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คํานํา 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังมีวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล 

บริการวิชาการแกสังคม ธํารงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงการวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่น” ซึ่งมีพันธกิจ ไดแก 1) จัดการศึกษา เพื่อ

พัฒนาคนใหมีความงอกงามทางปญญาแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนนักวิชาชีพที่ดี 2) พัฒนา

และสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู การสรางองคความรูและการพัฒนาองคกร 3) เปนแหลงเรียนรู

และบริการวิชาการที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนและ 4) เปนแหลงศึกษารวบรวม สืบสาน และสรางสรรค 

ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญาสากลมีเอกลักษณของมหาวิทยาลัยที่วา 1) พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 2) บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และอัตลักษณของนักศึกษา 1) มีคุณธรรม 

จริยธรรมและทักษะวิชาชีพ 2) มีทักษะวิชาชีพทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 

 ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีตัวบงชี้คุณภาพตาม

องคประกอบและมาตรฐานการศึกษา มีตัวบงชี้คุณภาพที่ประเมินโดยรวม จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนตัวบงชี้

คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทั้ง 13 ตัวบงชี้ พบวา ผลการประเมินตนเองอยูในระดับดี ที่คะแนน4.16 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 การบริหารจัดการใหมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน และพันธกิจดังกลาว การประกันคุณภาพมีบทบาทสําคัญที่จะ

สงเสริมและกํากับ ใหการจัดการศึกษาเกิดมาตรฐานสรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทําใหมหาวิทยาลัยทราบ

สถานภาพของมหาวิทยาลัยอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทาง เปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ในการพัฒนา

คุณภาพตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนไดทราบถึง จุดแข็งทิศทางในการพัฒนาและเปนการเผยแพรขอมูลดานการ

ประกันคุณภาพตอสาธารณชนสุดทายนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรทุกฝาย ที่มีสวนรวมทํารายงาน

ผลการประเมนิตนเองปการศึกษา 2560 มีความสมบูรณ 
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ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทําการสอน เม่ือ

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2498 โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาที่ผลิตครู

อาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2504 เปล่ียนชื่อโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี มีนโยบายที่จะผลิตครู ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอื่นๆ 

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

 พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัยครูธนบุรี 

 พ.ศ.2514เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเปนคร้ังแรก 

 พ.ศ.2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู พ.ศ.2518 

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

เปนคร้ังแรก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตาม

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.)ซึ่งหนวยงานตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยการ

บริหารกลุมวิทยาลัย 

 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด เปล่ียนไปอยูใน “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 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปล่ียนสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล 

สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 

 พ.ศ.2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยูที่ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

 พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นเองหลายหลักสูตร 

และทําการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2549 เพื่อใหสอดคลอง

กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนตั้งแตป

การศึกษา 2549 เปนตนไป  

 พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี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 

1 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560  

 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 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาที่หลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เนน

คุณภาพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองเปนบัณฑิตคุณภาพ เปน

นักวิชาชีพที่ดี พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรู สรางองคความรู และพัฒนางาน ใน

หนาที่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ 

เปนพื้นที่จัดการศึกษาเดียวกัน 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พนัธกิจ 
 

ปรัชญา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูคูคุณธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญา

สากล สรางองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน และสรางสังคมคุณภาพ 

  

วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ ไดมาตรฐานสากล บริการวิชาการแกสังคม ธํารง

ศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงการวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่น 
 

พันธกิจ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมุงมั่น 

 1.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยางตอเนื่องมีคุณธรรม จริยธรรม

และเปนนักวิชาชีพที่ดี 

 2.  พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู การสรางองคความรู และการพัฒนาองคกร 

 3.  เปนแหลงเรียนรูและบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 

 4.  เปนแหลงศึกษารวบรวม สืบสาน และสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญา

สากล 
 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : 

 1.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.  บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

อัตลักษณของนักศึกษา : 

 1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม และทักษะชีวิต 

 2.  มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 
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โครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

หมายเหตุ:  เปนหนวยงานตามกฎกระทรวงจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

 

  

 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ 

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

 

กลุมตรวจสอบภายใน 

 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

สภาวิชาการ 

 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ 

 

คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี 

 

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

หนวยงานบริหาร หนวยงานวิชาการ หนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

คณะครุศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  

สํานักงานอธิการบดี 

- กองกลาง 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศึกษา 

- กองบริหารงานคลังและพัสดุ 

- กองพัฒนาระบบบริหาร 

- กลุมงานวินัยและนิติการ 
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หนวยงานวิชาการ อักษรยอ ตําแหนงหวัหนา 

1.  คณะครุศาสตร คร. คณบดี 

2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มส. คณบดี 

3.  คณะวิทยาการจัดการ วจก. คณบดี 

4.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี วท. คณบดี 

5.  โครงการบัณฑิตศึกษา บฑ. ผูอํานวยการ 

หนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ 

6.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สวส. ผูอํานวยการ 

7.  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สนว. ผูอํานวยการ 

8.  สถาบันวิจัยและพัฒนา สวพ. ผูอํานวยการ 

9.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สศว. ผูอํานวยการ 

10.  ศูนยภาษา ศภษ. ผูอํานวยการ 

11.  ศูนยคอมพิวเตอร ศคพ. ผูอํานวยการ 

หนวยงานบริหาร 

12.  สํานักงานอธิการบดี สนอ. ผูอํานวยการ 

13.  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มรธ.สป. ผูอํานวยการ 

 

 

  

ชื่อหนวยงาน อักษรยอและตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
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กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดําเนินการประกันคุณภาพภายในมาอยางตอเนื่อง สอดคลองตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด และในปการศึกษา 2560 นี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได

ปรับเปล่ียนแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน เปน 3 ระดับ คือ  

 1.  ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก  

  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  

  องคประกอบที่ 2 บัณฑิต  

  องคประกอบที่ 3 นักศึกษา  

  องคประกอบที่ 4 อาจารย  

  องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

  องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

 2.  ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก 

  องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

  องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

  องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   

  องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

 3.  ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก 

  องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

  องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

  องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   

  องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

 

 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ใหไดขอมูลที่ชี้ผลการ

บริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสู

การกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตาม

ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสรางความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดย

ผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้น

ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

 อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมนี้จะมุงเนนที่การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ใหมีการดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการ
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ดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศนที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยใหสะทอนผลการ

จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา โดย

คณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจําคณะ และ

คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรองรับ

คุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะทอนผลของการ

ผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
 

2.1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 

 รอบปการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2560 กําหนดจัดเก็บขอมูลตั้งแต 

มิถุนายน 2560– พฤษภาคม2561นับรวมแลวจํานวน 12 เดือน 
 

2.2 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

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

คุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มาใชเปน

ขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559–พฤษภาคม 2560 

 D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา  

 C = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 

 A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา

วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้ง

งบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางป หรืองบประมาณพิเศษก็ได  

 วิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดไวดังนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 

 2.  มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และใหมีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปทั้งระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 

 3.  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผาน

ระบบ CHE QA Online  

 4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 

 5.  คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได

ประเมินไปแลว 

 6.  มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ มาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ระดับมหาวิทยาลัย 

 7.  มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะ 

พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปการศึกษาถัดไป 
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 8.  ผูบริหารมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่

มหาวิทยาลัยแตงตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป 

และแผนกลยุทธ 

 9.  สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน 

นับจากส้ินปการศึกษา 
  

2.3 แนวทางการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 มหาวิทยาลัยตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกปการศึกษา ทั้งระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดยมหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และสงผลการ

ประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรใน

สาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 ในกรณีที่ตองการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กําหนดไวดังนี้ 

 - ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและอยางนอย

หนึ่งคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

 - ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแตละระดับการศึกษาเปนดังนี้ 

 - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย

ศาสตราจารยขึ้นไป 

 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 

 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตาํแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยขึ้นไป 

 ในกรณีที่ประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ไปใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัย กําหนด

ไวดังนี้ 

 -  ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและอยาง

นอยหนึ่งคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

 -  ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแตละระดับการศึกษาเปนดังนี้ 

 -  ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย

ศาสตราจารยขึ้นไป 

8 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

 -  ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้น

ไป 

 -  ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยขึ้นไป 

 ในกรณีที่ประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ไปใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัย กําหนด

ไวดังนี้ 

 -  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของมหาวิทยาลัย 

 -  ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 -  กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย

รอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัด

ฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เปนดังนี้ 

 1. ประธานกรรมการ 

  -  ผูที่เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป และมีประสบการณเปนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 

  -  ผูที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป และมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ 

  -  ผูที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 

 2. กรรมการ 

  -  กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

  - กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาที่ในระดับผูอํานวยการหนวยงานขึ้นไปมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน เพื่อใหเปนไปตามขอ 36 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
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เปาหมายแตละตัวบงชี้ตามองคประกอบในการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศกึษา 2560 

(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี คร้ังที ่10/2560  

 

เกณฑพิจารณา ตัวบงชี ้
เปาหมายปการศึกษา 2560 

ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล 
ผูจัดทํารายการ

หลักฐาน การดําเนินงาน คะแนน 

องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

คาเฉล่ียของระดับ

คุณภาพของทุก

ห ลั ก สู ต ร ที่

ม ห า วิ ท ย า ลั ย

รับผิดชอบ 

1.1 ผลการบริหารจัดก

หลักสูตรโดยรวม 

มีคาเฉล่ียของระดับ

คุ ณ ภ า พ ข อ ง ทุ ก

ห ลัก สู ตร เท า กั บ 

3.20 

3.20 รศ.ดร.วิไล  ต้ังจิตสมคิด 

ผศ.ดร.ปนัดดา  ยิ้มสกุล 

ผศ.ดร.ธญวรรณ  กาคํา 

ผศ.ธัชกร  วงษคําชัย 

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว 

- คณะทั้ง 4 คณะ  

- โ ค ร ง ก า ร

บัณฑิตศึกษา 

สํ า นั กประกั น

คุณภาพการศึกษา 

ร อ ย ล ะ ข อ ง

อาจารยประจํ า

มหาวิทยาลัย 

ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ

ปริญญาเอก 

1 . 2  อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

รอยละ 25 25 x 5 

40 

= 3.13 

อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

ผศ.ดร.ปนัดดา  ยิ้มสกุล 

ผศ.ดร.ธญวรรณ  กาคํา 

ผศ.ธัชกร  วงษคําชัย 

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว 

- คณะทั้ง 4 คณะ  

- กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร (สนอ.) 

ก ลุ ม พั ฒ น า

ระบบบ ริหา ร 

(สนอ.) 

ร อ ย ล ะ ข อ ง

อาจารยประ จํ า

มหาวิทยาลัย 

ที่ ดํ ารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

1 . 3 อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

มหาวิทยาลัยที ่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 20 

 

20 x 5 

60 

= 1.67 

อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

ผศ.ดร.ปนัดดา  ยิ้มสกุล 

ผศ.ดร.ธญวรรณ  กาคํา 

ผศ.ธัชกร  วงษคําชัย 

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว 

- คณะทั้ง 4 คณะ  

- กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร (สนอ.) 

ก ลุ ม พั ฒ น า

ระบบบ ริหา ร 

(สนอ.) 

6 ขอ 1.4การบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

ดําเนินการ 

ครบทุกขอ 

5.00 ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ 

 

- คณะทั้ง 4 คณะ  

- กองพัฒนานกัศึกษา 

ก อ ง พั ฒ น า

นักศึกษา 

6 ขอ 1 .5  กิ จกรรมนั กศึ กษา

ระดับปริญญาตรี 

ดําเนินการ 

ครบทุกขอ 

5.00 ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ ์ - คณะทั้ง 4 คณะ  

- กองพัฒนานกัศึกษา 

ก อ ง พั ฒ น า

นักศึกษา 

องคประกอบที่ 2 : การวิจัย 

6 ขอ 2.1 ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  รศ.ดร.วิไล  ต้ังจิตสมคิด 

 

- คณะทั้ง 4 คณะ  

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คะแนนเฉล่ียของ

คะแนนประเมิน

ระดับคณะและ

หนวยงานวิจัย 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย

และ 

งานสรางสรรค 

ผลรวมของผลการ

ป ร ะ เ มิ น เ งิ น

สนับสนุนงานวิจัย

ของทุกคณะและ

ห น ว ย ง า น วิ จั ย

เทากับ 4.51 

4.51 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.วิไล  ต้ังจิตสมคิด 

 

- คณะทั้ง 4 คณะ  

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คะแนนเฉล่ียของ

คะแนนประเมิน

ระดับคณะและ

หนวยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

ผลรวมของคะแนน

ผลการประเมินผล

งานทางวิ ช าการ

ของทุกคณะและ

ห น ว ย ง า น วิ จั ย 

เทากับ 4.25 

 

 

4.25 รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

 

 

 

- คณะทั้ง 4 คณะ  

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

- ค ณ ะ ทั้ ง  4 

คณะ  

- สถาบันวิ จั ย

และพัฒนา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

เกณฑพิจารณา ตัวบงชี ้
เปาหมายปการศึกษา 2560 

ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล 
ผูจัดทํารายการ

หลักฐาน การดําเนินงาน คะแนน 

องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

6 ขอ 3.1 การบริการวิชาการแก

สังคม 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ 

อ.สาโรจน นราศรี 

อ.วสุธิดา  นักเกษม 

- คณะทั้ง 4 คณะ  

- ทุกหนวยงานที่

ใหบริการวิชาการแก

สังคม 

- มรธ.สป. 

- อ.วสุธิดา นกัเกษม 

- สํานักประกัน

คุณภาพการศึกษา 

สํานักประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ขอ 4.1 ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ - คณะทั้ง 4 คณะ  

- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมและ

มรธ.สป. 

สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

7 ขอ 5.1 การบริหารของ

มหาวิทยาลัย 

เพ่ือการกํากับ ติดตาม

ผลลัพธตาม 

พันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย 

และเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  ผศ.ดร.ยุวลักษณ 

เวชวิทยาขลัง 

รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ 

ผศ.ดร.ปนัดดา  ยิ้มสกุล 

ผศ.ดร.ธญวรรณ  กาคํา 

ผศ.ธัชกร  วงษคําชัย 

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว 

อ.สาโรจน นราศรี 

อ.วสุธิดา  นักเกษม 

- คณะทั้ง 4 คณะ  

- ทุกหนวยงาน 

- มรธ.สป. 

เกณฑ 

มาตรฐาน  

ขอที่ 1, 6 

- กองนโยบาย

และแผน 

เกณฑ 

มาตรฐาน  

ขอที่ 2 

- กลุมบริหารงาน

คลังและพัสดุ 

เกณฑ 

มาตรฐาน  

ขอที่ 3, 5, 7 

- สํ านั กประกั น

คุณภาพการศึกษา 

เกณฑ 

มาตรฐาน  

ขอที่4 

- สํานักงาน

อธิการบดี 

เกณฑ 

มาตรฐาน  

ขอที่6 

- ก ลุ ม พั ฒ น า

ระบบบ ริหา ร 

(สนอ.) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560  

เกณฑพิจารณา ตัวบงชี ้
เปาหมายปการศึกษา 2560 

ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล 
ผูจัดทํารายการ

หลักฐาน การดําเนินงาน คะแนน 

คะแนนเฉล่ียของ

ผลการประเมิน

ร ะ ดั บ ค ณ ะ ทุ ก

คณะ 

5.2 ผลการบริหารงานของ

คณะ 

คะแนนเฉล่ียของ

ผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 

3.85 ผศ.ดร.ยุวลักษณ 

เวชวิทยาขลัง 

รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ 

อ.สาโรจน นราศรี 

- คณะทั้ง 4 คณะ สํานักประกัน

คุณภาพการศึกษา 

5 ขอ 5.3 ระบบกํากับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ 

มีการดําเนินงาน6 

ขอ 

5.00  - รศ.ดร.วิไล  ต้ังจิตสมคิด 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

 

- คณะทั้ง 4 คณะ  

- สํานักประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

- กองนโยบายและ

แผน 

เกณฑมาตรฐาน  

ขอที่ 1,2,4 

- สํานักประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เกณฑ

มาตรฐาน  

ขอที ่3 

- กองนโยบาย

และแผน 

เกณฑ

มาตรฐาน  

ขอที ่5 

- สํานักประกัน

คุณภาพการศึกษา 

- สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

องคประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 

1. กระบวนการบริหารหลักสูตรที่ไดคุณภาพ 

2. คุณภาพอาจารย 

3. การจดัการเรยีนการสอนที่ไดคุณภาพ 

4. จํานวนนักศึกษาลดลง 

1. ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีจํานวน 36 

หลักสูตร ประกอบดวยปริญญาตรีจํานวน 34 หลักสูตร และปริญญาโท

จํานวน 2 หลักสูตร มีจํานวนที่ผานเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตร

ทั้ง 36 หลักสูตรมีคาเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยอยูที่ 3.19 ระดับคุณภาพ ดี 

เพื่ อ ใหการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยา ลัยมี คุณภาพ

มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณเพื่อใชในการ

ดําเนินงานใหกับหลักสูตรและคณะตางๆ ทั้งเงินงบประมาณแผนดิน 

งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย เพื่อใหหลักสูตรและคณะนําไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมตาง ๆ การจัดซื้อจัดจางวัสดุ 

ครุภัณฑเพื่อใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้ 

- ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยไดจัดสรรบุคลากรที่จะทํา

หนาที่และรับผิดชอบดานการเรียนการสอนจัดสรรใหมีอาจารยครบ

ตามจํานวนของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับ

ทุกคณะ 

- ทรัพยากรทางการเงิน มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสรรเงิน

งบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานใหกับหลักสูตร และคณะตางๆ ทั้ง

เงินงบประมาณแผนดิน และเงินงบประมาณรายได เพื่อใหหลักสูตร

และคณะนําไปบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรและคณะ ในการจัดกิจกรรม

ตางๆ และกิจกรรมการรับการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและคณะ 

- ทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณหรือเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใชในการทํางานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร และคณะ เชน คอมพิวเตอร 

โนตบุก เครื่องพิมพ เครื่องสแกน เครื่องฉาย หองประชุม และอื่นๆ 

รวมไปถึงแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

- ครุภัณฑการศึกษา มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อนํามาจัดซ้ือครุภัณฑการศึกษา เชน ระบบหองเรียน

อัจฉริยะ ประกอบไปดวยกระดานอัจฉริยะแบบสัมผัสหนาจอและ

โปรแกรมบริหารจัดการหองอัจฉริยะ จํานวน 42 ชุด เปนเงิน 8,988,000 

บาท, เครื่องคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการแมคอินทอรช จํานวน 40 

เครื่อง เปนเงิน 1,720,000 บาท , เครื่องกลไฟฟาแบบถอดและประกอบ

ชุดขดลวดแบบมองเห็นโครงสรางการทํางาน จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

1,990,000 บาท, ชุดปฏิบัติการเครื่องวัดพลังงาน จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 

1,980,000 บาท, ครุภัณฑการเรียนการสอนสําหรับสาขาวิชาการบัญชี 1 

ชุด เปนเงิน 1,943,000 บาท, ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรไฟฟา จํานวน 1 

ชุด เปนเงิน 1,900,000 บาท, ชุดครุภัณฑหองเรียนศิลปกรรม 1 ชุด เปน

เงิน 170,000 บาท, ชุดไฟผลิตรายการโทรทัศน จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 

57,800 บาท, ชุดครุภัณฑการวิจัยนวัตกรรมอาหาร จํานวน 1 ชุด เปน

เงิน 464,500 บาท เปนตน 

- อาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบมหาวิทยาลัย

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อมากอสรางอาคารปฏิบัติการเพื่อ

สนับสนุนการเรียนเรียนรู เชน อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครุศาสตร 

จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 50,900,000 บาท, อาคารอเนกประสงค 

จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 181,987,400 บาท 

 

2. ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกจํานวน 68 คน โดยที่มีอาจารยประจําทั้งหมดจํานวน 284 

คน ซึ่งในปการศึกษา 2559 นั้นจะมีอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

จํานวน 61 คน โดยที่มีอาจารยประจําทั้งหมดจํานวน 264 คน 

ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําคณะดํารง

ตําแหนงทางวิชาการจํานวน 49 คน โดยมีอาจารยทั้งหมดจํานวน 284 

คน ซึ่งในปการศึกษา 2559 นั้น จะมีอาจารยประจําคณะดํารงตําแหนง

ทางวิชาการจํานวน42 คน โดยมีอาจารยทั้งหมดจํานวน 264 คน 

และปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทํา “โครงการทํา

ผลงานทางวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและผานในครั้งเดียว” มีการจัด

กิจกรรมจํานวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 

2 เมื่อวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 – 9 

กุมภาพันธ 2561 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 – 26 เมษายน 

2561 ณ โรงแรมริเวอรวิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวนผู

เขาอบรมรวมฟงบรรยาย ตอบรับโครงการ และอบรมการทําผลงาน

ทางวิชาการ ดังนี้มีจํานวนผูเขาอบรมรวมฟงบรรยายในครั้งที่ 1  

จํานวนผูเขาอบรม 65 คน มีผูตอบรับเขารวมโครงการในครั้งที่ 2 

จํานวนผูเขาอบรม 23 คน มีผูอบรมทําผลงานทางวิชาการในครั้งที่ 3 

จํานวน 22 คน มีผูอบรมทําผลงานทางวิชาการในครั้งที่ 4 จํานวน 22 

คน และมีผูเอบรมทําผลงานทางวิชาการในครั้งที่ 5 จํานวน 21 คน   

สรุปผลจํานวนผูเขาอบรมที่สงผลงานทางวิชาการ จํานวน 12 คน จาก
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ผูเขาอบรมทําผลงานวิชาการ 21 คน แยกเปนรายคณะไดดังนี้ คณะครุ

ศาสตร จํานวน 10 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 

คน และคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 คน 

 

3. ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนที่มุง

สงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงคซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต 

2 )  มี ทั กษะวิ ชา ชีพ  ทั กษะคอมพิ ว เตอร  และทั กษะ

ภาษาอังกฤษ 

เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดมหาวิทยาลัยไดกําหนด

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้     

นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความศรัทธาและรักในวิชาชีพ คณะและ

สถาบัน/ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย/มีความมั่นใจในตัวเอง/มีความ

กตัญูกตเวทิตา/การปรับตัวและการอยูรวมกันในสังคม/อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม/สุขภาวะที่ดี     

นักศึกษาชั้นปที่ 2 มีจิตอาสา/มีความคิดสรางสรรค/มีความ

รับผิดชอบตอหนาที่/มีความใฝรู 

นักศึกษาชั้นปที่ 3 มีบุคลิกภาพที่ดี /มีความอดทน/สามารถ

ส่ือสารไดดี/มีลักษณะการเปนผูนํา/กลาแสดงออกในเชิงสรางสรรค/มี

ความรับผิดชอบตอหนาที่/มีความใฝรู/มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/

การจัดการและบริหารความเครียด 

นักศึกษาช้ันปที่ 4 - 5 มีบุคลิกภาพที่ดี /มีความอดทน/

สามารถส่ือสารไดดี/กลาแสดงออกในเชิงสรางสรรค/มีความรับผิดชอบ

ตอหนาที่/มีความใฝรู/มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/การจัดการและ

บริหารความเครียด/มีความพรอมในการประกอบอาชีพ 

กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนด

โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมที่สงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เชน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา, โครงการประชุมสัมมนา

สมาพันธนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12, 

โครงการExercise for Good Health สุขภาพดี...สรางได, โครงการ

อบรมผูนํานักศึกษาใสใจตานภัยยาเสพติด, โครงการราชภัฏอาสา

พัฒนาชุมชน ปที่ 6 ป 2560,  โครงการรวมใจทําดีเพื่อพอเพื่อถวาย
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

เปนพระราชกุศล, โครงการสรางประสบการณใหผูประกอบการรุนใหม 

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดผานการคัดเลือกเปนหนึ่งในจํานวน 8 

คน ใหเขารวมโครงการ JENSYS 2017 ระหวางวันที่ 19 – 28 มีนาคม 

2561 ณ กรุงโตเกียวและเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุน ซึ่งคัดเลือกโดย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย   

 

4. ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดเรงรัดจัดทําแผนการ

ประชาสัมพันธรับนักศึกษาในเชิงรุกเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย และได

เสนอแผนการรับนักศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยและไดรับความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติปการศึกษา 

2560 จํานวน 3,150 คน  แตมหาวิทยาลัยรับนักศึกษา ภาคปกติ ได

จริง จํานวน 2,168 คน คิดเปนรอยละ 68.83 ซึ่งต่ํากวาแผนการรับ

นักศึกษาภาคปกติ   สวนแผนการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ปการศึกษา 

2560 จํานวน 2,380 คน แตมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาภาคพิเศษ ได

จริง จํานวน 1,508 คนคิดเปนรอยละ 63.36 ซึ่งต่ํากวาแผนการรับ

นักศึกษาภาคพิเศษ 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ

คณาจารยในแตละคณะ ควรทําเปนโครงการวิจัย

และคณาจารย ในคณะเปนทีมงานวิจัยจะได

ประโยชนในการพัฒนาการสอนและเปนการ

จัดการความรูในดานการสอนจากผลการวิจัยทํา

ใหอาจารยในคณะมีผลงานวิจัย 

2. ในการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการวิจัยติดตามการ

พัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะงานวิจัย

ที่เกิดผลงานนวัตกรรมสอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศสูประเทศไทย 4.0 

 

1 . มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการ

สนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยดานการพัฒนาการเรียน

การสอนของแตละคณะและสงเสริมใหนักวิจัยสามารถนําผลการวิจัยไป

ใชไดจริงคณะครุศาสตร เชน การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนใน

การจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีโดยใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมทักษะ การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพรวัฒนธรรมไทยสู

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ภายใตบริบทสถานที่ทองเที่ยวสําคัญในเขต

กรุงเทพมหานคร การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อสรางเสริมพลัง

อํานาจในการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ผานเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับผูบริหาร

และครู โรง เรี ยน สังกัด ในจั งหวัดสมุทรปราการ เปนตนคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยรวม

สมัย : วัฏสงสาร      การสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยเชิงอนุรักษ : 
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ฉุยฉายธนบุรี การสรางสรรคอัตลักษณรําโทนของชุมชนบางกอกนอย 

เปนตน คณะวิทยาการจัดการ อิทธิพลส่ือที่มีผลตอการแตงกายของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษา

ทัศนคติของการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาระบบการ

จัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีการเรียนรู         แบบเคล่ือนที่รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อชีวิตสําหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุม

ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสาย

โดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน

เพื่อความประหยัดและความปลอดภัย เปนตน 

2. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดสงเสริมงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนใหมีความยั่งยืน โดยมีงานวิจัยที่ศึกษาตอ

ยอดจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน เชน แนว

ทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจ

ชุมชนบางพลี (ปุณนิกาเดคูพาจ) และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย กรณีศึกษาชุมชนวิสาหกิจบาง

พลี (ปุณนิกาเดคูพาจ) เปนการวิจัยที่เขาไปพัฒนาการดําเนินธุรกิจและ

พัฒนาชองทางการจัดจําหนาย ทําใหวิสาหกิจชุมชนบางพลี(ปุณนิกาเด

คูพาจ) เปนการศึกษาตอยอดมาจากชุดโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษา

กระบวนการเรียนรูของชุมชนและการนําไปใชประโยชนของประชาชน

ในชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนเขมแข็งจังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการ

ยอยการศึกษากระบวนการเรียนรูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ

การนําไปใชประโยชนของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษา ชุมชน

เขมแข็งจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากน้ี ยังมีโครงการวิจัยที่ตอ

ยอดจากชุดโครงการวิจัย เรื่อง สารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส สําหรับเยาวชน และจากการบริการวิชาการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาใหกับชุมชนกุฎีจีนในการจัดทําแผนชุมชน ไดแก 

โครงการวิจัยการออกแบบเรขศิลปสําหรับการสรางอัตลักษณและ

สงเสริมภาพลักษณของชุมชนกุฎีจีน เปนตน 
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องคประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 

- กระบวนการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลางดําเนินการ

บริการวิชาการแกสังคม และชุมชน โดยมีบุคลากรทุกคณะและหนวยงาน 

เปนตัวแทนเขารวมประชุมเพื่อรวมกันกําหนดชุมชนเปาหมายและพื้นที่

รับผิดชอบดังนี้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 13 เขต ไดแก เขต

ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตล่ิงชัน ราษฎรบูรณะ บางกอก

ใหญ จอมทอง ทวีวัฒนา บางพลัด บางขุนเทียน บางคอแหลม และ

ประเวศ และพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทุกอําเภอ  

ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการมีการประชุม

หนวยงานภาครัฐ ชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

สมุทรปราการในการพัฒนาทองถิ่น 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทํา

แผนพัฒนาชุมชนกุฎีจีนขึ้น ซ่ึงไดรับความรวมมือจากชุมชน โดยชุมชนได

พาคณะทํางานเดินสํารวจพื้นที่โดยรอบ และใหสัมภาษณเกี่ยวกับความ

ตองการของชุมชนที่จะใหเขาไปพัฒนา 

ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีการประชุม

หนวยงานภาครัฐ ชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

สมุทรปราการในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนการพัฒนา

ทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ  (พ.ศ. 2561 – 

2565) 

องคประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

- 

องคประกอบที ่5 การบริหารจัดการ  

- ระบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวม 

 

- 
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สวนที่ 2  

ผลการดําเนินงาน 

ตามองคประกอบ 1 - 5                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบงชี้ ที่ดําเนินการในระดับ

มหาวิทยาลัย จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

องคประกอบ 

ในการประกันคณุภาพ

มหาวิทยาลยั 

ตัวบงชี ้ เกณฑพจิารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุก

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า

มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัย ที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

ร อยละของอาจารย ประจํ า

มหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

1.4การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมิน

ระดับคณะและหนวยงานวิจัย 

2.3ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวจิัย คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมิน

ระดับคณะและหนวยงานวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1การบริการวชิาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

4.การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

4.1ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจัดการ 5.1การบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.2  ผลการบริหารของคณะ คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 

5.3ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนมีความรู

ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต

การกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 

มีกระบวนการบริหารจัดการ   การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 

 ตัวบงชี้จํานวน 5 ตัวบงชี้ คือ 

  ตัวบงชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

  ตัวบงชี้ที่ 1.2   อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  ตัวบงชี้ที่ 1.3   อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  ตัวบงชี้ที่ 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ตัวบงชี้ที่ 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย

รับผิดชอบ 
 

เกณฑการประเมิน 

 คาเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ 

 

 
 

 หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 

ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 
 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีจํานวน 36 หลักสูตร ประกอบดวยปริญญาตรีจํานวน 34 หลักสูตร และปริญญาโท

จํานวน 2 หลักสูตร มีจํานวนที่ผานการประเมิน 36 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 
 

คะแนนที่ได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทกุหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

คณะครุศาสตร ผานทัง้หมด 7 หลกัสูตร ไดแก 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร     3.58 คะแนน  

