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ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปิดท าการ
สอน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา 
 พ.ศ.2498 โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โอนมาสังกัดกรมการฝึกหัดครู ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการแต่ยังคงท าหน้าที่ผลิตครูอาชีวศึกษา 
 พ.ศ.2504 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี มีนโยบายที่จะผลิต
ครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เช่นเดียวกับโรงเรียนฝึกหัดครูอ่ืนๆ 
 พ.ศ.2512 เปิดสอนภาคนอกเวลาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นครั้งแรก 
 พ.ศ.2513 กรมการฝึกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี เป็นวิทยาลัยครูธนบุรี 
 พ.ศ.2514 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเป็น
คร้ังแรก 
 พ.ศ.2519 ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี  ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 
 พ.ศ.2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร 2 ปี  (ค.บ. 2 ปี ) วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นครั้งแรก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาส าหรับภาคนอกเวลา รับครูประจ าการและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อ.ค.ป.)  ซึ่งหน่วยงาน      
ต้นสังกัดเป็นผู้ส่งเข้ารับการอบรม 
 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยู่ในวิทยาลัยครูกลุ่มที่แปด ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วย
การบริหารกลุ่มวิทยาลัย 
 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยู่ในวิทยาลัยครูกลุ่มที่แปด เปลี่ยนไปอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” 
ตามประกาศข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัย พ.ศ.2528 ให้วิทยาลัยครูด าเนินงานร่วมกัน เรียกว่า    
สหวิทยาลัย 
 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 
แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 
 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เป็นผลท าให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยนสถานภาพเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 
 พ.ศ.2548 ได้ขยายการเปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
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 พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นเองหลาย
หลักสูตร และท าการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมให้เป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2549 
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
และใช้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป  
 พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yulin Normal University, 
Guangxi Normal University และ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan College of 
Business Management สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Thurgau University of Teacher Education สมาพันธรัฐสวิส 
 พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Kunming University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism ไต้หวัน  
 พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย University of Miyazaki 
ญี่ปุ่น 
 พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
ดังนี้ 
  - Dali University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไต้หวัน 
  - National Pingtung University, ไต้หวัน 
  - Trans World University, ไต้หวัน 
  - National Taipei University of Technology (Taipei Tech), ไต้หวัน 
  - University Mahasaraswati Denpasar, อินโดนีเซีย 
  - Technological University of the Philippines, ฟิลิปปินส์ 

 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ดังนี้ 
  - Mean Chey University, กัมพูชา 
  - Thai Nguyen University, เวียดนาม 
  - Hainan College of Foreign Studies, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Yunnan College of Business Management, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Kunming University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไต้หวัน 
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 พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ดังนี้ 
  - The National University of Laos, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Nanchang Institute of Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Fu Zhou Chuangxin Vocational College, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ดังนี้ 
  - University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา 
  - Guangxi Agricultural Vocational College of People’s Republic of China, 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษามีภาระหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทางปัญญา แสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นนักวิชาชีพที่ดี พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนางาน ในหน้าที่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการ
เพ่ือการเรียนรู้ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองให้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เป็นพ้ืนที่จัดการศึกษาเดียวกัน 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญา :   
 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล สร้างองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ 
  
วิสัยทัศน์ :    
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเป็นสถาบัน
หลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 
พันธกิจ :    
 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 2. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอด    
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น า
ชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
 4. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและบูรณาการกับภูมิปัญญาสากล 
 6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : 
 1.  ผลิตและพัฒนาครู/ บุคลากรทางการศึกษา 
 2.  พัฒนาท้องถิ่นโดยน้อมน าแนวทางพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
 
อัตลักษณ์ของนักศึกษา : 
 1.  มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการตามแนวพระราโชบาย 
  - มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
  - มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
  - มีอาชีพมีงานท า 
  - เป็นพลเมืองดีมีวินัย 
 2.  มีจิตอาสา 
 3. มีทักษะคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ 
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สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า 
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

สภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

สภาวิชาการ 
 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ 
 

คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

หน่วยงานวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการ 

คณะครุศาสตร ์
- ส านกังานคณบด ี
- งานบริหารทั่วไป 
- งานบรกิารวิชาการ 
- งานโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

รองอธิการบด ี

ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

คณะวิทยาการจัดการ 
- ส านกังานคณบด ี
- งานบริหารทั่วไป 
- งานบรกิารวิชาการ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ส านกังานคณบด ี
- งานบริหารทั่วไป 
- งานบรกิารวิชาการ  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
- ส านกังานผูอ้ านวยการ 
- งานท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
- งานวิชาการด้านศิลปวฒันธรรม  
  และศนูย์ธนบุรีศกึษา วฒันธรรมและอาเซยีน 

  

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
- ส านกังานคณบด ี
- งานบริหารทั่วไป 
- งานบรกิารวิชาการ 
- ภาควิชาสังคมศาสตร ์
- ภาควิชามนุษยศาสตร ์  

ส านักงานอธิการบด ี
- ส านกังานอธกิารบด ี
- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศกึษา 
- กองพัฒนาระบบบริหาร 
- กองคลังและพสัด ุ
- กองบริการการศกึษาและบริการวิชาการ 
- กลุ่มงานกฎหมายและวินัย 
- กลุ่มงานรายได้ ทรัพย์สิน ศูนย์บ่มเพาะ 
  วิสาหกจิและสหกิจศกึษา 

  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ส านกังานผูอ้ านวยการ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานวจิัย พัฒนา เผยแพร ่และบริการวิชาการ 

  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ส านกังานผูอ้ านวยการ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานหอสมุดและสารสนเทศ 
- ศูนย์ภาษา 
- ศูนย์คอมพวิเตอร ์

  

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
- ส านกังานผูอ้ านวยการ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ  
- งานหลกัสูตร และแผนการเรียน 
- โครงการบัณฑิตศึกษา  
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กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด าเนินการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และในปีการศึกษา 2561 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน เป็น 3 ระดับ คือ  
 

 1.  ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่  
   องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
   องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
   องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
   องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
   องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
   องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 

 2.  ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก ่
   องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
   องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
   องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   
   องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 

 3.  ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก ่
   องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
   องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
   องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   
   องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 

 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ให้ได้
ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปี
การศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้าง
ความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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 อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน
ของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการ
ผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยง
กับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรองรับคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑติในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
 
2.1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
 รอบปีการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ก าหนดจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่     
มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562 นับรวมแล้วจ านวน 12 เดือน 
 
2.2 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล 
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 P = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562 
 D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  
 C = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
 A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปี หรือ
งบประมาณพิเศษก็ได้  
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 วิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1.  มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
 2.  มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
 3.  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ผ่านระบบ CHE QA Online  
 4. คณะน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
 5.  คณะประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
 6.  มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ มาจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับมหาวิทยาลัย 
 7.  มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
คณะ พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป 
 8.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 
 9.  ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 
  
2.3 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 มหาวิทยาลัยต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา  
ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามล าดับ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้
มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิต ศึกษา 
 ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและ
อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
 - ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา
เป็นดังนี้ 
 - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ข้ึนไป 
 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป 
 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์
ขึ้นไป 
 
 ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ไปใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ก าหนดไว้ดังนี้ 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของมหาวิทยาลัย 
 - ประธานกรรมการประเมิน ฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 - กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่
มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เป็นดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการ 
  - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 
  - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ 
  - ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
 2. กรรมการ 
  - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งคร้ังในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
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เป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561  
(1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 
และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562  

 

เกณฑ์พิจารณา ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปีการศึกษา 2561 

ผู้ก ากับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ผู้จัดท ารายการ

หลักฐาน การด าเนินงาน คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

ค่าเฉลี่ยของระดับ
คุณภาพของทุก
หลักสูตรที่
มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 

1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

มีค่าเฉลี่ยของระดับ 
คุณภาพของทุก
หลักสูตรเท่ากับ 

3.20 

3.29  - รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 
- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 
- ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าค า 
- ผศ.ธัชกร วงษ์ค าชัย 
- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว 

- คณะท้ัง 4 คณะ  
- โครงการ
บัณฑิตศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ร้อยละของอาจารย์
ประจ ามหาวิทยาลัย 
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

1.2 อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 25 25 x 5 
40 

= 3.13  

- อ.เอกรัตน์  สุขะสุคนธ์ 
- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 
- ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าค า 
- ผศ.ธัชกร วงษ์ค าชัย 
- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว 

- คณะท้ัง 4 คณะ  
- กองพัฒนาระบบ
บริหาร (สนอ.) 

กองพัฒนาระบบ
บริหาร (สนอ.) 

ร้อยละของอาจารย์
ประจ ามหาวิทยาลัย  
ท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.3 อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยที่ 
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 20 
 

20 x 5 
60  

= 1.67 

- อ.เอกรัตน์  สุขะสุคนธ์ 
- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 
- ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าค า 
- ผศ.ธัชกร วงษ์ค าชัย 
- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว 

- คณะท้ัง 4 คณะ  
- กองพัฒนาระบบ
บริหาร (สนอ.) 

กองพัฒนาระบบ
บริหาร (สนอ.) 

6 ข้อ 1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 

5.00  - ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ 
 

- คณะท้ัง 4 คณะ  
- กองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

6 ข้อ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 

5.00  - ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ 
 

- คณะท้ัง 4 คณะ  
- กองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

6 ข้อ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางาน 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 

5.00  - รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 
- ดร.พรศิริ กองนวล 
 

- คณะท้ัง 4 คณะ  
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
ระดับคณะและ
หน่วยงานวิจัย 

2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 

ผลรวมของผลการ
ประเมินเงิน

สนับสนุนงานวิจัย
ของทุกคณะและ
หน่วยงานวิจัย
เท่ากับ 4.51 

4.51  
 
 
 
 

 

- รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 
- ดร.พรศิริ กองนวล 

- คณะท้ัง 4 คณะ  
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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เกณฑ์พิจารณา ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปีการศึกษา 2561 

ผู้ก ากับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ผู้จัดท ารายการ

หลักฐาน การด าเนินงาน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
ระดับคณะและ
หน่วยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลรวมของคะแนน
ผลการประเมินผล
งานทางวิชาการ
ของทุกคณะและ
หน่วยงานวิจัย 
เท่ากับ 4.25 

4.25 - รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 
- ดร.พรศิริ กองนวล 
 
 

- คณะท้ัง 4 คณะ  
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

- คณะท้ัง 4 คณะ  
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

6 ข้อ 3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

ด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 

5.00  - รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 
- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 
- อ.เอกรัตน์  สุขะสุคนธ์ 
- ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ 
- ดร.พรศิริ กองนวล 
- อ.วสุธิดา  นักเกษม 

- คณะท้ัง 4 คณะ  
- ทุกหน่วยงานท่ี
ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 
- มรธ.สป. 
- อ.วสุธิดา นักเกษม 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ข้อ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 

5.00  - ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ 
 

- คณะท้ัง 4 คณะ  
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และ
มรธ.สป. 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

7 ข้อ 5.1 การบริหารของ
มหาวิทยาลัย 
เพื่อการก ากับ ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจ กลุ่ม
มหาวิทยาลัย และ
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 

5.00  - ผศ.ดร.ยุวลักษณ์  
                เวชวิทยาขลัง 
- รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 
- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 
- อ.เอกรัตน์  สุขะสุคนธ์ 
- ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ 
- ดร.พรศิริ กองนวล 
- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 
- ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าค า 
- ผศ.ธัชกร  วงษ์ค าชัย 
- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว 
 

- คณะท้ัง 4 คณะ  
- ทุกหน่วยงาน 
- มรธ.สป. 

  เกณฑ์มาตรฐาน  
ข้อที่ 1, 6 
- กองนโยบายและ
แผน 
  เกณฑ์มาตรฐาน  
ข้อที ่2 
- กองคลังและพัสด ุ
  เกณฑ์มาตรฐาน  
ข้อที ่3, 5, 7 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  เกณฑ์มาตรฐาน  
ข้อที ่4 
- ส านักงานอธิการบดี 
เกณฑ์มาตรฐาน  
ข้อที ่6 
- กองพัฒนาระบบ
บริหาร 
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เกณฑ์พิจารณา ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปีการศึกษา 2561 

ผู้ก ากับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ผู้จัดท ารายการ

หลักฐาน การด าเนินงาน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยของผล
การประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

5.2 ผลการบริหารงาน
ของคณะ 

คะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
ระดับคณะทุก

คณะ 

4.00  - ผศ.ดร.ยุวลักษณ์  
                   เวชวิทยาขลัง 
- รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 
- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 
- อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ 
- ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ 
- ดร.พรศิริ กองนวล 

- คณะท้ัง 4 คณะ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5 ข้อ 5.3 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

มีการด าเนินงาน 
6 ข้อ 

5.00  - อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 
- ดร.พรศิริ  กองนวล          
 

- คณะท้ัง 4 คณะ  
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- กองนโยบายและ
แผน 

   เกณฑ์มาตรฐาน  
ข้อที ่1,2,4 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  เกณฑ์มาตรฐาน  
ข้อที ่3 
- กองนโยบายและ
แผน 
  เกณฑ์มาตรฐาน  
ข้อที ่5 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1. กระบวนการพัฒนาต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ โดยมี

การสนับสนุนการท าผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของ
การฝึกอบรม การสัมมนา การจัดหาพ่ีเลี้ยง การสร้างแรงจูงใจโดย
จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและ
อัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการท า
ผลงานทางวิชาการดังนี้ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้จ่ายระดับละ
40,000 บาท ระดับรองศาสตราจารย์ ให้จ่ายระดับละ 80,000 
บาท และระดับศาสตราจารย์ ให้จ่ายระดับละ 120,000 บาท และ
ยังสนับสนุนให้มีการจ้าง (โครงการคลังสมอง) เพ่ือคงต าแหน่งทาง
วิชาการของผู้ เกษียณให้คงอยู่ ในสาขาที่ เป็นความจ าเป็นของ
มหาวิทยาลัย 

ในส่วนของการจัดอบรมได้แบ่งออกเป็นที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้กับทั้ง 4 คณะ และส่วนที่แต่ละคณะจัดอบรมให้กับคณาจารย์ใน
คณะ ซึ่งมีดังนี้ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ : มาตรฐานภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง 
เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ และน าไปสู่การปฏิบัติตามกรอบภาระงาน
สอน งานวิจัยและหรืองานวิชาการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเอกสารทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิชาการ : 
บทความวิชาการและบทความวิจัย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็น
ศักยภาพหลักสูตรและการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จัดโดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ     
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
2. การพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ 

และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQR) 

 
 
 
3. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

รองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

- โครงการคลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ได้รับการพิจารณาจากการ      
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 

 
 
2. มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับ

คณะเป็นประจ าทุกปี มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ อีกทั้งยังพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด
รับกับความต้องการของตลาด และให้ทันกับยุค 4.0 

 
 

3. มหาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
1. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัด

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
2. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร่วมกับ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ร่วมประชุมหารือ การ
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพ 

3. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง 
รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร 
รองอธิการบดีและผศ.ธัชกร วงษ์ค าชัย คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ระหว่างกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จ ากัด (มหาชน) 
ห้างค้าปลีกในกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (บีเจซี) 

4. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง 
รักษาราชการแทนอธิการบดี และศูนย์บ่มเพาะเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ
และวิสาหกิจ ร่วมกับศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยลายไท กรุงเทพฯ 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือจัดฝึกอบรมศาสตร์
ด้านการนวดแผนไทยพัฒนาสู่วิชาชีพแผนไทย และการเป็นผู้ประกอบการ  

5. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง 
รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

และเทคโนโลยี จ้าวจวง สาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือประชุมหารือ
แนวทางแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  

6. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง 
รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกับบริษัท 
บิ๊กซีซูเปอร์.เซ็นเตอร์จ ากัด (มหาชน) ร่วมประชุมโครงการสร้างความ
ร่วมมือทางการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านธุรกิจ 

 
และยังมีการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ดังนี้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น 5 หลักสูตร ดังนี้ 
- อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ กพ. 

วิชาภาษาอังกฤษภาค ก. (จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
- อบรมภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ 

TOEIC (จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
- อบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย รูปแบบร ามาตรฐาน เพ่ือ

พัฒนาครูนาฏศิลป์ไทย (จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง) 
- อบรมทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะ ส าหรับเด็กประถมศึกษา 

อายุ 7-12 ปี (จัดโดยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) 
- อบรมหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ เพ่ือการบริการ (จัด

โดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์) 
คณะวิทยาการจัดการ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตร 

ดังนี้ 
- โครงการอบรมหลักสูตรผู้น าเที่ยว รุ่นที่ 1 การอบรมชั่วโมง

จ านวน 180 ชม. (24 วัน) 
- โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และอินโดนีเซีย การอบรมชั่วโมงจ านวน 
227 ชม. (52 วัน) 

- โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และอินโดนีเซีย การอบรมชั่วโมงจ านวน 
227 ชม. (65 วัน) 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. การสนับสนุนงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

ตามก าหนดเวลาสามารถพัฒนาต่อเนื่อง
เป็นนวัตกรรมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ด้าน

ศิลปะและประดิษฐ์ 

 
มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมการพัฒนาแผนงานวิจัยบูรณา

การเชิงนวัตกรรมที่น าไปสู่การจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร ดังนี้  

1) ยานพาหนะไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ 
กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกับสถานประกอบการ.  

2) การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  

3) การสร้างนวัตกรรมเสริมพลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยในทศวรรษหน้าโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

4) การผลิตแผ่นปูพ้ืนเพ่ิมคุณค่าจากยางธรรมชาติเพ่ือชุมชน
สหกรณ์กองทุนสวนยาง  

5) การพัฒนาอารยสถาปัตย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

6) เกมฝึกสมองส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิต 
7) การพัฒนาเจลลี่จากถ่ัวเหลืองเพาะงอกส าหรับผู้สูงอายุ  
8) การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มส าหรับอาหารทอดกรอบ  
9) พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิคส์สารสนเทศในย่านกุฎีจีนภาค

ภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
10) นิทรรศการดิจิทัลศิลปกรรมกรุงธนบุรี.  
11) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากกล้วยน้ าว้าโดยใช้

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เหมาะสมส าหรับชุมชน  
12) การพัฒนากล้วยกรอบเคลือบคาราเมล  
13) การพัฒนาน้ าสลัดและแซนวิชสเปรดจากน้ าส้มสายชูกล้วย  
14) การพัฒนาเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากกล้วยน้ าว้าผสมสมุนไพร 
 
 
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานของ

นักวิจัยสู่ภายนอก โดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย 
ทุนอุดหนุนวิจัย พ.ศ.2560 และมีการจัดท าประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการส่งเสริมการ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

เผยแพร่ผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ได้นิยามค าว่า 
“งานวิจัย” ครอบคลุมงานสร้างสรรค์ และมีการน าผลงานสร้างสรรค์
ด้านศิลปะผ่ านกระบวนการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย         
ไปเผยแพร่ภายนอก ในงานมหกรรมงานวิจัย 2561 (Thailand 
Research Expo 2018) ในระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ 
ศูนย์ประชุมบางกอกเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิร์ด และมีการ
จัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 
"การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" ขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 
กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยมีหน่วยงาน
เครือข่ายเข้าร่วม และเพ่ือเป็นการรองรับและเผยแพร่งานวิจัยของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีวารสาร 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้
สังคม นอกจากนี้ยังมีกลไกให้นักวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย 
เผยแพร่ผลงานหลังจากด าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว โดยก าหนดไว้
ในสัญญารับทุน โดยหักเงินทุน 5 % ไว้เป็นหลักประกันผลงานและ
คืนให้หลังจากด าเนินการน าผลการวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ 
และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์และน ามาใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
- 

 
- 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 

 
- 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
- การสื่อสารภายในองค์กร 

 
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 

(Newsletter) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงานต่างๆ ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้ทราบ 
โดยจัดท าเป็นเอกสารแจกตามจุดต่าง ๆ เช่น ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานคณะ และส านักงานหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ รวมไปถึง
ผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  มีการประชุมบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

ทั้งกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เป็นประจ าทุก ๆ ก่อนและ
ปิดภาคการศึกษา เพ่ือเป็นการพูดคุย ชี้แจง แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และได้ใช้เวทีดังกล่าวเป็นการรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือให้รับรู้ 
รับทราบ และเข้าใจถึงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่าง ๆ นอกจากนั้นในการประชุมบุคลากรของคณะและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ผู้บริหารจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือชี้แจงตอบข้อ
สงสัย ประเด็นต่าง ๆ ที่ทางคณะและหน่วยงานต่าง ๆ  มีข้อสงสัย 
อีกทั้งยังได้เปิดช่องทางให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านช่องทางเว็บบอร์ด
อธิการบดีหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอีกด้วย 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
ผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบ 1 - 5                        
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้            
ที่ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรบัผดิชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2  ผลการบริหารของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับคณะทุกคณะ 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ   
การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 ตัวบ่งช้ีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

สูตรการค านวณ 
 
 
 

 หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 
อุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้ครบถ้วน 

 
ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจ านวน 35 หลักสูตร ประกอบด้วยปริญญาตรีจ านวน 33 หลักสูตร 
และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร มีจ านวนที่ผ่านการประเมิน 35 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
 

คณะครุศาสตร์ ขอรับการประเมินจ านวน 8 หลักสูตร ผ่านทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่ 
  1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    3.40 คะแนน  
  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     3.23 คะแนน 
  3. สาขาวิชาสังคมศึกษา            3.60 คะแนน 
  4. สาขาวิชาภาษาไทย            3.29 คะแนน  

 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     2.91 คะแนน  
 6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          2.93 คะแนน 
 7. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       3.18 คะแนน   
 8. ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ระดับบัณฑิตศึกษา)  3.10 คะแนน 

รวมได้คะแนน 25.64 คะแนน เฉลี่ยทั้งหมด 3.21 คะแนน 
 
 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอรับการประเมินจ านวน 11 หลักสูตร  
ผ่านทั้งหมด 11 หลักสูตร ได้แก่ 

  1. สาขาวิชาภาษาไทย             3.47 คะแนน  
  2. สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3.39 คะแนน  
  3. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล 3.51 คะแนน   
  4. สาขาวิชานิติศาสตร์        3.38 คะแนน 
  5. สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์   3.45 คะแนน    

 6. สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล    3.23 คะแนน 
 7. สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง         3.46 คะแนน 
 8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ             3.38 คะแนน  
 9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน   3.42 คะแนน 
 10. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  3.54 คะแนน 

  11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)      3.54 คะแนน  
รวมได้คะแนน 37.77 คะแนน เฉลี่ยท้ังหมด 3.43 คะแนน 

 

คณะวิทยาการจัดการ ขอรับการประเมินจ านวน 7 หลักสูตร ผ่านทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ 
  1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ       3.29 คะแนน     
  2. สาขาวิชาบัญชี        3.44 คะแนน     
  3. สาขาวิชานิเทศศาสตร์          3.96 คะแนน    
  4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ      3.48 คะแนน 
  5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                     3.35 คะแนน 
  6. สาขาวิชาธุรกิจศึกษา   3.00 คะแนน 
  7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระดับบัณฑิตศึกษา)     3.23 คะแนน 

รวมได้คะแนน 23.75 คะแนน เฉลี่ยทั้งหมด 3.39 คะแนน 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอรับการประเมินจ านวน 9 หลักสูตร ผ่านทั้งหมด 9 หลักสูตร ได้แก่ 
  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา    3.16 คะแนน   
  2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   3.13 คะแนน  
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  3.53 คะแนน  
  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.32 คะแนน  

 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม    3.29 คะแนน 
 6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์       3.37 คะแนน 
 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   3.06 คะแนน 
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 8. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา       3.17 คะแนน 
  9. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา            2.90 คะแนน 

รวมได้คะแนน 28.93 คะแนน เฉลี่ยทั้งหมด 3.21 คะแนน 
 
ผลรวมคะแนนทุกหลักสูตรที่ผ่านเท่ากับ 116.09 คะแนน 
 ดังนั้นค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ คือ 
 
 
รายการหลักฐาน 
 1.1.1.1 ตารางสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 1.1.1.2 เล่มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทั้ง 4 คณะ
จ านวน 35 หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

3.29 ผ่านทุกหลักสูตร 3.32  - 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของ
หลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
 
 
 

116.09 
= 3.32 

35 
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เกณฑ์เฉพาะ  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
  

สูตรการค านวณ 
 1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ :  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 ดังตารางต่อไปนี้ 

คณะ 
วุฒิการศึกษา 

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

คณะครุศาสตร ์ - 42 22 64 4.30 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 62 17 82 2.59 
คณะวิทยาการจัดการ - 59 15 74 2.53 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 49 14 64 2.74 
รวม 4 212 68 284 2.99 

หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาตรี เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
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ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 ดังตารางต่อไปนี้ 

คณะ 
วุฒิการศึกษา 

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

คณะครุศาสตร ์ - 37 21 58 4.53 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 58 16 77 2.60 

คณะวิทยาการจัดการ - 56 14 70 2.50 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 43 15 59 3.18 

รวม 4 194 66 264 3.13 
หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาตรี เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
 

ตารางสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 
ดังตารางต่อไปนี ้

วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาเอก 68 23.94 

ปริญญาโท 212 74.65 
ปริญญาตร ี 4 1.41 

รวม 284 100 
 

ตารางสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 
ดังตารางต่อไปนี ้

วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาเอก 66 25.00 

ปริญญาโท 194 73.48 

ปริญญาตร ี 4 1.52 
รวม 264 100 

 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

คณะ 
วุฒิการศึกษา 

อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด (2561) 

สัดส่วนป.เอก /
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

(2561) 
ป. เอก 
(2560) 

ป. เอก 
(2561) 

คณะครุศาสตร ์ 22 21 58 36.21 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 16 77 20.78 
คณะวิทยาการจัดการ 15 14 70 20.00 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 15 59 25.42 
รวม 68 66 264 25.00 
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 มีอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกจ านวน 66 คน โดยที่มีอาจารย์ประจ าทั้งหมดจ านวน 264 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25 เทียบเป็นคะแนนเท่ากับ  
 
 
หมายเหตุ  

เนื่องจากคณะครุศาสตร์มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 1 คน (ไม่ไดน้ ามาคิด) 
 

รายการหลักฐาน 
 1.2.2.1 ข้อมูลบุคลากรเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งวิชาการ จากกองพัฒนาระบบบริหาร 
  

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

3.13 มีปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 25 
เทียบเป็นคะแนนเท่ากับ  

(25x5)/40 = 3.13 คะแนน 

3.13  - 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในมหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 

เกณฑ์เฉพาะ  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
 
 
 

25 
X  5     = 3.13 คะแนน  

40 
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สูตรการค านวณ 
 1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

จ านวนอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  
X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 

คณะ 
ปีการศึกษา 2560 อาจารย์

ประจ า
ทั้งหมด 

คะแนน
ที่ได ้

อาจารย์ 
(คน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(คน) 

รองศาสตราจารย์ 
(คน) 

คณะครุศาสตร ์ 52 11 1 64 1.56 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 12 - 82 1.22 
คณะวิทยาการจัดการ 60 12 2 74 1.58 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 11 - 64 1.43 

รวม 235 46 3 284 1.44 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 

คณะ 
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์

ประจ า
ทั้งหมด 

คะแนน
ที่ได ้

อาจารย์ 
(คน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(คน) 

รองศาสตราจารย์ 
(คน) 

คณะครุศาสตร ์ 43 13 2 58 2.16 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62 15 - 77 1.62 
คณะวิทยาการจัดการ 56 12 2 70 1.67 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 48 11 - 59 1.55 
รวม 209 51 4 264 1.74 

 

มีอาจารย์ประจ าคณะด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 51 คน และจ านวน   
รองศาสตราจารย์จ านวน 4 คน รวมเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 55 คน โดยมีอาจารย์ทั้งหมด
จ านวน 264 คน 
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จากสูตร ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =  
55 

X 100 คิดเป็นร้อยละ 20.83 
264 

 

ดังนั้น เมื่อเทียบแปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
20.83 

X 5 = 1.74 คะแนน 
60 

หมายเหตุ  
เนื่องจากคณะครุศาสตร์มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 1 คน (ไม่ไดน้ ามาคิด) 

 
รายการหลักฐาน 
 1.3.1.1 ข้อมูลบุคลากรเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งวิชาการ จากกองพัฒนาระบบบริหาร 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

1.67 คิดเป็นร้อยละ 20.83 
เทียบเป็นคะแนนเท่ากับ 
(20.83 x 5)/60 = 1.74 

1.74  - 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา
ต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ีอการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
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 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการจัดบริการก ากับ
ติ ด ต า มส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
หน่วยงานจัดบริการให้
ค าปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชวีิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา 
ได้จัดบริการด้านงานแนะแนวการศึกษา 
ด้านการใช้ชีวิต ด้านการดูแลสุขภาพ ด้าน
แหล่งทุนการศึกษา ด้านอาชีพและการ   
จัดหางาน โดยมีการแต่งตั้ งอาจารย์ที่
ปรึกษา (1.4.1.1) มีการก าหนดชั่วโมงให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาตามปฏิทินการศึกษา 
(1.4.1.2) 

มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้นักแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองพัฒนา 
นักศึกษา (1.4.1.3) เป็นหน่วยงานหลักที่ท า
หน้าที่ใหค้ าปรึกษา แนะน าแก่นักศึกษาใน
ด้านการศึกษาเล่าเรียน การใช้ชีวิตการ
เป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย การแก้ไข
ปัญหาทางด้านการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการ
ให้บริการมีช่องทางให้นักศึกษาเข้าถึงได้
ง่าย จัดท าแบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษารายบุคคลใน ปีการศึกษา 2561 
(1.4.1.4) มีนักศึกษาเข้ามารับบริการให้
ค าปรึกษา ในด้านปัญหาส่วนตัวการเรียน 

1.4.1.1 ค าสั่ งแต่งตั้ งอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าปี 2561 
1.4.1.2 ปฏิทินการศึกษา 2561 
1.4.1.3 ค าสั่งแต่งตั้งนักแนะแนว 
1.4.1.4 แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา 
1.4.1.5 สมุดลงลายมือชื่อขอรับ
บริการให้ค าปรึกษา 
1.4.1.6 แบบสอบถามความรู้
เกี่ยว กับการให้บริการงานแนะ
แนว กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.1.7 สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจงานแนะแนว 
1.4.1.8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.4.1.9 โ ค ร ง ก า ร แ น ะ แ น ว
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเพื่อชีวิต
ที่สดใส 
1.4.1.10 โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมสู่อาชีพ 
1.4.1.11 โครงการนัดพบสถาน
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

และคุณภาพชีวิตสุขภาพความเครียด การ
ปรับตัว และด้านทุนการศึกษา จ านวน 63 
คน (1.4.1.5) และกองพัฒนานักศึกษาได้
จัดท าแบบ สอบถามความรู้เกี่ยวกับการ
ให้บริการงานแนะแนวกองพัฒนานักศึกษา 
เพื่อส ารวจถึงความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาที่มีต่อบริการงานแนะแนว โดยมี
ผลดังนี้มีผู้ท าแบบสอบถามจ านวน 240 
คน พบว่าผู้ท าแบบสอบถามมีความรู้
เก่ียวกับการให้บริการงานแนะแนว ร้อยละ 
95.04 (1.4.1.6) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
การให้บริการงานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 
2561 ข้อมูลจากนักศึกษา จ านวน 100 
คน ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพ 
รวมพบว่า ผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนการประเมิน
เฉลี่ย 4.08 (1.4.1.7)  

รวมทั้งกองพัฒนานักศึกษาได้บริการ
งานแนะแนวกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2561 (1.4.1.8) เพื่อเตรียมความ
พร้อมและการปรับตัวเข้าศึกษา การใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และมีการบรรยาย
ทาง ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ช่องทางทุนการศึกษา และการให้ความรู้
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการ 
แนะแนวปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเพื่อชีวิต
ที่สดใส (1.4.1.9) เพื่อให้บริการดูแลช่วย 
เหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา 
โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 100 คน ผลการ
ประเมินการด าเนินงานในภาพรวมพบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในระดับ

ประกอบการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุร ี
1.4.1.12 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
          - บอร์ดงานแนะแนว 
          - บอร์ดรับสมัครงาน 
1.4.1.13 เพจกองพัฒนานักศึกษา 
1.4.1.14 Facebook กองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
1.4.1.15 บอร์ดประชาสัมพันธ์
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
1.4.1.16 ภาพการให้บริการด้าน
ดูแลสุขภาพแก่นักศึกษา 
1.4.1.17 ภาพห้องออกก าลังกาย 
1.4.1.18 บอร์ดประชาสัมพันธ์
งานด้านทหาร และนักศึกษาวิชา
ทหาร 
 

http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTU0NzU2
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTU0NzU2
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

มากที่สุด มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 
3.83 

- ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา     
แนะแนวการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาได้
จัดบริการให้ข้อมูลอาชีพ จัดบริการให้
ค าปรึ กษาด้ านเทคนิ ค วิ ธี การเขี ยน 
Resume เพื่อการสมัครงานโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ (1.4.1.10) 
ด้านการจัดหาแหล่งงานทั้งเต็ม เวลาและ
นอก เ วล า  แก่ นั ก ศึ กษ า ตลอดทั้ ง ปี
การศึกษาโครงการนัดพบสถานประกอบการ 
มหาวิทยาลัย     ราชภัฏธนบุรี (1.4.1.11) 
โดยนักศึกษาที่มาติดต่อได้ ลงลายมือชื่อ
ขอรับบริการลงในสมุดที่ได้จัดเตรียมไว้ 
และช่ อ งทา งบอร์ ดป ระชาสั มพั น ธ์ 
(1.4.1.12) และเพจกองพัฒนานักศึกษา 
(1.4.1.13) 

- ด้านแหล่งเงินทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
โดยกองพัฒนานักศึกษามีฝุายทุนการศึกษา 
จัดให้บริการด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกและ
ทุนการศึกษาให้เปล่า โดยให้ข้อมูลผ่าน 
Facebook กยศ. (1.4.1.14) และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ (1.4.1.15) 

นอกจากนี้แล้วมีบริการให้ค าปรึกษา 
การดูแลสุขภาพ การใช้ยาเวชภัณฑ์ให้กับ
นักศึกษา โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากงาน
อนามัยและพยาบาล (1.4.1.16) และกอง
พัฒนานักศึกษาท าหน้าที่ให้บริการห้อง 
ออกก าลังกาย (1.4.1.17) งานด้านทหาร
และนักศึกษาวิชาทหาร (1.4.1.18) 

     



รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 

33 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 มี ก า ร ให้ ข้ อ มู ล ขอ ง
หน่วยงาน ที่ให้บริการ
กิ จกรรมพิ เศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

ในส่วนของการให้ข้อมูลของหน่วยงาน 
ที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษามี
การด าเนินการ ดังนี้  
     ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  ไ ด้ เ ชิ ญ
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง ที่ตั้ง และการ
ให้บริการของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้
ความรู้และเป็น     การประชาสัมพันธ์ การ
ให้บริการข้อมูลของหน่วยงาน ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับทราบข้อมูลต่าง 
ๆ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจ า ปีการศึกษา 2561 (1.4.2.1) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง
ช่องทาง และบริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
มีให้แก่นักศึกษา ตลอดหลักสูตรที่ศึกษาอยู่
รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และ
โครงการ  ต่าง ๆ ของทางองค์การบริหาร
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ
ที่จะจัด ขึ้นในปีนั้น ๆ  

กองพัฒนานักศึกษายั งน าข้อมูล
หน่วยงาน จัดท าเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์
ให้กับนักศึกษา (1.4.2.2) ในเรื่องบริการ
งานต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ  

นอกจากนั้น กองพัฒนานักศึกษายังมี 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ตามความ
ต้องการ และความสนใจของนักศึกษา 
ผ่านชมรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมออกค่าย
อาสา และในปีการศึกษา 2561 แต่ละ
ชมรมได้จัดโครงการภายใต้แนวคิดโครง 
การจิตอาสา จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการสร้างฝายมีชีวิต  ปีที่ 
2561 (1.4.2.3) 

1.4.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.4.2.2 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
1.4.2.3 โครงการสร้างฝายมีชีวิต 
ปีที่ 2561 
1.4.2.4 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนและความมั่งคงทางอาหารบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2561 
1.4.2.5 โครงการเพื่อนพ้องน้อง
พี่สามัคคีบ ารุง 2561 
1.4.2.6 โครงการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้บ้านตาลพร้า จังหวัดสุโขทยั 
2561 
1.4.2.7 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ วัฒนธรรมและพัฒนา
ท้องถิ่นบนพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 
1.4.2.8 โครงการจิตอาสาคห- 
กรรม 2561 
1.4.2.9 โครงการ “ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  วัฒนธรรมเละพัฒนา
ท้องถิ่นบนพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระบรมราโชบาย สืบสาน รักษา 
ต่อยอด” 
1.4.2.10 โครงการ “รักบ้านเกิด
อาสา แบ่งปันความรู้  สืบสาน 
รักษา ต่อยอด” 
1.4.2.11 บอร์ดประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน 
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2) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
และความมั่ งคงทางอาหารบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 (1.4.2.4) 

3) โครงการเพื่อนพ้องน้องพี่สามัคคี
บ ารุง 2561 (1.4.2.5) 

4) โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
บ้ านตาลพร้ า  จั งหวั ดสุ โขทั ย 2561 
(1.4.2.6) 

5) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม
และพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 (1.4.2.7) 

6) โครงการจิตอาสาคหกรรม 2561 
(1.4.2.8) 

7) โครงการ“ศึ กษาแหล่ งเรี ยนรู้
วัฒนธรรมเละพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐาน  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระบรมราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อ
ยอด” (1.4.2.9) 

8) โครงการ “รักบ้านเกิดอาสาแบ่งปัน
ความรู้ สืบสาน รักษา ต่อยอด” (1.4.2.10) 

ในส่วนของการให้ข้อมูลด้านแหล่ง
งานทั้ ง เต็ ม เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนา
นักศึกษามีการด าเนินการ ดังนี้  

กองพัฒนานักศึกษาจัดบริการให้
ข้อมูล แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอก
เวลาแก่นักศึกษาโดยเน้นการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่ านสื่อช่องทางต่าง ๆ 
หลายช่องทาง ดังนี้ 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 
(1.4.2.11) 

- เพจกองพัฒนานักศึกษา (1.4.2.12) 
- บอร์ดงานประชาสัมพันธ์

1.4.2.12 เพจกองพัฒนานักศึกษา 
1.4.2.13 บอร์ดงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัย (1.4.2.13)  

 3 จั ด กิ จ ก ร รม เต รี ย ม
ความพร้อมเพื่ อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการ 
ศึกษาแก่นักศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา
เห็นความส าคัญของบัณฑิตที่จะออกไป
ท างานให้กับสังคม จึงได้จัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยผ่าน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้แก ่ 

1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่
อาชีพ (1.4.3.1) จัดบริการให้ค าปรึกษา
ด้านเทคนิค วิธีการเขียน Resume เพื่อ
การสมัครงาน มีการอบรมเตรียมความ
พร้อมสู่อาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียน
ใบสมัครงานให้กับนักศึกษา ก่อนส าเร็จการ 
ศึกษา 

2. โครงการนัดพบสถานประกอบการ
(1.4.3.2) โดยในกิจกรรมในโครงการ ฯ เพื่อ 
ให้นักศึกษาได้พบกับสถานประกอบการ
โดยตรงในโครงการยั งจัดให้มีคลินิก
แรงงาน เพื่อให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอีก
ด้วย 

3. โครงการเตรียมความพร้อมก่อน
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (1.4.3.3) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา โดยให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้น าไปประกอบการสมัคร
งาน ตลอด จนการเขียนประวัติ สามารถ
สมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ มี ใน
ปัจจุบัน และมีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ และมารยาทที่ดีตามเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย 

1.4.3.1 โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมสู่อาชีพ 
1.4.3.2 โครงการนั ดพบสถาน
ประกอบการ 
1.4.3.3 โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนส า เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย  
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นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมีห้องแนะแนว
เพื่อให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่
ขอค าแนะน าในเร่ืองการรับสมัครงาน 

 4 ประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ 1 - 
3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  โ ด ย ก อ ง พั ฒ น า
นักศึกษาได้ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรม และการจัดบริการ ในข้อ1 - 3 มี
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 
ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 มีการจัด 
บ ริ ก า ร  ก า กั บติ ด ต า มส่ ง เ ส ริ ม ให้
หน่วยงานจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะ
แนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ
แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีผลการ
ประเมิน ดังนี้ 

1.1 โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิต
อย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 1,200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
จากจ านวนกลุ่มเปูาหมายความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนการประเมิน
เฉลี่ย 3.61 

1.2 โครงการแนะแนวปรึกษาปัญหา
สุขภาพจิตเพื่อชีวิตที่สดใส โดยมีผู้เข้าร่วม 
จ านวน 100 คน ผลการประเมินการด าเนิน 
งานในภาพรวมพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ   
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่า
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.83 

1.3 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม 
สู่ อ าชี พ  เพื่ อการท า ง านเมื่ อส า เ ร็ จ
การศึกษาแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 เก็บข้อมูลจากนักศึกษาผู้ใช้บริการ
ทุ กชั้ นปี  จ า น วน  200 ร าย  ผลกา ร
ประเมินการด าเนินงานในภาพรวมพบว่า 
ผู้ใช้บริการ   มีความพึงพอใจในระดับมาก 

1.4.4.1 ผลการประเมินความพึง
พอใจการให้บริการด้านงานแนะ
แนวในภาพรวม 
1.4.4.2 รายงานผลการด าเนิน
โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
สู่อาชีพ 2561 
1.4.4.3 รายงานผลการด าเนิน
โครงการนัดพบสถานประกอบการ 
2561 
1.4.4.4 ผลการด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจผู้รับบริการประจ า 
ปีการศึกษา 2561 เกี่ยวกับการ
ให้บริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี
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มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.07 
1.4 โครงการนัดพบสถานประกอบการ 

2561 เก็บข้อมูลจากนักศึกษา จ านวน 
300 ราย ผลการประเมินการด าเนินงาน
ในภาพรวมพบว่า ผู้ ใช้บริการมีความ     
พึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 4.37   

1.5 แบบสอบถามความพึงพอใจการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ง า น แ น ะ แ น ว  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2561 ข้อมูลจากนักศึกษา 
จ านวน 100 ราย ผลการประเมินการ
ด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่า
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.08   

1.6 แบบสอบถามความรู้ เกี่ยวกับ 
การให้บริการงานแนะแนวกองพัฒนา
นักศึกษาเพื่อส ารวจถึงความรู้ความเข้าใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อบริการงานแนะแนว 
โดยมีผลดังนี้มีผู้ท าแบบสอบถามจ านวน 
240 คน พบว่าผู้ท าแบบสอบถามมีความรู้
เกี่ยวกับการให้บริการงานแนะแนวร้อยละ 
95.04  

ผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรม และการจัดบริการ ในข้อ 1 ทุก
โครงการ มีผลการประเมินมากกว่า 3.51 
และมีผลการประเมินเฉลี่ยทั้งหมด 3.99  

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 มีการให้
ข้อมูลของหน่วยงาน ที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีผลการ
ประเมิน ดังนี้ 

2.1 โครงการสร้างฝายมีชีวิต ปีที่ 
2561 เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วม
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โครงการ จ านวน 50 คน ผลการประเมิน
การด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนน
การประเมินเฉลี่ย 4.04 

2.2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
และความมั่ งคงทางอาหารบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 เก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน ผลการประเมินการ
ด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ ในระดับมาก มีค่าคะแนน
การประเมินเฉลี่ย 3.85 

2.3 โครงการเพื่อนพ้องน้องพี่สามัคคี
บ ารุง เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน ผลการประเมิน
การด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจในระดับดี ค่าคะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 3.82 

2.4 โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
บ้านตาลพร้า จังหวัดสุโขทัย 2561 เก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 70 คน ผลการประเมินการด าเนิน 
งานในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความ  
พึงพอใจในระดับดี มีค่าคะแนนการประเมิน
เฉลี่ย 3.73 

2.5 โครงการศึกษาแหล่ ง เรียนรู้
วัฒนธรรมและพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน ผลการประเมินการ
ด าเนิน งานในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก มีค่า
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.59 
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2.6 โครงการจิตอาสาคหกรรม 2561 
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน ผลการประเมินการด าเนิน 
งานในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความ  
พึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนน
การประเมินเฉลี่ย 4.68 

2.7 โครงการ “ศึกษาแหล่ งเรี ยนรู้
วัฒนธรรมเละพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐาน   
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระบรมราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด”
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน ผลการประเมินการ
ด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ ในระดับมาก มีค่าคะแนน
การประเมินเฉลี่ย 4.17 

2.8 โครงการ “รั กบ้ านเกิดอาสา
แบ่งปันความรู้ สืบสาน รักษา ต่อยอด”
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน  50คน ผลการประ เมินการ
ด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่า
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.68 

2.9 โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ของนักศึกษาใหม่จ านวน
ผู้เข้าร่วม 1,200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
จากจ านวนกลุ่มเปูาหมายความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนการประเมิน
เฉลี่ย 3.61 

ผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ ในข้อ 2 ทุก 
โครงการ มีผลการประเมินมากกว่า 3.51 
และมีผลการประเมินเฉลี่ยทั้งหมด 4.13 

เ กณฑ์ ก า รประ เมิ น  ข้ อ  3  จั ด
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กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
มีผลการประเมิน ดังนี้ 

3.1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
สู่อาชีพ เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษาผู้ใช้บริการทุกชั้นปี 
จ านวน 200 ราย ผลการประเมินการ
ด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนน
การประเมินเฉลี่ย 4.07 

3.2 โครงการนัดพบสถานประกอบการ 
2561 เก็บข้อมูลจากนักศึกษา จ านวน 
300 คน ผลการประเมินการด าเนินงาน 
ในภาพรวมพบว่า ผู้ ใช้บริการมีความ    
พึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 4.37   

3.3 โครงการเตรียมความพร้อมก่อน
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เก็บข้อมูลจาก
นักศึกษา จ านวน 152 คน ผลการประเมิน
การด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนน
การประเมินเฉลี่ย 3.94 
     ผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรม และการจัดบริการ ในข้อ 3 ทุก
โครงการ มีผลการประเมินมากกว่า 3.51 
และมีผลการประเมินเฉลี่ยทั้งหมด 4.13 
     สรุปการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ ในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 3 ข้อมีค่าเฉลี่ยดังนี้  
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ค่าเฉลี่ยข้อที่ 1 = 3.99 ค่าเฉลี่ยข้อที่ 2 = 
4.13 ค่าเฉลี่ยข้อที่ 3 = 4.13 ค่าเฉลี่ย
รวมทั้ง 3 ข้อ = 4.08 

 5 น าผลการประเมินจาก
ข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนา 
การให้บริการและการ
ให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาด 
หวังของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา
ได้มีการรายงานผลการประเมินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปี 
พ.ศ. 2561 เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ และการให้ข้อมูล  
เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น หรือเป็น 
ไปตามความต้องการของนักศึกษา โดยได้
น าผลการประเมินเข้าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏธนบุ รี  ในคราวประชุ มครั้ งที่ 
1/2562 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
(1.4.5.1) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่
ละหน่วยงานด าเนินการและหาวิธีการ
จัดการและปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะใน
แต่ละด้าน ไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูลดังกล่าว ให้
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษาใน
ปีการศึกษาถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 มีการจัด 
บริการ ก ากับติดตามส่งเสริมให้หน่วยงาน
จัด บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้กิจกรรม
และการจัดบริการดังนี้ 

1.1 โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิต
อย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ มีข้อ 
เสนอแนะ  

- เครื่องนอนไม่เพียงพอต่อความต้อง 
การของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

1.4.5.1 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้ง
ที่ 1/2562 
1.4.5.2 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจผู้รับบริการ “การ
บริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร”ี ประจ า ปีการศึกษา 2561 
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- ในปีการศึกษา 2562 ให้กองพัฒนา

นักศึกษาจัดเตรียมเครื่องนอนให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการโดยประสานกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ในการจัด 
เตรียม 

1.2 โครงการแนะแนวปรึกษาปัญหา
สุขภาพจิตเพื่อชีวิตที่สดใส มีข้อเสนอแนะ  

- นักศึกษาไม่ทราบการจัดโครงการ  
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 2  ใ ห้

ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการจัดเตรียมการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนจัดโครงการ 3 
สัปดาห์ และส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์
การจัดโครงการให้กับคณะ ทั้ง 4 คณะและ
งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ท า 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดโครงการ
ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม   

1.3 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
สู่อาชีพ เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  

มีข้อเสนอแนะ  
- นักศึกษาไม่ทราบการจัดโครงการ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 2  ใ ห้

ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการจัดเตรียมการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนจัดโครงการ 1 
เดือน และส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์
การจัดโครงการให้กับคณะ ทั้ง 4 คณะและ
งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ท า
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การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดโครงการ
ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม   

1.4 โครงการนัดพบสถานประกอบการ 
2561  

มีข้อเสนอแนะ  
- สถานที่การจัดกิจกรรมคับแคบ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 2  ใ ห้

ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการเลือกสถานที่
ในการจัดโครงการเป็น ลานหน้าอาคาร 6 
และลานหน้าอาคาร 1 เพื่อให้รองรับกับ
การเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาและ
การเข้าร่วมของสถานประกอบการ 

1.5 แบบสอบถามความพึงพอใจการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ง า น แ น ะ แ น ว  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2561  

มีข้อเสนอแนะ  
- ห้องแนะแนวควรปรับปรุง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- ให้เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ ด าเนินการปรับปรุงห้องแนะแนว 
ให้มีความเหมาะสม เช่น ปิดม่านให้มิดชิด 

1.6 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการ
ให้บริการงานแนะแนวกองพัฒนานักศึกษา
เพื่อส ารวจถึงความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา
ที่มีต่อบริการงานแนะแนว 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

- ให้นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวให้
มีจ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามมากข้ัน 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 มีการให้
ข้อมูลของหน่วยงาน ที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ได้กิจกรรมและการจัดบริการดังนี้ 

2.1 โครงการสร้างฝายมีชีวิต ปีที่ 
2561 เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ  

มีข้อเสนอแนะ 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้า 

ร่วมโครงการน้อยไป 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- ให้ชมรมพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไข

กิจกรรมของโครงการ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก ๆ 
กิจกรรมในโครงการนั้น ๆ ให้มากข้ึน และ
พิจารณาจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ให้
มากจนเกินไป 

2.2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
และความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561  

มีข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดโครงการช่วงปิดเทอม (เดือน

มีนาคม - เมษายน) 
- ควรมีกิจกรรมร่วมกับนักเรียน 
- ควรมีกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านหรือ

ชุมชน 
- ควรมีผู้ รับผิดชอบโครงการแค่

มหาวิทยาลัยเดียว 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- ให้ชมรมพิจารณาจัดโครงการช่วง
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ปิดเทอม (เดือนมีนาคม - เมษายน) เพื่อ
ความสะดวกของนักศึกษาที่จะเข้าร่วม
โครงการ 

- ให้ชมรมพิจารณาการจัดกิจกรรม   
ย่อย ๆ ที่ร่วมกับชุมชนให้มากข้ึน 

- ให้ทางชมรมพิจารณาความเหมาะสม
ของผู้ รับผิดชอบโครงการ เพื่อความ
ชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการและ
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานรวมถึง
รูปแบบ ของการจัดกิจกรรมในโครงการ
นั้น ๆ หากต้องการความร่วมมือจากต่าง
มหาวิทยาลัย ให้ประสานงาน และแบ่ง
งานกันให้มากกว่าเดิม 

2.3 โครงการเพื่อนพ้องน้องพี่สามัคคี
บ ารุง  

มีข้อเสนอแนะ 
- ระยะเวลาในการจัดโครงการไม่

เหมาะสม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- ใ ห้ ท า ง ช ม ร ม พิ จ า ร ณ า ค ว า ม

เหมาะสมของระยะ เวลา ในการจั ด
โคร งกา รและพิ จ า รณา กิ จกรรม ใน
โครงการให้มีความเหมาะสมให้มากขึ้น โดย
การประชุมสอบ ถามความคิดเห็นเบื้องต้น 

2.4 โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
บ้านตาลพร้า จังหวัดสุโขทัย 2561  

มีข้อเสนอแนะ 
- ระยะเวลาในการจัดโครงการไม่

เหมาะสม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- ใ ห้ ท า ง ช ม ร ม พิ จ า ร ณ า ค ว า ม
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เหมาะสมของระยะ เวลา ในการจั ด
โคร งกา รและพิ จ า รณากิ จกรรม ใน
โครงการให้มีความเหมาะสมให้มากขึ้น 
โดยการประชุมสอบถามความคิดเห็น
เบื้องต้น 

2.5 โครงการศึกษาแหล่ ง เรียนรู้
วัฒนธรรมและพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐาน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 
มีข้อเสนอแนะ 

- รถรับ - ส่ ง  นั กศึ กษาที่ เข้ าร่ วม
โครงการไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

- ให้ชมรมท าการส ารวจจ านวน
นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้
ท ราบจ าน วนที่ แ ท้ จ ริ ง ของ จ า นวน
นักศึกษาที่จะเข้าร่วม และน าข้อมูล
จ านวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการไป
จัดจ้างรถรับ - ส่ง นักศึกษาที่จะเข้าร่วม
โครงการ 

2.6 โครงการจิตอาสาคหกรรม 2561  
มีข้อเสนอแนะ 
- จ านวนอุปกรณ์ในการท าความสะอาด

ไม่เพียงพอ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- ให้ชมรมหาส ารวจจ านวนนักศึกษา

ที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อจะได้ เตรียม
อุปกรณ์เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

2.7 โครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมและพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐาน
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ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระบรมราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด” 

มีข้อเสนอแนะ 
- ความเหมาะสมของสถานที่ จั ด

โครงการ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- ให้ชมรมต่าง ๆ จัดหาสถานที่ใน 

การจัดโครงการ ให้มีความเหมาะสม และ
เพียงพอต่อการเข้าร่วมโครงการของ
นักศึกษาที่สนใจ 

2.8 โครงการ “รั กบ้ านเกิดอาสา 
แบ่งปันความรู้ สืบสาน รักษา ต่อยอด”  

มีข้อเสนอแนะ  
- การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมี 
- ให้กองพัฒนานักศึกษาก ากับและ

ติดตามการจัดโครงการของชมรมต่าง ๆ 
เพื่อท าการจัดเตรียมการประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้าก่อนจัดโครงการ 2 สัปดาห์ และ
ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
ให้กับคณะ ทั้ง 4 คณะและงานประชาสมัพันธ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ พื่ อ ใ ห้ ท า ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดโครงการให้กับ
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม   

2.9 โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ ของนักศึกษาใหม่  

มีข้อเสนอแนะ  
- เครื่องนอนไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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- ในปีการศึกษา 2562 ให้กองพัฒนา
นักศึกษาจัดเตรียมเครื่องนอนให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ  

เ กณฑ์ ก า รประ เมิ น  ข้ อ  3  จั ด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างาน เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลั ย ไ ด้ กิ จ ก ร รมและกา ร
จัดบริการดังนี้ 

3.1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
สู่อาชีพ เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  

มีข้อเสนอแนะ  
- การประชาสัมพันธ์โครงการมีน้อย 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- ในครั้งต่อไปให้ท าปูายประชาสัมพันธ์ 

วัน  เวลา  สถานที่ ให้ชัด เจน และให้
ประชา- สัมพันธ์ผ่านทางคณะด้วย 

3.2 โครงการนัดพบสถานประกอบการ 
2561  

มีข้อเสนอแนะ 
- สถานที่คับแคบ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- ให้พิจารณาเพิ่มจุดการจัด บูธ ของ

สถานประกอบขึ้น เช่น จัดทั้งบริเวณ ลาน
เอนกประสงค์ และโรงอาหาร 2 

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่
เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ต่อศิษย์ เก่ า เพื่ อให้ศิษย์ เก่า สามารถ
ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมของกองพัฒนา

1.4.6.1 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://www.dru.ac.th 
1.4.6.2 เว็บไซต์ของคณะ 
1.4.6.3 Facebook ของกอง
พัฒนานักศึกษา 
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นักศึกษาและกิจกรรมของคณะต่าง ๆ 
รวมถึงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 

- ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (1.4.6.1) 
เว็บไซต์ของคณะ (1.4.6.2) Facebook ของ
กองพัฒนานักศึกษา (1.4.6.3) มีการส่ง
ข่าวสารให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับก าหนดการ
รับพระราชทานปริญญาบัตร (1.4.6.4) 
(1.4.6.5) การให้บริการข้อมูลที่ศิษย์เก่า  
มีปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ และติดต่อ
สอบถามโดยตรงได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 
อาคาร 1 ชั้น 2 

รวมทั้งมีการจัดให้บริการห้องออก
ก าลังกายส าหรับศิษย์เก่า โดยมีการจัดท า
บัตรสมาชิกเพื่อเข้าใช้ห้องออกก าลังกาย
แก่ศิษย์เก่า (1.4.6.6) 

ส่วนการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ดังนี้ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูด
ส าหรับสัมภาษณ์งาน" ของศิษย์เก่าและ
นักศึกษาคณะ ฯ (1.4.6.7) พัฒนาศิษย์
เก่าในการประกอบอาชีพ เรื่อง บุคลิกภาพ
ที่ดีในที่ท างานและการสร้างความมั่นใจ 
ในการท างานกับเพื่อนร่วมงานมีความ  
พึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 4.29 

- มีการด าเนินงานตามแผนการให้
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า (1.4.6.8) ดังนี้ 
การผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอน/ การ
อบรมครูกับวัฒนธรรมไทย และมารยาท
ทางสังคม/ จัดให้มี Facebook “Edu-

1.4.6.4 จ ด ห ม า ย แ น บ
ก าหนดการ รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
1.4.6.5 เอกสาร และสื่อประกอบ 
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
1.4.6.6 บัตรสมาชิกห้องออก
ก าลังกายศิษย์เก่า 
1.4.6.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ “การพัฒนาบุคลิกภาพและ
เทคนิคการพูดส าหรับสัมภาษณ์
งาน" ของศิษย์เก่าและนักศึกษา
คณะ ฯ  
1.4.6.8 ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  
แก่ศิษย์เก่า ดังนี้ การผลิตสื่อ
และนวัตกรรมการสอน/ การ
อบรมครูกับวัฒนธรรมไทย และ
มารยาททางสั งคม/ จั ดให้ มี 
Facebook “Edu-dru” และ
เว็บไซต์คณะ  
1.4.6.9 โครงการอบรมบริการ
วิชาการ วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า และ
ผู้สนใจ “การสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อผลิตสื่อออนไลน์” 
1.4.6.10 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล  
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dru” และเว็บไซต์คณะ เพื่อให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่ามีการปรับเนื้อหาจุลสาร
คณะครุศาสตร์ ให้มีความหลากหลายทาง
วิชาการมากขึ้นและใช้บริการข้อมูลจาก
เว็บไซต์ ที่มีต่อให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์
เก่า มีดังนี้ 

- โครงการอบรมบริการวิชาการวิชาชีพ
แก่ศิษย์เก่าและผู้สนใจ “การสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อผลิตสื่อออนไลน์” (1.4.6.9) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและ
ผู้สนใจ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและประสบการณ์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างเทคโน-   
โลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อออนไลน์ 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจดิจิทัล (1.4.6.10) ซึ่งจากการ
จัดโครงการดังกล่าวพบว่ามีทั้งศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โดยพบว่าเป็นศิษย์ปัจจุบันจ านวน 32 คน 
เป็นศิษย์เก่า จ านวน 15 คน โดยเป็นศิษย์
เก่าจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 7 
คน สาขาบัญชี จ านวน 3 คน และสาขาการ
จัดการ 4 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00  - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่ด าเนินการ โดยมหาวิทยาลัยและองค์การนักศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
 - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
 - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4.  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 5.  ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยโดยให้
คณะ และนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา  
ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (1.5.1.1 ) โดยมี
กองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย 
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะ
เป็นตัวแทนคณะ และนายกองค์การบริหาร 
รวมถึงนายกสโมสรทุกคณะ เป็นตัวแทน
นักศึกษา ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 
และอภิปรายการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 
13 - 15 พฤษภาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก (1.5.1.2) 

การจัดท าแผนมีการแบ่งเป็น  
1. แผนการจัดกิจกรรมของส่วนกลางที่

จะด าเนินการโดยองค์การบริหารงานนักศึกษา  
2.  แผนการจั ดกิ จกรรมของคณะที่

ด าเนินการ โดยสโมสรแต่ละคณะ  
รวมทั้งกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าคู่มือ

การจัดกิจกรรม (1.5.1.3 ) เพื่อให้องค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะ
ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

1.5.1.1 แผนพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2561 
1.5.1.2 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารกิจการนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คร้ังที่ 1/2561 
1.5.1.3 คู่มือจัดกจิกรรมนักศึกษา 
 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมในประเภทต่อไป 
นี้ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

- กิ จ กร รมส่ ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ที่ ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย 

- กิจกรรมกีฬา หรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา จัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีคณะและนักศึกษา
ร่วมในการจัดท านั้น มีกิจกรรมที่ครอบคลุม
ครบทุก 5 ด้าน เพื่อให้การพัฒนานักศึกษา
เป็นไปตามเปูาหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ในปีการศึกษา 2561 มีทั้งหมด 
13 โครงการ ดังนี้ 

1) กองพัฒนานักศึกษา ก าหนดแผน 
การจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 เพื่อ

1.5.2.1 โครงการฝึกอบรมการ
ใช้ชี วิ ตอย่ างมีคุณภาพของ
นักศึกษาใหม่ 
1.5.2.2 โครงการแห่เทยีนพรรษา 
1.5.2.3 โครงการลูกพ่อตาก
ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
1.5.2.4 โครงการเปิดโลกกิจกรรม 
1.5.2.5 โครงการพิธีไหว้ครู 
1.5.2.6 โครงการ“เพชรราชภัฏ” 
(ประกวดดาว - เดือน) 
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- กิจกรรม 
บ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ 

หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรม  
- กิจกรรมส่งเสริมศลิปะ

และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ให้แก่นักศึกษาแต่ละชั้นปี   

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต  
2. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร์และ

ภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยจัดโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมี

คุณภาพของนักศึกษาใหม่ (1.5.2.1) 
2. โครงการแห่เทียนพรรษา (1.5.2.2) 
3. โครงการลูกพ่อตากถวายสัตย์ปฏิญาณ

(1.5.2.3) 
4. โครงการเปิดโลกกิจกรรม (1.5.2.4) 
5. โครงการพิธีไหว้ครู (1.5.2.5) 
6. โครงการ“เพชรราชภัฏ” (ประกวดดาว - 

เดือน) (1.5.2.6) 
7. โครงการกีฬาพิกุลเกมส์ (1.5.2.7) 
8. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 

(1.5.2.8) 
9. โครงการค่ายอาสา (1.5.2.9) 
10. โครงการให้ความรู้และฝึกทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (1.5.2.10) 
11. โครงการแนะแนวปรึกษาปัญหาสุขภาพ 

จิตเพื่อชีวิตที่สดใส (1.5.2.11) 
นั ก ศึ ก ษ า ชั้ น ปี ที่  2  - 5  ส่ ง เ ส ริ ม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยจัด
โครงการ ดังนี้  

1. โครงการแห่เทียนพรรษา 
2. โครงการเปิดโลกกิจกรรม (1.5.2.12) 
3. โครงการพิธีไหว้ครู 
4. โครงการกีฬาพิกุลเกมส์ 

1.5.2.7 โครงการกีฬาพิกุล
เกมส์ 
1.5.2.8 โครงการเลือกตั้งนายก
องค์การนักศึกษา 
1.5.2.9 โครงการค่ายอาสา 
1.5.2.10 โครงการให้ความรู้
และฝึกทักษะการประกันคุณ 
ภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
1.5.2.11 โครงการแนะแนว
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเพื่อ
ชีวิตที่สดใส 
1.5.2.12 โครงการเปิดโลก
กิจกรรม 
1.5.2.13 โครงการอบรมผู้น า
นักศึกษาใส่ใจต้านภัยยาเสพ
ติด 
1.5.2.14 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้น านักศึกษา 
1.5.2.15 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักศึกษาใหม่ 
1.5.2.16 โครงการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย 
1.5.2.17 โครงการสร้างฝายมี
ชีวิต ปีที่ 2561 
1.5.2.18 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนและความมั่งคง 
ทางอาหารบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2561 
1.5.2.19 โครงการเพื่อนพ้อง
น้องพี่สามัคคีบ ารุง 2561 
1.5.2.20 โครงการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้บ้านตาลพร้า จังหวัด
สุโขทัย 2561 
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5. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 
6. โครงการค่ายอาสา 
7. โครงการอบรมผู้น านักศึกษาใส่ใจต้าน

