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คํานํา 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังมีวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล 

บริการวิชาการแกสังคม ธํารงศิลปวัฒนธรรมเช่ือมโยงการวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่น” ซ่ึงมีพันธกิจ ไดแก 1) จัดการศึกษา เพ่ือ

พัฒนาคนใหมีความงอกงามทางปญญาแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนนักวิชาชีพท่ีดี 2) พัฒนา

และสรางเสริมการวิจัยใหเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรู การสรางองคความรูและการพัฒนาองคกร 3) เปนแหลงเรียนรู

และบริการวิชาการท่ีทันสมัยเพ่ือพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน และ 4) เปนแหลงศึกษารวบรวม สืบสาน และสรางสรรค 

ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญาสากล มีเอกลักษณของมหาวิทยาลัยท่ีวา 1) พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 2) บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และอัตลักษณของนักศึกษา “1)           

มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะวิชาชีพ 2) มีทักษะวิชาชีพทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ” 

 ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีตัวบงช้ีคุณภาพตาม

องคประกอบและมาตรฐานการศึกษา มีตัวบงช้ีคุณภาพท่ีประเมินโดยรวม จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี ซ่ึงเปนตัวบงช้ี

คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาท้ัง 13 ตัวบงช้ี พบวา ผลการประเมินตนเองอยูในระดับดี ท่ีคะแนน 4.12 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 การบริการจัดการใหมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน และพันธกิจดังกลาว การประกันคุณภาพมีสวนเปนบทบาท

สําคัญท่ีจะสงเสริมและกํากับ ใหการจัดการศึกษาเกิดมาตรฐานสรางความม่ันใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมหาวิทยาลัย

ทราบสถานภาพของมหาวิทยาลัยอันจะนําไปสูการกําหนด แนวทาง เปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ในการ

พัฒนาคุณภาพตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนไดทราบถึง จุดแข็งทิศทางในการพัฒนาและเปนการเผยแพรขอมูลดาน

การประกันคุณภาพตอสาธารณชน สุดทายน้ีมหาวิทยาลัยขอขอบคุณ ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรทุกฝาย ท่ีมีสวนรวมทํา

รายงานผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2559 มีความสมบูรณ 
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ขอมูลเบ้ืองตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทําการสอน    

เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2498 โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาท่ีผลิตครู

อาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2504 เปลี่ยนช่ือโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี มีนโยบายท่ีจะผลิตครู ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอื่นๆ 

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

 พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัยครูธนบุรี 

 พ.ศ.2514 เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงเปนครั้งแรก 

 พ.ศ.2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู พ.ศ.2518 

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

เปนครั้งแรก ท้ังภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตาม

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.) ซ่ึงหนวยงานตนสังกัดเปนผูสงเขารับ การอบรม 

 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยการ

บริหารกลุมวิทยาลัย 

 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซ่ึงอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด เปลี่ยนไปอยูใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร” ตาม

ประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครูดําเนินงานรวมกัน เรียกวา สหวิทยาลัย 

 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทน

วิทยาลัยครู เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 

 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 

สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามพระราชบัญญัติน้ี โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 

 พ.ศ.2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ ซ่ึงตั้งอยูท่ี ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

 พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นเองหลายหลักสูตร 

และทําการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2549 เพ่ือใหสอดคลอง

กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนตั้งแตป

การศึกษา 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 
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 พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Kunming University สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism ไตหวัน  

 พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย University of Miyazaki ญี่ปุน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาที่หลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เนน

คุณภาพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองเปนบัณฑิตคุณภาพ เปน

นักวิชาชีพที่ดี พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู สรางองคความรู และพัฒนางาน ใน

หนาที่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาที่หลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เนน

คุณภาพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองเปนบัณฑิตคุณภาพ เปน

นักวิชาชีพที่ดี พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู สรางองคความรู และพัฒนางาน ใน

หนาที่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ

สมุทรปราการ เปนพ้ืนท่ีจัดการศึกษาเดียวกัน 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

 

ปรัชญา :   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูคูคุณธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญา

สากล สรางองคความรูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน และสรางสังคมคุณภาพ 

  

วิสัยทัศน :    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล บริการวิชาการแกสังคม ธํารง

ศิลปวัฒนธรรม เช่ือมโยงการวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่น 

 

พันธกิจ :    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมุงม่ัน 

 1.  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยางตอเน่ือง มีคุณธรรม 

จริยธรรมและเปนนักวิชาชีพท่ีดี 

 2.  พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรู การสรางองคความรู และการพัฒนา

องคกร 

 3.  เปนแหลงเรียนรูและบริการวิชาการท่ีทันสมัย เพ่ือการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 

 4.  เปนแหลงศึกษารวบรวม สืบสาน และสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม บูรณาการ ภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิ

ปญญาสากล 

 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย :  

 กาวทันโลกบนพ้ืนฐานภูมิปญญาไทย 

 Advancing to the world, Grounded on Thai Knowledge. 

 

อัตลักษณของนักศึกษา : 

 1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม และทักษะชีวิต 

 2.  มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 

 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : 

 1.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.  บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

หมายเหต ุ  :   -   หนวยงานตามกฎกระทรวงจัดตัง้สวนราชการในมหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  

  หนวยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง 

  หนวยงานที่สภามหาวทิยาลัยจัดตั้ง 

 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ 

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

 

กลุมตรวจสอบภายใน 

 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

สภาวิชาการ 

 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ 

 

คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

รองอธิการบด ี

ผูชวยอธิการบด ี

 

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

หนวยงานบริหาร หนวยงานวิชาการ หนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ 

 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

 ศูนยภาษา 

 ศูนยคอมพิวเตอร 

 คณะครุศาสตร  

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 คณะวิทยาการจัดการ  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

 โครงการบัณฑิตศึกษา 

 โครงการจัดตัง้คณะวศิวกรรมศาสตร 

      สมทุรปราการ  

 โครงการจัดตัง้วทิยาลัยนานาชาต ิ

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

         สมทุรปราการ  

 สํานักงานอธกิารบด ี 

- กองกลาง 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศึกษา 

- กลุมบริหารงานคลังและพัสด ุ

- กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

- กลุมงานวินัยและนติิการ 

 

   กองวิเทศสัมพันธและอาเซียน 

 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

 โครงการจัดทําวารสารวิชาการ 
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รองอธิการบดี 

รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 

 

 

 

รองอธิการบดี 

อ.เอกรัตน สุขะสุคนธ 

 

โครงสรางการบริหารจัดการ ปการศึกษา 2558 

โครงการจัดตั้งวิทยาลยันานาชาต ิ

ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ  

โครงการจัดตั้งคณะวศิวกรรมศาสตร สมุทรปราการ 

อ.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน 

 

ศูนยบมเพาะวิสาหกจิ 

คณะวิทยาการจดัการ 

อ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ผศ.ดร.ศรีสวคนธ แดงสอาด 

 

โครงการบัณฑติศกึษา 

ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย 

 สํานักสงเสรมิวิชาการและ 

งานทะเบยีน 

อ.ดร.พรเพ็ญ ตันประเสริฐ 

 

สํานักศิลปะและวฒันธรรม 

ผศ.ดร.ศิกษก  บรรลือฤทธิ ์

 

คณะครศุาสตร 

ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 

 

อธิการบดี 

ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง 

 

รองอธิการบดี 

ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ 

รองอธิการบดี 

อ.สุทธิชัย  ฉายเพชรากร 

 

ศูนยคอมพิวเตอร 

อ.พัชนี  เดชประเสริฐ 

 

สํานักวิทยบรกิารและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ เสารยะวิเศษ 

กองนโยบายและแผน 

นางบุษบา กอศรีสกุล 

รักษาการผูอํานวยการ 

 
สํานักประกันคุณภาพการศกึษา 

นายสมโชค  ฤทธิ์จํารูญ 

 

กองพัฒนานกัศกึษา 

อ.ธิติมา เกตุแกว 

สํานกังานอธิการบด ี

อ. เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

รักษาการผูอํานวยการ 
( 24 มิถุนายน 2558 – 7 มกราคม2559) 

 สํานกังานอธิการบด ี

ผศ. ณัฐสภุา  จิวศิวานนท 

รักษาการผูอํานวยการ 
( 8 มกราคม – 7 กรกฎาคม2559) 

กองกลาง 

นายพรชัย  ตัณฑโอภาส 

 

สํานกังานอธิการบด ี

อ.ดร.วาสนา สงัขพุม 

รักษาการผูอํานวยการ 
( 8 กรกฎาคม – 7 ตุลาคม 2559) 

ผูชวยอธิการบดี 

1) อ.ดร.วาสนา สังชพุม 

2) ผศ. ณัฐสุภา จิวศิวานนท 
 

   

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

อ.อัครกิตต์ิ ไชยธนกุลวัฒน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ 

น.ส.ไพรวัน จงรักดี 

สถาบนัวิจยัและพัฒนา 

ดร.พรศิริ  กองนวล 

 

กองวิเทศสัมพันธและอาเซยีน 

1) อ. อรวรรณ  ลีลาเกียรติวณิช 
(31 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2559) 

2) อ. นพรัตน  ปญญาดิลกพงศ 

 

ศูนยภาษา 

ผศ.ดร.ธญวรรณ  กาคาํ 
 

โครงการจัดทาํวารสารวิชาการ 
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หนวยงานวิชาการ อักษรยอ ตําแหนงหวัหนา 

1.  คณะครุศาสตร คร. คณบด ี

2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มส. คณบด ี

3.  คณะวิทยาการจัดการ วจก. คณบด ี

4.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วท. คณบด ี

5.  โครงการบัณฑิตศึกษา บฑ. ผูอํานวยการ 

หนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ 

6.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สวส. ผูอํานวยการ 

7.  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สนว. ผูอํานวยการ 

8.  สถาบันวิจัยและพัฒนา สวพ. ผูอํานวยการ 

9.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สศว. ผูอํานวยการ 

10.  ศูนยภาษา ศภ. ผูอํานวยการ 

11.  ศูนยคอมพิวเตอร ศคพ. ผูอํานวยการ 

หนวยงานบรหิาร 

12.  สํานักงานอธิการบดี สนอ. ผูอํานวยการ 

13.  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มรธ.สป. ผูอํานวยการ 

 

 

  

ชื่อหนวยงาน อักษรยอและตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559  

7 

 

กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดําเนินการประกันคุณภาพภายในมาอยางตอเน่ือง สอดคลองตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด และในปการศึกษา 2558 น้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             

ไดปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน เปน 3 ระดับ คือ  

 1.  ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก  

  องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  

  องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

  องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา  

  องคประกอบท่ี 4 อาจารย  

  องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และ 

  องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

 2.  ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

  องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

  องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

  องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   

  องคประกอบท่ี 4 การทํานุศิลปะและวัฒนธรรม 

  องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

 3.  ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

  องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

  องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

  องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   

  องคประกอบท่ี 4 การทํานุศิลปะและวัฒนธรรม และ 

  องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

 

 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ใหไดขอมูลท่ีช้ีผลการ

บริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสู

การกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเน่ือง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตาม

ตรวจสอบอยางนอยหน่ึงคร้ังในทุกสามปตามกฎกระทรวงฯ รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอสังคมในเร่ืองคุณภาพบัณฑิตโดย

ผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้น

ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

 อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมน้ีจะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ใหมีการดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
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การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการ

ดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศนท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยใหสะทอนผลการ

จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา โดย

คณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจําคณะ และ

คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยในทุกปการศึกษา มีความเช่ือมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีจะมีการรองรับ

คุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการ

ผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพ่ือสรางความเช่ือม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
 

2.1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 

 รอบปการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 กําหนดจัดเก็บขอมูลตั้งแต     

มิถุนายน 2558 – พฤษภาคม 2559 นับรวมแลวจํานวน 12 เดือน 
 

2.2 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมิน

คุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 P = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนาน้ีมาใชเปน

ขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน 2558 – พฤษภาคม 2559 

 D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา  

 C = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 

 A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา

วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้ง

งบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางป หรืองบประมาณพิเศษก็ได  

 วิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดไวดังน้ี 

 1.  มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 

 2.  มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงช้ีท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และใหมีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปท้ังระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 

 3.  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผาน

ระบบ CHE QA Online  

 4.  คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 

 5.  คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที

ไดประเมินไปแลว 

 6.  มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ มาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ระดับมหาวิทยาลัย 

 7.  มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะ 

พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปการศึกษาถัดไป 
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 8.  ผูบริหารมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในท่ี

มหาวิทยาลัยแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป 

และแผนกลยุทธ 

 9.  สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน 

นับจากสิ้นปการศึกษา 
  

2.3 แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 มหาวิทยาลัยตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกปการศึกษา ท้ังระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดยมหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และสงผลการ

ประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

ท้ังน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหน่ึงหลักสูตรหากเปนหลักสูตรใน

สาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 ในกรณีท่ีตองการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กําหนดไวดังน้ี 

 - ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวาก่ึงหน่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและอยางนอย

หน่ึงคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 

 - ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูท่ีขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแตละระดับการศึกษาเปนดังน้ี 

 - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ ผูชวย

ศาสตราจารยขึ้นไป 

 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้น

ไป 

 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยขึ้นไป 

 ในกรณีท่ีประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ไปใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัย กําหนด

ไวดังน้ี 

 -  ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวาก่ึงหน่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอยาง

นอยหน่ึงคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 

 -  ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูท่ีขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแตละระดับการศึกษา       

เปนดังน้ี 

 -  ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย

ศาสตราจารยขึ้นไป 

 -  ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้น

ไป 

 -  ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย ขึ้นไป 

 ในกรณีท่ีประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ไปใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัย กําหนด

ไวดังน้ี 

 -  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับขนาดของมหาวิทยาลัย 

 -  ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 -  กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย

รอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัด

ฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เปนดังน้ี 

 1. ประธานกรรมการ 

  -  ผูท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป และมีประสบการณเปนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 

  -  ผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป และมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ 

  -  ผูท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 

 2. กรรมการ 

  -  กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาท่ีเปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

  - กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาท่ีในระดับผูอํานวยการหนวยงานขึ้นไปมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหน่ึงคร้ังในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน เพ่ือใหเปนไปตามขอ 36 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
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เปาหมายแตละตัวบงช้ีตามองคประกอบในการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558  

(1 มิถุนายน 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) 

ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุรี ครั้งที่ 12/2558  

 

เกณฑพิจารณา ตัวบงชี ้
เปาหมายปการศึกษา 2559 

ผูกํากบัดูแล ผูจดัเก็บขอมูล 
ผูจดัทํารายการ

หลักฐาน การดําเนินงาน คะแนน 

องคประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑติ 

คาเฉล่ียของระดับ

คุณภาพของทุ ก

ห ลั ก สู ต ร ที่

ม ห า วิ ท ย า ลั ย

รับผิดชอบ 

1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

 มีคาเฉล่ียของระดับ

คุ ณ ภ า พ ข อ ง ทุ ก

หลักสูตรเทากับ 3.01 

3.01 ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ 

 

- คณะทัง้ 4 คณะ  

- โครงการ

บัณฑิตศึกษา 

สํานักประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ร อ ย ล ะ ข อ ง

อา จา ร ย ประ จํ า

มหาวิทยาลัย 

ที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก 

1 .2  อาจ า รย ประ จํ า

มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

รอยละ 25 25 x 5 

40 

= 3.13 

ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ 

 

- คณะทัง้ 4 คณะ  

- กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร (สนอ.) 

กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร (สนอ.) 

รอยละของอาจารย

ป ร ะ จํ า 

มหาวิทยาลัย 

ที่ ดํ า รง ตํ าแหน ง

ทางวิชาการ 

1 . 3 อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

มหาวิทยาลัยที่ 

ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ท า ง

วิชาการ 

รอยละ 20 

 

20 x 5 

60 

= 1.67 

ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ 

 

- คณะทัง้ 4 คณะ  

- กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร (สนอ.) 

กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร (สนอ.) 

6 ขอ 1.4การบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

 

- คณะทัง้ 4 คณะ  

- กองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

6 ขอ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

 

- คณะทัง้ 4 คณะ  

- กองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

องคประกอบที่ 2 : การวจิัย 

6 ขอ 2.1 ระบบและกลไกการ

บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า

ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น

สรางสรรค 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  รศ.ดร.วิไล  ตัง้จิตสมคิด 

 

- คณะทั้ง 4 คณะ  

- สถา บันวิ จัยและ

พัฒนา 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คะแนนเฉล่ียของ

คะแนนประเมิน

ระดั บค ณะ แล ะ

หนวยงานวิจัย 

2 . 2  เ งิ น ส นั บ ส นุ น

งานวิจัยและ 

งานสรางสรรค 

ผลรวมของผลการ

ประเมินเงิน

สนับสนุนงานวิจัย

ของทุกคณะและ

หนวยงานวิจัย

เทากับ 5.00 

5.00  

 

 

 

 

 

รศ.ดร.วิไล  ตัง้จิตสมคิด 

 

- คณะทั้ง 4 คณะ  

- สถา บันวิ จัยและ

พัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คะแนนเฉล่ียของ

คะแนนประเมิน

ระดั บค ณะ แล ะ

หนวยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

ผลรวมของคะแนน

ผลการประเมินผล

งานทางวิชาการ

ของทุกคณะและ

หนวยงานวิจัย 

เทากับ 2.51 

 

2.51 - รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 

- ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ 

 

 

 

- คณะทัง้ 4 คณะ  

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

- คณะทัง้ 4 คณะ  

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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เกณฑพิจารณา ตัวบงชี ้
เปาหมายปการศึกษา 2559 

ผูกํากบัดูแล ผูจดัเก็บขอมูล 
ผูจดัทํารายการ

หลักฐาน การดําเนินงาน คะแนน 

องคประกอบที่ 3 : การบรกิารวิชาการ 

6 ขอ 3.1 การบริการวิชาการ

แกสังคม 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 

- ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

- ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท 

- คณะทัง้ 4 คณะ  

- ทุกหนวยงานที่

ใหบริการวิชาการแก

สังคม 

- มรธ.สป. 

ผศ. ณัฐสุภา   

จิวศิวานนท 

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

7 ขอ 4.1 ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ 

 

- คณะทัง้ 4 คณะ  

- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมและ

มรธ.สป. 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

7 ขอ 5.1 การบริหารของ

มหาวิทยาลัย 

เพ่ือการกํากับ ติดตาม

ผลลัพธตาม 

พันธกิจ กลุม

มหาวิทยาลัย และ

เอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  -  ผศ.ดร.ยุวลักษณ 

   เวชวิทยาขลัง 

- รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 

- ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

- ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท 

- คณะทัง้ 4 คณะ  

- ทุกหนวยงาน 

- มรธ.สป. 

เกณฑมาตรฐาน  

ขอที่ 1, 6 

- กองนโยบายและ

แผน 

เกณฑมาตรฐาน  

ขอที ่2 

- กลุมบริหารงานคลัง

และพัสด ุ

เกณฑมาตรฐาน  

ขอที่ 3, 7 

- สํานักประกันคุณภาพ

การศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน  

ขอที่4 

- สํานักงานอธิการบด ี

เกณฑมาตรฐาน  

ขอที่5 

- สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

เกณฑมาตรฐาน  

ขอที่6 

- กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร (สนอ.) 

คะแนนเฉล่ียของ

ผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 

5.2 ผลการบริหารงาน

ของคณะ 

คะแนนเฉล่ียของผล

การประเมินระดับ

คณะทุกคณะ 

3.51 -  ผศ.ดร.ยุวลักษณ 

   เวชวิทยาขลัง 

- รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 

- ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

- ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท 

- คณะทัง้ 4 คณะ สํานักประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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เกณฑพิจารณา ตัวบงชี ้
เปาหมายปการศึกษา 2559 

ผูกํากบัดูแล ผูจดัเก็บขอมูล 
ผูจดัทํารายการ

หลักฐาน การดําเนินงาน คะแนน 

5 ขอ 5.3 ระบบกํากับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ 

มีการดําเนินงาน 5 

ขอ 

4.00  - ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

 

- คณะทัง้ 4 คณะ  

- สํานักประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

- กองนโยบายและ

แผน 

เกณฑมาตรฐาน  

ขอที ่1,2,4 

- สํานักประกันคุณภาพ

การศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน  

ขอที ่3 

- กองนโยบายและ

แผน 

เกณฑมาตรฐาน  

ขอที ่5 

- สํานักประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 
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ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

1. หลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานของ 

สกอ. 

2. ศักยภาพอาจารยดานการศึกษาตอระดับปริญญา

เอกและตําแหนงทางวิชาการ 

3. แผนพัฒนานักศึกษาระยะยาว 

4. หลักสูตรใหมท่ีตอบสนองความตองการของสถาน

ประกอบการและหลักสูตรนานาชาติ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจํานวนหลักสูตร 37 หลักสูตร 

ประกอบดวยหลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 35 หลักสูตร และ

ปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร มีจํานวนหลักสูตรผานการ

ประเมิน จํานวน 37 หลักสูตร 

มหาวิทยาลัย มีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปการศึกษา 

2559 จํานวน 61 คน จากอาจารยประจําท้ังหมด 264 คน      

ซ่ึงในปการศึกษา 2558 มีอาจารย ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จํานวน 52 คน จากอาจารยประจําท้ังหมด 233 คน 

มหา วิทยาลั ย  มีอ าจารย ท่ี มี ตํ าแหน งทาง วิ ชาการ                     

ปการศึกษา 2559 ผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 39 คน       

รองศาสตราจารย จํานวน 3 คน จากอาจารยประจําท้ังหมด 

264 คน  ซ่ึงในปการศึกษา 2558 มีอาจารยท่ีมีตําแหนงทาง

วิชาการ ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 37 คน รองศาสตราจารย 

จํานวน 2 คน จากอาจารยประจําท้ังหมด 233 คน 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

- แหลงตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดพัฒนาวารสาร

ของมหาวิทยาลัย ไดแก วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ใหอยูในฐาน TCI กลุม 1และไดพัฒนาวารสารวิจัย    

ราชภัฏธนบุรี รับใชสังคม ใหอยูในฐานTCI วารสารกลุมท่ี 2 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ควรเพ่ิมมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมใหมากขึ้น 

อีกท้ังควรสรางกิจกรรมดานวัฒนธรรมใหสอดคลอง

กับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

2 .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด า น

ศิลปวัฒนธรรมใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ท้ังในดาน

ศิลปวัฒนธรรม การเ รียนการสอน และกิจกรรม

นักศึกษา โดยสรางการมีสวนรวมในระดับคณะและ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะใหสาขาท่ีเก่ียวของไดมีโอกาส

เปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร 

 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทํา

แผนแมบทการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมระยะ 5 ป    

เพ่ือการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

และมีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียนการ

สอน ตลอดจนมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

แมบทการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมกําลังดําเนินการนําการละเลน

พ้ืนบาน กระตั้วแทงเสือมาพัฒนาเพ่ือสรางมาตรฐานทาง

ศิลปวัฒนธรรมอันเปนอัตลักษณทางการแสดงเฉพาะพ้ืนท่ีฝง

ธนบุรีตอไป 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ(5.1) 

1.การกํากับดูแลใหหลักสูตรไดคุณภาพตามเกณฑ

คุณภาพของสกอ. ทุกหลักสูตร 

2. การกํากับดูแลการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ/

กิจกรรมท่ีประกอบดวยวัตถุประสงคท่ีชัดเจนสามารถวัด

ไดเพ่ือนําไปสูการรายงานผลตามเกณฑคุณภาพของ

สกอ. 

3. การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเก่ียวกับการ

จัดการความรู การพัฒนางานโดยฐานงานวิจัยท่ีเกิด

ประโยชนตอหนวยงานและเผยแพรสูหนวยงานภายนอก

ไดดวย 

 

ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย มีจํานวนหลักสูตร 37 

หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 35 

หลักสูตร และปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร มีจํานวน

หลักสูตรผานการประเมิน จํานวน 37 หลักสูตร ทุกหลักสูตร

ผานเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. มีผลการ

ประเมินผานทุกหลักสูตร โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.01  

จ า กป กา ร ศึ กษ า  25 5 8  มี จํ า นว น  36  หลั ก สู ต ร 

ประกอบดวยหลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 34 หลักสูตร และ

ปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร มีจํานวนหลักสูตรผานการ

ประเมิน จํานวน 26 หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

ปการศึกษา 2559 เพ่ือการกํากับติดตามการดําเนินงานของทุก

คณะ ทุกหนวยงาน และทุกหลักสูตร เพ่ือนําผลการติดตามการ

ดําเนินงานรายตอคณะกรรมการบริหารตอไป 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ(5.2, 5.3) 

1.คุณภาพหลักสูตรท่ีไมผานเกณฑคุณภาพของสกอ. 

2. ศักยภาพอาจารยดานตําแหนงทางวิชาการ 

3. จํานวนนักศึกษาลดลงรอยละ 40 

      มหา วิทยาลัย  มีจํ านวนหลักสูตร 37 หลักสูตร 

ประกอบดวยหลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 35 หลักสูตร และ

ปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร มีจํานวนหลักสูตรผานการ

ประเมิน จํานวน 37 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผานเกณฑการ

กํากับมาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. มีผลการประเมินผานทุก

หลักสูตร โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.01  

มหาวิทยาลัย มีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปการศึกษา 

2559 จํานวน 61 คน จากอาจารยประจําท้ังหมด 264 คน   

มหา วิทยาลั ย  มีอ าจารย ท่ี มี ตํ าแหน งทาง วิ ชาการ                     

ปการศึกษา 2559 ผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 39 คน       

รองศาสตราจารย จํานวน 3 คน จากอาจารยประจําท้ังหมด 

264 คน   

มหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ  ปการศึกษา 

2558 จํานวน 4,820 คน แตมหาวิทยาลัยรับนักศึกษา ภาค

ปกติ ไดจริง จํานวน 3,184 คน ซ่ึงต่ํากวาแผนการรับนักศึกษา 

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการประชาสัมพันธการรับ

นักศึกษาและมีการกํากับติดตามตามแผนการประชาสัมพันธ

การรับนักศึกษาเปนไปตามเปาหมายของแผนการรับนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธการรับนักศึกษา นักศึกษาท่ีรับ

ไดจ ริงสวนใหญ รับไดตามแผนการรับนักศึกษา ยกเวน        
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

บา งส าข า ท่ี รับ ได ต่ํ า กว า แ ผนกา ร รั บ นั กศึ กษ า  เ ช น                 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการ

ชุมชน การสรางสรรคศิลปะดิจิตอล สารสนเทศศาสตร 

ออกแบบทัศนศิลป  และภาษาอังกฤษธุร กิจ (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจระหวางประเทศ ธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจนํา

เท่ียวและธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

อาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีไฟฟา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2  

ผลการดําเนินงาน 

ตามองคประกอบ 1 - 5                        
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ระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลยั 

 

 ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบงช้ี  

 ท่ีดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จํานวนรวม 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
 

องคประกอบใน 

การประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเฉลีย่ของระดับคุณภาพของทุก

หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก 

รอยละของอาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัย ท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละของอาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ระดับคณะและหนวยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ระดับคณะและหนวยงานวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

4. การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และ

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.2  ผลการบริหารของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

 

 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนมีความรู

ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต

การกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 

มีกระบวนการบริหารจัดการ   การเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 

 ตัวบงช้ีจํานวน 5 ตัวบงช้ี คือ 

  ตัวบงช้ีท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

  ตัวบงช้ีท่ี 1.2   อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  ตัวบงช้ีท่ี 1.3   อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  ตัวบงช้ีท่ี 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ตัวบงช้ีท่ี 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย

รับผิดชอบ 
 

เกณฑการประเมิน 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ 

 

 
 

 หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

เห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัว

บงช้ีน้ีใหครบถวน 
 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีจํานวน 37 หลักสูตร ประกอบดวยปริญญาตรีจํานวน 35 หลักสูตร และปริญญาโท

จํานวน 2 หลักสูตร มีจํานวนท่ีผานการประเมิน 37 หลักสูตร รายละเอียดดังน้ี 
 

คณะครุศาสตร ผานทัง้หมด 7 หลักสูตร ไดแก 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร     3.35  คะแนน  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป     2.68  คะแนน  

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา     2.99  คะแนน 

สาขาวิชาภาษาองักฤษ          2.44  คะแนน 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา             3.47  คะแนน 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย        3.06  คะแนน   

 สาขาวิชาภาษาไทย             3.14  คะแนน     

รวมไดคะแนน 21.13 คะแนน เฉล่ียทั้งหมด 3.02 คะแนน 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผานทั้งหมด 13 หลักสูตร ไดแก 

 สาขาวิชาภาษาไทย             3.43  คะแนน  

สาขาวิชาการสรางสรรคศลิปะดจิิทัล    2.79  คะแนน 

 สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร     2.68  คะแนน  

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง         3.06  คะแนน 

 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป   3.17  คะแนน   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ             1.92   คะแนน  

 สาขาวิชานิติศาสตร         2.10  คะแนน 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีมหาวิทยาลยัรับผดิชอบ 
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สาขาวิชาการจัดการชุมชน   3.12   คะแนน 

 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป   3.11  คะแนน    

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   3.28   คะแนน 

 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร             3.70   คะแนน    

 สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ (ภาษาองักฤษ)      2.76   คะแนน  

 สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ (ระดบัปริญญาโท)  2.31   คะแนน 

รวมไดคะแนน 37.43 คะแนน เฉล่ียทั้งหมด 2.88 คะแนน 

คณะวิทยาการจดัการ ผานทั้งหมด 7 หลักสูตร ไดแก 

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     3.35  คะแนน    สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ                    2.99   คะแนน 

 สาขาวิชาบญัชี     3.43  คะแนน    สาขาวิชาธุรกิจศึกษา                            2.60    คะแนน 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร       3.36  คะแนน    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระดบัปริญญาโท)    3.07   คะแนน 

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   3.52   คะแนน 

รวมไดคะแนน 22.32 คะแนน เฉล่ียทั้งหมด 3.19 คะแนน 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานทั้งหมด 10 หลักสูตร ไดแก 

 สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม    3.08   คะแนน   

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร        3.21   คะแนน 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร   3.17   คะแนน  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม     3.02   คะแนน 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   3.55   คะแนน  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา        3.09   คะแนน 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   2.61   คะแนน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม      3.52   คะแนน 

 สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (ตอเน่ือง)    2.66  คะแนน 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา             2.76   คะแนน 

รวมไดคะแนน 30.67 คะแนน เฉล่ียทั้งหมด 3.07 คะแนน 
 

ผลรวมคะแนนทกุหลักสูตรที่ผานเทากับ 111.55 คะแนน 
  

 ดังน้ันคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ คือ 

 

 

 

รายการหลักฐาน 

 1.1.1.1 ตารางสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

                        ประจําปการศึกษา 2559 

 1.1.1.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 

 