  สาขาวิชาคอมพวิเตอรศึกษา     3.07 คะแนน 

  สาขาวิชาสังคมศึกษา     3.57  คะแนน 

  สาขาวิชาภาษาไทย     3.26 คะแนน  

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป     2.74 คะแนน  

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          2.92 คะแนน 

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย        3.11 คะแนน   

รวมไดคะแนน 22.25 คะแนน เฉลี่ยทั้งหมด 3.18 คะแนน 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผานทัง้หมด 13 หลกัสูตร ไดแก 

  สาขาวิชาภาษาไทย             3.48 คะแนน  

  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร     3.38 คะแนน 

  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป   3.41 คะแนน 

  สาขาวิชานิติศาสตร    2.60 คะแนน 

  สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป   3.24 คะแนน 

 สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล  3.08 คะแนน 

 สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง         3.15 คะแนน 

  สาขาวิชาการจดัการสาธารณะ (ระดับปริญญาโท)  2.50 คะแนน 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   3.24 คะแนน 

 สาขาวิชาการจดัการชุมชน   3.09 คะแนน 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   3.29 คะแนน 

  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร             3.06 คะแนน    

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)      3.36 คะแนน  

รวมไดคะแนน 40.88 คะแนน เฉลี่ยทั้งหมด 3.14 คะแนน 
 

คณะวิทยาการจัดการ ผานทั้งหมด 7 หลกัสตูร ไดแก 

  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ    3.38 คะแนน     

  สาขาวิชาบัญช ี   3.35 คะแนน     

  สาขาวิชานิเทศศาสตร        3.84 คะแนน    

  สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ     3.73 คะแนน 

  สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ                  3.33 คะแนน 

  สาขาวิชาธุรกิจศึกษา                              3.04 คะแนน 

  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ (ระดับปรญิญาโท)     3.24 คะแนน 

รวมไดคะแนน 23.91 คะแนน เฉลี่ยทั้งหมด 3.42 คะแนน 
 

 

 

23 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานทัง้หมด 9 หลักสูตร ไดแก 

  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม    3.07 คะแนน 

  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร   3.15 คะแนน 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   3.77 คะแนน 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   3.28 คะแนน 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     3.12 คะแนน 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร  3.26 คะแนน 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม     3.01 คะแนน 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา       2.39 คะแนน 

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา   2.88 คะแนน 

รวมไดคะแนน 27.93 คะแนน เฉลี่ยทั้งหมด 3.10 คะแนน 
 

ผลรวมคะแนนทุกหลักสูตรทีผ่านเทากับ 114.97 คะแนน 

 ดังนั้นคาเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ คือ 

 

 

รายการหลักฐาน 

 1.1.1.1 ตารางสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 

 1.1.1.2 เลมรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทัง้ 4 คณะประจําปการศึกษา 

2560 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

(บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

3.20 ผานทุกหลักสูตร 3.19   

 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและความลุมลึก

ทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ

การพัฒนาองคความรู ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอน

ในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 
 

114.97 
= 3.19 

36 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

เกณฑเฉพาะ  

 คารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
  

สูตรการคํานวณ 

1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

 

หมายเหตุ :  

 1 .  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิ ท่ีได รับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืน

เทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุ

ใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

ตารางสรุปอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทัง้หมด ปการศึกษา 2559 ดังตารางตอไปน้ี 

คณะ 
วุฒิการศึกษา 

อาจารยประจําทั้งหมด คะแนนที่ได 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร - 34.5 19 53.5 4.44 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.5 61.5 16 82 2.44 

คณะวิทยาการจัดการ - 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 
 

ตารางสรุปอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทัง้หมด ปการศึกษา 2560 ดังตารางตอไปน้ี 

คณะ 
วุฒิการศึกษา 

อาจารยประจําทั้งหมด คะแนนที่ได 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร - 42 22 64 4.30 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 62 17 82 2.59 

คณะวิทยาการจัดการ - 59 15 74 2.53 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 49 14 64 2.74 

รวม 4 212 68 284 2.99 

หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาตรี เปนอาจารยชาวตางประเทศ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ตารางสรุปสัดสวนของอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ทั้งหมด ปการศกึษา 2559 ดังตาราง

ตอไปน้ี 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาเอก 61 23.11 

ปริญญาโท 197.5 74.81 

ปริญญาตรี 5.5 2.08 

รวม 264 100 

ตารางสรุปสัดสวนของอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ทั้งหมด ปการศกึษา 2560 ดังตาราง

ตอไปน้ี 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาเอก 68 23.94 

ปริญญาโท 212 74.65 

ปริญญาตรี 4 1.41 

รวม 284 100 
 

ผลการดําเนินงาน 

ตารางสรุปอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

คณะ 
วุฒิการศึกษา 

อาจารยประจําทั้งหมด คิดเปนสัดสวน 
ป. เอก (2559) ป. เอก (2560) 

คณะครุศาสตร 19 22 64 34.38 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 16 17 82 20.73 

คณะวิทยาการจัดการ 14.5 15 74 20.27 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 11.5 14 64 21.88 

รวม 61 68 284 23.94 
  

 มีอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกจํานวน 68 คนโดยที่มีอาจารยประจําทั้งหมดจํานวน 284 คน คิดเปนรอยละ 

23.94 เทียบเปนคะแนนเทากับ  

 

 

รายการหลักฐาน 

 1.2.2.1 ขอมูลบุคลากรเรือ่งคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงวิชาการ จากกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
  

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

3.13 มีปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 23.94 

เทียบเปนคะแนนเทากับ  

(23.94x5)/40 = 2.99 คะแนน 

2.99   

23.94 
X  5     = 2.99 คะแนน  

40 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในมหาวิทยาลัย

ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน 

รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตาม

พันธกิจ 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 
 

เกณฑเฉพาะ  

 คารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 

1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
X 100 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 
รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

จํานวนอาจารยประจํามหาวทิยาลยัที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการปการศึกษา 2559 

คณะ 

ปการศึกษา 2559 อาจารย

ประจํา

ทั้งหมด 

คะแนน

ที่ได 
อาจารย 

 (คน) 

ผูชวยศาสตราจารย 

(คน) 

รองศาสตราจารย 

(คน) 

คณะครุศาสตร 43.5 9 1 53.5 1.56 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 69 13 - 82 1.32 

คณะวิทยาการจัดการ 57.5 11 2 70.5 1.54 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 52 6 - 58 0.86 

รวม 222 39 3 264 1.33 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวนอาจารยประจํามหาวทิยาลยัที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการปการศึกษา 2560 

คณะ 

ปการศึกษา 2560 อาจารย

ประจํา

ทั้งหมด 

คะแนน

ที่ได 
อาจารย 

(คน) 

ผูชวยศาสตราจารย 

(คน) 

รองศาสตราจารย 

(คน) 

คณะครุศาสตร 52 11 1 64 1.56 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 70 12 - 82 1.22 

คณะวิทยาการจัดการ 60 12 2 74 1.58 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 53 11 - 64 1.43 

รวม 235 46 3 284 1.44 
 

มีอาจารยประจาํคณะดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 49 คน โดยมีอาจารยทั้งหมดจํานวน 284 คน  

จากสูตร คํานวณคารอยละของอาจารยประจาํมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =  

49 
X 100 คิดเปนรอยละ 17.25 

284 

 

ดังนั้น เมื่อเทียบแปลงคารอยละที่คํานวณได เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

17.25 
X 5 =1.44 คะแนน 

60 
 

รายการหลักฐาน 

 1.3.1.1 ขอมูลบุคลากรเรือ่งคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงวิชาการ จากกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

1.67 คิดเปนรอยละ 17.25 

เทียบเปนคะแนนเทากับ 

(17.25 x 5)/60 = 1.44 

1.44   
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการและการใช

ชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอการบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพี่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคล่ือนไหวในและนอก

มหาวิทยาลัยที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 2.  มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก

นักศึกษา 

 3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือ

เปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดบริการใหคําปรึกษา 

แนะแนวด านการใช

ชี วิ ต  และการ เข า สู

อาชีพแกนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษามีการ

ใหบริการดานงานแนะแนวการศึกษา ดานการใช

ชีวิต ดานการดูแลสุขภาพ ดานแหลงทุนการศึกษา 

ดานอาชีพและการจัดหางาน ดังนี้ 

- ดานการแนะแนวการศึกษาและการใชชีวิต

โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้ งอาจารยที่ปรึกษา 

(1.4.1.1) มีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาดาน

วิชาการและแนะแนวการใชชีวิต แกนักศึกษาตาม

ปฏิทินการศึกษา 

(1.4.1.2) มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหฝาย

แนะแนวเปนหน วยงานหลักที่ ทํ าหน าที่ ให

1.4.1.1 คําส่ังแตงตั้งอาจารยที่

ปรึกษาประจําป 2560 

1.4.1.2 ปฏิทินการศึกษา 2560 

1.4.1.3 ภาพหองแนะแนว 

1 .4 .1 .4 แบบบันทึกการ ให

คําปรึกษา 

1.4.1.5 สมุดลงลายมือชื่อขอรับ

บริการใหคําปรึกษา 

1.4.1.6 บอรดประชาสัมพันธ 

- บอรดงานแนะแนว 

- บอรดรับสมัครงาน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คําปรึกษา แนะนําแกนักศึกษาในดานการศึกษา

เลาเรียน การใชชีวิตการเปนนักศึกษาในรั้ว

มหาวิทยาลัย การแกไขปญหาทางดานการศึกษา

เลาเรียน ซึ่งการใหบริการมีชองทางใหนักศึกษา

เขาถึงไดงาย (1.4.1.3)จัดทําแบบบันทึกการให

คําปรึกษาแกนักศึกษารายบุคคล(1.4.1.4)ในป

การศึกษา 2560  มีนักศึกษาเขามารับบริการให

คําปรึกษาในดานปญหาสวนตัวการเรียนและ

คุณภาพชีวิตสุขภาพความเครียด การปรับตัวและ

ดานทุนการศึกษา รวมทัง้ส้ิน 63 คน 

- ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนว

การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กอง

พัฒนานักศึกษาไดจัดบริการใหขอมูลอาชีพ 

จัดบริการใหคําปรึกษาดานเทคนิค วิธีการเขียน 

Resume เพื่อการสมัครงาน ดานการจัดหาแหลง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ตลอด

ทั้งปการศึกษาโดยนักศึกษาที่มาติดตอไดลง

ลายมือชื่อขอรับบริการลงในสมุดที่ไดจัดเตรียมไว 

(1.4.1.5) และชองทางบอรดประชาสัมพันธ

(1.4.1.6 ) และเว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา 

(1.4.1.7) 

1.4 .1 .7 เว็บไซตกองพัฒนา

นักศึกษา 

 2 มี ก า ร ใ ห ข อ มู ล ขอ ง

หนวยงาน ที่ใหบริการ

กิ จกรรมพิ เ ศษนอก

หลักสูตร แหลงงานทั้ง

เต็มเวลาและนอกเวลา

แกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาได

รวบรวมขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย อาทิสถานที่ตั้งของหนวยงาน การ

ใหบริการของหนวยงานตาง ๆ โดยนําขอมูลมา

จัดทํ า เปน โปสเตอรประชา สัมพันธ ให กั บ

นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงบริการ

งานตาง ๆของหนวยงานนั้นๆตามความตองการ

และความสนใจของนักศึกษา (1.4.2.1)เชน

กิจกรรมออกคายอาสา และจัดบริการใหขอมูล

แหล ง งาน ทั้ ง เต็ม เวลา และนอกเวลาแก

นักศึกษา โดยเนนการใหบริการขอมูลขาวสาร

ผานส่ือชองทางตางๆ หลายชองทาง ดังนี้ 

- บอรดประชาสัมพันธการรับสมัครงาน 

(1.4.2.2) 

1.4.2.1 โปสเตอรประชาสัมพันธ

ขอมูลของหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

1.4.2.2 บอรดประชาสัมพันธรับ

สมัครงาน 

1.4 .2 .3 เว็บไซตกองพัฒนา

นักศึกษา 

1.4.2.4 บอรดประชาสัมพันธ

ข อ ง ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ

มหาวิทยาลัย 

1.4.2.5 แบบประเมินความพึง

พอใจการใหขอมูลของหนวยงาน 

2560 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา (1.4.2.3)  

- บ อ ร ด ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ข อ ง ง า น

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย(1.4.2.4) 

- facebookง าน แน ะแน ว  ก อ ง พัฒน า

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีผูเขาถึง

ขอมูลประชาสัมพันธ โครงการนัดพบสถาน

ประกอบการ เดือนธันวาคม 2560 จํานวน 

4,664 คนและเดือน กุมภาพันธ  มี ผู เขาถึง

จํานวน 2,835 คน ทั้งนี้มีการประเมินความพึง

พอใจการใหขอมูลของหนวยงาน 

 3 จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ต รี ย ม

ความพรอมเพื่ อการ

ทํางานเมื่อสําเร็จการ 

ศึกษาแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา เห็น

ความสําคัญของบัณฑิตที่จะออกไปทํางานใหกับ

สังคมจึงไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ

ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา โดยผาน

กิจกรรม/โครงการตางๆ ไดแก โครงการนัดพบ

สถานประกอบการเดือนกุมภาพันธ 2560  ผล

การประเมินการดําเนินงานในภาพรวมพบวา 

ผู ใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากคา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.32(1.4.3.1) และ

โครงการนัดพบสถานประกอบการ เดือน

ธันวาคม 2560 ผลการประเมินการดําเนินงานใน

ภาพรวมพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับดี  คาคะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.37 

(1.4.3.2) โดยในกิจกรรมในโครงการฯ มีการ

อบรมเตรียมความพรอมสูอาชีพ เพื่อเตรียม

ความพรอมในการรับสมัครงาน การสัมภาษณ

งาน การเขียนใบสมัครงานใหกับนักศึกษากอน

สําเร็จการศึกษา และเพื่อใหนักศึกษาไดพบกับ

สถานประกอบการโดยตรงในโครงการยังจัดใหมี

คลินิกแรงงานเพื่อใหคําปรึกษากับนักศึกษาอีก

ดวย รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีหองแนะแนวเพื่อให

คําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษาที่ขอคําแนะนํา

ในเรื่องการรับสมัครงาน 

1.4.3.1 รายงานผลการดําเนิน

โ ค ร ง ก า ร นั ด พ บ ส ถ า น

ประกอบการ เดือนกุมภาพันธ 

2560 

1.4.3.2รายงานผลการดําเนิน

โ ค ร ง ก า ร นั ด พ บ ส ถ า น

ประกอบการ เดือนธันวาคม 

2560 

1.4.3.2 ภาพหองแนะแนว 

1 .4 .3 .3 แบบบันทึ กการ ให

คําปรึกษา 

 4 ประเมินคุณภาพของ

การจัดกิจกรรมและ

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาได

ประเมินคุณภาพ ในขอ 1-3 มีผลการประเมิน

1.4.4.1 สรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจการใหบริการดาน
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

การจัดบริการในขอ 1 - 

3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

คุณภาพของการใหบริการ ดังนี้ 

1. การจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดาน

การใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน

สถาบัน ประจําปการศึกษา 2560 เก็บขอมูล

จากนักศึกษาผูใชบริการทุกช้ันป จํานวน 63 

ราย ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ

ดานงานแนะแนวในภาพรวมพบวา ผูใชบริการมี

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาคะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 4.80 (1.4.4.1) 

2. การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา เก็บขอมูลจาก

นักศึกษาผูใชบริการทุกชั้นป จํานวน 253 ราย 

ผลการประเมินความพึงพอใจการใหขอมูลของ

หนวยงาน 2560 ในภาพรวมพบวา ผูใชบริการมี

ความพึงพอใจในระดับมาก คาคะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 4.00 (1.4.4.2) 

3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อ

การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

ประจํ าปการ ศึกษา 2560 เก็บขอมูลจาก

นักศึกษาผูใชบริการทุกชั้นป จํานวน 200 ราย 

ผลการประเมินการดําเนินงานในภาพรวมพบวา 

ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากคา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.07 (1.4.4.3 ) 

โครงการนัดพบสถานประกอบการ เดือน

กุมภาพนัธ 2560เก็บขอมูลจากนักศึกษา จํานวน 

300ราย ผลการประเมินการดําเนินงานใน

ภาพรวมพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจใน

ระดั บม ากค า คะแนนการประ เมิ น เ ฉ ล่ี ย 

4.32(1.4.4.4 )  และโครงการนัดพบสถาน

ประกอบการ เดือนธันวาคม 2560 เก็บขอมูล

จากนักศึกษาผูใชบริการช้ันปสุดทาย จํานวน 

300 ราย ผลการประเมินการดําเนินงานใน

ภาพรวมพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับดี คาคะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.37 

งานแนะแนว 2560 

1.4.4.2 สรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจการใหขอมูลของ

หนวยงาน 2560 

1.4.4.3 รายงานผลการดําเนิน

โครงการอบรมเตรียมความ

พรอมสูอาชีพ 2560 

1.4.4.4 รายงานผลการดําเนิน

โ ค ร ง ก า ร นั ด พ บ ส ถ า น

ประกอบการ เดือนกุมภาพันธ 

2560 

1.4.4.5 รายงานผลการดําเนิน

โ ค ร ง ก า ร นั ด พ บ ส ถ า น

ประกอบการ เดือนธันวาคม 

2560 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

(1.4.3.5) 

สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม

และการจัดบริการในภาพรวม ในขอ (1)(2)(3)มี

คาเฉล่ียดังนี่ = 4.80 + 4.00 + 4.07 + 4.32 + 

4.37 / 5  มีความพึงพอใจในระดับมาก คา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.31 

 5 นําผลการประเมินจาก

ข อ  4  ม า ป รั บ ป รุ ง

พัฒนาการใหบริการ

และการใหขอมูล เพื่อ

สงใหผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเปนไปตาม

คว าม ค าด ห วั ง ข อ ง

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษามีการนํา

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการเขาการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อ

นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ

และการใหขอมูลเพื่อสงใหผลการประเมินเปนไป

ตามความตองการของนักศึกษา ดงันี้  

1. บริการดานงานใหคําปรึกษาและแนะแนว

ดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา

ปญหาที่พบหองแนะแนวมีขนาดเล็กคับแคบและ

สถานที่ตั้งอยูในที่คนพลุกพลาน ทําใหผูเขารับ

บริการเกิดความไมไววางใจที่จะเขารับบริการการ

ใหคําปรึกษาคณะกรรมการฯจึงมีขอเสนอแนะให

จัดหาหองและปรับปรุงสถานที่ตั้งหองแนะแนว

ใหม 

2 .บริ ก า รด านข อมู ล ขอ งหน ว ย ง านที่

ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรฯ ปญหาที่

พบชองทางการเขาถึงขอมูลของนักศึกษายังไม

หลากหลายเปนที่สนใจ คณะกรรมการฯ จึงมี

ขอเสนอแนะใหปรับปรุงการประชาสัมพันธโดย

นํ า ข อ มู ลประชาสัมพั นธ ผ านเว็ บไซต ของ

มหาวิทยาลัย เว็บไซตคณะตางๆ เพจ facebook 

กองพัฒนานั ก ศึกษาแนะแนวกองพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ

ทํางาน ปญหาที่พบระยะเวลาของการจัดโครงการ

ไมครอบคลุมความตองการของนักศึกษา และ

นักศึกษามีความตองการงาน part-time มากกวา

งาน full-time คณะกรรมการฯ จึงมีขอเสนอแนะ

ให เพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการเพิ่มมากขึ้น

1.4 .5 .1รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ครั้งที่ 1/2561 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

และจัดหาสถานประกอบการเฉพาะงาน part-

time เขามาเพิ่มมากขึ้น 

 6 ใหขอมูลและความรูที่

เปนประโยชนแกศิษย

เกา 

มหาวิทยา ลัยโดยกองพัฒนานัก ศึกษา

จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษย

เกา สามารถตรวจสอบความเคล่ือนไหวกิจกรรม

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยกิจกรรมของกองพัฒนา

นักศึกษาและกิจกรรมของคณะ ตาง ๆ ไดทาง

เว็บไซตของมหาวิทยาลัยเว็บไซตกองพัฒนา

นักศึกษา เว็บไซตของคณะ Facebook ของกอง

พัฒนานัก ศึกษามีการจัดส งข าวสารใหกับ

นักศึกษาเกี่ยวกับกําหนดการรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร การใหบริการขอมูลที่ศิษยเกามี

ป ญ ห า ผ า น ท า ง โ ท ร ศั พ ท  เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง

มหาวิทยาลัยและติดตอสอบถามโดยตรงไดที่กอง

พัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยยังมีการจัดอบรมความรูที่เปน

ประโยชนใหแก ศิษยเกาเพื่อเปนการพัฒนา

ศักยภาพของศิษยเกาใหเพิ่มยิ่งขึ้น อาทิเชน 

โครงการอบรมทักษะพื้นฐานทางศิลปะสําหรับ

เด็กปฐมศึกษา อายุ 7-12 ป จัดโดยหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต , โครงการอบรม

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริการ 

จัดโดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร , โครงการ

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการ

สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ภาค ก. จัดโดย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

รวมทั้งมีการจัดโครงการใหบริการศิษยเกา 

ไดแกโครงการการใหบริการหองออกกําลังกาย

สําหรับศิษยเกา โดยมีการจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อ

เขาใชหองออกกําลังกายแกศิษยเกา 

1.4.6.1 เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

http://www.dru.ac.th 

1.4.6.2 จดหมายแนบกําหนดการ 

รับพระราชทานปริญญาบัตร  

1.4.6.3 วารสารพิกุลจัน 

1.4.6.4เอกสารประกอบการ

ฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร 

1.4.6.5 เ ว็ บ ไ ซ ต ก อ ง พั ฒ น า

นักศึกษา 

http://dit.dru.ac.th/home/01

0/ 

1.4.6.6 Facebookกองพัฒนา

นักศึกษา 

1.4.6.7โครงการอบรมทักษะ

พื้นฐานทางศิลปะสําหรับเด็กปฐม

ศึกษา อายุ 7-12 ป 

1.4.6.8โครงการอบรมหลักสูตร

การจัดการสารสนเทศเพื่อการ

บริการ 

1.4.6.9โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ

พรอมในการสอบ ก .พ. วิชา

ภาษาอังกฤษ ภาค ก. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ 5.00   
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวนกิจกรรมนักศึกษา 

หมายถึง กิจกรรมเสริมสรางหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยมหาวิทยาลัยและโดยองคการนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมี

โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผน

และการจัดกิจกรรม 

 2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

 -  กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 -  กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

 -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาส่ิงแวดลอม 

 -  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

 -  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 3.  จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

 4.  ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 5.  ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานกัศึกษาในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย โดยให

นักศึกษามีสวนรวมใน

การจัดทําแผนและการ

จัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการ

จัดทําแผนการพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2560 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีองคกรที่เขา

รวมงานประกอบดวยคณะกรรมการบริหารกิจการ

นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาองคการนักศึกษา สภา

นักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะประชุมเพื่อพิจารณา

จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําป

1.5.1.1 แผนพัฒนานักศึกษา      

ปการศึกษา 2560 

1.5.1.2 แผนพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(พ.ศ.2556-2560)  

1.5 .1 .3 คู มื อจั ดกิ จกรรม

นักศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

2560 โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2556 – 2560 รวมทั้ง

มีการจัดทําคูมือจัดกิจกรรมเพื่อใหองคการนักศึกษา 

สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะใชในการจัด

กิจกรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน และทุกกิจกรรม

นักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เชน ประชุมแบง

งาน การเตรียมสถานที่ และการดําเนินกิจกรรม 

1 .5 .1 .4 ภาพการประชุ ม

เตรียมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

1 . 5 . 1 .5  ภาพการ เตรี ยม

สถานที่จัดกิจกรรมเปดโลก

กิจกรรม 

1.5 .1 .6 ภาพการเข าร วม

โครงการปฐมนิเทศและโครงการ

ตางๆ 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาใหดําเนิน

กิจกรรมในประเภทตอไป 

นี้ใหครบถวน ดังนี้  

- กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคที่กํ าหนดโดย

มหาวิทยาลัย 

- กิจกรรมกีฬา หรือการ 

สงเสริมสุขภาพ  

- กิ จ ก ร ร ม บํ า เ พ็ ญ

ประโยชน  หรื อรั กษา

ส่ิงแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณ 

ธรรมและจริยธรรม  

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาเปน

หนวยงานที่สนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาคิดริเริ่มใน

การจัดกิจกรรม อํานวยความสะดวกในการจัด

กิ จกรรมนั ก ศึกษา  โดยกิ จกรรมที่ เ กิ ดขึ้ นจะ

ครอบคลุมกิจกรรมทั้ ง  5ประเภทเพื่อเปนการ

เสริมสรางบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมใหแก

นักศึกษา และใหความมีสวนรวมในการดําเนิน

กิจกรรม  

โดยกองพัฒนานักศึกษาดําเนินงานพัฒนา

นักศึกษา เพื่อมุงสงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  เปน บัณฑิตที่พึ งประสงค  โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดกําหนดคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ดังนี้  

1)มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต 

2)มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร และทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม เป าหมายที่ กํ า หนด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงไดกําหนดคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความศรัทธาและรักใน

วิ ช าชี พ  คณะและสถาบั น /ยึ ดมั่ น ในระบอบ

ประชาธิปไตย/มีความมั่นใจในตัวเอง/มีความกตัญู

กตเวทิตา/การปรับตัวและการอยูรวมกันในสังคม/

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม/สุขภาวะที่ดี 

นักศึกษาชั้นปที่  2 มีจิตอาสา/มีความคิด

สรางสรรค/มีความรับผิดชอบตอหนาที่/มีความใฝรู 

1.5.2.1โครงการเลือกตั้งนายก

องคการนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2560 

1.5.2.2โครงการอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการผูนํานักศึกษา 

1.5.2.3โครงการปฐมนิ เทศ

นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม  ป ร ะ จํ า ป

การศึกษา 2560 

1.5.2.4โครงการลูกพอตาก 

ถวายสัตยปฏิญาณ 

1 .5 .2 .5 โครงการ เป ด โลก

กิจกรรม 

1.5.2.6โครงการใหความรู 

และฝ กทั กษะการประกั น

คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

ประจําปการศึกษา 2560 

1.5.2.7โครงการนัดพบสถาน

ประกอบการ เดือนกุมภาพันธ 

2560 

1.5.2.8โครงการนัดพบสถาน

ประกอบการ เดือนธันวาคม 

2560 

1.5.2.9โครงการประชุมสัมมนา

ส ม า พั น ธ นิ สิ ต -นั ก ศึ ก ษ า 

มหาวิ ทยา ลั ยราช ภั ฏแห ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 12 

1.5.2.10โครงการเพชรราชภัฏ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

นักศึกษาช้ันปที่ 3มีบุคลิกภาพที่ดี /มีความ

อดทน/สามารถส่ือสารไดดี/มีลักษณะการเปนผูนํา/

กลาแสดงออกในเชิงสรางสรรค/มีความรับผิดชอบ

ตอหนาที่/มีความใฝรู/มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/

การจัดการและบริหารความเครียด 

นักศึกษาชั้นปที่ 4-5 มีบุคลิกภาพที่ดี /มีความ

อดทน/สามารถส่ือสารไดดี/กลาแสดงออกในเชิง

สรางสรรค/มีความรับผิดชอบตอหนาที่/มีความใฝรู/

มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/การจัดการและบริหาร

ความเครียด/มีความพรอมในการประกอบอาชีพ 

กิจกรรมสง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ ง

ประสงคที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

กองพัฒนานักศึกษารวมกับองคการนักศึกษา 

ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมที่สง เสริม

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด จํานวน 10 โครงการไดแก  

1.โครงการเลือกตั้งนายก(1.5.2.1) 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา

(1.5.2.2) 

3.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป

การศึกษา 2560(1.5.2.3) 

4.โครงการลูกพอตาก ถวายสัตยปฏิญาณ

(1.5.2.4) 

5.โครงการเปดโลกกิจกรรม(1.5.2.5) 

6.โครงการใหความรูและฝกทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาประจําปการศึกษา

2560 (1.5.2.6) 

7.โครงการนัดพบสถานประกอบการ เดือน

กุมภาพนัธ 2560(1.5.2.7) 

8.โครงการนัดพบสถานประกอบการ เดือน

ธันวาคม 2560(1.5.2.8) 

9.โครงการประชุมสัมมนาสมาพันธนิ สิต -

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย ครั้งที่ 

12 (1.5.2.9) 

10.โครงการเพชรราชภัฏ (ประกวดดาวเดือน)

(ประกวดดาวเดือน) 

1 . 5 . 2 . 1 1 โ ค ร ง ก า ร กี ฬ า

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

ครั้งที่ 45ราชมงคลธัญบุรีเกมส 

1.5.2.12โครงการExercise For 

Good Health สุขภาพด.ี..สราง

ได 

1.5.2.13โครงการอบรมผูนํา

นักศึกษาใสใจตายภัยยาเสพติด 

1.5.2.14กิจกรรมตรวจสุขภาพ

นักศึกษาใหม   

1.5.2.15โครงการกีฬาพิกุล

เกมส 2560 

1.5.2.16 โครงการราชภัฏอาสา

พัฒนาชุมชน ปที่ 62560   

1.5.2.17โครงการจิตอาพัฒนา

พระพุทธศาสนา 2560 

1.5.2.18 โครงการรักษบานเกิด

อาสาพัฒนาโรงเรียนบานหนอง

ปรือ ปการศึกษา 2560 

1.5.2.19 โครงการพิธีไหวคร ู

1.5.2.20 โครงการรวมใจทําดี

เพื่อพอ เพื่อถวายเปนพระราช

กุศล 

1.5.2.21โครงการแห เทียน

พรรษา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

(1.5.2.10) 

- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

กองพัฒนานักศึกษารวมกับองคการนักศึกษา 

ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมกีฬาหรือการ

สงเสริมสุขภาพ จํานวน5โครงการ ไดแก 

1.โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

ครั้งที่45ราชมงคลธัญบุรีเกมส(1.5.2.11) 

 2.โครงการExercise for Good Health 

สุขภาพดี...สรางได(1.5.2.12) 

3.โครงการอบรมผูนํานักศึกษาใสใจตานภัยยา

เสพติด(1.5.2.13) 

4 .กิ จก ร รมตรวจ สุ ขภาพนั ก ศึ กษา ใหม

(1.5.2.14) 

5. โครงการกีฬาพิกุลเกมส 2560(1.5.2.15) 

-กิ จกรรม บํ า เพ็ญประ โยชน  หรื อ รั กษา

ส่ิงแวดลอม 

กองพัฒนานักศึกษารวมกับองคการนักศึกษา 

ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

หรือส่ิงแวดลอมจํานวน3โครงการ 

1.โครงการราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน ปที่ 6 

2560 (1.5.2.16) 

2.โครงการจิตอาพัฒนาพระพุทธศาสนา 

2560(1.5.2.17) 

3.โครงการรักษบานเกิดอาสาพัฒนาโรงเรียน

บานหนองปรือ ปการศึกษา 2560(1.5.2.18) 

  - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมกอง

พัฒนานักศึกษารวมกับองคการนักศึกษา ดําเนินการ

จัดโครงการและกิจกรรมเสริมสร าง คุณธรรม

จริยธรรมจํานวน2โครงการไดแก 

1.โครงการพิธีไหวครู(1.5.2.19) 

2.โครงการรวมใจทําดีเพื่อพอ เพื่อถวายเปน

พระราชกุศล(1.5.2.20) 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กองพัฒนานักศึกษารวมกับองคการนักศึกษา

และสโมสรนักศึกษาคณะ ดําเนินการจัดโครงการ
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1  

โครงการไดแก โครงการแหเทียนพรรษา(1.5.2.21) 

 3 จัดกิจกรรมใหความรู

และทักษะการประกัน

คุณภาพแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัด

โครงการอบรมใหความรูและทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาในทุก ๆ ป โดยนํา

นักศึกษาองคการนักศึกษาสภานักศึกษาสโมสร

นักศึกษาคณะและตัวแทนนักศึกษา เขารวมโครงการ

อบรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อใหนักศึกษานําความรูดานประกัน

คุณภาพเขามาใชในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ตาง 

ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 

รวมถึงนักศึกษาสามารถไปถายทอดความรูการประกนั

คุณภาพการศึกษาใหกับเพื่อนนักศึกษาดวยกัน เพื่อให

นักศึกษาองคการนักศึกษาสภานักศึกษาสโมสร

นักศึกษาคณะชมรมตาง ๆ  ไดจดัโครงการหรือกิจกรรม 

โดยการทํางานภายใตกระบวนการPDCA 

ในปการศึกษา 2560 กองพัฒนานักศึกษาไดจัด

โครงการอบรมประกันคุณภาพแกนักศึกษาจํานวน 1 

โครงการโดยมีลักษณะเปนการจัดอบรมใหความรูโดย 

ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษามา

บรรยายใหความรู  และผูอํานวยการกองพัฒนา

นักศึกษามาใหความรูและฝกทักษะการเขียนโครงการ

การนําเสนอโครงการรวมถึงรองผูอํานวยการกอง

พัฒนานักศึกษาใหความรูเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน

กิจกรรมนักศึกษา ผูเขารวมอบรมไดทําแบบทศสอบ

ความรูกอนและหลังเขารวมโครงการ (1.5.3.1) 

1.5.3.1 โครงการใหความรู

และฝกทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2560 

 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ   

มีการประเมินผลความ 

สําเร็จตามวัตถุประสงค

ของกิจกรรม และนําผล

การประเมินมาปรับปรุง

การดําเนินงานครั้งตอไป 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการ

จัดกิจกรรม/โครงการ โดยมีการประเมินผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรมทุกกิจกรรม ทั้งหมด 11 

กิจกรรม  ตามแบบรายงานผลการจัดโครงการ 

(1.5.4.1) เพื่อสรุปนําเสนอตอผูบังคับบัญชา และ

นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา

ครั้ งที่  1/2561(1.5.4.2 )  ทุกกิจกรรม เพื่ อนํ า

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงพฒันาการดําเนินงานดังนี้ 

-โครงการเปดโลกกิจกรรม ผลการประเมินมีดังนี้

1.5.4.1 แบบรายงานผลการ

จัดโครงการ 

1.5.4.2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ครั้งที่ 1/2561 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

การจัดกิจกรรมในชวงเชาทําใหนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมนอยเนื่องจากมีการเรียนการสอนที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาจึงเสนอแนะ

ปรับชวงเวลาในการจัดกิจกรรมเปนชวงเวลา 13.00 – 

17.30 น. 