ภัยยาเสพติด (1.5.2.13) 
8. โครงการให้ความรู้และฝึกทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
9. โครงการแนะแนวปรึกษาปัญหาสุขภาพ 

จิตเพื่อชีวิตที่สดใส 
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น า

นักศึกษา (1.5.2.14) 
ส่วนการพัฒนาในส่วนทักษะคอมพิวเตอร์

และภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยได้มอบให้
ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษรวมถึง
คณะต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษโดยใน 
ปีการศึกษา 2561  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนา
ทักษะคอมพิวเตอร์จ านวน 16 โครงการ 
(1.5.2.19) เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มความรู้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 

นอกจากนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์ยังจัดให้   
มีการทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (1.5.2.20) 
ส าหรับนักศึกษารุ่น 56 - 61 พบว่ามีนักศึกษา
เข้าร่วมการทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์
จ านวน 3,704 คน และผ่านการทดสอบความรู้
ทางคอมพิวเตอร์ จ านวน 1,575 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.52 

ด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยปีการศึกษา 
2561 ศูนย์ภาษาได้จัดโครงการและกิจกรรม
เพื่อบริการทางวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 15 
โครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการที่ศูนย์ภาษา
จัดโดยจ าแนกเป็นนักศึกษา จ านวน 8,820 

1.5.2.21 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้วัฒนธรรมและพัฒนา
ท้องถิ่นบนพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 
1.5.2.22 โครงการจิตอาสา 
คหกรรม 2561 
1.5.2.23 โครงการ “ศึกษา
แหล่ งเรียนรู้  วัฒนธรรมเละ
พัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระบรมราโชบาย สืบ
สาน รักษา ต่อยอด” 
1.5.2.24 โครงการ “รักบ้าน
เกิดอาสา แบ่งปันความรู้ สืบ
สาน รักษา ต่อยอด” 
1.5 .2.25 รายงานผลการจั ด
โครงการของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
2561 
1.5.2.26 รายงานผลการทดสอบ
ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษา 
1.5.2.27 รายงานผลการจัด
โครงการของศูนย์ภาษา 2561 
1.5.2.28 รายงานผลการสอบ
วัดความสามารถภาษาอังกฤษ 
(DRU Test) ระหว่างเดือน 
มิถุนายน 2561 - พฤษภาคม 
2562 
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คน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
จ านวน 650 คน ตลอดจนหน่วยงานราชการ 
และประชาชนทั่วไป จ านวน 3,209 คน โดย
ผลการประเมินโครงการที่ประเมินจากความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ใช้บริการ
อยู่ในที่ระดับมากที่สุด 10 โครงการ และผล
ระดับมาก 5 โครงการ และศูนย์ภาษายังมี
การสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (DRU 
Test) ประจ าปีการศึกษา 2561 (1.5.2.22) 
จากรายงานผลการสอบวัดความสามารถ
ภาษาอังกฤษ (DRU Test) ระหว่างเดือน 
มิถุนายน 2561 - พฤษภาคม 2562 มีดังนี้มี
นักศึกษารุ่น 58 – 61 เข้าสอบวัดความสามารถ
ภาษาอังกฤษ (DRU Test) จ านวน 5,069 คน 
และมีนักศึกษาสอบผ่านจ านวน 2,999 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.16  

2) กองพัฒนานักศึกษา ก าหนดแผน 
การจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 เพื่อ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและสุขภาพ แก่นักศึกษา
แต่ละชั้นปี ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่งเสริมด้านการกีฬา
และสุขภาพ แก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 
(1.5.2.15) 

2. โครงการกีฬาพิกุลเกมส์ 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม 
4. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ

ไทย (1.5.2.16) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 5 ส่งเสริมด้านการ

กีฬาและสุขภาพ แก่นักศึกษา ดังนี้ 
1. โครงการกีฬาพิกุลเกมส์ 
2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
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สิ่งแวดล้อม 
3. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ

ไทย 
4. โครงการอบรมผู้น านักศึกษาใส่ใจ  

ต้านภัยยาเสพติด 
สรุปการด าเนินกิจกรรมด้านกีฬา หรือ

การส่งเสริมสุขภาพ ในปีการศึกษา 2561 มี
ทั้งหมด 5 โครงการ 

3) กองพัฒนานักศึกษา ก าหนดแผน 
การจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 เพื่อ
ส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 ส่งเสริมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา 
ดังนี้ 

1. โครงการสร้างฝายมีชีวิต ปีที่  2561 
(1.5.2.17) 

2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและ
ความมั่งคงทางอาหารบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2561 (1.5.2.18) 

3. โครงการเพื่อนพ้องน้องพี่สามัคคีบ ารุง 
2561 (1.5.2.19) 

4. โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้บ้าน
ตาลพร้าว จังหวัดสุโขทัย 2561 (1.5.2.20) 

5. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม
และพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2561 (1.5.2.21) 

6. โครงการจิตอาสาคหกรรม 2561 
(1.5.2.22) 

7. โครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม
และพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรมราโชบาย สืบ
สาน รักษา ต่อยอด” (1.5.2.23) 
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8. โครงการ “รักบ้านเกิดอาสา แบ่งปัน
ความรู้ สืบสาน รักษา ต่อยอด” (1.5.2.24) 

สรุปการด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2561 
มีทั้งหมด 8 โครงการ 

4) กองพัฒนานักศึกษา ก าหนดแผน 
การจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม แก่นักศึกษา
แต่ละชั้นปี ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม แก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ของนักศึกษาใหม่ 

2. โครงการลูกพ่อตากถวายสัตย์ปฏิญาณ 
3. โครงการพิธีไหว้ครู 
4. โครงการ“เพชรราชภัฏ” (ประกวดดาว 

- เดือน) 
5. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 
6. โครงการค่ายอาสา 
7. โครงการอบรมผู้น านักศึกษาใส่ใจ ต้าน

ภัยยาเสพติด 
8. โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติ การผู้ น า

นักศึกษา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 5 ส่งเสริมคุณธรรม 

และจริยธรรมแก่นักศึกษา ดังนี้ 
1. โครงการค่ายอาสา 
2. โครงการอบรมผู้น านักศึกษาใส่ใจต้าน

ภัยยาเสพติด 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา 
สรุปการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

และจริยธรรม ในปีการศึกษา 2561 มีทั้งหมด 
9 โครงการ 

5) กองพัฒนานักศึกษา ก าหนดแผน 



รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี ประจ าปีการศึกษา 2561 

58 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

การจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 เพื่อ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม แก่นักศึกษา
แต่ละชั้นปี ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการแห่เทียนพรรษา 
2. โครงการพิธีไหว้ครู 
3. โครงการลูกพ่อตากถวายสัตย์ปฏิญาณ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 5 ส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมแก่นักศึกษา ดังนี้ 
1. โครงการแห่เทียนพรรษา 
2. โครงการพิธีไหว้ครู 
สรุปการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2561 มีทั้งหมด 3 
โครงการ 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ได้
จัดโครงการอบรมให้ความรู้และทักษะ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา (1.5.3.1) แก่นักศึกษา
ในทุก ๆ ปี โดยน านักศึกษาองค์การนักศึกษา 
สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและ
ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ให้
ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา และ
อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ ผู้อ านวยการกอง
พัฒนานักศึกษา  ให้ความรู้ ในการเขียน
โครงการเพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ เข้ามาใช้ในการจัดโครงการ 
หรือกิจกรรม ต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา
สามารถไปถ่ายทอดความรู้ การประกัน
คุณภาพการ ศึกษาให้กับเพื่ อนนักศึกษา
ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาองค์การนักศึกษา

1.5.3.1 โครงการให้ความรู้
และฝึ กทั กษะการประกั น
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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สภานักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะชมรม  
ต่าง ๆ ได้จัดโครงการหรือกิจกรรม โดยการ
ท างานภายใต้กระบวนการ PDCA ในปีการ 
ศึกษา 2561 กองพัฒนานักศึกษาได้จัด
โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
จ านวน 1 โครงการ คือ 

โครงการให้ความรู้และฝึกทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาเข้าร่วม
จ านวน 119 คน โดยมีผลประเมินความ    
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.28 
อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก และในการ
เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้และฝึก
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 มีการ
ทดสอบผู้ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งให้
ผู้ เข้ า ร่ วมท าแบบทดสอบก่อนเข้ าร่ วม
โครงการและหลังเข้าร่วมโครงการ ผลการ
ทดสอบพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถท า
แบบทดสอบได้คะแนนเพิ่มข้ึน 

นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษายังเชิญ       
คุณสมโชค ฤทธิ์จ ารูญ นักวิชาการศึกษา  
งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมให้
ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับ
นักศึกษาใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ 2561 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 1,300 คน 

 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จ
ต ามวั ตถุ ป ระส งค์ ขอ ง
กิจกรรม และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา  
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปี 2561 จ านวน 11 โครงการ 
และทุกโครงการได้ประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง

1.5 .4.1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้น านักศึกษา  
1.5 .4.2. โครงการแห่เทียน
พรรษา  
1.5 .4.3. โครงการฝึกอบรม
การใช้ชี วิตอย่างมีคุณภาพ 
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ต่อไปดังนี้ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น า

นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 
(1.5.4.1) 

1.1 เพื่อสร้างจิตส านึกแก่ผู้น านักศึกษา
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
สาธารณะ  

1.2 เพื่อสร้างให้ผู้น านักศึกษาได้เข้าใจ 
ในบทบาทของตนเองตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  

1.3 ผู้ น านั กศึ กษาเกิดความรั กความ
สามัคค ี

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 4.32 อยู่ใน
ระดับมาก และการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ
พบว่า 

- ผู้น านักศึกษาเกิดจิตส านึกในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกสาธารณะ
รวมถึงผู้น านักศึกษา เกิดความรักความสามัคคี 
โดยสังเกตจากการแบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ อาทิ กิจกรรมระดมความคิดใน
การแก้ไขปัญหา กิจกรรมการเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  

- ผู้น านักศึกษาเข้าใจในบทบาทการปฏิบัติ
หน้าที่และงานของตนเองตามกฎ ระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยโดยการสังเกตจากการ
ประชุมวางแผนการจัดโครงการและกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2561 ผู้น านักศึกษาสามารถ
วางแผนการจัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 

แต่ยังมีปัญหาในเรื่องระเบียบการเงิน 
และพัสดุ ที่น ามาใช้ใหม่ และมีความซับซ้อน 
และจึงด าเนินการแก้ไข ดังนี้ 

ของนักศึกษาใหม่ 
1.5.4.4. โครงการลูกพ่อตาก
ถวายสัตย์ปฏิญาณ  
1.5 .4.5. โครงการเปิ ด โลก
กิจกรรม 
1.5.4.6. โครงการพิธีไหว้ครู  
1.5.4.7. โครงการ “เพชรราช
ภัฏ” (ประกวดดาว - เดือน) 
1.5.4.8. โครงการกีฬาพิกุล
เกมส์  
1.5.4.9. โครงการเลือกตั้งนายก
องค์การนักศึกษา  
1.5.4.10. โครงการ “ประชุม 
สั ม ม น า  สม าพั น ธ์ นิ สิ ต  - 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13” 
1.5.4.11. โครงการค่ายอาสา
ในปีการศึกษา 2561 องค์การ
บริหารนักศึกษา ได้ร่ วมกับ
ชมรม จัดโครงการภายใต้
แนวคิด โครงการจิตอาสา  
1.5.4.12 โครงการสร้างฝายมี
ชีวิต ปีการศึกษา 2561 
1.5.4.13 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนและความมั่งคง
ทางอาหารบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2561 
1.5.4.14 โครงการเพื่อนพ้อง
น้องพี่สามัคคีบ ารุง  
1.5.4.15 โครงการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้บ้านตาลพร้า จังหวัด
สุโขทัย 2561  
1.5.4.16 โครงการศึกษาแหล่ง
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กองพัฒนานักศึกษาเชิญผู้ เชี่ยวชาญ 
เรื่องระเบียบการเงินการคลัง และพัสดุมา
บรรยายให้เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ได้รับฟัง 

2. โครงการแห่ เทียนพรรษา โดยมี
วัตถุประสงค์โครงการดังนี้ (1.5.4.2) 

2.1 เพื่อเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติตน
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  

2.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

โครงการพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 3.79 อยู่ในระดบั
มาก และการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า 

- ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตส านึกที่ดีใน
การปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและอยู่ใน
ความสงบเรียบร้อยในการร่วมพิธีถวายเทียน
พรรษา 

- มีการท างานร่วมกัน แต่ยังมีปัญหาใน
เร่ืององค์การนักศึกษาแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจนท า
ให้แต่ละคนไม่รู้หน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ 

จึงด าเนินการแก้ไข โดยการประชุมวาง
แผนการปฏิบัติหน้าและแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน
มากข้ึน 

3. โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพของนักศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
โครงการดังนี้ (1.5.4.3) 

3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ 

3.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงหลักสูตร
การเรียนการสอน กิจกรรม การให้บริการ 
และสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  

3.3 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ เป็นสิริ
มงคล ในการด าเนินชีวิตและเป็นการสร้าง

เรียนรู้วัฒนธรรมและพัฒนา
ท้องถิ่นบนพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ  
1.5.4.17 โครงการจิตอาสา 
คหกรรม 2561 
1.5 .4.18 โครงการ “ศึ กษา
แหล่งเรียนรู้  วัฒนธรรมเละ
พัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระบรมราโชบาย สืบสาน 
รักษา ต่อยอด” 
1.5.4.19 โครงการ “รักบ้าน
เกิดอาสา แบ่งปันความรู้ สืบ
สาน รักษา ต่อยอด” 
1.5.4.20 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักศึกษาใหม่  
1.5.4.21 แบบรายงานผลการ
จัด โครงการ 
1.5.4.22 รายงานการประชุม
คณะ กรรมการบริหารกิจการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี คร้ังที่ 1/2562 
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สัมพันธภาพให้กับนักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 3.61 อยู่ใน
ระดับมากและการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ
พบว่า 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความตั้งใจ ในการ
รับฟังการแนะน าข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงาน 
คณาจารย์  และยั งมี โอกาสได้พูดคุยกับ
ผู้บริหาร คณาจารย์  

- นักศึกษาสามารถทราบหลักสูตรที่ตนเอง
ก าลังศึกษา และทราบว่ามหาวิทยาลัยมีการ
บริการอะไรที่เป็นสวัสดิการนักศึกษา  

- นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย    
และมีความภาคภูมิใจในการเข้ามาศึกษาต่อ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสังเกตจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมรับเข็มพระราชลัญจกร
โดยนักศึกษามีความตั้งใจ และมีอาการส ารวม
สงบนิ่ง สามารถปฏิบัติขั้นตอนการ เข้ารับเข็ม
พระราชลัญจกรได้อย่างถูกต้องสวยงาม 

แต่ยังมีปัญหาในเร่ืองการจัดกิจกรรมการ
สร้างความสามัคคีน้อยเกินไป จึงด าเนินการ
แก้ไขดังนี้  

- พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมของ
โครงการให้มีกิจกรรมการสร้างความสามัคคี 
เพิ่มข้ึน 

4.  โครงการลูกพ่อตากถวายสัตย์
ปฏิญาณ (1.5 .4.4) เป็นกิจกรรมหนึ่งใน
โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ของนักศึกษาใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สร้างขวัญและก าลังใจ เป็นสิริมงคลในการ
ด าเนินชีวิตและเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ให้กับนักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 3.61 อยู่ใน
ระดับมาก และการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ
พบว่า 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความตั้งใจ มีอาการ
ส ารวมสงบนิ่งขณะเข้าร่วมพิธี และสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการถวายสัตย์ปฏิญาณได้
อย่างถูกต้อง 

จากการสังเกตไม่พบปัญหาในการด าเนิน
กิจกรรม 

5. โครงการเปิดโลกกิจกรรม  โดยมี
วัตถุประสงค์โครงการดังนี้ (1.5.4.5) 

5.1 นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงาน 
และความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์ใน
รูปแบบชมรม 

5.2 นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วม

โครงการพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 4.10 อยู่ในระดับ
มาก และการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า 

-  ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการ และสมัครเป็นสมาชิกชมรมที่ตนเอง
สนใจเป็นจ านวนมาก และในโครงการยังเปิด
โอกาส ให้แต่ละชมรมได้แสดงผลงานที่ชมรม
นั้น ๆ ได้จัดขึ้นในแต่ละปีรวมถึงเชิญชวน
ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแต่
ละชมรมอีกด้วย 

แต่ยังมีปัญหาในเร่ืองการประสานงานกับ
ชมรมในการเข้าร่วมโครงการและการจัด
กิจกรรม จึงด าเนินการแก้ไขดังนี้  

- พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน รวดเร็วกับทางชมรม
ต่าง ๆ ในการประสานงานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
กับทางชมรม  
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6. โครงการพิธีไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์
โครงการดังนี้ (1.5.4.6) 

6.1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ 

6.2 เพื่อสืบสานประเพณีไหว้ครูให้คงอยู่
และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามสืบไป 

6.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างครูอาจารย์กับศิษย์ 

6.4 เพื่อเป็นสิริมงคลในการด าเนินชีวิต 
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 3.99 อยู่ใน
ระดับมาก และการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ
พบว่า 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจ มีอาการ
ส ารวมสงบนิ่ง และสามารถปฏิบัติขั้นตอนพิธี
การไหว้ครูได้อย่างถูกต้อง  

แต่ยังมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ 
ในการแจกข้าวกล่องอาหารกลางวันล่าช้า จึง
ด าเนินการแก้ไขดังนี้  

- พิจารณาปรับปรุงแก้ไขในการจัดรูปแบบ
การแจกข้าวกล่องอาหาร กลางวันให้มีความ
รวดเร็วมากข้ึน 

7. โครงการ “เพชรราชภัฏ” (ประกวด
ดาว - เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ 
(1.5.4.7) 

7.1 เพื่ อ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ มี
บุคลิกภาพดีได้แสดงความสามารถพิเศษ  
ของตนเอง 

7.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะ และนักศึกษาได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

7.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา (ดาว
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และเดือน) ของมหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้กับมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 3.70 อยู่ใน
ระดับมาก และการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ
พบว่า 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการเป็นจ านวนมากและผู้เข้าประกวด 
(ดาว - เดือน) มีความตั้งใจ มีความกระตือรือร้น
ในการเข้าประกวด รวมถึงผู้เข้าประกวดได้
น าเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบแสดง
ความสามารถพิเศษของตนเอง 

แต่ยังมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงานที่ยังไม่ชัดเจนของ staff จึง
ด าเนินการแก้ไขดังนี้  

- พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้จัดการประชุม
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ staff ใน
โครงการ และจัดการแบ่งหน้าที่ให้มีความ
ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าในโครงการที่
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

8.  โครงการกีฬาพิกุล เกมส์  โดยมี
วัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ (1.5.4.8) 

8.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะ 

8.2 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถ
ในแต่ละชนิดกีฬาไปเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย
ในการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย 

8.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุรีได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 4.23 อยู่ใน
ระดับมาก และการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ
พบว่า 
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- ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ความสนใจเข้าร่วม
การแข่งขนักีฬา และมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ
ไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างการ
แข่งขันกีฬา และนักศึกษาทุกคณะยังได้ใช้
เวลาว่างโดยการร่วมแรงร่วมใจกันฝึกซ้อม
กองเชียร์ ขบวนพาเหรด และผู้น าเชียร์ อีกด้วย 

แต่ยังมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ ที่
ยังไม่ชัดเจนของ staff ในแต่ละชนิดกีฬาที่
รับผิดชอบ จึงด าเนินการแก้ไขดังนี้  

- พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยให้ staff ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในชนิดกีฬานั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบชนิด
กีฬาที่ตนเองมีความถนัดหรือตนเองมีความรู้
ความเข้าใจไปปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าในโครงการที่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

9. โครงการเลือกตั้ งนายกองค์การ
นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 
(1.5.4.9) 

9.1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มี
ความสามารถมีคุณธรรม มีความเสียสละ มี
จิตอาสา ในด้านการท างานเพื่อด ารงต าแหนง่
นายกองค์การบริหารนักศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 4.33 อยู่ในระดบั
มาก และการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ความสนใจในการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาเป็น
จ านวนมาก 

จากการสังเกตไม่พบปัญหาในการด าเนิน
กิจกรรม 

10. โครงการ “ประชุมสัมมนาสมาพันธ์
นิสิต - นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13” โดยมีวัตถุประสงค์

https://www.google.com/search?biw=1024&bih=657&q=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiP2tHYnYzkAhXOdCsKHTilANcQsAR6BAgJEAE
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=657&q=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiP2tHYnYzkAhXOdCsKHTilANcQsAR6BAgJEAE
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โครงการดังนี้ (1.5.4.10) 
10.1 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการ

ท างานของผู้น านักศึกษา 
10.2 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้การท างาน และสร้างเครือข่ายกับผู้น า
นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 4.27 อยู่ในระดับ
มาก และการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า 

- ผู้ น า นั ก ศึ ก ษ า นั ก ศึ ก ษ ามี ค ว า ม
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมโครงการและผู้น า
นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน 
และได้สร้างเครือข่ายกับผู้ น านักศึกษา
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

จากการสังเกตไม่พบปัญหาในการด าเนิน
กิจกรรม 

11. โครงการค่ายอาสาในปีการศึกษา 
2561 องค์การบริหารนักศึกษาได้ร่วมกับ
แต่ละชมรมได้จัดโครงการภายใต้แนวคิด 
โครงการจิตอาสา จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
(1.5.4.11) 

11.1 โครงการสร้างฝายมีชี วิต ปี
การศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ
ดังนี้ (1.5.4.12) 

11.1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในเขตชุมชน 

11.1.2. เพื่อควบคุมความเร็วการไหลของ
น้ าให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยให้การกัดเซาะ 
ชะล้าง และการพังทลายของดินลดลง 

11.1.3 เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ าในฤดูแล้ง 
กักเก็บตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่การตื้นเขิน
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ของแหล่งน้ าชั้นล่าง 
11.1.4 เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินของปุา

ต้นน้ าที่ทุกสายน้ าไหลผ่าน 
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 50 คน ผลการประเมินการด าเนินงาน
ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 
4.04  

มีข้อเสนอแนะ  
- การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
มีข้อเสนอแนะ  
- ให้ชมรมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม

ของโครงการให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมใน
โครงการนั้น ๆ ให้มากข้ึน 

11.2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
และความมั่งคงทางอาหารบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561  โดยมี
วัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ (1.5.4.13) 

1. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตร  
บ่อเลี้ยงปลา บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ต าบลสีวิเชียร 
อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนทาสี
ก าแพงโรงเรียน ทาสีแท็งก์น้ า โรงเรียนบ้าน
ห้วยแก้ว ต าบลสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 

3. เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นเสริมทักษะ
การเรียนรู้ สร้างห้องพยาบาล โรงเรียนบ้าน
ห้วยแก้ว ต าบลสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 
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เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน ผลการประเมินการด าเนินงาน
ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.85  

มีข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดโครงการช่วงปิดเทอม (เดือนมีนาคม 

- เมษายน) 
- ควรมีกิจกรรมร่วมกับนักเรียน 
- ควรมีกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านหรือชุมชน 
- ควรมีผู้รับผิดชอบโครงการแค่มหาวิทยาลัย

เดี่ยว 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
มีข้อเสนอแนะ  
- ให้ชมรมพิจารณาจัดโครงการช่วงปิด

เทอม (เดือนมีนาคม - เมษายน) เพื่อความ
สะดวกของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ 

- ให้ชมรมพิจารณาการจัดกิจกรรมที่
ร่วมกับนักเรียน 

- ให้ชมรมพิจารณาจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชาวบ้านหรือชุมชน 

- ให้ทางชมรมพิจารณาความเหมาะสม
ของผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อความชัดเจน
ของวัตถุประสงค์ของโครงการและความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานรวมถึงรูปแบบของ
การจัดกิจกรรมในโครงการนั้น ๆ 

11.3 โครงการเพื่อนพ้องน้องพี่สามัคคี
บ ารุง โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 
(1.5.4.14) 

11.3.1 เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในศักยภาพ 
ความสามารถ ความถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์ 
และวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเสริมสร้างจุดเด่น
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ของตนเองเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศใน
ด้านนั้น ๆ และปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยที่เป็น
อุปสรรคของการพัฒนาชีวิต 

11.3.2 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาของชีวิตต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะได้เรียนจริงในโรงเรยีน
ช่วงตอนเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2561 
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

11.3.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนมีเทคนิคและทักษะในการเรียนที่
ถูกต้องได้แก่เทคนิคการเรียนรู้ เทคนิคการ 
จ าเนื้อหาวิชา เทคนิคการอ่านและฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการเตรียมตัวสอบ 
เทคนิคการพูดและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
และเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับครูและ
เพื่อนในชั้นเรียน 

เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน ผลการประเมินการด าเนินงาน
ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับดี มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.82  

มีข้อเสนอแนะ  
- ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
มีข้อเสนอแนะ  
- ให้ทางชมรมพิจารณาความเหมาะสม

ของระยะเวลาในการจัดโครงการและพิจารณา
กิจกรรมในโครงการให้มีความเหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการให้มากข้ึน 

11.4 โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
บ้านตาลพร้า จังหวัดสุโขทัย 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์โครงการดังนี้ (1.5.4.15) 

11.4.1 เพื่อสร้างจิตส านึกด้านจิตอาสา
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หรือจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษา ส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักสละ
เวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม 

11.4.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
กระบวนการท างานของนักศึกษาให้รู้จักการ
ท างานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
สร้างความใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในชมรม 
สมาชิกในชมรมกับอาจารย์และมหาวิทยาลัย
กับชุมชน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าร่วมกัน 

11.4.3 เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีทัศนียภาพ
ที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก มีความ
สะดวกในการเรียนการสอน 

11.4.4 เพื่อเสริมทักษะให้นักเรียนได้ใช้
คอมพิวเตอร์ในการศึกษาค้นคว้า และการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ 

เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 70 คน ผลการประเมินการด าเนินงาน
ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับดี มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.73  

มีข้อเสนอแนะ  
- ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
มีข้อเสนอแนะ  
- ให้ทางชมรมพิจารณาความเหมาะสม

ของระยะเวลาในการจัดโครงการและพิจารณา
กิจกรรมในโครงการให้มีความเหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการให้มากข้ึน 

11.5 โครงการศึกษาแหล่ ง เ รี ยนรู้
วัฒนธรรมและพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ (1.5.4.16) 

11.5.1 เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่
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เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่
แก่นักเรียน ผู้ปกครองในชุมชนบ้านหนองไผ่
ล้อม ให้เข้าใจในหลักการปฏิบัติของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

11.5.2 เพื่อส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ
ให้กับสมาชิกในชมรมรักษ์บ้านเกิดอาสา 

11.5.3 เพื่อให้สมาชิกในชมรมรักษ์บ้าน
เกิดอาสาได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น 

เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน ผลการประเมินการด าเนินงาน
ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 
4.59  

มีข้อเสนอแนะ  
- รถรับ – ส่ง นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่ เข้าร่วม
โครงการ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

มีข้อเสนอแนะ 
- ให้ชมรมท าการส ารวจจ านวนนักศึกษา

ที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ทราบจ านวนที่
แท้จริงของจ านวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมก่อน 
และน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วม
โครงการไปจัดจ้างรถรับ – ส่ง นักศึกษาที่จะ
เข้าร่วมโครงการ 

11.6 โครงการจิตอาสาคหกรรม  2561 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ (1.5.4.17) 

11.6.1 เพื่อพัฒนาจิตใจของนักศึกษา
ชมรมจิตอาสาคหกรรมให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

11.6.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรู้
รักสามัคคีในหมู่คณะ 
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11.6.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้
การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน ผลการประเมินการด าเนินงาน
ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 
4.68 

มีข้อเสนอแนะ 
- จ านวนอุปกรณ์ในการท าความสะอาด

ไม่เพียงพอ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
มีข้อเสนอแนะ 
- ให้ชมรมหาอุปกรณ์ในการท าความ

สะอาดให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยการส ารวจจ านวนผู้ร่วม
โครงการให้แน่นอน 

11.7 โครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
วัฒนธรรมเละพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระบรมราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด” 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ (1.5.4.18) 

11.7.1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมและพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 

11.7.2 เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่
เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่
แก่นักเรียน ผู้ปกครองในชุมชนบ้านหนอง  
ไฮใต้ ให้เข้าใจในหลักการปฏิบัติของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

11.7.3 เพื่อส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ
ให้กับสมาชิกในชมรมครุศาสตร์อาสา 

11.7.4 เพื่อให้สมาชิกชมรมครุศาสตร์
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อาสาได้ เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น 

เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน ผลการประเมินการด าเนินงาน
ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.17 

มีข้อเสนอแนะ 
- ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ให้ชมรมต่าง ๆ จัดหาสถานที่ในการจัด

โครงการ ให้มีความเหมาะสม และเพียงพอ
ต่อการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาที่สนใจ 

11.8 โครงการ “รักบ้านเกิดอาสา 
แบ่งปันความรู้ สืบสาน รักษา ต่อยอด” 
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ (1.5.4.19) 

11.8.1 เพื่อสร้างจิตส านึกด้านจิตอาสา
หรือ จิตสาธารณะให้แก่นักศึกษา ส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักสละ
เวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

11.8.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
กระบวนการท างานของนักศึกษาให้รู้จักการ
ท างานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
สร้างความใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในชมรม 
สมาชิกในชมรมกับอาจารย์และมหาวิทยาลัย
กับชุมชน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าร่วมกัน 

11.8.3 เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีทัศนียภาพ
ที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก มีความ
สะดวกในการเรียนการสอน 

11.8.4 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

11.8.5 เพื่อลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ที่ เกิด 
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ขึ้นในครอบครัว โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน 
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 50 คน ผลการประเมินการด าเนินงาน
ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 
4.68 

มีข้อเสนอแนะ  
- การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มีข้อเสนอแนะ  
- ให้กองพัฒนานักศึกษาก ากับและติดตาม

การจัดโครงการของชมรมต่าง ๆ เพื่อท าการ
จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อน 
จัดโครงการ 2 สัปดาห์ และส่งข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้กับคณะ ทั้ง 
4 คณะและงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัด
โครงการให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม   

- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  
ผลการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่พบว่า 
นักศึกษามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ และ
ไม่พบสิ่งผิดปกติ (1.5.4.20) 

กองพัฒนานกัศึกษาด าเนนิการจดักิจกรรม/ 
โครงการ โดยมีการประเมินผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ โครงการตามแบบ
รายงานผลการจัดโครงการ (1.5.4.21) เพื่อ
สรุปน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย และน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา
ครั้งที่ 1/2562 เพื่อน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
(1.5.4.22) 
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 5 ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ครบทั้ง 5 ด้าน 

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ไม่น้อย
กว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

ดังนั้นเพื่อประเมินความส าเร็จของแผน 
พัฒนานักศึกษานี้ กองพัฒนานักศึกษาและ  
ผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ฯ จึงก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของแผน 
พัฒนานักศึกษาไว้ดังนี้ 

1. มีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ทั้ง 5 ด้านคือ 

1) ด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2) ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาวะ 
3) ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา

สิ่งแวดล้อม 
4) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมายความส าเร็จของแผน ฯ 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ของกลุ่มเปูาหมายของทุกโครงการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

จากการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนพัฒนานักศึกษาปี 2561 ได้ 

1.5.5.1 รายงานการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
พัฒนานักศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 
2561 
1.5.5.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี คร้ังที่ 1/2562 
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ผลดังนี้ 
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ข้อ 1 กองพัฒนานักศึกษาได้โครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครบทั้ง 
5 ด้าน ดังนี้ (1.5.5.1) 

1) ด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ 

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น า
นักศึกษา 

1.2 โครงการแห่เทียนพรรษา 
1.3 โครงการลูกพ่อตาก ถวายสัตย์

ปฏิญาณ 
1.4 โครงการเปิดโลกกิจกรรม 
1.5 โครงการพิธีไหว้ครู 
1.6 โครงการ “เพชรราชภัฏ” (ประกวด