111.55 
= 3.01 

37 
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.01 ผานทุกหลักสูตร 3.01   

 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและความลุมลึก

ทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ

การพัฒนาองคความรู ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอน

ในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 
 

เกณฑเฉพาะ  

 คารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
  

สูตรการคํานวณ 

1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ :  

 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ีอาจใช

คุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีท่ีมี

อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
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ตารางสรุปอาจารยประจําที่มีคุณวฒุิปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปริญญาเอก ทัง้หมด ปการศึกษา 2558 ดงัตารางตอไปน้ี 

คณะ 
วุฒิการศึกษา 

อาจารยประจําทั้งหมด คะแนนที่ได 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร - 28 17 45 4.72 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 49 16 71 2.82 

คณะวิทยาการจดัการ - 55 10 65 1.92 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 42 9 52 2.16 

รวม 7 174 52 233 2.79 

หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาตรี เปนอาจารยชาวตางประเทศ 
 

ตารางสรุปอาจารยประจําที่มีคุณวฒุิปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปริญญาเอก ทัง้หมด ปการศึกษา 2559 ดงัตารางตอไปน้ี 

คณะ 
วุฒิการศึกษา 

อาจารยประจําทั้งหมด คะแนนที่ได 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร - 34.5 19 53.5 4.44 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.5 61.5 16 82 2.44 

คณะวิทยาการจดัการ - 56 14.5 70.5 2.57 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 45.5 11.5 58 2.48 

รวม 5.5 197.5 61 264 2.89 

หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาตรี เปนอาจารยชาวตางประเทศ 
 

ตารางสรุปสัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ปริญญาโท ปรญิญาตรี ทัง้หมด ปการศึกษา 2558 ดงัตาราง

ตอไปน้ี 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาเอก 52 22.32 

ปริญญาโท 174 74.68 

ปริญญาตรี 7 3.00 

รวม 233 100 
  

 

ตารางสรุปสัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ปริญญาโท ปรญิญาตรี ทัง้หมด ปการศึกษา 2559 ดงัตาราง

ตอไปน้ี 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาเอก 61 23.11 

ปริญญาโท 197.5 74.81 

ปริญญาตรี 5.5 2.08 

รวม 264 100 
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ผลการดําเนินงาน 

ตารางสรุปอาจารยประจําที่มีคุณวฒุิปรญิญาเอก 

คณะ 
วุฒิการศึกษา อาจารยประจํา

ทั้งหมด 
คิดเปนสัดสวน 

ป. เอก (2558) ป. เอก (2559) 

คณะครุศาสตร 17 19 53.5 35.51 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 16 16 82 19.51 

คณะวิทยาการจดัการ 10 14.5 70.5 20.57 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 9 11.5 58 19.83 

รวม 52 61 264 23.11 

  

 มีอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกจํานวน 61 คน โดยท่ีมีอาจารยประจําท้ังหมดจํานวน 264 คน        คิดเปนรอย

ละ 23.11 เทียบเปนคะแนนเทากับ  

 

 

 

รายการหลักฐาน 

 1.2.2.1 ขอมูลบคุลากรเร่ืองคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงวิชาการ จากกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

  

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.13 มีปริญญาเอกคดิเปนรอยละ 23.11 2.89   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11 
X  5     = 2.89 คะแนน  

40 
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ตัวบงช้ีที่ 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยในมหาวิทยาลัย

ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ืองเพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน 

รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตาม

พันธกิจ 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 

เกณฑเฉพาะ  

 คารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

รวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
X 100 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 

 

จํานวนอาจารยประจํามหาวทิยาลัยทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2558 

คณะ 

ปการศึกษา 2558 
อาจารย

ประจําทั้งหมด 
คะแนนที่ได อาจารย 

(คน) 

ผูชวยศาสตราจารย 

(คน) 

รองศาสตราจารย 

(คน) 

คณะครุศาสตร 37 8 - 45 1.48 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 59 12 - 71 1.41 

คณะวิทยาการจดัการ 54 9 2 65 1.41 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 44 8 - 52 1.28 

รวม 194 37 2 233 1.40 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะ 

ปการศึกษา 2559 
อาจารยประจํา

ทั้งหมด 
คะแนนที่ได อาจารย 

 (คน) 

ผูชวยศาสตราจารย 

(คน) 

รองศาสตราจารย 

(คน) 

คณะครุศาสตร 43.5 9 1 53.5 1.56 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 69 13 - 82 1.32 

คณะวิทยาการจดัการ 57.5 11 2 70.5 1.54 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 52 6 - 58 0.86 

รวม 222 39 3 264 1.33 

 

มีอาจารยประจําคณะดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 42 คน โดยมีอาจารยท้ังหมดจํานวน 264 คน  

จากสตูร คํานวณคารอยละของอาจารยประจาํมหาวิทยาลยัท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =  

42 
X 100 คิดเปนรอยละ 15.91 

264 

 

ดังน้ัน เม่ือเทียบแปลงคารอยละท่ีคํานวณได เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

15.91 
X 5 = 1.33 คะแนน 

60 

 

รายการหลักฐาน 

 1.3.1.1 ขอมูลบคุลากรเร่ืองคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงวิชาการ จากกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

1.67 คิดเปนรอยละ 15.91 1.33   
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ตัวบงช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษาท้ังดานวิชาการและการใช

ชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอการบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ีอการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอก

มหาวิทยาลัยท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 2.  มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก

นักศึกษา 

 3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือ

เปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดบริการใหคําปรึกษา 

แนะแนวด านการใช

ชี วิ ต  และการเ ข า สู

อาชีพแกนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา

มีการใหบริการดานงานแนะแนวการศึกษา 

ดานการใชชีวิต ดานการดูแลสุขภาพ 

ดานแหลงทุนการศึกษา ดานอาชีพและ

การจัดหางาน ดังน้ี 

- ดานการแนะแนวการศึกษาและ

การใช ชีวิต  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ ง

อาจารยท่ีปรึกษา (1.4.1.1) โดยมีการ

กําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษาดานวิชาการ

และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาตาม

ปฏิทินการศึกษา (1.4.1.2) ในบางกรณีอาจ

1.4.1.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา

ประจําป 2559 

1.4.1.2 ปฏิทินการศึกษา 2559 

1.4.1.3 ภาพหองแนะแนว 

1.4.1.4 แบบบันทึกการใหคําปรึกษา 

1.4.1.5 สมุดลงลายมือช่ือขอรับบริการ

ใหคําปรึกษา 

1.4.1.6 บอรดประชาสัมพันธ 

  - บอรดงานแนะแนว 

- บอรดรับสมัครงาน 

1.4.1.7 เว็บไซตกองพัฒนานักศกึษา 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มีเ ร่ืองละเอียดออน มหาวิทยาลัยได

มอบหมายใหฝายแนะแนวทําหนาท่ีให

คําปรึกษา แนะนําแกนักศึกษาในดาน

การศึกษา เลาเรียน การใชชีวิตการเปน

นักศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัย การแกไข

ปญหาทางดานการศึกษาเล าเ รียน     

ซ่ึงการใหบริการมีชองทางนักศึกษา

เขาถึงไดงาย (1.4.1.3) พรอมกับไดจัดทํา

แบบบันทึกการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา

รายบุคคล (1.4.1.4) ในปการศึกษา 2559 

มีนักศึกษาเขามารับบริการใหคําปรึกษา

ในดานปญหาสวนตัว การเรียน และ

คุณภาพชีวิต สุขภาพ ความเครียด    

การปรับตัว และดานทุนการศึกษา รวม

ท้ังสิ้น 69 คน 

 - ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา 

แนะแนวการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาได

จัดบริการใหขอมูลอาชีพ จัดบริการให

คําปรึกษาดานเทคนิค วิธีการเขียน Resume 

เพ่ือการสมัครงาน ดานการจัดหาแหลง

งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

ตลอดท้ังปการศึกษาโดยนักศึกษาท่ีมา

ติดตอไดลงลายมือช่ือขอรับบริการลงใน

สมุดท่ีไดจัดเตรียมไว (1.4.1.5) และชองทาง

บอรดประชาสัมพันธ (1.4.1.6) และเว็บไซต

กองพัฒนานักศึกษา (1.4.1.7) 

- ดานแหลงเงินทุนการศึกษากองพัฒนา

นักศึกษา โดยมีฝายทุนการศึกษาจัด

ใหบริการดานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก 

และทุนการศึกษาใหเปลา โดยใหขอมูล

ผาน Facebook กยศ. (1.4.1.8) และบอรด

ประชาสัมพันธ (1.4.1.9)  

 

1.4.1.8 Facebook กองทุนกูยืมเพ่ือ

การศึกษา (กยศ.) 

1.4.1.9 บอรดประชาสัมพันธงาน

กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

1.4.10 ภาพการใหบริการดานดูแล

สุขภาพแกนักศึกษา 

1.4.11 ภาพหองออกกําลังกาย 

1.4.12 บอรดประชาสัมพันธงานดาน

ทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร 

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

นอกจากน้ีแลวมีบริการใหคําปรึกษา 

การดูแลสุขภาพ การใชยาเวชภัณฑให 

กับนักศึกษา โดยมีพยาบาลวิชาชีพจาก

งานอนามัยและพยาบาล (1.4.10) และ

กองพัฒนานักศึกษา ทําหนาท่ีให บริการ

หองออกกําลังกาย (1.4.11) งานดาน

ทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร (1.4.12) 

 2 มี กา ร ให ข อ มู ลขอ ง

หนวยงาน ท่ีใหบริการ

กิจ กรรม พิ เ ศษนอก

หลักสูตร แหลงงานท้ัง

เต็มเวลาและนอกเวลา

แกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา

มีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร

ใหแกนักศึกษา (1.4.2.1) เชน กิจกรรม

ออกคายอาสา เชน โครงการ จิตอาสา

ราชภัฏรวมใจสรางฝาย ณ ศูนยอนุรักษ

ขอมูลสัตวปา แกงกระจาน โดยรับสมัคร

นักศึกษาท่ีสนใจเขารวมโครงการจํานวน 

60 คน โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

1 เพ่ือชวยชะลอการไหลของนํ้า และ

เก็บกักนํ้าทําใหเกิดความชุมช้ืน          

2 เพ่ือปลูกจิตสํานึกดานจิตอาสาให

นักศึกษา  

3 เพ่ือใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกัน 

ไดรวมกันสรางสรรคสิ่งดีๆ สูสังคม และ

จัดบริการใหขอมูล แหลงงาน ท้ังเต็ม

เวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา โดย

เนนการใหบริการขอมูลขาวสารผานสื่อ

ชองทางตางๆ หลายชองทาง ดังน้ี 

- บอรดประชาสัมพันธการรับสมัคร

งาน (1.4.2.2)  

- เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา (1.4.2.3)  

   - บอรดประชาสัมพันธของงาน

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย (1.4.2.4) 

1.4.2.1 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการจิตอาสาราชภัฏรวมใจ

สรางฝาย 

1.4.2.2 บอรดประชาสัมพันธรับสมัคร

งาน 

1.4.2.3 เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา 

1.4.2.4 บอรดประชาสัมพันธของ

งานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 

 

 3 จั ด กิ จ กร รม เ ต รี ย ม

ความพรอมเ พ่ือการ

ทํางานเม่ือสําเร็จการ 

ศึกษาแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา 

เห็นความสําคัญของบัณฑิต ท่ีจะออกไป

ทํางานใหกับสังคม จึงไดจัดกิจกรรม

เตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ

สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา โดยผาน

1.4.3.1 โครงการนัดพบสถานประกอบ-

การ DRU Part-Time Job Fair 2016 

1.4.3.2 โครงการนัดพบสถานประกอบ-

การ DRU FULL-Time Job Fair 2016 

1.4.3.2 ภาพหองแนะแนว 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

กิจกรรม/โครงการตางๆ ไดแก โครงการ 

DRU Part-Time Job Fair 2016 จัดขึ้นวัน

พฤหัสบดีท่ี 14 กรกฎาคม 2559 (1.4.3.1) 

โดยมีผูสนใจเขารวมจํานวน 300 คนและมี

สถานประกอบการเขารวมจํานวน 21

บริษัท โดยกําหนดเปาหมายเปน

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 - 3และ DRU FULL-

Time Job Fair 2016 จัดขึ้นวันพุธท่ี 8

กุมภาพันธ 2560 โดยมีผูสนใจเขารวม

จํานวน 300 คนและมีสถานประกอบการ

เขารวมจํานวน 22 บริษัทโดยกําหนด

กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 - 5 

(1.4.3.2) โดยในกิจกรรมในโครงการฯ  

มีการอบรมเตรียมความพรอมสูอาชีพ 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับสมัคร

งาน การสัมภาษณงาน การเขียนใบ

สมัครงาน ใหกับนักศึกษากอนสําเร็จ

การศึกษา และเพ่ือใหนักศึกษาไดพบกับ

สถานประกอบการโดยตรง รวมท้ัง

มหาวิทยาลัยมีหอ งแนะแนวเ พ่ือให

คําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษาท่ีขอ

คําแนะนําในเร่ืองการรับสมัคงานและ

การใชชีวิต โดยมีเจาหนาท่ีท่ีจบจิตวิทยา

การแนะแนว เปนผูใหคําปรึกษาและได

กําหนดชวงเวลาการใหบริการ 

1.4.3.3 แบบบันทึกการใหคําปรึกษา 

 4 ประเมินคุณภาพของ

การจัดกิจกรรมและ

การจัด บริการในขอ 1 

- 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา

ไดประเมินคุณภาพ ในขอ 1-3 มีผลการ

ประเมินคุณภาพของการใหบริการ ดังน้ี 

1. การจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนว

ดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแก

นักศึกษาในสถาบัน ประจําปการศึกษา 

2559 เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการ

ทุกช้ันป จํานวน 97 ราย ผลการประเมิน

ความพึงพอใจการใหบริการดานงาน

แนะแนว ในภาพรวมพบวา ผูใชบริการมี

1.4.4.1 สรุปผลการประเมินความ

พึงพอใจการใหบริการดานงานแนะ

แนว 

1.4.4.2 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการจิตอาสาราชภัฏรวมใจ

สรางฝาย 

1.4.4.3 สรุปผลการการประเมิน

ความพึงพอใจการใหบริการดานการ

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ

วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ความพึงพอใจในระดับมาก คาคะแนน

การประเมินเฉลี่ย 4.16 (1.4.4.1) 

2. การใหขอมูลของหนวยงานท่ี

ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 เก็บ

ขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุกช้ันป 

จํานวน 60 ราย ผลการประเมินการ

ดําเนินงานในภาพรวมพบวา ผูใชบริการ

มีความพึงพอใจในระดับมาก คาคะแนน

การประเมินเฉลี่ย 4.59 (1.4.4.2)   

3. การจัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการ 

ศึกษาแกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2559 เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการ

ทุกช้ันป จํานวน 629 ราย ผลการประเมิน

การดําเนินงานในภาพรวมพบวาผูใช 

บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก   

ค า คะแนนการประเ มินเฉลี่ ย  3.70 

(1.4.4.3) โครงการ DRU Part-Time 

Job Fair 2016 เก็บขอมูลจากนักศึกษา 

จํานวน 300 ราย ผลการประเมินการ

ดําเนินงานในภาพรวมพบวา ผูใชบริการ

มีความพึงพอใจในระดับมาก คาคะแนน

การประเมินเฉลี่ย 4.37 (1.4.4.4) และ 

โครงการนัดพบสถานประกอบการ DRU 

FULL-Time Job Fair 2016 เก็บขอมูล

จากนักศึกษาผูใชบริการช้ันปสุดทาย 

จํานวน 300 ราย ผลการประเมินการ

ดําเนินงานในภาพรวมพบวา ผูใชบริการ

มีความพึงพอใจในระดับดี คาคะแนน

การประเมินเฉลี่ย 4.32 (1.4.3.5)  

4. ดานการใหบริการดานงานพยาบาล 

เก็บขอมูลจากนักศึกษา จํานวน 41 ราย 

ผลการประเมินการดําเนินงานในภาพ 

1.4.4.4 รายงานผลการดําเนินโครง 

การนัดพบสถานประกอบการ DRU 

Part-Time Job Fair 2016 

1.4.4.5 รายงานผลการดําเนินโครง 

การนัดพบสถานประกอบการ DRU 

FULL-Time Job Fair 2016 

1.4.4.6 สรุปผลการประเมินความ

พึงพอใจการใหบริการดานงานพยาบาล 

1.4.4.7 สรุปผลการประเมินความ

พึงพอใจการใหบริการศูนยสราง

เสริมสุขภาวะ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

รวมพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก คาคะแนนการประเมินเฉลี่ย 

4.29 (1.4.4.5) 

5. การใหบริการศูนยสรางเสริมสุข

ภาวะ เก็บขอมูลจากนักศึกษา จํานวน 

34 ราย ผลการประเมินการดําเนินงาน

ในภาพรวมพบวา ผูใชบริการมีความพึง

พอใจในระดับดี คาคะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 3.90 (1.4.4.6) 

สรุปผลการประเมินคุณภาพของการ 

จัดกิจกรรมและการจัดบริการในภาพรวม 

ในขอ (1) (2) (3) =  4.16 + 4.59 + 

3.70+4.37+4.32/5 มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก คาคะแนนการประเมินเฉลี่ย 

4.23 

 5 นําผลการประเมินจาก

ข อ  4  ม า ป รั บ ป รุ ง

พัฒนาการใหบริการ

และการใหขอมูล เพ่ือ

สงใหผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเปนไปตาม

ควา มค าดห วั ง ขอ ง

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ

จัดบริการมาปรับปรุงพัฒนาการให 

บริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผล

การประเมินเปนไปตามความตองการ

ของนักศึกษา โดยไดนําผลการประเมิน

เขาเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี และแผนการใหบริการขอมูล

ขาวสารในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2560 

เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 (1.4.5.1) 

ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมาย

ใหผู รับผิดชอบในแตละหนวยงาน

ดําเนินการและหาวิธีการจัดการและ

ปรับปรุง ตามขอเสนอแนะ ในแตละดาน 

เพ่ือไปปรับปรุงพัฒนาการให บริการและ

การใหขอมูล ใหเปนไปตามความคาดหวัง

ของนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป โดย

มอบหมายใหผู รับ ผิดชอบในแตละ

หนวยงานดําเนินการ 

1.4.5.1 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบ ริหาร กิจ กา ร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คร้ังท่ี 2/2560 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 6 ใหขอมูลและความรูท่ี

เปนประโยชนแกศิษย

เกา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา

จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน

ตอศิษยเกา สามารถตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาและ

กิจกรรมของคณะ ตาง ๆ ไดทางเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัย เว็บไซตกองพัฒนา

นักศึกษา เว็บไซตของคณะ Facebook 

ของกองพัฒนานักศึกษา มีการจัดสง

ขาวสารใหกับนักศึกษาเก่ียวกับกําหนด 

การรับพระราชทานปริญญาบัตรการให 

บริการขอมูลท่ีศิษยเกามีปญหาผานทาง

โทรศัพท เว็บไซตของมหาวิทยาลัยและ

ติดตอสอบถามโดยตรงไดท่ีกองพัฒนา

นักศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 2  

รวมท้ังมีการจัดโครงการใหบริการ

ศิษยเกา ไดแกโครงการการใหบริการ

หองออกกําลังกายสําหรับศิษยเกา โดยมี

การจัดทําบัตรสมาชิกเพ่ือเขาใชหอง

ออกกําลังกายแกศิษยเกา 

1.4.6.1 เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

http://www.dru.ac.th 

1.4.6.2 จดหมายแนบกําหนดการ 

รับพระราชทานปริญญาบัตร  

1.4.6.3 วารสารพิกุลจัน 

1.4.6.4 เอกสารประกอบการฝก 

ซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

1.4.6.5 เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา 

http://dit.dru.ac.th/home/010/  

1.4.6.6 Facebook กองพัฒนานักศึกษา 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00   
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ตัวบงช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวนกิจกรรมนักศึกษา 

หมายถึง กิจกรรมเสริมสรางหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยมหาวิทยาลัยและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาส

ไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผน

และการจัดกิจกรรม 

 2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปน้ีใหครบถวน 

 -  กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 -  กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

 -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

 -  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

 -  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 3.  จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

 4.  ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป 

 5.  ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย โดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการ

จั ด ทํ า แ ผ น แ ล ะ ก า ร       

จัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศกึษา 

ไดดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนา

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีองคกร

ท่ีเขารวมงานประกอบดวยคณะกรรม 

การบริหารกิจการนักศึกษา กองพัฒนา

นักศึกษา องคการนักศึกษา สภานักศึกษา 

1.5.1.1 แผนพัฒนานักศึกษา      

ปการศึกษา 2559 

1.5.1.2 แผนพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

(พ.ศ.2556-2560)  

1.5.1.3 คูมือจัดกิจกรรมนักศึกษา 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559 

36 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

สโมสรนักศึกษาคณะ เพ่ือพิจารณาการ

จัดกิจกรรมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา 

ปการศึกษา 2559 (1.5.1.1) โดยใหสอดคลอง

กับแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2556 – 2560 (1.5.1.2) 

รวมท้ังมีการจัดทําคูมือจัดกิจกรรม เพ่ือ 

ใหองคการนักศึกษา สภานักศึกษา 

สโมสรนักศึกษาคณะใชในการจัดกิจกรรม

เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 2 ในแผนการจัด กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ใหดําเนิน

กิจกรรมในประเภทตอไป 

น้ีใหครบถวน ดังน้ี  

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด

โดยมหาวิทยาลัย 

- กิจกรรมกีฬา หรือการ 

สงเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณ 

ธรรมและจริยธรรม  

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศกึษา 

เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนสงเสริมให

นักศึกษาคิดริเ ร่ิมในการจัดกิจกรรม 

อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

นักศึกษา โดยกิจกรรมท่ีเ กิดขึ้นจะ

ครอบคลุมกิจกรรมท้ัง 5 ประเภทเพ่ือ

เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพ คุณธรรม 

จริยธรรมใหแกนักศึกษา และใหความมี

สวนรวมในการดําเนินกิจกรรม  

โดยกองพัฒนานักศึกษาดําเนินงาน

พัฒนานักศึกษา เพ่ือมุงสงเสริมใหนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนบัณฑิตท่ี

พึงประสงค โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรีไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ดังน้ี  

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะ

ชีวิต 

2) มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร 

และทักษะภาษาอังกฤษ 

เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดกําหนด

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังน้ี     

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 มีความศรัทธา

และรักในวิชาชีพ คณะและสถาบัน/  

ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย/มีความ

1.5.2.1 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการผูนํานักศึกษา 

1.5.2.2 โครงการสถาปนา 68 ป 

สรางสุข สามัคคี พิกุลจัน 

1.5.2.3 โครงการแหเทียนพรรษา 

1.5.2.4 โครงการลูกพอตาก 

ถวายสัตยปฏิญาณ 

1.5.2.5 โครงการเปดโลกกิจกรรม 

1.5.2.6 โครงการพิธีไหวครู 

1.5.2.7 โครงการเลือกตั้งนายก 

1.5.2.8 โครงการ “ทําดีเพ่ือพอ” 

1.5.2.9 โครงการ “พอแหง

แผนดิน” 

1.5.2.10 โครงการ “สวดพระ

อภิธรรมเพ่ือถวายเปนพระราช

กุศลแดพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

1.5.2.11 โครงการ “ประชุม สัมมนา

ส ม า พั น ธ นิ สิ ต -นั ก ศึ ก ษ า 

มหา วิทย าลั ย รา ชภั ฏ แห ง

ประเทศไทย คร้ังท่ี 11” 

1.5.2.12 โครงการใหความรู

แ ละฝ ก ทักษะการประ กั น

คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2559 

1.5.2.13โครงการอบรมเชิง
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ม่ันใจในตัวเอง/มีความกตัญูกตเวทิตา/

การปรับตัวและการอยูรวมกันในสังคม/

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม/สุขภาวะท่ีดี โดย

มีโครงการใหนักศึกษาเขารวม ดังน้ี    

1 .  โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหง

ประเทศไทยคร้ังท่ี 44 สุรนารีเกมส  

2. โครงการExercise For Good Health 

สุขภาพดี..สรางได 

3. โครงการสถาปนา 68 ป สรางสุขสามัคคี 

พิกุลจัน 

4. โครงการลูกพอตากถวายสัตยปฏิญาณ 

5. โครงการแหเทียนพรรษา 

6. โครงการพิธีไหวครู 

7. โครงการใหความรูและฝกทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

ประจํา ปการศึกษา 2559 

8. โครงการอบรมผูนํานักศึกษาใสใจ

ตานภัยยาเสพติด  

9. โครงการ DRU Part-Time Job 

Fair 2016   

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู 

และสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น       

ปการศึกษา 2559 

11. โครงการตามรอยเทาพอเรียนรูวิถี

ชี วิ ต ชุ ม ช น บ น หลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง

เศรษฐกิจพอเพียง ปการศึกษา 2559 

12. โครงการจิตอาสา ราชภัฏรวมใจ

สรางฝาย ปการศึกษา 2559 

13. โครงการรักษบานเกิดอาสาพัฒนา

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ป

การศึกษา 2559 

14. โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม 

15. โครงการเปดโลกกิจกรรม 

16. โครงการ “ทําดีเพ่ือพอ” 

17. โครงการ “พอแหงแผนดิน” 

ปฏิ บัติ กา ร เส ริมสร า งอ งค

ความรูดานศิลปวัฒนธรรมไทย 

1 . 5 . 2 .1 4  โ ค ร ง ก า ร กีฬ า

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

คร้ังท่ี 44 สุรนารีเกมส 

1.5.2.15 โครงการExercise 

For Good Health สุขภาพดี..

สรางได 

1.5.2.16 โครงการอบรมผูนํา

นักศึกษาใสใจตานภัยยาเสพ

ติด 

1.5.2.17 โครงการ DRU Part-

Time Job Fair 2016   

1.5.2.18 โครงการ DRU FULL-

Time Job Fair 2016 

1.5.2.19 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรียนรู และสงเสริม

อ นุ รักษ ภู มิ ป ญญาท อ ง ถิ่ น       

ปการศึกษา 2559 

1.5.2.20 โครงการตามรอยเทา

พอเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนบนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปการศึกษา 2559 

1.5.2.21 โครงการจิตอาสา 

ร า ช ภั ฏ ร ว ม ใ จ ส ร า ง ฝ า ย        

ปการศึกษา 2559 

1.5.2.22 โครงการรักษบาน

เกิดอาสาพัฒนาโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ปการศึกษา 

2559 

1.5.2.23 โครงการ “นํ้าใจเพ่ือ

พอ” ปการศึกษา 2559  

1.5.2.24 รายงานผลการตรวจ

สุขภาพนักศึกษาใหม 

1.5.2.25โครงการอบรมธรรม
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18. โครงการ “สวดพระอภิธรรมเพ่ือ

ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-

เดช 

19. โครงการอบรมธรรมศึกษาสรางคน

ดีสูสังคม  

20. โครงการอบรมการใชชีวิตอยางมี

คุณภาพสําหรับนักศึกษาใหม ประจําป

การศึกษา 2559 

21. โครงการคุณธรรมจริยธรรม สราง

จิตสํานึกรักษความเปนไทย สงเสริม

ประชาธิปไตยและตอตานยาเสพติด 

22. โครงการสานสัมพันธพ่ีนอง 

23. โครงการ Freshy Day 2016 

24. กิจกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสร

คณะและกรรมการสภานักศึกษา 

25. โครงการอบรมเครือขายนักศึกษา

ระหวางคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับคณะ

ครุศาสตร 

นักศึกษา ช้ันป ท่ี  2  มี จิต อาสา        

/ มี ค ว า มคิ ด ส ร า ง ส ร รค / มี ค ว า ม

รับผิดชอบตอหนาท่ี/มีความใฝรู โดยมี

โครงการใหนักศึกษาเขารวม ดังน้ี  

1. โครงการรักษบานเกิดอาสาพัฒนา

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ป

การศึกษา 2559 

2. โครงการจิตอาสา ราชภัฏรวมใจ

สรางฝาย ปการศึกษา 2559 

3. โครงการตามรอยเทาพอเรียนรูวิถี

ชีวิตชุมชนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ปการศึกษา 2559 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู 

และสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น       

ปการศึกษา 2559 

ศึกษาสรางคนดีสูสังคม (คณะ

มนุษยศาสตรฯ) 

1.5.2.26โครงการอบรมการใช

ชีวิตอยาง มีคุณภาพสําหรับ

นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม  ป ร ะ จํ า ป

การศึกษา2558-2559(คณะ

มนุษยศาสตรฯ) 

1.5.2.27สรุปโครงการอบรม

การใชชีวิตอยางมีคุณภาพของ

นักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 

2559 (คณะวิทยาศาสตรฯ) 

1.5.2.28โครงการคุณธรรม

จริยธรรม สรางจิตสํานึกรักษ

ค ว า ม เ ป น ไ ท ย  ส ง เ ส ริ ม

ประชาธิปไตยและตอตานยา

เสพติด(คณะวิทยาศาสตรฯ) 

1.5.2.29โครงการสานสัมพันธ

พ่ีนอง(คณะวิทยาศาสตรฯ) 

1.5.2.30โครงการสาวสวยหนุม

หลอ(คณะวิทยาศาสตรฯ) 

1 . 5 . 2 . 31 โ ค ร ง ก า ร  FMS 

Freshy Day 2016 (คณะ

วิทยาการจัดการ) 

1.5.2.32โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม  ปการศึกษา 

2559(คณะวิทยาการจัดการ) 

1.5.2.33กิจกรรมการเลือกตั้ง

น า ย ก ส โ ม ส ร ค ณ ะ แ ล ะ

กรรมการสภานักศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการ ประจําป

ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0 ( ค ณ ะ

วิทยาการจัดการ) 

1.5.2.34โครงการอบรมการใช

ชีวิตอยาง มีคุณภาพสําหรับ

นักศึกษาใหม  ปการศึกษา 
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5. โครงการ DRU Part-Time Job 

Fair 2016   

6. โครงการแหเทียนพรรษา 

7. โครงการพิธีไหวครู 

8. โครงการสถาปนา 68 ป สรางสุข 

สามัคคี พิกุลจัน 

9. โครงการ “ประชุม สัมมนาสมาพันธ

นิสิต-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แหงประเทศไทย คร้ังท่ี 11” 

10. โครงการเปดโลกกิจกรรม 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํา

นักศึกษา 

13. โครงการอบรมธรรมศึกษาสรางคน

ดีสูสังคม  

14 . โครงการอบรมเ ชิงปฏิบัติ การ

เส ริมสร า ง ความ รู แ ละ วัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ (เทศกาลคริสตมาส)  