-โครงการ“ลูกพอตาก นอมถวายสัตยปฏิญาณ ผล

การประเมินมีดังนี้สถานที่ในการจัดกิจกรรม (วงเวียน

ใหญ) ไมสะดวกเนื่องจากเปนที่สาธารณะ ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาจึงเสนอแนะ 

เปล่ียนสถานที่ไปจัดกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรีสมุทรปราการ 

 5 ประเมินความสําเร็จตาม

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

แผนการจั ดกิ จกรรม

พัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยกองพัฒนา

นักศึกษา มีการประเมินความสําเร็จวัตถุประสงค

ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีการนํา

ขอมูล เข า สู วาระการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาครั้งที่ 1/2561 

โดยมีผลการประเมินดังนี้  

-นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ครบ 5 ดาน 

-นักศึกษาที่ไดเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจ

เฉ ล่ีย 3.99 ซึ่ งมากกวาค า เฉ ล่ีย 3.51 ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.5.5.1 รายงานการดําเนิน

โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ต า ม

แผนพัฒนานักศึกษา ประจําป 

พ.ศ. 2560 

1.5.5.2แผนพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2560 

 6 นํ าผลการประเ มินไป

ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ห รื อ

ปรับปรุงการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ไดนําผล

ก า รป ระ เ มิ น  เ ข า ร ว มห า รื อ ใ นก า รป ระ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ไดมีขอเสนอแนะดังนี้ 

-โครงการจิตอาสาหรือพัฒนาชุมชนใหเนนพื้นที่

ใกลเคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือจังหวัด

สมุทรปราการ 

-ใหผู เสนอโครงการแตละโครงการ กําหนด

เครื่องมือในการประเมินผลใหไดตามวัตถุประสงค

จริงที่กําหนด 

และไดนําขอเสนอแนะดังกลาว จัดทําแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2561 

1.5.6.1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ครั้งที่ 1/2561 

1.5.6.2 แผนพัฒนานักศึกษา 

2561 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ 5.00   

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

1.1 3.20 ผานทุกหลักสูตร -  3.19 

1.2 3.13 มีปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 23.94 -  2.99 

1.3 1.67 มีตําแหนงทางวชิาการคิดเปน 

รอยละ 17.25 

-  1.44 

1.4 5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ  - 5.00 

1.5 5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ  - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที ่1 3.52 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจดุที่ควรพัฒนา องคประกอบที ่1 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนมาตรฐานการเรียนรูตามคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค และเนนการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สอดคลองกับอัตลักษณของ

นักศึกษา 

 2. มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดกิจกรรมและบริการที่

สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา เพื่อมุงเนนให

นักศึกษาเกิดมาตรฐานการเรียนรูตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค 

มหาวิทยาลัยควรมีการกํากับติดตามแผนการพัฒนา

คณาจารยเปนรายบุคคล ในเรื่องตําแหนงทางวิชาการ

อยางเรงดวน 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความพรอมของแตละ

มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงตองมี

ระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละ

มหาวิทยาลัย เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตอง

มีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) มหาวิทยาลัยตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากร

ใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ

สอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการ

เผยแพรอยางกวางขวาง 

 

 ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

 ตัวบงชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 ตัวบงชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 ตัวบงชี้ที่ 2.3   ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัย และงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปน

ระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหา

แหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและ

นักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ 

ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 2.  สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 

  -  หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  -  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค  

  -  ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

  -  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 

การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting professor) 

 3.  จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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 4.  จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

 6.  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด 

 

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 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวิจัยที่สามารถ

นําไปใชประโยชน ในการ

บริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามี

ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานวิจัยของ

สถาบันวิจัยฯ (2.1.1.1) ที่เชื่อมโยงกับระบบ

บริหารงานวิจัยแหงชาต ิ(NRMS) (2.1.1.2)โดยมี

คูมือการใชงานระบบNRMS (2.1.1.3) 

ประกอบการใชงานเพื่อใชประโยชนในการ

บริหารจัดการโครงการวิจัยและงานสรางสรรค 

เริ่มตั้งแตตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัย และ

งานสรางสรรค  เพื่อสงรับผลการพิจารณา 

ติดตามความกาวหนาเบ้ืองตน ตรวจสอบ

สถ า น ก า ร ณ ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ ป ด

โครงการวิจัยเมื่อเสร็จส้ินโครงการ โดยจัดทํา

เปนคูมือการใชงานระบบสารสนเทศบริหาร

จัดการงานวิจัย (2.1.1.4) ประกอบ เพื่อให

บุคลากรที่เกี่ยวของสามารถใชงานระบบไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

2.1.1.1 ร ะบบสา รสน เทศ

บริหารจัดการงานวิจัยของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.1.2 ระบบบริหารงานวิจัย

แหงชาติ (NRMS) 

2.1.1.3 คูมือการใชงานระบบ 

NRMS 

2.1.1.4 คูมือการใชงานระบบ

สารสนเทศบริหารจัดการ

งานวิจยั 

 2 สนับสนุนพันธกจิดานการ

วิจัยหรืองานสรางสรรคใน

ประเด็นตอไปนี ้

- หองปฏิบัติการวิจัยหรือ

งานสรางสรรค หรือหนวย

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามี

ศูนย ให คํ าปรึกษาและสนับสนุนการวิ จั ย

(Research center) เพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ

วิจัย และเปนสถานที่แลกเปล่ียนเรียนรูดานการ

วิจัยระหวางนักวิจัยโดยมีการกําหนดแนวทาง

2.1.2.1 แนวทางการใหบริการ

ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย 

(Research center) 

2.1.2.2 แนวทางการใหบริการ

แหล งคนคว าทางวิ ชาการ 

43 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

วิจั ยหรื องานสร า งสรรค 

หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนย

ใหคําปรึกษา และสนับสนุน

การวิจัย 

 

- หองสมุดหรือแหลงคนควา

ขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

 

 

 

- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือ

การรักษาความปลอดภัยในการ

วิจัยหรืองานสรางสรรค เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการวิจัย 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เชน การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสรางสรรค 

การจัดใหมีศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารย

รับเชิญ (Visiting professor) 

ในการใหคําแนะนํา (2.1.2.1) ซึ่งมีผูอํานวยการ

นั ก วิ จั ย  และอาจารย ป ระจํ า  Research 

center ของสถาบันวิจัยฯ ใหคําแนะนําและ

คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยหรือ

ระเบียบวิธีวิจัย 

มี ก า รจั ดแหล งค นคว าท าง วิ ช าการ 

(Research corner) (2.1.2.2) เพื่อใหบริการ

เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัย ไดแก ตํารา 

หนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารสืบเนื่องจาก

การประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เปน

ตน 

มี ก ารพัฒนาระบบสืบค นทรั พยากร

สารสนเทศดานการวิจัย (e-research) (2.1.2.3) 

โดยรวบรวมงานวิจัยและอํานวยความสะดวกแก

นักวิจัย บุคลากร และผูที่สนใจทั่วไป ในการ

คนหาขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ซ่ึงสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและ

รวดเร็วผานเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(2.1.2.4) มีการรักษาความปลอดภัยของงานวิจัย

และงานสรางสรรคโดยกําหนดใหมีการสมัคร

สมาชิก (2.1.2.5) ใช Username และ 

Password เพื่อระบุตัวตนของผูใชงาน 

เปนเจาภาพรวมกับคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และภาคี

เครือขายความรวมมือจัดการประชุมวิชาการ

และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่  7 

มหาวิทยาลัยเพื่อรับใชสังคมพลังขับเคล่ือน

ประเทศไทยสูยุค 4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ระหวางวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 

(2.1.2.6)นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาเปน

เจาภาพรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

University of Miyazaki, Japan, Kathmandu 

University, Huntington University, 

Canada จัดโครงการประชุม สัมมนาและ

นิทรรศการ วิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง 

(Research corner) 

2.1.2.3 ระบบสืบคนทรัพยากร

สารสนเทศดานการวิจัย 

(e - research) 

2.1.2.4 เว็บไซตของสถาบันวจิัย 

http://research.dru.ac.th 

/rdi/ 

2.1.2.5 หนาสมัครสมาชิก 

2.1.2.6 โปสเตอรประชาสัมพันธ

จัดการประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเพื่อรับ

ใ ช สั ง ค ม พ ลั ง ขั บ เ ค ล่ื อ น

ประเทศไทยสูยุค 4.0 

2.1.2.7 หนังสือที่ ศธ 0532. 

13/712 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ

2560 เรื่องการเขารวมเปน

เครือขายโครงการประชุม 

สั ม ม น า แ ล ะ นิ ท ร ร ศ ก า ร

วิชาการ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

“เครือขายความรูเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมและ ส่ิงแวดลอม ในภูมิภาค

เอเชีย” ระหวางวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2560 ณ 

University of Miyazaki, ประเทศญี่ปุน 

(2.1.2.7) โดยในการประชุมทั้ง 2 เวที ไดมี

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเขารวม

นําผลการวิจัยในเวทีดังกลาว 

 3 จั ดสรร งบประมาณของ

มหาวิทยาลัย เพื่อเปนทุน

วิจัยหรืองานสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มี

การจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดิน 

(2.1.3.1) และงบประมาณรายได (2.1.3.2) 

เพื่ อ เปนทุนวิจัยหรืองานสร างสรรคตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย

ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 (2.1.3.3)  

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยฯไดประกาศรับขอเสนอ

โครงการวิจัยและงานสรางสรรค โดยกําหนด

ขอบเขตและหัวขอในการทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรค ใหเปนตามยุทธศาสตรการวิจัยชาติ 

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งแบงประเภท

นักวิจัยเปน 2 กลุม คือ นักวิจัยทั่วไป (2.1.3.4) 

และนักวิจัยรุนใหม (2.1.3.5) ทั้งจากงบประมาณ

รายไดและงบประมาณแผนดิน ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2560  

ในการพิ จารณาทุนอุ ดหนุนการวิ จั ย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคําส่ังมหาวิทยาลัย

แตงตั้งผูรับผิดชอบและดําเนินงานตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย พ.ศ. 2560 เชน การพิจารณาให

ทุนอุดหนุน การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

และการประเมินผลงานวิจัย (2.1.3.6 – 2.1.3.8) 

2.1.3.1 เอกสารสรรงบประมาณ

แผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรีประจําปงบประมาณ 

2560 

2.1.3.2 เอกสารจัดสรรงบประมาณ

รายได มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรีประจําปงบประมาณ 

2560 

2.1.3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราช ภัฏธน บุรี  ว า ด ว ยทุ น 

อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 

2.1.3.4 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  เรื่องการรับ

ขอเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ พ .ศ .  2560 

ประเภทนักวิจัยทั่วไป 

2.1.3.5 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  เรื่องการรับ

ขอเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ พ .ศ .  2560 

ประเภทนักวิจัยรุนใหม  

2 . 1 . 3 . 6  คํ า ส่ั ง แ ต ง ตั้ ง

คณะกรรมการพิจารณาให

ทุนอุดหนุนการวิจัย 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

2 . 1 . 3 . 7  คํ า ส่ั ง แ ต ง ตั้ ง

คณะกรรมการการพิจารณา

ขอเสนอโครงการวิจัย 

2 . 1 . 3 . 8  คํ า ส่ั ง แ ต ง ตั้ ง

คณะกรรมการประเมินผล

งานวิจัย 

 4 จัดสรรงบประมาณ เพื่ อ

สนับสนุนการเผยแพรผลงาน 

วิจัยหรืองานสรางสรรคใน

การประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติ และมีการ

เผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพใน

ว า ร ส า ร ร ะดั บ ช าติ ห รื อ

นานาชาติ 

มีการสงเสริมการสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย พ.ศ. 2560 (2.1.4.1) รวมทั้งไดจัดทํา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เรื่ อง 

แนวทางและหลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการ

สงเสริมการเผยแพรงานวิจัย (2.1.4.2) และแบบ

เสนอขอรับทุนสนับสนุนการสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (2.1.4.3) 

เพื่อใชเปนกลไกและตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

ของบุคลากรที่    นําผลการวิจัยไปเผยแพร

ตีพิมพในวารสารและการประชุมวิชาการทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติที่เปนที่ยอมรับ เพื่อ

นําเสนอตอผูบริหารของมหาลัยเพื่อพิจารณา

อนุมัติ ซึ่งนักวิจัยและบุคลากรที่เสนอขอรับทุน

จะไดรับการสนับสนุนทุนตามประกาศที่กําหนด 

โดยในปงบประมาณ 2560 ไดมีการสนับสนุน

ทุนการเผยแพรในการประชุมระดับนานาชาติ

“Seoul International Conference on 

Engineering and Applied Science; SCIEAS 

2017” 

ณ ประเทศเกาหลี ระหวางวันที่ 7 – 9 

กุมภาพันธ 2560 (2.1.4.4 – 2.1.4.5) และใน

การประชุมสัมมนาและนิทรรศการวชิาการระดบั

นานาชาติ ครั้งที่ 13 The Inter-University 

Cooperation Programเรื่อง “เครือขายความรู

เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และส่ิงแวดลอมในประชาคมอาเซียน” ณ เมือง

มิยาซากิ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 7 - 12 

2.1.4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัย

ร า ช ภั ฏ ธ น บุ รี ว า ด ว ย

ทุนอุดหนุนการวิจัย พ .ศ. 

2560 

2.1.4.2 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวทาง

และหลักเกณฑการใหทุน

สนับสนุนการส ง เสริมการ

เผยแพรงานวิจัย 

2.1.4.3 แบบเสนอขอรับทุน

สนับสนุนการส ง เสริมการ

เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น วิ จั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2.1.4.4 โครงการสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติ “Seoul International 

Conference on Engineering 

and Applied Science; 

SCIEAS 2017” 

2.1.4.5 คําส่ังไปราชการการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติ “Seoul International 

Conference on Engineering 

and Applied Science; 

SCIEAS 2017” 

2 . 1 . 4 . 6  โ ค ร ง ก า ร ก า ร

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการ

วิ ชาการนานาชาติ  ครั้ งที่ 

13TheInter-University  
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

กรกฎาคม 2560 (2.1.4.6 – 2.1.4.7) 

 นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนทุนการเผยแพร

งานวิจัยในระดับชาติ ไดแก การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” 

ระหวางวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2559 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

(2.1.4.8 – 2.1.4.9) และการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ HERP Congress ครั้งที่ 5 ระหวาง

วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี (2.1.4.10 – 2.1.4.11) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดสนับสนุน

บุคลากรใหตีพิมพในวารสารของมหาวิทยาลัย

ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 และกลุม 2 

Cooperation Programเรื่อง 

“เครือขายความรู เพื่อความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมใน

ประชาคมอาเซียน” 

2.1.4.7 คําส่ังไปราชการการ

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการ

วิ ชาการนานาชาติ  ครั้ งที่ 

13TheInter-University  

Cooperation Programเรื่อง 

“เครือขายความรู เพื่อความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมใน

ประชาคมอาเซียน” 

2.1.4.8 โครงการการประชุม

วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 

4” 

2.1.4.9 คําส่ังไปราชการการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 

4” 

2 . 1 . 4 .10  โค ร งกา รก า ร

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

HERP Congress ครั้งที่ 5 

2.1.4.11 คําส่ังไปราชการการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

HERP Congress ครั้งที่ 5 

2.1.4.12 บทความที่ไดรับการ

ตี พิ ม พ ใ น ว า ร ส า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

 5 มี ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ

อาจารยและนักวิจัย มีการ

ส ร า ง ข วั ญ แล ะ กํ า ลั ง ใ จ

ตลอดจนยกยองอาจารยและ

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มี

การจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ใน

ดานตางๆ ไดแก  

1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช

2.1.5.1 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ “การใชระบบ 

NRMS เพื่อการเสนอขอ

งบประมาณ  (แบบปกติ ) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคดีเดน 

ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณ 

(แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามมติคณะรัฐมนตรี” (2.1.5.1) 

2 ) โครงการพัฒนาระบบกลไกในการ

บริหารจัดการงานวิจัย :  การประชุมเชิ ง

ปฏิบัติการการปรับปรุงคูมือการเขียนรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ (2.1.5.2) 

3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ

จัดการความรูดานการวิจัย: การพัฒนางานวิจัย

ใหมีคุณภาพ” ประจําป 2560 ครั้งที่ 1 และ

ครั้งที่ 2 (2.1.5.3) 

4 )  โครงการอบรมแนวทางและการ

ดําเนินการวิจัยสําหรับนักศึกษารวมกับอาจารย 

(2.1.5.4) 

5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย: การกําหนดโจทยวิจัยและ

การออกแบบการวิจัย (2.1.5.5) 

6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย: เทคนิคการสรางและพัฒนา

เครื่องมือวิจัย (2.1.5.6) 

7) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

การคุมครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(2.1.5.7) 

8) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย: การเลือกใชสถิติที่เหมาะสม

สําหรับวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (2.1.5.8) 

9) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย: เทคนิคการเขียนบทความ

วิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารที่มี Impact factor 

(2.1.5.9) 

การสรางขวัญและกําลังใจ สถาบันวิจัยฯ มี

การจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยเนื่องในวัน

โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 69 ป 

(2.1.5.10) โดยสถาบันวิจัยฯ ไดดําเนินการจัดทํา

ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 

2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี” 

2.1.5.2 โครงการพัฒนาระบบ

กลไกในการบริหารจัดการ

งานวิจัย: การประชุมเชิง

ปฏิบัติการการปรับปรุงคูมือ

การเขียนรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ 

2.1.5.3 โครงการประชุมเชิง

ป ฏิบั ติ ก า ร  “การจั ด ก า ร

ความรู ด านการวิจัย : การ

พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ” 

ประจําป 2560 ครั้งที่ 1 และ

ครั้งที่ 2 

2 . 1 . 5 .4  โคร งการอบรม

แนวทางและการดําเนินการ

วิจัยสําหรับนักศึกษารวมกับ

อาจารย 

2.1.5.5 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัย: การกําหนดโจทย

วิจัยและการออกแบบการ

วิจัย  

2.1.5.6 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัย: เทคนิคการสรางและ

พัฒนาเครื่องมือวิจัย 

2.1.5.7 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง การคุมครอง

สิ ท ธิ์ ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2.1.5.8 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัย : การเลือกใชสถิติที่
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักเกณฑ ในการคัดเ ลือกนั กวิ จั ยดี เด น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (2.1.5.11)และ

แบบฟอรมนําสงชื่อนักวิจัยเพื่อรับโล “นักวิจัย

ดีเดน” ประจําป พ.ศ. 2560 จากคณะและ

หนวยงานเทียบเทา (2.1.5.12) นอกจากนี้ มีการ

มอบโลเชิดชูเกียรติใหกับนักวิจัยที่มีผลงานเปน

ที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก โดยไดสง

แบบฟอรมประวัติและผลงานโดยสังเขปของ

นักวิจัยที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ (2.1.5.13) เพื่อ

รวบรวมประวัติของนักวิจัยที่ไดนําผลการวิจัยไป

ตีพิมพ เผยแพรหรือนําเสนอในเวทีประชุม

วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดย

จัดทําเปนเอกสารเชิดชูเกียรตินักวิจัย (2.1.5.14) 

เพื่อประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกที่สนใจ

รับทราบผานเว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ  

นอกจากนี้ เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ

ใหกับนักวิจัย โดยสนับสนุนทุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยและงบประมาณใหกับนักวิจัยที่

เสนอขอเพื่อไปนําผลการวิจัยไปตีพิมพใน

วารสาร ที่มีการรับรองในฐานขอมูล TCI ที่อยู

ในกลุม 1 และกลุม 2 หรือการนํา เสนอ

ผลการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติโดยจัดทําเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องหลักเกณฑการ

ใหทุนสนับสนุนการส ง เสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัย ในประเทศและต างประเทศ 

(2.1.5.15) 

เหมาะสมสําหรับวิเคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณ 

2.1.5.9 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัย : เทคนิคการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน

วารสารที่มี Impact factor 

2 .1 .5 .10 โครงการ เชิดชู

เกี ยรตินั กวิ จั ย เนื่ อ ง ในวัน

โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีครบรอบ 69 ป 

2.1.5.11 หลักเกณฑในการ

คั ด เ ลื อ ก นั ก วิ จั ย ดี เ ด น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2.1.5.12 แบบฟอรมนําสงชื่อ

นักวิจัยเพื่อรับโล “นักวิจัย

ดีเดน” ประจําป พ.ศ. 2560 

2.1.5.13 แบบฟอรมประวัติ

และผลงานโดยสังเขปของ

นั ก วิ จั ย ที่ มี ผ ล ง า น เ ป น ที่

ยอมรับ 

2.1.5.14 เอกสารเชิดชูเกียรติ

นักวิจัย 

2 . 1 . 5 . 1 5  ป ร ะ ก า ศ ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เรื่อง หลักเกณฑการใหทุน

สนับสนุนการสง เสริมการ

เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น

ประเทศและตางประเทศ 

 6 มีระบบและกลไกเพื่อชวยใน

การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนและดําเนิน การ

ตามระบบที่กําหนด 

มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองสิทธิ์

ของงานวิจัยและงานสรางสรรค (2.1.6.1) โดย

ความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยฯและกลุม

งานวินัยและนิติการเปนคณะกรรมการรวมกัน         

มีหนาที่ในการใหความรูเกี่ยวกับการคุมครอง

สิทธิ์ของงานวิจัยและงานสรางสรรคสงเสริมให

2.1.6.1 คําส่ังมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ที่ 2227/2559 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

คุมครองสิทธิ์  ของงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

2.1.6.2 แนวทางการขอจด
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

บุคลากรของมหาวิทยา ลัยคุ มครอง สิทธิ์

งานวิจัยและงานสรางสรรคอํานวยความ

สะดวกบุคลากรในการยื่นจดลิขสิทธิ์  อนุ

สิทธิบัตร สิทธิบัตร เพื่อคุมครองสิทธิ์งานวิจัย

และงานสรางสรรค เชน เตรียมแบบฟอรมเพื่อ

ยื่นจด ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการยื่นจด ทั้งนี้ ได

มีการกําหนดแนวทางการขอจดลิขสิทธิ์และ

สิทธิบัตร (2.1.6.2) เพื่อคุมครองรักษาสิทธิ์

ป ระ โยชน ผลงานวิ จั ยของบุ คลากรของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถศึกษาและดาวโหลด

ไดทางเว็บไซตสถาบันวิจัยฯ (2.1.6.3) 

ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

2.1.6.3 

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

rdi/docsub.php?typeno=

30 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ 5.00   

 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ไดรับจากภายนอก

มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญที่

แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย เปนคาเฉล่ียของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 
 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ได = 
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจยัของทกุคณะและหนวยงานวิจยั 

จํานวนคณะและหนวยงานวจิัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ผลการดําเนินงาน 

ที่ รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1 อ.เสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลการ

ใชประโยชนจากตนจาก 

- 308,000 

2 อ.จันวิภา  สุปะกิ่ง วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การพัฒนาผลิตภัณฑทอฟฟลูกจาก - 339,000 

3 อ.ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒนจิต วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การพัฒนาผลิตภัณฑชาใบจาก - 1,063,800 

4 อ.ดร.ไกรรัช  เทศมี วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การพัฒนาดอกไมประดิษฐจากใบจาก - 333,500 

5 อ.ดร.หฤทภัค  อภิรัตน วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การศึกษาสมบั ติเชิงกลแผนวัสดุเชิง

ประกอบรีไซเคิลเพ่ือการใชงานในชุมชน 

- 240,000 

6 อ.ธิติมา  เกตุแกว วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การประเมินความเปราะบางของพ้ืนท่ี

โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและ

การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในอําเภอผักไห จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

- 563,000 

7 ผศ.ดร.ณัฐที  ถึงสุข วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การเพ่ิมสมบัติการยึดเกาะของแผนวัสดุ

เชิงประกอบของแผนวัสดุเชิงประกอบ

โดยใชพลาสมาท่ีความดันบรรยากาศ 

- 445,540 

8 อ.วงจันทร  นุนคง วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การศึกษาวัสดุปลูกจากกาบกลวยและ   

ขี้เลื่อย 

55,000 - 

9 อ.กิติยา  โตะทอง วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยของชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

78,000 - 

10 อ.ดร.ภาวิณี  อินนาค วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การประเ มินความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของลีลาวดีโดยใช เทคนิค 

RAPD 

69,000 - 

11 อ.สถาพร  จํารัสเลิศลักษณ วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

เครื่องเรียงและอัดกระปองอัตโนมัติ 92,000 - 

12 อ.วรรณพร  จิตรสังวรณ วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูโดย 

ใชเทคโนโลยีการเรียนรูแบบเคลื่อนท่ี

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่ อ ส า ร เ พ่ื อ ชี วิ ต สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า

70,000 - 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ที่ รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

13 อ.พิสุทธิ์พงศ  คงรุงโชค วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุม

ระบบไฟฟาภาคในอาคารพักอาศัยแบบ

ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม

พ่ึงพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลัก

ในกระบวนการทํางาน เพ่ือความประหยัด

และความปลอดภัย 

92,000 - 

14 อ.วาท่ีรอยตรีธีรวุฒิ  แสวงบุญ วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การพัฒนาระบบแสดงผลระดับน้ําของ

บอเลี้ยงปลาในพ้ืนท่ีอําเภอบางพล ี

76,000 - 

15 อ.รัตนนุช  จันทรเพ็ญ วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การประเมินความเปนพิษของโลหะหนัก

ท่ีปนเปอนในแหลงน้ําโดยใชเมล็ดพืช

เปนตัวบงชี้วัด กรณีศึกษาคลองบางนาง

เกร็ง  จังหวัดสมุทรปราการ 

60,000 - 

16 อ.วิลาสินี  ปานนิล วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การสังเคราะหเซ็นเซอรทางเคมีสําหรับ

การตรวจวัดไอออนโลหะทรานซิชัน 

60,000 - 

รวม 652,000 3,292,840 

รวมทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3,944,840 บาท 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะครุศาสตร 

17 ผศ.ดร.นิธิภัทร  บาลศิร ิ ครุศาสตร การเส ริมสร างคุณภาพชี วิตบนฐาน 

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและภูมิปญญา

ทอง ถ่ินของเกษตรกร เขตฝ งธนบุ รี 

กรุงเทพมหานคร 

- 610,000 

18 อ.ปญจลักษณ  ถวาย ครุศาสตร การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความคงทนใน

การจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักศึกษา

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรีโดยใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษ 

40,000 - 

19 อ.ณัฐวัฒน  ฐิตวัฒนา ครุศาสตร การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทักษะ   

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร

วัฒนธรรม ไทยสู นั กท อ ง เ ท่ี ยวชา ว 

ตางชาติภายใตบริบทสถานท่ีทองเท่ียว

สําคัญใน เขตกรุงเทพมหานคร 

50,000 - 

20 อ.วรรณนภา  โพธิ์ผลิ ครุศาสตร การพัฒนาระบบฐานขอมูลการยืม – คืน 

อุปกรณทางการศึกษาบนเทคโนโลยีเว็บ: 

กรณีศึกษาคณะครุศาสตร มรภ.ธนบุรี 

 

50,000 - 

52 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ที่ รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

21 ผศ.ดร.ดิเรก  สุขสุนัย ครุศาสตร การพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือสราง

เสริมพลังอํานาจในการเรียนรูของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มรภ.