ดาว - เดือน) 
1.7 โครงการ “การแข่งขันกีฬาพิกุล

เกมส์” 
1.8 โครงการฝึกอบรมการใช้ชี วิต

อย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ 
1.9 โครงการ “ประชุมสัมมนาสมาพันธ์

นิสิต - นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13” 

2) ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาวะ ได้จัด
โครงการ 

2.1 โครงการ “การแข่งขันกีฬาพิกุล
เกมส์” 

2.2 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 

3) ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อมองค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับ
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ชมรมต่าง ๆ ได้จัดโครงการภายใต้แนวคิด
โครงการจิตอาสาจ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการสร้างฝายมีชีวิต ปีที่ 
2561 

3.2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
และความมั่งคงทางอาหารบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2561  

3.3 โครงการเพื่อนพ้องน้องพี่สามัคคี
บ ารุง 2561 

3.4 โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
บ้านตาลพร้า จังหวัดสุโขทัย 2561  

3.5 โครงการศึกษาแหล่ งเรียนรู้
วัฒนธรรมและพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 

3.6 โครงการจิตอาสาคหกรรม  2561 
3.7 โครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

วัฒนธรรมเละพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรม
ราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด” 

3.8 โครงการ “รักบ้านเกิดอาสา แบ่งปัน
ความรู้ สืบสาน รักษา ต่อยอด” 

4) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้จัด
โครงการ 

4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น า
นักศึกษา 

4.2 โครงการลูกพ่อตาก ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
4.3 โครงการเปิดโลกกิจกรรม 
4.4 โครงการ “การแข่งขันกีฬาพิกุล

เกมส์” 
4.5 โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่าง

มีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ 
4.6 โครงการ “เพชรราชภัฏ” (ประกวด

ดาว - เดือน) 
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4.7 โครงการพิธีไหว้ครู 
5) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัด

โครงการ 
5.1 โครงการแห่เทียนพรรษา 
5.2 โครงการพิธีไหว้ครู 

ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
ข้อ 2 นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรมมีความ   
พึงพอใจในกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ไม่
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 และมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย    

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 
2561 มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น า
นักศึกษาจ านวนผู้เข้าร่วม 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 จากจ านวนกลุ่มเปูาหมายความ
พึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวม 4.32 อยู่ในระดับมาก 

2. โครงการแห่เทียนพรรษาจ านวนผู้เข้า 
ร่วม 100 คนคิดเป็นร้อยละ 87.00 ความพึง
พอใจ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.79 อยู่ในระดับมาก 

3. โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ของนักศึกษาใหม่จ านวนผู้เข้าร่วม 
1,200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวน
กลุ่มเปูาหมายความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยรวม 
3.61 อยู่ในระดับมาก 

4. โครงการลูกพ่อตากถวายสัตย์ปฏิญาณ
จ านวนผู้เข้าร่วม 1,200 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 จากจ านวนกลุ่มเปูาหมายความพึงพอใจ
มีค่าเฉลี่ยรวม 3.61 อยู่ในระดับมาก 

5. โครงการเปิดโลกกิจกรรมจ านวนผูเ้ข้าร่วม 
500 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวน
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กลุ่มเปูาหมายความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยรวม 
4.10 อยู่ในระดับมาก 

6. โครงการพิธีไหว้ครูจ านวนผู้เข้าร่วม 
1,350 คน คิดเป็นร้อยละ 112.50 จากจ านวน
กลุ่มเปูาหมายความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยรวม 
3.99 อยู่ในระดับมาก 

7. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
จ านวนผู้เข้าร่วม 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 จากจ านวนกลุ่มเปูาหมายความพึงพอใจ
มีค่าเฉลี่ยรวม 3.89 อยู่ในระดับมาก 

8. โครงการ “เพชรราชภัฏ” (ประกวดดาว 
- เดือน) จ านวนผู้เข้าร่วม 428 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.60 จากจ านวนกลุ่มเปูาหมาย
ความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.87 อยู่ใน
ระดับมาก 

9. โครงการกีฬาพิกุลเกมส์จ านวนผู้เข้าร่วม 
1,500 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวน
กลุ่มเปูาหมายความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวม 
4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 

10. โครงการ “ประชุมสัมมนาสมาพันธ์
นิสิต - นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ผู้เข้าร่วม 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 จากจ านวนกลุ่มเปูาหมาย
ความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.27 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

11. โครงการค่ายอาสา ในปีการศึกษา 
2561 องค์การบริหารนักศึกษาได้ร่วมกับ  
แต่ละชมรมได้จัดโครงการภายใต้แนวคิด 
โครงการจิตอาสา จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 

11.1 โครงการสร้างฝายมีชีวิต ปีที่ 
2561 เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน ผลการประเมินการ
ด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมี
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ความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 4.04 

11.2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนและความมั่งคงทางอาหารบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 เก็บข้อมูล
จากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 
คน ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวม
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.85 

11.3 โครงการเพื่อนพ้องน้องพี่สามัคคี
บ ารุง เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน ผลการประเมินการด าเนินงาน
ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับดี มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 
3.82 

11.4 โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
บ้านตาลพร้า จังหวัดสุโขทัย 2561 เก็บข้อมูล
จากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 70 
คน ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวม
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดี 
มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.73 

11.5 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมและพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 เก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
100 คน ผลการประเมินการด าเนินงานใน
ภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 
4.59 

11.6 โครงการจิตอาสาคหกรรม 2561 
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน ผลการประเมินการด าเนินงาน
ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
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ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนการประเมิน
เฉลี่ย 4.68 

11.7 โครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
วัฒนธรรมเละพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรม
ราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด”เก็บข้อมูล
จากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100
คน ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวม
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับ
มากค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.17 

11.8 โครงการ “รักบ้านเกิดอาสา 
แบ่งปันความรู้ สืบสาน รักษา ต่อยอด”เก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพ 
รวมพบว่า ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด ค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 
4.68 

และกองพัฒนานักศึกษาได้น าผล 
การประเมินวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
นักศึกษาเข้าวาระการประชุมเพื่อพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 
1/2561 โดยคณะกรรมการบริหารกิจการ
นักศึกษาได้ ให้ข้อเสนอแนะน าให้มีการ   
ปรับรูปแบบของการจัดกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน (1.5.5.2) 

 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
แผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

จากผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา พบว่ายังมีปัญหาในการด าเนินงาน  
กองพัฒนานักศึกษาจึงปรับปรุงแผนและ
กิจกรรมดังนี้ (1.5.6.1) 

6.1 โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่าง  
มีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ ปัญหาที่พบ 

1.5 .6.1 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารกิจการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี คร้ังที่ 1/2562 
1.5.6.2 แผนพัฒนานักศึกษา 
2562 



รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 

83 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

- การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรม
ของโครงการ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

มีข้อเสนอแนะ  
- ให้กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมให้

นักศึกษาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทุก ๆ กิจกรรมในโครงการ ให้มากข้ึน 

6.2 โครงการแห่เทียนพรรษา ปัญหาที่พบ  
- Staff องค์การนักศึกษาแบ่งหน้าที่ไม่

ชัดเจนท าให้แต่ละคนไม่รู้หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
มีข้อเสนอแนะ  
- ให้กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการจัด 

การประชุมวางแผนการปฏิบัติหน้าและแบ่ง
หน้าในการปฏิบัติงานที่ให้ชัดเจนมากข้ึน 

6.3 โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพของนักศึกษาใหม่ 

ปัญหาที่พบ การจัดกิจกรรมการสร้าง
ความสามัคคีน้อยเกินไป  

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีข้อเสนอแนะ  

- ให้กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการแก้ไข
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มกิจกรรมของ
โครงการให้มีกิจกรรมการสร้างความสามัคคี 
เพิ่มข้ึน 

6.4. โครงการลูกพ่อตากถวายสัตย์ปฏิญาณ 
เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการฝึกอบรมการ  
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ของนักศึกษาใหม่ 

ไม่พบปัญหาในการด าเนินกิจกรรม 
6.5 โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปัญหาที่พบ 
- การประสานงานกับชมรมในการเข้า
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ร่วมโครงการและการจัดกิจกรรม  
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
มีข้อเสนอแนะ  
- ให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณาปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน 
รวดเร็วกับทางชมรมต่าง ๆ ในการประสานงาน
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กับทางชมรม  

6.6 โครงการพิธีไหว้ครู ปัญหาที่พบ 
- การปฏิบัติหน้าที่ในการแจกข้าวกล่อง

อาหารกลางวันล่าช้า  
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
มีข้อเสนอแนะ  
- ให้กองพัฒนานักศึกษาปรับปรุงแก้ไข

จัดรูปแบบการแจกข้าวกล่องอาหาร กลางวัน
ให้มีความรวดเร็วมากข้ึน 

6.7 โครงการ “เพชรราชภัฏ” (ประกวด
ดาว - เดือน) ปัญหาที่พบ 

- การปฏิบัติงานที่ยังไม่ชัดเจนของ staff 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
มีข้อเสนอแนะ 
- ให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณาปรับปรุง

แก้ไขให้จัดการประชุมการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของ staff ในโครงการ และจัดการ
แบ่งหน้าที่ให้มีความชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าในโครงการที่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

6.8 โครงการกีฬาพิกุลเกมส์ ปัญหาที่พบ 
- การปฏิบัติหน้าที่ที่ยังไม่ชัดเจนของ staff 

ในแต่ละชนิดกีฬาที่รับผิดชอบ   
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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มีข้อเสนอแนะ  
- ให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณาปรับปรุง

แก้ไขให้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยให้ 
staff ที่มีความรู้ความเข้าใจในชนิดกีฬานั้น ๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบชนิดกีฬาที่ตนเองมีความ
ถนัดหรือตนเองมีความรู้ความเข้าใจไป
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าในโครงการ
ที่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

6.9 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา  
ไม่พบปัญหาในการด าเนินกิจกรรม 
6.10 โครงการ “ประชุมสัมมนาสมาพันธ์

นิสิต - นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13” 

ไม่พบปัญหาในการด าเนินกิจกรรม 
6.11 โครงการค่ายอาสาในปีการศึกษา 

2561 องค์การบริหารนักศึกษาได้ร่วมกับ  
แต่ละชมรมได้จัดโครงการภายใต้แนวคิด 
โครงการจิตอาสา จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 

6.11.1 โครงการสร้างฝายมีชีวิต ปี
การศึกษา 2561 

มีข้อเสนอแนะ 
- การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มีข้อเสนอแนะ 
- ให้ชมรมพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

กิจกรรมของโครงการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก ๆ 
กิจกรรมในโครงการนั้น ๆ ให้มากข้ึน 

6.11.2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนและความมั่งคงทางอาหารบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 

มีข้อเสนอแนะ 
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- ควรจัดโครงการช่วงปิดเทอม (เดือน
มีนาคม - เมษายน) 

- ควรมีกิจกรรมร่วมกับนักเรียน 
- ควรมีกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน

หรือชุมชน 
- ควรมีผู้รับผิดชอบโครงการแค่

มหาวิทยาลัยเดี่ยว 
มติที่ประชุมประชุมคณะกรรมการ

บริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มีข้อเสนอแนะ 
- ให้ชมรมพิจารณาจัดโครงการช่วง

ปิดเทอม (เดือนมีนาคม - เมษายน) เพื่อความ
สะดวกของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ 

- ให้ชมรมพิจารณาการจัดกิจกรรม
ที่ร่วมกบันักเรียน 

- ให้ชมรมพิจารณาจัดกิจกรรมร่วม 
กับชาวบ้านหรือชุมชน 

- ให้ทา งชมรมพิ จารณาความ
เหมาะสมของผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อ
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ
และความชัดเจนในการปฏิบัติงานรวมถึง
รูปแบบของการจัดกิจกรรมในโครงการนั้น ๆ 

6.11.3 โครงการเพื่อนพ้องน้องพี่
สามัคคีบ ารุง  

มีข้อเสนอแนะ 
- ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มีข้อเสนอแนะ 
- ให้ทางชมรมพิจารณาความเหมาะสม

ของระยะเวลาในการจัดโครงการ และพิจารณา
กิจกรรมในโครงการ ให้มีความเหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการให้มากข้ึน 
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6.11.4 โครงการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้บ้านตาลพร้า จังหวัดสุโขทัย 2561  

มีข้อเสนอแนะ 
- ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มีข้อเสนอแนะ 
- ให้ทางชมรมพิจารณาความเหมาะสม

ของระยะเวลาในการจัดโครงการและพิจารณา
กิจกรรมในโครงการให้มีความเหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น 

6.11.5 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมและพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 

มีข้อเสนอแนะ 
- รถรับ - ส่ง นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

มีข้อเสนอแนะ 
- ให้ชมรมท าการส ารวจจ านวน

นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ทราบ
จ านวนที่แท้จริงของจ านวนนักศึกษาที่จะเข้า
ร่วมก่อน และน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่  
จะเข้าร่วมโครงการไปจัดจ้างรถรับ  - ส่ง 
นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ 

6.11.6 โครงการจิตอาสาคหกรรม  
2561 

ข้อเสนอแนะ 
- จ านวนอุปกรณ์ในการท าความ

สะอาดไม่เพียงพอ 
มติที่ประชุมประชุมคณะกรรมการ
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บริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้ชมรมจัดหาอุปกรณ์ในการท า

ความสะอาดไห้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 

6.11.7 โครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
วัฒนธรรมเละพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรม 
ราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด” 

มีข้อเสนอแนะ 
- ความเหมาะสมของสถานที่จัด

โครงการ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มีข้อเสนอแนะ 
- ให้ชมรมต่าง ๆ จัดหาสถานที่ใน

การจัดโครงการ ให้มีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา
ที่สนใจ 

6.11.8 โครงการ “รักบ้านเกิดอาสา 
แบ่งปันความรู้ สืบสาน รักษา ต่อยอด” 

มีข้อเสนอแนะ  
- การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มีข้อเสนอแนะ 
- ให้กองพัฒนานักศึกษาก ากับและ

ติดตามการจัดโครงการของชมรมต่าง ๆ เพื่อ
ท าการจัดเตรียมการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
ก่อนจัดโครงการ 2 สัปดาห์ และส่งข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้กับคณะ ทั้ง 
4 คณะ และงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัด
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โครงการให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม   
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาน า

ผลการประเมินทุกกิจกรรม/ โครงการ รวมถึง
ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมหารือในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อก าหนดแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานการจัด
กิจกรรม/ โครงการ และจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 
2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารกิจการ
นักศึกษา รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา  
ทั้ง 4 คณะ กองพัฒนานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุก
คณะ ประชุมเพื่อพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาประจ าปี2562 (1.5.6.2) โดยให้
สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
พ.ศ. 2561 – 2565 รวมทั้งมีการจัดท าคู่มือ
จัดกิจกรรม เพื่อให้องค์การนักศึกษา สภา
นักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ใช้ในการจัด
โครงการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00  - 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไม่บรรล)ุ 

1.1 3.29 ผ่านทุกหลักสูตร  - 3.32 
1.2 3.13 มีปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 25  - 3.13 

1.3 
1.67 

มีต าแหน่งทางวิชาการคิดเปน็ 
ร้อยละ 20.83  - 1.74 

1.4 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ  - 5.00 
1.5 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ  - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 3.64 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามการด าเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ส่งผลให้ผลการประเมินระดับหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ย
ที่ดีข้ึนจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีหลักสูตรที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่
ถึง 3.00 แค่เพียงจ านวน 3 หลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมามีจ านวน 6 หลักสูตร 

2. มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับ
คณะ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีการให้บริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีครบทุกด้าน มีการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

แม้ว่าต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์จะเพ่ิมมาก
ขึ้นและมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยควรมีระบบการก ากับติดตามการท า
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม และ
ความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ 1) มหาวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนอง
ยุทธศาสตร์ของชาติ และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
 ตัวบ่งช้ี จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3   ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง 
การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย  และการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
 2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) 
 3.  จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4.  จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ  ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัย   
ที่ ส า ม า รถน า ไ ป ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
บริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนามีระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ 
ระบบติดตามและบริหารจัดการงานวิจัย 
(2.1.1.1) ซึ่งใช้ส าหรับรับข้อเสนอโครงการ 
วิจัยจากงบประมาณอุดหนุนวิจัยทั้งจาก
งบประมาณภายในและภายนอก เป็น
ฐานข้อมูลสารสนเทศของนักวิ จั ยใน
มหาวิทยาลัย เช่น ข้อเสนอโครงการ 
สัญญารับทุน เอกสารการเบิกจ่าย การ
รายงานความ ก้าวหน้า และเอกสารต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง (2.1.1.2) เป็นต้น และสามารถ
ออกรายงานทุนอุดหนุนงานวิจัยแยก  
เป็นหน่วยงาน ปีงบประมาณ และมีการ
พัฒนาการติดตามโดยแจ้งเตือนการขยาย
เวลาเป็นอีเมล์ให้กับนักวิจัย และได้จัดท า
เป็นคู่มือการใช้งานระบบติดตามและ
บริหารจัดการงานวิจัย (2.1.1.3) 

นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงกับระบบ
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) (2.1.1.4) 
โดยมีคู่มือการใช้งานระบบ NRMS (2.1.1.5) 
ประกอบการใช้งานเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการโครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เริ่มตั้งแต่ตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์เพื่อส่ง
รับผลการพิจารณา ติดตามความก้าวหน้า
เบื้องต้น ตรวจสอบสถานการณ์ด าเนิน

2.1.1.1 ระบบติดตามและบริหาร
จัดการงานวิจัย:  
https://research.dru.ac.th/ 
research/ 
2.1.1.2 https://research.dru.ac. 
th/research/reseacher/ 
2.1.1.3 คู่มือการใช้งานระบบติดตาม
และบริหารจัดการงานวิจัย 
2.1.1.4 ระบบบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (NRMS) 
2.1.1.5 คู่มือการใช้งานระบบ NRMS 
2.1.1.6 
https://research.dru.ac.th/inn
omain.php 
2.1.1.7 
https://research.dru.ac. 
th/innosub.php?typeno=81        
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

โครงการ และปิดโครงการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการโดยประกอบเพื่อให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถใช้งานระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส าหรับงานสร้างสรรค์ ได้มีการพัฒนา
ระบบส าหรับการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมที่เกิดจากผลการวิจัย (2.1.1.6 – 
2.1.1.7) 

 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัย
หรืองานสร้ างสรรค์ 
หรือหน่ วยวิ จั ยหรื อ
งานสร้างสรรค์ หรือ
ศูนย์ เครื่ องมื อ หรื อ
ศูนย์ให้ค าปรึกษา และ
สนับสนุนการวิจัย 
 

มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มีการให้ค าปรึกษาและสนับสนุน 
การวิจัย (Research center) เพื่อให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย และเป็น
สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย
ระหว่างนักวิจัยโดยมีการก าหนดแนวทาง
ในการให้ค าแนะน า (2.1.2.1) ซึ่งมีผู้อ านวยการ
และนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา   
ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินการวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัย 

ในปีนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ด า เนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     
ด้านการวิจัย (2.1.2.2 – 2.1.2.3) ได้แก่     
ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหาร เพื่อ
ให้บริการกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
และได้ท าข้อตกลงความร่วมมือด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการวิจั ย
แห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.1.2.1 แนวทางการให้บริการให้
ค า ป รึ กษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร วิ จั ย 
(Research center)  
2.1.2.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรม
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ  
2.1.2.3 ภาพประกอบห้องปฏิบัติ  
การวิจัยนวัตกรรมอาหาร  
2.1.2.4 ข้อตกลงความร่วมมือ   
ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้อง 
ปฏิ บั ติ กา ร  ระหว่ างส านั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด   
กระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้ าพระนคร เหนือ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี มหาวิทยาลัยสยาม 

https://www.nrms.go.th/i61ViewProjectDetail.aspx?ProjID=2312
https://www.nrms.go.th/i61ViewProjectDetail.aspx?ProjID=2312
https://www.nrms.go.th/i61ViewProjectDetail.aspx?ProjID=2312
https://www.nrms.go.th/i61ViewProjectDetail.aspx?ProjID=2312


รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 

95 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยสยาม (2.1.2.4) 

 

- ห้องสมุดหรือแหล่ ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ 

มีการจัดแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
(Research corner) (2.1.2.5) เพื่อให้ 
บริการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัย 
ได้แก่ ต ารา หนังสือ รายงานการวิจัย 
เอกสารสืบเนื่อง จากการประชุมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น 

2.1.2.5 แนวทางการให้บริการแหล่ง
ค้นคว้ าทางวิ ชาการ (Research 
corner) 

- สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรั กษาความ
ปลอดภัยในการวิจั ย 
หรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสาร- 
สนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้อง 
ปฏิบัติการวิจัย 

มีการพัฒนาระบบสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศด้านการวิจัย (e-research) 
(2.1.2.6) โดยรวบรวมงานวิจัยและอ านวย
ความสะดวกแก่นักวิจัย บุคลากร และผู้ที่
สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(2.1.2.7) มีการรักษาความปลอดภัยของ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยก าหนดให้
มีการสมัครสมาชิก (2.1.2.8) ใช้ Username 
และPassword เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งาน 

2.1.2.6 ระบบสืบค้นทรัพยากร 
สารสนเทศด้านการวิจัย (e -
research) 
2.1.2.7 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
https://research.dru.ac.th/ind
ex.php 
2.1.2.8 หน้าสมัครสมาชิก 
 

- กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ 
ก า ร จั ด แ ส ด ง ง า น
สร้างสรรค์การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือ 
ศาสตราจารย์รับเชิญ
(Visiting professor) 

เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และภาคี เครือข่ายความร่วมมือการ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 "ถักทองานวิจัย
ท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล" ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 7- 8 
สิงหาคม 2561 (2.1.2.9) และร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยจัดการประชุมวิชาการและ
การน าเสนอผลการวิจัยระดับชาติ“วิจัย
รับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”20 
กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2.1.2.9 โปสเตอร์ประชาสัมพั นธ์   
การประชุมวิชาการและน า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 
"ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่
สากล" 
2.1.2.10 ประชุมวิชาการและการ
น าเสนอผลการวิจัยระดับชาติ 
“วิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐาน 
ความรู”้  
2.1.2.11 เอกสารสืบเนื่อง จากการ
ประชุมและการน าเสนอผลการวิจัย
ระดับชาติ “วิจัยรับใช้ชุมชน สร้าง
สังคมฐานความรู้” 
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ธนบุรี (2.1.2.10 – 2.1.2.12)  
 

2.1.2.12 สรุปโครงการประชุมวิชาการ
และการน าเสนอผลการวิจัย ระดับ 
ชาติ “วิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคม 

 3 จัดสรรงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อ  
เป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ว่าด้วยทุนอุดหนุนวิจัย พ.ศ. 2560 (2.1.3.1) 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับการ
รับทุนอุดหนุนวิจัย และมีการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน (2.1.3.2) เพื่อเป็นทุน
วิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดย
งบประมาณแผ่นดินเป็นงบประมาณที่
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การวิจัยของชาติ เป็นไปตามความต้องการ  
ของมหาวิทยาลัยที่ ผ่ านการประเมิน    
โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   
(วช.) (2.1.3.3) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจ านวน 36 โครงการ ในวงเงิน 
15,868,300 บาท (2.1.3.4) 

นอกจากนี้ มีกระบวนการในการพัฒนา
นักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
โดยจัดโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 1) โครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยการเขียนข้อเสนอเชิง
หลักการ (Concept Proposal) (2.1.3.5)    
2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์
แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2.1.3.6) 
เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังได้มี
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล

2.1.3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรีว่าด้วยทุนอุดหนุน
การวิจัย พ.ศ. 2560 
2.1.3.2 เอกสารจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2.1.3.3 แผนบูรณาการการวิจัย
และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561 
2.1.3.4 รายงานการติดตามตัวชี้วัด
ตามแผนบูรณาการ งบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2.1.3.5 โครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
นักวิ จั ยการเขี ยนข้อ เสนอเชิ ง
หลักการ (Concept  Proposal) 
2.1.3.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิพากษ์แผนงานบูรณาการการวิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
2.1.3.7 
https://research.dru.ac.th/ne
wmain74.php 
2.1.3.8  
https://www.facebook.com/D
RUResearch/ 
2.1.3.9 line กลุ่มนักวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 
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ข่าวสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสถาบัน 
วิจัยและพัฒนา ได้แก่ เว็บไซต์ของสถาบัน
(2.1.3.7) สื่อสังคมออนไลน์  Facebook 
(2.1.3.8) และ line กลุ่มนักวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี (2.1.3.9) เพื่อให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยได้รับข่าวสารโดยทั่วกัน 

 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงาน วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ 
หรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มีการส่งเสริมการสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รีว่า
ด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 (2.1.4.1) 
รวมทั้งได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การให้ทุนสนับสนุนการส่ งเสริมการ
เผยแพร่งานวิจัย (2.1.4.2) และแบบเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุน การส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
(2.1.4.3) เพื่อใช้เป็นกลไกและตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคลากรที่น าผลการ 
วิจัยไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารและ  
การประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อน าเสนอ
ต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ซึ่งนักวิจัยและบุคลากรที่ เสนอ
ขอรับทุนจะได้รับการสนับสนุนทุนตาม
ประกาศที่ก าหนด โดยในปีงบประมาณ 
2561 ได้มีการสนับสนุนทุนการเผยแพร่  
ในการประชุมระดับนานาชาติ ในวงเงิน 
30,000 บาท ได้แก่ การจัดการประชุม
ระดับนานาชาติ “The purpose of the 
8th International Conference on 

2.1.4.1 ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภัฏ
ธนบุรี ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย 
พ.ศ. 2560 
2.1.4.2 ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏ
ธนบุรี เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การให้ทุนสนับสนุนการส่งเสริม
การเผยแพร่งานวิจัย 
2.1.4.3 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
2.1.4.4 โครงการประชุมระดับ
นานาชาติ “The purpose of the 
8th International Conferenceon 
Key Engineering Matteruaks: ICKEM 
2018” 
2.1.4.5 ค าสั่งไปราชการการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ“The 
purpose of the 8th International 
Conferenceon Key Engineering 
Matteruaks: ICKEM 2018” 
2.1.4.6 โครงการการประชุมวิชาการ
และการน าเสนอผลการวิจัย ระดับ 
ชาติ “วิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคม
ฐานความรู้” 
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Key Engineering Matteruaks: ICKEM 
2018”ณ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปุุ น
ระหว่างวันที่  16 - 18 มีนาคม 2561 
(2.1.4.4 - 2.1.4.6) 

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย  
มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่
มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  

1) โครงการประชุมอภิปราย“การท า
วิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบ  
ของมหาวิทยาลัย”คร้ังที่ 1 (2.1.5.1) 

2) โครงการอภิปรายแนวทางการ 
เบิก - จ่าย งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (2.1.5.2) 

3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การ
พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” ประจ าปี 
2561 คร้ังที่ 2 (2.1.5.3) 

4) โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยการเขียนข้อ 
เสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) 
(2.1.5.4) 

5) การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์
แผนงานบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2.1.5.5) 

การสรา้งขวัญและก าลังใจ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มีการจัดโครงการเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย เนื่องในวันโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบ 70 ปี (2.1.5.6) 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการ
จัดท าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักวิจัย
ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (2.1.5.7)  
และแบบฟอร์มน าส่งชื่อนักวิจัยเพื่อรับโล่ 

2.1.5.1 โครงการประชุมอภิปราย
“การท าวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้อง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย”
คร้ังที่ 1 
2.1.5.2 โครงการอภิปรายแนวทาง 
กา ร เบิ ก  - จ่ า ย  งบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2.1.5.3 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการ 
“การจัดการความรู้ด้านการวิจัย:  
การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” 
ประจ าปี 2561คร้ังที่ 2 
2.1.5.4 โครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยการเขียนข้อเสนอเชิงหลัก 
การ (Concept Proposal) 
2.1.5.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิพากษ์แผนงานบูรณาการ การวิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
2.1.5.6 โครงการเชิดชูเกียรตินัก 
วิจัยเนื่องในวันโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 
70 ปี 
2.1.5.7 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 
2.1.5.8 แบบฟอร์มน าส่งชื่อนักวิจัย
เพื่อรับโล่ “นักวิจัยดีเด่น” ประจ าปี 
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“นักวิจัยดีเด่น” ประจ าปี พ.ศ. 2561 จาก
คณะและหน่วยงานเทียบเท่า (2.1.5.8)  

นอกจากนี้ มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติ
ให้กับนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอก โดยได้ส่งแบบฟอร์ม
ประวัติและผลงานโดยสังเขปของนักวิจัย
ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ (2.1.5.9) เพื่อ
รวบรวมประวัติของนักวิจัยที่ได้น าผลการ 
วิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือน าเสนอในเวที
ประชุมวิชาการทั้ งในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยจัดท าเป็นเอกสาร เชิดชู
เกียรตินักวิจัย (2.1.5.10) เพื่อประชาสัมพันธ์ 
ให้บุคคลภายนอกที่สนใจรับทราบผ่าน
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับนักวิจัย โดยสนับสนุนทุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงบประมาณ
ให้กับนักวิจัยที่เสนอขอเพื่อไปน าผลการ 
วิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารที่มีการรับรองใน
ฐานข้อมูล TCI ที่อยู่ในกลุ่ม 1 และกลุ่ม 
2 หรือการน าเสนอผลการวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนการส่ ง เสริ มการ เผยแพร่
ผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ 
(2.1.5.11) 

พ.ศ. 2561 
2.1.5.9 แบบฟอร์มประวัติและ
ผลงานโดยสังเขปของนักวิจัยที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับ 
2.1.5.10 เอกสารเชดิชเูกียรตนิกัวจิยั 
2.1.5.11 ประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ทุนสนับสนุนการส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 6 มีระบบและกลไกเพื่อ
ช่ วย ในการคุ้ มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไป 
ใช้ประโยชน์และด าเนิน 
การตามระบบที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มีค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
คุ้ มครองสิทธิ์ ของงานวิจั ยและงาน
สร้างสรรค์ (2.1.6.1) โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา และกลุ่ม
งานกฎหมายและวินัย เป็นคณะกรรมการ

2.1.6.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ 1611/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.1.6.2 แนวทางการขอจดลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตรฉบับแก้ไข 



รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี ประจ าปีการศึกษา 2561 

100 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ร่วมกัน มีหน้าที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย และงาน
สร้ า งสรรค์ส่ ง เสริม ให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยคุ้มครองสิทธิ์ งานวิจั ย    
และงานสร้างสรรค์อ านวยความสะดวก
บุคลากรในการยื่นจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ เช่น เตรียมแบบฟอร์ม
เพื่อ ยื่นจด ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการยื่น
จด ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดแนวทางการขอ   
จดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ฉบับแก้ไขให้
สอดคล้องกับระบบการจัดการสารบรรณ
ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และง่ายต่อ
การให้ค าแนะน า และเป็นขั้นตอนแก่บุคลากร
มากข้ึน (2.1.6.2) เพื่อคุ้มครองรักษาสิทธิ์
ประโยชน์ผลงานวิจัยของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถศึกษา และ
ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัย
และพัฒนา (2.1.6.3) และมีการให้ความรู้
แก่บุคลากร ในการจัดโครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ“การจัดท า
ระเบียบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” (2.1.6.4) เพื่อให้
ความรู้และให้ค าแนะน าให้แก่บุคลากรใน 
เรื่องการจัด การทรัพย์สินทางปัญญา โดย
อาจารย์ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม เป็นวิทยากร  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการ
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (2.1.6.5) 
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลจาก
ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา และมีการ
ขอแจ้งจดข้อมูลลิขสิทธิ์  (2.1.6.6) ได้   
รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
จ านวน 2 เรื่อง 

https://drive.google.com/file/
d/0BwcvVXKCOf6neU1DX19X
SjFFU2s/view 
2.1.6.3 
http://research.dru.ac.th/doc
sub.php?typeno=30 
2.1.6.4 โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ“การจัดท า
ระเบียบการจัดการทรัพย์สินทาง
ปญัญา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” 
2.1.6.5 หนังสือยื่นขอจดเครื่อง 
หมายการค้า 
2.1.6.6 หนงัสอืรับรองการแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 

101 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00  - 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย
และที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 
 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี ประจ าปีการศึกษา 2561 