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม

ความ สามารถและทักษะการใชภาษา

เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 

16 .  โ ค ร ง ก า ร พัฒ นา ทั กษ ะท า ง

สารสนเทศศาสตร : การจัดหมวดหมู

หนังสือ ด วยระบบหอสมุด รัฐสภา

อเมริกัน  

17 .  โค รงการแข งขั นสะกดคํ า ใน

ภาษาอังกฤษ 

18.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

" ทั กษะการ ใช ภาษาอั งกฤษคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี" 

19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีทักษะการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

20. โครงการอบรมเครือขายนักศึกษา

ระหวางคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับคณะ

2559(คณะครุศาสตร) 

1.5 .2.35 โครงการ Freshy 

Boom(คณะครุศาสตร) 

1.5 .2.36 โครงการ Freshy 

Boys & Girls Education 

Contest 2016(คณะค รุ

ศาสตร) 

1 .5 . 2 . 36 โ ค รง กา รอ บรม

เครือขายนักศึกษาระหวาง

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

กั บ ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี

(คณะครุศาสตร) 

1.5.2.37โครงการอบรมธรรม

ศึกษาสรางคนดีสูสังคม (คณะ

มนุษยศาสตรฯ) 

1.5.2.38โครงการอบรมธรรม

ศึกษาสรางคนดีสูสังคม (คณะ

มนุษยศาสตรฯ) 

1.5.2.39.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสรางความรู

และวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ 

(เทศกาลคริสตมาส ) (คณะ

มนุษยศาสตรฯ) 

1.5.2.40โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมความ สามารถ

และทักษะการใชภาษาเ พ่ือ

พัฒนาชีวิตและสังคม (คณะ

มนุษยศาสตรฯ) 

1.5.2.41โครงการพัฒนาทักษะ

ทางสารสนเทศศาสตร : การ

จัดหมวดหมูหนังสือดวยระบบ

หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (คณะ

มนุษยศาสตรฯ) 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นักศึกษาช้ันปท่ี 3 มีบุคลิกภาพท่ีดี 

/มีความอดทน/สามารถสื่อสารไดดี/มี

ลักษณะการเปนผูนํา/กลาแสดงออกใน

เชิงสรางสรรค/มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ี/มีความใฝรู/มีความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ/การจัดการและบริหาร

ความเครียด โดยมีโครงการใหนักศึกษา

เขารวม ดังน้ี 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํา

นักศึกษา 

2. โครงการเปดโลกกิจกรรม 

3. โครงการ “ประชุม สัมมนาสมาพันธ

นิสิต-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แหงประเทศไทย คร้ังท่ี 11” 

4. โครงการสถาปนา 68 ป สรางสุข 

สามัคคี พิกุลจัน 

5 .  โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหง

ประเทศไทยคร้ังท่ี 44 สุรนารีเกมส  

6. โครงการExercise For Good Health 

สุขภาพดี..สรางได 

7. โครงการ DRU FULL-Time Job Fair 

2016 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู 

และสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น       

ปการศึกษา 2559 

9. โครงการตามรอยเทาพอเรียนรูวิถี

ชี วิ ต ชุ ม ช น บ น หลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง

เศรษฐกิจพอเพียง ปการศึกษา 2559 

10. โครงการอบรมธรรมศึกษาสรางคน

ดีสูสังคม  

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม 

สรางความรูและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ 

(เทศกาลคริสตมาส)  

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม

1.5.2.42โครงการแขงขัน 

สะกดคําในภาษาอังกฤษ(คณะ

มนุษยศาสตรฯ) 

1.5.2.43โครงการอบรมเชิง

ปฏิ บั ติ ก าร  " ทั กษะการ ใช

ภาษาอังกฤษคณะวิทยาศาสตร

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี " ( ค ณ ะ

วิทยาศาสตรฯ) 

1.5.2.44โครงการอบรมเชิง

ป ฏิ บั ติ ก า ร  " ก า ร พั ฒ น า

ศักยภาพนักศึกษาใหมีทักษะ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร " ( ค ณ ะ

วิทยาศาสตรฯ) 

1.5 .2.45โ ค ร ง ก า รอ บ ร ม

เครือขายนักศึกษาระหวาง

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

กั บ ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี

(คณะครุศาสตร) 

1.5.2.46โครงการปจฉิมนิเทศ

(คณะครุศาสตร) 

1.5.2.47โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการความกาวหนาใน

วิ ช า ชี พ ภ า ษ า จี น ( ค ณ ะ

มนุษยศาสตรฯ) 

1.5.2.48โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมความสามารถ

และทักษะการใชภาษาเ พ่ือ

พัฒนาชีวิตและสังคม (คณะ

มนุษยศาสตรฯ) 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ความ สามารถและทักษะการใชภาษา

เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 

1 3 .  โ ค ร ง ก า ร พัฒ นา ทั กษ ะท า ง

สารสนเทศศาสตร : การจัดหมวดหมู

หนังสือ ด วยระบบหอสมุด รัฐสภา

อเมริกัน  

14 .  โค รงการแข งขั นสะกดคํ า ใน

ภาษาอังกฤษ 

15 .  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

" ทั กษะการ ใช ภาษาอั งกฤษคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี" 

16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีทักษะการ

ใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร" 

17. โครงการอบรมเครือขายนักศึกษา

ระหวางคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับคณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นักศึกษาช้ันปท่ี 4-5 มีบุคลิกภาพท่ี

ดี /มีความอดทน/สามารถสื่อสารไดดี/

กลาแสดงออกในเชิงสรางสรรค/มีความ

รับผิดชอบตอหนาท่ี/มีความใฝ รู/ มี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ/การจัดการ

และบริหารความเครียด/มีความพรอม

ในการประกอบอาชีพโดยมีโครงการให

นักศึกษาเขารวม ดังน้ี 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํา

นักศึกษา 

2. โครงการเปดโลกกิจกรรม 

3. โครงการ “ประชุม สัมมนาสมาพันธ

นิสิต-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แหงประเทศไทย คร้ังท่ี 11” 

4. โครงการสถาปนา 68 ป สรางสุข 

สามัคคี พิกุลจัน 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

5 .  โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหง

ประเทศไทยคร้ังท่ี 44 สุรนารีเกมส  

6. โครงการExercise For Good Health 

สุขภาพดี..สรางได 

7. โครงการ DRU FULL-Time Job Fair 

2016 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู 

และสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น       

ปการศึกษา 2559 

9. โครงการตามรอยเทาพอเรียนรูวิถี

ชี วิ ต ชุ ม ช น บ น หลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง

เศรษฐกิจพอเพียง ปการศึกษา 2559 

10. โครงการอบรมธรรมศึกษาสรางคน

ดีสูสังคม  

11. โครงการอบรมเ ชิงปฏิบัติการ

เส ริมสร า ง ความ รู แ ละ วัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ (เทศกาลคริสตมาส)  

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม

ความ สามารถและทักษะการใชภาษา

เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 

1 3 .  โ ค ร ง ก า ร พัฒ นา ทั กษ ะท า ง

สารสนเทศศาสตร : การจัดหมวดหมู

หนัง สือด วยระบบหอสมุด รัฐสภา

อเมริกัน  

14 .  โค รงการแข งขั นสะกดคํ า ใน

ภาษาอังกฤษ 

15 .  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

" ทั กษะการ ใช ภาษาอั งกฤษคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี" 

16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีทักษะการ

ใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร" 

17. โครงการอบรมเครือขายนักศึกษา

ระหวางคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับคณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

18. โครงการปจฉิมนิเทศ 

19 .  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ความกาวหนาในวิชาชีพภาษาจีน 

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม

ความสามารถและทักษะการใชภาษา

เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 

กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

กองพัฒนานักศึกษารวมกับองคการ

นักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการและ

กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

พึงประสงคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

จํานวน 9 โครงการไดแก  

1) โครงการเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารนักศึกษา (1.5.2.7) 

2) โครงการสถาปนา 68 ป สราง

สุข สามัคคี พิกุลจัน (1.5.2.2) 

3) โครงการลูกพอตาก ถวายสัตย

ปฏิญาณ (1.5.2.4) 

4)  โครงการเปดโลกกิจกรรม 

(1.5.2.5) 

       5)  โครงการใหความรูและฝก

ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 

(1.5.2.12) 

6) โครงการ DRU Part-Time 

Job Fair 2016 (1.5.2.17)  

7) โครงการ DRU FULL-Time 

Job Fair 2016 (1.5.2.18) 

8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผูนํานักศึกษา 

9) โครงการ “ประชุมสัมมนา

สมาพันธนิสิต - นักศึกษา มหาวิทยาลัย
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ราชภัฏแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 11” 

(1.5.2.11) 

- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริม

สุขภาพ  

กองพัฒนานักศึกษารวมกับองคการ

นักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการและ

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

จํานวน 4 โครงการ ไดแก 

1) โครงการกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทยคร้ังท่ี 44 สุรนารีเกมส 

(1.5.2.14) 

       2) โครงการExercise For Good 

Health สุขภาพดี...สรางได (1.5.2.15) 

      3) โครงการอบรมผูนํานักศึกษาใส

ใจตานภัยยาเสพติด (1.5.2.16) 

      4) โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา

ใหม (1.5.2.24) 

     - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

กองพัฒนานักศึกษารวมกับองคการ

นักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการและ

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือสิ่งแวดลอม 

จํานวน 4 โครงการ 

1) โครงการตามรอยเทาพอเรียนรู

วิถี ชี วิต ชุมชนบนหลักป รัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ปการศึกษา 2559 

(1.5.2.20) 

2) โครงการจิตอาสาราชภัฏรวมใจ

สรางฝาย ปการศึกษา 2559 (1.5.2.21) 

3)  โครงการรักษบานเกิดอาสา

พัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

ปการศึกษา 2559 (1.5.2.22) 

4 )  โครงการ “ นํ้ า ใ จ เ พ่ื อพอ ”       

ปการศึกษา 2559 (1.5.2.23) 

     - กิจกรรมเส ริมสรา งคุณธรรม
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

จริยธรรมกองพัฒนานักศึกษารวมกับ

องคการนักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการ

และกิจกรรมเส ริมสร า งคุณธรรม

จริยธรรม จํานวน 4 โครงการ ไดแก 

1) โครงการพิธีไหวครู (1.5.2.6) 

2)  โครงการ “ ทําดี เ พ่ือพอ”       

(1.5.2.8) 

3) โครงการ “พอแหงแผนดิน”    

(1.5.2.9) 

4) โครงการ “สวดพระอภิธรรม

เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช (1.5.2.10) 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กองพัฒนานักศึกษารวมกับองคการ

นักศึกษา และคณะท้ัง 4 คณะ ดําเนินการ

จัดโครงการและกิจกรรมส ง เ ส ริม

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3  โครงการ 

1)  โครงการแห เ ทียนพรรษา 

(1.5.2.3) 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

(1.5.2.13) 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียนรู และสงเสริมอนุรักษภูมิปญญา

ทองถิ่น ปการศึกษา 2559 (1.5.2.19) 

 3 จัดกิจกรรมใหความรูและ

ทักษะการประกันคุณภาพ

แกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศกึษา 

ไดจัดโครงการอบรมใหความรูและ

ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษาในทุกๆ ป โดยนํานักศึกษา

องคการนักศึกษาสภานักศึกษา สโมสร

นักศึกษาคณะ และตัวแทนนักศึกษา 

เขารวมโครงการอบรมใหความรูและ

ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือใหนักศึกษานําความรูดานประกัน

1.5.3.1 โครงการใหความรูและ

ฝกทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนักศึกษา ประจํา 

ปการศึกษา 2559 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559 

46 
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คุณภาพเขามาใชในการจัดโครงการหรือ

กิจกรรมตาง  ๆท้ังภายในมหาวิทยาลัยและ

นอกมหาวิทยาลัย รวมถึง นักศึกษา

สามารถไปถายทอดความรูการประกัน

คุณภาพการศึกษาใหกับเพ่ือนนักศึกษา

ดวยกัน เพ่ือใหนักศึกษา องคการนักศึกษา 

สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ 

ชมรมตาง ๆ ไดจัดโครงการหรือกิจกรรม 

โดยการทํางานภายใตกระบวนการ 

PDCA 

ในปการศึกษา 2559 กองพัฒนา

นักศึกษาไดจัดโครงการอบรมประกัน

คุณภาพแกนักศึกษา จํานวน 1 โครงการ 

ดังน้ี 

1. โครงการใหความรูและฝกทักษะ

การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวัน

พุ ธ ท่ี  8  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 0  โ ด ย มี

วัตถุประสงค1.เพ่ือสรางความรูและฝก

ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา  

2.เพ่ือสงเสริมการนําความรูท่ีไดไปใช

กับกิจกรรมนักศึกษา 

3.เพ่ือใหนักศึกษามีการใชกระบวนการ 

PDCA ในการจัดโครงการและกิจกรรม 

โดยนํานักศึกษาองคการนักศึกษาสภา

นักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และ

ตัวแทนนักศึกษา เขารวมโครงการ 

จํานวน 60 คน และผูเขารวมโครงการ

ไดทําแบบทดสอบความเขาใจ กอน –

หลัง เขารวมโครงการฯ สรุปไดดังน้ี  

1.ผู เข าร วมผู เ ขาร วมโครงการฯ มี

คะแนน Pre Test มากกวา Post Test 

จํานวน 54 คิดเปนรอยละ 90 

2.ผูเขารวมทําคะแนน Pre Test 

เทากับ Post Test จํานวน 6 คนคิด
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เปนรอยละ10 

 4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ   

มีการประเมิน ผลความ 

สําเร็จตามวัตถุประสงค

ของกิจกรรม และนําผล

การประเมินมาปรับปรุง

การดําเนินงานคร้ังตอไป 

กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัด

กิจกรรม/โครงการ โดยมีการประเมิน 

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 

/โครงการ ตามแบบรายงานผลการจัด

โครงการ (1.5.4.1) เพ่ือสรุปนําเสนอตอ

ผู บังคับบัญชา และนําเขา ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา 

คร้ังท่ี 2/2560 (1.5.4.2) เพ่ือนําขอเสนอแนะ

มาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในคร้ัง

ตอไป ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีคร้ังท่ี 2/2560 ท่ีประชุม

พิจารณาเห็นชอบในหลักการมอบใหกอง

พัฒนานักศึ กษากํ าหนดเป าหมาย -

วัตถุประสงค -ตัวช้ี วัดของแผนพัฒนา

นักศึกษาใหชัดเจน 

1.5.4.1 แบบรายงานผลการจดั

โครงการ 

1.5.4.2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี คร้ังท่ี 2/2560 

 

 5 ประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา มีการประเมิน

ความสําเร็จวัตถุประสงคของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีการ

นําขอมูลเขาสูวาระการพิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ

นักศึกษาคร้ังท่ี 2/2560 ในการประชุม

คณะกรรมการการบริหารกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ค ร้ั ง ท่ี  2/2560ท่ี ประ ชุม พิจ า รณา

เห็นชอบในหลักการและใหกองพัฒนา

นักศึกษารวมกับคณะพิจารณาปรับปรุง

และแก ไข วัตถุประสงค  - กําหนด

เปาหมาย - ตัวช้ีวัด ของแผนพัฒนา

นักศึกษาในระยะยาว 4 ป 

1.5.5.1รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี คร้ังท่ี 2/2559 

 6 นํ า ผ ล กา รป ร ะ เ มิ น ไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 

โดยนําขอเสนอแนะเขารวมหารือ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา

1.5.6.1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี คร้ังท่ี 2/2560 
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ป รับ ป รุ ง ก า รดํ า เ นิน ง า นก า ร จั ด

กิจกรรม/โครงการ ดังรายงานการ

ประชุมกอง พัฒนานักศึกษาค ร้ัง ท่ี 

2/2560 

1.5.6.2 แผนพัฒนานักศึกษา 

2560 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00   

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑติ 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

1.1 3.01 ผานทุกหลักสูตร  - 3.01 

1.2 3.13 มีปริญญาเอกคดิเปนรอยละ 23.11 -  2.89 

1.3 1.67 คิดเปนรอยละ 15.91 -  1.33 

1.4 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

1.5 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 1 3.45 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจดุที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 1 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการจัดการเรียนการ

สอนท่ีสอดคลองกับการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา เนนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอรใหกับผูเรียน 

2. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับกิจกรรมและบริการ    

ท่ีสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและศิษยเกา 

มหาวิทยาลัยควรมีการกํากับติดตามใหคณาจารยใหมี

ตําแหนงทางวิชาการมากขึ้นอยางเรงดวน 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

 

 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเร่ืองการวิจัยท่ีแตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและ ความพรอมของ   

แตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึงของพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังน้ัน       

จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานน้ีอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแต

ละมหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน

จําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) มหาวิทยาลัยตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุน

ทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจดัการ

เรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและ   

มีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

 

 ตัวบงช้ี จํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงช้ีที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 ตัวบงช้ีที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 ตัวบงช้ีที่ 2.3   ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปน

ระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหา

แหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและ

นักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ 

ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 2.  สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี 

  -  หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  -  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค  

  -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

  -  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 

การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting professor) 

 3.  จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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 4.  จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมี

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

 6.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการ

ตามระบบท่ีกําหนด 

 

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 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัย ท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชน ในการ

บริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบ ันวิจัยและพัฒนา 

มีระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานวิจัย

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (2.1.1.1) ท่ี

เช่ือมโยงกับระบบบริหารงานวิจัยแหงชาต ิ

(NRMS) (2.1.1.2) โดยมีคูมือการใชงาน

ระบบ NRMS (2.1.1.3) ประกอบ การใช

งานเพ่ือใชประโยชนในการบริหารจัดการ

โครงการวิจัยและงานสรางสรรค เ ร่ิม

ตั้งแตตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัย 

และงานสรางสรรค สงผลการพิจารณา

โครงการ ติดตามความกาวหนาเบื้องตน 

ตรวจสอบสถานการณดําเนินโครงการ 

และปดโครงการวิจัยเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

โดยจัดทําเปนคู มือการใช งานระบบ

สารสนเทศบริหารจั ดการง าน วิจั ย 

(2.1.1.4) ประกอบเพ่ือใหบุคลากรท่ี

เก่ียวของสามารถใชงานระบบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.1.1.1 ระบบสารสนเทศบริหาร

จัดการงานวิจัยของสถาบันวิจยั

และพัฒนา 

2.1.1.2 ระบบบริหารงานวิจัย

แหงชาติ (NRMS) 

2.1.1.3 คูมือการใชงานระบบ 

NRMS 

2.1.1.4 คู มือการใช งานระบบ

สารสนเทศบริหารจัดการ

งานวิจัย 

 

 2 สนับสนุนพันธกิจดานการ

วิจัยหรืองานสรางสรรค ใน

ประเด็นตอไปน้ี 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและ

และพัฒนามีศูนย ใหคํ าป รึกษาและ

สนับสนุนการวิจัย (Research center) 

2.1.2.1 แนวทางการใหบริการ

ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย 

(Research center)  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- หองปฏิบัติการวิจัยหรือ

งานสรางสรรค หรือหนวย

วิจัยหรืองานสร า งสรรค 

หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนย

ใหคําปรึกษา และสนับสนุน

การวิจัย 

- หองสมุดหรือแหลงคนควา

ขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ

การรักษาความปลอดภัยในการ

วิจัยหรืองานสรางสรรค เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หอง ปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เชน การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสรางสรรค 

การจัดให มีศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารย 

รับเชิญ (Visiting professor) 

เพ่ือใหคําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย และ

เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย

ระหวางนักวิจัยโดยมีการกําหนดแนวทาง

ในการใหคํ าแนะนํา (2.1.2.1 )  ซ่ึง มี

ผูอํานวยการนักวิจัย และอาจารยประจํา 

Research center ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ใหคํ าแนะนําและคํ าป รึกษา

เก่ียวกับการดําเนินการวิจัยหรือระเบียบ

วิธีวิจัย  

มีการจัดแหลงคนควาทางวิชาการ 

(Research corner)  (2.1.2.2) เพ่ือให 

บริการเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวกับการวิจัย 

ไดแก ตํารา หนังสือ รายงานการวิจัย 

เอกสารสืบเน่ือง จากการประชุมท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาต ิเปนตน  

มีการพัฒนาระบบสืบคนทรัพยากร

สารสนเทศดานการวิจัย (e-research) 

(2.1.2.3)  โดยรวบรวมงานวิจัยและ

อํานวยความสะดวกแกนักวิจัย บุคลากร 

และผูท่ีสนใจท่ัวไป ในการคนหาขอมูล

เก่ียวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ซ่ึงสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและ

รวดเ ร็วผานเ ว็บไซตของสถาบันวิจัย 

(2.1.2.4) มีการรักษาความปลอดภัยของ

งานวิจัยและงานสรางสรรคโดยกําหนดให

มีการสมัครสมาชิก (2.1.2.5) ใช Username 

และ Password เพ่ือระบุตัวตนของผูใชงาน  

เปนเจาภาพหลักในการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติขึ้น ภายใตช่ือการประชุม

วิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ 2559 “การวิจัยรับใชชุมชน

สรางสังคมฐานความรู” (2.1.2.6) รวมกับ

เครือขายภายใน และภายนอก ไดแก 

โครงการบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  

2.1.2.2 แนวทางการใหบริการ

แหลงคนควาทางวิชาการ 

(Research corner) 

2.1.2.3 ระบบสืบคนทรัพยากร

สารสนเทศด านการ วิจั ย    

(e-research) 

2.1.2.4 เว็บไซตของสถาบันวิจัย

และพัฒนา http://research. 

dru.ac.th/rdi/ 

2.1.2.5 หนาสมัครสมาชิก 

2.1.2.6 โครงการวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยครบรอบ 68ป: 

การประชุมวิชาการและการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 

ชาติ 2559 “การวิจัยรับใช

ชุมชน สรางสังคมฐานความรู” 

2.1.2.7 เอกสารสืบเน่ืองการ

ประชุม วิชาการและการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 

ชาติ 2559 “การวิจัยรับใช

ชุมชน สรางสังคมฐานความรู” 

2.1.2.8 โครงการ “การประชุม 

สัมมนาการพัฒนาศักยภาพ

อาจารยดานงานวิจัยเพ่ือเขา

สูตําแหนงทางวิชาการในยุค

ประชาคมอาเซียน” 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ราชภัฏหมูบานจอมบึง คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏจันทรเกษม และมีการตี พิมพ

บทความวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ใน

เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุม (2.1.2.7) 

เพ่ือเปนเวทีและเปดโอกาสใหนักวิจัยได

นําผลการวิจัยมาเผยแพรในเวทีวิชาการ

ซ่ึงมีการนําเสนอท้ังแบบบรรยายและ

แบบโปสเตอรอยางตอเน่ือง 

นอกจากน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาได

จัดโครงการ “การประชุมสัมมนาการ

พัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย

เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการในยุค

ประชาคมอาเซียน” (2.1.2.8) โดยได

เชิญ ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพียรชัย 

ศ าสตราจ ารย  ด ร .สุ ทั ศน  ย กส า น 

ศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วงศโสธร และ

ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย 

เ พ่ือฝกปฏิบัติและเทคนิคการเขียน

ผลงานวิจัยเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ และพัฒนานักวิจัยใหมีประสบการณ

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูทรงคุณวุฒิ 

 3 จัดสรรงบประมาณขอ ง

มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนทุน

วิจัยหรืองานสรางสรรค 

มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณท้ัง

งบประมาณแผนดิน (2.1.3.1 )  และ

งบประมาณรายได (2.1.3.2) เพ่ือเปนทุน

วิจัยหรืองานสรางสรรคตามระเบียบ

มหา วิทยาลั ยราชภัฏธนบุ รี  ว าด วย

ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2556 (2.1.3.3)  

ท้ั ง น้ี  สถาบัน วิ จั ยและพัฒนาได

ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยและงาน

สรางสรรค  โดยกําหนดขอบเขตและ

หัวขอในการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค ให

2.1.3.1 เอกสารสรรงบประมาณ

แผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรีประจําปงบประมาณ 

2559 

2.1.3.2 เอกสารสรรงบประมาณ

รายได มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ประจําปงบประมาณ 

2559 

2.1.3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏธนบุรีวาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย พ.ศ. 2556 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เปนตามยุทธศาสตรการวิจัยชาติ ยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงแบงประเภท

นักวิจัยเปน 2 กลุม คือ นักวิจัยท่ัวไป 

(2.1.3.4) และนักวิจัยรุนใหม (2.1.3.5) 

เ พ่ือให ครอบคลุมถึ งง านสร า งสรรค 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เร่ือง

หลักเกณฑการให ทุนสนับสนุนงาน

สรางสรรคเชิงวิชาการ จากงบประมาณ

รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(2.1.3.6) เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมี

ความสนใจและพัฒนางานสรางสรรคไดรับ

ทุนสนับสนุน 

นอกจากน้ี ไดมีการจัดสรรงบประมาณ

ใหนักศึกษาไดฝกกระบวนการคิดและ

ดําเนินการวิจัย โดยมีอาจารยท่ีปรึกษา

เปนผูใหคําแนะนําและควบคุมคุณภาพ

ของงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได

ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี เร่ืองหลักเกณฑการใหทุน

สนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท 

งานวิจัยนักศึกษารวมกับอาจารย (2.1.3.7) 

เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเสนอขอรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย และฝกประสบการณ

ในการดําเนินการวิจัยตามกระบวนการ

หรือระเบียบวิธีวิจัย 

ในการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคําสั่งมหาวิทยาลัย

แตงตั้งผูรับผิดชอบและดําเนินงานตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วา

ดวยทุน อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2556 เชน 

การพิจารณาใหทุนอุดหนุน การประเมิน 

ผลงานวิจัยการพิจารณาบทความ (2.1.3.8 

2.1.3.4 ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี เ ร่ืองการรับ

ขอเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอรับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณแผนดิน ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท

นักวิจัยท่ัวไป 

2.1.3.5 ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี เ ร่ืองการรับ

ขอเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอรับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณแผนดิน ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท

นักวิจัยรุนใหม 

2.1.3.6 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ืองหลักเกณฑ

การ ให ทุ นสนั บส นุ นงาน

สรางสรรค เชิงวิชาการ จาก

งบประมาณรายได ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2.1.3.7 ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี เร่ืองหลักเกณฑ 

การใหทุนสนับสนุนการวิจัย

จากงบประมาณรายไดประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท

งานวิจัยนักศึกษาร วมกับ

อาจารย 

2.1.3.8 คําสั่งแตงตั้งคณะ 

กรรมการพิจารณาให ทุน 

อุดหนุนการวิจัย 

2.1.3.9 คําสั่งแตงตั้งคณะ 

กรรมการประเมินผลงานวิจัย 

2.1.3.10 คําสั่งแตงตั้งคณะ 

กรรมการพิจารณาบทความ 
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– 2.1.3.10) 

 4 จัดสรรงบประมาณ เ พ่ือ

สนับสนุนการเผยแพรผลงาน 

วิจัยหรืองานสรางสรรคใน

การประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติ และมีการ

เผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพใน

วารสารระดับ  ชาติหรือ

นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนามีการสงเสริมการสนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วา

ดวยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2556 (2.1.4.1) 

รวมท้ังไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย 

ร าชภั ฏ ธนบุ รี  เ ร่ื อ ง  แ นวทางแล ะ

หลัก เกณฑกา รให ทุนสนับส นุนการ

สงเสริมการเผยแพรงานวิจัย (2.1.4.2) 

และแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการ

สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี (2.1.4.3) เพ่ือใชเปนกลไก

และตรวจ สอบข อ มูล เบื้ อ งต นขอ ง

บุคลากรท่ี นําผลการวิจัยไปเผยแพร

ตีพิมพในวารสารและการประชุมวิชาการ

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติท่ีเปนท่ี

ยอมรับ เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ซ่ึง

นักวิจัยและบุคลากรท่ีเสนอขอรับทุนจะ

ไดรับการสนับสนุนทุนตามประกาศท่ี

กําหนด โดยในปงบประมาณ 2559 ไดมี

การสนับสนุนทุนการเผยแพรในการ

ประชุม สัมมนาและนิทรรศการวิชาการ

ระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 12 The Inter-

University Cooperation Programเร่ือง 

“เครือขายความรูเ พ่ือความม่ันคงทาง

เศ รษฐ กิจ  สั ง คม วั ฒนธรรม  แ ล ะ

สิ่งแวดลอมในประชาคมอาเซียน” ณ 

กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ระหวาง

วันท่ี 6 – 10 มิถุนายน 2559 (2.1.4.4 – 

2.1.4.6) มีการจัดการประชุมวิชาการและ

การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 

“การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐาน 

ความรู” (2.1.4.7) และไดมีการจัดทํา

2.1.4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรีวาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย พ.ศ. 2556 

2.1.4.2 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง แนวทาง

และหลักเกณฑการให ทุน

สนับสนุนการสง เสริมการ

เผยแพรงานวิจัย 

2.1.4.3 แบบเสนอขอรับทุน

สนับสนุนการสง เสริมการ

เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น วิ จั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2.1.4.4 โครงการการประชุม 

สั มมนาแ ล ะ นิท ร รศ ก า ร

วิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 12 

The Inter - University  

Cooperation Program  

เร่ือง “เครือขายความรูเ พ่ือ

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมใน

ประชาคมอาเซียน” 

2.1.1.5 คําสั่งไปราชการการ

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการ

วิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 12 

The Inter - University  

Cooperation Program  

เร่ือง “เครือขายความรูเ พ่ือ

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมใน

ประชาคมอาเซียน” 

2.1.4.6 เอกสารสืบเน่ืองการ

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการ

วิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 12  

The Inter - University  
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วารสารวิจัยราชภัฏธนบุ รีรับใชสังคม 

(2.1.4.8) เพ่ือรองรับการตีพิมพเผยแพร

ผลการวิจัยท้ังบุคลากรภายในและภายนอก  

Cooperation Program  

เร่ือง “เครือขายความรูเ พ่ือ

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมใน

ประชาคมอาเซียน” 

2.1.4.7 เอกสารสืบเน่ืองการ

ประชุมวิชาการและการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 

ชาติ 2559 “การวิจัยรับใช

ชุมชน สรางสังคมฐานความรู” 

2.1.4.8 วารสารวิจัยราชภัฏ

ธนบุรีรับใชสังคม 

 5 มี ก า ร พั ฒ นา ส ม ร รถ น ะ

อาจารยและนักวิจัย มีการ

สร า ง ข วั ญแ ล ะ กํ า ลั ง ใ จ

ตลอดจนยกยองอาจารยและ

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคดีเดน 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะนักวิจัย ในดานตางๆ ไดแก  

1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การใชระบบ National Research 

Management System (NRMS) เพ่ือ

การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา

การดานการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา” 

เพ่ือเตรียมความพรอมของนักวิจัยในการ

ดําเ นินการเสนอโครงการผานระบบ 

NRMS ของคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

(วช.) (2.1.5.1) 

2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาขอ เสนอ โครงการ วิจั ย

สังคมศาสตรและวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ไดเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญ ใหคําแนะนํา