ธนบุรี 

50,000 - 

22 อ.ณฐัชนัญ  เสริมศรี ครุศาสตร การพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครูผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต สําหรับผูบริหาร และครู

โรงเรียนสังกัดในจังหวัดสมุทรปราการ 

50,000 - 

23 อ.บุญดี  รุงเรืองมณีรัตน ครุศาสตร การใชคลิปเสียงออนไลน เ พ่ือพัฒนา

ศักยภาพทางดานการฟงของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร มรภ.ธนบุร ี

51,000 - 

24 อ.วาสิณ ี จิรสิร ิ ครุศาสตร การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและครุศาสตร 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

80,000 - 

25 อ.ขนิษฐา  แนนอุดร ครุศาสตร ขอสังเกตหนึ่งของสมการเชิงฟงกชันท่ี

เกี่ยวกับการกรองดิจิตอล (A Note on 

a Functional EQUATION Related 

to DIGITAL Filtering) 

56,000 - 

26 อ.จิระพงศ  ฉันทพจน ครุศาสตร บทเ รียนคอมพิวเตอรช วยสอนวิชา

ภาษาไทย เร่ืองหลักการใชภาษาไทยตอ

การเรียนวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาล

เคหะบางพลี (10 ป สปช.) 

65,000 - 

27 อ.ดร.วาสนา  สังขพุม ครุศาสตร แนวทางการพัฒนาการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใชชุมชน

การเรียนรูวิชาชีพ 

70,000 - 

28 อ.พิศุทธิภา  เมธีกุล ครุศาสตร ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร

มรภ.ธนบุร ี

51,500 - 

29 อ.ดร.นฤมล  ปภัสสรานนท ครุศาสตร การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใน

รายวิชาชีพครู เพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้น

เรียนของนักศึกษา ครุศาสตร ดวยการ

60,000 - 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ที่ รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

จัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project – 

Based Learning) และการใชปญหาเปน

ฐาน (Problem – Based Learning) 

30 อ.วาท่ีรอยตรี สุชาติ  คุมสุทธิ์ ครุศาสตร การเสริมสรางคุณลักษณะของนักศึกษา

วิชาชีพครูในยุคไทยแลนด 4.0 

54,000 - 

31 อ.ภัทรพล  พรหมมัญ ครุศาสตร สภาพปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการ

เลือกศึกษาตอในสาขาวิชาชีพครูของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัด

สมุทรปราการ 

64,000 - 

32 อ.ปทมา  ย้ิมสกุล ครุศาสตร พัฒนานวัตกรรมสงเสริมการเรียนรู

ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 สําหรับ

นักศึกษาวิชาชีพครู 

66,000 - 

33 อ.ขวัญเกลา  ศรีโสภา ครุศาสตร พัฒนานวัตกรรมสงเสริมการเรียนรู

ทักษะการอานและการเ ขียนภาษา 

อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 

สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู

66,000 - 

34 อ.อริสรา  จุลกิจวัฒน ครุศาสตร การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตาม

แนวสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือขายฝก

ประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

70,000 - 

35 อ.ณัฐนันท  ม่ันคง ครุศาสตร การศึกษาความตองการและแนวทางการ

พัฒนาของผูมีสวนเกี่ยวของตอการจัด

การศึ กษาศู นย พัฒนา เ ด็ก เล็ กของ

องคการบริหารสวนตําบลบางปลา 

64,000 - 

รวม 1,057,500 610,000 

รวมทั้งหมดของคณะครุศาสตร 1,667,500 บาท 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

36 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว

ของตลาดน้ําภาคกลางเพ่ือเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

- 445,000 

37 อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

การสรางอัตลักษณผานการออกแบบ

พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากตนจาก

ของชุมชน อํา เภอพระส มุทรเจ ดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ 

- 192,000 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ที่ รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

38 อ.ณัฐพร  เพ็ชรเรือง มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

การสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยรวม

สมัย: วัฏสงสาร 

70,000 - 

39 อ.สุนันทา  เกตุเหล็ก มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

การสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยเชิง

อนุรักษ: ฉุยฉายธนบุร ี

70,000 - 

40 อ.พัณณภัสสร  ทรัพยประเสริฐ มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

อิทธิพลศิลปกรรมจีนแบบราชนิยมในวัด

ไทยฝงธนบุรีสูการสรางสรรคผลงาน

จิตรกรรมรวมสมัย 

80,000 - 

41 อ.กฤติกา  ชูผล มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

ขอบกพรองเชิงวัจนปฏิบัติศาสตรในการ

สื่อสารระหวางวัฒนธรรมของชาวจีนท่ี

พูดภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

60,000 - 

42 ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

ภาพสะทอนความรุนแรงในผูสูงอายุท่ี

ปรากฏในขาวหนังสือพิมพไทย 

50,000 - 

43 อ.นิศากร  เพ็ญสมบูรณ มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

การศึกษาพ้ืนท่ีเชิงนิเวศชุมชนคุงบาง

กระเจาเพ่ือการสรางสรรคงานศิลปะ

ติดตั้งจัดวางเชิงสัมพันธในสวนสาธารณะ

และสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ 

77,000 - 

44 อ.ชนิดา  จันทรงาม มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

การสรางสรรค อัตลักษณ รําโทนของ

ชุมชนบางกอกนอย 

74,000 - 

45 อ.ยุทธศักด์ิ  ดีอราม มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ

สอนและสภาพปญหา การจัดการเรียน

การสอนรายวิชากฎหมายกับชีวิติและ

สังคมของนักศึกษา มรภ.ธนบุรี 

49,000 - 

46 อ.ศิลปชัย   ลีลิตธรรม มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

การศึกษาปจจัยและแนวทางการปองกัน

ตามหลักเบญศีลเพ่ือสงเสริมการไมกระทํา

ความผิด ซํ้ าของผู ต อง ขั งในเ รือนจํ า 

จังหวัดสมุทรปราการ 

67,000 - 

47 ผศ.ดร.วงศกร  เพ่ิมผล มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความต้ังใจสืบสาน

พระราชปณิธานศาสตรพระราชาในการ

ดําเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี กทม. 

60,000 - 

48 อ.สุรียพร  สลับสี มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

 

45,000 - 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ที่ รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

49 อ.ดร.มลิวัลย  สุขประเสริฐ มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

การวิเคราะหความเหมือนและความ

แตกตางของคําศัพทในภาษาลาวและ

ภาษาคําเมือง 

50,000 - 

50 อ.ศราวิน  ชิณวงศ มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

แนวทางการจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน 

ตําบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

51 อ.อามีนะฮ  เบ็ญสะอาด มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่ อ

ประกอบการเรียนสัทอักษรจีน (พินอิน) 

ดวยเทคนิคอินโฟกราฟก เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการเรียนรูระบบสัทอักษร

จีนสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

74,000 - 

52 ผศ.ดร.จันทนา  อินทฉิม มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

การจัดการชุมชนเขมแ ข็งตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาศูนยการ

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลบางปลา 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

84,000 - 

53 อ.บงกชรัตน  ล้ําเลิศ มนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร 

การพัฒนาตราสัญลักษณและรูปแบบ

บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑทางการเกษตร 

กรณีศึกษาศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจ

พอเพียง หมูท่ี 3 ตําบลบางปลา อําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

87,000 - 

 1,077,000 637,000 

 1,714,000 บาท 

คณะวิทยาการจัดการ 

54 ผศ.ธัชกร  วงษคําชัย วิทยาการจัดการ การพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิปญญา

ทองถิ่นสูการสรางอาชีพในพ้ืนท่ีตําบลบาง

ปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 495,000 

55 อ.กมลศักดิ์  วงศศรีแกว วิทยาการจัดการ การเปดรับขาวสาร ความตระหนัก และ

พฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการออมเงินของ

นิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

- 180,000 

56 อ.ขนิษฐา  สวัสด์ิชัย วิทยาการจัดการ การพัฒนาตัวแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพ

สําหรับการบริหารโลจิสติกสดานการ

ขนสงทางถนนของประเทศไทยบนฐาน

การคํานวณแบบคลาวด 

- 693,730 

57 อ.ดร.นิรมล  บางพระ วิทยาการจัดการ ความรุนแรงตอสตรีในละครโทรทัศนท่ี

สงผลตอพฤติกรรมความรุนแรงของเพศ

ชายในเขตกทม. 

 

70,000 - 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ที่ รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

58 อ.กัลยานี  เลื่องสุนทร วิทยาการจัดการ การศึกษาทัศนคติของการใชเครือขาย

สังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุร ี

40,000 - 

59 อ.กมลทิพย  โตเมศน วิทยาการจัดการ การวิเคราะหตนทุนการผลิตน้ํากระเจี๊ยบ

ผสมน้ําสมสายชูหมักจากกระเจี๊ยบบรรจุ

ขวด 

60,000 - 

60 อ.กรวิทย  ตายกระทึก วิทยาการจัดการ การพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําสมสายชูหมัก

จากดอกกระเจี๊ยบแดง 

60,000 - 

61 อ.ดร.จิระพงค  เรืองกุน วิทยาการจัดการ น วัตกรรมบ ริการสํ าห รับผู สู งอา ยุ : 

กรณีศึกษาสถานบริการดูแลระยะยาวใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

70,000 - 

62 ผศ.ดร.พัชราภา  เอ้ืออมรวนิช วิทยาการจัดการ ความรับผิดชอบตอสังคมในการนําเสนอ

ขาวสารของสื่อมวลชนในยุคขาวสารไร

พรมแดน 

70,000 - 

63 อ.ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง วิทยาการจัดการ แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถทางการ

แขงขันของผูผลิตเครื่องปรับอากาศท่ีมี

ประสิทธิภาพพลังงานสูงในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล 

80,000 - 

64 ผศ.ดร.ณฐวัฒน  คณารักสมบัต ิ วิทยาการจัดการ อิทธิพลสื่อท่ีมีผลตอการแตงกายของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

50,000 - 

65 อ.ดร.ภัทรา  สุขะสุคนธ วิทยาการจัดการ รูปแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

66 อ.ดร.ภัทรา  สุขะสุคนธ วิทยาการจัดการ การแบงสวนตลาดผูสูงอายุในอําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ 

70,000 - 

67 อ.ฎายิน  พรยุทธพงศ วิทยาการจัดการ การบริหารการเงินสวนบุคคลของผูสูงอายุ

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

75,000 - 

68 อ.วสุธิดา  นักเกษม วิทยาการจัดการ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดําเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน

บางพลี (ปุณนิกาเดคูพาจ) 

86,000 - 

69 อ.จริยา  ตันติวราชัย วิทยาการจัดการ การศึกษาปจจัยความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียว

ตลาดคลองสวน 100 ป ตําบลคลองสวน 

อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

75,000 - 

70 อ.วธัญู  แสนสุดสวาท วิทยาการจัดการ การพัฒนาระบบฐานขอมูลการบริหาร

จัดการโรงแรมธนบุรีลอดจ 

60,000 - 
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ที่ รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

71 อ.สุชีลา  ศักดิ์เทวิน วิทยาการจัดการ การศึกษาความตองการการรับบริการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชนของ

ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุ รี 

กรุงเทพมหานคร 

68,000 - 

72 อ.ลลิตา  พวงมหา วิทยาการจัดการ ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอความภักดี

ในตราสินคารานหนังสือ 

77,000 - 

73 อ.มงคล  เทียมถนอม วิทยาการจัดการ การพัฒนาแผนธุรกิจผลิตภัณฑวิสาหกิจ

ชุมชนบางพลีใหญ (ปุณนิกาเดคูพาจ) 

77,000 - 

74 อ.ปฐมพงษ  บําเริบ วิทยาการจัดการ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการ

พัฒนาชองทางการจัดจําหนาย กรณีศึกษา

ชุมชนวิสาหกิจบางพลี (ปุณนิกาเดคูพาจ) 

87,000 - 

รวม 1,255,000 1,368,730 

รวมทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการ 2,623,730 บาท 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

75 ดร.พรศิริ  กองนวล สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระ

สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ: กรณี 

ศึกษาการพัฒนาชุมชนตนแบบการใช

ประโยชนตนจาก 

- 597,360 

76 นายวีรชัย  คําธร สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

การศึกษาความตองการบุคลากรของ

ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ 

- 163,455 

รวม - 760,815 

รวมทั้งหมดของสถาบันวิจัยและพัฒนา 760,815 บาท 

ยอดรวมของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3,389,500 3,376,545 

ยอดรวมทั้งหมดของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6,766,045บาท 

 

คณะครุศาสตร  

1,057,500+610,000 
= 

1,667,500 
= 26,054.69 

64 64 

 

26,054.69 
X 5 = 5.21 

25,000 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1,077,000 + 637,000 
= 

1,714,000 
= 20,902.44 

82 82 
 

20,902.44 
X 5 = 4.18 

25,000 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

1,255,000 + 1,368,730 
=  

2,623,730 
= 35,455.81 

74 74 
 

35,455.81 
X 5 = 7.09 

25,000 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

652,000 + 3,292,840 
= 

3,944,840 
= 61,638.13 

64 64 
 

61,638.13 
X 5 = 5.14 

60,000 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
760,815 

= 190,203.75 
4 

 

190,203.75 
X 5 = 38.04 

25,000 

 

ผลรวมทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

 

5 + 5 + 4.18 + 5 + 5 
= 4.84 

5 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.51 ผลรวมทกุคณะและหนวย

งานวิจยั เทากับ 4.84 

4.84   
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้นเพื่อแสดงให

เห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการเผยแพร

และนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทาง

วิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานที่ทํารวมกับอุตสาหกรรมที่ผานการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 
 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ได = 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวชิาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

จํานวนคณะและหนวยงานวจิัยทั้งหมดในมหาวทิยาลัย 

 

ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรคของอาจารยประจํา 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 3 (คร..) + 

4 (มส.) + 

7 (วจก.) 

+ 7 (วท.) 

= 21 

4.20 - 

1. อาจารยวรรณนภา โพธ์ิผลิ และคณะ  

เรื่อง Ensemble Feature Selection for Sparse Data ในงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ (NCCIT ป 2017) กรกฎาคม 2560 

2. อาจารยวรรณนภา โพธ์ิผลิ และคณะ  

เรื่อง A Comparison of Image Retrieval and Classification 

Base on Shape Feature ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (NCCIT 

ป 2017) กรกฎาคม 2560 

0.20 3 (คร..) 0.60 2.2.3.1 บทความ

วิจัย (คร.) 

 

2.2.3.2 บทความ

วิจัย (คร.) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

3. อาจารยดวงใจ รุงเรือง และคณะ  

เรื่อง การผลิตสื่อสรางสรรคการเรียนรูแบบสามมิติสําหรับนักเรียน

อนุบาลชั้นปท่ี 2 เพ่ือสงเสริมความสามารถทางสติปญญา ในการ

ประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ การพัฒนาประสบการณการ

เรียนรูในชีวิตจริง 07th Smart Education เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(วันศุกรท่ี 16 มิถุนายน 2560) 

2.2.3.3 บทความ

วิจัย (คร.) 

1. อาจารยปณณธร สมสรวย 

การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑทองถ่ินรถมาจําลอง 

บานนากวม จังหวัดลําปาง / การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูล

สงครามวิจัย”ครั้งท่ี 3 ป 2560 วันท่ี 23-24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย

วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

พิษณุโลก หนา 256-261 

2. อาจารยแสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ 

การออกแบบเรขศิลปสําหรับการสรางอัตลักษณและสงเสริม

ภาพลักษณชุมชนกุฎีจีน / การประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยใน

อุดมศึกษา คร้ังท่ี 5 (HERP CONGRESS V) วันท่ี 3 มีนาคม 2560 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

3. อาจารยปณณธร สมสรวย 

แนวทางการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑเซรามิคจากลาย

ด้ังเดิมของโคมลานนา จังหวัดลําปาง / การประชุมวิชาการระดับชาติ

พิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 

นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน” วันท่ี 23 มีนาคม 

2561 ณ ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม (สวนวังจันทน) จังหวัดพิษณุโลก 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองเจือ เขียดทอง และคณะ 

สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน /  

การประชุมวิชาการและงานสรางสรรคระดับชาติ คร้ังท่ี 13 ภายใต

หัวขอ “Changing Era: What’s Happening in Arts & Design in 

21st Century? เปลี่ยนผานอยางสรางสรรคสูศตวรรษท่ี 21”  

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ณ DPU Hall อาคาร 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย กรุงเทพฯ 

0.20 4 (มส.) 0.80 2.2.3.4 รายงาน

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ฯ 

(มส.) 

 

 

 

2.2.3.5 สูจิบัตร

นําเสนอ 

Poster (มส.) 

 

 

2.2.3.6 เอกสาร 

Proceedings 

(มส.) 

 

 

 

 

2.2.3.7 เอกสาร 

Proceedings 

(มส.) 

1. อาจารยวสุธิดา นักเกษม และอาจารยปฐมพงษ บําเริบ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาบนธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ / การประชุมวิชาการระดับชาติปญญา

ภิวัฒน ครั้งท่ี 7 (น. A92- A102). นนทบุรี: สถาบันการจัดการปญญา

ภิวัฒน. (2560). 

 

0.20 7 (วจก.) 1.40 2.2.3.8 บทความ 

(วจก.) 

 

 

 

 

61 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

2. อาจารยพัทธนันท ม่ังมี และอาจารยวรพงศ โพลงอยู 

การจัดการนวัตกรรมของ Smart Enterprise เพ่ือกาวสูโมเดล

ประเทศไทย 4.0 /การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic 

Day (น. 219 -131). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. (2560). 

3. อาจารยสุชีลา ศักด์ิเทวิน และนายธุวพล คงนอย 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาใหเอ้ือตอการเกิดกระบวนการเรียนรู

ของชุมชนท่ีทําใหชุมชนเขมแข็งในจังหวัดสมุทรปราการ / การประชุม

วิชาการระดับชาติปญญาภิวัฒน คร้ังท่ี 7 (น. A92- A102). นนทบุรี: 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน. (2560). 

4. อาจารยสุชีลา ศักด์ิเทวิน และนายธุวพล คงนอย 

การศึกษาลําดับข้ันตอนองคประกอบและปจจัยท่ีเกี่ยวของของ

กระบวนการเรียนรูของชุมชนท่ีทําใหชุมชนเขมแข็งในชุมชนจังหวัด

สมุทรปราการ / การประชุม สวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 6 

การ วิจั ย เ พ่ือการพัฒนา อย า ง ย่ั ง ยืน  (น.  1-13) .  กรุ ง เทพฯ : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5. อาจารยสาโรจน นราศรี 

แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการขายของ ตลาดน้ําโบราณบาง

พลี เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ. / 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 6 การวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาอยางย่ังยืน (น. 878- 885). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. 

6. อาจารยพรทิพย มโนดํารงสัตย, อาจารยสุรศักด์ิ ชัยชิตาทร 

และอาจารยอุษา จูฑะสุวรรณศิริ 

การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / การประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งท่ี 1 “การศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ินอยางย่ังยืน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา 

7.อาจารยจุฑามาศ ศรีรัตนา 

แนวคิดเกี่ยวกับสังคมหลังสมัยใหมกับเศรษฐกิจสรางสรรค /การ

ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ ค ร้ั ง ท่ี  1 0 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 26 พฤษภาคม 2560 

2.2.3.9 บทความ 

(วจก.) 

 

 

2.2.3.10 

บทความ (วจก.) 

 

 

 

2.2.3.11 

บทความ (วจก.) 

 

 

 

 

2.2.3.12 

บทความ (วจก.) 

 

 

 

 

2.2.3.13 

บทความ (วจก.) 

 

 

 

 

 

2.2.3.14 

บทความ (วจก.) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียง กิจบํารุงรัตน 

ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกเชิงอันดับสําหรับการวิเคราะหเกรด

นักศึกษาวิชาคณิตศาสตรท่ัวไป / การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 22 (The 22nd AMM 2017) ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 2-4 

มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว  จ.เชียงใหม หนา 7-17 

0.20 7 (วท.) 1.40 2.2.3.15 

บทความ (วท.) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียง กิจบํารุงรัตน 

วิธีจําแนกกลุมระยะการเปนโรคมะเร็งเตานมดวยกระบวนการทาง

สถิติ / การประชุมวิชาการสถิติประยุกตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับชาติ คร้ังท่ี 6 ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ 

โรงแรมสุนียแกรนดแอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จ.อุบลราชธานี หนา 

27-47 

3. อาจารย ดร.สุชาติ หัตถสุวรรณ และอาจารยดวงดี วิเชียรโหตุ 

การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองสีขาวชุมชน / การประชุมวิชาการ

และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 6-7 กรกฎาคม 

2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หนา 1173-1180 

4. อาจารยณภัทรกฤต จันทวงศ 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเพ่ือ

เชิดชูเกียรติสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) / 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 7 เม่ือ

วันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

5. ผูชวยศาสตราจารยประสิทธ์ิ ภูสมมา, อาจารยประยุทธ    

นิสภกุล, และอาจารยวรวิทย ลีลาวรรณ 

การออกแบบไฟฉุกเฉินโดยใชพลังงานจากซุปเปอรคาปาซิเตอร / 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 3 (I-

TECH CON 3rd) เม่ือ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมตักสิลา 

จังหวัดมหาสารคาม 

6. อาจารยกิติยา โตะทอง 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณสุขท่ีสอดคลองกับวิถี

อิสลาม / การประชุมวิชาการระดับชาติ ในกิจกรรม Thailand 

Research Symposium 2017 ภาคบรรยาย ระหวางงาน “มหกรรม

งานวิจัยแหงชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” เม่ือ

วันท่ี 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร กรุงเทพฯ หนา 130-140 

7. อาจารยธวัชชัย สอนสนาม 

การศึกษาผลกระทบของแรงดันเบรกดาวนท่ีมีตอรูปทรงของ

อิเล็กโตรดในระหวางกาซออกซิเจนและอากาศ : การศึกษาอิเล็กโตรด

ท่ีมีผลตอแรงดันไฟฟาระหวางไฟฟาระหวางกาซออกซิเจนและอากาศ 

/ การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 9 เม่ือ

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมเบญจรัตนอาคารนวมินทร-

ราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

 

2.2.3.16 

บทความ (วท.) 

 

 

 

 

2.2.3.17 

บทความ (วท.) 

 

 

2.2.3.18 

บทความ (วท.) 

 

 

 

2.2.3.19 

บทความ (วท.) 

 

 

 

 

2.2.3.20 

บทความ (วท.) 

 

 

 

 

 

2.2.3.21 

บทความ (วท.) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - - 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

0.40 13 (คร.)+ 

3 (มส.) + 

6 (วท.) = 

22 

8.80 - 

รายงานสืบเนื่องจากการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการ

นานาชาติ ค ร้ัง ท่ี  13ระหวาง วัน ท่ี  7-12 กรกฎาคม 2560ณ 

University of Miyazaki ประเทศญี่ปุนจํานวน 13 งานวิจัย ดังนี้  

1. Asst Prof. Dr. Nongao Utoomporn 

The level of higher education standards at 

DhonburiRajaphat University 

2.  Asst Prof. Dr. Nithipattara Balsiri 

The Participatory Management of Community for 

Restoration and Conservation of Ecology System, Way of 

Life, Local Wisdom, and Identity of Mangrove Forest 

Community 

3. Miss Wannapa Phopli 

The Development of Learning Process in Using 

Technology for Promoting Sales of Community Enterprise 

by Community Participation, Thonburi District 

4. Mr. Samith Jueaginda 

A study and development of life skills through critical 

thinking and creative thinking life skills training program 

5. Asst. Prof. Dr. Direk Suksunai 

A Development of Sustainable Learning Model  

6. Miss Natchanun Sermsri 

Developing skills in using information Technology 

Management Proficiency of Local Government Leaders in 

Samutprakan Province  

7. Miss Natthanan Munkong 

Competency Development of Industrial Section in 

SamutPrakarn Province 

8. Dr. Somjintana Jirayukul 

The Development of Learning Process in Good 

Management and Product Design of Dhonburi District 

Community Enterprise by Community Participation for 

0.40 13 (คร.) 5.20 2.2.3.22 

บทความท่ีไป

เผยแพร (คร.) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

Enhancing the Strength of Sustainable Community 

Economy Based on The Philosophy of Sufficiency 

Economy 

9. Miss Arisara Junlakitjawat 

The development of learning management of botany 

course to strengthen the research process and kills of the 

student of Faculty of Education, DhonburiRajaphat 

University 

10. Dr. Kris Phattaraphakin 

A Development of the English Enhancement Training 

Program for Communication in ASEAN Context for the 

Education Faculty Students of DhonburiRajaphat University  

11. Dr. Wasana Sangpum 

The development of learning management of 

technology and innovation in education course to 

strengthen research process and skill of student of Faculty 

of Education, DhonburiRajaphat University 

12. Asst. Prof. Dr. Panadda Yimsakul 

An Enhancement of Family Roles of College of 

Education Students, DhonburiRajaphat University 

13. Dr. Narumon Papassaranon 

The development of learning management of teaching 

skills and techniques to strengthen research process and 

skills of student of Faculty of Education, DhonburiRajaphat 

University 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The 13th 

International Conference REPORT of the 13th. INTER-

UNIVERSITY COOPERATION PROGRAM INTERNATIONAL 

CONFERENCE “ASIAN COMMUNITY KNOWLEDGE NETWORKS 

for the ECONOMY, SOCIETY, CULTURE, and 

ENVIRONMENTAL STABILITY” held during 8 – 12 JULY 2017 

in MIYAZAKI, JAPANจํานวน 3 บทความ 

14. Mrs. Pimpanga Phangnarean 

Research Projects to Solve  Poverty and Strengthen 

Immunity of Sufficiency Economy (Monday, 10 July 2017) 

15. Miss Nattakarn Teerabavornrakul 

Packaging Design and Development of Dessert in 

0.40 3 (มส.) 1.20 2.2.3.23 

บทความท่ีไป

เผยแพร (มส.) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

TrokkaomowComunity, Bangkoknoi District of Bangkok 

(Tuesday,11July 2017) 

16. Miss Nawapon Thaneewat 

Development of Thai Cultural and Language Skills for 

Executives of Local Administration Offices, 

Samutprakarn Province (Tuesday,11 July 2017) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียง กิจบํารุงรัตน  

Risk Rate Models and Using Queuing Analysis to Reduce 

Waiting Time for The Hospital Service, Case Study: 

Samutprakran Hospital / The 5th International Conference 

on Applied Statistics (ICAS 2017),  5-7 July 2017, Sunee 

Grand hotel & Convention Center, UbonRatchathani 

Province 

2. อาจารยธิติมา เกตุแกว  

Carbon Footprint Analysis and the Development of 

Low Carbon Society Model of Community: A Case Study of 

Pasricharoen Districts, Bangkok / 13th International 

Conference “Inter-University Cooperation Program: “ASIAN 

Community Knowledge Networks for the Economy, 

Society, Culture, and Environmental Stability” during  8 – 

12 July 2017 at University of Miyazaki, Japan 

3. อาจารย ดร.นวลระหง เทพวิวัฒนจิต, ผูชวยศาสตราจารย

ประสิทธ์ิ ภูสมมา, อาจารยจันวิภา สุปะก่ิง  และอาจารย ดร.ไกรรัช 

เทศมี 

Research and Development of Community Economy 

for Self-Reliance: Food Product Development from Nipa 

Palm in PraSamutChedi District, SamutPrakarn Province / 

13th International Conference “Inter-University 

Cooperation Program: “ASIAN Community Knowledge 

Networks for the Economy, Society, Culture, and 

Environmental Stability” during 8 – 12 July 2017 at 

University of Miyazaki, Japan 

4. อาจารยจันวิภา สุปะก่ิง 

Production of Osmotic Dehydrated Nipa Palm / 

4thRajabhat University National and International Research 

and Academic Conference (RUNIRAC IV), 22nd – 24th 

November 2016, BuriramRajabhat University, pp 446-454 

0.40 6 (วท.) 2.40 2.2.3.24 

บทความท่ีไป

เผยแพร (วท.) 

 

 

 

 

2.2.3.25 

บทความท่ีไป

เผยแพร (วท.) 

 

 

 

 

 

2.2.3.26 

บทความท่ีไป

เผยแพร (วท.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.27 

บทความท่ีไป

เผยแพร (วท.) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

5. อาจารย ดร.ไกรรัช เทศมี และ อาจารย ดร.นวลระหง      

เทพวิวัฒนจิต 

Development of Nipa Sap Vinegar Drink / 4thRajabhat 

University National and International Research and 

Academic Conference (RUNIRAC IV), 22nd – 24th November 

2016, BuriramRajabhat University, pp 455-462 

6. ผูชวยศาสตราจารยประสิทธ์ิ ภูสมมา 

Design Computer Backup Power Rated 500 VA Using a 

Supercapacitor Power Supply / Seoul International 

Conference on Engineering and Applied Science (SICEAS 

2017), 6-9 February 2017 at Seoul, South Korea 

2.2.3.28 

บทความท่ีไป

เผยแพร (วท.) 

 

 

 

2.2.3.29 

บทความท่ีไป

เผยแพร (วท.) 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

0.40 - - - 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติ

ท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตมหาวิทยาลัย

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

การท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ี

ออกประกาศ 

0.40 - - - 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต

มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ

ใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน

นับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.40 1 (วจก.) 0.40 - 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชราภา เอื้ออมรวนชิ 

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม / วารสารวิชาการ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มกราคม - มิถุนายน 2560 

0.40 1 (วจก.) 0.40 2.2.3.30 

บทความวิชาการ 

(วจก.) 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - - 

- บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2 

0.60 2 (คร.) + 

14 (วจก.) 

+1 (วท.) 

= 17 

 

10.20 - 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

1 .  ผูชวยศาสตราจารย ดร .พัชรี  ปยภัณฑ และอาจารย       

ดร.ปรีชา  ธนะวิบูลย 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตีพิมพในวารสารราชภัฏ

ธนบุรีรับใชสังคม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) 

2. อาจารย ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ 

เร่ือง การจัดการความรูกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ

วิสาหกิจชุมชนตนแบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีสวนรวมตีพิมพใวารสาร

จันทรเกษมสารฉบับท่ี 45 ปท่ี 23 

0.60 2 (คร.) 1.20 2.2.3.31 

บทความ (คร.) 

 

 

 

2.2.3.32 

บทความ (คร.) 

1. อาจารยวสุธิดา นักเกษม และอาจารยปฐมพงษ บําเริบ 

การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการจังหวัด

สมุทรปราการในการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / 

วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใชสังคม.3(2), (กรกฎาคม-ธันวาคม 

2560) 

2 .  อาจารยบุญชู  สงวนความดี   และอาจารย วสุ รั ตน          

ดวงสุวรรณ 

ปจจัยแหงความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาดเล็กของมนุษย

เงินเดือน / วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.(พฤศจิกายน-ธันวาคม 36 (6), 2560) 

3. อาจารยภูธร กอดแกว ,อาจารยวรพงศ โพลงอยู, อาจารย

ดร.เฉลิมชัย ศุขไพบูลยและอาจารยวรพจน แสงอรามรุงโรจน 

ศักยภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยของ อุตสาหกรรมอาหารทะเลท่ี

มีตอการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ กลับสูประเทศ / วารสาร

วิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร, 11(1), 

199-208. (2560). 

4. อาจารยสุชีลา ศักด์ิเทวิน 

วัฒนธรรมองคการและความผูกพันกับองคการ ของบุคลากรสาย

สนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. / วารสารวิจัยราชภัฏ

ธนบุรีรับใชสังคม. 3(2), (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) 

5. ผูชวยศาสตราจารยศศิธร เทียมถนอม 

การเปดรับขาวสารการรับรูโครงการออมเงินเพ่ือดํารงชีพในวัย

สูงอายุของลูกจางในมหาวิทยาลัยราชภัฏฝงธนบุรี / วารสารวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2560 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐวัฒน คณารักสมบัติ 

การรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขา

ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ / วารสาร

0.60 14 (วจก.) 8.40 2.2.3.33 

บทความ (วจก.) 