102 

ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายชื่อผู้ท าวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
ทุนภายใน ทุนภายนอก 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจาก
กล้วยน้ าว้าโดยใช้เทคโนโลยีการแปร
รูปอาหารที่เหมาะสม ส าหรับชุมชน 

- 158,402 

2 ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การพัฒนาน้ าสลัดและแซนวิซสเปรด 
จากน้ าส้มสายช ู

- 188,553 

3 อาจารย์จันวิภา สุปะกิ่ง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจาก
กล้วยน้ าว้าผสมสมุนไพร 

- 149,665 

4 อาจารย์ ดร.ไกรรัช เทศม ี วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การพัฒนากล้วยกรอบเคลือบคาราเมล - 147,924 
 

5 ผศ.ประสิทธ์ิ ภสูมมา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ยานพาหนะไฟฟูาขับเคลื่อนด้วย
ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ 

- 98,547 

6 ผศ.ประสิทธ์ิ ภสูมมา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การพัฒนายานพาหนะไฟฟูาโดยใช้
ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่าย
พลังงานช่วงชะลอเบรกและช่วงเบรก 

- 313,278 

7 อาจารย์ประยุทธ  นิสภกลุ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การสร้ าง เครื่ องอัดประจุ ไฟฟูา
ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคนิคสวิตช่ิง
ความถี่สูงส าหรับยานพาหนะไฟฟูา 

- 256,921 

8 อาจารย์วรวิทย์  ลลีาวรรณ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ประยุกต์ใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ 
ส าหรับขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟูา 

- 159,954 

9 อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะด้วย
แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูน
บ าเพ็ญ แขวงภาษีเจริญ กรุงเทพ-       
มหานคร 

- 405,500 

10 อาจารย์ศศิอาภา บุญคง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มส าหรับ
อาหารทอดกรอบ 

- 133,000 

11 อาจารย์บุษกร สุทธิประภา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การถ่ายทดและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
อาหารโปรตุเกส กรณีศึกษาชุมชน
กุฎีจีน เขตธนบุรี 

- 133,000 
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12 อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศริิอังกูรวาณิช วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เกมฝึกสมองส าหรับผู้สูงอายุเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพจิต 

- 133,000 

13 อาจารย์พรทิพย์  ธนรติกลุ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การพัฒนาเยลลี่จากถั่วเหลืองเพาะ
งอก ส าหรับผู้สูงอายุ 

- 133,000 

14 อาจารย์ภูกจิ คงเปี่ยม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อพฤติกรรมติด
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จังหวัดสมุทรปราการ 

50,000 - 

15 อาจารย์เสาวนีย์ ปรัชญาเกรยีงไกร วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

20,000 - 

รวม 70,000 2,410,744 

รวมงบประมาณทั้งหมด 2,480,744 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ 
16 ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล ครุศาสตร ์ การสร้างนวัตกรรมเสริมพลังเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเข้า
สู่ยุคสังคมสูงวัยในทศวรรษหน้าโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

- 1,624,500 

17 อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง ครุศาสตร ์ การผลิตแผ่นปูพื้นเพิ่มคุณค่าจาก
ยางธรรมชาติเพื่อชุมชนสหกรณ์
กองทุนสวนยาง 

- 97,800 

18 รศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ครุศาสตร ์ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อน าไปใช้บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 276,400 

19 อาจารย์ ดร.พัชรี ปิยภณัฑ ์ ครุศาสตร ์ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปีท่ี 6 

- 54,300 

20 ผศ. ดร.นิธิภัทร บาลศิร ิ ครุศาสตร ์ ก า ร จั ด ก า ร แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ เ ชิ ง
วัฒนธรรมแบบมีส่ วนร่ วม เพื่ อ
เสริ มสร้ า งอัตลั กษณ์ ชุมชนบน   
ฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- 428,500 
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21 อาจารย ์ดร.นิภาภรณ์ ค าเจริญ ครุศาสตร ์ แนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพ
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

- 144,800 

22 รศ.ดร.นงเยาว ์ อุทุมพร ครุศาสตร ์ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนริมแม่น้ า
เจ้าพระยาสายเก่าเพื่อใช้ในการศึกษา
อย่างยั่งยืน 

- 259,008 

23 อาจารย์ ดร.สมจินตนา จริายุกลุ ครุศาสตร ์ การจัดการความรู้เพื่อสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

- 194,937 

24 อาจารย ์ดร.สมจินตนา จริายุกลุ ครุศาสตร ์ การจัดการความรู้ด้านกระบวนการ
ผลิตหัตถกรรมไทยเพื่ อสืบสาน
วัฒนธรรมฝั่งธนบุรี: กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน 

- 194,921 

25 ผศ.ดร.สุธดิารัตน ์ มัทธวรัตน ์ ครุศาสตร ์ การจัดการความรู้ด้านการบริหาร
จัดการเพื่อสืบสานการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ฝั่งธนบุรี โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนก าแพง
ทองพัฒนา 

- 194,921 

26 อาจารย ์ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์  ครุศาสตร ์ การจัดการความรู้ด้านการบริหาร
จัดการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทาง
ดนตรีไทยฝั่งธนบุรี: กรณีศึกษาบ้าน
พาทยโกศล 

- 194,921 

27 อาจารย ์ดร.กริช ภัทรภาคิน ครุศาสตร ์ การพัฒนาบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในเขต
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

- 133,000 

28 อาจารยส์มิทธิ์ เจือจินดา ครุศาสตร ์ การพัฒนาโมเดลเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

- 133,000 

รวม - 3,931,008 
รวมงบประมาณทั้งหมด 3,931,008 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
29 ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
นิทรรศการดิจิทัลศิลปกรรมกรุงธนบุรี - 861,800 

30 อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

การมีส่วนรวมของชุมชนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าง
ยั่งยืนของจังหวัดนครปฐม 

- 133,000 
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31 ผศ.ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ
ในย่านกุฎีจีน ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- 133,000 

32 อาจารย์ ดร. ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

การจัดการความรู้ กลุ่ มอนุรั กษ์   
ปลาสลิด อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ 

- 134,000 

33 อาจารย์อรนุช สมคะเน มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรกมะพร้าว
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จักรสาน
ก้านมะพร้าว น้ าตาล ท่าคา ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ Premium OTOP 

- 500,000 

34 อาจารย์ศรันย์ สรรพศิริ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

วิจัยติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตร ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

60,000 - 

รวม 60,000 1,761,800 
รวมงบประมาณทั้งหมด 1,821,800 

คณะวิทยาการจัดการ 
35 อาจารย์ประพัฒน์ เขียวประภสัสร วิทยาการจัดการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อการท่องเที่ยว ส าหรับกลุ่มท่องเที่ยว
ผู้บริการทางการเคลื่อนไหว 

- 295,700 

36 อาจารย์นุชรา แสวงสุข วิทยาการจัดการ การพัฒนารู ปแบบการจั ดการ
กิจกรรมนันทนาการส าหรับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

- 195,500 

37 ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ วิทยาการจัดการ เรือกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: 
กรณีศึกษาลุ่มน้ าเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

- 324,700 

38 อาจารย์ ดร.อารยา เกียรติก้อง วิทยาการจัดการ ภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการ
บริหารจัดการ เพื่ อส่ ง เสริมการ
ท่องเที่ยวแม่น้ าเจ้าพระยาสายเก่า 

- 132,294 

39 อาจารย ์ดร.อารยา เกียรติก้อง วิทยาการจัดการ การประยุ กต์ ใ ช้ เทค โน โลยี ภู มิ
สารสนเทศเพื่ อพัฒนา เส้นทาง
ท่องเที่ยวแม่น้ าเจ้าพระยาสายเก่า 

- 213,656 

40 อาจารย์ ดร.จิระพงค์ เรืองกุน วิทยาการจัดการ การพัฒนาผู้น ากลุ่มท่องเที่ยวเพื่อ
ส่งเสริมการกลุ่มสาขาคณะวิทยา-      
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เส้นทางแม่น้ าเจ้าพระยาสายเก่า 

- 146,930 
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41 อาจารย์ธัชกร ภัทรพันป ี วิทยาการจัดการ กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์
อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบล
บางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

- 133,000 

42 อาจารย์นิชาภา พิมพสุต วิทยาการจัดการ พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุในเขตฝั่งธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

- 133,000 

43 อาจารย์ธมนวรรณ์ เฟื่องประยรู วิทยาการจัดการ รูปแบบการพัฒนามัคคุเทศก์ กลุ่ม
ผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน : 
กรณีศึกษาชุมชนกุฏีจีน แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

- 134,000 

44 อาจารย ์ดร.เฉลิมชัย ศุขไพบลูย ์ วิทยาการจัดการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพกระบวนการ
ผลิตมีดเพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันเชิงธุรกิจ 

- 134,000 

45 อาจารย์บณัฑิตา สุขเจริญ วิทยาการจัดการ รูปแบบความได้ เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจดูแลผู้สู งอายุ : 
กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

- 134,000 

46 อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว วิทยาการจัดการ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจใน
สายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนสู่การท างานและด ารง 
ชีวิตในศตวรรษที ่21 

- 212,500 

47 อาจารย์ ดร.นพวรรณ วิเศษสิทธ์ุ วิทยาการจัดการ การวิจัยคุณลักษณะบัณฑิตหลักสตูร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของผู้ประกอบการ 

40,000 - 

48 อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว วิทยาการจัดการ การติดตามการมีงานท าของบัณฑิต
ที่จบการศึกษาจากคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

25,000 - 

49 อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว วิทยาการจัดการ การส ารวจความคิดเห็นของผู้ ใ ช้
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุรี 

17,000 - 

รวม 82,000 2,189,280 
รวมงบประมาณทั้งหมด 2,271,280 
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ที ่ รายชื่อผู้ท าวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
50 ดร.พรศริิ  กองนวล สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
การพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

- 509,460 
(35%) 

51 นายวีรชัย ค าธร  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

การพัฒนาห้องปฏิบั ติ การวิ จั ย
นวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

- 3,145,500 

52 นายธุวพล คงน้อย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

การตลาดอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวแม่น้ าเจ้าพระยาสายเก่า 

- 177,412 

53 นางสาวสุชาดา ธโนภานุวัฒน์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีต่อการ
จัดการ ท่องเที่ยวภายใต้โครงการ
ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์เกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

- 134,000 

54 นางสาวสุชาดา ธโนภานุวัฒน์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

การพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

- 436,680 
(30%) 

รวม - 4,403,052 
รวมงบประมาณทั้งหมด 4,403,052 

รวมของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 142,000 12,285,140 
รวมท้ังหมดของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12,427,140 

 

คณะครุศาสตร ์  
3,931,008 

= 67,776.00 
58 

 

67,776.00 
X 5 = 13.56 

25,000 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1,821,800 
= 23,659.74 

77 
 

23,659.74 
X 5 = 4.73 

25,000 
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คณะวิทยาการจัดการ 
2,271,280 

= 32,446.86 
70 

 
32,446.86 

X 5 = 6.49 
25,000 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2,480,744 
= 42,046.51 

59 
 

42,046.51 
X 5 = 3.50 

60,000 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
4,403,052 

= 1,100,763 
4 

 
1,100,763 

X 5 = 220.15 
25,000 

 
ผลรวมทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

5.00+4.73+5.00+3.50+5.00 
= 4.65 

5 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

4.51 ผลรวมทุกคณะและหน่วย
งานวิจัย เท่ากับ 4.65  

4.65  - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่า  อาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ และการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ  ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 
 

สูตรการค านวณ 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
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ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า  

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ผลงานทางวิชาการ 
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 2(มส.) + 
4(วจก.) 
+28 

(วท.) = 
34 เรื่อง 

6.80 - 

1. ณัฐกาญ ธีรบวรกุล ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมไทยชุมชนตรอกข้าวเม่า 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร การออกแบบบรรจุภัณฑ์. การประชุม
วิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4  “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจาก
รากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global วันที่ 13 - 14 
กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอน
เวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น (หน้า 699 - 711) 

- - - 2.2.3.1
เอกสาร 

Proceedings 
(มส.) 

2. อัมพร ใจเด็จ และคณะฯ นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด คอนลงข่วง. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ สืบสานศาสตร์ศิลป์ส่งเสริมสยาม สู่
ความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 18 
กรกฎาคม 2561 

- - - 2.2.3.2 
เอกสาร 

Proceedings  
(มส.) 

3. บัณฑิตา สุขเจริญ, ไพรสน ค าอ่อน สภาพปัญหาด้านการ
ประกอบธุรกิจและด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบ
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ 2561: การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ สาขา
วิทยาการจัดการกลุ่ม 1 (น 436 - 442 ) กรุงเทพมหานคร. กรกฎาคม. (2561) 

0.20 4 (วจก.) 0.80 2.2.3.3
บทความ
(วจก.)  

4. ภูธร กอดแก้ว, บุษยมาส ชื่นเย็น การศึกษาการเปรียบเทียบ
คุณค่าตราสินค้าคาเฟุอเมซอนและแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธาน.ี การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
2561: การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ สาขาวิทยาการ
จัดการกลุ่ม 1 (น 443 - 454 ) กรุงเทพมหานคร. กรกฎาคม. (2561) 

- - - 2.2.3.4
บทความ
(วจก.) 

5. จิระพงค์ เรืองกุน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์การ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ. บทความวิจัยน าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ “การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9” (หน้า 649 - 660). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
กรกฎาคม.(2561) 

- - - 2.2.3.5
บทความ
(วจก.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

6. จิระพงค์ เรืองกุน การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายพัสดุสิ้นเปลือง
เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยการใช้
แนวคิดลีน. “การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 10 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” 
(หน้า 216 - 226). ตรัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
สิงหาคม .(2561) 

- - - 2.2.3.6 
บทความ
(วจก.) 

7. อัครกิตต์ ไชยธนกุลวัฒน์ และมานพ แสงวัน การติดตาม
ก าลังไฟฟูาสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยหลักการเพิ่มแรงดันไฟฟูา
โดยใช้เทคนิคอินเตอร์ลีฟ. การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตร
แฟร์นนทรีอีสาน ครั้งท่ี 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 หน้า 
385 - 393 

0.20 28 (วท.) 5.60 2.2.3.7 
บทความ (วท.) 

8. อัครกิตต์ ไชยธนกุลวัฒน์ และเกล้ามณฑล เทพนาพระณรงค์ 
การจ าลองและพัฒนาวงจรแอกทีฟเพาเวอร์ฟิลเตอร์เพื่อควบคุม
กระแสฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟูา. การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน
เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 
หน้า 490 - 499 

- - - 2.2.3.8 
บทความ (วท.) 

9. อัครกิตต์ ไชยธนกุลวัฒน์ และณัฐวุฒิ นาคสุข การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานวงจรเพิ่มระดับแรงดันไฟฟูา. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 หน้า 500 - 508 

- - - 2.2.3.9 
บทความ (วท.) 

10. อัครกิตต์ ไชยธนกุลวัฒน์ และพีระพงศ์ จุลพันธ์ การจ าลองการ
ควบคุมแรงดันไฟฟูา 3 เฟส 3 สายที่ตัวเก็บประจุเพื่อชดเชยกระแส
ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟูาโดยใช้วงจรกรองก าลังไฟฟูาแอกทีฟเพาเวอร์
ฟิลเตอร์แบบขนาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรี
อีสาน ครั้งท่ี 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 หน้า 529 - 538 

- - - 2.2.3.10 
บทความ (วท.) 

11. อัครกิตต์ ไชยธนกุลวัฒน์ และศุภลักษณ์ ถุงจินดา การวิเคราะห์
อัลกอริทึมระบบการติดตามก าลังไฟฟูาสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ . 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 
14 เมื่อวันท่ี 7 - 8 ธันวาคม 2560 หน้า 2845 - 2852 

- - - 2.2.3.11 
บทความ (วท.) 
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หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

12. อัครกิตต์ ไชยธนกุลวัฒน์ และมนัท ชะลูด การประยุกต์ใช้สนาม 
ไฟฟูาเพื่อก าจัดจุลินทรีย์ในน้ าเสีย. การประชุมวิชาการเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 หน้า 
2900 - 2907 

- - - 2.2.3.12 
บทความ (วท.) 

13. ธวัชชัย สอนสนาม และกิตติศักด์ิ  เทียมสีฟ้า ชุดทดสอบ
การศึกษารอยไหม้บนผิวฉนวน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ตาม
รอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 หน้า 
2886 - 2892 

- - - 2.2.3.13 
บทความ (วท.) 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561: การ
วิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร (เร่ืองท่ี 14 - 23) 
14. ณภัทรกฤต จันทวงศ์ และจักรกฤษณ์  วงศ์จรัสเกษม โปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บส าหรับจัดการข้อมูลสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม หน้า 12 - 20 

- - - 2.2.3.14 
บทความ (วท.) 

15. ชาญฉจิต  วรรณนุรักษ์ การพัฒนาต้นแบบระบบบ าบัดน้ า
แสงอาทิตย์ หน้า 21 - 31 

- - - 2.2.3.15
บทความ (วท.) 

16. ณภัทรกฤต จันทวงศ์, ลักษณา รมยะสมิต และถิรธรรม สภา
รักษ์ปัญญา ระบบบริหารการจองใช้รถสวัสดิการ กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ หน้า 51 - 60 

- - - 2.2.3.16 
บทความ (วท.) 

17. ธิติมา เกตุแก้ว และมินตรา ไตรรัตนกุล การวิเคราะห์คาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
หน้า 113 - 120 

- - - 2.2.3.17 
บทความ (วท.) 

18. รัตนนุช  จันทร์เพ็ญ และรัตตชา ศรีปราสาท การทดสอบความ
เป็นพิษของตะกอนดินโดยใช้การยับยั้งความยาวรากเป็นตัวช้ีวัด 
กรณีศึกษา คลองบางนางเกร็ง จังหวัดสมุทรปราการ หน้า 132 - 142 

- - - 2.2.3.18 
บทความ (วท.) 

19. พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ, ณภัทรกฤต จันทวงศ ์และรัฐพล แสนนิทา 
เกม Happy Fish หน้า 143 - 153 

- - - 2.2.3.19 
บทความ (วท.) 

20. ณภัทรกฤต จันทวงศ์ และวีระยุทธ ประวัติ ระบบบริหารจัดการ
กู้ยืมเงินกองทุน เงินล้าน หน้า 174 - 183 

- - - 2.2.3.20 
บทความ (วท.) 

21. จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณิช, สุปราณี ห้อมา และสุทธิพจน์  อุบล
แสงเพ็ชร์ ระบบบริหารจัดการงานสนับสนุนและซ่อมบ ารุงระบบ 
สื่อสารไร้สายกองทัพเรือ หน้า 184 - 195 

- - - 2.2.3.21
บทความ (วท.) 
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22. ณภัทรกฤต  จันทวงศ์ และอนิวัฒน์  กตะศิลา ระบบจัดการการ
เบิก - จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง หน้า 208 - 218 

- - - 2.2.3.22 
บทความ (วท.) 

23. วงจันทร์ นุ่นคง และสรัญญา ชัยแสง ความรู้ในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณาราม หน้า 261 - 266 

- - - 2.2.3.23 
บทความ (วท.) 

24. บุษกร สุทธิประภา, ศศิอาภา บุญคง และข่ายทอง ชุนหสุวรรณ 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้ าผลไม้พร้อมดื่มในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ ในกิจกรรม 
Thailand Research Symposium 2018 ภาคโปสเตอร์ ระหว่างงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 
2018)” เมื่อวันท่ี 9 - 13  สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ หน้า 987 - 996 

- - - 2.2.3.24 
บทความ (วท.) 

25. เกรียง กิจบ ารุงรัตน์ การวิเคราะห์จ าแนกประเภทปัจจัยความ
มั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ภาคเกษตรและสหกรณ์นอกภาค
การเกษตร. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ   
ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์  หน้า 15 - 26 

- - - 2.2.3.25 
บทความ (วท.) 

26. เกรียง กิจบ ารุงรัตน์ การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่
พิการต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ . งานสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2561 “การขับเคลื่อนสู่
สังคมยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล (Moving Towards Sustainable Society 
for All)” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์  
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
แจ้งวัฒนะ 

- - - 2.2.3.26 
บทความ (วท.) 

27. ธวัชชัย  สอนสนาม, ยงยศ  ผดุงพงศ์วัฒนา, สมควร  มณีนาค, 
อัญญารัตน์ ประสันใจ ขดลวดโรกอฟสกี้ส าหรับวัดไฟฟูากระแสสลับ. 
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อ
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทร
ราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- - - 2.2.3.27 
บทความ (วท.) 

28. ศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง ศิลปะการจัดอุปกรณ์รับประทานอาหารในงาน
เลี้ยง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “Changing Era: 
What’s happening in Arts & Design in 21st Century?  เปลี่ยน
ผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่สตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ 
ห้องประชุมหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 
ช้ัน 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หน้า 331 - 341 

- - - 2.2.3.28 
บทความ (วท.) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 คร้ังที่ 3 “งานวิจัย
สร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 
4.0” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เร่ืองที่ 
29 - 34) 
29. ศศิอาภา  บุญคง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงเขียวหวาน.  

   2.2.3.29 
บทความ (วท.) 

30. กนกวรรณ   ทองเกียว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมฝรั่งกุฎีจีนจาก
แปูงข้าวสีนิล.  

- - - 2.2.3.30 
บทความ (วท.) 

31. ข่ายทอง ชุณหสุวรรณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวกุหลาบ
มะตูม.  

- - - 2.2.3.31 
บทความ (วท.) 

32. เกรียง กิจบ ารุงรัตน์ การวิเคราะห์ปัจจัยและการจ าแนกประเภท
อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทย  

- - - 2.2.3.32
บทความ (วท.) 

33. วิชชุดา   ประสาทแก้ว, ชุติมา ถนอมสิทธิ์, อรุณี  มาประจวบ, 
หยาดเพชร  โอเจริญ, อ านวย วัฒนกรสิริ, จักรพันธ์   นาน่วม  
และพอจิต  นันทนาวัฒน์ การประยุกต์ใช้อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส
เป็นตัวช้ีวัดทางชีวภาพการได้รับสัมผัสสารก าจัดศัตรูพืชเพื่อลดความ
เสี่ยงในการบริโภคหอยขมและหอยเชอรี่ . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017” “วิจัยจากองค์
ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2561 
หน้า 221 - 227 

- - - 2.2.3.33 
บทความ (วท.) 

34. ณภัทรกฤต จันทวงศ์ ระบบน าเสนอสารสนเทศบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. การประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น
...ก้าวไกลสู่สากล” เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 

- - - 2.2.3.34 
บทความ (วท.) 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก    
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - - 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจาก        
การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

0.40 2 (วท.) 0.80 - 

1. Prasit Phoosomma, Prayut Nisapakul, Wolawit Leelawan, 
And Kitti Korbuakaew Design and Structure Control Charge 
and Discharge of Supercapacitors 500- F, 16.2- V using 
Photovoltaic as Power  Source. The 8th International 
Conference on Key Engineering Materials (ICKEM 2018), March 
16 - 18, 2018, Osaka, Japan 

0.40 2 (วท.) 0.80 2.2.3.35 
บทความ (วท.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

2. P. Phoosomma, K. Korbuakaew, P. Nisapakul and  
W. Leelawan The possibility of using supercapacitor with 
the photovoltaics for energy storage. International 
Conference on Science and Technology 2018, “Innovative 
Science and Technology toward Sustainable Community 
Development”, August 2 - 3, 2018 Uttaradit Rajabhat 
University, Thailand pp. 86 - 92 

- - - 2.2.3.36 
บทความ (วท.) 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

0.40 - - - 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่มหาวิทยาลัย
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

0.40 - - - 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันทีอ่อกประกาศ 

0.40 - - - 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - - 

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 1 (คร.) 
+3 (มส.) 

+4 
(วจก.) 

+1 (วท.) 
= 9  

5.40 - 

1. สมจินตนา จิรายุกุล, วินัยธร วิชัยดิษฐ์, และวรรณภา โพธิ์ผลิ. 
(2561). การพัฒนาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม. 4 (1): 27 -37. 

0.60 1 (คร.) 0.60 2.2.3.37
บทความวิจัย 

(คร.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

2. ณัฐกาญ ธีรบวรกุล. การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. 
วารสารศิลป์ พีระศรี JOURNAL OF FINE ARTS ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
กันยายน 2561 (หน้า 120 - 149) 

0.60 3 (มส.) 1.80 2.2.3.38
บทความวิจัย 

(มส.) 

3. ณัฐพร เพ็ชรเรือง. การออกแบบพื้นที่เวทีในงานนาฏศิลป์. 
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 
2561 

- - - 2.2.3.39
บทความวิจัย 

(มส.) 
4. สุนันทา เกตุเหล็ก. การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยเชิงอนุรักษ์ : 
ฉุยฉายธนบุร.ี วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีท่ี 
5 ฉบับท่ี 1 มีนาคม - มิถุนายน 2561 

- - - 2.2.3.40
บทความวิจัย 

(มส.) 
5. วสุธิดา นักเกษม และปฐมพงษ์ บ าเริบ. การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้
สังคม.3 (2), (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) 

0.60 4 (วจก.) 2.40 2.2.3.41
บทความวิจัย 

(วจก.) 

6. บุญชู สงวนความดี, วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ์. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ในการท าธุรกิจขนาดเล็กของมนุษย์เงินเดือน. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.36 (6), (พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2560) 

- - - 2.2.3.42
บทความวิจัย 

(วจก.) 

7. สุชีลา ศักด์ิเทวิน วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันกับองค์การ 
ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. วารสาร
วิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม. 3 (2), (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) 

- - - 2.2.3.43
บทความวิจัย 

(วจก.) 
8. ภัทรา สุขะสุคนธ์ แนวทางการพัฒนาการตลาดบริการของ
สถานพยาบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพ. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้
สังคม. 3 (2), (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) 

- - - 2.2.3.44
บทความวิจัย 

(วจก.) 

9. พัชนี เดชประเสริฐ การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 
ปีที่ 18 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

0.60 1 (วท.) 0.60 2.2.3.45 
บทความ 

(วท.) 

- บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 1 (คร.) 
+1 (มส.) 
+3 (วจก.) 

= 5 

3.00 - 

1. ปนัดดา ยิ้มสกุล. (2561). ความเข้มแข็งของครอบครัวไทยด้วย
การใช้จิตวิทยา. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม. 4 (1) : 59 - 
66. 

0.60 1 (คร.) 0.60 2.2.3.46
บทความ

วิชาการ (คร.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

2. เจิ้ง หมิ่น และไพลิน เชิญเพชร. กรณีศึกษาทฤษฎีภาพวาดโดย
ศิลปินจีน ซูซื่อ การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดเล่าจื่อและ
จวงจื่อในภาพวาดแบบปัญญาชนดั้งเดิม “เหวินเหรินฮว่า”.วารสารจีน
ศึกษา (Chinese Studies Journal) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 
11 ฉบับท่ี 1  มกราคม - มิถุนายน 2561 

0.60 1 (มส.) 0.60 2.2.3.47
บทความ
วิชาการ 
(มส.) 

3. ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ Real-
time marketing ในยุคประเทศไทย 4.0 (บทความวิชาการ).วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีที่  7 ฉบับที่  1 เดือน มกราคม – 
มิถุนายน 2561 

0.60 3 (วจก.) 1.80 2.2.3.48
บทความ
วิชาการ
(วจก.) 

4. พัชราภา เอ้ืออมรวนิช สื่อสังคมออนไลน์ กับการน าเสนอข่าวของ
สื่อมวลชน (บทความวิชาการ). วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

- - - 2.2.3.49
บทความ
วิชาการ
(วจก.) 

5. พัชราภา เอ้ืออมรวนิช การสื่อสารและการปรับตัวท่ามกลางความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม (บทความวิชาการ). วารสารทีทัศน์วัฒนธรรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2561 

- - - 2.2.3.50
บทความ
วิชาการ
(วจก.) 

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80 - - - 

- บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80 - - - 

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1 (คร.)+ 
6 (มส.) 

+9 
(วจก.) 

14.40 - 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

+2 
(วท.)= 

18 

1. นงเยาว์ อุทุมพร. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารศรีปทุมปริทัศน์. 19 (1) : 110 - 121. 
(21 พฤศจิกายน 2560) 

0.80 1 (คร.) 0.80 2.2.3.51
บทความวิจัย 

(คร.) 

2. ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ การศึกษาคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของศิลปะข้าง
ถนนเพื่อการสร้างมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์. วารสารวิชาการ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 49  
กันยายน – ธันวาคม 2560 

0.80 6 (มส.) 4.80 2.2.3.52
บทความวิจัย 

(มส.) 

3. พัฒนา ศรีสุรักษ์ และเพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในสถานการณ์ที่ง่ายต่อการกระทบ กระทั่ง
จิตใจ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีท่ี 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 
2560 - ธันวาคม 2561 

- - - 2.2.3.53
บทความวิจัย 

(มส.) 

4. พัณณ์ภัสสร ทรัพย์ประเสริฐ, ณัฐกาญ ธีรบวรกุล และ 
ปรียามาลย์ สุขมาก การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 
(The Study of Local Culture of Samut Prakan Province). 
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 

- - - 2.2.3.54
บทความวิจัย 

(มส.) 

5. จันทนา อินทฉิม. ศาสตร์ของพระราชา : ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 
ฉบับพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 2560 หน้า 295 - 308 

- - - 2.2.3.55
บทความวิจัย 

(มส.) 

6. เชษฐา ทรัพย์เย็น. พระมหาบารมี : พระแสงสรรค์ชัยศรีแห่งการ
ผ่าทางตันทางการเมืองไทย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 2560 หน้า 69 - 84 

- - - 2.2.3.56
บทความวิจัย 

(มส.) 

7. ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ. ศิลปะข้างถนนการแสดงออกบนพื้นที่
สาธารณะ : ต่อเหตุการณ์ส าคัญในสังคม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2560 - ธันวาคม 2560 

- - - 2.2.3.57
บทความวิจัย 

(มส.) 
8. วสุธิดา นักเกษม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal, Silpakorn University. 11 (1), (มกราคม - 
เมษายน. (2561) 

0.80 9 (วจก.) 7.20 2.2.3.58
บทความวิจัย 

(วจก.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

9. วรารัตน์ เขียวไพรี, ประภาพิทย์  อินทรชัย รูปแบบการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดของธุรกิจ
บริการที่พัก. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีปีที่ 12 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2561 

- - - 2.2.3.59
บทความวิจัย 

(วจก.) 

10. กานต์รวี  วิโรจน์วรรณ  วรรณปิยะรัตน์ แนวทางในการพัฒนา
เส้นทางการปั่นจักรยานส าหรับนักท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่บางกระเจ้า 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 
10  ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 61 

- - - 2.2.3.60
บทความวิจัย 

(วจก.) 

11. แอนนา พายุพัด, ธัชกร วงษ์ค าชัย และ ฐัศแก้ว ศรีสด  รูปแบบ
เนื้อหาของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจ OTOP 3 - 5 
ดาว. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มิ.ย. 
- ธ.ค. 2561 

- - - 2.2.3.61
บทความวิจัย 

(วจก.) 

12. นพวรรณ วิเศษสินธุ์ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบ
ยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 
2561 

- - - 2.2.3.62
บทความวิจัย 

(วจก.) 

13. นพวรรณ วิเศษสินธุ์ การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อ า เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ .
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University. 11 (1), 
(มกราคม - เมษายน. (2561)  

- - - 2.2.3.63
บทความวิจัย 

(วจก.) 

14. นพวรรณ วิเศษสินธุ์ ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ของวัดในจังหวัดปทุมธานี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน -
ธันวาคม 2560 

- - - 2.2.3.64
บทความวิจัย 

(วจก.) 

15. สุวรรณา รุจิโมระ ความคิดเห็นของอาจารย์ศูนย์การศึกษา
วิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกต่อการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม 
2560 

- - - 2.2.3.65
บทความวิจัย 

(วจก.) 

16. ลลิตา พ่วงมหา พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุชาวไทย. วารสารนิเทศศาสตร
ปริทัศน์ ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 2 (มกราคม - มิถุนายน 2561) 

- - - 2.2.3.66
บทความวิจัย 

(วจก.) 

17. เกรียง กิจบ ารุงรัตน์ การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของลูกจ้างที่สูญเสียนิ้วมือ มือและแขน ต่อค่าทดแทนจาก

0.80 2 (วท.) 1.60 2.2.3.67
บทความวิจัย 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

การสูญเสียจากการประกอบอาชีพ. วารสารวิชาการ Veridian E-
Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 
ฉบับท่ี 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 หน้า 11 - 31 

(วท.) 