กับนักวิจัย ในการเขียนขอเสนอโครงการ 

วิจัยไดมีประสิทธิภาพถูกตองตามระเบยีบ

วิธีวิจัย เพ่ือขอสนับสนุนทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากแหลงทุนตางๆ (2.1.5.2) 

3) โครงการการประชุมอภิปราย 

“การทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตาม

2.1.5.1 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ “การใชระบบ 

NRMS เพ่ือการจัดทํางบ 

ประมาณในลักษณะบูรณา

การดานการสง เสริมการวิจัย

และพัฒนา” 

2.1.5.2 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ“การพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัยสังคมศาสตรและ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 

2.1.5.3 โครงการการประชุม

อภิปราย “การทําวิจัยใหมี 

คุณภาพถูกตองตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 1” 

2.1.5.4 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ “การจัดการความรู

ดานการวิจัย: การพัฒนางาน 

วิจัยใหมีคุณภาพ” 

2.1.5.5 โครงการอบรมเตรียม

ความพรอมดานภาษาอังกฤษ

เพ่ือนําเสนอผลงานในระดับ

นานาชาติ 

2.1.5.6 โครงการพัฒนาความ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 1” เพ่ือช้ีแจง

และการดําเนินการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

ถูกตอง และเปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย (2.1.5.3) 

4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดการความรูดานการวิจัย: การ

พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ” ในการจัด

โครงการจะแบงโครงการวิจัยออกเปน 4 

กลุม ไดแก กลุมการศึกษา กลุมสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร กลุมวิทยาการจัดการ 

และกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (IT 

สารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร) ซ่ึง

นักวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน

การวิจัยตองนําเสนอผลการวิจัยหรือผล

จากการดําเนินโครงการวิจัย ใหผูทรงคุณวุฒิ

ทราบ และแลกเปลี่ยนเรียนรูเ ก่ียวกับ

ประสบการณในการทําวิจัยระหวาง

ผูทรงคุณวุฒิและนักวิจัย รวมท้ังระหวาง

นักวิจัยดวยกันเอง ทําใหนักวิจัยไดองค

ความรู เพ่ิมทักษะในการดําเนินการวิจัย

เปนไปตามวัตถุประสงค และถูกตองตาม

ระเบียบวิธีวิจัย (2.1.5.4) 

5) โครงการอบรมเตรียมความพรอม

ดานภาษาอังกฤษเพ่ือนําเสนอผลงานใน

ระดับนานาชาติเปนโครงการเตรียมความ

พรอมใหกับนักวิจัยท่ีไดรับการพิจารณา

ใหนําเสนอแบบบรรยาย ในระดับนานาชาต ิ

โดยฝกใหนักวิจัยสามารถฟง นําเสนอ 

และตอบคําถามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ถูกตองตามหลักไวยกรณ (2.1.5.5) 

6) โครงการพัฒนาความพรอมดาน

กา ร ใช ภ า ษา อั ง กฤ ษ เ พ่ื อ ก าร วิ จั ย 

(English for Research) โครงการน้ีจัด

ขึ้นเพ่ือสรางเสริมทักษะภาษาอังกฤษใน

ดานตาง  ๆใหกับนักวิจัย ไดแก การฟง การพูด 

พรอมดานการใชภาษาอังกฤษ

เพ่ือการวิจัย (English for 

Research) 

2.1.5.7 โครงการเชิดชูเกียรติ

นักวิจัยเน่ืองในวันโอกาสวัน

สถาปนามหาวิทยาลัยราชภฏั

ธนบุรี ครบรอบ 68 ป 

2.1.5.8 หลักเกณฑในการ 

คั ด เ ลื อ ก นั ก วิ จั ย ดี เ ด น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2.1.5.9 แบบฟอรมนําสงช่ือ

นักวิจัยเพ่ือรับโล  “นักวิจั ย

ดีเดน” ประจําป พ.ศ. 2559 

2.1.5.10 แบบฟอรมประวัติ

และผลงานโดยสังเขปของ

นัก วิ จั ย ท่ี มี ผล ง าน เป น ท่ี

ยอมรับ 

2.1.5.11 เอกสารเชิดชูเกียรติ

นักวิจัย 

2 .1 . 5 .1 2 ปร ะกา ศขอ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เร่ือง หลักเกณฑการใหทุน

สนับสนุนงานสรางสรรคเชิง

วิชาการ จากงบประมาณ

รายได ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559  
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การอาน และการเขียน ซ่ึงสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ไดเชิญผูเช่ียวชาญดานภาษาองักฤษ

มาใหความรูในดานตางๆ แกนักวิจัย เพ่ือ

นักวิจัยสามารถนําไปใชในการดําเนินการ

วิจัยและการเขียนบทความภาษาอังกฤษ

ได (2.1.5.6) 

การสรางขวัญและกําลังใจ มีการจัด

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยเน่ืองในวัน

โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 

68 ป (2.1.5.7) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ไดดําเนินการจัดทําหลักเกณฑในการ

คัดเลือกนักวิจัยดี เดน มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏธนบุรี (2.1.5.8) และแบบฟอรม

นําสงช่ือนักวิจัยเพ่ือรับโล “นักวิจัยดีเดน” 

ประจําป  พ.ศ. 2559 จากคณะและ

หนวยงานเทียบเทา (2.1.5.9) นอกจากน้ี 

มีการมอบโลเชิดชูเกียรติใหกับนักวิจัยท่ีมี

ผลงานเปน ท่ียอมรับจากหนวยงาน

ภายนอก โดยไดสงแบบ ฟอรมประวัติ

และผลงานโดยสังเขปของนักวิจัยท่ีมี

ผลงานเปนท่ียอมรับ (2.1.5.10) เพ่ือ

รวบรวมประวัติของ นัก วิจัย ท่ี ได นํา

ผลการวิจัยไปตีพิมพเผยแพรหรือนําเสนอ

ในเวทีประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ โดยจัดทําเปนเอกสาร 

เ ชิดชูเกียรติ นักวิจัย (2.1.5.11) เพ่ือ

ประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกท่ีสนใจ

รับทราบผานเว็บไซตของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

นอกจากน้ี เพ่ือเปนการสรางขวัญ

กําลังใจใหกับนักวิจัย โดยสนับสนุนทุน

การเผยแพรผลงานวิจัยและงบประมาณ

ใหกับนักวิจัยท่ีเสนอขอเพ่ือไปนําผลการ 

วิจัยไปตีพิมพในวารสารท่ีมีการรับรองใน

ฐานขอมูล TCI ท่ีอยูในกลุม 1 และกลุม 
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2 หรือการนําเสนอผลการวิจัยในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง หลักเกณฑการใหทุน

สนับสนุนงานสรางสรรคเชิงวิชาการ จาก

งบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 (2.1.5.12) 

 6 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยใน

การคุมครองสิทธ์ิของงานวิจยั

หรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชนและดําเนิน การ

ตามระบบท่ีกําหนด 

มี คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง ค ณะกร รมก า ร

คุ มครองสิท ธ์ิของงานวิจัยและงาน

สรางสรรค (2.1.6.1) โดยความรวมมือ

ระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาและกลุม

งานวินัยและนิติการเปนคณะกรรมการ

รวมกัน มีหนาท่ีในการใหความรูเก่ียวกับ

การคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยและงาน

สร า งสรรคส ง เส ริมใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยคุมครองสิทธ์ิงานวิจัยและ

งานสรา งสรรคอํ านวยความสะดวก

บุคลากรในการยื่นจดลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบัตร 

สิทธิบัตร เพ่ือคุมครองสิทธ์ิงานวิจัยและ

งานสรางสรรค เชน เตรียมแบบฟอรม

เพ่ือยื่นจด ใหคําแนะนําเก่ียวกับการยื่น

จด ท้ังน้ี ไดมีการกําหนดแนวทางการขอ

จดลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร (2.1.6.2) เพ่ือ

คุมครองรักษาสิทธ์ิประโยชนผลงานวิจัย

ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยซ่ึงสามารถ

ศึกษาและดาวนโหลดไดทางเว็บไซต

สถาบันวิจัยและพัฒนา (2.1.6.3) และมี

การใหความรูแกบุคลากร เก่ียวกับการ

คุมครองสิทธ์ิโดยไดจัดโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการการคุมครองสิทธ์ิงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (2.1.6.4 ) 

เ พ่ือ ใหความรู และใหคํ าแนะ นํา กับ

บุคลากรท่ีสนใจในการนําผลการวิจัยไป

ขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได 

2.1.6.1 คําสั่งมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี ท่ี 2227/2559 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ

คุมครองสิทธ์ิของงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

2.1 .6 .2 แนวทางการขอ        

จดลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร 

2.1.6.3  http://research. 

dru.ac.th/rdi/docsub.php

?typeno=30 

2.1.6.4 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการคุมครองสิทธ์ิ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี

นําไปใชประโยชนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 
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ท้ังในสายสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร 

โดยวิทยากร รศ.ดร.พานิช อินตะ กับ     

อาจารย ดร.ผองศรี เวสารัช 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00   

 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและท่ีไดรับจากภายนอก

มหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีคณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเปนตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ี

แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

 

 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 

 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจยั 

จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินงาน 

ที ่ รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. อาจารย ดร. สุชาติ หัตสุวรรณ วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

การผลิตขนมจีนอบแหงผสมขาวไรซ

เบอรร่ีเพาะงอก 

70,000 - 

2. อาจารยดวงดี วิเชียรโหตุ  วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 

มหา วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ธ นบุ รี  ป

การศึกษา 2557-2558 

50,000 - 

3. อาจารยณภัทรกฤต จันทวงศ วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

กา รออกแบบและพัฒนาระบบ

แนะนําผลิตภัณฑและบริการวิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามบน

ระบบปฏิบัติ การแอนดรอยด 

- 150,000 

4. อาจารยชาลี  อินทรชัย วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอมตามแนวทางเทคโนโลยี

สะอาด ของธุรกิจบริการท่ีพักและ

รานอาหารในจังหวัดสมุทรปราการ 

- 420,000 

5. อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบญุ วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

ก า ร สํ า ร ว จ แ ล ะศึ ก ษ า ทุ นท า ง

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในเขตธนบุรี เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

จัดการสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

- 412,500 

รวม 120,000 982,500 

รวมทั้งหมด 1,102,500 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะครุศาสตร 

6. อาจารย ดร. นิภาภรณ  คาํ
เจริญ 

ครุศาสตร การติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2557 – 

2558  

40,000 - 

7. อาจารย ดร.วาสนา  สงัขพุม ครุศาสตร ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

 

30,000 - 
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ที ่ รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

8. อาจารย ดร.กริช  ภัทรภาคิน ครุศาสตร การพัฒนาบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่น

และศูนยการเรียนรูอยางมีสวนรวม

ของชุมชนในเขตอําเภอ บางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 

280,000 - 

9. อาจารยสุทธิชัย ฉายเพชรากร ครุศาสตร การเสริมสรางศักยภาพการทําประมง

พ้ืนบ าน อํ า เภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนและการสืบทอดภูมิ

ปญญา 

385,000 - 

10. อาจารย ดร.พงษพัชรินทร  พุธ

วัฒนะ 

ครุศาสตร กลยุทธการประชาสัมพันธโครงการ

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

80,000 - 

11. อาจารย ดร.ญาณีรัตน  หาญ

ประเสริฐ 

ครุศาสตร การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนดวยโครงงานเปนฐาน เพ่ือ

ส ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ

อิ เล็กทรอนิกสดานการศึกษาของ

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

50,000 - 

12. อาจารยณิชชา ชํานิยนต ครุศาสตร การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชตัว

ชวยเสริมศักยภาพ บนเว็บรายวิชา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

50,000 - 

13. รศ.ดร.นงเยาว  อุทุมพร ครุศาสตร การมีสวนรวมของชุมชนในการนํา     

ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด

การศึกษาอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

- 300,000 

14. ผศ.ดร.ปนัดดา  ยิ้มสกุล ครุศาสตร โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและ

กระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดย

บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา

ระบบพ่ีเลี้ยงและการวิจัย (CCR) 

- 100,000 

รวม 915,000 400,000 

รวมทั้งหมด 1,315,000 
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ที ่ รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

15. อาจารย ดร.วิชุดา พรายยงค มนุษยศาสตร
และ

สังคมศาสตร 

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจา
ก รุ ง ธ น บุ รี  ค ว า ม สั ม พั น ธ ท า ง

วัฒนธรรมกับนานาชาติ 

80,000 - 

16. อาจารยวิฆนาย  ดีสุวรรณ มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

การเจริญอานาปานุสติท่ีมีอิทธิพลตอ

ผลสัมฤทธ์ิแหงการปฏิบัติธรรม อันนํา

ความพัฒนาอยางยั่งยืนสูมหาชน 

80,000 - 

17. อาจารยณัฐกาญ  ธีรบวรกุล มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ของชุมชนเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑขนม
โบราณของชุมชนคลองยายหลี ตําบล
แหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย 
จังหวัดสมุทรปราการ 

100,000 - 

18. อาจารยพิมพงา  เพ็งนาเรนทร มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

การมีส วนร วมของ ชุมชนในการ

พัฒนาอา ชีพเ พ่ือ เ พ่ิมรายไดของ

ผูสูงอาย ุ

201,800 - 

19. อาจารยแสนชัย  ลขิิตธีรวุฒ ิ มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

การออกแบบเรขศิลปสําหรับการ

ส ร า ง  อั ต ลั ก ษ ณ แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม

ภาพลักษณชุมชนกุฎีจีน 

- 350,000 

20. อาจารย ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

โครงการพัฒนากระบวนการศึกษา

ความเปนพลเมืองสูการเมืองภาค

พลเมืองของภาคประชาสังคมดวย

แนวทางการผลิตรวม 

- 400,000 

21. อาจารย ดร.วงศกร เพ่ิมผล 

 

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

การพัฒนาวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร

เตอร ขนาดกําลัง 50 วัตต เพ่ือใชขับ

หลอด LED กําลังสูงใหคาตัวประกอบ

กําลังเปน 1 

- 150,000 

22. อาจารยไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

การสร า ง มูลค าศิลปะข างถนนสู

เศรษฐกิจสรางสรรค 

 

 

 

- 1,400,000 

รวม 461,800 2,300,000 

รวมทั้งหมด 2,761,800 
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ที ่ รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

คณะวิทยาการจดัการ 

23. อาจารยปฐมพงษ  บําเริบ วิทยาการ
จดัการ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาบน
ธุรกิจพาณิชยอิ เล็กทรอนิกสของ

ผูบริโภค 

180,000 - 

24. อาจารยธัชกร  ภัทรพันป วิทยาการ

จดัการ 

แนวทางการยกระดับรายไดอยาง

ยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ

ในจังหวัดสมุทรปราการ 

94,000 - 

25. อาจารยรวีวรรณ  วิโรจนวรรณ วิทยาการ

จดัการ 

แนวทางในการพัฒนาเสนทางการปน

จักรยานสําหรับนักทองเท่ียว บริเวณ
พ้ืนท่ีบางกระเจา อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

94,500 - 

26. อาจารยกมลศักดิ์  วงศศรีแกว วิทยาการ

จดัการ 

การสั ง เคราะหและเป รียบเ ทียบ

วิทยานิพนธและการคนควาแบบ

อิสระของหลักสูตรบ ริหาร ธุร กิจ

มห า บั ณ ฑิ ต ค ณะ บ ริ หา ร ธุ ร กิ จ

มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม  และคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี 

60,000 - 

27. อาจารยอุษา จูฑะสุวรรณศิริ วิทยาการ
จดัการ 

ปจจัย ท่ีส งผลตอการจัด ทําบัญ ชี
ครัวเรือนของชุมชนบางไสไก แขวง

หิรัญรูจี 

80,000 - 

28. อาจารยกมลศักดิ์  วงศศรีแกว วิทยาการ

จดัการ 

การสํ ารวจความคิดเห็นของผู ใช

บัณฑิต ท่ีจบการศึกษ าจากคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรีปการศึกษา 2557-2558 

20,000 - 

29. อาจารยกมลศักดิ์  วงศศรีแกว วิทยาการ

จดัการ 

การติดตามการมีงานทําของบัณฑิตท่ี

ท่ีจบการศึกษาจากคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ป
การศึกษา 2557-2558 

12,000 

 

- 

30. อาจารยจีราภา ประยูรศักดิ ์ วิทยาการ

จดัการ 

การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

สาขา คอม พิ ว เ ตอ ร ธุ ร กิ จ  คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี  

40,000 - 

31. อาจารย ดร.พัชราภา เอื้ออมรว

นิช 

วิทยาการ

จดัการ 

การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร หลักสูตร

40,000 - 
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ที ่ รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

ปรับปรุง พ.ศ.2555 

32. อาจารย ดร.จิระพงศ เรืองกุน วิทยาการ

จดัการ 

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ห ลั ก สู ต ร

บริหารธุรกิจ ตามความพึงพอใจของ

ผูประกอบการ 

40,000 - 

33. อาจารยชมพรรณ  จันทิมา วิทยาการ

จดัการ 

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการการ
ทองเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .
2555 

40,000 - 

34. อาจารยนุชรา แสวงสุข วิทยาการ

จดัการ 

การจัดการคายพักแรมสําหรับผูพิการ

ทางการเคลื่อนไหว 

- 280,000 

 

35. รศ.วรารัตน  เขยีวไพรี วิทยาการ

จดัการ 

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ

เติบโตอยางยั่งยืน 

- 200,000 

 

36. รศ.วรารัตน เขียวไพรี วิทยาการ

จดัการ 

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงตาม

ปรัชญา เศรษฐ กิจ พอ เ พีย ง ขอ ง

วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

- 255,000 

 

37. อาจารย ดร.นพวรรณ 

วิเศษสินธุ 

วิทยาการ

จดัการ 

การเสริมสรางศักยภาพการผลิต

สินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑดวย

ตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอบาง

บอ จังหวัดสมุทรปราการ 

- 220,000 

 

38. ผศ.ประภาพิทย อินทรชัย วิทยาการ

จดัการ 

การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียงเพ่ือการเติบโต

อยางยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับ

การเขาสูAEC ในพ้ืนท่ีฝงธนบุรี 

 

 

 

 

 

 

- 235,000 

 

รวม 700,500 1,190,000 

รวมทั้งหมด 1,890,500 
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ที ่ รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

39. ดร.พรศิริ  กองนวล สถาบันวิจยั

และพัฒนา 

โครงการการศึกษาการจัดการศึกษา 

สภาพแรงงานปจจุบันและความ

ตอ งการแรงงานด านผู ประกอบ

อาหาร 

- 225,000 

40. นายธุวพล คงนอย สถาบันวิจยั

และพัฒนา 

การศึกษาความสัมพันธ ระหว า ง

คุ ณ ภ า พ ดิ น แ ล ะ นํ้ า กั บ ก า ร

เจริญเติบโตของหอยแครงในพ้ืนท่ี

บานขุนสมุทรจีน อําเภอพระสมุทร

เจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

- 200,000 

41. นางสาวสุชาดา ธโนภานุวัฒน สถาบันวิจยั

และพัฒนา 

การสงเสริมการจัดการทองเท่ียวโดย

ชุมชนบนเส นทางท อ ง เ ท่ี ยว เ ชิ ง

วั ฒ น ธ ร ร ม  ใ น เ ข ต ธ น บุ รี

กรุงเทพมหานคร 

- 360,000 

รวม - 785,000 

รวมทั้งหมด 785,000 

ยอดรวมของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2,077,300 3,775,000 

 

คณะครุศาสตร  

915,000 + 400,000 
= 

1,315,000 
= 24,579.44  

53.5 53.5 

 

24,579.44 
X 5 = 4.92 

25,000 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

461,800 + 2,300,000 
= 

2,761,800 
= 33,680.49  

82 82 

 

33,680.49 
X 5 = 6.74  

25,000 
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คณะวิทยาการจดัการ 

700,500 + 1,190,000 
=  

1,890,500 
= 26,815.60 

70.5 70.5 

 

26,815.60 
X 5 = 5.36 

25,000 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

120,000 + 982,500 
= 

1,102,500 
= 19,008.62  

58 58 

 

19,008.62 
X 5 = 1.58 

60,000 

 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

 
785,500 

= 196,250 
4 

 

196,250 
X  = 39.25 

25,000 

 

ผลรวมทุกคณะและหนวยงานวจิัย 

4.92 + 5.00 + 5.00 + 1.58 + 5.00 
= 4.30 

5 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 4.30 4.30   
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ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้นเพ่ือแสดง    

ใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง เปนผลงานท่ีมีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการเผยแพร

และนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ   

ทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ        

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบตัร 

หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานท่ีทํารวมกับอุตสาหกรรมท่ีผาน      

การประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ       

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังน้ี 

 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 

 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 

 

ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรคของอาจารยประจาํและนักวจิัย 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 2 (คร.) +             

9 (มส.) 

5 (วจก.) +             

14 (วท.) = 30 

6 - 

- อ.วรรณนภา โพธิ์ผลิ /การสรางบทเรียน

ออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมบนอินเตอรเน็ต

สําหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / 31 ส.ค. 

59 

0.20 2 (คร.) 0.40 2 .2 . 3 .1  บ ทความ วิจั ย ใ น

เอกสาร สืบ เ น่ือ งจากการ

ประชุม การประชุมวิชาการ

และการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ 2559 เร่ือง “การ
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

 

 

- อ.ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ / การจัดการ

ความรูกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ

วิสาหกิจชุมชนตนแบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมี

สวนรวม / 31 ส.ค. 59 

วิจัยรับใชชุมชน สรางสังคม

ฐานความรู” (คร.) 

2 .2 . 3 .2 บทคว าม วิจั ย ใ น

เอกสาร สืบ เ น่ือ งจากการ

ประชุม การประชุมวิชาการ

และการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ 2559 เร่ือง “การ

วิจัยรับใชชุมชน สรางสังคม

ฐานความรู” (คร.) 

- อาจารยแสนชัย ลิขิตธีรบวรกุล / การ

ออกแบบเรขศิลปสําหรับการสรางอัตลักษณ

และสงเสริมภาพลักษณชุมชนกุฎีจีน / การ

ประชุมใหญ โครงการส ง เสริมการ วิจัย ใน

อุดมศึกษา คร้ังท่ี 5 (HERP CONGRESS V) 

วันท่ี 3 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี **โปสเตอร 

- อาจารย ณัฐกาญ ธี รบวรกุล  /  การ

ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมไทย

ของชุมชนตรอกขาวเมา เขตบางกอกนอย 

ก รุง เทพมหานคร /  การประชุม วิชาการ

ระดับชาติ Thailand Research Symposium 

2016 วันท่ี 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม

เซ็นทาราแกรนดฯ กรุงเทพฯ หนา 107-115 

      - อาจารยฐิตินันทน ผิวนิล และคณะฯ / 

ความบกพรองทางการไดยินเม่ือแรกเกิด : 

ทัศนคติ ความรูความเขาใจ และความวิตกกังวล

ของมารดาท่ีมีตอการตรวจคัดกรองการไดยิน

ของบุต รแรกเ กิด  /  การประชุม วิชาการ

ประชากรศาสตรแหงชาติ ป 2559 วันท่ี 18 

พฤศจิกายน 2559 ณ หองกษัตริยศึก 2 ช้ัน 4 

โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง ปทุม

วัน กรุงเทพฯ หนา 58-1-58-12 

 

0.20 9 (มส.) 

 

1.80 2.2.3.3 สู จิ บั ต ร นํ า เ ส น อ 

Poster ในหนังสือสูจิบัตรการ

ประชุมใหญโครงการสงเสริม

การวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังท่ี 5 

 

 

 

2.2.3.4 เอกสาร Proceedings 

ในหนังสือสูจิบัตรการประชุม

ใหญโครงการสงเสริมการวิจัย

ในอุดมศึกษา คร้ังท่ี 5 

 

 

 

2.2.3.5 เอกสาร Proceedings 

ในหนังสือสูจิบัตรการประชุม

ใหญโครงการสงเสริมการวิจัย

ในอุดมศึกษา คร้ังท่ี 5 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

- อาจารยฐิตินันทน ผิวนิล และคณะฯ / 

ความเสี่ยงทางสุขภาพจิตและการปรับตัวขาม

วัฒนธรรมของนักศึกษาจีนในประเทศไทย : 

กรณีศึกษานักศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2558 / การ

ประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ ป 

2559 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 ณ หอง

กษัตริยศึก 2 ช้ัน 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร 

ถนนรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ หนา 86-1-

86-13 

- อาจารยฐิตินันทน ผิวนิลและคณะฯ / 

การสื่อสารออนไลนกับสุขภาพจิตของวัยรุนใน

จั ง ห วั ด เพ ชรบุ รี  /  การประ ชุม วิช ากา ร

ประชากรศาสตรแหงชาติ ป 2559 วันท่ี 18 

พฤศจิกายน 2559 ณ หองกษัตริยศึก 2 ช้ัน 4 

โรงแรมเดอะทวิน 

ทาวเวอร ถนนรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

หนา 52-1-52-13 

- อาจารยฐิตินันทน ผิวนิลและคณะฯ / 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยกิจกรรม

เพ่ือนชวยเพ่ือนในรายวิชาประวัติศาสตรสําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเขายอย

วิทยา จังหวัด 

เพชรบุรี / การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

เพชรบุรีวิจัย คร้ังท่ี 6 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2559 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

หนา 1288-1294 

- อาจารยฐิตินันทน ผิวนิลและคณะฯ / การ

สื่อสาร การปรับตัว และการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจีนในจังหวัด

เพชรบุรี / การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

เพชรบุรีวิจัย คร้ังท่ี 6 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2559 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

2.2.3.6 เอกสาร Proceedings 

ในหนังสือสูจิบัตรหนังสือสูจิ

บัตรการประชุมใหญโครงการ

สงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 

คร้ังท่ี 5 

 

 

 

 

 

2.2.3.7 เอกสาร Proceedings 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร

ประชากรศาสตรแหงชาติ ป 

2559 โดยสมาคมนักประชากร

ไทย 

 

 

 

2.2.3.8 เอกสาร Proceedings 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร

ประชากรศาสตรแหงชาติ ป 

2559 โดยสมาคมนักประชากร

ไทย 

 

 

 

 

2.2.3.9 เอกสาร Proceedings 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร

ประชากรศาสตรแหงชาติ ป 

2559 โดยสมาคมนักประชากร

ไทย 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

หนา 1216-1224 

- อาจารยฐิตินันทน ผิวนิลและคณะฯ / 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชบทเรียน

สําเร็จรูปในการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร

ของนักเรียน 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบูรณะ เพชรบุรี / การ

ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย 

คร้ังท่ี 6 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี หนา 1281-

1287 

- อาจารยฐิตินันทน ผิวนิล / พฤติกรรม

การสื่อสารออนไลนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ

สรางเสริมความสัมพันธของครูและนักเรียนใน

จังหวัดเพชรบุรี / การประชุมวิชาการการวิจัย

ทางการศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 4 วันท่ี 14 

กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ กรุงเทพฯ หนา 35-43 

   2.2.3.10 เอกสาร Proceedings 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร

ประชากรศาสตรแหงชาติ ป 

2559 โดยสมาคมนักประชากร

ไทย 

 

 

 

 

2.2.3.11 เอกสาร Proceedings 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร

ประชากรศาสตรแหงชาติ ป 

2559 โดยสมาคมนักประชากร

ไทย 

 

- ผศ.ธัชกร  วงษคําชัย อาจารยจีรภา 

ประยูรศักดิ์ อาจารยประทับใจ  อภิสิทธิ์สุข

สันต ิ/ ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการ

เ รี ย นก า รส อ นข อ ง อ า จ า ร ย  ส า ข า วิ ช า

คอมพิวเตอร ธุร กิจคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / การประชุม

วิชาการและนําเสนอผลการวิจัยระดับชาติ 

2559 เร่ือง การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคม

ฐานความรู (หนา 100) 
- อาจารยพิมพชญา ฟกเปยม / รูปแบบ

การใชสื่ อประชาสัมพันธ เ พ่ือพัฒนาแหล ง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา พ้ืนท่ีชุมชน

แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กทม./การประชุม

วิชาการและนําเสนอผลการวิจัยระดับชาติ 

2559 เร่ือง การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคม

ฐานความรู (หนา 449)  

0.20  5 (วจก.) 1.00 2.2.3.12 บทความวิจัย ใน

เอกสาร สืบ เ น่ือ งจากการ

ประชุม การประชุมวิชาการ

และการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ 2559 เร่ือง “การ

วิจัยรับใชชุมชน สรางสังคม

ฐานความรู” (วจก.) 

 

 

2.2.3.13 บทความวิจัยใน

เอกสาร สืบ เ น่ือ งจากการ

ประชุม การประชุมวิชาการ

และการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ 2559 เร่ือง “การ

วิจัยรับใชชุมชน สรางสังคม

ฐานความรู” (วจก.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

- อาจารยธนพล สมพลกรัง / การเรียนรู

จากสื่อวิทยุโทรทัศนและการนําไปใชประโยชน

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / การ

ประชุม วิชาการและนํา เ สนอผลการวิจั ย

ระดับชาติ 2559 เร่ือง การวิจัยรับใชชุมชน 

สรางสังคมฐานความรู (หนา 403) 

- อาจารย ดร. สิทธิชัย ฝรั่งทอง / แนวทาง

การเตรียมความพรอมของอุตสาหกรรมอาหาร

ทะเลท่ีมีตอการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติกลบั

ประเทศ:กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม / การ

ประชุมวิชาการและ นํา เสนอผลการวิ จั ย

ระดับชาติ 2559 เร่ือง การวิจัยรับใชชุมชน 

สรางสังคมฐานความรู (หนา 440) 

2.2.3.14 บทความวิจัยใน

เอกสาร สืบ เ น่ือ งจากการ

ประชุม การประชุมวิชาการ

และการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ 2559 เร่ือง “การ

วิจัยรับใชชุมชน สรางสังคม

ฐานความรู” (วจก.) 

2.2.3.15 บทความวิจัยใน

เอกสาร สืบ เ น่ือ งจากการ

ประชุม การประชุมวิชาการ

และการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ 2559 เร่ือง “การ

วิจัยรับใชชุมชน สรางสังคม

ฐานความรู” (วจก.) 

  - อาจารยประพัฒน เขียวประภัสสร / 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการทองเท่ียว

โดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร./ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี 

คร้ังท่ี 10 (น. 181-190)จันทบุรี: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี. 

19-20 ธันวาคม 2559 

   2.2.3.16 บทความวิจัย (วจก.) 