 

 

 

2.2.3.34 

บทความ (วจก.) 

 

 

2.2.3.35 

บทความ (วจก.) 

 

 

 

 

2.2.3.36 

บทความ (วจก.) 

 

 

2.2.3.37 

บทความ (วจก.) 

 

 

2.2.3.38 

บทความ (วจก.) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม - 

มิถุนายน 2560 

7. อาจารย ดร.นิรมล บางพระ 

ความรุนแรงตอสตรีในสื่อมวลชน / วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับ

ใชสังคม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2560 

8.อาจารยลลิตา พวงมหา 

อัตลักษณและตัวตนในยุคสังคมเครือขาย / วารสารวิจัยราชภัฏ

ธนบุรี รับใชสังคม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2560 

9. อาจารยเบญริสา ตันเจริญ 

พฤติกรรมการเปดรับขาวการเมืองออนไลนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ / วารสารมหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2560 

10. อาจารยพูนลาภ ประสงคเงิน 

ทฤษฎีตลาดมะนาวกับแนวทางแกปญหาทัวรศูนยเหรียญ / 

วารสารมนุษยสังคมปริทัศนปท่ี 19 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 

11. อาจารย ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ 

แนวทางการพัฒนาการตลาดบริการของสถานพยาบาลผูสูงอายุใน

กรุงเทพ / วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใชสังคม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

12. อาจารย ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ 

การจัดการเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงทางการเงินของสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย / วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน ปท่ี 7 

ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2560 

13. อาจารย ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ 

การจัดการเพ่ือเสริมสรางการเติบโตของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กใน

เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย / วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2560 

14. อาจารย ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ 

รูปแบบจําลองธุรกิจเพ่ือการแขงขันของระบบโลจิสติกสตนน้ําใน

อุตสาหกรรมน้ํามันของประเทศไทย / วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปท่ี12 

ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 

 

2.2.3.39 

บทความ (วจก.) 

 

2.2.3.40 

บทความ (วจก.) 

 

2.2.3.41 

บทความ (วจก.) 

 

 

2.2.3.42 

บทความ (วจก.) 

 

2.2.3.43 

บทความ (วจก.) 

 

 

2.2.3.44 

บทความ (วจก.) 

 

 

2.2.3.45 

บทความ (วจก.) 

 

 

2.2.3.46 

บทความ (วจก.) 

1. อาจารย ดร.นวลระหง เทพวิวัฒนจิต 

Production of Vinegar from Nipa (NypafruticansWurmb) 

Sap Using Rapid-tray-culture Method for Community Use / 

วารสารศรีวนาลัยวิจัย ฉบับพิเศษ 2/2559 ปท่ี 6 หนา 124-136 

0.60 1 (วท.) 0.60 2.2.3.47 

บทความ (วท.) 

- บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมท่ี 2 

0.60 1 (มส.) - - 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

1. Mr.Wu Zhibin 

The Development of Chinese Nikaya Mahayana 

Buddhism in Thailandวารสารจีนศึกษา (Chinese Studies 

Journal) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม -

ธันวาคม 2560 

0.6 1 (มส.) 0.60 2.2.3.48 

เอกสารบทความ

วารสารวิชาการ 

(มส.) 

- บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตมหาวิทยาลัยนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

(ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list)  

0.80 - - - 

- บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยู

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตมหาวิทยาลัยนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

(ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list)  

0.80 - - - 

- บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล  

TCI กลุมท่ี 1 

0.80 2 (มส.) + 

15(วจก.) 

+7 (วท.) 

= 24 

19.20 - 

1. อาจารยไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ 

การศึกษาคุณคาดานอัตลักษณของศิลปะขางถนนเพ่ือการสราง

มูลคาสู เศรษฐกิจสรางสรรควารสารวิชาการ มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปท่ี 25 ฉบับท่ี 49  กันยายน – 

ธันวาคม 2560 

2. ผูชวยศาสตราจารยดร .พัฒนา ศรีสุรักษ และอาจารย     

เพ็ญพิสุทธ์ิ ศิริ 

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาในสถานการณท่ี

งายตอการกระทบกระท่ังจิตใจวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปท่ี 

12 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2560 - ธันวาคม 2561 

0.80 2 (มส.) 1.60 2.2.3.49เอกสาร

บทความใน

วารสารวิจัย(มส.) 

 

2.2.3.50 

เอกสารบทความ

ในวารสารวิจัย 

(มส.) 

1. อาจารย ดร.จิระพงค เรืองกุน 

การจัดการความรักความใครในท่ีทํางานขององคการธุรกิจใน

ประเทศไทย / วารสารพัฒน บริหารศาสตร, 57(2), (เมษายน-

มิถุนายน 2560). 

0.80 15(วจก.) 12 2.2.3.51 

วารสาร (วจก.) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

2. อาจารย ดร.จิระพงคเรืองกุน, อาจารยกมลศักด์ิ วงศศรีแกว 

และนางสายใจ ชุนประเสริฐ 

การพัฒนาชุมชนเขมแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนพูนบําเพ็ญ เขต ภาษี

เจริญ กรุงเทพฯ / วารสารพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 5(1), 46-

57.  ทเวลลพริ้นต.(2560). 

3. อาจารย ดร.จิระพงค เรืองกุน 

การกลั่นแกลงรังแกกันในท่ีทํางาน: พฤติกรรม ท่ีมาและผลกระทบ 

และการปองกัน / วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน, 

(2560) 11(2), 9-20. 

4. อาจารยสุวรรณา  รุจิโมระ 

ความคิดเห็นของอาจารยศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัด

พิษณุโลก ตอการจัดการความรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม / วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟารอีส

เทอรน, (2560) 11(4), 147-159. 

5. ผูชวยศาสตราจารยประภาพิทย  อินทรชัย 

เคล็ดลับในการสื่อสารท่ีดี / วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีปท่ี 

11 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐวัฒน คณารักสมบัติ 

4 P’s กับ 4 C’s และ CRM วิวัฒนาการจากอดีตสูปจจุบันจาก

มุมมองของผูผลิตมาสูการมุงเนนท่ีมุมมองของผูบริโภค / วารสาร

ปญญาภิวัฒน ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

7. ผูชวยศาสตราจารยดร. พัชราภา เอื้ออมรวนิช 

การสื่อสารภายใตมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามแนวคิด 

Geert Hofstede / วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปท่ี 25 ฉบับท่ี 47 มกราคม – เมษายน 2560 

8. อาจารยสิรปกรณ ใจแกว 

แนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑอาหาร : กาแฟควบคุมน้ําหนัก / 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2560 

9. อาจารยพรทิพย มโนดํารงสัตย และอาจารยฎายิน         

พรยุทธพงศ 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีกับผลการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ปท่ี11 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 

10. รองศาสตราจารยปดิวรัดา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

กระบวนทัศนการพัฒนาจิตกับการพัฒนาบุคลิกภาพ / วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ป

2.2.3.52 

วารสาร (วจก.) 

 

 

 

2.2.3.53 

วารสาร (วจก.) 

 

 

2.2.3.54 

วารสาร (วจก.) 

 

 

 

2.2.3.55 

วารสาร (วจก.) 

 

2.2.3.56 

วารสาร (วจก.) 

 

 

2.2.3.57 

วารสาร (วจก.) 

 

 

2.2.3.58 

วารสาร (วจก.) 

 

 

2.2.3.59 

วารสาร (วจก.) 

 

 

 

2.2.3.60 

วารสาร (วจก.) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2560 

11. อาจารย ดร.ณพร เจียมโฆสิต 

ปจจัยท่ีมีผลการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวของ

ชุมชนบางดวน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ / วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ป

ท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2560 

12. อาจารย ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ 

ศักยภาพในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธของวัดในจังหวัด

ปทุมธานี / วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมน ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 

13. รองศาสตราจารยวรารัตน เขียวไพร ี

การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ

วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร / วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

ธนบุรี ปท่ี 11 ฉบับท่ี 25 

14. รองศาสตราจารยวรารัตน เขียวไพร ี

การพัฒนาตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการความเสี่ยงทางธุรกิจและบริบท

ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุรปราการ / วารสารปญญาภิวัตน ปท่ี 

9 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

15. รองศาสตราจารยวรารัตน เขียวไพร ี

การเสริมสรางศักยภาพการจัดการสิ่งแวดลอมดานการปองกันและ

บําบัดน้ําเสีย โดยการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีสิ่งแวดลอม 

/ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ปท่ี 37 ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 

 

2.2.3.61 

วารสาร (วจก.) 

 

 

 

2.2.3.62 

วารสาร (วจก.) 

 

 

2.2.3.63 

วารสาร (วจก.) 

 

 

2.2.3.64 

วารสาร (วจก.) 

 

 

 

2.2.3.65 

วารสาร (วจก.) 

 

 

1.ผูชวยศาสตราจารยดร.เกรียง กิจบํารุงรัตน 

การวิเคราะหปจจัยขอมูลของอัตราสวนทางการเงินของสหกรณ

ภาคการเกษตรและสหกรณนอกภาคการเกษตร ประจําป 2558 / 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology 

Silpakorn University ปท่ี 3 ฉบับท่ี 6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

2559 หนา 29-42 

2. ผูชวยศาสตราจารยดร.เกรียง กิจบํารุงรัตน 

ตัวแบบการถดถอยแบบมัลติโนเมียลลอจิสติกเพ่ือการจัดกลุมการ

เรียนและตัวแบบการถดถอยลอจิสติกเชิงอันดับสําหรับการวิเคราะห

เกรดนักศึกษา / วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and 

Technology Silpakorn University ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เดือนมีนาคม-

เมษายน 2560 หนา 19-35 

 

0.80 7 (วท.) 5.60 2.2.3.66 

วารสารวิชาการ 

(วท.) 

 

 

 

2.2.3.67 

วารสารวิชาการ 

(วท.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

3. อาจารยกิติยา โตะทอง 

การจัดการศพตามวิถีอิสลามกับการจัดการสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

/ วารสารการจัดการสิ่งแวดลอม ปท่ี 13 (ฉบับท่ี 2) กรกฎาคม–

ธันวาคม 2560 หนา 100 – 117 

4. ผูชวยศาสตราจารยดร.เกรียง กิจบํารุงรัตน 

วิธีจําแนกกลุมการเปนโรคมะเร็งเตานมดวยวิธีการทางสถิติ / 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology 

Silpakorn University ปท่ี 4 ฉบับท่ี 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2560  

หนา 42-55 

5. อาจารยกิติยา โตะทองและ อาจารยวงจันทร นุนคง 

จริยศาสตรสิ่งแวดลอมตามแนวทาง จริยศาสตรอิสลาม / วารสาร

วิทยาศาสตรบูรพา ปท่ี 22 (ฉบับท่ี 3)กันยายน – ธันวาคม 2560 

หนา 206-221 

6. นางสาวรัชฎาภรณ บัวชัยสงค และอาจารยจันวิภา สุปะกิ่ง 

การพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมฟกขาวผสมแบคทีเรียกรดแลคติก

จากนมคีเฟอร / วารสารวิชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ป

ท่ี 15 (2560) หนา 195-202 

7. ผูชวยศาสตราจารยประสิทธ์ิ ภูสมมา,อาจารยณัฐคมณ 

ไพศาลวัสยศ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติ กอบัวแกว 

การออกแบบเคร่ืองสํารองไฟขนาด 500 โวลตแอมป โดยใช

ซุปเปอรคาปาซิเตอรเปนแหลงจายพลังงาน สําหรับคอมพิวเตอร / 

วารสารวิชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปท่ี 15 (2560) 

หนา 203-214 

2.2.3.68 

วารสาร (วท.) 

 

 

2.2.3.69 

วารสารวิชาการ 

(วท.) 

 

 

2.2.3.70 

วารสาร (วท.) 

 

 

2.2.3.71 

วารสารวิชาการ 

(วท.) 

 

2.2.3.72 

วารสารวิชาการ 

(วท.) 

 

- บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล  

TCI กลุมท่ี 1 

0.80 3 (มส.) 2.40 - 

1. ผูชวยศาสตราจารยดร.จันทนาอินทฉิม 

ศาสตรของพระราชา : ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 11 ฉบับพิเศษเพ่ือ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2560 หนา 

295-308 

2. อาจารย ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 

พระมหาบารมี : พระแสงสรรคชัยศรีแหงการผาทางตันทางการ

เมืองไทยวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 11 ฉบับพิเศษ

เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2560 

หนา 69-84 

3. อาจารยไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ 

ศิลปะขางถนนการแสดงออกบนพ้ืนท่ีสาธารณะ : ตอเหตุการณ

0.80 3 (มส.) 2.40 2.2.3.73 

เอกสารบทความ

ในวารสารวิจัย 

(มส.) 

 

2.2.3.74 

เอกสารบทความ

ในวารสารวิจัย 

(มส.) 

 

2.2.3.75 

เอกสารบทความ
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งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
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ตารางอางอิง 

สําคัญในสังคมวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 

กรกฎาคม 2560 - ธันวาคม 2560 

ในวารสารวิจัย 

(มส.) 

- บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ 

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - - 

- บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - - 

ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - - 

ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคการระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1.00 - - - 

ผลงานคนพบพันธพืช พันธสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 1.00 - - - 

ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 

1.00 1 (คร.) + 

2 (วท.) = 

3 

3 - 

1. ผูชวยศาสตราจารยเกษมสันต รุทธ์ิอมร  

เร่ือง พีชคณิตเชิงเสน Linear Algebra ISBN:978-616-316-329-

5 พิมพท่ี โรงพิมพพิทักษการพิมพ กรุงเทพ ปท่ีพิมพ 2557-2558 

1.00 1 (คร.) 1.00 2.2.3.76 

หลักฐานการ

กําหนดตําแหนง

ทางวิชาการของ 

ผศ.เกษมสันต      

รุทธิ์อมร(คร.) 

1. ผูชวยศาสตราจารยลือเดช ปตุพงศ 

ฟสิกส 1 (2560) / ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เม่ือวันท่ี 

5 มีนาคม 2561 (แตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ต้ังแต

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559) 

2. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย คูอมรพัฒนะ 

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตพรอมเกมประยุกต (ฉบับปรับปรุง

2560) / ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 

2561 (แตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ต้ังแตวันท่ี 11 

กรกฎาคม 2560) 

1.00 2 (วท.) 2.00 2.2.3.77  

คําสั่ง

มหาวิทยาลัย 

(วท.) 

2.2.3.78  

คําสั่ง

มหาวิทยาลัย 

(วท.) 

 

ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ 

1.00 - - - 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของอาจารยประจํา 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

สรุปจํานวนผลงานทางวิชาการ 19 (คร.)+ 13 (มส.) + 37 (วจก.) + 23(วท.) = 92 

งานสรางสรรค 

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online 

0.20 4 (มส.) 0.80 - 

1. อาจารยอรนุช สมคะเน 

นิทรรศการทัศนศิลปเทิดพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 ยอนรอยพระ

บาทยาตรา ณ บานโปง นิทรรศการทัศนศิลปเทิดพระเกียรติ รัชกาลท่ี 

9 (Remembrance of King Rama IX) ณ สมบัตินภานิวาส (บานไก

คู) อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีระหวางวันท่ี 1-14 มิถุนายน 2560 

1. ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร 

0.20 4 (มส.) 0.80 2.2.3.79 

เอกสารรวบรวม

งานสรางสรรค 

“นิทรรศการ

ทัศนศิลป

เทิดพระเกียรติ 

รัชกาลท่ี 9”(มส.) 

2.2.3.80 รายชื่อ

คณะกรรมการ

พิจารณางาน

สรางสรรค (มส.) 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย 0.40 - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

0.80 - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - - 

สรุปจํานวนผลงานสรางสรรค 4 (มส.) 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 64 (คร.) + 82 (มส.) + 74(วจก.) + 64(วท.) = 284 

จํานวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 19 (คร.) + 13 (มส.) +37 (วจก.) + 23(วท.) = 92 

จํานวนผลงานสรางสรรคท้ังหมด 4 (มส.) 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 8 (คร.) + 6 (มส.) + 22.2 (วจก.) 12 (วท.) = 48.2 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

0.2 (มส.) 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 

12.5 (คร.) + 7.32 (มส.) + 30 (วจก.) + 18.75 (วท.) 

 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

0.24 (มส.) 

คะแนนของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 3.13 (คร.) + 1.83 (มส.) + 7.5 (วจก) + 3.13 (วท)   

คะแนนของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 0.06 (มส.) 

ผลคะแนน [3.13 (คร.) + 1.89 (มส.) + 5 (วจก) + 3.13 (วท)] / 

4  = 13.33/4 = 3.29 

 

75 
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สรุปผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรคของนักวจิัย 

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของนักวิจัย 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 2 0.40 - 

1. นายธุวพล คงนอย 

การมีสวนรวมของชุมชนในการสํารวจสภาพแวดลอมเกี่ยวกับหอย

หลอดในพ้ืนท่ีบานขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ / โครงการการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย”ครั้งท่ี 4 วันท่ี 

21-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 

2. นายวีรชัย  คําธร 

กระบวนการกลุมพลิกพ้ืนผืนปาเพ่ือการเรียนรูกาวสูการเปนแหลง

ทองเท่ียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : มิติภาวะผูนํากลุมตอ

การจัดการปาชุมชน /โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย”ครั้งท่ี 4วันท่ี 21-24 พฤศจิกายน 2559 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 

0.20 2 0.40 2.2.3.81 บทความ 

(สวพ.) 

 

 

 

 

2.2.3.82 บทความ 

(สวพ.) 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 3 1.20 - 

1. Pornsiri Kongnual 

The Learning Process of Communities and the 

Implications of People   in the Communities: A Case Study 

of the Strengthening Communities in SamutPrakan 

Province / โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการ

นานาชาติ คร้ังท่ี 13 The Inter-University Cooperation Program 

เรื่อง “เครือขายความรู เ พ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สั งคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในประชาคมอาเซียน” 

2. Wirachai Kamthorn 

Group dynamics of forestry restoration to encourage 

leaning outcome and reinforce conservative community 

forest behavior based on sufficiency economy philosophy 

/ โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 13 

The Inter-University Cooperation Program เรื่อง “เครือขาย

ความรู เ พ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอมในประชาคมอาเซียน” 

3. Suchada Tanopanuwat 

The Study of Learning Process of the Elders and Utilization 

of the Community People in Samutprakarn Province / 

โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 13 

0.40 3 1.20 2.2.3.83 บทความ 

(สวพ.) 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.84 บทความ 

(สวพ.) 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.85 บทความ 

(สวพ.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของนักวิจัย 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

The Inter-University Cooperation Program เรื่อง “เครือขาย

ความรู เ พ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอมในประชาคมอาเซียน” 

สรุปจํานวนผลงานทางวิชาการ 5 เรื่อง คาถวงน้ําหนัก 1.60 

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 4 

จํานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 5 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย 1.60 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย 40 

คะแนนผลงานวิชาการของนักวิจัย 5 

ผลคะแนนรวม 4 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา [3.13 (คร.) + 1.89 (มส.) + 5 (วจก) + 3.13 (วท) + 5 

(สวพ.)] / 5 =18.15/5 = 3.63 

 

รายการหลักฐาน 

 2.2.3.1 บทความวิจัย (คร.) 

 2.2.3.2 บทความวิจัย (คร.) 

 2.2.3.3 บทความวิจัย (คร.) 

 2.2.3.4 รายงานการประชุมฯ (มส.) 

 2.2.3.5 สูจิบัตรนําเสนอ Poster (มส.) 

 2.2.3.6 เอกสาร Proceedings (มส.) 

 2.2.3.7 เอกสาร Proceedings (มส.) 

 2.2.3.8 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.9 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.10 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.11 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.12 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.13 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.14 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.15 บทความ (วท.) 

 2.2.3.16 บทความ (วท.) 

 2.2.3.17 บทความ (วท.) 

 2.2.3.18 บทความ (วท.) 

 2.2.3.19 บทความ (วท.) 

 2.2.3.20 บทความ (วท.) 

 2.2.3.21 บทความ (วท.) 

 2.2.3.22 บทความที่ไปเผยแพร (คร.) 
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 2.2.3.23 บทความที่ไปเผยแพร (มส.) 

 2.2.3.24 บทความที่ไปเผยแพร (วท.) 

 2.2.3.25 บทความที่ไปเผยแพร (วท.) 

 2.2.3.26 บทความที่ไปเผยแพร (วท.) 

 2.2.3.27 บทความที่ไปเผยแพร (วท.) 

 2.2.3.28 บทความที่ไปเผยแพร (วท.) 

 2.2.3.29 บทความที่ไปเผยแพร (วท.) 

 2.2.3.30 บทความวิชาการ (วจก.) 

 2.2.3.31 บทความ (คร.) 

 2.2.3.32 บทความ (คร.) 

 2.2.3.33 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.34 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.35 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.36 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.37 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.38 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.39 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.40 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.41 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.42 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.43 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.44 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.45 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.46 บทความ (วจก.) 

 2.2.3.47 บทความ (วท.) 

 2.2.3.48 เอกสารบทความวารสารวิชาการ (มส.) 

 2.2.3.49 เอกสารบทความในวารสารวิจัย (มส.) 

 2.2.3.50 เอกสารบทความในวารสารวิจัย (มส.) 

 2.2.3.51 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.52 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.53 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.54 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.55 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.56 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.57 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.58 วารสาร (วจก.) 
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 2.2.3.59 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.60 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.61 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.62 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.63 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.64 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.65 วารสาร (วจก.) 

 2.2.3.66 วารสารวิชาการ (วท.)  

 2.2.3.67 วารสารวิชาการ (วท.) 

 2.2.3.68 วารสาร (วท.) 

 2.2.3.69 วารสารวิชาการ (วท.) 

 2.2.3.70 วารสาร (วท.) 

 2.2.3.71 วารสารวิชาการ (วท.) 

 2.2.3.72 วารสารวิชาการ (วท.) 

 2.2.3.73 เอกสารบทความในวารสารวิจัย (มส.) 

 2.2.3.74 เอกสารบทความในวารสารวิจัย (มส.) 

 2.2.3.75 เอกสารบทความในวารสารวิจัย (มส.) 

 2.2.3.76 หลักฐานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ ผศ.เกษมสันต รุทธิ์อมร(คร.) 

 2.2.3.77 คําส่ังมหาวิทยาลัย (วท.) 

 2.2.3.78 คําส่ังมหาวิทยาลัย (วท.) 

 2.2.3.79เอกสารรวบรวมงานสรางสรรค “นิทรรศการทัศนศิลปเทิดพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9”(มส.)  

 2.2.3.80 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณางานสรางสรรค(มส.)  

 2.2.3.81 บทความ (สวพ.) 

 2.2.3.82 บทความ (สวพ.) 

 2.2.3.83 บทความ (สวพ.) 

 2.2.3.84 บทความ (สวพ.) 

 2.2.3.85 บทความ (สวพ.) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.25 จํานวนผลงานทางวชิาการทั้งหมด  

92 เรือ่ง จํานวนผลงานสรางสรรค

ทั้งหมด 1 เรือ่ง และสถาบันวิจยั

และพัฒนา 5 เรือ่ง 

3.63   
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 2 : การวิจัย 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

2.1 5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ   5.00 

2.2 4.51 ผลรวมทกุคณะและหนวยงานวจิัย 

เทากับ 4.84 

  4.84 

2.3 4.25 จํานวนผลงานทางวชิาการทั้งหมด 

92 เรือ่ง จํานวนผลงานสรางสรรค

ทั้งหมด 4 เรือ่งและสถาบันวิจัย

และพัฒนา 5 เรื่อง 

  3.63 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที ่2 4.49 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพฒันา องคประกอบที่ 2 
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรคอยาง

ชัดเจนและเปนระบบ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทํา

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อใชเปนระบบจัดการ

ฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยให

บุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถสามารถสืบคนขอมูล

และดาวนโหลดขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

2. มีการรวมกับหนวยงานเครือขาย จัดการประชุม

วิชาการระดับชาติ เพื่อสนับสนุน ใหนักวิจัยมีการนํา

ผลงานวิจัยเผยแพรในเวทีวิชาการ 

3 .  มี ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น

โครงการวิจัยและสนับสนุนทุนในการเผยแพรผลการวิจัย

ของบุคลากร โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติไวอยาง

ชัดเจน 

4. มีการดําเนินงานเกี่ยวกับวารสารในชื่อ “ราชภัฏ

ธนบุรีรับใชสังคม” ซึ่งอยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 เพื่อ

เปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลภายนอก 

สามารถนําผลงานวิจัยเสนอตีพิมพ 

5. มีการดําเนินโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร

ของมหาวิทยา ลัย ใหมีความสามารถและดํ า เ นิน

โครงการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง โดยการ

จัดโครงการอบรมตางๆ ดานการวิจัยและภาษา 

6. มีระบบควบคุมคุณภาพของงานวิจัย โดยการ

ติดตามการดําเนินโครงการวิจัยเปนระยะ ไดแก 1) การ

1 .  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  อยู ในระหวางการกําหนด

หลักเกณฑในการสนับสนุนงานสรางสรรคเชิงวิชาการ ใหมีความ

ชัดเจน และสอดคลองกับระเบียบการใหทุน อุดหนุนการวิจัย ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อยูในระหวางการดําเนินการ

สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดนําผลงานไป

ใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม เพื่อชุมชนและสังคม 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ควรมีการพัฒนางานวิจัยดาน

นวัตกรรม เพื่อนําไปสูการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร 
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จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

พิจารณาและประเมินขอเสนอโครงการวิจัย (ตนน้ํา) 2) 

การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการวิจัยระหวางนักวิจัยและ

ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหนักวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยได

ถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและระเบียบวิธีวิจัย (กลาง

น้ํา) และ3 )  การประเมินคุณภาพและใหคําแนะนํา

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  (ปลายน้ํ า )  โดยในการ

ดําเนินการระยะตางๆ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญตามสาขา    

ใหคําแนะนํา 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 

 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพึงใหบริการทางวิชาการ

แกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญการใหบริการทาง

วิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชนการ

อนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เปนแหลงอางอิงทางวิชาการใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา

วิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการใหบริการทางวิชาการ นอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคม

แลว มหาวิทยาลัยยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือเพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนา

หลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของมหาวิทยาลัยจากการใหบริการทาง

วิชาการดวย 

 

 ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 

 ตัวบงชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสงัคม 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงกระบวนการในการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย นํามาจัดทํา แผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการ

ที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมิน

ความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและ

สังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือระหวางคณะหรือ

หนวยงานเทียบเทา 

 2.  จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1 

 3.  ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

 4.  ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 5.  มหาวิทยาลัยสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย 

 6.  ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยตามขอ 2 โดยมีจํานวน

อาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ 
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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 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการกลางดําเนิน การบริการ

วิ ชาการแก สั งคม และชุมชน โดยมี

บุคลากรทุกคณะและหนวยงาน เปน

ตัวแทนเขารวมประชุม เพื่อรวมกันกําหนด

ชุมชนเปาหมายและพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 13 

เขต ไดแก เขตธนบุรี คลองสาน บางกอก

นอย ภาษีเจริญ ตล่ิงชัน ราษฎรบูรณะ 

บางกอกใหญ จอมทอง ทวีวัฒนา บางพลัด 

บางขุนเทียน บางคอแหลม และประเวศ 

และพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทุกอําเภอ 

สําหรับชุมชนเปาหมายในการพัฒนา

ใหเขมแข็งตาม Area Basedในกรุงเทพ- 

มหานคร คือ ชุมชนยานกะดีจีน 6 ชุมชน 

ไดแก ชุมชนวัดกัลยาณ ชุมชนกุฎีจีน 

ชุมชนวัดประยุรวงศ ชุมชนบุปผาราม 

ชุมชนกุฎีขาว และชุมชนโรงคราม ซึ่งคง

ความหลากหลายทางมรดกวัฒนธรรม

ของ 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ (พุทธเถรวาท 

พุทธมหายาน คริสต และมุสลิม) ในสวน

พื้นที่สมุทรปราการ ชุมชนเปาหมายคือ 

อําเภอบางพลี โดยทุกคณะมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งตามพระรา

โชบาย 

3.1.1.1 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ที่ 559/2561 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการกลางดําเนินการ

บริการวิชาการแกสังคม และชุมชน  

3.1.1.2แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2556 – 2560) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การบริการ

วิชาการแกชุมชนและสังคม และ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2560  

3.1.1.3  คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ที่ 175/2561 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการกลางดําเนินการการ

จัดประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 

 3.1.1.4  สรุปผลการประชุมเพื่อ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จังหวัด

สมุทรปราการ 

 2 จัดทําแผนบริการวิชาการ

โดยมีสวนรวมจากชุมชน

หรือองคการเปาหมายที่

กําหนดในขอ 1 

มหาวิทยา ลัยราชภัฏธนบุรี  โดย

ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ไ ด จั ด ทํ า

แผนพัฒนาชุมชนกุฎีจีนขึ้นซึ่งไดรับความ

ร วมมือจาก ชุมชน โดยชุมชนไดพา

3.1.2.1 แผนพัฒนาชุมชนกุฎีจีน  

3.1.2.2 ภาพกิจกรรมประชุมพัฒนา

แผนชุมชนกุฎีจีน 

3.1.2.3 สรุปผลการประชุมเพื่อ
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะทํางานเดินสํารวจพื้นที่โดยรอบ และ

ใหสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการของ

ชุมชนที่จะใหเขาไปพัฒนา ไดแก ความ

ตองการในเรื่องอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได 

หรือการพัฒนากลุมผู สูงอายุในชุมชน 

ฯลฯ โดยทางมหาวิทยาลัยรวมกับทุก

คณะ ในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนยาน

ก ะ ดี จี น อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  เ ช น  คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการพัฒนา

กลุมผูสูงอายุในชุมชนในการทําสติ๊กเกอร

ไลนเพื่อเพิ่มรายได หรือการถายรูป แตง

รูปดวยแอพลิเคชั่นในมือถือ ฯลฯ คณะ

วิทยาการจัดการ มีการอบรมคนในชุมชน

ในการทําเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสราง

รายไดเพิ่ม อบรมการทําบัญชีครัวเรือน

ฯลฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มีการอบรมการจัดทําพวงมโหตรเพื่อ

สรางรายไดหรือไวประดับตกแตง ฯลฯ 

ในสวนของคณะครุศาสตร มีการพัฒนา

ทองถิ่น โดยมีโครงการเพื่อการศึกษาและ

พัฒนาทองถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยเปนพี่

เล้ียง จํานวน 20 โรงเรียน ที่เปนโรงเรียน

พื้นที่เปาหมาย 

ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ มีการประชุมหนวยงาน

ภาครัฐ ชุมชน องคการปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการในการ

พัฒนาทองถิ่นเพื่อนําขอมูลมาจัดทํา

แผนการพัฒนาทองถิ่นมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ จากการ

สํารวจปญหาและความตองการในการ

พัฒนาทองถิ่น ชุมชนในพื้นที่สมุทร - 

ปราการมีความตองการดังนี้  

1 .  การสนับสนุนดานการจัดการ

ส่ิงแวดลอมทั้ งภายใน และภายนอก

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จังหวัด

สมุทรปราการและภาพกิจกรรม 

3.1.2.4 แผนการพัฒนาทองถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จังหวัด

สมุทรปราการ  (พ.ศ. 2561 -2565) 

3.1.2.5 ภาพกิจกรรมการบริการ

วิชาการแกชุมชนและสังคมใน

จังหวัดสมุทรปราการ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ชุมชนเชน ปญหาขยะมูลฝอย ปญหาการ

ระบายน้ําเสีย ปญหาตนปรือ                 

2 .  การสนับสนุนดานการแปรรูป

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ า ห า ร  ก า ร เ พิ่ ม มู ล ค า

ผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑใหกับ

ผลิตภัณฑของชุมชน การพัฒนาชอง

ทางการจัดจําหนายสินคาและบริการ

ใหกับชุมชน 

3. การสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม 

ดานการทองเที่ยว พัฒนาแหลงทองเที่ยว

ใหกับชุมชน อบรมมัคคุเทศกทองถิ่น ให

ขอมูลดานการทองเที่ยว 

4. การสนับสนุนดานการศึกษา เชน 

การอบรมภาษาที่สองเพื่อการส่ือสาร 

การจัดพื้นที่หองสมุดชุมชน การจัดพื้นที่

แหลงการเรียนรูของชุมชน การจัดพื้นที่

สําหรับสนามเด็กเลนที่ไดมาตรฐาน เปน

ตน 

5. การสนับสนุนดานอื่นๆ เชน การ

คมนาคม พลังงานทดแทน การสงเสริม

อาชีพใหกับชุมชน เปนตน 

โดยทางมหาวิทยาลัยไดเขาพัฒนา

ชุมชนในอําเภอบางพลีตามความตองการ 

เชน โครงการบริหารจัดการขยะและ

ส่ิงแวดลอม มีการพัฒนาบรรจุ ภัณฑ

ใหกับผลิตภัณฑของชุมชน เชน ถุงใสใส

ปลาสลิดแบบสุญญากาศ ออกแบบถุงใส

ปลาสลิดใหสวยงาม ฯลฯ มีโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการการ

สอนและสาธิตการทําพวงมโหตรใหกับ

ชุมชน โดยชุมชนสามารถนําไปสราง

รายไดหรือไวประดับตกแตงตามเทศกาล

ตางๆ หรือโครงการบริการวิชาการ การ

สงเสริมอาชีพของชุมชนดวยหลักสูตร 

“การทําลูกประคบสมุนไพร” เปนตน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3 ชุ ม ช น ห รื อ อ ง ค ก า ร

เปาหมายไดรับการพัฒนา

และมี ความเข มแข็ งที่ มี

หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

มห า วิ ท ย า ลั ย ร ว ม กั บ คณะและ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเขาไปพัฒนา

ชุมชนใหมีความเขมแข็งและมีหลักฐานที่

ปรากฏชัดเจน เชน 

- ชุมชนมีเครื่องดื่มสมุนไพรที่สามารถ

จัดจําหนายคูกับขนมฝรั่งกุฎีจีน ภายหลัง

จากการไดรับการอบรมจากมหาวิทยาลัย 

ซึ่งเปนการตอยอดและสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับผลิตภัณฑของชุมชน 

- โครงการสรางจิตสํานึกและความ

ตระหนักในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต

ชุมชนเมืองและจิตอาสาสงเสริมความ

สะอาดในชุมชน เปนการพัฒนาโดย

รวมมือกับชุมชน เพื่อความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่  

ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ เขาไปพัฒนาทองถิ่นใหมี

ความเขมแข็งและมีหลักฐานที่ปรากฏ

ชัดเจน ดังนี้ 

- วิทยากรเพื่อใหความรูดานตางๆ ใน

จังหวัดสมุทรปราการ เชน อบรมใหกับ

กลุมเกษตรกรแปลงใหญอําเภอบางพลี 

ในการพัฒนาแผนธุรกิจของกลุม หลังจาก

นั้นอบรมดานการพัฒนาการตลาดของ

ผลิตภัณฑ และอบรมการพัฒนาตลาด

ออนไลน อีกทั้งคณาจารยของมหาวิทยาลัย

ชวยออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความ

นาสนใจและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

3 . 1 . 3 .1  สารประกั น คุณภาพ

การศึกษา ปการศึกษา 2560 

3.1.3.2 ภาพกิจกรรมการบริการ

วิชาการแกชุมชนและสังคมในเขต

จังหวัดสมุทร- ปราการ 

3.1.3.3 หนังสือเชิญบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปน

วิทยากรในการใหบริการวิชาการแก

ชุมชนและสังคมในเขตจั งหวัด

สมุทรปราการ 

3 . 1 . 3 . 4  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการในการบริการวิชาการแก

ชุมชนเพื่อเสริมสรางอาชีพและ

ความเขมแข็งของชุมชน 

 4 ชุ ม ช น ห รื อ อ ง ค ก า ร

เปาหมายดําเนินการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

มห า วิ ท ย า ลั ย ร ว ม กั บ คณะและ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเขาไปพัฒนา

ชุมชนกุฎีจีน โดยตอเนื่องจากการวิจัย 

เชน ออกแบบแผนพับขนมฝรั่งกุฎีจีนเปน

ภาษาอังกฤษ และอบรมเพิ่มเติมดานการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อใหชุมชนสามารถ

ส่ือสารกับคนตางชาติได สามารถแนะนํา

3.1.4.1 แผนพับคูมือทองเที่ยวยาน

กะดีจีน (อยูในชุมชนกุฎีจีน) 

3 . 1 . 4 .2  ภาพการมอบแผนที่

ทองเที่ยว ปายแนะนําสถานที่ และ

แผนพับคูมือทองเที่ยว 

3.1.4.3 ตัวอยางตราปมที่ออกแบบ

ใหชุมชน 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เปนภาษาอังกฤษได ทําใหคนในชุมชน

เกิดการพัฒนาตนเองและตอยอดกับการ

จําหนายสินคาไดตอไป หรือนําตราปม  

โลโกชุมชนไปใชตอยอดกับสินคาประเภท

อื่นๆ เพื่อสรางอัตลักษณของสินคา เชน 

ถุงกระดาษ กระดาษ ฯลฯ 

   ใ น ส ว น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย                

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  ไดเขาไป

พัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ เชน การ

ประชุมหารือกําหนดกรอบความรวมมือ

ทางวิชาการในการพัฒนาทองถิ่น รวมกับ

สหกรณจั งหวัดสมุทรปราการ  เพื่ อ

ส ง เสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ

จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ ไดนํา

คณาจารยศิลปกรรมมาใหคําปรึกษาดาน

การออกแบบบรรจุภัณฑของชุมชนดวย

โดยกลุมสหกรณแปลงใหญขาวไดมีการ

นําไปพัฒนาตอทําเปนโลโกและบรรจุ

ภัณฑของทางกลุม หรือนําคณาจารย

คณะวิทยาการจัดการไปใหความรูดาน

การจัดทําแผนธุรกิจ หรือทางอาจารย

มหาวิทยาลัยมีการออกบูธการทองเที่ยว

โดยชุมชนบ านขุนสมุทรจีน  ในงาน

มหกรรมสินคาเกษตรแปลงใหญและ

สหกรณจังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดใหญ

บางปลากด อํา เภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ ทําใหชุมชนขุน

สมุทรจีนเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นและรวมกับ

ชุมชนสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว 

มี โ ฮ ม ส เ ต ย  ใ ห ค ว า ม รู กั บ ป ร า ช ญ

ชาวบาน/มัคคุเทศกอาสาที่สามารถ

แนะนําสถานที่และเลาเรื่องราวของ

ชุมชนไดเปนอยางด ี

 

 

3.1.4.4บันทึกขอตกลงของกลุม

เกษตรกรแปลงใหญและการให

ความรูทางดานวิชาการระหวาง

มหาวิทยา ลัยราชภัฏธนบุ รี กั บ

สํ า นั ก ง า น ส ห ก ร ณ จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ 

3.1.4.5 ภาพกิจกรรมการบริการ

วิชาการแกชุมชนและสังคมใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

3.1.4.6 ตัวอยางโลโกบรรจุภัณฑที่

ทางอาจารยมหาวิทยาลัยออกแบบ 
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 5 มหาวิทยาลัยสามารถสราง

เครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกในการ

พัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

มหาวิทยาลัยสามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ไดแก 

ชุมชนต างๆ ในเขตธนบุ รี คลองสาน 

บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตล่ิงชัน ราษฎร

บูรณะ บางกอกใหญ จอมทอง ทวีวัฒนา 

บางพลัด บางขุนเทียน บางคอแหลม และ

ประเวศ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

โรงเรียนเครือขาย รวมถึงบริษัทไอคอน

สยาม  

ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ  มีการลงนามความรวมมือ

ในการเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ

และเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ 

จังหวัดสมุทรปราการ มีเครือขายตางๆใน

จังหวัดสมุทรปราการในการพัฒนาทองถิ่น

รวมกัน เชน การขอส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร

ใหกับปลาสลิดบางบอ รวมกับจังหวัดและ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ 

(วิ สาหกิ จเพื่ อ สั งคม)  จํ ากัด รวมทั้ ง

หน ว ย ง านราชการต างๆในจั งหวั ด

สมุทรปราการ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัด พาณิชยจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด 

อบต.และเทศบาลบางพลี อําเภอบางพลี 

เปนตน 

3.1.5.1 ตัวอยางรายการหลักฐานที่

แสดงถึงการสรางเครือขายความ

รวมมือกับหนวยงานภายนอกของ

โครงการบริการวิชาการของแตละ

คณะ 

- บันทึกขอตกลงกับหนวยงาน

ตางๆ  

- บั นทึ กข อตกลงของกลุ ม

เกษตรกรแปลงใหญและการให

ความรูทางดานวิชาการระหวาง

มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏธนบุ รี กั บ

สํ า นั ก ง า น ส ห ก ร ณ จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ 

- หนังสือเชิญบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปน

วิทยากรในการใหบริการวิชาการแก

ชุมชนและสังคมในเขตจั งหวัด

สมุทรปราการ 

- ภาพกิ จกรรมการบริการ

วิชาการแกชุมชนและสังคมในเขต

จังหวัดสมทุรปราการ 

 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 ทั้ ง ห ม ด ข อ ง

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองมี

อาจารยมาจากทุกคณะ 

ทุกคณะของมหาวิทยาลัยมีสวนรวม

ในการดําเนินการตามแผนบริการทาง

วิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย โดยมี

จํานวนโครงการทั้งส้ิน 133 โครงการ 

อาจารยทั้งหมด มีจํานวน 284 คน โดยมี

จํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวา รอย

ล ะ  5  ข อ ง อ า จ า ร ย ทั้ ง ห ม ด ข อ ง

มหาวิทยาลัย (รอยละ 5 ของอาจารยทั้ง

มหาวิทยาลัย เทากับ 14.2 หรือคิดเปน 

15 คน) ทั้งนี้มีอาจารยเขารวมมาจากทุก

คณะในการบริการวิชาการแกสังคม โดย

3.1.6.1 โครงการบริการวิชาการแก

สังคมตามแผน ไดแก 

- รายงานผลโครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเล่ือนเปน

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ รุน 9 

- รายงานสรุปผลโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 

- รายงานสรุปผลโครงการสราง

จิตสํานึกและความตระหนักในการ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ทุกคณะไดดําเนินการตามแผนการบริการ

วิชาการที่กําหนดไว เพื่อพัฒนาทองถิ่นให

มีความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได

อยางยั่งยืนตอไป 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองและ

จิตอาสาสงเสริมความสะอาดในชุมชน 

- รายงานสรุปผล“โครงการ

ประกวดคัดลายมือตัวอักษรไทย” 

- รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

โครงการประกวดทักษะการพูดแบบ

เลาเรื่อง หัวขอ “ครูในศตวรรษที่ 

21” 

- รายงานสรุปผลโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู ส่ือ

ปฐมวัย  

- รายงานสรุปผลโครงการ “การ

จัดโปรแกรมสําหรับเด็กทารกและวัย

เตาะแตะ” 

- รายงานสรุปผลการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู 

- รายงานสรุปผลการอบรม ครู

กับวัฒนธรรมไทยและมารยาททาง

สังคม 

- รายงานสรุปโครงการอบรมเชิง

ป ฏิ บั ติ ก า ร  เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- รายงานสรุปผลโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู

ในการใช ส่ือสังคมออนไลนอยางมี

วิจารณญาณสําหรับเยาวชน 

- รายงานสรุปผลโครงการอบรม

เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  เ รื่ อ ง  ก า ร ใ ช

ส่ือคอมพิวเตอรสอนคณิตศาสตร

ระดับประถมศึกษา สําหรับครูใน

โรงเรียนเครือขายคณะครุศาสตร และ

ผูสนใจทั่วไป 

- รายงานสรุปผลโครงการอบรม

เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  เ รื่ อ ง  ก า ร ใ ช

ส่ือคอมพิวเตอรสอนคณิตศาสตร
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ระดับมัธยมศึกษา สําหรับครู ใน

โรงเรียนเครือขายคณะครุศาสตร และ

ผูสนใจทั่วไป 

- รายงานสรุปผลโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตรวิชาการ 

- รายงานสรุปผลโครงการอบรม

เ ชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อ ง  การสอน

คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา

สําหรับครูในโรงเรียนเครือขายคณะ

ครุศาสตร และผูสนใจทั่วไป 

- รายงานสรุปผลโครงการอบรม

เชิ งปฏิบั ติ การ เรื่ อง คุณธรรม

จริยธรรมกับความเปนครู 

- รายงานสรุปผลโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและ

การผลิตส่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 

- รายงานสรุปผลโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

- รายงานสรุปผลโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะ

การใช งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Google APPs For Educationสําหรับ

โรงเรี ยนเครื อข าย :  วั ดจั นทร

ประดิษฐาราม 

- รายงานสรุปผลโครงการอบรม 

นวัตกรรมสูการเรียนรู เพื่ อเข าสู 

Thailand 4.0 

- โครงการบริการวิชาการแก

สังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

2 โครงการ 

- โครงการบริการวิชาการ “การ

สงเสริมอาชีพของชุมชนดวยหลักสูตร

การทําลูกประคบสมุนไพร” 
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- โครงการบริการวิชาการ “การ

บริการวิชาการ การสอนและสาธิต

การทําพวงมโหตร” 

- โครงการบริการวิชาการแก

สังคม เพื่อสงเสริมทักษะภาษา  

- โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู

เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษา 

อังกฤษระดับตนสําหรับผูประกอบการ

รานอาหาร 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนพูกันจีนและคัดลายมือ

ภาษาจีน และประกวดศิลปะการเขียน

และคัดลายมือภาษาจีน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมความสามารถทางภาษาและ

วัฒนธรรมไทย อบรมการอานทํานอง

เสนาะ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การออกเสียงภาษาอังกฤษ

สําหรับผูสอนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา” 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การ

ทางดานนาฏยศิลป เรื่องกระบวนการ

นาฏยประดิษฐของสาขาวิชานาฏศิลป

และการแสดง 

- โครงการบริ การวิ ชาการ

นาฏศิลปสูชุมชน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพดานศิลปะสําหรับ

เยาวชนและประกวดวาดภาพ: “250 

ป กรุงธนบุรี” 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การออกเสียงภาษาอังกฤษ

สําหรับผูสอนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา” 

91 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 
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- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การ เสริ มสร างทั กษะวิ ทยากร

กระบวนการสูการพัฒนาทองถิ่นอยาง

ยั่งยืน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

รัฐประศาสนศาสตรอาสาพัฒนา

ประกอบการทางสังคมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการบริ การวิ ชาการ

เยาวชน 

- โครงการจัดการแขงขัน ถาคุณ

แนมาแกสมการบัญชี ครั้งที่ 11 

- โครงการประกวดแผนการ

ส่ือสารการตลาด ขนมกุฎีจีน ภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

- โครงการอบรมและการจัด

แขงขันผสมเครื่องดื่ม ครั้งที่ 13 

- สรุ ป โครงการอบรม เชิ ง

ปฏิบัติการ ศิลปะการตกแตงอาหาร

และขนมเพื่อการประกอบอาชีพ  

- สรุ ป โครงการอบรม เชิ ง

ปฏิบัติการ "ผาปกมือและกระทง

ดอกบัวจากดินไทยและงานอาชีพ

ทางคหกรรมศาสตร" 

- สรุปโครงการอบรมการซอม

บํารุงเครื่องขยายเสียงตามสายใหกับ

ชุมชน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ครั้งที่ 1 

-  สรุ ปโครงการอบรมเชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม

อุตสาหกรรม 

-  สรุ ปโครงการอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการส่ิงแวดลอมสัญจร ครั้งที่ 

15 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- สรุ ป โครงการอบรม เชิ ง

ปฏิ บั ติ การ  การซ อมเครื่ อ งรั บ

โทรทัศนสีใหกับชุมชน เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 

- ภาพกิจกรรมการบริการ

วิชาการแกชุมชนและสังคมในเขต

จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ 5.00   

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

3.1 5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ   5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที ่3 5.00 

 
 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจดุที่ควรพัฒนา องคประกอบที ่3 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีแผนการดําเนินงานดาน

บริ ก า ร วิ ช า ก า ร แก สั ง คมค ร อ บค ลุ มทั้ ง ใ น พื้ น ที่

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึง

คณาจารยของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่จะสามารถ

สงเสริมและสรางการมีสวนรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาบูรณาการการบริการวิชาการ

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและ

กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้นและตอเนื่อง 
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องคประกอบที่ 4 การทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา

จึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตาม

ปรัชญา และธรรมชาติของแตละมหาวิทยาลัย และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัด

กิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการ

พัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น 

 

 ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 

 ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการ

อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2.  จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 3.  กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4.  ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 5.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 6.  เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 7.  กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

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 กําหนดผูรับผิดชอบ

ในการทํ านุบํ ารุ ง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหการ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.1.1.1 คํ า ส่ั ง ที่  2324/2560 เ รื่ อ ง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

สูงสุด จึงมีการกําหนดผูรับผิดชอบงานดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานดานศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่ ง

แบงเปน 2 สวน คือ  

 1.คณะกรรมการอํานวยการ 

 2.คณะกรรมการดําเนินงาน 

โ ด ย มี ก า ร กํ า ห น ดบท บาท ห น า ที่ ใ ห

คณะกรรมการดังกลาวกํากับดูแลใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของดําเนินงานตามแผนแมบทการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป(พ.ศ.

2561 -2565 )  มี ก ารประชุ ม เพื่ อติ ดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนไปตามแผนงาน 

และจั ด กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร ต า ง  ๆ  ด า น

ศิลปวัฒนธรรม  

ภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 2560 

 

 2 จัดทําแผนดานทํานุ

บํ า รุ ง ศิ ลปะและ

วั ฒนธร รม  และ

กําหนดตัวบงชี้วัด

ความสํา เร็ จตาม

วัตถุประสงคของ

แผนรวมทั้งจัดสรร

งบประมาณเพื่อให

สามารถดําเนินการ

ไดตามแผน 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรมไดจัดทําแผนแมบทการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561-

2565) และแผนยุทธศาสตรสํานักศิลปะและ

วั ฒ น ธ ร ร ม  โ ด ย มี ก า ร กํ า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งมี

การจัดสรรงบประมาณดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม อีกยังไดมี

การประชุมในเรื่องความตองการในการจัด

กิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อนําขอมูลมาใชในการจัดทําแผน ตลอดจน

กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จที่ชัดเจน 

4 .1 .2 .1 แผนแม บทการทํ านุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561-2565)  

4.1.2.2 แผนยุทธศาสตรสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม พ.ศ. 2561-2565 

4.1.2.3 แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

4 . 1 . 2 .4  ร า ยละ เ อี ย ดก า ร จั ด ส ร ร

งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

4 . 1 . 2 .5  ร า ยละ เ อี ย ดก า ร จั ด ส ร ร

งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 

4 . 1 . 2 .6  ร า ยละ เ อี ย ดก า ร จั ด ส ร ร

งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

4 . 1 . 2 .7  ร า ยละ เ อี ย ดก า ร จั ด ส ร ร

งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 

 3 กํากับติดตามใหมี

การดําเนินงานตาม

แผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ไดกําหนดใหมีการประชุมเพื่อติดตามผลการ

ดําเนินงาน และนําผลการดําเนินงานประจําแตละ

เดือนเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  

สําหรับผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่

เกี่ ยวของในดานการทํานุบํ ารุ ง ศิลปะและ

วัฒนธรรมในปที่ ผ านมานั้ น มีการดํ าเนิน

โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 

- โครงการรฦกธนบุรี 250+ ครั้งที่ 3 “ฝรั่ง

มังคา..ที่กุฎีจีน” 

- โครงการบรรยายสัญจร “ตามรอย

วัฒนธรรมโปรตุเกสในสยามประเทศ : จากกรุง

ศรีอยุธยาสูกรุงธนบุรี” 

- โครงการจัดงานวันคลายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีครบรอบ 69 ป 

- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

“แหเทียนและประกวดเทียนเขาพรรษา” 

- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

พิธีสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65  

พรรษา 28กรกฎาคม 2560 

- โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พิธีไหว

ครูและครอบครูโขนละคร 

- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 12 

สิงหามหาราชินี และวันแมแหงชาติ เพื่อรวม

เ ฉ ลิ มพระ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จพ ร ะนา ง เ จ า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ 

- โครงการรวมใจประดิษฐดอกไมจันทน

สําหรับใชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ

บรมศพ รัชกาลที่ 9 

- พิธีมุทิตาจิตและงานเกษียณราชการ 

4.1.3.1 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 

เดือน และ 12 เดือน ของสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

4.1 .3 .2 บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

4.1.3 .3 รายงานผลการดํา เนินงาน

ประจํ า เ ดื อนของ สํ านั ก ศิ ลปะและ

วัฒนธรรม 

4.1.3.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

ในแตละโครงการของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประจําป 2560 

- โครงการวันพระราชทานธงชาติไทย 

ครบรอบ 100 ป 

- โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 

- โครงการสอบธรรมศึกษา 

- โครงการบริการวิชาการสืบสานเพลง

พื้นบานไทย 

- โครงการสืบสานวัฒนธรรม “คลองสาน-

ธนบุรี Delights @ Siam” 

- โครงการเขารวมและแลกเปล่ียนเรียนรู

ด า น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น ง า น ม ห ก ร ร ม

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ และการแสดง

นานาชาติ  ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดเพชรบุร ี

- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พิธีตัก

บาตรสงทายปเกาและเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราช 

- โครงการบรรยายดานศิลปวัฒนธรรม 

ครั้งที่ 1“ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย” 

- โครงการอบรมดนตรีไทย “ประเภท

เครื่องสาย” 

- โครงการรฦกธนบุรี 250+ ครั้งที่ 10 

- โครงการเขารวมงานศิลปวัฒนธรรม

อุดมศึกษา ครั้งที่ 18“นาฏยปรีดิยานันท  กึ่ง

ศตวรรษสนามจันทรศิลปากร” ณ จังหวัด

นครปฐม 

- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  วัน

พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนคําวา

วิทยาลัยครู 

- โครงการภูมิปญญาพื้นบานของดีชุมชน

ธนบุรี 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ

แสดง “โขนน่ังราว” 

- โครงการอบรมเนื่องในวันมาฆบูชา 

- โครงการบรรพชาสามเณร “ธรรมะ       
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

สูดวงใจ” ปดเทอม เปดธรรม รุนที่ 9 

- โครงการเถลิงศกสุขสันตมหาสงกรานต

ตํานานไทย 

- โครงการเทศกาลวันสงกรานต วั น

ผูสูงอายุและวันครอบครัว 

- โครงการถนนวัฒนธรรมครั้งที่  4 ภูมิ

ปญญาอาหารจันทรเกษมสืบสานประกวดผัดไทย 

- โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

เนื่องในวันวิสาขบูชา ป 2561 

- โครงการศึกษาการจัดการแหลงมรดก

ทางวัฒนธรรม 

- โครงการจัดทําหนังสือครบรอบ 70 ป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 4 ประเมินความสําเร็จ

ตามตั วบ ง ชี้ ที่ วั ด

ค ว า ม สํ าเร็ จตาม

วั ตถุ ประสงค ขอ ง

แผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีการมอบงานใหสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรมปฏิบัติงานตามแผนดาน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสรุปผลการ

ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิ ลป วั ฒ นธ ร ร ม  โ ด ย มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผล

ความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยมีการวัตถุประสงคของแผน 

จํานวน 6 ขอ ซึ่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ดําเนินการได 6 ขอ คิดเปนรอยละ 100 

4.1.4.1 รายงานผลการดําเนินงาน 6 

เดือน และ 12 เดือน ของสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม  

4 . 1 . 4 .2  ร า ย ง านผลก ารประ เมิ น

ความสําเร็จตามตัวบงช้ีวัดความสําเร็จ

ของแผนยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

4.1.4.3 สรุปรายงานประจําปของสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1.4.4ประเมินแผนการปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 2560 

 5 นําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงแผนหรือ

กิจกรรมดานทํานุ

บํ า รุ ง ศิ ลปะและ

วัฒนธรรม 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดนําผลการ

ประเมินแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  เข าที่ ป ระ ชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่ง

คณะกรรมการไดมีขอเสนอแนะในเรื่องการจัด

โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมที่สามารถบูรณ

การในการจัดกิจกรรมรวมกันได เพื่อทําใหเปน

การประหยัดเวลาและงบประมาณ อีกทั้งยังได

ใหมีการนําการแสดงของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมไปเผยแพรยังสาธารณชน อันจะเปน

4.1.5.1แผนยุทธศาสตรสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

4.1.5.2 แผนปฏิบัติการประจําปฉบับ

ปรับปรุงรอบ 6 เดือน ของสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

4.1.5.3 รายงานผลการประเมินตนเอง 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป

การศึกษา 2560 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

การสรางเครือขายดานศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมาก

ขึ้น  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  จึ งไดนํ า

ขอเสนอแนะดังกลาวมาปรับปรุงในแผนการ

ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 ไดแก 

โครงการวันแมแหงชาติ ที่ไดเพิ่มการบูรณาการ

กิจกรรมการประกวดเพลงพื้นบานภาคกลาง

ของไทย ในหัวขอ “เทิดไทองคราชินิ” และนํา

ก า ร แ ส ด ง เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร ก า ร แ ส ด ง

ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ จังหวัด

บุรีรัมย ในเดือนกุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนการ

บริ การวิ ช าการและสร า ง เครื อข ายด าน

ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภายนอก 

 6 เผยแพรกิจกรรม

หรือการบริการดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วั ฒ น ธ ร ร ม ต อ

สาธารณชน 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและเผยแพร

กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผานทางเว็บไซตและปายประชาสัมพันธของ

มหาวิทยาลัย วารสารพิกุลจัน วารสารของ

คณะและหนวยงานตาง ๆ อีกทั้งสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรมไดมี การจัด โครงการและ

กิจกรรมการเผยแพรวัฒนธรรมหลายโครงการ 

ซึ่ ง ได มี ก า ร เผยแพร และประชา สัมพันธ

โครงการ/กิจกรรมผาน Facebook ของสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปน

การสรางเครือขายจากองคกรภายนอกดวย 

4.1.6.1 ขอมูลเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

http://dru.ac.th 

4.1.6.2 วารสารพิกุลจัน /วารสารคณะ

และหนวยงาน / สารธนบุรีศรีมหาสมุทร 

4.1.6.3 Facebook สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4.1 .6 .4 รายงานประจํ าป/หนั ง สือ

ครบรอบ 70 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

 7 กํ าหนดหรือสร าง

มาตรฐานดานศิลปะ

และวัฒนธรรมซึ่ ง

เป นที่ ย อมรั บ ใน

ระดับชาต ิ

- - 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

5.00 มีการดําเนินการ 6 ขอ 5.00   
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

4.1 5.00 มีการดําเนินการ 6 ขอ   5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที ่4 5.00 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจดุที่ควรพัฒนา องคประกอบที ่4 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

1.มหาวิทยาลัยใหการสงเสริม สนับสนุนงานดานการ

อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมการ

แสดงบางประเภทที่กําลังจะสูญหาย ใหมีการฟนฟูและนําไป

เผยแพรใหเปนที่รูจักแกสังคมมากยิ่งขึ้น เชน การแสดงกระตั้ว

แทงเสือ การแสดงโขนนั่งราว การแสดงเพลงเรือ และเพลง

พื้นบาน 

2.มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรวมมือกับหนวยงานเครือขายดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ

เผยแพรกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมหรือสนับสนุนใน

การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปน

ที่ยอมรับในระดับชาติ 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแลการ

ทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล 

ระบบฐานขอมูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมาย

ที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

 ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

 ตัวบงชี้ที่ 5.1   การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และ

เอกลักษณของคณะ 

 ตัวบงชี้ที่ 5.2   ผลการบริหารงานของคณะ 

 ตัวบงชี้ที่ 5.3   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  

  กลุมมหาวิทยาลัยและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและ

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมมหาวิทยาลัยตลอดจนมีการบริหาร ทั้งดานบุคลากร การเงิน 

ความเส่ียงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง

การเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้ และเปาหมายของแผนกลยุทธ 

 2.  การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอ

หนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อ

วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

 3.  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือ

ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและใหระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 

 4.  บริหารงานดวยหลักธรรมภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

 5.  การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 

 6.  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

 7.  การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

ภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผล

การวิเคราะห SWOT กับ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธ

ท า ง ก า ร เ งิ น  แล ะแผน 

ปฏิบัติการประจําปตาม

กรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผล

ตามตัวบงชี้ และเปาหมาย

ของแผนกลยุทธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรโดยมีการแตงตั้งคณะทาํงาน

จัดทําแผนยุทธศาสตร (2556 – 2560) เปน

การมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

และผูมีสวนไดสวนเสีย นําเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยและไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหสถานการณ

ภายใน และภายนอกของมหาวิทยาลัย นํา

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ และ       

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยมาประกอบใน

การจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ  

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ

ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและ 

กํ า หนดตั ว ช้ี วั ด  และ เป า หม าย เพื่ อ

ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรม 

     ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธทางการเงินที่

ส อ ด คล อ ง กั บ แผน ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง

มหาวิทยาลัย มีคณะอนุกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฝายนโยบาย 

แผนงบประมาณและการลงทุนเพื่อพิจารณา

คําของบประมาณแผนดินและงบประมาณ

รายได 

5 . 1 . 1 . 1  แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 

2556 - 2560) 

5.1.1.2  คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ที่ 2177/2556 เรื่องแตงตั้ง

คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร 

(2552-2560) 

5.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการประจําป 

2560 

5.1.1.4 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 

กันยายน 2559) 

5.1.1.5 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 

ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

5.1.1.6 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 

กันยายน 2560) 

5.1.1.7 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏธนบุ ร ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 

ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
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5.1.1.8 แผนกลยุทธทางการเงิน 

