวย  

 

5.4.3.1 รายละเอียดการจัดสรรงบ 

ประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 - 30 

กันยายน 2563) 

5.4.3.2 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 

2563) 

5.4.3.3 รายละเอียดการจัดสรรงบ 

ประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 

กันยายน 2564) 

5.4.3.4 รายละเอียดการจัดสรรงบ 

ประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 

ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

5.4.3.5 รวมเลมสารประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

 4 นํ าผ ลกา รประ เ มิ น

คุณภาพทุกหลักสูตร 

และทุกคณะท่ีผานการ

พิจารณาของกรรมการ

ระดั บมหา วิทยาลั ย

เสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณา 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพการ 

ศึกษาภายในของระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ ปการศึกษา 2563 นําเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของระดับหลักสูตร ระดับคณะ  

5.4.4.1 บันทึกขอความ ท่ี สนป. 

075 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 

เร่ือง การรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ 

5.4.4.2 บันทึกขอความ ท่ี สนป. 

076 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 

เร่ือง การรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

5.4.4.3 วาระการประชุมคณะกรรม 

การบริหารมหาวิทยาลัย 

5.4.4.4 วาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 

5.4.4.5 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2563 

5.4.4.6 ตารางสรุปผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ ประจําปการศึกษา 2563 

 5 นําผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะจากสภา

มหาวิทยาลยัมาปรับปรุง

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร

ดําเ นินงานของคณะ  

ใหมีคุณภาพดีขึ้นอยาง

ตอเน่ือง 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 เสนอ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 

8/2563 และนําขอเสนอแนะจากสภา

มหาวิทยาลัย แจงใหคณะ ท้ัง 4 คณะ

ดํ าเ นินการตามท่ีสภามหาวิ ทยาลั ย

เสนอแนะตอไป 

 

5.4 .5.1 บันทึกขอความท่ี  อว 

0642.24/176 ลงวันท่ี 21 กันยายน 

2563 เร่ือง แจงมติท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 

8/2563 โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เร่ืองสรุปผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

และระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

2562 

5.4.5.2 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2562 

5.4.5.3 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

2562 

5.4.5.4 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2563 

5.4.5.5 ตารางสรุปผลการประเมิน
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ ประจําปการศึกษา 2563 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ

ทุกหลักสูตรผานองค 

ประกอบท่ี 1 การกํากับ

มาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีหลักสูตร

ท้ั งหมด 35 หลักสูตร ประกอบดวย 

หลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 33 หลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร 

และป.บัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร 

โดยท้ัง 35 หลักสูตร ผานองคประกอบท่ี 

1 การกํากับมาตรฐานทุกหลักสูตร ซ่ึงมี

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร

อยูท่ีคะแนน 3.51 

5.4.6.1 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2563 

5.4.6.2 เลมรายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ทั้ง 4 คณะ ประจําป

การศึกษา 2563 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00  - 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.1 5.00 มีการดําเนินการ 4 ขอ -  4.00 

5.2 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

5.3 4.50 คะแนนเฉลีย่ของผลการ

ประเมินระดับคณะทุกคณะ 

-  4.48 

5.4 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 5 4.62 
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ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 5 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการบริหารงานดวย

หลักธรรมาภิบาลเปนอยางมาก โดยผลงานที่เห็นได

เดนชัด คือ การที่ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 

2563 โดยไดคะแนนอันดับ 1 ของประเภทสถาบัน 

อุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 98.73 ระดับ AA จาก

ทั้งหมด 83 แหง นับเปนปที่ 2 ติดตอกัน และได

คะแนนเปนอันดับที่ 4 ของระดับประเทศอีกดวย 

มหาวิทยาลัยควรมีเตรียมการสงเสริมใหบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑใหม 

และการขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตรสูมาตรฐานสากล

ดวย AUN - QA (ASEAN University Network 

Quality Assurance) ใหทั่วถึงทั้งองคกร 

 



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3  

สรุปการประเมิน และ 

ทิศทางการพฒันา 
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สรุปการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปการประเมิน 

 ตารางท่ี ส.1  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวทิยาลัย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 

ตัวบงช้ี 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร

โดยรวม 
3.60 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 

ทุกหลักสูตร 
3.51 

ตัวบงช้ี 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลยัท่ีมี

คุณวุฒปิริญญาเอก 
3.44 

29.42 
X 5 3.68 

40 

ตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลยัท่ีมี

ตําแหนงทางวิชาการ 
2.42 

31.28 
X 5 2.61 

60 

ตัวบงช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ 
4.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดานดจิิทัล 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางนวัตกรรม 
4.00 

14.655 
= 3.66 3.66 

4 

องคประกอบที่ 2 การวจิัย 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจยัหรืองาน

สังสรรค 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรม 
4.70 

8.92 
= 4.46 4.46 

2 

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจยั 
4.50 

9.47 
= 4.74 4.74 

2 

ตัวบงช้ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
5.00 

56.14 
X 5 = 14.04 5.00 

20 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวทิยาลัย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ 

ตัวบงช้ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

5.00 
100 

X 5 5.00 
15 

องคประกอบที่ 4  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม 

และความเปนไทย 
5.00 มีการดําเนินงาน 7 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย 
5.00 จํานวนองคความรู 21 ช้ิน 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบรหิารจดัการ 

ตัวบงช้ี 5.1 การจดัการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 
5.00 มีการดําเนินการ 4 ขอ 4.00 

ตัวบงช้ี 5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

มหาวิทยาลัย และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 
4.50 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 
4.48 

ตัวบงช้ี 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

เฉล่ียรวมทกุตวับงช้ี 4.56 4.56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนคะแนนหรือระบุเปนจํานวน  

หรือระบุเปนขอ 



ห น า  | 216 

 

 

ตารางท่ี ส.2 การวิเคราะหผลการประเมนิระดับมหาวิทยาลัย 
 

องค 

ประกอบท่ี 

จํานวน 

ตัวบงช้ี 
I P O คะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดาํเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดาํเนนิงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดาํเนนิงานระดบัพอใช 

3.51 - 4.50 การดาํเนนิงานระดบัด ี

4.51 - 5.00 การดาํเนนิงานระดบัดมีาก 

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 

(4.46) 

2.1 

(5.00) 

2.3, 2.4 

(4.74+5.00) 

4.80 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 4.56 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
3.58 

ระดับดี 

4.85 

ระดับดีมาก 

4.56 

ระดับดี 

  

 

1) *ตัวบงชี้ที ่1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2) *ตัวบงชี้ที ่5.3 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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ทิศทางการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากรดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยจําแนกเปนรายคณะดังนี ้

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 

 

การพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอระดับปรญิญาเอก โดยจําแนกเปนรายคณะดังนี ้

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 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15 16 22 23 24 

รวม 70 81 105 112 131 

 