The 4th ASEAN Undergraduate 

Conference  in Computing (AUC2) 

2016 เม่ือวันที่ 27-29 เมษายน 2559  ณ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว จังหวัด

สระแกว 

- อาจารยณภัทรกฤต จันทวงศ และนาย

สมรักษ เมืองเพชร / โปรแกรมแจงซอมอาคาร

ชุด /  

- อาจารยณภัทรกฤต จันทวงศ และนายก

ฤษณะ อุดมจิตธนา / ระบบแผนท่ีศาสนสถาน

ในเขตธนบุรี 

- อาจารยณภัทรกฤต จันทวงศ นางสาวฐิ

0.20 14 (วท.) 2.80 2.2.3.17 บทความวิจัยใน The 

4th ASEAN Undergraduate 

Conference in Computing 

(AUC2) 2016 (วท.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ตารีย นนทธีระวรคุณ และนายสาวิต แกวคํา

จันทร /ระบบจัดการสินคาคงคลัง กรณีศึกษา

รานขายสินคาไหวเจา 

- อาจารยณภัทรกฤต จันทวงศ และนาย

วรเดช สมสงาชูชาติ / ระบบจองสนามกีฬา 

- อาจารยเสาวนีย ปรัชญา และนายเมธัส 

เกิดวัฒน / Vc-Chat” แอปพลิเคชันแชทบน

แพลตฟอรมแอนดรอยด โดยใช firebase 

- อาจารยณภัทรกฤต จันทวงศ และ

นางสาวปยะวรรณ ธรรมกัณหา / เว็บแอป

พลิเคชันการเรียนรูภาษาเกาหลีเบื้องตน 

- อาจารยเสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร และ

นายชัยณรงค ทองบัว / ระบบการจัดการ

ขอมูลกิจกรรม/โครงการ กองพัฒนานักศึกษา 

กา ร ปร ะ ชุมวิ ชา ก าร และก าร นํ า เ สนอ

ผลการวิจัยระดับชาติ 2559 เรื่อง “การวิจัย

รับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” วันที่ 31 

สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมเฉลิมพระ

เกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 และ ช้ัน 12 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

- อาจารยสุปราณี หอมา / การพัฒนา

บทเ รียนออนไลน  เร่ืองจริยธรรมและความ

ปลอดภัยทางคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(หนา 224) 

- อาจารยเสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร / 

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรออนไลน

ส นั บ ส นุ น ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ข ต ธ น บุ รี 

กรุงเทพมหานคร (หนา 241) 

- อาจารยนิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์ / การ

วิเคราะหปจจัยท่ีเหมาะสมในกระบวนการผลิต 

กรณีศึกษา โรงงานผลิตผลิตภัณฑยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.18 บทความวิจัยใน The 

4th ASEAN Undergraduate 

Conference in Computing 

(AUC2) 2016 (วท.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

- อาจารยสถาพร จํารัสเลิศลักษ / การ

สรางและหาประสิทธิภาพวงจรบัค คอนเวอร

เตอร ขนาดกําลัง 50 วัตตแบบตัวเหน่ียวนํา

ขดลวดเดียวและแบบ 2 ขดลวด กรณีศึกษาตัว

เหน่ียวนําในเคร่ืองรับโทรทัศนสี ขนาด 14 น้ิว 

- อาจารยวรวิทย ลีลาวรรณ / การผลิตสื่อ

สรางสรรคการเ รียนรูแบบสามมิติ สําหรับ

นักเ รียนอนุบาลช้ันป ท่ี  1 เ พ่ือส ง เสริม

ความสามารถทางสติปญญา 

- นายศักดาวุฒ ิ บุญตั้ว, อาจารยอัครกิตติ์     

ไชยธนกุลวัฒน, เฉลิมชาติ  มานพ , วิจิตร 

กิณเรศ / Single-Phase PV Grid Connected 

System Using 11 Level Cascade Multilevel 

Inverter / The 9th Conference of Electrical 

Engineering Network of Rajamangala 

University of Technology; 2-4 May 2017, 

K.P. Grand Hotel Chanthaburi 

- อาจารยธวัชชัย สอนสนาม, มนตรี หุนดี 

/ Study of Electrode to Breakdown 

Voltage to 

Electrode Shapes Oxygen and Air / The 

9th National Conference on Technical 

Education; November 24, 2016 

2.2.3.19 บทความวิจัย การ

ประ ชุม วิชาการ เ ค รือ ข า ย

วิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 

(วท.) 

 

 

 

 

2.2.3.20 บทความวิจัย การ

ประ ชุม วิชาการ เ ค รือ ข า ย

วิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 

(วท.) 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบ เ น่ือ งจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

0.20 - - - 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน

สืบ เ น่ื อ ง จ ากการประชุม วิชาการ ระดั บ

นานาชาติ 

0.40 3 (คร.) +             

2 (วจก.) + 7(

วท.)= 12 

4.80  

- รศ .ดร .นงเยาว  อุทุมพร  / A 

Development of Local Wisdom Learning 

Resources Administrative Management 

based on the Sufficiency Economy 

0.40 3 (คร.) 1.20 2.2.3.21 บทความ วิจั ย 

โครงการการประชุม สัมมนา

แ ล ะ นิท ร รศ ก า ร วิ ช า ก า ร

นานาชาติ  ค ร้ั ง ท่ี  1 2 The 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

Philosophy Principle in Dhonburi District 

Community / (วันท่ี 6-10 มิ.ย.59 ประเทศ

ฟลิปปนส) (หนา 232)  

- อาจารย ดร.กริช ภัทรภาคิน / A Study 

on the Understanding and Self-Practice 

according to the Philosophy of 

Sufficiency Economy of Teachers at 

Dhonburi Rajabhat University / (วันท่ี 6-10 

มิ.ย.59 ประเทศฟลิปปนส) (หนา 58) 

- อาจารย ดร.นิภาภรณ คําเจริญ / Fators 

influencing the fulfillment in preparing 

the educational quality insurance paper 

of Education Faculty of Dhonburi 

Rajabhat University / (วันท่ี 6-10 มิ.ย. 59 

ประเทศฟลิปปนส) (หนา 70) 

Inter-University 

Cooperation Program เร่ือง 

“เครือขายความรูเ พ่ือความ

ม่ันคงทา ง เศรษฐ กิจสั งคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมใน

ประชาคมอาเซียน” (คร.) 

- อาจารยรวีวรรณ วิโรจนวรรณ / 

Service quality of healthcare tourism 

business operators that affect the 

satisfaction of service uses in Bangkok/ 

ASIAN Community knowledge networks 

for the Economy, Society, Culture, and 

Environmental การนําเสนอผลงานระดับ

นานาชาติ ณ ประเทศฟลิปปนส 6-11 มิถุนายน 

2559 (หนา 406) 

- อ าจ าร ย สุ ว ร รณา  นาถนวผดุ ง  / 

Burmese worker satisfaction toward 

tourism attractions in samutprakan 

provice / ASIAN Community knowledge 

networks for the Economy, Society, 

Culture, and Environmental การนําเสนอ

ผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศฟลิปปนส 6-

11 มิถุนายน 2559 (หนา 378) 

 

 

0.40 2 (วจก.) 0.80 2 . 2 . 3 . 2 2  บ ท ค ว า ม วิ จั ย 

International Conference 

Proceedings (วจก.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

12th International Conference 

“Inter-University Cooperation Program 

: ASIAN Community Knowledge 

Networks for the Economy, Society, 

Culture, and Environmental Stability”, 

6 – 11 June 2016, Century Park Hotel 

& University of the Philippines, 

Diliman Campus. 

- อาจารย  ดร . หฤทภัค  อภิรัตน  / 

Development of a hot press prototype 

for processing chopped beverage carton 

reinforced recycled polyethylene 

composite panels 

- อ า จ า ร ย ธิ ติ ม า  เ ก ตุ แ ก ว  /  The 

community participates in preparation 

for flooding and use of effective 

microorganisms(EM) in wastewater 

treatment for floods 

- อ าจ า ร ยณ ภั ท ร ก ฤ ต  จั นท ว งศ  / 

Designing and Development Tourism 

Guidance System in Samutprakarn on 

Tablet Computer 

- อาจารยพิสุทธิ์พงศ คงรุงโชค / The 

Effect of E-learning in Engineering 

Learning Style / The 1st International 

STEM Education Conference, 6-8 July 

2016, The Imperial Pattaya Hotel, 

Pattaya City, Thailand 

0.40 4 (วท.) 1.60 2.2.3.23 บ ท ค ว า ม วิ จั ย 

International Conference 

Proceedings (วท.) 

International Conference on Science, 

Technology & Education (Technology, 

Hand-making ,Engineering Education, 

Energy & Environment) 2016; 

September 1-2, 2016 Siam Bayshore 

0.40 3 (วท) 1.20  
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

Resort & Spa Hotel Pattaya, Chonburi, 

Thailand  

- A. Singhapuntu and N. Thungsuk 

/ The Study of Ozone Generator by 

Corona Discharge with High Voltage High 

Frequency Technique 

 

 

 

- A. Tamtaeram and N. Thungsuk / 

The Study of Super Capacitor Control by 

PWM 

Technique for Emergency Light  

 

 

 

 

- T.Thaochalee and N. Thungsuk / 

The Development of Mutual Magnetic 

Flux Induction Generator for Wind Turbine 

Generator 

2.2.3.24 สําเนา Proceedings 

International Conference 

on Science, Technology & 

Education 

(Technology,Hand-making 

,Engineering Education, 

Energy & Environment) 

2016 

 

2.2.3.25 สําเนา Proceedings 

International Conference 

on Science, Technology & 

Education 

(Technology,Hand-making 

,Engineering Education, 

Energy & Environment) 

2016 

2.2.3.26 สําเนาProceedings 

International Conference 

on Science, Technology & 

Education 

(Technology,Hand-making 

,Engineering Education, 

Energy & Environment) 

2016 (วท.) 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ .ศ. 2556 แตมหาวิทยาลัย

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

0.40 - - - 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก

ประกาศ 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

วารสารทาง วิชาการระดับชาติ ท่ี ไมอยู ใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต

มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ

แตวันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - - 

- บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 1 (คร.) +  

1(มส) + 

3(วจก.) =5 

3.00 - 

- รศ.ดร.นงเยาว อุทุมพร / การมีสวนรวม

ของชุมชนในการนําแหลงเรียนรูในชุมชนมาใช 

เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง อําเภอ

พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ / วันท่ี 

22-24 พ.ย. 59 

0.60 1 (คร.) 0.60 2.2.3.27 วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด 

 

- ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทองและคณะฯ / 

สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

สําหรับเยาวชน / วารสารวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปท่ี 11 ฉบับพิเศษ 

2559 “การประชุมวิชาการระดับชาติ และ

นานาชาติ ราชภัฏวิจัยคร้ังท่ี 4 ” วันท่ี 22-24 

พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

จังหวัดเลย 

0.60 1 (มส.) 0.60 2.2.3.28 เอกสารบทความใน

วารสารวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

- อาจารย นุชรา แสวงสุข / บทความ

วิชาการ: การทองเท่ียวเชิงนันทนาการสําหรับ

กลุมผูท่ีสนใจเฉพาะคืออะไร / วารสารวิจัยราช

ภัฏธนบุรีรับใชสังคมปท่ี 2ฉบับ 2 มิถุนายน-

ธันวาคม 2559 (หนา 17) 

0.60 3 (วจก.) 1.80 2.2.3.29 วารสารวิจัยราชภัฏ

ธนบุรีรับใชสังคม (วจก.) 
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- ผศ.วัฒนชัย ชูมาก / บทความวิชาการ: 

การศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ

และผลกระทบท่ีเกิดจากสภาวะโลกรอนโดยการ

มีสวนรวมของชุมชน / วารสารวิจัยราชภัฏ

ธนบุ รีรับใชสังคมปท่ี  2 ฉบับ 2 มิถุนายน-

ธันวาคม 2559 (หนา 94) 

- อาจารยพิมพชญา ฟกเปยม / บทความ

วิชาการ: โทรทัศนแบบปฏิสัมพันธ :นวัตกรรม

สําหรับผูผลิตรายการโทรทัศน / วารสารวิจัย

ราชภัฏธนบุรีรับใชสังคมปท่ี 2 ฉบับ 2 มิถุนายน-

ธันวาคม 2559 (หนา 83) 
- บทความวิจัย ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ ท่ี ไมอยู ในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ .ศ. 2556 แตมหาวิทยาลัย

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ี

ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list)  

0.80 - - - 

- บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ ท่ี ไมอยู ในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ .ศ. 2556 แตมหาวิทยาลัย

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ี

ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list)  

0.80 - - - 

- บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80 1 (คร.)+           

4 (วจก.)  

1 (วท.) = 6 

4.80 - 
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- รศ.ดร.นงเยาว อุทุมพร, อาจารย ดร.

ปรีชา  ธนะวิบูลย, อาจารย ดร.จีรภัทร  อาด

นารี / ศักยภาพและการมีสวนรวมของชุมชนใน

การนําแหลงเรียนรูในชุมชนมาใช เพ่ือสงเสริม

การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง อําเภอพระสมุทร

เจดีย จังหวัดสมุทรปราการ / (วันท่ี 2 ธ.ค.59) 

0.80 1 (คร.) 0.80 2.2.3.30 บทความวิจัยวารสาร

ศึกษาศาสตร มสธ. (คร.) 

- อ.แอนนา พายุพัด, ผศ.ดร.ฐัศแกว               

ศรีสด 
ผศ.ธัชกร วงษคํา / การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบตนแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

สําหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว / วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับท่ี 1 

0.80 4 (วจก.) 3.20 2.2.3.31 วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ฉบับท่ี 1 

 

- อาจารย ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช / 

การศึกษาปญหาการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม

และแนวทางการปรับตัวของอาจารยตางชาตกัิบ

นักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  /  ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับท่ี 2  

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 

- อาจารย ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช / มิติ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการปรับตัว

อาจารยตางชาติในมหาวิทยาลัยไทย / วารสาร

นิเทศศาสตรปริทัศน  ป ท่ี  20 ฉบับท่ี 1 

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 

- อาจารย ดร.จิระพงค เรืองกุน / ความรัก

ความใครในท่ีทํางาน: ท่ีมา ผลกระทบ และการ

จัดการ / วารสารปญญาภิวัฒน, 8(3), 292-

303.2559 

   2.2.3.32 วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 

2559) 
 

 

 

2.2.3.33 วารสารนิเทศศาสตร

ปริทัศน ป ท่ี 20 ฉบับท่ี 1 

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 

 

 

2.2.3.34 วารสารปญญาภิวัฒน, 

8(3), 292-303.2559  

- อ.ณภัทรกฤต จันทวงศ และรวีวรรณ ศิริ

สมบูรณ / การวิจัยประเมินผลโครงการระบบ

การดูแลระยะยาว สําหรับผูสูงอายุ ท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง ตําบลบานลํา อําเภอวิหารแดง จังหวัด

สระบุรี / วารสารวิชาการสาธารณสุข ปท่ี 24 

ฉบับท่ี 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 หนา 

0.80 1 (วท.) 0.80 2.2.3.35 วารสารวิชาการ

สาธารณสุข ปท่ี 24 ฉบับท่ี 6 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 

หนา 1076 - 1085 
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1076 - 1085 

- บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80 - - - 

- บทความวิจัย ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 1 (คร.) 1.00 - 

- อ.ขนิษฐา   แนนอุดร / Solutions of 

some particular pexiderized digital 

filtering functional equation 

1.00 1 (คร.) 1.00 2 . 2 . 3 . 3 6  บ ท ค ว า ม วิ จั ย 

Scopus Preview – Scopus 

– Annales Mathematicae 

et Informaticae (คร.) 

- บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - - 

ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมิน

ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - - 

ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

วาจางใหดําเนินการ 

1.00 - - - 

ผลงานคนพบพันธพืช พันธสัตว ท่ีคนพบใหม

และไดรับการจดทะเบียน 

1.00 - - - 

ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 2 (คร.) 2.00 - 

- ผศ.ดร.นงเยาว  อุทุมพร / เคร่ืองมือและ

เทคนิควิธีการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย 

 

- อาจารย ดร.นิธิภัทร บาลศิริ / การวิจัย

ทางการศึกษา Educational Research 

1.00 2 (คร.) 2.00 2.2.3.37 หนังสือเคร่ืองมือและ

เทคนิควิธีการรวบรวมขอมูล

สําหรับการวิจัย 

2.2.3.38 หนังสือการวิจัยทาง

การศึกษา Educational 
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Research 

ตําราหรือหนังสือ ท่ีผานการพิจารณาตาม

หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต

ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ 

1.00 3 (วจก.) +          

5 (วท.) = 8  

8.00 - 

- อ.แอนนา พายุพัด / มัลติมีเดียเพ่ือการ

นําเสนอ (ฉบับปรับปรุง) พิมพคร้ังท่ี 3 / โอ

เดียนสโตร 

- อ.แอนนา พายุพัด / หนังสือหลักการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานธุรกิจ / 

ทเวลลพร้ินต 

- ผศ.ดร . ณฐวัฒน คณารักสมบัติ / 

หนังสือหลักการส่ือสารการตลาด / ทเวลล 

พร้ินต 

1.00 3 (วจก.) 3.00 2.2.3.39 หนังสือ มัลติ มี เดี ย

เ พ่ื อ ก า ร นํ า เ ส น อ  ( ฉ บั บ

ปรับปรุง) 

 

 

 

2.2.3.40 หนังสือหลักการ

สื่อสารการตลาด 

- อ.ลือเดช ปตุพงศ / ฟสิกส 1 

- อ.ลือเดช ปตุพงศ / ฟสิกสไฟฟา 

- ผศ. ดร. กิตติ กอบัวแกว / สถิติเพ่ือการ

จัดการอุตสาหกรรม 

- ผศ. ดร. กิตติ กอบัวแกว / การวิจัยเพ่ือ

การบริหาร 

- อ.พันทิพย คูอมรพัฒนะ / การเขียน

โปรแกรมเชิงอ็อบเจกตพรอมเกมประยุกต 

1.00 5 (วท.) 5.00 2.2.3.41 หนังสือฟสิกส 1 

2.2.3.42 หนังสือฟสิกสไฟฟา 

2.2.3.43 หนังสือสถิติเพ่ือการ

จัดการอุตสาหกรรม 

2.2.3.44 หนังสือการวิจัยเพ่ือการ

บริหาร 

2.2.3.45 หนังสือการเขียน

โปรแกรมเชิงอ็อบเจกตพรอม

เกมประยุกต 

สรุปจํานวนผลงานทางวิชาการ 64 เรื่อง     คาถวงนํ้าหนัก 29.6 

งานสรางสรรค 

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะใน

ลั ก ษ ณ ะ ใ ด ลั ก ษ ณ ะ ห น่ึ ง  ห รื อ ผ า น สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส Online 

- อาจารยอรนุช สมคะเน / นิทรรศการ

จิตรกรรมขนาดเล็ก คร้ังท่ี 4 

     1.1 สระมรกต 1 (The Green Lake 1) 

     1.2 ธารทอง (Gold River) 

 

0.20 6 (มส.) 1.20  

 

2.2.3.46 สูจบิัตรนิทรรศการ

จติรกรรมขนาดเล็ก คร้ังท่ี 4 
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     1 . 3  ก ร ะ ดั ง ง า  ส ง ข ล า  ( Cananga 

Songkhla) 

     1.4.ทองธาร (Golden Lake) / นิทรรศการ

จิตรกรรมขนาดเล็ก คร้ังท่ี 4 22 มกราคม - 5 

กุมภาพันธ  2560 ณ ศูนยการคา ริเวอร ซิตี้       

แบงค็อก กรุงเทพฯ 

 

- อาจารยยงยุทธ ดําศรี / นิทรรศการตาม

รอยธรรมราชา 2.1 Playing the Royal Music 

/ สู จิบัตรแสดงผลงานสร างสรรค  ช่ือ 

“นิทรรศการตามรอยธรรมราชา” วันท่ี 1 

ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ณ หอ

จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กรุงเทพฯ 

- อาจารยยงยุทธ ดําศรี / นิทรรศการ

ศิลปกรรม สมาคมศิลปหอไตร คร้ังท่ี 5 3.1 เลน

คนเดียว/ สูจิบัตรแสดงผลงานสรางสรรค ช่ือ 

“นิทรรศการศิลปกรรม สมาคมศิลปหอไตร คร้ัง

ท่ี 5” วันท่ี 19 - 28 สิงหาคม 2559 ณ โถงช้ัน 1 

ผนังโคง ช้ัน 3 – 5   หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ 

   2.2.3.47 ภาพงานท่ีสงเขารวม

แสดง 

 

 

 

 

2.2.3.48 ภาพงานท่ีสงเขารวม

แสดง 

งานสรางสรรคท่ี ได รับการเผยแพรในระดับ

มหาวิทยาลัย 

นิทรรศการศิลปกรรม ความภูมิใจของแผนดิน 

(Pride of Thailand) / นิทรรศการศิลปกรรม 

ความภูมิใจของแผนดิน (Pride of Thailand) 

24 กุมภาพันธ – 12 มีนาคม 2560 ณ หองหอง

แสดงงาน ช้ัน 2 ศูนยการคาริเวอรซิตี้ แบงค็อก 

กรุงเทพฯ 

1.ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง / 1.มงใหมกับ

ความพอเพียง 

2.อาจารยบงกชรัตน ลํ้าเลิศ / 2.พระบารมี

ลนเกลาลนกระหมอมฯ 

3. อาจารยปณณธร สมสรวย / 3.ภพรัก 

4. อาจารยณัฐกาญ ธีรบวรกุล / 4.

องครักษ 

0.40 60 (มส.) 24 2.2.3.49 สูจบิัตรนิทรรศการ

ศิลปกรรม ความภูมิใจของ

แผนดิน (Pride of Thailand) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

5. อาจารยแสนชัย  ลิ ขิตธีรวุฒิ  / 5. In 

Remebrance of His Majesty King 

Bhumibol Adulyadej 

6. อาจารยชาคริต เกตุเรืองโรจน / 6.คํา

เตือนใจ 

7. อาจารยพัณณภัสสร ทรัพยประเสริฐ / 

7.เปยมสุขทิพยพิมาน 

8. อาจารยนิศากร เพ็ญสมบูรณ / 8.ตนไม 

: ยั่งยืน 

9. อาจารยอรนุช สมคะเน / 9.ความรัก

ของพอ 

10. อาจารยไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ / 10.เย็น

ศิระ 

11. อาจารยพศุตม กรรณรัตนสูตร / 11.“

ไมมีช่ือ” 

12. อาจารยยงยุทธ ดําศรี / 12.อิสระใน

งานวาด 

13. อาจารยวิเชียร เทียนแพรนิมิตร / 

13.177 

14. อาจารยศรัณย สรรพศิริ / 14.ขาฯวิ

วอนขอพรจากฟา 

15. อาจารยองอาจ มากสิน / 15.สายนํ้าของ

พระราชา 

16. อาจารยวรางคณา กรเลิศวานิช / 16.

พระบิดาแหงขาวไทย 

17. อาจารยพงศพินิจ พินิจดํา / 17.จอม

ปราชญแหงแผนดิน 

- อาจารยยงยุทธ ดําศรี / นิทรรศการ

จิตรกรรม  

ยงยุทธ ดําศรี ดามขวาน (FREEDOM IN MY 

PAINTING) 

     1.1 .Gossip 

     1.2. Selfie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.50 ภาพผลงาน

นิทรรศการจติรกรรม ยงยุทธ 

ดําศรี ดามขวาน (FREEDOM 

IN MY PAINTING) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

     1.3. เเควกๆ 

     1.4. คนกลางคืน 

     1.5. คนวันอาทิตย 

     1.6. คนเหาไมใชหมา 

1.7. เจอกัน1 

     1.8. เจอกัน2 

     1.9. ตอวา 

     1.10. ตั้งหลัก 

     1.11. บอก 

     1.12. ใบหนา ขาเกาอี้ 

     1.13. พัดลม กีตารหนารอน 

     1.14. โยกยายตําแหนง 

     1.15. รวมกลุม 

     1.16. โอย...รอน 

     1.17. โอย...มะเร็ง 

     1.18. เปนเชนน้ันเอง 

     1.19. ผูเรียกรอง 

     1.20. ฝนมาแลว 

     1.21. เพลงกลางวัน 

     1.22. เพลงทะเล 1 

     1.23. เพลงทะเล 2 

     1.24. เพลงทะเล 3 

     1.25. เพลงในวันหยุด 

     1.26. เพลงรอน 1 

     1.27. เพลงรอน 2 

     1.28. เพลงอยูคนเดียว 

     1.29. มนุษยวันน้ี 1 

1.30. มนุษยวันน้ี 2 

     1.31. มนุษยวันวาน 

     1.32. ไมเอา...ไมเอา 

     1.33. ไมเอาโรงงานใหญ 1 

     1.34. ไมเอาโรงงานใหญ 2 

     1.35. ไมเอาโรงงานใหญ 3 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

     1.36. ยันต 

     1.37. ลูกหลานลุงเทง 

     1.38. เล หญา ปลา คน 

     1.39. วงสามคน 1 

     1.40. สบายวันหยุด 

     1.41. สองคนพ่ีนอง 

     1.42. หลานลุงเทง 

     1.43. หลานตา / นิทรรศการจิตรกรรม        

ยงยุทธ ดําศรี ดามขวาน (FREEDOM IN MY 

PAINTING) 6-7 มกราคม 2560 ณ หอศิลป

ธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 

0.80 - - - 

งานสรางสรรคท่ีได รับการเผยแพรในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00 8 (มส.) 8.00 - 

The 14th Sino – Thai Great Oriental Art 

Exhibition 

- อาจารยบงกชรัตน ลํ้าเลิศ / Number 

(or figure) 9 is believed to be auspicious 

among (or of) Thai people. 

- อาจารยแสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ  / The 

fighting of the civil war in my dream. 

- อาจารย ชาคริต  เ กตุ เ รื อ ง โ รจน  / 

Beliving. 

- อาจารยพัณณภัสสร ทรัพยประเสริฐ / 

Smile From Heaven. 

- อ าจ า ร ย นิ ศ า ก ร  เ พ็ ญ สม บู ร ณ  / 

UNTITLED OF BLACK. 

- อาจารยอร นุช สมคะเน  / Colorful 

Flowers. 

- อาจารยวิเชียร เทียนแพรนิมิต / Red 

Bamboo. / สูจิบัตรแสดงผลงานสรางสรรค ช่ือ 

   2 . 2 . 3 . 5 1  สู จิ บั ต ร ง า น

นิทรรศการศิลปะตะวันออก 

คร้ังท่ี 14   
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

“The 14th Sino Thai Great Oriental Art 

Exhibition” & The 15th International Day 

of Dali University, Dali University รวมกับ 

Yunnan Art Association และคณะศิลปกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  วันท่ี 5 - 8 

มีนาคม  2560 ณ Dali University ประเทศจีน 

- สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฎธนบุรี / The 6th   International 

Festival of Arts and Culture ชุดการแสดง 

“รําอาศิรวาท ถวายพระพร สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”/ The 6 th 

International Festival of Arts and 

Culture. วันท่ี 29-30 มิถุนายน 2559 ณ หอ

ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (โรงละคร

ใหญ) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร .

สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(ประสานมิตร) กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.52 ภาพงานการเขารวม

แสดงนาฏศิลป 

 

สรุปจํานวนผลงานสรางสรรค 74 เรื่อง คาถวงนํ้าหนัก 33.2  

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 53.5 (คร.) + 58 (วท.) + 82 (มส.) + 70.5 (วจก.) = 264 

จํานวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 10 (คร.) + 27 (วท.) + 10 (มส.) + 17 (วจก.) = 64 

จํานวนผลงานสรางสรรคท้ังหมด 74 (มส.) 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของ

อาจารยประจําและนักวิจัย 

6 (คร.) + 11.4 (วท.) + 2.4 (มส.) + 9.8 (วจก.) = 29.6 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของ

อาจารยประจําและนักวิจัย 

33.2 (มส.) 

รอยละของผลรวมถวง นํ้าหนักของผลงาน

วิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

11.21 (คร.) + 19.66 (วท.) + 2.93 (มส.) + 13.90 (วจก.) 

รอยละของผลรวมถวง นํ้าหนักของผลงาน

สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 

40.49 (มส.) 

คะแนนผลงานทางวิชาการของผลงานวิชาการ

ของอาจารยประจําและนักวิจัย 

2.80 (คร.) + 4.92 (วท.)+ 0.73 (มส.) + 3.48 (วจก.) 

คะแนนผลง า นทาง วิชากา รขอ งผลง า น 10.12 (มส.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

และนักวจิัย 

นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวม

ถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลคะแนน [2.80 (คร.) + 4.92 (วท.) + 5.00 (มส.) + 3.48 (วจก.)] / 4  

= 16.2 /4 = 4.05 

ผลคะแนนรวมสถาบันวิจัยและพัฒนา  

(ภาคผนวก) 

[2.80 (คร.) + 4.92 (วท.) + 5.00 (มส.) + 3.48 (วจก.) + 5.00 

(สวพ.)] / 5 = 21.2 /5 = 4.24 
 

รายการหลักฐาน 

 2.2.3.1 บทความวิจัยในเอกสารสืบเน่ืองจากการประชุม การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

2559 เร่ือง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” (คร.) 

 2.2.3.2 บทความวิจัยในเอกสารสืบเน่ืองจากการประชุม การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

2559 เร่ือง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” (คร.) 

 2.2.3.3 สูจิบัตรนําเสนอ Poster ในหนังสือสูจิบัตรการประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังท่ี 5 

 2.2.3.4 เอกสาร Proceedings ในหนังสือสูจิบัตรการประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังท่ี 5 

 2.2.3.5 เอกสาร Proceedings ในหนังสือสูจิบัตร การประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังท่ี 5 

 2.2.3.6 เอกสาร Proceedings ในหนังสือสูจิบัตร การประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังท่ี 5 

 2.2.3.7 เอกสาร Proceedings การประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ ป 2559 โดยสมาคมนักประชากรไทย 

 2.2.3.8 เอกสาร Proceedings การประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ ป 2559 โดยสมาคมนักประชากรไทย 

 2.2.3.9 เอกสาร Proceedings การประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ ป 2559 โดยสมาคมนักประชากรไทย 

 2.2.3.10 เอกสาร Proceedings การประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ ป 2559 โดยสมาคมนักประชากรไทย 

 2.2.3.11 เอกสาร Proceedings การประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ ป 2559 โดยสมาคมนักประชากรไทย 

 2.2.3.12 บทความวิจัยในเอกสาร สืบเน่ืองจากการประชุม การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

2559 เร่ือง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” (วจก.) 

 2.2.3.13 บทความวิจัยในเอกสาร สืบเน่ืองจากการประชุม การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

2559 เร่ือง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” (วจก.) 

 2.2.3.14 บทความวิจัยในเอกสาร สืบเน่ืองจากการประชุม การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

2559 เร่ือง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” (วจก.) 

 2.2.3.15 บทความวิจัยในเอกสาร สืบเน่ืองจากการประชุม การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

2559 เร่ือง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” (วจก.) 

 2.2.3.16 บทความวิจัย (วจก.) 

 2.2.3.17 บทความวิจัยใน The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 (วท.) 

 2.2.3.18 บทความวิจัยใน The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 (วท.) 

 2.2.3.19 บทความวิจัย การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (วท.) 