 2 การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกคณะดําเนิน 

การวิ เคราะหขอมูลทาง

การเงินที่ประกอบไปดวย

ตนทุนตอหนวยใน   แตละ

หลักสูตร สัดสวนคาใชจาย

เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย 

บุคลากร การจัดการเรียน

การสอนอยางตอเนื่อง เพื่อ

วิเคราะหความคุมคาของ

ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในการผลิตบัณฑิต และ

โอกาสในการแขงขัน 

กลุมบริหารงานคลังและพัสดุ สํานักงาน

อธิ ก า รบดี  ร ว มกั บคณะทุ ก คณะ ได

ดําเนินงานวิเคราะหคํานวณตนทุนผลผลิต

ของ มหาวิทยาลัย โดยกําหนดผลผลิตและ

กิจกรรมในภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัย 

และกําหนดหนวยงานเปนศูนยตนทุน

หนวยงานหลัก ศูนยตนทุนหนวยงานรอง 

ศูนยตนทุนหนวยงานสนับสนุน จัดทําขอมูล

คาใชจายของมหาวิทยาลัยโดยใชขอมูลจาก

ระบบบัญชีนํามากระจายเขาศูนยตนทุนผาน

รายกิจกรรม ของหนวยงานสนับสนุน 

หนวยงานรองและหนวยงานหลักแลวจึงปน

สวนเขาสูกิจกรรมและผลผลิตตอไป 

ขั้นตอนการคํานวณตนทุนผลผลิต 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหผลผลิต / กิจกรรม

หลัก / กิจกรรมรอง / กิจกรรมสนับสนุน 

ระบุผลผลิต กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง 

และกิจกรรมสนับสนุนที่ตองการจะคิด

คาใชจาย 

ขั้นตอนที่  2 กระจายคาใชจ ายเงินใน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง 

และคาเ ส่ือมราคาทุกงบรายจาย จาก

หนวยงานสนับสนุน หนวยงานรอง ไปสู

หนวยงานหลัก ไปสูแตละกิจกรรมลงสู

ผลผลิต ดังนี้ 

2.1 การเรียงลําดับกิจกรรมสนับสนุน

แบบตามลําดับขั้น (Cascading / Step 

Alloction) ซึ่งเปนวิธีการกระจายคาใชจาย

ในทิศทางเดียว ไมมีการกระจายยอนกลับ 

เชน กิจกรรมหนวยงานสนับสนุนที่ 1 จะ

กระจายคาใชจายไปที่กิจกรรมหนวยงาน

สนับสนุน 2 จะไมมีการกระจายจากกิจกรรม

สนับสนุน 2 ไปยังกิจกรรมสนับสนุน 1 เปน

ตน ฉะนั้น จึ งตองเรียงลําดับกิจกรรม

5.1.2.1 แบบรายงานผลขอมูลการ

คํานวณตนทุนตอหน วยผลผลิต 

ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 0 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

5.1.2.2 รายงานสรุปคาใชจายตาม

ผลผลิตตามกลุมสาขาวิชาและตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ประจําปงบประมาณ 2560 
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สนับสนุนตามปริมาณการใหบริการกอน 

2.2 การกระจายคาใชจาย ดังนี้ 

1) จากคาใชจายหนวยงานสนับสนุนที่

เป นการให บริ การแบบรวมศูนย ของ

มหาวิทยาลัย เชน การดําเนินงานดาน

บุคลากร ดานบริหารจัดการงบประมาณ 

ด านการจั ดสาธารณูป โภค ด านงาน

สนับสนุนสวนกลาง ใหมีการคํานวณตาม

จํานวนบุคลากร จํานวนงบประมาณ จํานวน

การใชพื้นที่ และกิจกรรมที่เกิดจากคาใชจาย

สวนกลาง ไปสูกิจกรรมสนับสนุน กิจกรรม

หนวยงานรอง และกิจกรรมหลักของ

หนวยงาน 

2) จากคาใชจายหนวยงานสนับสนุนที่

ไดรับการปนสวนคาใชจายจากการรวม

ศูนยบริการแลว ปนสวนไปยังหนวยงาน

สนับสนุน หนวยงานรอง หนวยงานหลัก อีก

ครั้ ง เพื่ อ เป นการกระจายต นทุ น ไป สู

หนวยงานตางๆ ทั้งหมด โดยใชเกณฑการ

กระจายคาใชจายตามเกณฑที่กําหนด 

3) จากคาใชจายของหนวยงานรองไปยัง

หนวยงานหลัก โดยคํานวณจากจํานวน

ผลผลิตที่ หน วยงานหลักตามจํ านวน

นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของหนวยงาน

หลัก คือ คณะสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

และสถาบันวิจัย 

4) จากคาใชจายรวมของศูนยตนทุน

หนวยงานหลัก ไปยังกิจกรรมหลักภายใต

ผลผลิตโดยคํานวณตามจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลา (FTES) ของหนวยงานหลัก และ

สัดสวนการดําเนินงานในภารกิจอื่นของ  แต

ละกิจกรรม คือ สาขาวิชา และกิจกรรมของ

ภารกิจอื่นที่ไมใชการเรียนการสอน 

5) รวมตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม

ลงสูผลผลิต เมื่อดําเนินการปนสวนตนทุน
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เขาสูกิจกรรม เปนคาใชจายของแตละ

กิจกรรมหลักภายใตผลผลิตหนึ่ง ๆ จะได

ตนทุนกิจกรรมทั้งส้ินของแตละผลผลิตหาร

ดวยปริมาณผลผลิต คือ จํานวนนักศึกษา

เต็มเวลา (FTES) ของแตละหลักสูตร จํานวน

โครงการ และจํานวนเรื่อง ผลการคํานวณที่

ไดรับเปนตนทุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 3 รวมตนทุนกิจกรรมตามกลุม

ผลผลิตบัณฑิต ผลผลิตบัณฑิต ศึกษา 

ผลผลิตบริการวิชาการ ผลผลิตศิลปะและ

วัฒนธรรม และผลผลิตงานวิจั ย ตาม

งบประมาณที่ เกิดขึ้นของแตละกิจกรรม

ภายใตผลผลิตตางๆ นําปริมาณผลผลิตมา

หารตนทุนกิจกรรม ผลการคํานวณที่ไดเปน

ตนทุนตอหนวย ผลผลิตของมหาวิทยาลัยใน

แตละผลผลิต 

 3 ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเส่ียงที่เปนผลจากการ

วิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียง

ที่ เกิดจากปจจัยภายนอก

หรือปจจัยที่ ไม สามารถ

ควบคุมไดที่สงผลตอการ

ดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและใหระดับ

ความเส่ียงลดลงจากเดิม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบไปดวย 

ผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย จํานวน 3 

ทาน เปนที่ปรึกษา มีอธิการบดีเปนประธาน

คณะกรรมการ มีรองอธิการบดีทุกทาน เปน

รองประธานคณะกรรมการมีคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการมี

ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการ 

ศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 

มีการกําหนดนโยบายการบริหารความ

เส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1.  ใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยตอง

ประเมินระบบงานเพื่อคนหาความเส่ียง 

จัดทําแผนบริหารความเส่ียง 

2. ใหนําเอาวิธีการตามที่กําหนดไปใช

ดําเนินการทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการบริหาร

ความเ ส่ียง เปนมาตรฐานเดี ยวกันทั้ ง

มหาวิทยาลัยฯ  

5.1.3.1 คําส่ังมหาวิทยาลัย ราชภัฏ

ธนบุรี ที่ 2475/2557 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

5.1.3.2 คูมือการบริหารความเส่ียง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดรับ

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 12/2557 

5.1.3.3 แผนปฏิบัติการการบริหาร

ความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 

2560 
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3. ใหการบริหารความเส่ียงเปนภารกิจ

หน่ึงของหนวยงาน และหนวยงานจะตอง

ดําเนินการบริหารความเส่ียงใหเปนงาน

ประจําและดําเนินการอยางตอเนื่อง 

4. ใหทุกหนวยงานระดับคณะ สํานัก 

ศูนย รายงานผลการดําเนินงานการบริหาร

ความเส่ียง ตอคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ทุกส้ิน

ปงบประมาณ 

5. ใหมีการติดตามและประเมินผลการ

บริหารความเส่ียงและมีการทบทวนแผน

บริหารความเส่ียง 

วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง 

1 .  เพื่ อ ให ผู บริ หารทุ กระดั บ  และ

เจ าหน าที่ ของทุ กหน วยงานในสั งกั ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความรูความ

เขาใจเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการ

สมัยใหมที่ตองเขาไปเกี่ยวของกับการบริหาร

ค ว า ม เ ส่ี ย ง ต า ม ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

พ.ศ. 2547 และการบริหารจัดการโครงการ

ตางๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณของแตละป ที่เปนโครงการตาม

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอน

และกระบวนการในการประเมินระบบงาน

และการวางแผนบริหารความเส่ียงของ

กิจกรรม/โครงการที่หนวยงานรับผิดชอบ 

และสามารถแกไขปญหาหรือผลกระทบจาก

ปจจัยความเส่ียงดานตางๆ เพื่อใหการ

ดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการ เปนไป

ตามวัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ 

3 . เพื่อใหทุกหนวยงานมีการนําเอา

วิธีการไปใชเปนแนวทางในการประเมิน

ระบบการบริหารและจัดทําแผนบริหาร

106 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ความเส่ียงอยางเปนระบบและตอเนื่อง

สําหรับกิจกรรม/โครงการ และมีการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการ

บริ หารความ เ ส่ี ย ง  เพื่ อนํ า ไปพัฒนา

ปรับเปล่ียนระบบการทํางานและพัฒนาแผน

กลยุทธใหมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการดําเนินงานการบริหารความ

เสี่ยง 

1. ใหทุกหนวยงานแตงตั้งคณะกรรม การ

บริหารความเส่ียง 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับ

หนวยงานกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

การบริหารความเส่ียงของหนวยงานตาม

แนวทางที่กําหนดในคูมือฉบับนี้ 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงนํา

น โยบายการบริ ห า รความ เ ส่ี ย งของ

มหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบตัิ 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได 

ศึกษา วิเคราะห รวบรวม ระบุ จัดลําดับ 

และประเมินความเส่ียงของหนวยงาน 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจัดทํา

รายงานการประเมินความเส่ียงเสนอตอ

ผูบังคับบัญชาระดับหนวยงาน 

6. ผูบังคับบัญชาระดับหนวยงานเสนอ

รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความ

เ ส่ียงและแผนบริหารความเ ส่ียงของ

หนวยงานตอประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เมื่ อมี การวิ เคราะห  รวบรวม ระบุ

จัดลําดับ และประเมินความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว ก็นํามา

จัดทําเปนแผนปฏิบัติการการบริหารความ

เ ส่ี ย ง  ป ร ะ จํ า ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

แผนการบริหารความเส่ียง จํานวน 2 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ดาน ไดแก 1) ดานทรัพยากร (จํานวน

นักศึกษาลดลง)  2) ดานบุคลากร (คุณภาพ

ของอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา) 

สาเหตุ/แนวทางการดําเนินงาน/ผลการ

ดําเนินงานหรือความสาํเร็จของการบริหาร

ความเสี่ยง ดังน้ี 

1 )  ด า นท รั พย าก ร  (จํ า น วน

นักศึกษาลดลง) 

สาเหตุ สืบเนื่องมาจากประชากรที่

เกิดในชวง 10 ปนี้ มีจํานวนลดลงสงผลให

จํานวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ก็

ลดลง และประกอบกับสถาบันการศึกษา

อาชีวศึกษาที่เปดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สงผลกระทบโดยตรงกับจํานวนนักศึกษาที่

จะเขามาสมัครเรียนตอที่มหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุม

ชี้แจงทําความเขาใจดานการจัดทําแผนการ

บริหารความเส่ียง และ           ปการศึกษา 

2560 มหาวิทยาลัยไดทําการศึกษาวิเคราะห

พ บ ว า จ ะ มี จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ล ด ล ง 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย จึ ง ไ ด จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร

ประชาสัมพันธเชิงรุกในการรับนักศึกษาและ

มีการกํากับติดตามแผนการประชาสัมพันธ

การรับนักศึกษาอยางเปนระบบ 

ผลการดําเนินงานหรือความสําเร็จของ

การบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการโครงการประชุมอภิปราย “การ

ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ

เส่ียง”เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายใน และการบริหารความเส่ียงนําไปใชได

จริง มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

บริหารความเส่ียง การควบคุมภายในอยาง

เปนระบบ สงผลตอการปฏิบัติงานการ

บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และมหาวิทยาลัยได เสนอ

แผนการรับนักศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย

แ ล ะ ไ ด รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ส ภ า

มหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีแผนการรับนักศึกษา 

ภาคปกติปการศึกษา 2560 จํานวน 3,150 

คน        แตมหาวิทยาลัยรับนักศึกษา ภาค

ปกติ ไดจริง จํานวน 2,168 คน คิดเปนรอย

ละ 68.83 ซึ่งต่ํากวาแผนการรับนักศึกษา

ภาคปกติ  สวนแผนการรับนักศึกษา ภาค

พิเศษ ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,380 คน 

แตมหาวิทยาลัยรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ได

จริง จํานวน 1,508 คน คิดเปนรอยละ 

63.36 ซึ่งต่ํากวาแผนการรับนักศึกษาภาค

พิเศษ 

นอกจากนั้นแลว มหาวิทยาลัยมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับความตองการ

ของนักศึกษาใหทันตอการเปล่ียนแปลงใน

ยุ ค ป จ จุ บั น  ร ว ม ถึ ง ห ลั ก สู ต ร ข อ ง

มหาวิ ทยา ลั ยมี จํ านวนห ลั ก สู ตร  36 

หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรปริญญาตรี 

34 หลักสูตร และปริญญาโท 2 หลักสูตร

หลักสูตรทั้งหมด 36 หลักสูตร ไดผานการ

ประเมินจาก สกอ. ทุกหลักสูตร และ

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมใหคณาจารย

นําวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหมมาเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนอีกดวย 

เมื่อส้ินสุดปการศึกษา ไดดําเนินการ

จัดทํารายงานผลการบริหารจัดการความ

เส่ียงของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดผลลัพธจาก

การดําเนินงาน ดังนี้ 

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (จํานวน
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

นักศึกษาลดลง)มีระดับความเส่ียงที่เทาเดิม 

2) ดานบุคลากร (คุณภาพของ

อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา) 

สา เห ตุ  สื บ เนื่ อ งมาจาก เกณฑ

มาตรการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวยอาจารยประจําสถาบันที่มี คุณวุฒิ

ปริญญาเอก ที่กําหนดคารอยละของอาจารย

ประจําสถาบันที่มี คุณวุฒิปริญญาเอกที่

กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 40 

ขึ้น และวาดวยอาจารยประจําสถาบันที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่กําหนดคารอย

ละของอาจารยประจํ าสถาบันที่ ดํ ารง

ตํ า แ ห น ง ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ร อ ง

ศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน ที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 

60 ขึ้นไป ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงกับ

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมี คุณภาพ

มาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมช้ีแจง

ทําความเขาใจดานการจดัทําแผนการบรหิาร

ความเส่ียง และมีการทําแผนปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาคณาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิปริญญาเอก รวมทั้งมีแผนการพัฒนา

บุคลากร 

ผลการดําเนินงานหรือความสําเร็จของ

การบริหารความเสี่ยง 

มหาวิ ทยา ลัยมี การจั ดประ ชุม เ ชิ ง

ปฏิบัติการโครงการประชุมอภิปราย “การ

ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ

เส่ียง”เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ภายใน และการบริหารความเส่ียงนําไปใชได

จริง มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ

บริหารความเส่ียง การควบคุมภายในอยาง

เปนระบบ สงผลตอการปฏิบัติงานการ

บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  และในปการศึกษา 2560  

มหาวิทยาลัยมีคณาจารยที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการจํานวน 49 คน เพิ่มขึ้นจากป

การศึกษา 2559 จํานวน 7 คนคิดเปนรอย

ละ 17.25 จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 284 

คน มหาวิทยาลัยมีคณาจารยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกจํานวน 68 คน เพิ่มขึ้นจาก

ปงบประมาณ จํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 

23.94 จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 284 คน 

เมื่อส้ินสุดปการศึกษา ไดดําเนินการ

จัดทํารายงานผลการบริหารจัดการความ

เส่ียงของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดผลลัพธจาก

การดําเนินงาน ดังนี้ 

- ความเส่ียงดานบุคลากร (คุณภาพของ

อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา)มีระดับความ

เส่ียงที่เทาเดิม 

 4 บริหารงานดวยหลักธรรมา- 

ภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 

ป ร ะ ก า ร ที่ อ ธิ บ า ย ก า ร

ดําเนินงานอยางชัดเจน 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ใชหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก บริหาร

จัดการตามนโยบายที่กําหนดโดยมีตัวอยาง

ผลการดําเนินงานดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีการบริหาร 

งานใหเกิดประสิทธิผลโดยมีการจัดทําและ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

และมีการดําเนินการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ โดยมีการประเมิน ผลการปฏิบัติ

ราชการและการประกันคุณภาพเปน

ประจําทุกปพรอมทั้งมีการนําผลมาทบทวน

5.1 .4 .1 ระเบียบและขอบั ง คับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอบังคับ

และระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย  

5.1.4.2 ฐานขอมูลสารสนเทศระบบ

งบประมาณ ระบบการเงิน ระบบงาน

พัสดุ  ระบบบุคลากร และระบบ

เงินเดือน  

5.1.4.3 เว็บบอรดมหาวิทยาลัย สาย

ตรงอธิการบดี 

5.1.4.4 รายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป
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และปรับปรุงในประเด็นที่สามารถพัฒนาให

เกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

2 .  ห ลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ไดมีการนํา

ระบบหรือกระบวนการปฏิบัติงานโดยการ

ใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่

เหมาะสม ใหมหาวิทยาลัยสามารถใช

ทรัพยากรทั้ งดานตนทุนแรงงาน และ

ระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ

พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ

ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชน และผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุม 

3.หลักการตอบสนอง  

( Responsiveness)ผู บ ริ ห า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการเพื่อเปดรับ

ขอเสนอแนะจากนักศึกษาหรือผูมีสวนได

ส วน เ สีย  และนํ าข อ เสนอแนะนั้ นมา

ปรับปรุงหรือปฏิบัติเพื่อตอบสนองความ

ตองการของนักศึกษาหรือผูมีสวนไดสวน

เสียและสรางความพึงพอใจ 

4. หลักภาระรับผิดชอบ  

( Accountability)ผู บ ริ ห า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยบริหารการดําเนินงานตาม

ภารกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ แสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงาน

ต อ เป าหมายที่ กํ าหนดไว  โ ดยความ

รับผิดชอบนั้น อยูในระดับที่สนองตอความ

คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึง

ความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหา

สาธารณะ 

5. หลักความโปรงใส  

( Transparency)ผู บ ริ ห า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานดวยความ

โปรงใส โดยมีกลไกตางๆ ที่ เอื้อตอการ

งบประมาณ 2560 
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ทํางานและสามารถตรวจสอบได ดวยการ

เปดเผยขอมูลใหทุกคนหรือผูที่เกี่ยวของ

รับทราบ อาทิ เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

การรายงานทางการเงิน การเผยแพรขอมูล

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

6. หลักการมีสวนรวม (Participation) 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดมีการสงเสรมิให

เกิดกระบวนการที่ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวม

ในการรับรูเรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดง

ทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่

เกี่ยวของ  รวมคิดแนวทางการแกไขปญหา 

ร วมในกระบวนการตัดสินใจและร วม

กระบวนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ  

(Decentralization) ผูบริหารมหาวิทยาลัยมี

การมอบหมายภาระงานลงสู ผู ใต บังคับ 

บัญชาตามลําดับขั้น ซึ่งมีการระบุเปนลาย

ลักษณอักษรอยางชัดเจน 

8. หลักนิติธรรม (Rule of law) 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยบริหารงานตาม

อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

ในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม 

ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9 .  ห ลั กความ เ สมอภาค  (Equity) 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย มีการกําหนด 

การใหบริการที่แสดงกระบวนการขั้นตอน

การใหบริการที่ชัดเจน เชน มีการแจกบัตร

คิว หรือไดจัดทําโครงการบริหารวิชาการ

แกสังคม ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ  

(Consensus Oriented) ผูบริหารของ

มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุม

คณะกรรมการมหาวิทยาลัยเปนประจําทุก

เดือน เพื่อหามติรวมในการขับเคล่ือน
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มหาวิทยาลัยตอไป 

จากผลการสํารวจความเชื่อมั่นดานธรร

มาภิบาล พบวาบุคลากร และนักศึกษามี

ความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของผูบริหาร

มหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับ

คาเฉล่ีย 3.66 สามารถจําแนกตามกลุม 

จากผลการสํารวจดังกลาวมหาวิทยาลัยได

มีการนํามาปรับปรุงโดยวิเคราะหประเด็นมี

คาเฉล่ียนอยกวาเปาหมายที่มหาวิทยาลัย

กําหนด มาจัดทําแผนปรับปรุงและเสนอให

ผู บ ริ ห า ร ร ะดั บ สู ง ของมหาวิ ทย า ลั ย

พิจารณาอนุมัติ 

 5 การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ

จัดการความรูตามระบบ 

- - 

 6 การกํากับตดิตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนการ

บริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2558 - 

2562 )  ซึ่ ง ไ ด รั บการอนุ มั ติ จ ากสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่  17 

สิงหาคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8/2558 

เปาหมายของแผนการพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการ ไดแก เพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก 

และเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ  แผนการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ไดแก การ

สรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ การ

สนับสนุนการเขาสูการเปนผูนําและการเล่ือน

ตําแหนงสูงขึ้น การสงเสริมใหเจริญเติบโตใน

สายงานที่ปฏิบัติ และการสงเสริมความรูและ

ความเขาใจในวิชาชีพเพื่อรองรับภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

การดําเนินงานมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย

สนับสนุนใหเปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ตั้ งแตกระบวนการสรรหา การพัฒนา

5 . 1 . 6 .1  ร า ย ง านกา รประชุ ม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

5.1.6.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

5 . 1 . 6 .3  แผนพัฒนา บุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 

2558 – 2562) 
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ประสิทธิภาพการทํางานทั้งในรูปแบบการ

อบรมทางวิชาการ การฝกประสบการณ

วิชาชีพ ภาษา ศึกษาดูงาน การทําผลงานทาง

วิชาการ การสรางแรงจูงใจในการใหเงิน

รางวัลการทําผลงานทางวิชาการ รวมถึง

การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก เปนตน

และมหาวิทยาลัยมีระบบติดตามใหบุคลาการ

สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนนํา

ความรูที่ไดรับจากการพัฒนาประสิทธิภาพ

การทํางานมาใชในการปฏิบัติงาน และพัฒนา

ระบบการทํางานใหดียิ่งขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 

บุคลาการสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทํา “โครงการทํา

ผลงานทางวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและ

ผานในครั้งเดียว” มีการจัดกิจกรรมจํานวน 5 

ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ 2561 

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และครั้งที่ 5 เมื่อ

วันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 ณ โรงแรม     

ริเวอรวิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

จํานวนผูเขาอบรมรวมฟงบรรยาย ตอบรับ

โครงการ และอบรมการทําผลงานทาง

วิชาการ ดังนี้มีจํานวนผูเขาอบรมรวมฟง

บรรยายในครั้งที่ 1  จํานวนผูเขาอบรม 65 

คน มีผูตอบรับเขารวมโครงการในครั้งที่ 2 

จํานวนผู เขาอบรม 23 คน มี ผูอบรมทํา

ผลงานทางวิชาการในครั้งที่ 3 จํานวน 22 คน 

มีผูอบรมทําผลงานทางวิชาการในครั้งที่ 4 

จํานวน 22 คน และมีผูเอบรมทําผลงานทาง

วิชาการในครั้งที่ 5 จํานวน 21 คน   

สรุปผลจํานวนผูเขาอบรมที่สงผลงานทาง

วิชาการ จํานวน 12 คน จากผูเขาอบรมทํา
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ผลงานวิชาการทั้งหมด 65 คน จํานวน 5 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 18.46 แยกเปนรายคณะได

ดังนี้ คณะครุศาสตร จํานวน 10 คน คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 คน 

และคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 คน 

บุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินคางานเพื่อ

การขอกํ าหนดตํ าแหน ง เ ม่ือวันที่  3-4 

เมษายน 2561ณ หองศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 

5 มีผูเขาอบรม 95 คน , โครงการอบรมเรื่อง

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการของบุคลากร ตามประกาศ 

ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 ณ เน

เจอรแอนดกรีน รีสอรท จ.สมุทรสาคร มีผู

เข าอบรม 11 คน, โครงการอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ที่ เข าปฏิ บัติ งานใหม  เมื่ อวันที่  28-30 

มิถุนายน 2560 ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม 

จ.ปทุมธานี มีผูเขาอบรม 58 คน, โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารงานที่

ยั่งยืนตามแนวทางเชิงพระพุทธศาสนา เพื่อ

การครองตน ครองคน ครองงาน เมื่อวันที่ 

18-20 ตุลาคม 2560 ณ มูลนิธิสวนธรรมศรี

ปทุม จ.ปทุมธานี มี ผู เขาอบรม 46 คน, 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ

เขียนคูมือการปฏิบัติงานเพื่อการขอกําหนด

ตําแหนงสูงขึ้น รุนที่  1 เมื่อวันที่  25-26 

ธันวาคม 2560 และวันที่ 26-28 มีนาคม 

2561 ณ หองศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มีผู

เขาอบรม 60 คน และโครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบ ัติการเรื่องหลักการเขียนแบบคํา

บรรยายลักษณะงาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 

2561 และวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 

ณ หองศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มีผูเขา
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

อบรม 55 คนการพัฒนาบุคลาการสาย

สนับสนุนนั้น ปจจุ บันมหาวิทยาลัยได

ดําเนินการประเมินคางานในตําแหนงที่สูงขึ้น 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคางาน 

เสร็จเรียบรอยแลว และอยูในขั้นตอนกําลัง

ประกาศรับสมัครเพื่ อให บุคลากรสาย

สนับสนุนเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น 

 7 การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร

ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายใน ตามระบบ

และกลไกที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ประกอบดวย การ

ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ก า ร

ตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามขั้นตอน

ดังตอไปนี ้

1. จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป

การศึกษา 2560 

2. กําหนดผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บ

ขอมูล 

3. จัดทําปฏิทินการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

4 .  มอบคู มื อการประกั น คุณภาพ

การศึกษาภายใน ใหกับระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ด ี

5. ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามงบประมาณแผนดิน และ

งบประมาณรายไดที่ไดรับการจัดสรร 

6. มีระบบติดตามผลการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยติดตามทุกๆ 6 

เดือน และ9 เดือน 

มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นถึงความ สําคัญ

ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึง

มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ปการศึกษา 2560 

ขึ้น โดยมีการชี้แจงใหบุคลากรทราบผานที่

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษา 

5.1.7.1 คําส่ังที่  2600/2560 เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป

การศึกษา 2560 

5.1.7.2 เปาหมายแตละตัวบงชี้ตาม

องคประกอบในการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยปการศึกษา 2560 (1 

มิ ถุ น ายน  2560-31 พฤษภาคม 

2561) 

5.1.7.3 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ จํ า ป

การศึกษา 2560 

5.1.7.4 แบบรายงานการกํ ากั บ

ติ ด ต า ม  ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม

แผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement 

Plan)   

ปการศึกษา 2560 

5.1.7.5 แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 

(Improvement Plan) 

ปการศึกษา 2560 

5.1.7.6 ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการดํ าเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษา 

5.1.7.7 คูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

5.1.7.8 รายละเอี ยดการจัดสรร

งบประมาณแผนดิน และงบประมาณ
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน 

ประกอบดวย 

การควบคุม มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให

หนวยงานนํามาใช เปนแนวทางในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการกําหนด

เป าหมายในแตละตัวบ งชี้ ที่ หน วยงาน

รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

ติดตามการดําเนินงาน มีระบบติดตาม

ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยติดตามทุกๆ  6 เดือน และ9 เดือนและ

ประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

สาขาวิชา คณะวิชา หนวยงานเทียบเทา และ

ระดับมหาวิทยาลัยมีการจัดทํารายงานผล

การประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง

เปนการประมวลผลการดําเนินงานของ

หนวยงานตางๆ ตามตัวบงชี้และนํารายงาน

เสนอตอสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการสง

รายงานผลการประเมิ นตนเองให กั บ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ภายในเวลาที่กําหนดผานระบบ CHE QA 

Online และนําผลการประเมินคุณภาพ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากคณะกรรมการ ไป

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement 

Plan) 

มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะที่ ไดจาก

คณะกรรมการการประเมินมาจัดทําเปน

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน 

และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

นอกจากนั้นแลวมหาวิทยาลัยมีระบบ

สารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ

รายไดของสํานักประกันคุณภาพการ 

ศึกษาปการศึกษา 2560 

5.1.7.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เรื่อง นโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

การศึกษาภายใน โดยมหาวิทยาลัยมีการ

จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คือ 

ระบบ MIS ซ่ึงเปนระบบงานที่ครอบคลุมทุก

ดาน ไดแก ระบบบุคลากร ระบบการเงิน 

พัสดุ บัญชี ระบบตนทุน ระบบรับนักศึกษา 

ระบบงานบริการ และระบบ UOC สกอ. ซึ่ง

สนับสนุนขอมูลรายงานการประเมินตนเอง

ตามระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับ อุดมศึกษา (CHE QA 

Online) 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

5.00 มีผลการดําเนินงาน 6ขอ 4.00   
 

 

ตัวบงชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

อธิบายตัวบงชี้ 

 ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละมหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตามและสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งมีผลการดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

 

 

หมายเหตุ : คณะที่ดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่นๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 

และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลในตัว

บงชี้นี้ใหครบถวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนที่ได = 
คะแนนเฉล่ียของผลการประเมนิระดับคณะของทกุคณะ 

จํานวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560 

คณะครุศาสตร ไดคะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้   4.01 คะแนน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดคะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 3.92 คะแนน 

คณะวิทยาการจัดการไดคะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้  3.96คะแนน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดคะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 4.11 คะแนน  

ดังนั้นคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

 

รายการหลักฐาน 

 5.2.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560คณะครุศาสตร 

  5.2.1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560คณะมนุษยศาสตร  

                        และสังคมศาสตร 

 5.2.1.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560คณะวิทยาการจัดการ 

  5.2.1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตรและ 

  เทคโนโลย ี
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

3.85 ผลการประเมินของทุกคณะ 

(4.01+3.92+3.96+4.11)/4 =4.00 

4.00   

 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยมีหนาที่กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการดําเนินการตั้งแต 

การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา  ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานให

เปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 2.  มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามให

กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 

4.01+3.92+3.96+4.11 
=4.00 คะแนน 

4 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 4.  นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 5.  นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะใหมี

คุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มี ระบบและกลไกในการ

กํากับติดตามการดําเนิน การ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและ

ค ณ ะ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม

องคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิ ทยา ลัย ร าช ภัฏธน บุ รี ไ ด