18. กิติยา โต๊ะทอง, นิตยา ทนุวงษ์ วงศ์เสงี่ยม และมนัส วงศ์
เสงี่ยม ปัญหาและความต้องการในการรับบริการสาธารณสุขตามวิถี
อิสลาม. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

- - - 2.2.3.68
บทความวิจัย 

(วท.) 

- บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 2 (วจก.) 1.60 - 

1. พัชราภา เอื้ออมรวนิช สื่อมวลชน: เสรีภาพและความรับผิดชอบ 
(บทความวิชาการ). วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 
11 ฉบับท่ี 4  ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560 

0.80
  

2 (วจก.) 1.60 2.2.3.69
บทความ
วิชาการ 
(วจก.) 

2. พัชราภา เอ้ืออมรวนิช การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
(บทความวิชาการ) วารสารสักทองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มกราคม - เมษายน 2561 

- - - 2.2.3.70
บทความ
วิชาการ 
(วจก.) 

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 1 (วท.) 1.00 - 

1. W. Prasatkaew, C.Thanomsit, A. Maprajuab, S. Saowakoon, 
Y. Ocharoen, A. Wattakornsiri, J. Nanuam and P. Nanthanawat 
Acetylcholinesterase (AChE): Potential Biomarker for Evaluating 
Pesticide Exposure on Egg and Tissue of Golden Apple Snail 
(Pomacea Canaliculata) from Huai−Saneng Reservoir, Surin 
Province, Thailand. Thai J. Agric. Sci. (2018) Vol. 51 (3): pp. 104 − 117 

1.00 1 (วท.) 1.00 2.2.3.71 
บทความ 

(วท.) 

- บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - - 

ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - - 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00 - - - 
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

ผลงานค้นพบพันธ์พืช พันธ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00 - - - 
ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 4 (คร.) 
+ 1 

(มส.)= 5 

5.00 - 

1. ปนัดดา ยิ้มสกุล. (2561). จิตวิทยา: แนวคิดพื้นฐานแห่งการ
เรียนรู้. กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง จ ากัด. 
 

1.00 4 (คร.) 4.00 2.2.3.72
หนังสือที่
ได้รับการ

ประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ (คร.) 

2. พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ. (2561). ทักษะและเทคนิคการสอน 
Teaching Skills and Techniques. กรุงเทพ. 

- - - 2.2.3.73
หนังสือท่ี
ได้รับการ

ประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ (คร.) 

3. วาสนา สังข์พุ่ม. (2561). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทาง
การศึกษา. กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง จ ากัด. 

- - - 2.2.3.74
หนังสือท่ี
ได้รับการ

ประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ (คร.) 

4. ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล. (2561). เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา. กรุงเทพ. 

- - - 2.2.3.75
หนังสือท่ี
ได้รับการ

ประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ (คร.) 

5. ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา. ค าอธิบาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า  

1.00 1 (มส.) 1.00 2.2.3.76
บันทกึข้อความ 
แจ้งมติสภา
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ประเภทผลงานทางวิชาการและ 
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏธนบุรี 
ครั้งที่ 4/2562 

(มส.) 
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - - 

สรุปจ านวนผลงานทางวิชาการ 76 เร่ือง 
งานสร้างสรรค ์

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 

0.20 1 (มส.) - - 

1. ยงยุทธ์ ด าศรี. 25 ปี ยงยุทธ์ ด้ามขวาน ศิลปะจากแดนใต้สู่ลาน
ถนนดนตรี. ออกอากาศ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 
เวลา 10.05 – 11.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 

0.20 1 (มส.) 0.20 2.2.3.77              
ใบปิด

ประชาสมัพันธ์
การเผยแพร่

(มส.) 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย 0.40 - - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 - - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - - 
สรุปจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 1 เร่ือง 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 58 (คร.) + 77 (มส.) + 70 (วจก.) +59 (วท.) = 264 
จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 7 (คร.) + 13 (มส.) + 22 (วจก.) + 34 (วท.) = 76 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 1 (มส.) 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 6 (คร.) + 8.6 (มส.) + 13.8 (วจก.) + 9.6 (วท.) 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 0.2 (มส.) 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

10.35 (คร.) + 11.17 (มส.) + 19.71 (วจก.) + 
16.27 (วท.) 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

0.26 (มส.) 

คะแนนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.59 (คร.) + 2.79 (มส.) + 4.93 (วจก.) +    
2.71(วท.) =13.15 

คะแนนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 0.07 (มส.) 
ผลคะแนน 2.59 (คร.) + 2.86 (มส.) + 4.93 (วจก.) +              

2.71 (วท.) =13.09/4 = 3.27 
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สรุปผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย  
ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสร้างสรรค์ของนักวิจัย 
น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1 0.20 - 

วีรชัย ค าธร การจัดการเรียนรู้เพื่อการอนุรกษ์ปุาชุมชน: กรณีศึกษา
ปุาชุมชนภูน้อย ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ. 
วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีท่ี 3 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 

0.20 1 0.20 2.2.3.78 บทความ 
(สวพ.) 

 
 

- บทความวิชาการที่ ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1 0.80 2.2.3.79 บทความ 
(สวพ.) 

วีรชัย ค าธร  ปัจจัยเชิงบูรณาการที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีภาคกลาง.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 
12 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

0.80 1 0.80 - 

สรุปจ านวนผลงานทางวิชาการ 2 เร่ือง ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.00 
จ านวนนักวิจัยท้ังหมด 4 
จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 2 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย 100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย 25 
คะแนนผลงานวิชาการของนักวิจัย 5 

ผลคะแนนรวม 4 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา [2.59 (คร.) + 2.86 (มส.) + 4.93 (วจก.) + 2.71 (วท.) 
+5 (สวพ.)] = 18.09 /5 = 3.62 

 

รายการหลักฐาน 
 2.2.3.1 เอกสาร Proceedings (มส.) 
 2.2.3.2 เอกสาร Proceedings (มส.) 
 2.2.3.3 บทความ (วจก.) 
 2.2.3.4 บทความ (วจก.) 
 2.2.3.5 บทความ (วจก.) 
 2.2.3.6 บทความ (วจก.) 
 2.2.3.7 บทความ (วท.) 
 2.2.3.8 บทความ (วท.) 
 2.2.3.9 บทความ (วท.) 
 2.2.3.10 บทความ (วท.) 
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 2.2.3.11 บทความ (วท.) 
 2.2.3.12 บทความ (วท.) 
 2.2.3.13 บทความ (วท.) 
 2.2.3.14 บทความ (วท.) 
 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 บทความ (วท.) 
 2.2.3.23 บทความ (วท.) 
 2.2.3.24 บทความ (วท.) 
 2.2.3.25 บทความ (วท.) 
 2.2.3.26 บทความ (วท.) 
 2.2.3.27 บทความ (วท.) 
 2.2.3.28 บทความ (วท.) 
 2.2.3.29 บทความ (วท.) 
 2.2.3.30 บทความ (วท.) 
 2.2.3.31 บทความ (วท.) 
 2.2.3.32 บทความ (วท.) 
 2.2.3.33 บทความ (วท.) 
 2.2.3.34 บทความ (วท.) 
 2.2.3.35 บทความ (วท.) 
 2.2.3.36 บทความ (วท.) 
 2.2.3.37 บทความวิจัย (คร.) 
 2.2.3.38 บทความวิจัย (มส.) 
 2.2.3.39 บทความวิจัย (มส.) 
 2.2.3.40 บทความวิจัย (มส.) 
 2.2.3.41 บทความวิจัย (วจก.) 
 2.2.3.42 บทความวิจัย (วจก.) 
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 2.2.3.43 บทความวิจัย (วจก.) 
 2.2.3.44 บทความวิจัย (วจก.) 
 2.2.3.45 บทความ (วท.) 
 2.2.3.46 บทความวิชาการ (คร.) 
 2.2.3.47 บทความวิชาการ (มส.) 
 2.2.3.48 บทความวิชาการ (วจก.) 
 2.2.3.49 บทความวิชาการ (วจก.) 
 2.2.3.50 บทความวิชาการ (วจก.) 
 2.2.3.51 บทความวิจัย (คร.) 
 2.2.3.52 บทความวิจัย (มส.) 
 2.2.3.53 บทความวิจัย (มส.) 
 2.2.3.54 บทความวิจัย (มส.) 
 2.2.3.55 บทความวิจัย (มส.) 
 2.2.3.56 บทความวิจัย (มส.) 
 2.2.3.57 บทความวิจัย (มส.) 
 2.2.3.58 บทความวิจัย (วจก.) 
 2.2.3.59 บทความวิจัย (วจก.) 
 2.2.3.60 บทความวิจัย (วจก.) 
 2.2.3.61 บทความวิจัย (วจก.) 
 2.2.3.62 บทความวิจัย (วจก.) 
 2.2.3.63 บทความวิจัย (วจก.) 
 2.2.3.64 บทความวิจัย (วจก.) 
 2.2.3.65 บทความวิจัย (วจก.) 
 2.2.3.66 บทความวิจัย (วจก.) 
 2.2.3.67 บทความวิจัย (วท.) 
 2.2.3.68 บทความวิจัย (วท.) 
 2.2.3.69 บทความวิชาการ (วจก.) 
 2.2.3.70 บทความวิชาการ (วจก.) 
 2.2.3.71 บทความ (วท.) 
 2.2.3.72 หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ (คร.) 
 2.2.3.73 หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ (คร.) 
 2.2.3.74 หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ (คร.) 
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 2.2.3.75 หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ (คร.) 
 2.2.3.76 บันทึกข้อความ แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 4/2562 (มส.) 
 2.2.3.77 ใบปิดประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ (มส.) 
 2.2.3.78 บทความ (สวพ.) 
 2.2.3.79 บทความ (สวพ.) 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
4.25 จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด

จ านวน 76 เรื่อง จ านวนผลงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมดจ านวน 1 เรื่อง 
และของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จ านวน 2 เรื่อง 

3.62 -  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

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

2.2 4.51 ผลรวมทุกคณะและหน่วยงานวิจยั เท่ากับ 4.65  - 4.65 
2.3 4.25 จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมดจ านวน 

76 เรื่อง จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด
จ านวน 1 เรื่อง และของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาจ านวน 2 เรื่อง 

-  3.62 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.42 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสนับสนุน
งานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิ์บัตร ให้ กับ
นักวิจัย 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินทุนวิจัยสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการวิจัยเชิงบูรณาการ 
โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 คณะ มีส่วน
ร่วมเพ่ือเป็นการบูรณาการความรู้ส าหรับการวิจัยใน
ทุกศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน 
และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท า
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของ
นักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
 ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย น ามาจัดท า 
แผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดท าเพ่ือ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็น
แผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  ก าหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 2.  จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
 3.  ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 4.  ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5.  มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเปูาหมาย 
 6.  ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยตามข้อ 2 
โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มา
จากทุกคณะ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

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

 1 ก าหนดชุ มชนหรื อ
องค์การเปู าหมาย
ของการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม
โดยมีความร่วมมือ
ร ะ ห ว่ า ง คณะหรื อ
หน่วยงานเทียบเท่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตามแผนการ
บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2561 เพื่อด าเนินงาน
บริการวิชาการให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ
พิจารณาก าหนดหรือชุมชนของการให้ 
บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะทั้ง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบก าหนดชุมชนเปูาหมายของ
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี
การศึกษา 2561 จ านวน 1 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

การก าหนดชุมชนเปูาหมายของการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ด าเนินการโดยมี
การส ารวจความต้องการของชุมชมอย่าง
แท้จริง ซึ่งเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส ารวจศักยภาพความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละคณะเพื่อให้การ
บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย  

อีกทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยมีความร่วมมือจากคณะทั้ง 4 คณะใน
การก าหนดชุมชนเปูาหมายของการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 
ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านบางกะอี่ ต าบลบาง
ปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

3.1.1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ 709/2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการด าเนินงานกลาง
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี
การศึกษา 2561  
3.1.1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ 710/2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตามแผน 
การบริการวิชาการแก่สังคม ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการ 
ศึกษา 2561  
3.1.1.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ 2881/2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนา
ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 
3.1.1.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามแผนการบริการวิชา  
การแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย 
เรื่องการคัดเลือกชุมชนตามแผน  
การบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี  ปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 
30 เมษายน พ.ศ. 2562 
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 2 จั ดท าแผนบริ กา ร
วิชาการโดยมี ส่ วน
ร่วมจากชุมชนหรือ
องค์การเปูาหมายที่
ก าหนดในข้อ 1 

มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2561 
ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากตัวแทน
ชุมชนเปูาหมายของการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม  

เมื่อคณะกรรมการ ฯ มีมติ เห็นชอบ
ก าหนดชุมชนเปูาหมายของการให้การ
บริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ชุมชนกุฎีจีน 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูล
มาจัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคม 

จากการลงส ารวจพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีความต้องการ
จะยกระดับผลิตภัณฑ์อาหาร (ขนมฝั่งกุฎี
จีน) ให้มีระดับมาตรฐานตามเกณฑ์โครงการ
คัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทย (OTOP) ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มา
จัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคม โดย
ได้ใช้ศักยภาพของอาจารย์แต่ละคณะใน
การจัดท าโครงการ/ กิจกรรมตามแผนการ
บริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 

1. โครงการ/ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเกณฑ์การจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ประเภทอาหาร แนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เพื่อยกระดับดาว และการเขียนแผนธุรกิจอย่างไร
ให้ประสบความส าเร็จ : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการ/กิจกรรมผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ขนมฝรั่งกุฎีจีน: คณะครุ
ศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการ/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย : การออก  
แบบเรขศิลปะส าหรับการสร้างอัตลักษณ์และ

3.1.2.1 แผนการบริการวิชาการ
แก่สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ปีการศึกษา 2561  
3.1.2.2 สรุปผลการประชุมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ (พ.ศ. 2561 - 2564) 
3.1.2.3 แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ (พ.ศ. 2561 - 2564) 
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ส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชนกุฎีจีน และ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท า
สื่อประชาสัมพันธ์ภาพเคลื่อนไหว : คณะ
วิทยาจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ได้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ 
การการเกณฑ์การจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ประเภทอาหาร แนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เพื่อยกระดับดาว และการเขียนแผนธุรกิจ
อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จ ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจในการ  
คัดสรรและจัดระดับผลิตภัณฑ์ และมีแผน
ธุรกจิ  
    2. โครงการ/ กิจกรรมผลิตสื่อดิจิทัล 
เพื่อการประชาสัมพันธ์ขนมฝรั่งกุฎีจีน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จได้แก่ มีสื่อดิจิทัลเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์  

3. โครงการ/ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย : 
การออกแบบเรขศิลปะส าหรับการสร้าง    
อัตลักษณ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ชุมชนกุฎีจีน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จได้แก่ มีบรรจุภัณฑ์และโลโก้
ของผลิตภัณฑ์  
      4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท า
สื่อประชาสัมพันธ์ภาพเคลื่อนไหว ตัวชี้วัด
ความส าเร็จได้แก่ มีสื่อดิจิทัลเพื่อการประชา-
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สัมพันธ์ผลิตภัณฑ์  
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 
ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัด
สมุทรปราการ (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยมี
ส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย 
และรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี โดยมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบการ
ของกองทุนหมู่บ้านการให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนการ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการลงพื้นที่
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  

 3 ชุมชนหรือองค์การ
เปูาหมายได้รับการ
พัฒนาและมีความ
เข้มแข็งที่มีหลักฐานที่
ปรากฏชัดเจน 

มหาวิทยาลัยวางแผนการพัฒนาชุมชน
เปูาหมายให้มีความเข้มแข็ง โดยให้ผู้แทน
จากคณะทั้ง 4 เข้ามามีส่วนร่วมในการน า
ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ของคณาจารย์แต่ละคณะ น ามาสู่การ
บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การจัดกิจกรรม/ โครงการเพื่อให้การ
บริการวิชาการแก่สังคม โดยคณะทั้ง 4 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สมุทรปราการ  
จะท างานร่วมกับทางมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะทั้ง 4 และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ใน 1 ชุมชน ได้แก่ชุมชนกุฎีจีน เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาชุมชน
เปูาหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ท าให้ชุมชนเปูาหมายสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 

3.1.3.1 แผนการบริการวิชาการ
แก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ปีการศึกษา 2561  
3.1.3.2 รายผลการติดตามแผน  
การบริการวิชาการแก่สังคม ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี  ปี
การศึกษา 2561 
 3.1.3.3 ค าสั่งส านักงานเขตธนบุรี     
ที่206/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรม 
การส่งเสริมและพัฒนาวิถีชุมชน
ย่านกะดีจีนอย่างมั่นคงยั่งยืน 
3.1.3.4 แผนพัฒนาชุมชนย่าน 
กะดีจีน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  อนุ
กรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคง
ยั่งยืน คณะกรรมาธิการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและท่องเที่ยว  
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จากผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
นั้ น  ส่ งผลให้ชุ มชนกุฎี จีน  เขตธนบุ รี 
กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถไปออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อ 
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ขนมฝรั่งกุฎี
จีนได้ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ของ
ผลิตภัณฑ์ได้ เขียนแผนธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จได้ มีความรู้เกี่ยวกับการคัดสรร
และจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  (1 – 5 ดาว) 
ซึ่งมีความ สามารถประเมินผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองได้ 

ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชัดเจน  
โดยทางส านักงานเขตธนบุรีได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิถี
ชุมชนย่านกะดีจีนอย่างมั่นคงยั่งยืน ซึ่งได้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดท าแผนแม่บท
การพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน รายงานการ
พิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาชุมชนย่าน
กะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน และได้รับความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติน า 
เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี 
      ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ มีการด าเนินงานตามแผน
และพัฒนาท้องถิ่นตามที่ชมุชนหรือองค์การ
เปูาหมายต้องการ เช่น จัดโครงการขับเคลื่อน
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเปูาหมาย 
จังหวัดสมุทรปราการ “งาน DRU OTOP แฟร์ 
ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 16 และ 23 ธันวาคม 
2561 อีกทั้งด าเนินโครงการความร่วมมือ
ของคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 4 คณะใน
การพัฒนาชุมชนบ้านบางกะอี่ ต าบลบาง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
3.1.3.5 โครงการต่าง ๆ และภาพ
กิ จก รรมการด า เนิ น ง านของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ธ น บุ รี 
สมุทรปราการ 
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ปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
เช่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อ
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจ 16 อาชีพ 

 4 ชุมชนหรือองค์การ
เปูาหมายด าเนิน การ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
สามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการให้ 
บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย 
ไปด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาชุมชนย่าน
กะดีจีน ซึ่งมีแผนงานโครงการและกิจกรรม 
ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้น าและสมาชิกชุมชน คือ เสริมสร้าง
ความรู้ ความตระหนักในฐานะผู้น าและ
สมาชิกชุมชนย่านกะดีจีนให้มีทัศนคติใน
การเป็นเจ้าของชุมชนโดยส่วนรวม  

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนรูปแบบ “บวร” 
คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน
ย่านกะดีจีนในรูปแบบประชารัฐ บ้าน วัด 
โรงเรียน (บวร) โดยการสร้างแรงจูงใจ
จิตส านึก ความรับผิดชอบ ความตระหนัก/
การรับรู้และการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของคนในชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน คือ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ชุมชนย่านกะดีจีน 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน คือ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
การผลิตผลิตภัณฑ์และการตลาดของดีของ
ชุมชนตลอดจนโครงข่ายการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิถี

3.1.4.1 แผนการบริการวิชาการ
แก่สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ปีการศึกษา 2561  
3.1.4.2 รายผลการติดตามแผน  
การบริการวิชาการแก่สั งคม ของ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏธนบุ รี  ปี
การศึกษา 2561  
3.1.4.3 ค าสั่งส านักงานเขตธนบุรี 
ที่206/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรม 
การส่งเสริมและพัฒนาวิถีชุมชน
ย่านกะดีจีนอย่างมั่นคงยั่งยืน 
3.1.4.4 แผนพัฒนาชมุชนย่านกะดี
จีน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  อนุ
กรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคง
ยั่งยืน คณะกรรมาธิการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและท่องเที่ยว 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
3.1.4.5 กิจกรรม/ภาพการพัฒนา
ชุมชนเปูาหมาย ที่มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ชุมชนย่านกะดีจีนอย่างมั่นคงยั่งยืน โดย
ส านักงานเขตธนบุรีเป็นผู้จัดท าค าสั่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนิน 
งานการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่าน
กะดีจีนทั้งระบบ 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ มีการติดตามผลการด าเนิน 
งานของชุมชนบ้านบางกะอี่ ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยชุมชน
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการให้ 
บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย 
เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ฯลฯ ไปด าเนินงานต่อ
ยอดพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 

1. ชุมชนได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการ    
ของผู้บริโภค และมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
หลากหลาย เช่น น้ าแกงส้มปรุงส าเร็จ ไข่
เค็มณัฐสิทธิ์ พรีเมี่ยมปฺอบคอร์น ฯลฯ 

2. ชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดตั้ง “ตลาด
ตะเกียง” ในบริเวณชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยว
มีแหล่งในการซื้อสินค้าของชุมชน 

3. ชุมชนมีการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน โดยพัฒนาเรือน าเที่ยวล่องในคลอง
บางปลา เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
และรับประทานอาหารบนเรือ 

4. ชุมชนมีการพัฒนาแอพลิเคชั่นบ้าน
บางกะอี่  

จากที่ชุมชนได้มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนบ้านบางกะอี่เป็นที่
รู้จักมากข้ึน มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า
ให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เกิดความสามัคคี 
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ในชุมชนและร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

 5 มหาวิทยาลัยสามารถ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วย งาน
ภายนอกใน การพัฒนา
ชุมชนหรือองค์การ
เปูาหมาย 

มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 
ขบวนองค์ กรชุ มชนกรุ งเทพมหานคร/
สมุทรปราการ ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิสื่อสังคม ซึ่งมีสาระ
ความส าคัญของการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ในประเด็นดังนี้ 

1) เศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน/
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/การตลาด/
ธุรกิจชุมชน 

2) ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม 
สุขภาพของคนในชุมชน 

3) การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 
4) ระบบบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล

(ฐานข้อมูลชุมชน : สุขภาวะ ที่อยู่อาศัย) 
การเชื่อมโยงองค์ความรู้ทุนทางสังคม/การ
จัดการที่อยูอ่าศัย 

ร่วมกันด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัย โดยมีจ านวน 2 โครงการ
ดังนี้  

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย : การ
จัดการขยะในชุมชนเพื่ อลดปัญหาฝุุน 
PM2.5 สู่สังคมคาร์บอนต่ า จัดเมื่อวันที่ 22 
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระ
เกียรติอาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

3.1.5.1 บันทึกความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ มูลนิธิสื่อสังคม สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) และขบวนองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร/สมุทรปราการ  
3.1.5.2 แผนพัฒนาชมุชนย่านกะดี
จีน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อนุ-
กรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคง
ยั่งยืน คณะกรรมาธิการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและท่องเที่ยว 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
3.1.5.3 แผนการบริการวิชาการ
แก่สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ปีการศึกษา 2561  
3.1.5.4 รายผลการติดตามแผน  
การบริการวิชาการแก่สังคม ของ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏธนบุ รี  ปี
การศึกษา 2561  
3.1.5.5 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) และภาพประกอบ 
3.1.5.6 ค าสั่งจังหวัดสมุทรปราการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ 
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย : การ
ออกแบบเรขศิลป์ส าหรับการสร้างอัตลักษณ์
และส่งเสริมภาพลักษณ์ชุมชนกุฎีจีน และ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ของ
ผลิตภัณฑ์ จัดเมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 
2562 ณ ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม อาคาร 
6 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ สามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกใน   
การพัฒนาชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย 
ดังนี้  

1. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 

2. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 

3. วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 

4. โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ 
จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชวินิต
บางแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา สมุทรปราการ 
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โรงเรียนหาดอมรา
อักษรลักษณ์วิทยา โรงเรียนปทุมคงคา 
สมุทรปราการ และโรงเรียนบางพลีราษฎร์
บ ารุง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 
ในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 17 แห่ง 
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 องค์การ
บริหารส่ วนต าบลบางปลา เมื่ อวันที่  4 
กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนต าบล
บางแก้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้น 
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6. คณะกรรมการร่วมกับจังหวัด
สมุทรปราการ ในการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
ต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการเครือข่าย
องค์ความรู้ (KBO) จังหวัดสมุทรปราการ 
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ
ด าเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product 
Champion) ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 
คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้น 

 6 ทุกคณะมีส่ วนร่วม 
ในการด า เนินตาม
แ ผ น บ ริ ก า ร ท า ง
วิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลั ย ตาม  
ข้อ2 โดยมีจ านวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของอาจารย์ทั้งหมด
ของมหาวิ ทยาลั ย 
ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มา
จากทุกคณะ 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งเสริม  
และสร้างการมีส่วนร่วมการด าเนินการตาม
แผนการบริการวิชาการแก่สั งคมของ
มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ด าเนินงานกลางแผนการบริการวิชาการแก่
สังคมของมหาวิทยาลัย จากคณะทั้ง 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ของ
มหาวิทยาลัย จากคณะทั้ง 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3) ลงชุมชนเพื่อส ารวจความต้องการ
ของชุมชนภายนอก 

4) แจ้งให้ชุมชนทราบ 
5) ประชุมวางจัดท าแผนการบริการ

3.1.6.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ 709/2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการด าเนินงานกลาง
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
ปีการศึกษา 2561  
3.1.6.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ 710/2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตาม
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
ปีการศึกษา 2561  
3.1.6.3 แผนการบริการวิชาการ
แก่สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ปีการศึกษา 2561  
3.1.6.4 รายผลการติดตามแผน 
การบริการวิชาการแก่สังคม ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการ 
ศึกษา 2561  
3.1.6.5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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วิชาการแก่สังคม 
6) ด า เนินงานตามแผนการบริการ

วิชาการแก่สังคม 
7) ประเมินผลความส าเร็จของแผน การ

บริการวิชาการแก่สังคม 
และ 8) สรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยร่วม 

กับคณะทั้ง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ สถาบันวิจัยและพัฒนา    
และงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัด
โครงการ/ กิจกรรมตามแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคม รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 
ดังนี้ 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์
การจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท
อาหาร แนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อ
ยกระดับดาว และการเขียนแผนธุรกิจ
อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย: การ
ออกแบบเรขศิลป์ส าหรับการสร้างอัตลักษณ์
และส่งเสริมภาพลักษณ์ชุมชนกุฎีจีนและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และโลโก้ของ
ผลิตภัณฑ์ 

3. การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการประชา-
สัมพันธ์ขนมกุฎีจีน คณะครุศาสตร์ 

4. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ของ
ผลิตภัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม-
ศาสตร์ 

5. โครงการจัดท าสื่อโสตทัศน์ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ OTOP ขนมฝรั่งกุฎีจีน ชุมชน 
กุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร คณะ

ธนบุรี ที่ 2881/2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนา
ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 
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วิทยาการจัดการ  
ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการที่มาจาก

ทุกคณะ โดยการบริการวิชาการก าหนด ให้
มีอาจารย์จากทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ
แก่สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์
ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์ทั้งหมด
มีจ านวน 264 คน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
เท่ากับจ านวนอาจารย์ 14 คน) จ าแนกตาม
จ านวนอาจารย์จากทุกคณะที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามแผน ฯ ออกเป็น
รายคณะ ได้ดังนี้ 

คณะครุศาสตร์ จ านวน 7 คน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวน 13 คน 
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน  4 คน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 

14 คน  
อีกทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยมีความร่วมมือจากคณะทั้ง 4 คณะ     
มีอาจารย์รวม 7 คน 

การจัดโครงการ/ กิจกรรมตามแผนการ
บริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ทั้งสิ้น 5 โครงการ อยู่ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และในส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการการ
จัดโครงการ/ กิจกรรมตามแผนบริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยนั้น ทุก
โครงการ/ กิจกรรม ก็อยู่ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เช่นกัน 

จากการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
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ตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา 
ทุกคณะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน 
การตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม
เกินกว่าร้อยละ 5 ซึ่งในปีการศึกษาถัดไป 
มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังให้มีโครงการ/
กิจกรรมการบูรณาการวิชาการร่วมกัน
ระหว่างคณะ และร่วมกันระหว่างคณะกับ
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพื่อผลักดันให้
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้
บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ฯ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00   

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไม่บรรล)ุ 

3.1 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ  - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5.00 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีอาจารย์ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์และมี
เครือข่ายภายนอกที่ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
ผลักดันพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคม และเกิดผลลัพธ์กับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมความร่วมมือจากคณะทั้ง 
4 และหน่วยงานหลักที่มีภารกิจรับผิดชอบพันธกิจ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมให้มากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละมหาวิทยาลัย และมีการบูรณาการ
เข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 
 
 ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.  จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3.  ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6.  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7.  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 - 7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบ

ในการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแต่งตั้ง
รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาเป็นผู้
ก ากับดูแลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่ งคณะกรรมการดังกล่าว 
ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการอ านวยการ 

4.1.1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ 2681/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2561 
4.1.1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ 2630/2561 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน ประจ า 
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และ 2. คณะกรรมการด าเนินงานที่มี     
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาจากทุก
คณะเข้ามาเป็นกรรมการด าเนินงานด้วย 
โ ด ยมี ก า ร ก า หน ดบ ทบ า ทหน้ า ที่ ใ ห้
คณะกรรมการก ากับดูแลงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประชุมเพื่อ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานตาม  
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2561 ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 
4.1.1.3 ค าสั่ งส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 2 จัดท าแผนด้านท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ
ก าหนดตั วบ่ งชี้ วั ด
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วั ตถุ ป ระส งค์ ขอ ง
แผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผน 

มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมได้จัดท าแผนแม่บทการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) แผนยุทธศาสตร์ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (พ.ศ.2561 - 2565) 
ตลอดจนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.
2562 ซึ่งมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มีการ
ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดความ ส าเร็จ
ของแผนตามวัตถุประสงค์ของแผนที่
ก าหนดไว้ 6 ข้อมีการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี และตัวชี้วัดความส าเร็จ เพื่อให้
การด า เนิ นงานมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พแ ล ะ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยได้จัดสรรงบประมาณ
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านท านุบ ารุงศาสนา 
ด้ านกิ จก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บสถาบั น
พระมหากษัตริย์  และด้านการส่งเสริม 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ทั้งนี้ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรมยังได้ส ารวจความต้องการ 
ในการจัดกิจกรรม/ โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ งมีการประชุม

4.1.2.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ 2627/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีการศึ กษา 2561 
ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
4.1.2.2 แผนแม่บทการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  
4.1.2.3 แผนยุทธศาสตร์ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (พ.ศ.2561-
2562) 
4.1.2.4 แผนปฏิบัติการส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี 
2562 
4.1.2.5 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
4.1.2.6 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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คณะกรรมการผู้รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรม
เพื่ อน าข้อมู ลมาใช้ ในการจัดท าแผน 
ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ชัดเจน และ
เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
อย่างมีเปูาหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ทุก
โครงการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
4.1.2.7 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  
4.1.2.8 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 3 ก ากับติ ดตามให้มี
การด าเนินงานตาม
แผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีการประชุมเพื่อก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการ
ประชุมในแต่ละเดือน และน าผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมพร้อมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคที่พบในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมในแต่ละเดือนเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดย
น าเสนอรายงานรายไตรมาส เสร็จแล้วจึง
น ามาจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมรอบ 6 เดือน และรอบ 
12 เดือน  

ส าหรับผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีที่ผ่านมานั้น มีการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรมที่ส าคัญ ๆ ครอบคลุมงานด้านการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

4.1.3.1 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือนของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1.3.2 รายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1.3.3 รายงานประชุมประจ าเดือน
คณะกรรมการบริหารงาน ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1.3.4 รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ  

 4 ประเมินความส าเร็จ
ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ วั ด
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วั ตถุ ป ระส งค์ ขอ ง

มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่ประชุมคณะ 
กรรมการประจ าส านักศิลปะและวฒันธรรม