 2.2.3.20 บทความวิจัย การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (วท.) 
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 2.2.3.21 โครงการการประชุม สัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 12 The Inter - University 

Cooperation Program เร่ือง “เครือขายความรูเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในประชาคม

อาเซียน” 

 2.2.3.22 บทความวิจัย International Conference Proceedings (วจก.) 

 2.2.3.23 บทความวิจัย International Conference Proceedings (วท.) 

 2.2.3.24 สําเนา Proceedings International Conference on Science,Technology & Education 

(Technology, Hand-making ,Engineering Education, Energy & Environment) 2016 

 2.2.3.25 สําเนา Proceedings International Conference on Science, Technology & Education 

(Technology,Hand-making ,Engineering Education, Energy & Environment) 2016 

 2.2.3.26 สําเนา Proceedings International Conference on Science, Technology & Education 

(Technology,Hand-making ,Engineering Education, Energy & Environment) 2016 (วท.) 

 2.2.3.27 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 2.2.3.28 เอกสารบทความในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 2.2.3.29 วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใชสังคม (วจก.) 

 2.2.3.30 บทความวิจัย วารสารศึกษาศาสตร มสธ. (คร.) 

2.2.3.31 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับท่ี 1 

2.2.3.32 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 

2.2.3.33 วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน ปท่ี 20 ฉบับท่ี 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 

2.2.3.34 วารสารปญญาภิวัฒน, 8(3), 292-303.2559 

2.2.3.35 วารสารวิชาการสาธารณสุข ปท่ี 24 ฉบับท่ี 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 หนา 1076 - 1085 

2.2.3.36 บทความวิจัย Scopus Preview – Scopus – Annales Mathematicae et Informaticae (คร.) 

2.2.3.37 หนังสือเคร่ืองมือและเทคนิควิธีการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย 

2.2.3.38 หนังสือการวิจัยทางการศึกษา Educational Research 

2.2.3.39 หนังสือมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอ (ฉบับปรับปรุง) 

2.2.3.40 หนังสือหนังสือหลักการสื่อสารการตลาด 

2.2.3.41 หนังสือฟสิกส 1 

2.2.3.42 หนังสือฟสิกสไฟฟา 

2.2.3.43 หนังสือสถิติเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม 

2.2.3.44 หนังสือการวิจัยเพ่ือการบริหาร 

2.2.3.45 หนังสือการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตพรอมเกมประยุกต 

2.2.3.46 สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมขนาดเล็ก คร้ังท่ี 4 

2.2.3.47 ภาพงานท่ีสงเขารวมแสดง 

2.2.3.48 ภาพงานท่ีสงเขารวมแสดง 

2.2.3.49 สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม ความภูมิใจของแผนดิน (Pride of Thailand) 

2.2.3.50 ภาพผลงานนิทรรศการจิตรกรรม ยงยุทธ ดําศรี ดามขวาน (FREEDOM IN MY PAINTING) 

2.2.3.51 สูจิบัตรงานนิทรรศการศิลปะตะวันออก คร้ังท่ี 14 
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2.2.3.52 ภาพงานการเขารวมแสดงนาฏศิลป 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

2.51 จํานวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 

64 เร่ือง จํานวนผลงานสรางสรรค

ท้ังหมด 74 เร่ือง 

4.24 คะแนน   

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 2 : การวจิัย 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

2.1 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ   5.00 

2.2 5.00 4.30   4.30 

2.3 2.51 จํานวนผลงานทางวิชาการ

ท้ังหมด 64 เร่ือง จํานวน

ผลงานสรางสรรคท้ังหมด 74 

เร่ือง 

  4.24 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 2 4.51 
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ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 
 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางชัดเจน และเปนระบบ โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือใหเกิดความครอบคลุม 

กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการดําเนินงานตางๆ ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 

2. มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการวิจัย งาน

สรางสรรคทางวิชาการ งานวิจัยนักศึกษารวมกับอาจารย 

3. มีการติดตามการดําเนินการวิจัยเปนระยะตั้งแต 1) ตนนํ้า การ

พิจารณาและประเมินขอเสนอโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ เฉพาะทาง 2) 

กลางนํ้า โดยการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง นักวิจัยและ

ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหนักวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยไดถูกตองตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวและตามระเบียบวิธีวิจัย 3) ปลายนํ้า การประเมิน

คุณภาพและใหคําแนะนําเก่ียวกับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

4. มีการสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดนําผลงานวิจัยไป

เผยแพรท้ังระดับชาติและนานาชาติ โดยการสนับสนุนทุนการเผยแพร

ผลงานวิจัย นอกจากน้ีไดมีการรวมกับเครือขายเพ่ือจัดการประชุม

วิชาการ และมีวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (TCI กลุม 1) และ 

วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใชสังคม (TCI กลุม 2) เพ่ือเปดเปน

ชองทางในการนําเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

5. มีการดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย ให

มีดานการวิจัยแกบุคลากร ตั้งแตการเขียนเคาโครงการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย การสรางเคร่ืองมือ การวิเคราะหขอมูล และการ

เขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพในวารสารท่ีมี Impact factor 

6. รวมกับหนวยงานเครือขายในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

เพ่ือสนับสนุนและเปดเปนเวทีใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอก

สามารถนําเสนอผลงานวิจัย 

1. สง เสริมงานวิจัย ท่ี มีนวัตกรรม          

ใหสามารถจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

2. สงเสริมใหบุคลากรท่ีมีประสบการณ

เสนอโครงการเ พ่ือขอทุนจากแหลงทุน

ภายนอกไดอยางหลากหลาย 

3. สงเสริมใหบุคลากรสามารถพัฒนา

ขอ เสนอโครงการ วิจัย ในรูป แบบชุด

โครงการเพ่ือการบูรณาการความรูและความ

เช่ียวชาญในศาสตรตางๆ 

4. สร า ง เค รือ ข า ยความร วม มือ            

กับหนวยงานอื่น เพ่ือดําเนินการวิจัยรวมกัน 

5. สงเสริมบุคลากรในดานการเผยแพร

ผลการวิจัยใหสามารถเผยแพรในวารสาร    

ท่ีมีคา Impact Factor สูงใหมีจํานวนมาก

ขึ้น 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 

 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพึงใหบริการทางวิชาการ

แกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานท่ีมหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญการใหบริการทาง

วิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน      

การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เปนแหลงอางอิงทางวิชาการใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือ

สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามตางๆ หรือเพ่ือช้ีแนะสังคมการใหบริการทางวิชาการ นอกจากเปนการทําประโยชนให

สังคมแลว มหาวิทยาลัยยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนา

หลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของมหาวิทยาลัยจากการใหบริการ    

ทางวิชาการดวย 

 

 ตัวบงช้ี จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงช้ีที่ 3.1   การบริการวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงกระบวนการในการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย นํามาจัดทํา แผนบริการวิชาการ ท้ังการบริการวิชาการ

ท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมิน

ความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและ

สังคมอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือระหวางคณะหรือ

หนวยงานเทียบเทา 

 2.  จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 

 3.  ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 

 4.  ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 5.  มหาวิทยาลัยสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย 

 6.  ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยตามขอ 2 โดยมีจํานวน

อาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ 
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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 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 กําหนดชุมชนหรือองคการ

เปาหมายของการใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคมโดยมี

ความรวมมือระหวางคณะ

หรือหนวยงานเทียบเทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได

แตงตั้งคณะกรรมการกลางดําเนิน 

การบริการวิชาการแกสังคม และ

ชุมชน โดยมีบุคลากรทุกคณะและ

หนวยงาน เปนตัวแทนเขารวมประชุม 

เพ่ือรวมกันกําหนดชุมชนเปาหมาย 

โดยมีชุมชนเปาหมาย ดังน้ี พ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร ไดแก แขวงวัดกัลยาณ 

เขตธนบุรี พ้ืนท่ีสมุทรปราการ 

ไดแก อําเภอบางปลาและอําเภอ

บางพลี พรอมท้ังมีการสํารวจความ

ตองการรับบริการวิชาการของชุมชน 

3.1.1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ท่ี 2519/2559 เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการกลางดํ าเ นินการ

บริการวิชาการแกสังคม และชุมชน  

3.1.1.2  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2556 – 2560) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การบริการ

วิชาการแก ชุมชนและสังคม และ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  

3.1.1.3 สรุปผลการสํารวจความ

ตองการรับบริการวิชาการของชุมชน   

 2 จัดทําแผนบริการวิชาการ

โดยมีสวนรวมจากชุมชน

หรือองคการเปาหมายท่ี

กําหนดในขอ 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทํา

แผนพัฒนาชุมชนกุฎีจีนขึ้น  ซ่ึ ง

ไดรับความรวมมือจากชุมชน โดย

ชุมชนไดพาคณะทํางานเดินสํารวจ

พ้ืนท่ีโดยรอบ และใหสัมภาษณ

เก่ียวกับความตองการของชุมชนท่ี

จะใหเขาไปพัฒนา 

3.1.2.1 แผนพัฒนาชุมชนกุฎีจีน  

3.1.2.2 ภาพกิจกรรมประชุมพัฒนา

แผนชุมชนกุฎีจีน 

 

 3 ชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ได รั บ การ พัฒนา และ มี

ความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ี

ปรากฏชัดเจน 

มหาวิทยาลัยรวมกับคณะและ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเขาไป

พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งและ

มีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน ดังน้ี 

- จัดทําแผนท่ีทองเท่ียว ปาย

แนะนําสถานท่ี และแผนพับคูมือ

ทองเท่ียวแบบ 2 ภาษา มีท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษอยูในฉบับเดียวกัน 

- ออกแบบตราสัญลักษณเพ่ือใช

3.1.3.1 แผนพับคูมือทองเท่ียวยาน

กะดีจีน (อยูในชุมชนกุฎีจีน) 

3.1.3.2 ภาพปายแนะนําสถานท่ี

ภาพแผนท่ีทองเท่ียวยานกะดีจี 

3.1.3.3 การออกแบบเรขศิลป

สําหรับการสรางอัตลักษณและ

สงเสริมภาพลักษณชุมชนกุฎีจีน 

3.1.3.4 สารประกันคณุภาพการศึกษา 

ปการศึกษา 2559 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559 

93 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ในการสื่อสารอัตลักษณ และสงเสริม

ภาพลักษณชุมชนกุฎจีน 

นอกจากน้ีสํานักวิทยบริการได

เขาไปใหบริการแกชุมชนวัดประยุร-

วงศาวาส โดยจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ

แกชุมชน เชน จัดการอบรมทําขนม

กะหร่ีปบ การประดิษฐพับเหรียญ

และการใหความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

โทรทัศนผานดาวเทียมและทีวีดิจิทัล 

ณ โรงเ รียนวัดประยุรวงศาวาส   

อีกท้ังยังมีการจัดโครงการหองสมุด

เคลื่อนท่ีซ่ึงมีนักเรียนใหความสนใจ

เปนจํานวนมาก 

 4 ชุมชนหรือองคการเปาหมาย

ดําเนินการพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง 

มหาวิทยาลัยรวมกับคณะและ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเขาไป

จัดทําแผนท่ีทองเท่ียว ปายแนะนํา

สถานท่ี แผนพับคูมือทองเท่ียวและ

ชวยออกแบบตราสัญลักษณเพ่ือใช

ในการสื่อสารอัตลักษณ และสงเสริม

ภาพลักษณชุมชนกุฎีจีน 

โดยชุมชนกุฎีจีนไดมีการนําไป

พัฒนาตอดังน้ี 

1. ชุมชนไดนําแผนท่ีท่ีจัดทําให

ไปพัฒนาเปนเสนทางทองเท่ียวใน

ชุมชน 

2. ชุมชนไดนําแผนพับท่ีไดรับ

ไปวางในพิพิธภัณฑกุฎีจีน เพ่ือแจก

นักทองเท่ียว 

3. ชุมชนไดนําแผนปายตนแบบ

ท่ีจัดทําให ไปทําเปนปายติดตามจุด

ตางๆ เพ่ือแนะนําสถานท่ีในชุมชน 

4. ชุมชนไดนําตราสัญลักษณท่ี

ออกแบบใหไปจัดทําแบบของท่ี

ระลึกตางๆ เชนสมุดท่ีใหประทับตรา

3.1.4.1 แผนพับคูมือทองเท่ียวยาน

กะดีจีน (อยูในชุมชนกุฎีจีน) 

3.1.4.2 ภาพการมอบแผนท่ีทองเท่ียว 

ปายแนะนําสถานท่ี และแผนพับ

คูมือทองเท่ียว 

3.1.4.3 ตัวอยางตราปมท่ีออกแบบ

ใหชุมชน 
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สัญลักษณเอง เปนตน 

 5 มหาวิทยาลัยสามารถสราง

เครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกในการ

พัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

มหา วิทยาลัยสามารถสร า ง

เครือขายความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกนําโดยคณะท้ัง 4 ดังน้ี 

คณะครุศาสตร มีความรวมมือ

กับหนวยงานภายนอก ดังน้ี 

1. ชุมชนริมคลองลัดมะยม 

2. ชุมชนกําแพงทองพัฒนา 

3. หมูบานทับหลี จังหวัดระนอง 

4. ชุมชนบางไสไก 

5. ชุมชนบานหนองสองตอน 

ตําบลแกงเสี้ยน อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี 

6. กลุมสืบสานมรดกไทย (สาขา

ตลิ่งชัน) 

7. ชุมชนเกาะศาลเจา เขตตลิ่งชัน 

 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร มีความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก ดังน้ี 

1. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ

คณะเทค โนโลยี อุ ต สาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

2. ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอบางคลา 

3. สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

4 .  คณะศิ ลปกรรมศาสต ร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

คณะวิทยาการจัดการ มีความ

รวมมือกับหนวยงานภายนอก ดังน้ี 

1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

3.1.5.1 รายงานโครงการสัมมนา

เ ศ รษ ฐ กิ จ ชุ ม ช นต า ม ป รั ชญ า

เศรษฐกิจพอเพียง (คร.) 

3.1.5.2 หนังสือเชิญเปนวิทยากร 

โครงการบริการวิชาการ การออกแบบ

ผลิตภัณฑตอชุมชน “การประยุกตใช

ความรูดานการออกแบบผลิตภัณฑ

เพ่ือรวมพัฒนาสินคาทางวัฒนธรรม” 

(มส.) 

3.1.5.3 หนังสือเชิญเปนวิทยากร

โครงการพัฒนากลุมอาชีพ (หน่ึง

อําเภอ หน่ึงอาชีพ) อําเภอบางคลา 

(มส.) 

3.1.5.4 หนังสือเชิญเปนวิทยากร 

การอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ 

วิชาชีพมหาบัณฑิต เร่ือง “บุคลิกภาพ

กับสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานและ

การบริการท่ีประทับใจ” (มส.) 

3.1.5.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ท่ี 376/2560 เร่ืองใหบุคลากร

ไปราชการ (มส.) 

3.1.5.6 หนังสือเชิญเปนผูตรวจ

คุณภาพเคร่ืองมือวิจัย (วจก.) 

3.1.5.7 หนังสือเ ชิญบุคลากรใน

สังกัดเปนผูเช่ียวชาญ (วจก.) 

3.1.5.8 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ท่ี 889/2560 เร่ืองใหบุคลากร

ไปราชการ (วจก.) 

3.1.5.9 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ท่ี 2746/2559 เร่ืองการพา

นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (วท.) 

3.1.5.10 ใบเซ็นช่ือเขารวมโครงการ

อบรมเ ชิงปฏิ บัติการบู รณาการ

ความรูดานสิ่งแวดลอมสูชุมชน ณ 
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ศรีนครินทรวิโรฒ 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา 

 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยี มีความร วมมือ กับ

หนวยงานภายนอก ดังน้ี 

1. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอม 

เกลา จังหวัดนครนายก 

2. ชุมชนบุปผาราม เชตธนบุรี 

3. ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี 

4. โรงเรียนบานบริหารชนบท 

อําเภอปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

ชุมชนบุปผาราม เขตธนบุรี (วท.) 

3.1.5.11 ภาพถายโครงการอบรม

ซอมโทรทัศนสี ให กับชุมชน เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2    

ณ ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี (วท.) 

3.1.5.12 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ท่ี 2908/2559 เร่ืองใหบุคลากร

ไปราชการ (วท.) 

 

 6 ทุกคณะมีสวนรวมในการ

ดําเนินตามแผนบริการทาง

วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม ข อ ง

มหาวิทยาลัยตามขอ 2 โดย

มีจํานวนอาจารยเขารวมไม

นอยกวารอยละ 5 ของ

อ า จ า ร ย ท้ั ง ห ม ด ข อ ง

มหาวิทยาลัย ท้ังน้ีตองมี

อาจารยมาจากทุกคณะ 

ทุกคณะของมหาวิทยาลัย มี

สวนรวมในการดําเนินการตามแผน

บริการทางวิชาการแกสังคมของ

มหาวิทยาลัย โดยมีจํานวนโครงการ

ท้ังสิ้น 179 โครงการ อาจารย

ท้ังหมด มีจํานวน 264 คน โดยมี

จํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวา 

รอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดของ

มหา วิทยาลัย  (รอยละ 5  ของ

อาจารย ท้ังมหาวิทยาลัย เทากับ 

13.2 หรือคิดเปน 14 คน) ท้ังน้ีมี

อาจารยเขารวมจากทุกคณะ 

โครงการบริการทางวิชาการแก

สังคม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 179 

โครงการ โดยเปนโครงการชอง 

คณะครุศาสตร  จํ านวน 66 

โครงการ โดยมีจํานวนอาจารย 

53.5 คน 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร จํานวน 8 โครงการ 

3.1.6.1 ตัวอยางโครงการบริการ

วิชาการของแตละคณะ 

คณะครุศาสตร 

- รายงานผลโครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปน

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ รุน 8 

 - รายงานผลการจัดทําโครงการ

ประชุม อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การประยุกตใชสถิติทางการ

วิจัยกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 

 - รายงานสรุปผลโครงการอบรม

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง

พัฒนาทักษะการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ Google App For 

Education  

 - รายงานสรุปผลโครงการจัด

นิทรรศการเทิดพระเกียรติครองราชย

ครบ 70 ป “เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 

นวดแผนไทย” 
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โดยมีจํานวนอาจารย 82 คน 

คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 

13 โครงการ โดยมีจํานวนอาจารย 

70.5 คน 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยี จํานวน 20 โครงการ 

โดยมี จํานวนอาจารย 58 คน 

รวมท้ังสิ้นจํานวน 107 โครงการ 

โดยโครงการท่ีเหลือจํานวน 72 

โครงการเปนของหนวยงานสนับสนุน 

 

 - รายงานสรุปผลโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเร่ืองการศึกษาและสบื

สานวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยปลา

ตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร 

 - ร าย ง านส รุ ป ผล โค ร งก า ร

นิทรรศการพระผูเปนครูแหงแผนดิน 

 - รายงานสรุปผลโครงการอบรม

ครูคณิตศาสตรประถมศึกษา  

 - รายงานสรุปผล โครงการอบรม

ประชุมสัมมนาครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา  

 - รายงานสรุปผล โครงการจัด

นิ ท ร ร ศ ก า ร เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ        

พ ร ะ อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ท า ง ด า น

วิทยาศาสตร 

 - รายงานสรุปผลโครงการอบรม

สถิติวิจัยสําหรับครู 

 - รายงานสรุปผลโครงการเศรษฐกิจ

ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทางดานนาฏยศิลป เร่ืองกระบวนการ

นาฏยประดิษฐ ของสาขาวิชานาฏศิลป

และการแสดง 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนพู กันจีนและคัดลายมือ

ภาษาจีน และประกวดศิลปะการ

เขียนและคัดลายมือภาษาจีน ของ

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

 - โครงการแขงขันสะกดคําภาษา 

อังกฤษระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย 

ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 - โครงการศิลปะบําบัด มูลนิธิธรรม
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

รักษ วัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี 

ของสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การบริการวิชาการทางสารสนเทศ

ศาสตรแกชุมชน: การประยุกตใช 

Google Apps เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดการความรูในชุมชนฝงธนบุรี

และสมุทรปราการ  

คณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เร่ือง การขนสงสินคาอันตราย 

- โครงการการบริการวิชาการแกชุมชน

วัดกัลยาณคร้ังท่ี 1 (อบรมผสมเคร่ืองดืม่) 

- โครงการการบริการวิชาการแก

ชุมชนวัดกัลยาณคร้ังท่ี 2 (อบรมการ

ทําดอกไมจันทน) 

- โครงการสัมมนาวิชาการ “การ

จัดการธุรกิจแบบพอเพียง” 

- โครงการจัดการแขงขันถาคุณแน

มาแกสมการบัญชี คร้ังท่ี 11 

- โครงการประกวดแผนการสื่อสาร

การตลาด ขนมกุฎีจีน ภูมิปญญาทองถิน่ 

- โครงการอบรมและการจัดแขงขัน

ผสมเคร่ืองดื่ม คร้ังท่ี 12 เพ่ือรองรับ

การเปดประชาคมอาเซียนและสูความ

เปนเลิศทางอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 - สรุปโครงการบูรณาการความรู  

ดานสิ่งแวดลอมสูชุมชน  

 - สรุปโครงการการอบรมซอมเคร่ือง 

รับโทรทัศนสีใหกับชุมชนเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2 

 - สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เร่ือง การผลิตเคร่ืองดื่มจากนํ้าสม 

สายชูหมักผสมนํ้าผลไม 

 - สรุปโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวิจัยใน

งานอุตสาหกรรมดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

 - สรุปโครงการการเสริมสราง

ความรูการใชไฟฟาในท่ีพักอาศัย

และอาคารสํานักงานเพ่ือสงเสริม

ความปลอดภัยแกเยาวชน บุคคล 

และชุมชนท่ีสนใจ 

 - สรุปโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การวิเคราะหคุณภาพช้ินงานดวย

โปรแกรม Minitab  

 - สรุปโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรม Auto CAD 

 - สรุปโครงการปรับปรุงภูมิทัศน 

รักษสิ่งแวดลอมโรงเรียนบานบริหาร

ชนบท อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย 

 - รายงานการวิจัยการพัฒนาเคร่ืองดื่ม

เพ่ือสุขภาพจากนํ้าสม สายชูหมักจาก

นํ้าหวานจาก 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00   

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.1 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ   5.00 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 3 5.00 
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ผลการวิเคราะหจุดเดนและจดุที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 3 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีแผนการดําเนินงานดาน

บริการวิชาการแกสังคมและมีคณาจารยท่ีมีศักยภาพ

สามารถสงเสริมและสรางการมีสวนรวมกับชุมชนอยาง

ตอเน่ือง  

   มหาวิทยาลัยควรพัฒนาเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกใหหลากหลายและสอดคลองกับ     

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้นและตอเน่ือง 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษา

จึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตาม

ปรัชญา และธรรมชาติของแตละมหาวิทยาลัย และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจดั

กิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการ

พัฒนาองคความรูท่ีดีขึ้น 

 

 ตัวบงช้ี จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการ

อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2.  จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 3.  กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4.  ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 5.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 6.  เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 7.  กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

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 - 7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 กําหนดผูรับผิดชอบใน

การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให

การดํ าเ นินงานมี ประสิ ทธิ ภาพและ

4.1.1.1 คําสั่งท่ี 1265/2559 เร่ือง

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ดานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประสิทธิผลอันสูงสุดจึงมีการกําหนด

ผูรับผิดชอบงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ผูดูแลและรับผิดชอบงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม แบงเปน 2 สวน 

ดังน้ี 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน 

โดยมีการกําหนดหนาท่ีใหคณะกรรมการ

ดังกลาวกํากับดูแลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินงานตามแผนแมบทการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป (ระหวาง

ป พ.ศ. 2557 – 2561) มีการประชุมเพ่ือ

กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําแผนงาน

ตลอดจนรับผิดชอบโครงการในดานการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 

2559 

ราชภัฏธนบุรี ประจําป 2559 

4.1.1.2 แผนการทํานุบํารุงศิลป- 

วัฒนธรรม ป 2559 

4.1.1.3 แผนปฏิบัติการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป

การศึกษา 2559 

4.1.1.4 แผนการประกันคุณภาพ 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 2 จัด ทําแผนด านทํา นุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และกําหนดตัวบงช้ีวัด

ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม

วัตถุประสงคของแผน 

ร ว ม ท้ั ง จั ด ส ร ร

งบประมาณเ พ่ื อ ให

สามารถดําเนินการได

ตามแผน 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ไดจัดทําแผนแมบทการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป 

(ระหวาง พ.ศ.2557-2561) โดยมีการกําหนด

ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ของแผน รวมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณ

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

อยางเหมาะสม ท้ั ง น้ีรวมคณะและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดดํา เนินการ

จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยแตละภาคสวนได มีการประชุม

รวมกันถึงความตองการในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือนําขอมูลมาใช

ในการจัดทําแผน ตลอดจนกําหนด    

ตัวบง ช้ีความสําเร็จท่ีชัดเจนพรอมท้ัง

จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ  

4.1.2.1  แผนแมบทการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ระยะ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 

2557-2561) 

4.1.2.2 แผนปฏิบัติการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 

2559 

4.1.2.3 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559  (1 ตุลาคม 2558 – 30 

กันยายน 2559) 

4.1.2.4 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

4.1.2.5 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 

กันยายน 2560) 

4.1.2.6  รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(1 ตุลาคม 2559 –  30 กันยายน 2560) 

 3 กํากับติดตามใหมีการ

ดําเ นินงานตามแผน

ดานทํานุบํา รุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ไดกําหนดใหมีการประชุม

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานในแตละ

คณะและหนวยงาน ตลอดจนนําผลการ

ดําเนินงานเสนอตอท่ีประชุมกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ท้ัง น้ีคณะและ

หนวยงาน มหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ

ติดตามการดําเนินงานตามแผนทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบ

ขอ ง กา ร ลง พ้ื น ท่ี แ ละก ารป ระ ชุม

คณะกรรมการเ พ่ือรายงานผลการ

ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม อาทิ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัด

โครงการรวมใจประดิษฐดอกไมจันทน

สําหรับใชในงานพระราชพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพรัชกาลท่ี 9 จํานวน 

100,009 ดอก คณะผู บ ริหารและ

หัวหนาโครงการไดทําการลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัด

ประชุมรายงานผลและสรุปการดําเนินงาน

เปนระยะ ๆ เพ่ือใหโครงการดําเนินงาน

เปนไปตามแผนงาน เปนตน      

   

4.1.3.1 บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานการทํานุ

ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1.3.2  รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมประจําป 2559  

 4.1.3.3  ภาพถายการลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

กํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ

รวมใจประดิษฐดอกไมจันทน  

4.1.3.4 รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําเดือนของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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 4 ประเมินความสําเร็จ

ตามตัวบงช้ีท่ีวัดความ 

สําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีการกระจายแผนงาน

ใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรม คณะและ

หนวยงาน ปฏิบัติตามแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและสรุปผล

การดําเนินงานแผนทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยมีการจัดการประชุมเพ่ือ

ประเมินผลความสําเร็จตามตัวบงช้ีและ

วัตถุประสงคของแผนท้ังในระดับคณะ

และหนวยงาน  

ท้ัง น้ีสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

และคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดมี

การประชุมวางแผนและดําเนินงานดาน

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี

ขั้นตอน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการประชุมวางแผน 

2. ดําเนินงานตามแผนติดตามการ

ดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จ

ตามตัวบงช้ี 

3. ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการ

และสรุปผลการดําเนินโครงการ 

4. สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา

และขอเสนอแนะการดําเนินงานและผล

การดําเนินงาน 

5 . คณะกรรมการดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประเมินผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผนและติดตาม

ผลการดําเนินงานของโครงการตาม

แผนงานด านทํา นุบํ า รุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหสอดคลองกับตัวบงช้ีเพ่ือ

วัดความสําเร็จของโครงการ   

4.1.4.1  รายงานผลการดําเนิน

โครงการ ทํา นุบํ า รุง ศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจําป 2559  

4.1.4.2  รายงานผลการประเมิน

ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม ตั ว บ ง ช้ี วั ด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของคณะและหนวยงาน 

 5 นําผลการประเมินไป

ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ห รื อ

กิจกรรมดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนและ

ปรับแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตรเพ่ือให

เกิดความเหมาะสมตอสภาวการณ โดย

มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลประเมิน

ความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จ

4.1.5.1  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ประจําป 2559 

4.1.5.2  แผนแมบทการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ระยะ 5 ป (ระหวางป พ.ศ.
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ตามวัตถุประสงคของแผนงานและ

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

และแนวทางการปรับปรุงแกไขจากคณะ

และหนวยงาน ในป 2558  เพ่ือนําไป

ปรับปรุงแผนการดําเนินงานและใชในป 

2559 อาทิ ปญหาดานการบูรณาการ

งานดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับ

การจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ , 

การประชาสัมพันธใหกับบุคคลภายนอก

ยังไมท่ัวถึงเทาท่ีควร รวมถึงความหลาก 

หลายดานกิจกรรม , แผนงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น , 

แผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการสรุปผล

การดําเนินงานและปญหาอุปสรรคใน

การดําเนินงาน โดยนําหลักการ PDCA 

ไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา, 

สํ า นักศิ ลปะและวัฒนธรรม  ไดจั ด

โครงการบรรยายสัญจรเร่ือง “ตามรอย

วัฒนธรรมโปรตุเกสในสยามประเทศ : 

จากกรุงศรีอยุธยาสูกรุงธนบุรี , โครงการ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม พิธีไหวครูและ

ครอบค รูโขน–ละคร ซ่ึ ง ในการจั ด

โครงการน้ัน คณะกรรมการไดนําผลการ

ประเมินโครงการมาปรับปรุงและพัฒนา

ในกระบวนการจัดงาน เชน มีผูประสงค

รวมโครงการเปนจํานวนมาก ควรขยาย

พ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับผูท่ี

สนใจเขารวมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น เปนตน 

ซ่ึงผลการประเมินและขอเสนอแนะท่ี

ควรปรับปรุงดังกลาว สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมจะนําไปปฏิบัติและพัฒนาใน

2557-2561) 

4 . 1 . 5 . 3   ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น

แผนปฏิบัติการประจําป 2559 

4.1.5.4 แผนปฏิบัติการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 

2559 
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การจัดโครงการและกิจกรรมในคร้ังตอไป 

และจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมประจําป 2560 ตอไป 

 6 เผยแพรกิจกรรมหรือ

การบริการด านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตอสาธารณชน 

มหาวิทยาลัยมีการสง เสริมและ

เผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ผานทางเว็บไซตและ

ปายประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 

วารสารพิกุลจัน วารสารของคณะและ

หนวยงานตาง ๆ และสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ไดมีการจัดโครงการและ

กิจกรรมการเผยแพรวัฒนธรรมมากมาย 

อาทิ โครงการ “สานศิลป ถิ่นสองแคว” 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังท่ี 17 