กําหนดใหทุกหลักสูตรทุกคณะและทุก

หนวยงาน สงตัวแทนเขามารวมเปน

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อ

เปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา มอบนโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษา และเปน

การกํากับติดตามงานประกันคุณภาพ

ของระดับหลักสูตรและคณะ  

มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง

ครบถวน โดยประกอบดวย 

การควบคุม มหาวิทยาลัยมีการกําหนด

เปาหมายในแตละตัวบงชี้ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายที่ตั้งไว 

ติดตามการดําเนินงาน มีระบบติดตาม

ผลการดํา เนินงานประกัน คุณภาพ

การศึกษา โดยติดตามทุกๆ 6 เดือน 

และ 9 เดือนและประเมินคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมิน

5.3.1.1คําส่ังที่ 2600/2560 เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกั น คุณภาพการ ศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป

การศึกษา 2560 

5.3.1.2 เปาหมายแตละตัวบงชี้ตาม

องคประกอบในการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560(1 

มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 

2561) 

5.3.1.3 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 

2560 

5.3.1.4 แบบรายงานการกํ ากับ 

ติ ด ต า ม  ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ปการศึกษา 2560 

121 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย มี

การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 

ร ะดั บม ห า วิ ท ย า ลั ย  ซึ่ ง เ ป น ก า ร

ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

หนวยงานตางๆ ตามตัวบงช้ี และนํา

รายงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

รวมทั้งมีการสงรายงานผลการประเมิน

ตนเองใหกับสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาภายในเวลาที่กําหนดผาน

ระบบ CHE QA Online และนําผลการ

ประเมินคุณภาพ และขอเสนอแนะที่ได

จากคณะกรรมการ ไปจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) 

 2 มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ

ติดตามการดําเนินงานให

เปนไปตามระบบที่กําหนดใน

ขอ 1 และรายงานผลการ

ติดตามใหกรรมการระดับ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  โดย

สํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดจัด

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนประจํา 

ทุ ก เดื อน เพื่ อ เป นการติดตามการ

ดําเนินงาน ของระดับหลักสูตร และ

คณะ แลวนําผลการติดตามที่ไดรายงาน 

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

 

5.3.2.1วาระการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5.3.2.2 เปาหมายแตละตัวบงชี้ตาม

องคประกอบในการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560(1 

มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 

2561) 

5.3.2.3 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 

2560 

5.3 .2.4 แบบรายงานการกํ ากับ 

ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan)     

ปการศึกษา 2560 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ

สนับสนุนการดําเนิน งาน

ของหลักสูตรและคณะ ให

เกิดผลตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดสรร

ทรัพยากรดานงบประมาณเพื่อใชในการ

ดําเนิน งานใหกับหลักสูตรและคณะ

ต า งๆ  ทั้ ง เ งิ นงบประมาณแผนดิน 

งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหหลักสูตรและคณะนําไปใชในการ

5.3.3.1 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560  (1  ตุ ล าคม  2559  – 3 0 

กันยายน 2560) 

5.3.3.2 รายละเอียดการจัดสรร
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมตาง ๆ 

การจัดซื้อจัดจางวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใชใน

การสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อ

ดําเนินการตามองคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังนี้ 

1. ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยได

จัดสรรบุคลากรที่ จะทํ าหนาที่ และ

รับผิดชอบการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับทุกคณะ 

2. ทรัพยากรทางการเงินมหาวิทยาลัย

ไดมีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใชใน

การดําเนินงานใหกับหลักสูตร และคณะ

ตางๆ ทั้งเงินงบประมาณแผนดิน และ

เงินงบ ประมาณรายได เพื่อใหหลักสูตร

และคณะนําไปบริหารจัดการเพื่อการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของหลักสูตรและคณะ 

ในการจัดกิจกรรมตางๆ และกิจกรรม

การรั บการประ เมิ น คุณภา พ ข อ ง

หลักสูตรและคณะ 

3 .  ท รั พ ย า ก ร ส นั บ ส นุ น อื่ น ๆ 

มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ

หรือเครื่องมือตางๆ เพื่อใชในการทํางาน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งใน

ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ค ณ ะ  เ ช น 

คอมพิว เตอร  โนตบุ ก  เครื่ องพิมพ 

เครื่องสแกน เครื่องฉาย หองประชุม 

และอื่นๆ รวมไปถึงแบบฟอรมตางๆ ที่

เ กี่ ย วข อ งกั บการประกั น คุณภาพ

การศึกษา 

4. ครุภัณฑการศึกษา มหาวิทยาลัย

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนํามา

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา เชน ระบบ

หองเรียนอัจฉริยะ ประกอบไปดวย

กระดานอัจฉริยะแบบสัมผัสหนาจอและ

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยา ลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 

ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

5.3.3.3 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561  (1  ตุ ล าคม  2560  – 3 0 

กันยายน 2561) 

5.3.3.4 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิ ทยา ลัยราชภัฏธนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561(1 

ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

โปรแกรมบริหารจัดการหองอัจฉริยะ 

จํานวน 42 ชุด เปนเงิน 8,988,000 บาท, 

เครื่องคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการแมค

อินทอรช จํานวน 40 เครื่อง เปนเงิน 

1,720,000 บาท , เครื่องกลไฟฟาแบบ

ถอดและประกอบชุ ดขดลวดแบบ

มองเห็นโครงสรางการทํางาน จํานวน 1 

ชุด เปนเงิน 1,990,000 บาท, ชุด

ปฏิบัติการเครื่องวัดพลังงาน จํานวน 1 

ชุด เปนเงิน 1,980,000 บาท, ครุภัณฑ

การเรียนการสอนสําหรับสาขาวิชาการ

บัญชี 1 ชุด เปนเงิน 1,943,000 บาท, 

ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรไฟฟา จํานวน 

1 ชุด เปนเงิน 1,900,000 บาท, ชุด

ครุภัณฑหองเรียนศิลปกรรม 1 ชุด เปน

เงิน 170,000 บาท, ชุดไฟผลิตรายการ

โทรทัศน จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 57,800 

บาท, ชุดครุภัณฑการวิจัยนวัตกรรม

อาหาร จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 464,500 

บาท เปนตน 

5. อาคารการศึกษาและส่ิงกอสราง

ประกอบมหาวิทยาลัยไดรับการสนบัสนนุ

งบประมาณเพื่ อมากอสร างอาคาร

ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนเรียนรู 

เชน อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครุศาสตร 

จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 50,900,000 

บาท, อาคารอเนกประสงค จํานวน 1 

หลัง เปนเงิน 181,987,400 บาท 

 4 นําผลการประเมินคุณภาพทกุ

หลักสูตรและทุกคณะที่ผาน

การพิจารณาของกรรม การ

ระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภา

มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลัยนําผลการประเมิน

คุณภาพทุกหลักสูตร และทุกคณะเขา

พิ จารณาในคณะกรรมการบริหาร

ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ นํ า เ ส น อ ส ภ า

มหาวิทยาลัย เพื่ อพิจารณาผลการ

ประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตร และ

ทุกคณะ 

5.3.4.1 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 10/2560เมื่อ

วันที่ 2 ตุลาคม 2560เรื่องสรุปผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2559 ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย  
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 5 นํ า ผ ลก า ร ปร ะ เ มิ น และ

ข อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ส ภ า

มหาวิทยาลัยมาปรับปรุ ง

หลักสูตรและการดําเนิน งาน

ของคณะใหมี คุณภาพดีขึ้น

อยางตอเนื่อง 

เมื่อมหาวิทยาลัยนําผลการประเมิน

คุณภาพทุกหลักสูตร และทุกคณะเขา

พิ จารณาในคณะกรรมการบริ หาร

ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ นํ า เ ส น อ ส ภ า

มหาวิทยาลัย เพื่ อพิจารณาผลการ

ประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตร และ

ทุกคณะไดมีการนําขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ

ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมา

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ปการศึกษา 

2560 

5 . 3 . 5 . 1  แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 

(Improvement Plan) ปการศึกษา 

2560 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก

หลักสูตรผานองคประกอบที่ 

1 การกํากับมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ

สกอ  ในระดั บห ลัก สู ตรทั้ ง ส้ิ น  36 

หลักสูตร หลังจากดําเนินการแลวมีผล

การประเมินผานทุกหลักสูตร โดยมี

คาเฉล่ีย 3.19 

5.3.6.1 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2560 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

5.00 มีการดําเนินงาน 6 ขอ 5.00   

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรล)ุ  (ไมบรรล)ุ 

5.1 5.00 มีผลการดําเนินการ 6 ขอ -  4.00 

5.2 3.85 
คะแนนเฉล่ียของผลการ

ประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 - 4.00 

5.3 5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ  - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที ่5 4.33 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจดุที่ควรพัฒนา องคประกอบที ่5 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

1 .  ผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ให

ความสําคัญในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและยึด

หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ เปนหลักในการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ  

  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหความสําคัญในเรื่อง

การประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบและกลไกในการ

กํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงานสนับสนุน อยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนการกํากับติดตาม

สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการ

ดําเนินการจัดการความรูตามระบบ เพื่อใหเกิดการเรียนรู

ในองคการและมีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับการจัดการ

ความรู 
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สวนที่ 3  

สรุปผลการประเมินตนเอง 

และทิศทางการพัฒนา  

ปการศึกษา 2560 
 

 

 

 

 

 



 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

สรุปการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปการประเมิน 

 ตารางที่ ส.1ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคณุภาพ 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 
(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 
ของมหาวิทยาลัย 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
3.20 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 
ทุกหลักสูตร 

3.19 

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.13 
23.94 

X 5 2.99 
40 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ 
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1.67 

17.25 
X 5 1.44 

60 

ตัวบงชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ 
พัฒนางานวิจัยหรืองานสงัสรรค 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.51 
24.18 

= 4.84 4.84 
5 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
4.25 

18.33 
= 3.67 3.67 

5 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 มีการดําเนินการ 6 ขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

5.00 มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ 4.00 

ตัวบงชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
3.85 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ

ทุกคณะ 
4.00 

ตัวบงชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5.00 มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ 5.00 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 4.28 4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนคะแนนหรือระบุเปนจํานวน  

หรือระบุเปนขอ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ตารางที่ ส.2การวิเคราะหผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
 

 

องคประกอบท่ี 
จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 5 
1.2, 1.3 

(2.99+1.44) 

1.4, 1.5 
(5.00+5.00) 

1.1 

(3.19) 
3.52 ระดับดี 

2 3 
2.2 

(4.84) 

2.1 

(5.00) 
2.3 

(3.67) 
4.50 ระดับดี 

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 

(4.00) 
4.33 ระดับดี 

รวม 13 3 7 3 4.16 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
3.09 

ระดับพอใช 

4.86 
ระดับดีมาก 

3.62 
ระดับด ี

  

 

1) *ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2) *ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 

 

 

 

 

  

130 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

ทิศทางการพฒันา 

 1. เปาหมายการดําเนนิงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีประเด็นที่จะตองดําเนินการเรงดวนดังน้ี 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ  

(Improvement Plan) 

ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

แผนพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ  

(ผูชวยศาสตราจารย,  

รองศาสตราจารย) 

ผศ. = 26คน 

รศ. = 7คน 

รวม 33 คน 

ผศ. = 28คน 

 

รวม 28คน 

ผศ. = 31คน 

รศ. =4คน 

รวม 35คน 

ผศ. = 22 คน 

 

รวม 22 คน 

ผศ. = 20 คน 

 

รวม 20คน 

แ ผ น พั ฒ น า ร ะ ดั บ คุ ณ วุ ฒิ 

(ปริญญาเอก) 

12คน 5 คน 15คน 5คน 15คน 

แ ผ น พั ฒ น า ร ะ ดั บ คุ ณ วุ ฒิ

บุคลากรสายสนับสนุน 

ป.โท 

1 คน 

ป.โท 

4 คน 

ป.โท 

5 คน 

ป.โท 

4 คน 

ป.โท  4 

ป.เอก  2 

 

 2. แผนการพฒันาทีส่อดคลองกับเปาหมาย 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

แผนพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย, 

รองศาสตราจารย) 

ผศ. = 54คน 

รศ. =7คน 

รวม 61คน 

ผศ. = 53คน 

รศ. =4 คน 

รวม 57คน 

ผศ. = 127คน 

รศ. =11คน 

รวม 138คน 

แผนพัฒนาระดับคุณวุฒิ (ปริญญาเอก) 17 คน 21คน 52คน 

แผนพัฒนาระดับคุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน ป.โท  5 คน 

 

ป.โท  9 คน 

 

ป.โท18คน 

ป.เอก  2 คน 
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สวนที่ 4 

ผลการประเมินจาก

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

 

 

ประจําปการศกึษา  2560 

(1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561) 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

  

1. รองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกลุ ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท กรรมการ 

3. อาจารยภาคย พราหมณแกว กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยดร.ปญญา ทองนิล กรรมการ 

5. อาจารย ดร.สุรางคนา มัณยานนท กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วันที่ 4 - 5 กันยายน 2561 

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

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2560นี้มีวัตถุประสงคเพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว

อยางตอเนื่อง โดยพิจารณาตามองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม การบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและคนหาจุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ในการประเมินครั้งนี้ไดตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 

ตลอดจนสนทนากลุมกับนักศึกษาและศิษยเกา รวมทั้งสังเกตโดยการตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)จํานวน 13 ตัวบงช้ีพบวาผลการตรวจ

ประเมินในภาพรวมอยูในระดับดีไดคะแนนเฉล่ียตามตัวบงชี้ของ สกอ. 5องคประกอบเทากับ 4.16 ดังผลประเมินตาม             

รายองคประกอบตามเกณฑของ สกอ. ดังนี้ 

  องคประกอบที่ 1 คะแนน 3.52  ผลการดําเนินการอยูในระดับ ดี 

องคประกอบที่ 2 คะแนน 4.49  ผลการดําเนินการอยูในระดับ ดี 

องคประกอบที่ 3 คะแนน 5.00  ผลการดําเนินการอยูในระดับ ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 คะแนน 5.00  ผลการดําเนินการอยูในระดับ ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 คะแนน 4.33  ผลการดําเนินการอยูในระดับ ดี 

 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

 1. จํานวนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยลดลง ซึ่งเปนภาพรวมของอุดมศึกษาไทยในปจจุบันเปนความเส่ียงสําคัญในการ

บริหารมหาวิทยาลัย ที่ตองวางกลยุทธรองรับอยางจริงจัง เพื่อลดความเส่ียงดังกลาวใหนอยลง เชน  

  1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมๆ ที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศและความตองการของผูเรียน   

1.2 ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาที่มีอยูแลว ใหทันสมัยเพื่อใหบัณฑิตมีประสบการณและทักษะที่เหมาะสม 

เพียงพอตอการประกอบวิชาชีพ 

  1.3 พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะส้ัน โดยจัดกลุมรายวิชาในหลักสูตรปริญญาที่มีอยูแลวและสัมพันธ

เชื่อมโยงกัน ใหเปนหลักสูตรประกาศนียบัตร และหากผูเรียนประสงคจะขอรับปริญญา ผูเรียนสามารถนําประกาศนียบัตรที่ไดรับ

และสะสมไว มาเทียบโอนเพื่อขอรับปริญญาไดตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

  1.4 สํารวจความตองการของศิษยเกาในการพัฒนาตนเองใหทันกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ

จัดหลักสูตรระยะส้ันรองรับความตองการขางตน ซึ่งจะเปนทั้งการบริการศิษยเกาและกอใหเกิดรายไดแกมหาวิทยาลัย 

  1.5 พัฒนาวิธีสอนที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหมโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพสูงสูตลาดแรงงาน 

 2. แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการในเชิงรุกอยางจริงจัง ใหสอดรับกับนโยบายของ

รัฐบาล ที่จัดงบประมาณในลักษณะของงบบูรณาการ ใหความสําคัญมากขึ้นตองานวิจัยที่สงผลตอการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน 
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รวมถึงงานบริการวิชาการที่ทองถิ่นมีสวนรวมสนับสนุนงบประมาณ เปนบริการที่มุงพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกทองถิ่นให

รับผิดชอบทองถิ่นของตนได สอดคลองกับยุทธศาสตรใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 3. มหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไดดีในระดับหนึ่งแลว ส่ิงที่มหาวิทยาลัยตองวางแผนควบคูไปดวยคือ การใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อใชในการดําเนินงานดานตางๆ ใหเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอน ใหการ

ลงทุนดังกลาวมีความคุมคามากที่สุด 

 

2. สรุปขอมูลพื้นฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทําการสอน เม่ือวันที่ 8 

กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2498 โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาที่ผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2504 เปล่ียนชื่อโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี มีนโยบายที่จะผลิตครู ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอื่นๆ 

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

 พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัยครูธนบุรี 

 พ.ศ.2514เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเปนคร้ังแรก 

 พ.ศ.2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัย

ครู พ.ศ.2518 

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

คร้ังแรก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตาม

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.)ซึ่งหนวยงานตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยการบริหาร

กลุมวิทยาลัย 

 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด เปล่ียนไปอยูใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร”ตามประกาศ

ขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครูดําเนินงานรวมกัน เรียกวา สหวิทยาลัย 

 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”แทนวิทยาลัยครู 

เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 

 พ.ศ.2546 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

ซึ่งตั้งอยูที่ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปล่ียนสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล 

สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 

 พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นเองหลายหลักสูตร และทํา

การปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2549 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 

2549 เปนตนไป  
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 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย University of Miyazakiญี่ปุน 

 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยHainan College of Foreign Studies 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาที่หลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เนนคุณภาพ 

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองเปนบัณฑิตคุณภาพ เปนนักวิชาชีพที่ดี 

พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรู สรางองคความรู และพัฒนางาน ในหนาที่ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปนพื้นที่จัดการศึกษาเดียวกัน 
 

3. วิธีประเมิน 

 3.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม) 

 คณะกรรมการประเมินประชุมรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

โดยแบงองคประกอบและตัวบงชี้ ดังนี้  

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

 2. รศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบงชี้ที่ 3.1, 4.1 

 3. อ.ภาคย พราหมณแกว (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบงชี้ที่ 1.4, 1.5 

 4. ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบงชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3 

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

และมีการตรวจเยี่ยมแตละหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

 1. รศ.ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล (ประธานกรรมการ) ตรวจเยี่ยมกองนโยบายและแผน 

 2. รศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท (กรรมการ) ตรวจเยี่ยมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 3. อ.ภาคย พราหมณแกว (กรรมการ) ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

    และกองพัฒนานักศึกษา 

 4. ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล (กรรมการ) ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร 

 5. อ.ดร.สุรางคณา มัณยานนท (กรรมการและเลขานุการ) ตรวจเยี่ยมศูนยภาษาและคณะวิทยาการจัดการ 
 

 ซึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ตรวจเอกสารหลักฐาน สังเกต สัมภาษณ

และสนทนากลุม คณะกรรมการไดสัมภาษณและสนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร สาย

สอนและสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต รวมทั้งคนหารองรอยการดําเนินการใน 5 องคประกอบ แลวสรุปผล

การประเมินรวมกัน รวมทั้งพิจารณาหาจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาเสนอมหาวิทยาลัย 
 

 3.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล  

  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายตัวบงชี้และสัมภาษณวิธีดําเนินงานในแตละขั้นตอน 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ตามองคประกอบคุณภาพ 

 ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 ปการศึกษา 2560 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวิทยาลัย 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.01 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร 3.19 

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
3.13 

23.94 
X 5 2.99 

40 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ี 

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
1.67 

17.25 
X 5 1.44 

60 

ตัวบงชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ 

พัฒนางานวิจัยหรืองานสังสรรค 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน

สรางสรรค 
5.00 

24.18 
= 4.84 4.84 

5 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 
2.51 

18.15 
= 3.63 3.63 

5 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
5.00 มีการดําเนินการ 6 ขอ 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย 

และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

5.00 มีการดําเนินการ 6 ขอ 4.00 

ตัวบงชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
3.75 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 
4.00 

ตัวบงชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 4.16 4.16 
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ตารางที่ ป.2 การวิเคราะหผลการประเมินมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรุีปการศึกษา 2560 
 

 

องค 

ประกอบที่ 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดาํเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดาํเนินงานระดับพอใช 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51 - 5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก 

1 5 
1.2, 1.3 

(2.99+1.44) 

1.4, 1.5 

(5.00+5.00) 

1.1 

(3.19) 
3.52 ระดับดี 

2 3 
2.2 

(4.84) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(3.63) 
4.49 ระดับดี 

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 

(4.00) 
4.33 ระดับดี 

รวม 13 3 7 3 4.16 ระดับดี 

ผลการประเมิน 3.09 

ระดับพอใช 

4.86 

ระดับดีมาก 

3.61 

ระดับดี 

  

 

*ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

*ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดที่ควรพฒันา/แนวทางแกไขในการปรับปรงุตามรายองคประกอบคุณภาพ 

 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริม 

1. การจัดทําแผนและกําหนดวัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษาควรมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธดาน

การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทั้ง 5 ดาน โดยกิจกรรมตามแผน ควร

สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและแผนพัฒนานักศึกษา 

สามารถสะทอนถึงผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนานักศึกษา ตามแผนการพัฒนานักศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนการจัดทําแผน / โครงการ / กิจกรรม การพัฒนานักศึกษา โดยนําแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมาเปนหลักในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาและกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ที่สะทอนผลลัพธความสําเร็จเชิงคุณภาพกับนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยควรเนนการสงเสริมใหเกิดอัตลักษณและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สวนคณะ/หลักสูตร ควรเนนการสงเสริมใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

3. มหาวิทยาลัยควรทบทวนการประเมินคุณภาพในการใหบริการนักศึกษา โดยปรับปรุงแบบประเมินใหรวมถึง

ชองทางการใหขอมูลของการบริการ โดยประเมินในเรื่องความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง ครอบคลุม และทันสมัยซึ่งจะ

สงผลใหนักศึกษารับรูและรับบริการในจํานวนที่มากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. กระบวนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

2. การพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) 

3. การพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันรองรับความเปล่ียนแปลงของสังคม 

ขอเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพัฒนาตําแหนงทางวิชาการที่หลากหลาย และตอเนื่องเพื่ออํานวยความสะดวกแก

คณาจารย ควรจัดในชวงปดภาคเรียนมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเปนกลุมยอย เปนระยะ ๆ และหลากหลายชองทาง มี

กระบวนการเลือกหรือหากลุมอาสาสมัครที่เปนกลุมเปาหมายในแตละป และจัดผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเปนที่ปรึกษา

ขณะเดียวกันในสวนกลุมทั่วไปที่อยูระหวางพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อวางกรอบการพัฒนาดวยเชนกัน 

2. ควรพัฒนาหลักสูตรที่มีความพรอม เปนจุดแข็ง และเปนจุดขายของมหาวิทยาลัยโดยสงเสริมสนับสนุน เพื่อขอ

ขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) และมีการกํากับติดตามสงเสริมหลักสูตรที่มี

ผลการประเมินต่ํากวา 3.01 

3. มหาวิทยาลัยตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม ควรพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันที่สอดคลองกับความตองการของอาชีพและ

สะสมเพื่อการเพิ่มคุณวุฒิ เพื่อทดแทนรายไดการผลิตบัณฑิตที่นักศึกษาลดลง และเปนการหารายไดของมหาวิทยาลัย 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเดน 

1. มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงในการทํางานมีระบบและกลไกชัดเจน และมีความรวมมือจากหนวยงานใน

ระดับชาติ และนานาชาติ นอกจากนั้นยังมีวารสาร “ราชภัฏธนบุรีรับใชสังคม” ซึ่งอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 2 และ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย และงานสรางสรรค มีแนวทางการขอจด

ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ที่สามารถศึกษาและดาวโหลดไดทางเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การสนับสนุนงานวิจัยที่แลวเสร็จตามกําหนดเวลาสามารถพัฒนาตอเนื่องเปนนวัตกรรมได 

2. การเผยแพรงานสรางสรรคดานศิลปะและประดิษฐ 

ขอเสนอแนะ 

1. คณาจารยที่ทํางานวิจัยในลักษณะที่เปนนวัตกรรมงานสรางสรรค ควรที่จะดําเนินการจดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 

เพราะระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยพรอมที่จะชวยเหลือคณาจารยในการดําเนนิงานนอกจากนีม้หาวทิยาลัยควรกาํกบั

ติดตามการทําวิจัยของโครงการ ควรจะดําเนินการทําวิจัยตามโครงการวิจัยที่ไดรับทุนใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดตาม

โครงการ เพื่อจะไดขอทนุวิจัยในปงบประมาณตอไป โดยเฉพาะทุนวิจัยภายนอก 

2. งานสรางสรรคที่เปนผลงานศิลปะและส่ิงประดิษฐประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม ที่นําไปแสดงในเวที

ตาง ๆ ควรเปนงานที่กอใหเกิดคุณคาทางสุนทรีย และคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของ

อาเซียน และมีผูทรงคุณวุฒิในกลุมศิลปะดานนั้นใหการยอมรับผลงาน และมีหลักฐานที่สามารถนําเสนอในเอกสาร

หลักฐานได 
 

 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและดําเนินการกับพันธกิจดานการบริการวิชาการโดยมีการประสานความรวมมือ

กับองคกรภายนอกทั้งระดับชาติทองถิ่น และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางเสริม 

1. ควรกําหนดพื้นที่เปาหมายที่เฉพาะเจาะจง และรวมกันบูรณาการศาสตร เพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน

ใหกับชุมชนซ่ึงจะเปนชุมชนตนแบบในการพฒันาชุมชนอื่น ๆ ตอไป 

2. ควรใชประโยชนจากการบริการวิชาการเชื่อมโยง/บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมดาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ควรบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนดานการสรางรายไดใหหลากหลายขึ้น เชน การ

ใหคําปรึกษาทางวิชาการ การอบรม ประชุม/สัมมนา ศูนยทดสอบดานภาษา และการอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะความรู

ทางวิชาชีพเปนตน 

4. ควรหาแหลงทุนจากเครือขายภายนอกในการสรางหลักสูตรการอบรมตามความตองการของชุมชน 
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องคประกอบที่ 4 การทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานรวมกับเครือขายภายนอกที่หลากหลายในการอนุรักษ ฟนฟูสืบสานศิลปะและ

วัฒนธรรมในพื้นที่เปาหมายอยางเปนรูปธรรม 

แนวทางเสริม 

1. ควรดําเนินการสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น รวบรวมเปนหลักฐาน และนําไป

เผยแพร 

2. ควรบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัย การบริการวิชาการและการเรยีนการสอนอยางชัดเจน 

 

องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดเดน 

มหาวิทยาลัยมีผูนําองคกรที่เขมแข็งทั้งในระดับนโยบายและฝายบริหารสภามหาวิทยาลัยและฝายบริหารมี

ความรับผิดชอบสูง สามารถประสานการทํางานรวมกันไดดี สภามหาวิทยาลัยกํากับสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝาย

บริหารอยางใกลชิด 

จุดที่ควรพัฒนา 

การส่ือสารภายในองคกร 

ขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการส่ือสารภายในใหมีประสิทธิภาพ เนนการสรางความเขาใจในระบบระเบียบตาง ๆ 

โดยเฉพาะระบบบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนความเขาใจในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการทํางานของบุคลากรฝายตาง ๆ ประสานสัมพันธและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ควรฉาย

ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรรับรูรับทราบ เพื่อสรางความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงในอาชีพเปนระยะ ๆ อยาง

ตอเนื่อง 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560 

ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังที ่8/2561 เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2561 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 

คณะครุศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะวิทยา 

การจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.18 3.14 3.42 3.10 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 4.30 2.59 2.53 2.74 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 1.56 1.22 1.58 1.43 

1.4จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 
0.00 3.75 0.00 5.00 

1.5 การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 4.00 5.00 5.00 

1.6 กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที ่1 3.17 3.28 2.92 3.71 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 
5.00 5.00 5.00 4.00 

2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 5.00 4.28 5.00 5.00 

2.3ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจยั 3.13 5.00 5.00 3.13 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที ่2 4.38 4.76 5.00 4.04 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

3.1การบริการวิชาการแกสงัคม 5.00 3.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่3 5.00 3.00 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่4 5.00 5.00 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

5.1การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณของ

คณะ 

5.00 4.00 4.00 4.00 

5.2ระบบกาํกับการประกันคณุภาพหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่5 5.00 4.50 4.50 4.50 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 4.01 3.92 3.96 4.11 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจําปการศึกษา 2560 

ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังที ่8/2561 เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2561 
 

คณะ/หลักสูตร 

จํานวน

หลักสูตร

ทั้งหมด 

ผลการประเมินฯ  

ตัวบงชี้ที่ 1.1 
ผลรวมของคาคะแนน

ประเมินของทุกหลักสูตร 
ผาน ไมผาน 

1. คณะครุศาสตร 7 7 - 3.18 (ดี) 

(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร -  - 3.58 (ดี) 

(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา -  - 3.07 (ดี) 

(3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา -  - 3.57 (ดี) 

(4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย -  - 3.26 (ดี) 

(5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป -  - 2.74 (ปานกลาง) 

(6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ -  - 2.92 (ปานกลาง) 

(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฐมวัย -  - 3.11 (ดี) 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 13 13 - 3.14 (ดี) 

(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย -  - 3.48 (ดี) 

(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร -  - 3.38 (ดี) 

(3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป -  - 3.41 (ดี) 

(4) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร -  - 2.60 (ปานกลาง) 

(5) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป -  - 3.24 (ดี) 

(6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสรางสรรค 

    ศิลปะดิจิทัล 

-  - 3.08 (ดี) 

(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง -  - 3.15 (ดี) 

(8) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 

    สาธารณะ(ระดับปริญญาโท) 
-  - 2.50 (ปานกลาง) 

(9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ -  - 3.24 (ดี) 

(10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการชุมชน -  - 3.09 (ดี) 

(11) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

-  - 3.29 (ดี)  

(12) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร -  - 3.06 (ดี) 

(13) หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

      (โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาต)ิ 
-  - 3.36 (ดี) 

3. คณะวิทยาการจัดการ 7 7 - 3.42 (ดี) 

(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต -  - 3.38 (ดี) 

(2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต -  - 3.35 (ดี) 

(3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต -  - 3.84 (ดี) 

(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 

     และการทองเท่ียว 
-  - 3.73 (ดี) 

(5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ -  - 3.33 (ดี) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

คณะ/หลักสูตร 

จํานวน

หลักสูตร

ทั้งหมด 

ผลการประเมินฯ  

ตัวบงชี้ที่ 1.1 
ผลรวมของคาคะแนน

ประเมินของทุกหลักสูตร 
ผาน ไมผาน 

(6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา -  - 3.04 (ดี) 

(7) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -  - 3.24 (ดี) 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 9 - 3.10(ดี) 

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม -  - 3.07 (ดี) 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร -  - 3.15 (ดี) 

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร -  - 3.77 (ดี) 

(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -  - 3.28 (ดี) 

(5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -  - 3.12 (ดี) 

(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร -  - 3.26 (ดี) 

(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม -  - 3.01 (ดี) 

(8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา -  - 2.39 (ปานกลาง) 

(9) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

     (โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร)  
-  - 2.88 (ปานกลาง) 
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