4.1.4.1 รายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1.4.2 รายงานผลการประเมิน
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แผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ด าเนินงานการประเมินผลความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
ก าหนดไว้ 6 ข้อ และสามารถบรรลุได้ทั้ง 6 
ข้อ อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีข้อสังเกตว่ามี
บางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้มีการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการไว้ ทั้งนี้ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรมมีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 

- โครงการประกวดร าวงมาตรฐาน (26 
มิ.ย. 2561) 

- โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
“แห่เทียนพรรษา” (12 ก.ค. 2561) 

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (28 ก.ค.
2561) 

- โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพิธี
ไหว้ครูและครอบครูโขนละคร (1 - 2 ส.ค.
2561) 

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
(10 ส.ค. 2561) 

- โครงการแสดงความจงรักภักดีและ
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2561)  

- โครงการสืบสานประเพณีรับบัว (23 
ต.ค. 2561) 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

ความส าเร็จตามตัวบ่ งชี้ วัดความ 
ส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1.4.3 รายงานผลการประเมิน
แผนการปฏิบัติการประจ าปี 2561 
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การเชิดหุ่นละครเล็ก (15 พ.ย. 2561) 
- โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

และแสดงศิลปวัฒนธรรม (21 - 22 พ.ย.
2561) 

- โครงการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ า นศิ ลปวัฒนธรรมในง านมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการ
แสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8 (4 - 5 ธ.ค. 2561) 

- โครงการนิทรรศการร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จพระภัทรมหาราช (4 ธ.ค.
2561) 

- โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นธนบุรี : บางมดเฟส 3 (26 พ.ย.
2561) 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เรียนรู้ก่อนดูและเล่นโขน (21 ธ.ค. 2561) 

- โครงการเข้าร่วมประกวดดนตรีพื้น 
บ้านร่วมสมัยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี (รอบตัดสิน) (19 - 22 ธ.ค. 2561) 

- โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมพิธี
ตักบาตรส่งท้ายปีเก่าและพิธีเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธ.ค.
2561) 

- โครงการเข้าร่วมการแสดงในโครงการ
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและ
นานาชาติ (17 ม.ค. 2562) 

- โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยตาม
รอยวัฒนธรรมย่านธนบุรี (18 ม.ค. 2562) 

- โครงการเข้าร่วมการแสดงในเทศกาล
ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 6 (18 ม.ค. 2562) 

- โครงการเข้าร่วมการแสดงในโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 “สืบ
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สานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติ
พระราชาแห่งแผ่นดิน (2 - 5 ก.พ. 2562) 

- โครงการจัดการแสดงเพลงพื้นบ้าน 
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 9 (11 - 13 ก.พ. 2562) 

- โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวัน
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทน
ค าว่าวิทยาลัยครู  และโครงการของดี
ท้องถิ่นธนบุรี (14 ก.พ. 2562) 

- โครงการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านทัศนคติ ค่านิยม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต (27 ก.พ., 4, 20 มี.ค. 2562) 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี
ไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม (11 - 12 
มี.ค. 2562) 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้
ศาสตร์ภูษา สืบสานภูมิปัญญาไทย” (2 
เม.ย. 2562) 

- โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เทศกาลสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวัน
ครอบครัว (4 เม.ย. 2562) 

- โครงการเทิดพระเกียรติและนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ 
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พ.ศ. 2562  (12 พ.ค. 2562) 

- โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2562 (12 พ.ค. 2562) 

- โครงการอบรมเพลงพื้นบ้านต านาน
ขุนสมุทรจีน ท้องถิ่นสมุทรปราการ ต าบล
แหลมฟูาผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ (14 - 15 พ.ค. 2562)   
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 5 น าผลการประเมิน 

ไ ป ป รั บ ป รุ ง แ ผ น  
หรื อกิ จกรรมด้ าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้น าผลการ
ประเมินแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ที่ได้เสนอให้ต้องมีการประเมินโครงการ/ 
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทุกโครงการ/ 
กิ จกรรม เข้ าที่ ประชุ มคณะกรรมการ
บริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรม  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม มีมติ ให้น าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาใช้ในการจัดท าโครงการ/ กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยให้ทุกโครงการ/
กิจกรรมต้องมีแบบประเมินโครงการ/
กิจกรรม เพื่ อวัดความส าเร็จของแต่ละ
โครงการ/ กิจกรรม และจะได้น าผลการ
ประเมินโครงการ/ กิจกรรมไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในครั้งต่อไป 

4.1 .5 .1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
4.1.5.2 รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ประจ าปี 2561 
4.1.5.3 รายงานผลการประเมิน
โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ประจ าปี 
2561 

 6 เ ผ ยแพร่ กิ จ ก ร รม
ห รื อ ก า ร บ ริ ก า ร  
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ   
และวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีการส่ งเสริมและเผยแพร่
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายและต่อเนื่อง
ต่อสาธารณชน โดยมีทั้งในรูปแบบการจัด
กิจกรรมอบรม/ บรรยายทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเชิดหุ่นละครเล็ก 
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยตามรอย
วัฒนธรรมย่านธนบุรี โครงการอบรมเพลง
พื้นบ้านต านานขุนสมุทรจีน เป็นต้น การน า
การแสดงศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร่สู่
สาธารณชนในงานต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เช่น 
การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ในงาน

4.1.6.1 ภาพถ่ายปูายประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัย 
4.1.6.2 www.dru.ac.th 
4.1.6.3 
http://culture.dru.ac.th/ 
4.1.6.4 facebook ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลั ย    
ราชภัฏธนบุรี 
4.1.6 .5 วารพิกุลจันและ Dru 
News 
4.1.6.6 หนังสือเชิญภายในและ
ภายนอกในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 
4.1.6.7 รายงานประจ าป ีส านกัศิลปะ
และวัฒนธรรม ปี 2561 - 2562 
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ประเพณีรับบัว จังหวัดสมุทรปราการ การ
แสดงเพลงพื้นบ้าน ในงานเทศกาลศิลป์  
ในซอย ครั้งที่ 6 “Eat in Soi” การแสดง
เพลงพื้นบ้านในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ 
ครั้งที่  8 ณ จังหวัดเพชรบุรี  การแสดง
กระตั้วแทงเสือ และเพลงพื้นบ้านในงาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่  19 ณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ การแสดงเพลงพื้นบ้านใน
งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย และ โครงการเผยแพร่ศิลปะการแสดง
และวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เป็นต้น อีก
ทั้งยังได้น าการแสดงดนตรีพื้นบ้านเข้าร่วม
ประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัยชิงถ้ วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (รอบตัดสิน) โครงการ
การแข่งขันประกวดอาหาร 3 ศาสนา 4 
วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน เป็นต้น นอกจากนี้
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังได้ด าเนินการ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย เป็นต้น 

4.1.6.8 สารทณบุรี ศรีมหาสมุทร 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1.6.9 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
4.1.6.10 สูจิบัตรการแสดงในงาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 
19 
4.1.6.11 หนังสือแจ้งผลการเข้า 
รอบตัดสินในประกวดดนตรีพื้น 
บ้านร่วมสมัยชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ 
สยามบรมราชกุมารี (รอบตัดสิน) 
ณ จังหวัดล าปาง 
4.1.6.12 รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ประจ าปี 2561 
4.1 .6 .13 โล่ เชิดชู เกียรติและ
เกียรติบัตรการแข่งขันประกวด
อาหาร 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม 
ย่านกะดีจีน 

 7 ก าหนดหรื อสร้ า ง
มาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมซึ่ ง
เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น
ระดับชาติ 

- - 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5.00   

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไม่บรรล)ุ 

4.1 5.00 มีการด าเนินการ 6 ข้อ  - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริม สนับสนุนงานด้าน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม
การแสดงบางประเภทที่ก าลังจะสูญหาย ให้มีการฟ้ืนฟู
และน าไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมมากขึ้น เช่น 
การแสดงเพลงท่า เพลงพ้ืนบ้าน และการแสดงกระตั้ว
แทงเสือ 

2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพ่ือการบริการ
วิชาการให้แก่ชุมชน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งและน าความรู้ตลอดจนทักษะที่ได้ไปต่อ
ยอดประกอบอาชีพได้ต่อไป 

มหาวิทยาลัย โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม จะ
ด าเนินการส่ งเสริมหรือสนับสนุนในการสร้ าง
มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
 ตัวบ่งช้ี จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
  กลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
  กลุ่มมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่ม
มหาวิทยาลัยตลอดจนมีการบริหาร ทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเปูาหมายของแผน
กลยุทธ์ 
 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคคลกรสายวิชาการ และ 
สายสนับสนุน 
 7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT กับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลั ย 
และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 
และแผน ปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตั ว บ่ ง ชี้  แ ล ะ
เปูาหมายของแผน
กลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ โดยมีการแต่งตั้งคณะ 
ท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  (2560 - 
2564) เป็นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีการทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์
ภายใน และภายนอกของมหาวิทยาลัย 
น าปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลั ยมา
ประกอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์      
วิเคราะห์ทิศทางและนโยบายประเทศใน
ด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องและ 
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ทักษะ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 Thailand 4.0 
และRe - profiling และปรับปรุงจาก
แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏธนบุรี  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 และจัดท า
แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ในวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์  วิลเลจ กอล์ฟ 
แอนด์สปา ต าบลสามพระยา อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวาระ
พิเศษครั้งที่  1/2562 วันจันทร์ที่  14 
มกราคม 2562 และได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยให้น า ไปใช้ เป็น 
กรอบแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสั ยทัศน์ของ 
มหาวิทยาลัยต่อไป                       

5 . 1 . 1 . 1  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผน 
ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ
ที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 
5.1.1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  ที่  3079/2561 เรื่องให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี คณะกรรมการสภาวิชาการ
และบุคลการไปประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี  
5.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2561 
5.1.1.4 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 
กันยายน 2561) 
5.1.1.5 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 
2561) 
5.1.1.6 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 –    
30 กันยายน 2562) 
5.1.1.7 รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้



รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 

155 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ 
ก าหนดตัวชี้วัด และเปูาหมายเพื่อประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย มีคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฝุายนโยบาย 
แผนงบประมาณและการลงทุนเพื่ อ
พิจารณาค าของบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณรายได้ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 
2562) 
5.1.1.8 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 2 การก ากั บติ ดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะด าเนิน การ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วย
ใน แต่ละหลักสูตร 
สั ด ส่ ว น ค่ า ใช้ จ่ าย  
เพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์  บุ คลากร 
การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตรประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ
ผลิ ต บัณ ฑิ ต  แ ล ะ
โอกาสในการแข่งขัน 

กองคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี 
ร่ วมกั บคณะทุ กคณะได้ ด า เนิ น งาน
วิ เคราะห์ค านวณต้นทุนผลผลิ ตของ 
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดผลผลิตและ
กิจกรรมในภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัย 
และก าหนดหน่วยงานเป็นศูนย์ต้นทุน
หน่วยงานหลัก ศูนย์ต้นทุนหน่วยงานรอง 
ศูนย์ต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน จัดท า
ข้อมูลค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยโดยใช้
ข้อมูลจากระบบบัญชีน ามากระจายเข้า
ศูนย์ต้นทุนผ่านรายกิจกรรม ของหน่วยงาน
สนับสนุน หน่วยงานรองและหน่วยงาน
หลักแล้วจึงปันส่วนเข้าสู่กิจกรรมและ
ผลผลิตต่อไป 

ขั้นตอนการค านวณต้นทุนผลผลิต 
ขั้ นตอนที่  1  วิ เคราะห์ผลผลิ ต/ 

กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง/ กิจกรรม
สนับสนุน ระบุผลผลิต กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุนที่

5.1.2.1 รายงานต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิ ต ประจ าปี งบประมาณ 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ต้องการจะคิดค่าใช้จ่าย 
ขั้นตอนที่ 2 กระจายค่าใช้จ่ายเงินใน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง 
และค่าเสื่อมราคาทุกงบรายจ่าย จาก
หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานรอง ไปสู่
หน่วยงานหลัก ไปสู่แต่ละกิจกรรมลงสู่
ผลผลิต ดังนี้ 

2.1 การเรียงล าดับกิจกรรมสนับสนุน
แบบตามล าดับขั้น (Cascading/ Step 
Allocation) ซึ่งเป็นวิธีการกระจายค่าใช้ 
จ่ายในทิศทางเดียว ไม่มีการกระจาย
ย้อนกลับ เช่น กิจกรรมหน่วยงานสนับสนุน
ที่ 1 จะกระจายค่าใช้จ่ายไปที่กิจกรรม
หน่วยงานสนับสนุน 2 จะไม่มีการกระจาย
จากกิจกรรมสนับสนุน 2 ไปยังกิจกรรม
สนับสนุน 1 เป็นต้น ฉะนั้นจึงต้องเรียง 
ล าดับกิจกรรมสนับสนุนตามปริมาณการ
ให้บริการก่อน 

2.2 การกระจายค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1) จากค่าใช้จ่ายหนว่ยงานสนับสนนุ

ที่ เป็นการให้บริการแบบรวมศูนย์ของ
มหาวิทยาลัย เช่น การด าเนินงานด้าน
บุคลากร ด้านบริหารจัดการงบประมาณ 
ด้านการจัดสาธารณูปโภค ด้านงานสนับสนุน
ส่วนกลาง ให้มีการค านวณตามจ านวน
บุคลากร จ านวนงบประมาณ จ านวนการ
ใช้พื้นที่ และกิจกรรมที่เกิดจากค่าใช้จ่าย
ส่วนกลาง ไปสู่กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรม
หน่วยงานรอง และกิจกรรมหลักของ
หน่วยงาน 

2) จากค่าใช้จ่ายหนว่ยงานสนับสนนุ
ที่ได้รับการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการรวม
ศูนย์บริการแล้ว ปันส่วนไปยังหน่วยงาน
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สนับสนุน หน่วยงานรอง หน่วยงานหลัก 
อีกครั้งเพื่อเป็นการกระจายต้นทุนไปสู่
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์การ
กระจายค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) จากค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรอง
ไปยังหน่วยงานหลัก โดยค านวณจาก
จ านวนผลผลิตที่ หน่ วยงานหลักตาม
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของ
หน่วยงานหลัก คือ คณะ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4) จากค่าใช้จ่ายรวมของศูนย์
ต้นทุนหน่วยงานหลัก ไปยังกิจกรรมหลัก
ภายใต้ผลผลิตโดยค านวณตามจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของหน่วยงาน
หลัก และสัดส่วนการด าเนินงานในภารกิจ
อื่นของแต่ละกิจกรรม คือ สาขาวิชา และ
กิจกรรมของภารกิจอื่นที่ไม่ใช้การเรียนการ
สอน 

5) รวมต้นทุนทางตรงและต้นทุน
ทางอ้อมลงสู่ผลผลิต เมื่อด าเนินการปัน
ส่วนต้นทุนเข้าสู่กิจกรรม เป็นค่าใช้จ่าย
ของแต่ละกิจกรรมหลักภายใต้ผลผลิต 
หนึ่ง ๆ จะได้ต้นทุนกิจกรรมทั้งสิ้นของแต่
ละผลผลิตหารด้วยปริมาณผลผลิต คือ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของ   
แต่ละหลักสูตร จ านวนโครงการ และ
จ านวนเรื่อง ผลการค านวณที่ได้รับเป็น
ต้นทุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 3 รวมต้นทุนกิจกรรมตาม
กลุ่มผลผลิตบัณฑิตศึกษา ผลผลิตบริการ
วิชาการ ผลผลิตศิลปะและวัฒนธรรม และ
ผลผลิตงานวิจัย ตามงบประมาณที่เกิดขึ้น
ของแต่ละกิจกรรมภายใต้ผลผลิตต่าง ๆ 
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น าปริมาณผลผลิตมาหารต้นทุนกิจกรรม 
ผลการค านวณที่ได้ เป็นต้นทุนต่อหน่วย 
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยในแต่ละผลผลิต 

รายงานผลสรุปการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต และสาเหตุที่เปลี่ยนแปลง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีผลการ
วิเคราะหส์รุปผลในสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สาเหตุส าคัญของรายได้ 
รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน

เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 21.31 เนื่องจาก
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
อุดหนุนทั่วไป 

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงิน
บริจาคลดลง คิดเป็นร้อยละ 14.84 เนื่อง 
จากผู้สนใจให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยลดลง 

รายได้ค่ าลงทะเบียน/ รายได้
มหาวิทยาลัยลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.02 
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ลดลง จึงท าให้รายได้จากการลงทะเบียน
ของนักศึกษาลดลง 

รายได้อื่น ๆ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 
3.47 ส่วนใหญ่มาจาก รายได้ดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารปัจจุบันมีอัตราลดลง รายได้
จากทุนสนับสนุนงานวิจัย รายได้จากการ
บริการวิชาการ และรายได้จากโครงการ
เฉพาะกิจเหลือในส่วนที่เข้าเป็นรายได้
ของมหาวิทยาลัย 

2. วิเคราะห์สาเหตุส าคัญของรายจ่าย 
ภาพรวมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.32 
จากสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 1.68 เนื่องจากการเบิกค่าใช้จ่าย
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ในการด าเนินงานตามภารกิจลดลง เช่น 
ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนอื่น ๆ ค่าเสื่อม
ราคาลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.44 ส่วนที่
ลดลงเป็นค่าเสื่อมราคาจากครุภัณฑ์ แต่
ค่าเสื่อมราคาอาคาร สถานที่  เพิ่มขึ้น 
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 8.02 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีการสนับสนุนวิจัยเพิ่มข้ึนมีการ
จัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับภารกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
มีทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ บุคลากรเพิ่มขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 28.39 มหาวิทยาลัยจึงมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ค่าดูแลรักษา
สถานที่และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับ
บุคลากรประจ าเพิ่มขึ้น เช่น ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าสวัสดิการ เป็นต้น 

3. วิเคราะห์สาเหตุส าคัญของต้นทุน
ต่อกิจกรรมและผลผลิต  

การจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยภาพรวมมีต้นทุนต่อกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อย
ละ 7.47 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมี
เพียงเล็กน้อย เนื่องจากจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลามีปริมาณผลผลิตลดลง จึงมีผล
ท าให้จ านวนต้นทุนรวมต่อกิจกรรมเพิ่ม 
ขึ้นเล็กน้อย ท าให้การเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่เมื่อพิจารณาถึง
สัดส่วนค่าใช้จ่ายแล้ว ส่วนใหญ่เป็นการ
ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินในการ
ด าเนินการมากกว่าใช้ เงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งสามารถใช้
จ่ายเงินในการเพิ่มประสิทธิผลให้กับ
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ผลผลิตนักศึกษาได้ การจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา มีการจัดการเรียนการสอน
เพียงคณะเดียว คือ คณะครุศาสตร์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ซึ่ ง
ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เป็นจ านวนเงิน  16,862,323.95 ล้ าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 70.39 ส่วนของค่า 
FTES ลดลง เป็นจ านวน 179.93 คิดเป็น
ร้อยละ 54.02 

กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตสมุทรปราการ 
จัดการเรียนการสอนในระดับเตรียม
อนุบาล - ประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมี
ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็น
จ านวนเงิน 5,103.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 
3.58 เนื่องจากค่าใช้จ่ายต้นทุนรวมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนเงิน 
65,482.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 อีก
ด้านของจ านวนนักเรียนมีสัดส่วนที่เพิ่ม 
ขึ้นเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.06  

กิจกรรมการให้บริการวิชาการจาก
การค านวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อ
หน่วยกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนเงิน 129,514.38 
บาท คิดเป็นร้อยละ 34.51 โดยมีส่วน
ของค่าใช้จ่ายต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เป็น
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จ านวนเงิน 2,531,540.46 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.67 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย
ได้รับงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายในส่วนของโครงการผลงานการ
ให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และ
มีจ านวนโครงการเพิ่มขึ้น เป็นจ านวน 73 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.34 

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลจากการค านวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนต่อ
หน่วยกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนเงิน 31,694.47 
คิดเป็นร้อยละ 27.24 โดยมีในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายต้นทุนรวมที่ลดลง เนื่องจากมี
จ านวนโครงการที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมี
การเพิ่มค่าใช้จ่ายภารกิจ โดยการบูรณา
การในแต่ละโครงการจะมีการด าเนินงาน
มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมมีการ
จัดบริการวิชาการ และส่งเสริมในส่วนของ
การท าวิจัยควบคู่ไป จึงมีผลให้ค่าใช้จ่าย
บางส่วนถูกแบ่งไปให้ในแต่ละภารกิจ 

กิจกรรมงาน จากการค านวณต้นทุน
ต่อหน่วยกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมเพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวน
เงิน  27,954.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 
4.04 โดยมีส่วนของค่าใช้จ่ายต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้น เป็นจ านวนเงิน 2,640,386.75 
บาท เนื่องด้วยการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น 
และมีผลงาน วิจัยที่ส าเร็จในปีงบประมาณ
เพิ่มข้ึน 
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 3 ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ ย ง   
ที่ เ ป็ นผลจากกา ร
วิ เคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ ไม่สามารถ
ควบคุม ได้ที่ ส่ ง ผล 
ต่อการด า เนินงาน
ต า ม พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัยและให้
ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ โดยมีการก าหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง ก าหนดวัตถุประสงค์
การบริหารความเสี่ ยงไว้ เพื่ อให้การ
ด าเนินงานของกิจกรรม/ โครงการ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของ
องค์การ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการ
น าเอาวิธีการไปใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินระบบการบริหารและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องส าหรับกิจกรรม/ โครงการ และมี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไป
พัฒนาปรับเปลี่ยนระบบการท างานและ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ   

เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ รวบรวม ระบุ
จัดล าดับ และประเมินความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็น ามา
จัดท าเป็นแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยง 

ภาระงานด้านการสอนของอาจารย์ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด อันมีสาเหตุมาจากจ านวนนักศึกษา
ที่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
สาเหตุความเสี่ยง 

1. สืบเนื่องมาจากการเกิดของประชากร
มีจ านวนลดลงส่งผลให้จ านวนนักเรียนที่
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลดลงด้วย และ

5.1.3.1 โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2561 
5.1.3.2 แผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1.3.3 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย    
ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม
อาคารอ านวยการ มหาวิ ทยาลัย     
ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ วาระ
เพื่อพิจารณา วาระที่ 5.7 วาระให้
ความเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความ เสี่ ย ง ของมหาวิ ทยาลั ย    
ราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2561  
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ประกอบกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่เปิดการศึกษาระดับปริญญาตรีท าให้มี
การแข่งขันสูง ส่งผลกระทบโดยตรงกับ
จ านวนนักศึกษาที่จะเข้ามาสมัครเรียนต่อ
ที่มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงคุณ 
ลักษณะบัณฑิตของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็น
ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนผลจาก IOT (Internet 
of Thing) ท าให้ผู้เรียนเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มีลักษณะแตกต่างจากรูปแบบเดิม 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. คณะ หลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตร 
รูปแบบการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการ 
เช่น หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทั้ง ใน
รูปแบบของ Degree และ Nondegree 
หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นการพัฒนาในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 
หลักสูตรที่มีการบูรณาการจากศาสตร์  
ต่าง ๆ การร่วมมือกับผู้ประกอบการ และ
มุ่งเน้นส่งเสริมระบบสหกิจศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น ฯลฯ 

2. มหาวิทยาลัยมีการทบทวนภาระ
งานด้านอื่น ๆ ของอาจารย์ซึ่งพิจารณาให้
อาจารย์มีภาระงานด้านอื่น ๆ ตามความ
รับผิดชอบในพันธกิจด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้าน
การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริการวิชาการ มาทดแทนภาระ
งานด้านการสอน 
ระดับความเสี่ยงก่อนการด าเนินงาน 

ระดับสูง 
ระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินงาน 

ระดับปานกลาง 
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ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์มีภาระงานครบตามเกณฑ์

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 
   จ านวนการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ และจ านวนผลงานวิจัย
เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติยังมีน้อย   
สาเหตุความเสี่ยง 

1. ขาดอาจารย์ที่มีศักยภาพเชี่ยวชาญ 
ที่มาสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้   

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของแหล่ง
ทุนที่มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน  

3. การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์/ นักวิจัย เพื่อของบประมาณให้
สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน  

2. มีการจัดอบรมเชิ งปฏิบัติ การ    
แนวทางการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์เพื่อชุมชน  

3. สร้างเครือข่ายนักวิจัยภายนอก 
รวมไปถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
ท าวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่น/องค์กร
ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนการ
ท าวิจัยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 

4. สร้างระบบพี่เลี้ยงด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
ระดับความเสี่ยงก่อนการด าเนินงาน 

ระดับสูง 
ระดับความเสี่ยงหลังการด าเนนิงาน 
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ระดับปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีจ านวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนานวัตกรรมมากข้ึน 

2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติมากข้ึน 

3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ 
ความเสี่ยง 

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย 
สาเหตุความเสี่ยง 

1. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องระเบียบ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณการเงิน  

2. หน่วยงานส่วนใหญ่ยังขาดมาตรการ
เร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนการเร่งรัดในแต่ละเดือน 
ประเภทของโครงการที่ขอใช้งบประมาณ
ไม่สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย  

3. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเร่งรัด
การใช้งบประมาณ  

2. มีการจัดท าคู่มือเร่ืองระเบียบ และ
วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ เผยแพร่ระเบียบ
ที่ทันสมัยให้ทราบอย่างทั่วถึง  
ระดับความเสี่ยงก่อนการด าเนินงาน 

ระดับสูงมาก 
ระดับความเสี่ยงหลังการด าเนนิงาน 

ระดับสูง 
ผลการด าเนินงาน 
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1. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมให้
ความรู้ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ระเบียบต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ รวมไปถึง
ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  

2. สร้างระบบพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. สร้างระบบรายงานผลและติดตาม

ผลการด าเนินงานตามเปูาหมายการจัดสรร
เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 

 4 บ ริ ห า ร ง า น ด้ ว ย  
ห ลั ก ธ ร ร ม ภิ บ า ล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่ อธิ บ าย
การด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก 
บริหารจัดการตามนโยบายที่ก าหนดโดย
มีตัวอย่างผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีการบริหาร 
งานให้เกิดประสิทธิผลโดยมีการจัดท า
และด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และมีการด าเนินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ โดยมีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการและการประกัน
คุณภาพเป็นประจ าทุกปีพร้อมทั้งมีการ
น าผลมาทบทวนและปรับปรุงในประเด็น
ที่สามารถพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลมาก
ขึ้น 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้มีการน า
ระบบหรือกระบวนการปฏิบัติงานโดย
การใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม ให้มหาวิทยาลัย
สามารถใช้ทรัพยากรทั้ งด้ านต้นทุน
แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบั ติ ร าชการตามภารกิจ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

5.1.4.1 ระเบียบและข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ข้อบังคับ
และระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย  
5.1.4.2 ฐานข้อมูลสารสนเทศระบบ
งบประมาณ ระบบการเงิน ระบบงาน
พัสดุ ระบบบุคลากร และระบบเงิน 
เดือน  
5.1.4.3 เว็บบอร์ดมหาวิทยาลัย สาย
ตรงอธิการบดี 
5.1.4.4 รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 – 2561  
5.1.4.5 แผนปฏิบัติการราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
5.1.4.6 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
5.1.4.7 การปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสู่ความ
เป็นเลิศ Reprofiling  
5.1.4.8 ประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรีเรื่อง เจตจ านงสุจริต
ในการท างาน 
5.1.4.9 ค าสั่งมอบหมายงานให้กับ
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และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการ
เปิดรับข้อเสนอแนะจากนักศึกษาหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และน าข้อเสนอแนะนั้น
มาปรับปรุงหรือปฏิบัติเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและสร้างความพึงพอใจ ผ่าน
เว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัย 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบริหารการ
ด าเนินงานตามภารกิจ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น อยู่ในระดับที่
สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ และมี  
การมอบหมายงานตามล าดับ ตั้ งแต่    
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการ และหน่วยงานต่าง ๆ ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มีการบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส โดยมีกลไกต่างๆ ที่เอื้อ
ต่อการท างานและสามารถตรวจสอบได้ 
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกคนหรือ        
ผู้ที่ เกี่ยวข้องรับทราบ อาทิ เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย การรายงานทางการเงิน การ
เผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบั ติ งานของมหาวิทยาลั ย  มี

รองอธิการบดี 
5.1.4.10 ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง 
จ านวนเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ และ
การด าเนินการ 
5.1.4.11 รายงานผลการประเมิน
ตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ปีการศึกษา 2560  
5.1.4.12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการที่ทุกกลุ่มมีโอกาสได้
เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ 
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง  ร่วมคิดแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
และร่วมกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้านต่าง ๆ เช่น การปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Reprofiling) 
การจัดท ายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระ  
ราโชบาย ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 
2579)  

7. หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มีการมอบหมายภาระงานลงสู่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาตามล าดับขั้น ซึ่งการมอบหมาย
ภาระงานหรือกระจายอ านาจนั้น  มีระบบ
การควบคุม ก ากับ ติดตาม ในการบริหาร
จัดการตามภารกิจมหาวิทยาลัย ให้
หน่วยงานมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน   

8. หลักนิติธรรม (Rule of law) ผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยบริหารงาน ตามอ านาจ
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความ



รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 

169 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

เป็นธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการ
ปฏิบัติราชการโดยใช้ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศมหาวิทยาลัยในการก ากับดูแล 
พร้อมยังได้ส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มีการบริหาร
ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่
เลือกปฏิบัติแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
สถานะ ระดับการศึกษาและอื่น ๆ พร้อม
ยั งส่ ง เ สริ ม ให้ ทุ กหน่ วยง านภายใน
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติต่อผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา และผู้ขอรับบริการ
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น 
การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ
โดยไม่กีดกันเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลเรื่อง
ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ความพิการสภาพทาง
กายหรือสุขภาพ  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus 
Oriented) ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยึด
ฉันทามติ เพื่อหาสรุปตกลงร่วมกันภายใต้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน าข้อตกลงไป
ปฏิบัติ  พร้อมกันนั้นยัง เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับได้แสดงความคิดเห็น
เท่าเทียมอย่างเสรี เพื่อน าเอาข้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็นต่าง ๆ ของบุคลากร ในการ
ปรับยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
(Reprofiling) การจัดท ายุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
- 2579)  

 จากผลการส ารวจความเชื่อมั่นด้าน
ธรรมาภิบาล พบว่าบุคลากรมีความเชื่อมั่น
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ด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.51 
สามารถจ าแนกตามกลุ่ม จากผลการ
ส ารวจดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการ
น ามาปรับปรุงโดยวิเคราะห์ประเด็นมี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าเปูาหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด มาจัดท าแผนปรับปรุงและเสนอ
ให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ 

 5 การก ากั บติ ดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ใน
มหาวิ ทยาลั ยมี การ
ด าเนินการจั ดการ
ความรู้ตามระบบ 

การด าเนินงานของการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีดังนี้ 

1. การก าหนดเป้าหมาย  จากปี
การศึกษา 2560 งานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
เห็นว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังมี
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเกณฑ์
ตัวชี้วัด ท าให้เกิดการจัดการความรู้เรื่อง
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. มีการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย และมีการจัดเก็บข้อมูล 
น าผลจากการตรวจประกันคุณภาพการ 
ศึกษา ปีการศึกษา 2560 มาวิเคราะห์ ท า
ใหเ้กิดโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

ระดับหลักสูตร ในแต่ละองค์ประกอบ
ที่หลักสูตรได้คะแนนสู งสุด เป็นผู้ มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการ
ด าเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเป็นหลักสูตรที่ได้คะแนนสูงสุดใน  
แต่ละองค์ประกอบ ถ้ามีหลักสูตรมากกว่า
หนึ่งหลักสูตรที่ได้คะแนนสูงสุด จะใช้เกณฑ์

5.1.5.1 การจดัการความรู้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีปีการศึกษา 2561 
5.1.5.2 กิจกรรมแบ่ งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้  
5.1.5.3 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการฝุายการจัดการ
ความรู้  
5.1.5.4 สรุปส าหรับผู้บริหารประเด็น
ด้านการจัดการความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2561  
5.1.5.5 แผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2561  
5.1.5.6 สรุปผลโครงการที่เก่ียวกับ
การเรียนการสอน การวิจัย  
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ค่าเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบ  
ระดับคณะ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