ณ จังหวัดพิษณุโลก , โครงการเผยแพร

วัฒนธรรมไทยมรดกอาเซียน เปนตน ซ่ึง

ไดมีการเผยแพรและประชาสัมพันธ

โครงการ/กิจกรรมผานทางเว็บไซตของ

สํานักฯ และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

อยางตอเน่ือง  รวมท้ังเปนการสราง

เครือขายจากองคกรภายนอกดวย 

นอกจากน้ีสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ไดหนังสือการจัดสรางพระบรมราชานุ

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ,

เพลงพ้ืนบานภาคกลาง ,รายงานการ

วิจัยศาสนศิลปของศาสนสถานริมฝงนํ้า 

: กรณีศึกษาชุมชนธนบุรี ขึ้นและสงไป

ยังสถานศึกษาตาง ๆ และชุมชนเขต

ธนบุรี เพ่ือเปนการเผยแพรวัฒนธรรม

การละเลนพ้ืนบานในเขตธนบุรีใหแก

องคกรดังกลาว  ไดเรียนรูและศึกษา ตลอดจน

เปนขอมูลพ้ืนฐานดานศิลปวัฒนธรรม

พ้ืนบานใหแกมหาวิทยาลัย 

 

 

 

4.1.6.1  ขอมูลบนเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

http://dru.ac.th 

4.1.6.2  ขอมูลบนเว็บไซตแตละคณะ 

http://dit.dru.ac.th/home/003/ 

sci.dru/index.php 

http://dit.dru.ac.th/home/004 

/art_culture.php 

http://dit.dru.ac.th/home/001 

4.1.6.3 วารสารพิกุลจัน , วารสาร

คณะและหนวยงาน 

4.1.6.4  facebook , youtube 

4.1.6.5 ขอมูลบนเว็บไซต ช่ือเว็บ 

สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

4.1.6.6 รายงานโครงการ “สาน

ศิลป ถิ่นสองแคว” 

4.1.6.7 หนังสือเผยแพร 3 เลม 

     - หนังสือการจัดสรางพระบรม

ราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช 

     - หนังสือเพลงพ้ืนบานภาคกลาง 

     - ห นัง สื อรายง านการวิ จั ย 

ศาสนศิลปของศาสนสถานริมฝงนํ้า 

: กรณีศึกษาชุมชนธนบุรี 

4.1.6.8 วีดีทัศนในการจัดกิจกรรม

ดานศิลปวัฒนธรรม 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 7 กํ า ห น ด ห รื อ ส ร า ง

มาตรฐานดานศิลปะ

และวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมดําเนินการ

นําการละเลนพ้ืนบานอยางกระตั้วแทง

เสือมาพัฒนาเพ่ือสรางมาตรฐานทาง

ศิลปวัฒนธรรมอันจะเปนอัตลักษณ

ทางการแสดงเฉพาะพ้ืนท่ีฝ งธนบุ รี     

ในปตอไป 

4.1.7.1  VDO กระตั้วแทงเสือ 

(ฉบับตัวอยาง) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการ 6 ขอ 5.00   

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.1 5.00 มีการดําเนินการ 6 ขอ   5.00 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 4 5.00 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจดุที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 4 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดผูรับผิดชอบและมี

แผนงานในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง

ชัดเจน 

2 .  ม หา วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร ส ร า ง ม า ต ร ฐ า นท า ง

ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสาธารณชน

ท้ังในประเทศและตางประเทศอยางตอเน่ือง 

3. คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาใหความรวมมือ

ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในทุกดาน 

คณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรพัฒนาโครงการ/

กิจกรรม ใหสอดคลองกับแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยใหมากยิ่งขึ้น 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการ

ทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล 

ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

 ตัวบงช้ี จํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงช้ีที่ 5.1   การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และ

เอกลักษณของคณะ 

 ตัวบงช้ีที่ 5.2   ผลการบริหารงานของคณะ 

 ตัวบงช้ีที่ 5.3   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  

  กลุมมหาวิทยาลัยและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและ

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมมหาวิทยาลัยตลอดจนมีการบริหาร ท้ังดานบุคลากร การเงิน 

ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง

การเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ี และเปาหมายของแผนกลยุทธ 

 2.  การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอ

หนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง         

เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

 3.  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก   

หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 4.  บริหารงานดวยหลักธรรมภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

 5.  การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 

 6.  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคคลกรสายวิชาการ และ สายสนับสนุน 

 7.  การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

ภายในตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559 

108 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผล

การวิเคราะห SWOT กับ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธ

ท า ง กา ร เ งิ น  และแผ น 

ปฏิบัติการประจําปตาม

กรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผล

ตามตัวบงช้ี และเปาหมาย

ของแผนกลยุทธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดทํา

แผนยุทธศาสตรโดยมีการแตงตั้งคณะ 

ทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร (2556 – 

2560) เปนการมีสวนรวมของ บุคลากร

ในมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยและไดรับ

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มี

การวิเคราะหสถานการณภายใน และ

ภายนอกของมหาวิทยาลัย นําปรัชญา 

วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ และอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัยมาประกอบใน

การจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ  

     มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ

ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและ 

กําหนดตัวช้ีวัด และเปาหมายเพ่ือประเมิน 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

     มหา วิทยาลัย มีประเ มินผลการ

ดํ า เ นิ น ง า นต า มตั ว ช้ี วั ด ข อ ง แ ผ น

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธทาง

การเงินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฝาย

นโยบาย แผนงบประมาณและการลงทุน  

และจัดทําคําของบประมาณแผนดินและ

งบประมาณรายได  และนําผลการ

ดําเนินงานมาใชทบทวนและจัดทําแผน

กลยุทธคร้ังตอไป 

5.1.1.1 แผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(พ.ศ. 2556 – 2560) 

5.1.1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี ท่ี 2177/2556 

เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา

แผนยุทธศาสตร (2552-2560) 

5.1.1.3 คําสั่งมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี ท่ี 1852/2555 

เร่ืองแต งตั้ งคณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติ

การเชิงกลยุทธและแผนพัฒนา

คุณภาพฯ 

5 .1 .1 .4 แผนปฏิ บั ติ กา ร

ประจําป 2559 

5.1.1.5 รายละเอียดการจัดสรร

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ น ดิ น

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 

กันยายน 2559) 

5.1.1.6 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 

30 กันยายน 2559) 

5.1.1.7 รายละเอียดการจัดสรร
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ น ดิ น

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 

กันยายน 2560) 

5.1.1.8 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 

30 กันยายน 2560) 

5.1.1.9 แผนกลยุทธทางการเงิน 

 2 การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกคณะดําเนิน 

การวิเคราะหขอ มูลทาง

การเงินท่ีประกอบไปดวย

ตนทุนตอหนวยใน   แตละ

หลักสูตร สัดสวนคาใชจาย

เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย 

บุคลากร การจัดการเรียน

การสอนอยางตอเน่ือง เพ่ือ

วิเคราะหความคุมคาของ

ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในการผลิตบัณฑิต  และ

โอกาสในการแขงขัน 

กลุ ม บ ริ หาร ง า นค ลั ง แ ล ะ พั ส ดุ 

สํานักงานอธิการบดี รวมกับคณะทุกคณะ

ไดดําเนินงานวิเคราะหคํานวณตนทุน

ผลผลิตของ มหาวิทยาลัย โดยกําหนด

ผลผลิตและกิจกรรมในภาพรวมของ

ระดั บ มหา วิท ย าลั ย  แ ละ กํ าหนด

หนวยงานเปนศูนยตนทุนหนวยงานหลัก 

ศูนยตนทุนหนวยงานรอง ศูนยตนทุน

หน วย ง านส นับส นุน  จั ด ทํ าข อ มูล

คาใชจายของมหาวิทยาลัยโดยใชขอมูล

จากระบบบัญชีนํามากระจายเขาศูนย

ตนทุนผานรายกิจกรรม ของหนวยงาน

สนับสนุน หนวยงานรองและหนวยงาน

หลักแลวจึงปนสวนเขาสูกิจกรรมและ

ผลผลิตตอไป 

ข้ันตอนการคํานวณตนทุนผลผลิต 

ข้ั นตอ นที่  1  วิ เ ค ร าะห ผลผ ลิ ต  / 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง / กิจกรรม

สนับสนุน 

ระบุผลผลิต กิจกรรมหลัก / กิจกรรม

รอง และกิจกรรมสนับสนุนท่ีตองการจะ

คิดคาใชจาย 

ข้ันตอนที่ 2 กระจายคาใชจายเงินใน

5.1.2.1 รายงานผลการคาํนวณ

ต น ทุ นต อ หน ว ย ผ ล ผ ลิ ต 

ประจําปงบประมาณ 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

5.1.2.2 รายงานสรุปการวิเคราะห

ต น ทุ นต อ หน ว ย ผ ล ผ ลิ ต

ประจําปงบประมาณ 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบ

กลาง และคาเสื่อมราคาทุกงบรายจาย 

จากหนวยงานสนับสนุน หนวยงานรอง 

ไปสูหนวยงานหลัก ไปสูแตละกิจกรรม

ลงสูผลผลิต ดังน้ี 

2.1 การเรียงลําดับกิจกรรมสนับสนุน

แบบตามลําดับขั้น (Cascading / Step 

Alloction)  ซ่ึ ง เ ป น วิ ธี กา รกระจ า ย

คา ใชจ ายในทิศทางเดียว ไม มีการ

กระจ ายย อ นกลั บ  เ ช น  กิ จ กรรม

หนวยงานสนับสนุนท่ี 1 จะกระจาย

ค า ใช จ า ย ไป ท่ี กิ จกรรมหน วย ง าน

สนับสนุน 2 จะไมมีการกระจายจาก

กิจกรรมสนับสนุน 2 ไปยังกิจกรรม

สนับสนุน 1 เปนตน ฉะน้ัน จึงตอง

เ รียง ลํ าดั บ กิจ กรรมสนับสนุนตาม

ปริมาณการใหบริการกอน 

2.2 การกระจายคาใชจาย ดังน้ี 

1 )  จ ากค า ใช จ า ยหน วย ง าน

สนับสนุนท่ีเปนการใหบริการแบบรวม

ศู นย ขอ งมหา วิ ทยา ลั ย  เ ช น  กา ร

ดําเนินงานดานบุคลากร ดานบริหาร

จั ด ก า ร ง บ ประม า ณ  ด า นก า ร จั ด

สาธารณูปโภค ด านง านสนับสนุน

สวนกลาง ใหมีการคํานวณตามจํานวน

บุคลากร จํานวนงบประมาณ จํานวน

การใช พ้ืนท่ี และกิจกรรมท่ีเ กิดจาก

ค า ใช จ า ยส วนกลาง  ไปสู กิจกรรม

สนับสนุน กิจกรรมหนวยงานรอง และ

กิจกรรมหลักของหนวยงาน 

2 )  จ ากค า ใช จ ายหน วย ง าน

สนับสนุนท่ีไดรับการปนสวนคาใชจาย

จากการรวมศูนยบริการแลว ปนสวนไป

ยังหนวยงานสนับสนุน หนวยงานรอง 
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หนวยงานหลัก อีกค ร้ัง เพ่ือเปนการ

กระจายตนทุนไปสูหนวยงานตาง ๆ 

ท้ังหมด โดยใช เกณฑการกระจาย

คาใชจายตามเกณฑท่ีกําหนด 

3) จากคาใชจายของหนวยงาน

รองไปยังหนวยงานหลัก โดยคํานวณ

จากจํานวนผลผลิตท่ีหนวยงานหลักตาม

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของ

หนวยงานหลัก คือ คณะสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม และสถาบันวิจัย 

4) จากคาใชจายรวมของศูนย

ตนทุนหนวยงานหลัก ไปยังกิจกรรมหลัก

ภายใตผลผลิตโดยคํานวณตามจํานวน

นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า  ( FTES)  ข อ ง

หน ว ย ง า นหลั ก  แ ล ะสั ด ส ว นก า ร

ดําเนินงานในภารกิจอื่นของ  แตละ

กิจกรรม คือ สาขาวิชา และกิจกรรม

ของภารกิจอื่นท่ีไมใชการเรียนการสอน 

5) รวมตนทุนทางตรงและตนทุน

ทางออมลงสูผลผลิต เม่ือดําเนินการปน

สวนตนทุนเขาสูกิจกรรม เปนคาใชจาย

ของแตละกิจกรรมหลักภายใตผลผลิต

หน่ึง ๆ จะไดตนทุนกิจกรรมท้ังสิ้นของ

แตละผลผลิตหารดวยปริมาณผลผลิต 

คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 

ของแตละหลักสูตร จํานวนโครงการ 

และจํานวนเร่ือง ผลการคํานวณท่ีไดรับ

เปนตนทุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ข้ันตอนที่ 3 รวมตนทุนกิจกรรมตาม

กลุมผลผลิตบัณฑิต ผลผลิต บัณฑิต 

ศึกษา ผลผลิตบริการวิชาการ ผลผลิต
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ศิลปะและวัฒนธรรม และผลผลิต

งานวิจัย ตามงบประมาณท่ีเกิดขึ้นของ

แตละกิจกรรมภายใตผลผลิตตาง ๆ นํา

ปริมาณผลผลิตมาหารตนทุนกิจกรรม 

ผลการคํานวณท่ีได เปนตนทุนตอหนวย 

ผลผลิตของมหาวิทยาลัยในแตละผลผลิต 

 3 ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการ

วิเคราะหและระบุปจจัย

เ สี่ ย ง ท่ี เ กิ ด จ า ก ป จ จั ย

ภายนอก หรือปจจัยท่ีไม

สามารถควบคุมไดท่ีสงผล

ตอการดําเนินงานตามพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดิม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบ

ไปดวย ผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย 

จํานวน 3 ทาน เปนท่ีปรึกษา มีอธิการบดี

เปนประธานคณะกรรมการ มีรอง

อธิการบดี ทุกทาน เปนรองประธาน

คณะกรรมการมีคณะกรรมการบริหาร

มหา วิทยาลั ย เปนคณะกรรมการ มี

ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการ 

ศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 

มีการกําหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

1.  ใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย

ตองประเมินระบบงานเพ่ือคนหาความ

เสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

2. ใหนําเอาวิธีการตามท่ีกําหนดไปใช

ดํา เ นินการท้ัง น้ีเ พ่ือใหกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงเปนมาตรฐานเดียวกัน

ท้ังมหาวิทยาลัยฯ  

3 .  ใหการบริหารความเสี่ยง เปน

ภ า ร กิ จ ห น่ึ ง ข อ ง หน ว ย ง า น  แ ล ะ

หนวยงานจะตองดําเ นินการบริหาร

ความเสี่ ย ง ให เป นงานประจํ า และ

ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

4. ใหทุกหนวยงานระดับคณะ สํานัก 

ศูนย รายงานผลการดําเนินงานการ

บริหารความเสี่ยง ตอคณะกรรมการ

5.1.3.1 คําสั่งมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี ท่ี 2475/2557 

เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ

บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

5 .1.3. 2 คู มื อกา รบ ริหาร

ความเสี่ ยง มหา วิทยาลัย   

ราชภัฏธนบุ รี ได รับความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั

ราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 12/2557 

5.1.3.3 แผนปฏิบัติการการ

บริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ 2559 

5.1.3.4 รายงานการประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 2/2559 

วันท่ี 4 กุมภาพันธ  2559 

วาระท่ี 5.4 เพ่ือพิจารณา 
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บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ทุกสิ้นปงบประมาณ 

5. ใหมีการติดตามและประเมินผล

การบริหารความเสี่ยงและมีการทบทวน

แผนบริหารความเสี่ยง 

วัตถุประสงคการบริหารความเส่ียง 

1 . เพ่ือใหผูบริหารทุกระดับ และ

เจาหนาท่ีของทุกหนวยงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความรู

ความเขาใจเทคนิคและวิธีการบริหาร

จัดการสมัยใหมท่ีตองเขาไปเก่ียวของกับ

การบริหารความเสี่ยงตามภารกิจหลัก

ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

พ.ศ. 2547 และการบริหารจัดการ

โครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณของแตละป ท่ีเปน

โครงการตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏธนบุรี 

2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบ

ขั้นตอนและกระบวนการในการประเมิน

ระบบงานและการวางแผนบริหารความ

เสี่ยงของกิจกรรม/โครงการท่ีหนวยงาน

รับผิดชอบ และสามารถแกไขปญหาหรือ

ผลกระทบจากปจจัยความเสี่ยงดานตาง 

ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานของกิจกรรม/

โครงการ เปนไปตามวัตถุประสงค และ

เปาหมายขององคกร 

3. เพ่ือใหทุกหนวยงานมีการนําเอา

วิธีการไปใชเปนแนวทางในการประเมิน

ระบบการบริหารและจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเน่ือง

สําหรับกิจกรรม/โครงการ และมีการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไป

พัฒนาปรับเปลี่ยนระบบการทํางานและ



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559 

114 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

พัฒนาแผนกลยุทธใหมีประสิทธิภาพ 

ข้ันตอนการดําเนินงานการบริหารความ

เส่ียง 

1. ใหทุกหนวยงานแตงตั้งคณะกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระดับหนวยงานกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ

หนวยงานตามแนวทางท่ีกําหนดในคูมือ

ฉบับน้ี 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ได ศึกษา วิเคราะห รวบรวม ระบุ จัดลําดับ 

และประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยง

เสนอตอผูบังคับบัญชาระดับหนวยงาน 

6 . ผู บังคับบัญชาระดับหนวยงาน

เสนอรายงานผลการดําเนินงานการ

ประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความ

เสี่ยงของหนวยงานตอประธานคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

เม่ือมีการวิ เคราะห  รวบรวม ระบุ

จัดลําดับ และประเมินความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยเปนท่ีเรียบรอยแลว ก็

นํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการการ

บริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 

2559 ซ่ึงประกอบไปดวย 

1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร 

    (จํานวนนักศึกษาลดลง) 

2) ความเสี่ยงดานนโยบาย  

    (นโยบายดานคุณภาพการศึกษา) 
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3) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน   

   (คุณภาพบัณฑิตดานภาษาอังกฤษ) 

เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา ไดดําเนินการ

จัดทํารายงานผลการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดผลลัพธ

จากการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร 

(จํานวนนักศึกษาลดลง) 

มีระดับความเสี่ยงท่ีเทาเดิม 

2)  ความเสี่ยงดานนโยบาย  

     (นโยบายดานคุณภาพการศึกษา) 

     มีระดับความเสี่ยงท่ีลดลง 

3) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน   

    (คุณภาพบัณฑิตดานภาษาอังกฤษ) 

         มีระดับความเสี่ยงท่ีเทาเดิม 

 4 บริหารงานดวยหลักธรรม 

ภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 

ป ร ะ ก า ร ท่ี อ ธิ บ ายกา ร

ดําเนินงานอยางชัดเจน 

  ผูบ ริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ใชหลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 หลัก 

บริหารจัดการตามนโยบายท่ีกําหนดโดย

มีตัวอยางผลการดําเนินงานดังน้ี 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีการบริหาร 

งานใหเกิดประสิทธิผลโดยมีการจัดทก

และดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป และมีการดําเนินการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ โดยมีการประเมิน 

ผลการปฏิบัติราชการและการประกัน

คุณภาพเปนประจําทุกปพรอมท้ังมีการ

นําผลมาทบทวนและปรับปรุงในประเดน็

ท่ีสามารถพัฒนาใหเกิดประสิทธิผลมาก

ขึ้น 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ไดมีการนํา

ระบบหรือกระบวนการปฏิบัติงานโดย

การใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหาร

จัดการท่ีเหมาะสม ใหมหาวิทยาลัย

5.1.4.1 ระเบียบและขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ขอบังคับและระเบียบพนักงาน

มหาวิทยาลัย  

5.1.4.2 ฐานขอมูลสารสนเทศ

ระบบงบประมาณ ระบบ

การ เ งิ น  ระบบง านพัสดุ 

ระบบบุคลากร และระบบ

เงินเดือน  

5.1.4.3 เว็บบอรดมหาวิทยาลัย 

สายตรงอธิการบดี 

5.1.4.4 รายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของอธิการบดี คณบดี 

และผูอํานวยการ 
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สามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน

แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถใน

การปฏิ บัติราชการตามภารกิจ เ พ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชน 

และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3.หลักการตอบสนอง  

( Responsiveness)  ผู บ ริ ห า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัย มีการดําเ นินการเ พ่ือ

เปดรับขอเสนอแนะจากนักศึกษาหรือผู

มีสวนไดสวนเสีย และนําขอเสนอแนะ

น้ันมาปรับปรุงหรือปฏิบัติเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของนักศึกษาหรือผูมีสวน

ไดสวนเสียและสรางความพึงพอใจ 

4. หลักภาระรับผิดชอบ  

(Accountability) ผูบริหารของมหาวิทยาลัย

บริหารการดําเนินงานตามภารกิจ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือ แสดงความรับผิดชอบ

ในการปฏิ บัติหน า ท่ีและผลงานตอ

เป า หม าย ท่ี กํ า หนด ไว  โ ด ยค วา ม

รับผิดชอบน้ัน อยูในระดับท่ีสนองตอ

ความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการ

แสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอ

ปญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปรงใส  

(Transparency) ผูบริหารของมหาวิทยาลัย

มีการบริหารงานดวยความโปรงใส โดยมี

กลไกตางๆ ท่ีเอื้อตอการทํางานและ

สามารถตรวจสอบได ดวยการเปดเผย

ขอมูลใหทุกคนหรือผูท่ีเก่ียวของรับทราบ 

อาทิ เ ว็บไซตของมหาวิทยาลัย การ

รายงานทางการเงิน การเผยแพรขอมูล

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

6. หลักการมีสวนรวม (Participation) 

ผูบ ริหารของมหา วิทยาลัย ได มีการ
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สงเสริมใหเกิดกระบวนการท่ีทุกกลุมมี

โอกาสไดเขารวมในการรับรูเรียนรู ทํา

ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ

ปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเ ก่ียวของ  

รวมคิดแนวทางการแกไขปญหา รวมใน

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

กระบวนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ  

(Decentralization) ผูบริหารมหาวิทยาลัย

มีการมอบหมายภาระงานลงสูผูใตบังคับ 

บัญชาตามลําดับขั้น ซ่ึงมีการระบุเปน

ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 

8. หลักนิติธรรม (Rule of law) 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยบริหารงาน

ตามอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ ในการบริหารราชการดวย

ความเปนธรรม ไม เลือกปฏิบัติและ

คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวน

เสีย 

9 .  หลักความเสมอภาค (Equity) 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย มีการกําหนด 

การใหบ ริการท่ีแสดงกระบวนการ

ขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน เชน มี

การแจกบัตรคิว หรือไดจัดทําโครงการ

บริหารวิชาการแกสังคม ใหบริการอยาง

เทาเทียมกัน 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ  

(Consensus Oriented) ผูบริหารของ

มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุม

คณะกรรมการมหาวิทยาลัยเปนประจํา

ทุกเดือน เพ่ือหามติรวมในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยตอไป 

จากผลการสํารวจความเช่ือม่ันดาน

ธรรมาภิบาล พบว าบุคลากร และ

นักศึกษามีความเช่ือม่ันดานธรรมาภิบาล
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ของผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยภาพรวม

อยู ในระดับคาเฉลี่ย  3.54 สามารถ

จําแนกตามกลุม จากผลการสํารวจ

ดังกลาวมหาวิทยาลัยได มีการนํามา

ปรับปรุงโดยวิเคราะหประเด็นมีคาเฉลี่ย

นอยกว า เป าหมาย ท่ีมหา วิทยาลั ย

กําหนด มาจัดทําแผนปรับปรุงและเสนอ

ใหผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติ 

 5 การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ

จัดการความรูตามระบบ 

- - 

 6 การกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนการ

บริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

    มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามการ  

ใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนการ

ปฏิบัติการประจําทุกเดือนในการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏธนบุรี 

    มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2558 

– 2562) ซ่ึงได รับการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เม่ือวันท่ี 17 

สิงหาคม พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 8/2558  

    มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ตั้งแตกระบวนการ  

สรรหาการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ทํางานท้ังในรูปแบบการอบรมทาง

วิชาการ การฝกประสบการณวิชาชีพ

ภาษา ศึกษาดูงาน การทําผลงานทาง

วิชาการ รวมถึงการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก เปนตน 

    มหา วิทยาลัย มีระบบติดตามให

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนํา

ค ว า ม รู ท่ี ไ ด รั บ จ า ก ก า ร พั ฒ น า

5.1.6.1 เลมประชุมคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

5.1.6.2 รายงานประจําป 

5.1.6.3 แผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(พ.ศ. 2558 – 2562) 
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ประสิทธิภาพการทํางานมาใชในการ

ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบการทํางาน

ใหดียิ่งขึ้น 

 7 การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ในมหา วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร

ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายใน ตามระบบ

และกลไกท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด ประกอบดวย การ

ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ก า ร

ตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป

การศึกษา 2559 

2. กําหนดผู กํากับดูแล และผูจัด 

เก็บขอมูล 

3. จัดทําปฏิทินการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

4. มอบคู มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ใหกับระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติท่ีดี 

5 .  ดํ า เ นินงานประ กันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตามงบประมาณ

แผนดิน และงบประมาณรายไดท่ีไดรับ

การจัดสรร 

6. มีระบบติดตามผลการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยติดตาม

ทุกๆ 6 เดือน และ9 เดือน 

มหาวิทยาลัยได เล็งเ ห็นถึงความ 

สําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน จึงมีการกําหนดนโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

Plan) ปการศึกษา 2558 ขึ้น โดยมีการ

ช้ีแจงใหบุคลากรทราบผานท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดานการ

5.1.7.1 คําสั่งท่ี 2609/2559 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ

ดํ า เ นินงานกลางประกั น

คุณภาพกา รศึ กษ า  ขอ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปการศึกษา 2559 

5.1.7.2 เปาหมายแตละตัวบงช้ี

ตามองค ประกอบในการ

ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 

ปการศึกษา 2559 (1 มิถุนายน 

2559 - 31 พฤษภาคม 2560) 

5.1.7.3 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2559 

5.1.7.4 แบบรายงานการกํากับ

ติดตาม การดําเนินงานตาม 

แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

(Improvement Plan)   

ปการศึกษา 2559 

5.1.7.5 แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) 

ปการศึกษา 2559 

5.1.7.6 วาระการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา 

5.1.7 .7 คู มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

5.1.7.8 รายละเอียดการ

จัดสรรงบประมาณแผนดิน 

และงบประมาณรายไดของ

สํานักประกันคุณภาพการ 

ศึกษาปการศึกษา 2559 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

ครบถวน ประกอบดวย 

การควบคุม มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให

หนวยงานนํามาใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการกําหนด

เปาหมายในแตละตัวบงช้ีท่ีหนวยงาน

รับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

ติดตามการดําเนินงาน มีระบบติดตาม

ผลการดํ า เ นินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยติดตามทุกๆ  6 เดือน 

และ9 เดือน  และประเมินคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมิน

คุณภ าพการศึ กษ าภา ย ใน  ร ะดั บ

สาขาวิชา คณะวิชา หนวยงานเทียบเทา 

และระดับมหาวิทยาลัยมีการจัดทํา

รายงานผลการประเมินตนเองระดับ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนการประมวลผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ตามตัว

บ ง ช้ีและ นําราย งาน เสนอตอ สภา

มหาวิทยาลัย รวมท้ังมีการสงรายงานผล

การประเมินตนเองให กับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน

เวลาท่ีกําหนดผานระบบ CHE QA 

Online และนําผลการประเมินคุณภาพ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากคณะกรรมการ ไป

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) 

   มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะท่ี ได

จากคณะกรรมการการประเมินมาจัดทํา

เปนแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง

การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล

การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกล

ยุทธทุกตัวบงช้ี 

5.1.7.9 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง นโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษา 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

  นอกจากน้ันแลวมหาวิทยาลัยมีระบบ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมหาวิทยาลัย

มีการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหาร คือ ระบบ MIS ซ่ึงเปนระบบงาน

ท่ีครอบคลุ มทุกด าน  ได แก  ระบบ

บุคลากร ระบบการเงิน พัสดุ บัญชี 

ร ะบ บ ต น ทุ น  ร ะบ บ รับ นั กศึ กษ า 

ระบบงานบริการ และระบบ UOC สกอ. 

ซ่ึงสนับสนุนขอมูลรายงานการประเมิน

ตนเองตามระบบฐานขอมูลดานการ

ประ กันคุณภาพการศึ กษ า  ระดั บ 

อุดมศึกษา (CHE QA Online) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ 4.00   
 

ตัวบงช้ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

อธิบายตัวบงช้ี 

 ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละมหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตามและสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังมีผลการดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

 

 

หมายเหตุ : คณะท่ีดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 

และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลในตวั

บงช้ีน้ีใหครบถวน 
 

ผลการดําเนินงาน 

คะแนนท่ีได = 
คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

จํานวนคณะท้ังหมดในมหาวิทยาลยั 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 

 คณะครุศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี         3.83 คะแนน  

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี       3.72 คะแนน  

 คณะวิทยาการจัดการ ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี        3.83 คะแนน  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี       3.64 คะแนน  

 

ดังน้ันคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

 

รายการหลักฐาน 

 5.2.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร 

  5.2.1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร  

                        และสังคมศาสตร 

 5.2.1.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ 

  5.2.1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตรและ 

  เทคโนโลยี 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.75 ผลการประเมินของทุกคณะ 

(3.83+3.72+3.83+3.64)/4 = 3.76 

3.76   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

3.83+3.72+3.83+3.64 
= 3.76 คะแนน 

4 
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คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการดําเนินการตั้งแต 

การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา  ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานให

เปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 2.  มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามให

กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 4.  นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 5.  นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะใหมี

คุณภาพดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการ

กํากับติดตามการดําเนิน 

การประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ได

กําหนดใหทุกหลักสูตร ทุกคณะ และ

หนวยงาน สงตัวแทนเขามารวมเปน

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เ พ่ื อ เป น เ ว ทีแลก เปลี่ ย น เ รี ยน รู

เก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

มอบนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษา และเปนการกํากับติดตาม

5.3.1.1 คําสั่งท่ี 2609/2559 เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏธนบุรี 

ประจําปการศึกษา 2559 

5.3.1.2 เปาหมายแตละตัวบง ช้ี

ตามองคประกอบในการประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 

2559 (1 มิถุนายน 2559 - 31 

พฤษภาคม 2560) 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

งานประกันคุณภาพของระดับหลักสูตร

และคณะ  

มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน         

ท่ีครบถวน โดยประกอบดวย 

การควบคุม มหาวิทยาลัย มีการ

กําหนดเปาหมายในแตละตัวบงช้ี ท่ี

หนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ติดตามการดํ าเ นินงาน มีระบบ

ติดตามผลการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยติดตามทุกๆ 6 

เดือน และ 9 เดือน และประเมิน

คุณภาพ มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย มีการจัดทํารายงานผล 

การประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงเปนการประมวลผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานตางๆ ตามตัวบงช้ี และ

นํารายงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

รวมท้ังมีการสงรายงานผลการประเมิน

ตนเองใหกับสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด

ผานระบบ CHE QA Online และนําผล

การประเมินคุณภาพ และขอเสนอแนะ

ท่ีไดจากคณะกรรมการ ไปจัดทํา

แผนพัฒนาคุ ณภาพ ( Improvement 

Plan) 

5.3.1.3 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปการ 

ศึกษา 2559 

5.3.1.4 แบบรายงานการกํากับ 

ติดตาม การดําเนินงานตามแผน 

พัฒนาคุณภาพ (Improvement  

Plan) ปการศึกษา 2559 

 2 มีคณะกรรมการ กํา กับ

ติดตามการดําเนินงานให

เปนไปตามระบบท่ีกําหนด

ในขอ 1 และรายงานผล

การติดตามใหกรรมการ

ระดับมหาวิทยาลัยเ พ่ือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย

สํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดจัด

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษาเปน

ประจํา ทุกเดือน เพ่ือเปนการติดตาม

การดําเนินงาน ของระดับหลักสูตร 

5.3.2.1 วาระการประชุมคณะ 

กรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษา 

5.3.2.2 เปาหมายแตละตัวบง ช้ี

ตามองคประกอบในการประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 
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พิจารณา และคณะ แลวนําผลการติดตามท่ีได

รายงาน ในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

 

2559 (1 มิถุนายน 2559 - 31 

พฤษภาคม 2560) 

5.3.2.3 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปการ 

ศึกษา 2559 

5.3.2.4 แบบรายงานการกํากับ 

ติดตาม การดําเนินงานตามแผน 

พัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

Plan) ปการศึกษา 2559 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากร

เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน 

งานของหลักสูตรและคณะ 

ใหเกิดผลตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ 

มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทรัพยากร

ดานงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนิน 

งานใหกับหลักสูตรและคณะตางๆ ท้ัง

เงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณ

รายไดของมหา วิทยาลัย  เ พ่ือ ให

หลักสูตรและคณะนําไปใช ในการ

จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมตาง 

ๆ การจัดซ้ือจัดจางวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือ

ใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

เพ่ือดําเนินการตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ดังน้ี 

1. ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย

ไดจัดสรรบุคลากรท่ีจะทําหนาท่ีและ

รับผิดชอบการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับทุก

คณะ 

2. ทรัพยากรทางการเงินมหาวิทยาลัย

ไดมีการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือใช

ในการดําเนินงานใหกับหลักสูตร และ

คณะตางๆ ท้ังเงินงบประมาณแผนดิน 

และเงินงบ ประมาณรายได เพ่ือให

หลั กสู ตรและคณะนํา ไปบริหาร

จัดการเพ่ือการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

หลักสูตรและคณะ ในการจัดกิจกรรม

5.3.3.1 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559  (1 ตุลาคม 2558 – 

30 กันยายน 2559) 

5.3.3.2 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 

2559) 

5.3.3.3 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 

กันยายน 2560) 

5.3.3.4  รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(1 ตุลาคม 2559 –  30 กันยายน 

2560) 
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ตางๆ และกิจกรรมการรับการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตรและคณะ 

3 .  ท รัพยากรสนับส นุนอื่ นๆ 

มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ

หรือเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือใชในการ

ทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ท้ังในระดับหลักสูตร และคณะ เชน 

คอมพิวเตอร โนตบุก เคร่ืองพิมพ 

เคร่ืองสแกน เคร่ืองฉาย หองประชุม 

และอื่นๆ รวมไปถึงแบบฟอรมตางๆ 

ท่ีเ ก่ียวของกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 4 นําผลการประเมินคุณภาพ

ทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ี

ผานการพิจารณาของกรรม 

การระดับมหาวิทยาลัยเสนอ

สภามหาวิทยาลั ย เ พ่ื อ

พิจารณา 

มหาวิทยาลัยนําผลการประเมิน

คุณภาพทุกหลักสูตร และทุกคณะเขา

พิจารณาในคณะกรรมการบริหาร

มหา วิทยาลัย  และนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผลการ

ประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตร 

และทุกคณะ 

5.3.4.1 มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ัง ท่ี 10/2559 

เร่ืองสรุปผลการประเมินคุณภาพ

กา ร ศึ กษ า ภ า ย ใน  ป ร ะจํ า ป

การศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  

 5 นํ าผลการประเมิ นและ

ข อ เสนอแนะจ า กส ภ า

มหาวิทยาลัยมาปรับปรุง

หลักสูตรและการดําเนิน 

งานของคณะใหมีคุณภาพ

ดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

เ ม่ื อ มหา วิทยาลั ย นํ าผลการ

ประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร และทุก

คณะเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร

มหา วิทยาลัย  และนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผลการ

ประเมินคุณภาพของ ทุกหลักสูตร 

และทุกคณะ ไดมีการนําขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

มาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพ 

(Improvement Plan) ปการศึกษา 

2559 

5 .3 .5 .1 แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ปการศึกษา 

2559 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ

ทุกหลักสูตรผานองคประกอบ

ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ

สกอ ในระดับหลักสูตรท้ังสิ้น 37 

หลักสูตร หลังจากดําเนินการแลวมี

5.3.6.1 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2559 
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ผลการประเมินผานทุกหลักสูตร โดย

มีคาเฉลี่ย 3.01 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินงาน 6 ขอ 5.00   

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 5 : การบริหารจดัการ 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.1 5.00 มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ   4.00 

5.2 3.75 
คะแนนเฉลีย่ของผลการ

ประเมินระดับคณะทุกคณะ 
  3.76 

5.3 5.00 มีการดําเนินงาน 6 ขอ   5.00 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 5 4.25 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจดุที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 5 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหความสําคัญในเร่ืองการ

ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงมีการสงเสริมและ

พัฒนาใหคณาจารยและบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ

ดานการประกันคุณภาพ ตามเกณฑใหมของ สกอ. อยาง

ตอเน่ืองตลอดปการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนขอบังคับ และระเบียบท่ี

เก่ียวของกับการบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ

เปนตน เพ่ือใหขอบังคับและระเบียบมีความทันสมัย และ

ตอบสนองกับการบริหารจัดการ และการบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

สวนที่ 3  

สรุปผลการประเมินตนเอง 

และทิศทางการพัฒนา  

ปการศึกษา 2559 
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สรุปการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปการประเมิน 

 ตารางที่ ส.1  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวิทยาลัย 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
3.01 

คาเฉล่ียของคะแนนประเมิน 

ทุกหลักสูตร 
3.01 

ตัวบงช้ี 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
3.13 

23.11 
x 5 2.89 

40 

ตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ 

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
1.67 

15.91 
x 5 1.33 

60 

ตัวบงช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ 

พัฒนางานวิจัยหรืองานสังสรรค 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
5.00 

21.50 
= 4.30  4.30 

5 

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 
2.51 

21.20 
= 4.24 4.24 

5 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
5.00 มีผลการดําเนินการ 6 ขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    

ตัวบงช้ี 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย 

และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

5.00 มีผลการดําเนินการ 6 ขอ 4.00 

ตัวบงช้ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
3.75 

คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 
3.76 

ตัวบงช้ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 
5.00 มีผลการดําเนินการ 6 ขอ 5.00 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 4.16 4.12 
 

 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนคะแนนหรือระบุเปนจํานวน  

หรือระบุเปนขอ 
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ตารางท่ี ส.2 การวิเคราะหผลการประเมนิระดับมหาวิทยาลัย 
 

 

องคประกอบท่ี 
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 5 
1.2, 1.3 

(2.89+1.33) 

1.4, 1.5 

(5.00+5.00) 

1.1 

(3.01) 
3.45 ระดับพอใช 

2 3 
2.2 

(4.30) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(4.24) 
4.51 ระดับดีมาก 

3 1 - 
3.1 

(5.00) 
- 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 
4.1 

(5.00) 
- 5.00 ระดับดีมาก 

5 3 - 
5.1, 5.3 

(4.00+5.00) 

5.2 

(3.76) 
4.25 ระดับด ี

รวม 13 3 7 3 4.12 ระดับด ี

ผลการประเมิน  2.84 4.86 3.67   

 

1) *ตัวบงชี้ที ่1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2) *ตัวบงชี้ที ่5.2 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559 

133 

ทิศทางการพัฒนา 

 1. เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีประเด็นทีจ่ะตองดําเนินการเรงดวนดังน้ี 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ  

(Improvement Plan) 

ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

แผนพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ  

(ผูชวยศาสตราจารย,  

รองศาสตราจารย) 

ผศ. = 26 คน 

รศ. = 7 คน 

รวม 33 คน 

ผศ. = 28 คน 

 

รวม 28 คน 

ผศ. = 31 คน 

รศ. = 4 คน 

รวม 35 คน 

ผศ. = 22 คน 

 

รวม 22 คน 

ผศ. = 20 คน 

 

รวม 20 คน 

แผนพัฒนาระดบัคุณวุฒิ 

(ปริญญาเอก) 

12 คน 5 คน 15 คน 5 คน 15 คน 

แผนพัฒนาระดบัคุณวุฒิ

บุคลากรสายสนับสนุน 

ป.โท 

1 คน 

ป.โท 

4 คน 

ป.โท 

5 คน 

ป.โท 

4 คน 

ป.โท  4 

ป.เอก  2 

 

 2. แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 

แผนพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย,            

รองศาสตราจารย) 

ผศ. = 54 คน 

รศ. = 7 คน 

รวม 61 คน 

ผศ. = 53 คน 

รศ. = 4 คน 

รวม 57 คน 

ผศ. = 127 คน 

รศ. = 11 คน 

รวม 138 คน 

แผนพัฒนาระดบัคุณวุฒิ (ปริญญาเอก) 17 คน 21 คน 52 คน 

แผนพัฒนาระดบัคุณวุฒิบคุลากรสายสนับสนุน ป.โท  5 คน 

 

ป.โท  9 คน 

 

ป.โท  18 คน 

ป.เอก  2 คน 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

ผลการประเมินจาก

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

 

 

 

ประจําปการศึกษา  2559 

(1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560) 

 

 

วันท่ี 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

  

1. รองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกลุ ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย มุกดา ลิบลับ กรรมการ 

5. อาจารย ดร.สรุางคนา มัณยานนท กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุร ี

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2559 น้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและ    พัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้ง

ไวอยางตอเน่ือง โดยพิจารณาตามองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม การบริหารจัดการ เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและคนหาจุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น    ในการประเมินคร้ังน้ีได ตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณผูบริหาร คณาจารย และ

บุคลากร ตลอดจนสนทนากลุมกับนักศึกษาและศิษยเกา รวมท้ังสังเกตโดยการตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงจาก

การตรวจประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 13 ตัวบงช้ี พบวาผลการ

ตรวจประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยตามตัวบงช้ีของ สกอ. 5 องคประกอบเทากับ 4.12 ดังผลประเมินตามราย

องคประกอบตามเกณฑของ สกอ. ดังน้ี 

  องคประกอบท่ี 1 คะแนน 3.45  ผลการดาํเนินการอยูในระดับพอใช 

  องคประกอบท่ี 2 คะแนน 4.51  ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก  

  องคประกอบท่ี 3 คะแนน 5.00  ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

  องคประกอบท่ี 4 คะแนน 5.00  ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

  องคประกอบท่ี 5 คะแนน 4.25  ผลการดําเนินการอยูในระดับด ี
 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

 1. จํานวนนักศึกษาที่ลดลงในหลายสาขา ถือเปนความเสี่ยงสําคัญ ท่ีมีผลตอความม่ันคงของมหาวิทยาลัยในระยะยาว 

มหาวิทยาลัยตองบริหารความเสี่ยงในเร่ืองน้ีอยางจริงจัง เพ่ือใหความเสี่ยงดังกลาวหมดไปหรือลดลง โดย  

 (1) กําหนดกลยุทธในการผลิตบัณทิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน นโยบายของประเทศและยุทธศาสตร

ใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพในการผลิตบัณทิต 

โดยเฉพาะเร่ือง การรับนักศึกษา การตกออกของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา รวมถึงวิธีการสอนท่ีเหมาะสมในยุคสังคมดิจิทัล 

เปนตน เพ่ือใหมีขอมูลท่ีเพียงพอสําหรับการตัดสินใจ "ปรับ เปลี่ยน หรือปด" หลักสูตรและการสอนไดถูกตองเหมาะสม ลดอัตรา

การสูญเสียและสามารถผลิตบัณทิตท่ีมีคุณภาพสูงเขาสูตลาดแรงงาน                                                                                                                      

 (2) กําหนดมาตรการท่ีจําเปนรองรับ หากการตัดสินใจดังกลาวมีผลกระทบตอภาระงานสอนของคณาจารย เชน 

พิจารณาใหการทํางานวิจัย และ/หรือการใหบริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถนับเปนภาระงานทดแทนภาระ

งานสอนได เปนตน                                  

 (3) กําหนดใหมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูง สนับสนุนกล

ยุทธใน (1)  

 2. ตัวช้ีวัดสําคัญหลายตัวสะทอนใหเห็นวา คุณภาพอาจารยของมหาวิทยาลัยอยูในระดับท่ีต่ํากวามาตรฐาน หรือยังไม

นาพอใจ เชน สัดสวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (รอยละ 23.11)  สัดสวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ 15.91) และ

งานวิจัยซ่ึงแมจะมีจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นแตเปนงานวิจัยท่ีมุงใชประโยชนเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ท่ีอาจใชเพ่ือตําแหนง
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วิชาการไมได ในขณะท่ีงานวิจัยเฉพาะสาขาเพ่ือสรางองคความรูใหมในสาขาตางๆ หรือสามารถตอยอดในวงกวาง ยังมีไมมาก 

มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธท่ีเหมาะสม เพ่ือใหอาจารยสามารถสรางงานวิจัยเฉพาะสาขาท่ีมีคุณภาพไดมากขึ้น เชน  

 (1) กําหนดนโยบายท่ีเขมงวด ใหบรรจุอาจารยวุฒิปริญญาเอกท่ีตรงสาขาเปนลําดับแรก ถาเปนปริญญาโทตองเปนผูมี

ศักยภาพสูงท่ีจะศึกษาตอในระดับปริญญาเอกไดจริง                                                               

 (2) สนับสนุนใหอาจารยลาศึกษาตอเต็มเวลา โดยเฉพาะสาขาท่ีมีความตองการสูง โดยมีการกํากับสนับสนุนใหสามารถ

สําเร็จการศึกษาไดตามกําหนดเวลา                                                                                                    

 (3) จัดใหมีคลินิกวิจัยสําหรับคณาจารยโดยมีนักวิจัยอาวุโสในสาขาตางๆ จากภายนอกมาใหคําปรึกษาอยางใกลชิด เปน

ประจํา เพ่ือใหสามารถทํางานวิจัยเฉพาะสาขาไดอยางมีคุณภาพ                                                                                               

 (4) สนับสนุนใหอาจารยกําหนดเสนทางอาชีพ (career path) ของตนเอง โดยมีมาตรการสนับสนุนท่ีเหมาะสม สามารถ

สรางแรงจูงใจใหเดินตามเสนทางท่ีกําหนดได                           (5) กํากับสนับสนุนใหการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกอาจารย เปนตน 

 3. ประสิทธิภาพดานการสื่อสาร มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการดานการสื่อสารระหวางผูบริหารระดับสูง ระดับ

หนวยงาน และผูปฏิบัติ เพ่ือสรางความรูความเขาใจในนโยบาย และการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. สรุปขอมูลพ้ืนฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทําการสอน เม่ือวันที่ 8 

กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2498 โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาท่ีผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2504 เปลี่ยนช่ือโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี มีนโยบายท่ีจะผลิตครู ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอื่นๆ 

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

 พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัยครูธนบุรี 

 พ.ศ.2514เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงเปนครั้งแรก 

 พ.ศ.2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัย

ครู พ.ศ.2518 

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

ครั้งแรก ท้ังภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตาม

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.)ซ่ึงหนวยงานตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยการบริหาร

กลุมวิทยาลัย 

 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซ่ึงอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด เปลี่ยนไปอยูใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร”ตามประกาศ

ขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครูดําเนินงานรวมกัน เรียกวา สหวิทยาลัย 

 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”แทนวิทยาลัย

ครู เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 

 พ.ศ.2546 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

ซ่ึงตั้งอยูท่ี ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
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 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 

สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามพระราชบัญญัติน้ี โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 

 พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นเองหลายหลักสูตร และทํา

การปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2549 เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 

2549 เปนตนไป  

 พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yulin Normal University,   Guangxi 

Normal University และ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan College of Business 

Management สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Thurgau University of Teacher Education สมาพันธรัฐสวิส 

 พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Kunming University สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism ไตหวัน  

 พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย University of Miyazaki ญี่ปุน 

 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยHainan College of Foreign Studies 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาที่หลักในการจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษาทีเ่นนคุณภาพ 

เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองเปนบัณฑิตคุณภาพ เปนนักวิชาชีพที่ดี 

พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู สรางองคความรู และพัฒนางาน ในหนาที่ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปนพ้ืนท่ีจัด

การศึกษาเดียวกัน 

3. วิธปีระเมิน 

 3.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเย่ียม) 

 คณะกรรมการประเมินประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

โดยแบงองคประกอบและตัวบงช้ี ดังน้ี  

 1. รศ.ดร.ไทย    ทิพยสุวรรณกุล (ประธานกรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีท่ี 5.1, 5.2, 5.3 

 2. ผศ.ดร.สุวัฒน   ฉิมะสังคนันท   (กรรมการ)  รับผิดชอบตัวบงช้ีท่ี 1.4, 1.5 

 3. ผศ.สมหมาย   มหาบรรพต     (กรรมการ)  รับผิดชอบตัวบงช้ีท่ี 3.1, 4.1 

 4. ผศ.มุกดา         ลิบลับ           (กรรมการ)  รับผิดชอบตัวบงช้ีท่ี 1.1, 1.2, 1.3 

 5. อ.ดร.สุรางคณา  มัณยานนท (กรรมการและเลขานุการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีท่ี 2.1, 2.2, 2.3 

 ซ่ึงในการประเมินคุณภาพการศึกษาคร้ังน้ี ใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ตรวจเอกสารหลักฐาน สังเกต สัมภาษณ

และสนทนากลุม คณะกรรมการไดสัมภาษณและสนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร สาย

สอนและสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต รวมท้ังคนหารองรอยการดําเนินการใน 5 องคประกอบ แลวสรุปผล

การประเมินรวมกัน รวมท้ังพิจารณาหาจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาเสนอมหาวิทยาลัย 

 3.2 วธิีการตรวจสอบและความนาเช่ือถือของขอมูล  

  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายตัวบงช้ีและสัมภาษณวิธีดําเนินงานในแตละขั้นตอน 
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ผลการประเมินรายตัวบงช้ี ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตารางที่ ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

        ปการศึกษา 2559 

 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวิทยาลัย 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
3.01 

คาเฉล่ียของคะแนนประเมิน 

ทุกหลักสูตร 
3.01 

ตัวบงช้ี 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
3.13 

23.11 
X 5 2.89 

40 

ตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ 

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
1.67 

15.91 
X 5 1.33 

60 

ตัวบงช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ 

พัฒนางานวิจัยหรืองานสังสรรค 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
5.00 

21.5 
= 4.30 4.30 

5 

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 
2.51 

21.2 
= 4.24 4.24 

5 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
5.00 มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    

ตัวบงช้ี 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย 

และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

5.00 มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ  4.00 

ตัวบงช้ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
3.75 

คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 
3.76 

ตัวบงช้ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 
5.00 มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ 5.00 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 4.16 4.12 
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ตารางที่ ป.2 การวิเคราะหผลการประเมินมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ีปการศึกษา 2559 

 

องคประกอบท่ี จํานวนตัวบงช้ี I P O คะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 5 2.89+1.33 5.00+5.00 3.01 3.45 ระดับพอใช 

2 3 4.30 5.00 4.24 4.51 ระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 3 - 4.00+5.00 3.76 4.25 ระดับด ี

รวม 13 3 7 3 4.12 ระดับดี 

ผลการประเมิน 2.84 4.86 3.67   

*ตัวบงช้ีท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

*ตัวบงช้ีท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพ 

 
 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 

1. ผลการดําเนินงานของหลักสูตรผานเกณฑคุณภาพของ สกอ. ทุกหลักสูตร 

2. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมและใหบริการกับนักศึกษาและศิษยเกาครอบคลุมตามพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางเสริม 

1. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหอยูในระดับดีอยางตอเน่ืองรวมถึงการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรท่ีมีคาเฉลี่ยไมต่ํา

กวา 3.00 อยางตอเน่ือง 

2. การนําเครือขายจากศิษยเกามามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ เชน การบรรยายพิเศษ การ

รวมมือเพ่ือการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน แหลงฝกงาน และดานการเงิน เปนตน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. กระบวนการบริหารหลักสูตรท่ีไดคุณภาพ 

2. คุณภาพอาจารย 

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีไดคุณภาพ 

4. จํานวนนักศึกษาท่ีลดลง 

 

ขอเสนอแนะ 

1. กระบวนการบริหารหลักสูตรควรมีการพัฒนากระบวนการใหเปนไปตามเกณฑการประเมินตามตัวช้ีวัดของ 

สกอ. ทุกหลักสูตร  

2. การพัฒนาคุณภาพของอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ โดยการจัดทําคายเขียนผลงาน

วิชาการท่ีมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพียงพอตอการผลิตผลงานในชวงปดภาคเรียนและจัดผูทรงคุณวุฒิใหครบถวนทุก

สาขาวิชา เพ่ือตรวจและนําไปสูการแกไขโดยมีมาตรการใหอาจารยท่ีทํางานมาหลายปแลวไดเขาคายกอนตามลําดับ 

3. สนับสนุนระบบ กลไก ทรัพยากรและหองปฏิบัติการ เพ่ือการเรียนการสอนท่ีไดคุณภาพ 

4. การวางแผนเตรียมความพรอมใหสาขาวิชาท่ีมีแนวโนมมีผูเรียนจํานวนนอย หรือไมมีผูเรียน 
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องคประกอบที่ 2 การวจิัย 

จุดแข็ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี 

 

แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีคณาจารยในโครงการคลังสมองซ่ึงเปนคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ สามารถเปนท่ีปรึกษาใน

โครงการวิจัยไดควรจัดชวง วัน เวลา และสถานท่ีใหชัดเจนในการใหคําปรึกษาในการทําวิจัยใหแกอาจารย เพ่ือเพ่ิม

อาจารยนักวิจัยรุนใหมใหมากขึ้นกวาเดิม โดยคํานึงถึงสัดสวนจํานวนอาจารยในแตละคณะท่ีมีอยูในปจจุบัน 

2. ควรมีคลินิกวิจัยสําหรับคณาจารยโดยเชิญนักวิจัยอาวุโสในสาขาตางๆ จากภายนอกมาใหคําปรึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารยในแตละคณะ ควรทําเปนโครงการวิจัยและคณาจารยใน

คณะเปนทีมงานวิจัยจะไดประโยชนในการพัฒนาการสอนและเปนการจัดการความรูในดานการสอนจากผลการวิจัย

ทําใหอาจารยในคณะมีผลงานวิจัย 

2. ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการวิจัยติดตามการพัฒนาอยางตอเน่ือง

และยั่งยืน โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีเกิดผลงานนวัตกรรมสอดคลองกับการพัฒนาประเทศสูประเทศไทย 4.0 

 

ขอเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหอาจารยทุกทานจะตองมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคปละ 1 เร่ืองและควรเสร็จใน

เวลาท่ีกําหนด 

2. บทความวิชาการของอาจารยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีนํามานับคะแนนการประกันคุณภาพไดควรไดรับการ

สนับสนุนคาตีพิมพในวารสารน้ันๆจากมหาวิทยาลัย 

 

 

องคประกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ 

จุดแข็ง 

1. มีการบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นโดยใชศาสตรของแตละคณะ 

2. มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยในการบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่น 

 

แนวทางเสริม 

1. ควรมีการวางแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการสูการวิจัย หรือนําองคความรูจากการวิจัยสูการพัฒนา

ชุมชนทองถิ่นใหครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

2. ควรเพ่ิมโครงการบริการวิชาการท่ีใชศาสตรพระราชาดานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ควรมีการนําความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการ สูการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรใหมีความ

ทันสมัยสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

4. ควรมีการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายไดทุกคณะ เชนการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
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จุดที่ควรพัฒนา 

กระบวนการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดทําแผนการบริการวิชาการในภาพรวมเพ่ือนําไปสูการบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

โดยความรวมมือจากทุกคณะ หนวยงานและชุมชนพ้ืนท่ีเปาหมาย 

2. ควรมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานการบริการวิชาการและมีการประเมินการใชประโยชนจากชุมชน อยาง

นอยปละ 2 คร้ัง 

3. ควรจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานอางอิงใหสอดคลองกัน 

 

 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีท่ีตั้งทามกลางชุมชนทองถิ่นท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีสาขาวิชาท่ีสงเสริมใหเกิด

การเรียนรูและสรางองคความรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มีเครือขายความรวมมือในการอนุรักษ และเผยแพรงานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

แนวทางเสริม 

1. ควรมีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือสรางมาตรฐานโดยใช

องคความรูจากการวิจัย 

2. ควรเผยแพรผลงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

3. คณะกรรมการควรกํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยางตอเน่ืองและมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะ 

- 
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องคประกอบที่ 5  การบรหิารจดัการ 

จุดแข็ง  

1. ผูบริหารมีภาวะผูนําในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเร่ืองการขับเคลื่อนเชิงรุกรวมกับทองถิ่นในจังหวัด

สมุทรปราการ และบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล ทําใหผลการดําเนินงานมีแนวโนมท่ีดีขึ้นตามลําดับ 

2. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีสามารถใชประโยชนใน

การบริหารมหาวิทยาลัยไดดี  ตลอดจนมีการคํานวณตนทุนคาใชจายตอหนวย ทําใหการบริหารมหาวิทยาลัยมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

แนวทางเสริม   

1. มหาวิทยาลัยควรขยายขอบเขตความรวมมือรวมกับทองถิ่นท้ังในจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพฯ ใหมากขึ้น

บนพ้ืนฐานของศักยภาพทางวิชาการและความพรอมของอาคารสถานท่ีเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลยั

ใหบรรลุเปาหมาย ในเร่ืองการพัฒนาทองถิ่นไดมากและรวดเร็วขึ้น 

2. เน่ืองจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีการพัฒนาท่ีรวดเร็ว ดังน้ัน การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให

เหมาะสมกับความตองการในการใชงานและพัฒนาการของเทคโนโลยี จะทําใหสามารถใชประโยชนจากระบบ

สารสนเทศไดเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

ระบบการจดัการความรูของมหาวิทยาลยัในภาพรวม 

 

ขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานการจัดการความรูในระดับมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ กํากับสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหมหาวิทยาลัยไดเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถรวบรวมสรุปเปนผลการดําเนินงานในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยไดอยางครบถวน

และรวดเร็ว 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

สวนที่ 5 

ภาคผนวก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวทิยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 

 

ตัวบงชี ้

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559 

คณะ 

ครศุาสตร 

คณะ 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการจดัการ 

คณะ 

วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัย 

องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑติ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.02 2.88 3.19 3.10 3.01 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.44 2.44 2.57 2.52 2.89 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1.56 1.32 1.54 0.96 1.33 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา (เกณฑระดับคณะ) 

0.00 3.75 0.00 2.80 - 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลีย่องคประกอบที่ 1 3.17 2.73 2.88 3.23 3.45 

องคประกอบที่ 2 การวิจยั 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.92 5.00 5.00 1.77 4.30 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 2.80 5.00 3.48 3.14 4.24 

คะแนนเฉลีย่องคประกอบที่ 2 3.91 5.00 4.49 2.64 4.51 

องคประกอบที่ 3 การบรกิารวชิาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลีย่องคประกอบที ่3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลีย่องคประกอบที ่4 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

เกณฑระดบัคณะ 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจกลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณของ

คณะ 

4.00 4.00 4.00 5.00 - 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 5.00 - 

เกณฑระดบัมหาวิทยาลยั 

5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และ

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

- - - - 4.00 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ - - - - 3.76 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 

- - - - 5.00 

คะแนนเฉลีย่องคประกอบที ่5 4.50 4.50 4.50 4.50 4.25 

คะแนนการประเมินเฉลีย่รวมทกุตัวบงชี้ของทุก

องคประกอบ 

3.83 3.72 3.83 3.64 4.12 

ผลการประเมินระดบัคุณภาพ ระดบัด ี ระดบัด ี ระดบัด ี ระดบัด ี ระดบัด ี
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 

 

คณะ/หลกัสตูร 

จํานวน

หลักสูตร

ทั้งหมด 

ผลการประเมินฯ  

ตัวบงชี้ที่ 1.1 

ผลรวมของคาคะแนน

ประเมินของทกุ

หลักสูตร ผาน ไมผาน 

1. คณะครศุาสตร 7 7 - 3.02 

(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร -  - 3.35 

(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา -  - 2.99 

(3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา -  - 3.47 

(4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย -  - 3.14 

(5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรทัว่ไป -  - 2.68 

(6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ -  - 2.44 

(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย -  - 3.06 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 13 13 - 2.88 

(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย -  - 3.43 

(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร -  - 2.68 

(3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป -  - 3.17 

(4) หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร -  - 2.10 

(5) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป -  - 3.11 

(6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสรางสรรค 

     ศิลปะดิจิทัล 

-  - 2.79 

(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง -  - 3.06 

(8) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

    สาธารณะ (ระดับปริญญาโท) 

-  - 2.31 

(9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ -  - 1.92 

(10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน -  - 3.12 

(11) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

-  - 3.28 

(12) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร -  - 3.70 

(13) หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

      (โครงการจัดตั้งวทิยาลัยนานาชาต)ิ 

-  - 2.76 

3. คณะวิทยาการจดัการ 7 7 - 3.19 

(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต -  - 3.35 

(2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต -  - 3.43 

(3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต -  - 3.36 

(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 

     และการทองเที่ยว 

-  - 3.52 

(5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ -  - 2.99 

(6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา -  - 2.60 

(7) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -  - 3.07 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 10 10 - 3.07 

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม -  - 3.08 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร -  - 3.17 

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร -  - 3.55 
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หลักสูตร ผาน ไมผาน 

(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -  - 2.61 

(5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -  - 3.52 

(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร -  - 3.21 

(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม -  - 3.02 

(8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา -  - 3.09 

(9) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

(ตอเนื่อง) 

-  - 2.66 

(10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

      (โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร)  

1  - 2.76 
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