ของปีการศึกษา 2560 ผลจากการวิเคราะห์
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. เป็นคณะที่ได้
ค่าเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบที่มีคะแนน
สูงสุด และ 2. เป็นคณะที่มีการด าเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามระยะ 
เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ระดับหน่วยงาน เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลของปีการศึกษา 2560 เป็นหน่วยงาน
ที่มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการ
มอบเกียรติบัตรให้กับหลักสูตร คณะ 
หน่วยงาน ได้รับเลือกให้เป็นผู้แชร์ความรู้ 
/ประสบการณ์ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มี
แนวปฏิบัติที่ดี good practice 

3. ก าหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยพิจารณาเป็นวาระในการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกลาง
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
ก าหนดหัวข้อ มีดังนี้ 

3.1 ครั้งที่ 1/2562 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกณฑ์ EdPEx วันที่ 23 มกราคม 
พ.ศ. 2562 

3.2 ครั้งที่ 2/2562 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ AUN-
QA วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

3.3 ครั้งที่ 3/2562 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์เกณฑ์ตัวบ่งชี้
กับรายการหลักฐานในการประเมินตนเอง
ระดับคณะ เพื่อให้ทุกคณะได้แลกเปลี่ยน
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เรียนรู้และจัดการความรู้ในระดับคณะ
ร่วมกัน วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 

3.4 ครั้งที่ 4/2562 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อให้ทุกหลักสูตรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และจัดการความรู้ในระดับหลักสูตร
ร่วมกัน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
(คณะวิทยาการจัดการ) องค์ประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) องค์ประกอบ
ที่ 3 นักศึกษา วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 

3.5 การประชุมวิพากษ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน วันที่ 
8 มีนาคม พ.ศ. 2562   

4. มีการกลั่นกรองความรู้ โดยที่ทุก
ครั้งจากการประชุมมีการน าความรู้โดย
เลือกแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บเป็นเอกสาร
และน าข้อมูลไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชนนักปฏิบัติ โดยที่ทุกคนสามารถเข้า
มาแลก เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

5. สรุปผลและติดตามผล ดูผลที่
เกิดขึ้นและติดตามกับทุกหน่วยงาน 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการ
ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ     

หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2561 (5.1.5.5) โดยที่คณะมีการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับวิจัย การจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน (5.1.5.2 
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- 5.1.5.4) คณะมีโครงการที่สนับสนุนทั้ง
การวิจัย และการเรียนการสอน (5.1.5.6) 
มีกระบวนการตั้งแต่การก าหนดเปูาหมาย 
การรวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล 
การกลั่นกรองความรู้ และมีการสรุปผล
และติดตาม 

 6 การก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามการใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าทุกเดือนในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี และคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2558 - 
2562) ซึ่ ง ได้ รับการอนุมัติ จากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8/2558 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่กระบวนการ 
สรรหาการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ทั้งในรูปแบบการอบรมทางวิชาการ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาษา ศึกษาดูงาน 
การท าผลงานทางวิชาการ รวมถึงการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามให้อาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาระบบท างานให้ดียิ่งขึ้น 
    จากการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

5.1.6.1 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุรี 
5.1.6.2 รายงานผลตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
5.1 .6 .3  แผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 
2558 – 2562) 
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และสายสนับสนุนดังกล่าวนั้น มีจ านวน
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ได้รับการพัฒนาดังนี้ 

ก.บุคลากรสายวิชาการ 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

มีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  
27 ราย อยู่ระหว่างการด าเนินการ 27 ราย 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 10 ราย แยกออก 
เป็นได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง    
ทางวิชาการ 10 ราย และไม่ได้รับการ
แต่งตั้ง 7 ราย 

ผู ที่ ได รับเงินทุนสนับสนุนการท า
ผลงานวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร              

     1) ผศ.ณัฐที  ถึงสุข เรื่องระบบการ
ส่งและจายไฟฟาก าลัง         

    2) ผศ.พันทิพย คูอมรพัฒนะ เรื่อง 
การเขียนโปรแกรมเชิงออบเจกตพรอมเกม
ประยุกต  

    3) ผศ.ลือเดช ปตุพงค เรื่องฟสิกส
ไฟฟา         

    4) ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล เรื่องพุทธ
ศาสนศึกษา         

     5) ผศ.เกษมสันต รุทธิ์อมร เรื่อง 
พีชคณิตเชิงเสน        

    6) ผศ.พัชรี ปยภัณฑ เรื่องการวิจัย
ทางการศึกษา     

ผู้ที่ไดรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา
บุคลากร จ านวน 4 ราย         

   1) อ.บัณฑิตา สุขเจริญ  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสิติกส์   

    2) อ.สุรียพร สลับสี  
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ           
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3) อ.ณิชชา ช านิยนต  
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา  

4) อ.น้ าออย  สุขเสนา  
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา       

ข.บุคลากรสายสนับสนุน   
   มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิง   
วิเคราะห์ เพื่อการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 18 
- 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีผู้ เข้าร่วม
โครงการ ฯ จ านวน 43 คน และมีผู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือก   
และแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน/
ช านาญงานพิเศษและต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ/ ช านาญการพิเศษ จ านวน 25 
คน 

 7 การก ากั บติ ดตาม
ส่ ง เสริ มสนับสนุ น  
ให้ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยมีการ
ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน 
ตามระบบและกลไก
ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ก าหนด ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพ
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพ และการ

  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการ
ก ากับติดตามส่ งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยตามระบบและ
กลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ การใช้
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่ สกอ. ก าหนด 

1. การควบคุมคุณภาพ มีการด าเนินงาน
ควบคุมคุณภาพ ดังนี้ 

1 . 1  น า ข้ อ เ สนอแนะจ ากสภา
มหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และข้อก าหนดนโยบายด้านการ
ประกันคุณ ภาพการศึ กษาของคณะ

5.1.7.1 ค าสั่ งที่  3067/2561 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
กลางประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1.7.2 เปู าหมายแต่ละตั วบ่ งชี้ 
ตามองค์ประกอบในการประกันคุณ 
ภาพมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 
(1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 
2562) 
5.1.7.3 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
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ประเมินคุณ ภาพ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยลงสู่หลักสูตร 
คณะและหน่วยงานสนับสนุน เพื่อน าไป
ปฏิบัติ 

1.2 แต่งตั้งด้วยคณะกรรมการอ านวย 
การด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มี
หน้าที่ ดังนี้ 

  - ก าหนดนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  - ก ากับดูแล องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
และเปูาหมายการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 

  - ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน  
ของคณะกรรมการด าเนินงานกลางประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
กลางประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่
ดังนี้ 

  - ด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

  - ด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานให้
สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

  - พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน ให้เชื่อมโยงกับระบบที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
บังคับใช้ตาม ระบบ CHE QA online ใน
ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน 
และมหาวิทยาลัย 

  - พัฒนาแนวทางการประสานงานและ
สนับสนุนทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ ความช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์

2561 
5.1.7.4 แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
(Improvement Plan) ปีการศึกษา 
2561 
5.1.7.5 แบบรายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงาน ตามแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ปี
การศึกษา 2561 
5.1.7.6 วาระการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานกลางประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5.1.7.7 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายใน 
5.1.7.8 รายละเอียดการจัดสรรงบ 
ประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
รายได้ของงานประกันคุณภาพการ 
ศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

การประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน
ภายใน มหาวิทยาลัยกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  - ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ (SAR) ที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่ สกอ. ก าหนดไว้ใน
ระบบ CHE QA online และติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ 

  - จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่ม 
พูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

  - ด าเนินการจัดการเพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 

1.4 ก าหนดผู้ก ากับดูแล และผู้จัด เก็บ
ข้อมูล ตามองค์ประกอบ 

1.5  จัดท าปฏิทินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
     1.6 มอบคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้กับระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ดี 
    1.7 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ฯ เข้าใจเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพ ฯ โดยผ่าน
รูปแบบการประชุมคณะกรรมการด าเนิน 
งานกลางประกันคุณภาพการศึกษา  

2. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
  คณะกรรมการอ านวยการท าหน้าที่

ควบคุม ติดตามการด า เนินงานของ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะกรรมการด าเนินงานกลางประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีระบบติดตามผลการด าเนิน  
งานการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ติดตามทุก ๆ 6 เดือน และ 9 เดือน และมี
น าผลการรายงานการติดตามดังกล่าว ฯ  
มารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานกลางประกันคุณภาพ 

3. ประเมินคุณภาพ  
 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ หน่วยสนับสนุน และระดับ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. โดยก าหนดการประเมินคุณภาพ 
ดังนี้ 

ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3 - 14 
มิถุนายน 2562 

ระดับคณะ ระหว่ างวันที่  24 - 28 
มิถุนายน 2562 

ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระหว่าง
วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 

ระดั บมหาวิทยาลั ย  วั นที่  4  - 5 
กันยายน 2562  

การน าผลประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการประมวล  
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  
ตามตัวบ่งชี้ และน ารายงานเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการส่งรายงาน     
ผลการประเมินตนเองให้กับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ก าหนดผ่านระบบ CHE QA Online และ
น าผลการประเมินคุณภาพ ข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากคณะกรรมการ ไปจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

มหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะที่ได้ 
จากคณะกรรมการการประเมินมาจัดท า
เป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  
ทุกตัวบ่งชี้ 
     นอกจากนั้นแล้วมหาวิทยาลัยมีระบบ
สารสนเทศที่ สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมหาวิทยาลัยมีการ
จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คือ 
ระบบ MIS ซึ่งเป็นระบบงานที่ครอบคลุม
ทุกด้าน ได้แก่ ระบบบุคลากร ระบบการเงิน 
พัสดุ บัญชี ระบบต้นทุน ระบบรับนักศึกษา 
ระบบงานบริการ และระบบ UOC สกอ. ซึ่ง
สนับสนุนข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง
ตามระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ อุดมศึกษา (CHE 
QA Online) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 5.00   
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ตัวบ่งช้ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
อธิบายตัวบ่งชี ้
 ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการก ากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงานใน
แต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
 
 

หมายเหตุ : คณะที่ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผล
ในตัวบ่งช้ีนี้ให้ครบถว้น 

 
ผลการด าเนินงาน 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 คณะครุศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้       4.50 คะแนน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้      4.09 คะแนน  
 คณะวิทยาการจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้       4.04 คะแนน  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้      4.17 คะแนน  
 

ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
 
 

รายการหลักฐาน 
 5.2.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ 
  5.2.1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์  
                        และสังคมศาสตร์ 
 5.2.1.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
  5.2.1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี 

คะแนนที่ได้ = 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

16.80 
= 4.20 คะแนน 

4 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

4.00 
ผลการประเมินของทุกคณะ 

(4.50+4.09+4.04+4.17)/4 =4.20  
4.20   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมี
การด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2.  มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4.  น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 5.  น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน
ของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกใน
การก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและ
คณะให้ เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ 
ได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตร คณะ และ
หน่วยงาน ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานกลางประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อ
รับทราบนโยบาย ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และก ากับ
ติดตามงานประกันคุณภาพของระดับ
หลักสูตร และคณะ พร้อมทั้งยังเป็นเวที
ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้สามารถ
ด าเนิ นงานด้ านการประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างครบถ้วน โดย
ประกอบด้วย 

การควบคุม  มหาวิทยาลัยมีการ
ก าหนดเปูาหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อให้
บรรลุ เปูาหมายที่ตั้ งไว้  มีการก าหนด     
ผู้ก ากับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้จัดท า
รายการหลักฐาน จึงมีการจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานกลางประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นประจ าทุกเดือน 
เพื่อเป็นการควบคุมให้ไปถึงเปูาหมายที่  
ตั้งไว้ และส าหรับแก้ไขปัญหาในระหว่าง
ทาง 

ติดตามการด าเนินงาน มีการติดตาม
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มีการมอบแบบฟอร์มให้กับคณะ และ
หน่ ว ย ง าน เพื่ อ ติ ด ต าม สถานการณ์
ด าเนินงาน ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้
แต่ละคณะ หน่วยงานประเมินโครงการ
ตามกระบวนการ PDCA โดยข้อค้นพบ
จากการประเมินโครงการจะน าไปพัฒนา

5.3.1.1 ค าสั่งที่ 3067/2561 เร่ือง 
แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน 
กลางประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2561 
5.3.1.2 เปูาหมายแต่ละตัวบ่งชี้ตาม
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 (1 
มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 
2562) 
5.3.1.3 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 
5.3.1.4 แบบรายงานการก ากับ ตดิตาม 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ปีการศึกษา 
2560 
5 .31 . 5  บั นทึ กข้ อความ  ที่  ศ ธ 
0563.24/283 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2561 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ครั้งที่ 
10/2561 เรื่ องรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ในปีถัดไป โดยติดตามทุก ๆ 6 เดือน และ 
9 เดือน และ 

ประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัย ได้
จัดให้มีการประเมินคุณภาพการ ศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน 
และมหาวิทยาลัย มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
การประมวล ผลการด าเนินงานต่าง ๆ 
ตามตัวบ่งชี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
และน ารายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
รวมทั้งมีการส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ให้กับส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภายในตามเวลาที่ก าหนด
โดยผ่านระบบ CHE QA Online และน า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการ ผู้
ประเมิน ไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 

 2 มีคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการระดับ
มหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ
พิจารณา 

มีการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนิน 
งานกลางประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
ประจ าทุกเดือน ตลอดปีการศึกษา 2561 
เพื่อเป็นการติดตามการด าเนินงาน ของ
ระดับหลักสูตร คณะ และหน่วยงาน แล้ว
น าผลการ ติดตามที่ได้รายงานในที่ประชุม
เพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 

5.3.2.1 วาระการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานกลางประกันคุณภาพการ 
ศึกษา 
5.3.2.2 เปูาหมายแต่ละตัวบ่งชี้ตาม
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560      
(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 
2561) 
5.3.2.3 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 
5.3.2.4 แบบรายงานการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ปีการศึกษา 
2560 
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 3 มีการจัดสรรทรัพยากร
เพื่ อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลัก 
สูตรและคณะ ให้เกิด 
ผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

มีการจัดสรรทรัพยากรด้านงบประมาณ
ให้กับหลักสูตร และคณะต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร 
และคณะ น าไปใช้ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน จัดกิจกรรมต่าง ๆ การ
จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ
สนับสนุนการเรียน การสอน และเพื่อ
ด าเนินการตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตร 
และคณะต่อไป  

 

5.3.3.1 รายละเอียดการจัดสรรงบ 
ประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลั ย     
ราชภัฏธนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) 
5.3.3.2 รายละเอียดการจัดสรรงบ 
ประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560 - 30 กันยายน 2561) 
5.3.3.3 รายละเอียดการจัดสรรงบ 
ประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลั ย      
ราชภัฏธนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562) 
5.3.3.4 รายละเอียดการจัดสรรงบ 
ประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562) 

 4 น าผลการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสูตร 
และทุกคณะที่ ผ่ าน
กา รพิ จ ารณาของ
ก ร ร ม ก า ร ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัยเสนอ
สภามหาวิ ทยาลั ย 
เพื่อพิจารณา 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายในของระดับหลักสูตร คณะ 
และมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 
- 2560 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิ จ า รณา ผล กา ร ป ระ เมิ น คุณ ภา พ
การศึกษาภายในของระดับหลักสูตร 
ระดับคณะและ ระดับมหาวิทยาลัย ใน
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีแนวโน้มหรือ
ทิศทางที่ดีขึ้น  

5.3 .4 .1  บันทึกข้อความ  ที่  ศธ 
0563.24/283 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2561 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 
10/2561 เรื่ องรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
5.3.4.2 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของ
มหา วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ ธ นบุ รี  ปี
การศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 
ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 
2 5 6 0  ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ครั้งที่ 
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10/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 
2561 
5.3.4.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
คณะ ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 
2558 ปีการศึกษา 2559 และปีการ 
ศึกษา 2560 ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ครั้งที่ 
10/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 
2561 

 5 น าผลการประเมิน   
และข้อเสนอแนะจาก    
สภามหาวิ ทยาลั ย     
มาปรับปรุงหลักสูตร
และการด าเนินงาน
ของคณะให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ครั้งที่ 10/2561 และน าข้อเสนอแนะ  
จากสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้คณะทั้ง 4 
คณะด าเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัย
เสนอแนะต่อไป 

อีกทั้งยังน าข้อเสนอแนะจากคณะ 
กรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 มาจัด   
ท าเป็นเอกสาร “การด าเนินงานตามข้อ 
เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการ 
ศึกษา 2560” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การบริการวิชาการ มีการบูรณาโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น การจัดการความรู้ มีการ
รายงานให้ผู้บริหารทราบเก่ียวกับประเด็น
ต่าง ๆ จากการประชุม การบริหารความ
เสี่ยง มีการวิ เคราะห์ความเสี่ ยงจาก
ผู้บริหาร คณะและหน่วยงานมาจัด      
ท า เป็นแผนบริหารความเสี่ ยงระดับ
มหาวิทยาลัย กิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษาได้วิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ แล้ว

5 .3 .5 .1  บันทึกข้อความ  ที่  ศธ 
0563.24/283 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2561 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 
10/2561 เรื่ องรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
5.3.5.2 เอกสารการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
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จัดท าแผน และก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แผน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ต่อไป   

 6 มี ผลการประ เมิ น
คุณภาพทุกหลักสูตร
ผ่านองค์ ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีหลักสูตร
ทั้ งหมด 35 หลั กสู ตร ประกอบด้ วย 
หลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 34 หลักสูตร 
และหลั กสู ตรปริญญาโท จ านวน 1 
หลักสูตร โดยทั้ ง 35 หลั กสู ตร ผ่ าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานทุก
หลักสูตร ซึ่ ง  มีค่ า เฉลี่ ยของคะแนน
ประเมินทุกหลักสูตรอยู่ที่คะแนน 3.32 

5.3.6.1 ตารางสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 
5.3.6.2 เล่มรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ทั้ง 4 คณะ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไม่บรรล)ุ 

5.1 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ  - 5.00 

5.2 4.00 
คะแนนเฉลี่ยของผลการ

ประเมินระดับคณะทุกคณะ  - 4.20 

5.3 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ  - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 4.73 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ความส าคัญในเรื่อง

การประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานสนับสนุนให้
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน และ
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการในระดับ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยควรมีเตรียมการส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ใหม่ ให้
ทั่วถึงทั้งองค์กร 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
สรุปการประเมิน และ 

ทิศทางการพัฒนา 
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สรุปการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
สรุปการประเมิน 
 ตารางท่ี ส.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 
ของมหาวิทยาลัย 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
3.29 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 
ทุกหลักสูตร 

3.32 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ ามหาวทิยาลัยที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

3.13 
25 

X 5 3.13 
40 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ ามหาวทิยาลัยที ่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.67 
20.83 

X 5 1.74 
60 

ตัวบ่งช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ 
พัฒนางานวิจัยหรืองานสังสรรค ์

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

4.51 
23.23 

= 4.65 4.65 
5 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

4.25 
18.22 

= 3.64 3.64 
5 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.00 มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของมหาวทิยาลัยเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย 
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
4.00 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 
4.20 

ตัวบ่งช้ี 5.3 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพ
หลักสตูรและคณะ 

5.00 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.30 55.68/13 = 4.28 

1 ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นคะแนนหรือระบุเป็นจ านวน  
หรือระบุเป็นข้อ 
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ตารางท่ี ส.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
 
 

องค์ 
ประกอบท่ี 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 5 
1.2, 1.3 

(3.13+1.74) 
1.4, 1.5 

(5.00+5.00) 
1.1 

(3.32) 
3.64 ระดับด ี

2 3 
2.2 

(4.65) 
2.1 

(5.00) 
2.3 

(3.64) 
4.43 ระดับด ี

3 1 - 
3.1 

(5.00) 
- 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 
4.1 

(5.00) 
- 5.00 ระดับดีมาก 

5 3 - 
5.1, 5.3 

(5.00+5.00) 
5.2 

(4.20) 
4.73 ระดับดีมาก 

รวม 13 3 7 3 4.28 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
3.17 

ระดับพอใช้ 
5.00 

ระดับดีมาก 
3.72 

ระดับดี 
  

 
1) *ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลกัสูตร 
2) *ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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ทิศทางการพัฒนา 
 1. เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มปีระเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

แผนพัฒนาคุณภาพ  
(Improvement Plan) 

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

แผนพัฒนาต าแหน่งทางวชิาการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์,  
รองศาสตราจารย์) 

ผศ. = 26 คน 
รศ. = 7 คน 
รวม 33 คน 

ผศ. = 28 คน 
 
รวม 28 คน 

ผศ. = 31 คน 
รศ. = 4 คน 
รวม 35 คน 

ผศ. = 22 คน 
 
รวม 22 คน 

ผศ. = 20 คน 
 
รวม 20 คน 

แผนพัฒนาระดับคุณวฒุิ 
(ปริญญาเอก) 

12 คน 5 คน 15 คน 5 คน 15 คน 

แผนพัฒนาระดับคุณวฒุิ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ป.โท 
1 คน 

ป.โท 
4 คน 

ป.โท 
5 คน 

ป.โท 
4 คน 

ป.โท  4 
ป.เอก  2 

 
 2. แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
แผนพัฒนาต าแหน่งทางวชิาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, 
รองศาสตราจารย์) 

ผศ. = 54 คน 
รศ. = 7 คน 

รวม 61 คน 

ผศ. = 53 คน 
รศ. = 4 คน 
รวม 57 คน 

ผศ. = 127 คน 
รศ. = 11 คน 
รวม 138 คน 

แผนพัฒนาระดับคุณวฒุิ (ปริญญาเอก) 17 คน 21 คน 52 คน 

แผนพัฒนาระดับคุณวฒุิบุคลากรสายสนับสนุน ป.โท  5 คน 
 

ป.โท  9 คน 
 

ป.โท  18 คน 
ป.เอก  2 คน 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา  2561 
(1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562) 

 
 

วันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 
  

 
 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 
 3.  อาจารย์ภาคย์   พราหมณ์แก้ว กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารย์ ธีระดา  ภิญโญ  กรรมการ 
 5.  อาจารย์ ดร.สุรางคนา  มัณยานนท์ กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วันที่ 4 - 5 กันยายน 2562 

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

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2561 นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและ    
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ เพ่ือให้
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและค้นหาจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น    
ในการประเมินครั้งนี้ได้ ตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
ตลอดจนสนทนากลุ่มกับนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งสังเกตโดยการตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่าผลการตรวจประเมินในภาพรวมอยู่ใน ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
5 องค์ประกอบเท่ากับ 4.21 ดังผลประเมินตามรายองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ. ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 คะแนน 3.64 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับด ี
  องค์ประกอบที่ 2 คะแนน 4.42 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับด ี 
  องค์ประกอบที่ 3 คะแนน 5.00 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก 
  องค์ประกอบที่ 4 คะแนน 5.00 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก 
  องค์ประกอบที่ 5 คะแนน 4.40 ผลการด าเนินการอยู่ในระดับด ี

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 1. ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาใหม่ได้น้อยลง ถึง 1,058 คน (ร้อยละ 
28.78) เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 รวมถึงโอกาสในการเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพจะน้อยลงด้วย (ยกเว้น
คณะครุศาสตร์) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยควรมองหากลุ่มเป้าหมาย
อ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น กลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วต้องการพัฒนาทักษะการท างาน หรือเพ่ิมเติมความรู้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน ไม่มุ่งปริญญา ไม่ต้องออกจากอาชีพการงาน โดยการพัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้น 
อาจเป็นหลักสูตรเปิดกว้างส าหรับบุคคลทั่วไป หรือหลักสูตรความร่วมมือกับองค์การภาครัฐและเอกชน      
เป็นต้น 
 2. อาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีเพียงร้อยละ 20.83 เป็นต าแหน่งในระดับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกือบทั้งหมด และไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยยังจ าเป็นต้องก ากับสนับสนุนให้อาจารย์ สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ มีต าแหน่งทาง
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วิชาการเพ่ิมมากขึ้นและในระดับที่สูงขึ้นต่อไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการสอน (ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญใน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ) ให้เหมาะสมกับสังคมยุคดิจิทัล  
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ควรจัดท าแผนพัฒนาระยะยาว มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ในการพัฒนาและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เต็มตามศักยภาพ ทั้งในด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และบริการ
วิชาการ เพ่ือรองรับเขตอุตสาหกรรมสมุทรปราการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้มากกว่าแผนบริการทางวิชาการแก่
สังคมและแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่แล้ว โดยมีการประเมินความต้องการ (Needs assesment) ที่แม่นตรง 
เตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอ ทั้งในเรื่องอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ สิ่งสนับสนุนการด าเนินงาน 
รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนและการสนับสนุนจากภาครัฐควบคู่ไปด้วย 
 
2. สรุปข้อมูลพื้นฐาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปิดท า
การสอน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษา 
 พ.ศ.2498 โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โอนมาสังกัดกรมการฝึกหัดครู  ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการแต่ยังคงท าหน้าที่ผลิตครูอาชีวศึกษา 
 พ.ศ.2504 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี มีนโยบายที่จะ
ผลิตครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เช่นเดียวกับโรงเรียนฝึกหัดครูอื่นๆ 
 พ.ศ.2512 เปิดสอนภาคนอกเวลาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นครั้ง
แรก 
 พ.ศ.2513 กรมการฝึกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี เป็นวิทยาลัยครูธนบุรี 
 พ.ศ.2514 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูงเป็นครั้งแรก 
 พ.ศ.2519 ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 
 พ.ศ.2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร 2 ปี (ค.บ. 2 ปี) วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นครั้งแรก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาส าหรับภาคนอกเวลา รับครูประจ าการและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้าเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อ.ค.ป.)     
ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ส่งเข้ารับการอบรม 
 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยู่ในวิทยาลัยครูกลุ่มที่แปด ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครู
ว่าด้วยการบริหารกลุ่มวิทยาลัย 
 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยู่ในวิทยาลัยครูกลุ่มที่แปด เปลี่ยนไปอยู่ใน “สหวิทยาลัย
รัตนโกสินทร์” ตามประกาศข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัย พ.ศ.2528 ให้วิทยาลัยครู
ด าเนินงานร่วมกัน เรียกว่าสหวิทยาลัย 
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 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบัน      
ราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 
 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เป็นผลท าให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยนสถานภาพเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ เป็นนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 
 พ.ศ.2548 ได้ขยายการเปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นเอง
หลายหลักสูตร และท าการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมให้เป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
พ.ศ. 2549 เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใช้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป  
 พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yulin Normal 
University, Guangxi Normal University และ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan College of 
Business Management สาธารณ รั ฐป ระชาชนจี น  และ Thurgau University of Teacher Education 
สมาพันธรัฐสวิส 
 พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Kunming 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism 
ไต้หวัน  
 พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย University of 
Miyazaki ญี่ปุ่น 
 พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ดังนี้ 
  - Dali University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไต้หวัน 
  - National Pingtung University, ไต้หวัน 
  - Trans World University, ไต้หวัน 
  - National Taipei University of Technology (Taipei Tech), ไต้หวัน 
  - University Mahasaraswati Denpasar, อินโดนีเซีย 
  - Technological University of the Philippines, ฟิลิปปินส์ 
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 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ดังนี้ 
  - Mean Chey University, กัมพูชา 
  - Thai Nguyen University, เวียดนาม 
  - Hainan College of Foreign Studies, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Yunnan College of Business Management, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Kunming University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไต้หวัน 
 พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ดังนี้ 
  - The National University of Laos, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Nanchang Institute of Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Fu Zhou Chuangxin Vocational College, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ดังนี้ 
  - University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา 
  - Guangxi Agricultural Vocational College of People’s Republic of China, 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษามีภาระหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทางปัญญา แสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นนักวิชาชีพที่ดี พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนางาน ในหน้าที่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการ
เพ่ือการเรียนรู้ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองให้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เป็นพ้ืนที่จัดการศึกษาเดียวกัน 
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3. วิธีประเมิน 
 3.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
 คณะกรรมการประเมินประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยแบ่งองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 1. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (ประธานกรรมการ) รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2, 5.3 
 2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 4.1 
 3. อ.ภาคย์ พราหมณ์แก้ว (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 1.4, 1.5 
 4. รศ.ธีระดา   ภิญโญ (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3 
 5. อ.ดร.สุรางคณา มัณยานนท์ (กรรมการและเลขานุการ) รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3 
 
และมีการตรวจเยี่ยมแต่ละหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ (กรรมการ) ตรวจเยี่ยมส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.  อ.ดร.สุรางคณา มัณยานนท์ (กรรมการและเลขานุการ) ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ 
 
 

 ซึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การตรวจเอกสาร
หลักฐาน สังเกต สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม คณะกรรมการได้สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร สายสอนและสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
โดยแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ผู้สัมภาษณ์ คือ 1. รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล 
    2. รศ.ธีระดา   ภิญโญ 
    3. อ.ดร.สุรางคนา  มัณยานนท์  
 โดยกลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนอาจารย์ และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
 
 กลุ่มที่ 2 ผู้สัมภาษณ์ คือ 1. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ 
    2. อ.ภาคย์ พราหมณ์แก้ว 
 โดยกลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากร ตัวแทน นักศึกษา และศิษย์เก่า 
 
 อีกทั้งยังร่วมกันค้นหาร่องรอยการด าเนินการในทั้ง 5 องค์ประกอบ แล้วน ามาสรุปผลการประเมิน
และพิจารณาหาจุดเด่น แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 3.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายตัวบ่งชี้ และสัมภาษณ์วิธีด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตารางท่ี ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
                 ปีการศึกษา 2561 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 
ของมหาวิทยาลัย 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

3.29 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 

ทุกหลักสูตร 
3.32 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ ามหาวทิยาลัยที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

3.13 
25 

X 5 3.13 
40 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ ามหาวทิยาลัยที ่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.67 
20.83 

X 5 1.74 
60 

ตัวบ่งช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 
ตัวบ่งช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ 
พัฒนางานวิจัยหรืองานสังสรรค ์

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

4.51 
23.23 

= 4.65 4.65 
5 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

4.25 
18.09 

= 3.62 3.62 
5 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.00 มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของมหาวทิยาลัยเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย 
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

5.00 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

(โดยมีข้อ 1, 2,  3, 4, 5 ,7) 
4.00 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
4.00 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 
4.20 

ตัวบ่งช้ี 5.3 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพ
หลักสตูรและคณะ 

5.00 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.30 54.66/13 = 4.21 

1 ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นคะแนนหรือระบุเป็นจ านวน  
หรือระบุเป็นข้อ 
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ตารางท่ี ป.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2561 
 
 

องค์ 
ประกอบท่ี 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 5 
1.2, 1.3 

(3.13+1.74) 
1.4, 1.5 

(5.00+5.00) 
1.1 

(3.32) 
3.64 ระดับด ี

2 3 
2.2 

(4.65) 
2.1 

(5.00) 
2.3 

(3.62) 
4.42 ระดับด ี

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 

(4.20) 
4.40 ระดับด ี

รวม 13 3 7 3 4.21 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
3.17 

ระดับพอใช้ 
4.86 

ระดับดีมาก 
3.71 

ระดับดี 
  

 
*ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสตูรทุกหลักสูตร 
*ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะทกุคณะ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

จุดเด่น 
- 

แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยควรประเมินการใช้ช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ในการ

ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลความรู้ ที่ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ         

อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสื่อให้ทั่วถึงและเกิดประโยชน์มากที่สุด  

2. การจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา รวมถึงการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ของแผนควรให้สะท้อน 

กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของนักศึกษา และพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การก ากับติดตามแผนการพัฒนาบุคลากรทางด้านต าแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกอย่างเป็นระบบ 
2. การทบทวนแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงบุคลากร อาทิ เช่น การเกษียณอายุราชการ และลาออก การโอนย้ายหน่วยงาน 
เป็นต้น 

3. การก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 

แนวทางการพัฒนา 
1. ควรเพ่ิมกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณาจารย์อย่างชัดเจน โดยส่งเสริมการ

สร้างผลงานวิจัยที่สามารถน าไปขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ควรหาแนวทางสร้างความเข้าใจให้คณาจารย์ ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและมีคุณภาพ

มากขึ้น ส่งเสริมให้มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ส่งผลให้น าไปใช้ประโยชน์ในการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ในปีการศึกษา 2561 ( 4 หลักสูตร) ให้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ระดับ
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีในปีการศึกษา 2562 

4. ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดี
ให้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพ่ือสร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร 
ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการฯ 
สกอ. เพื่อประกาศข้ึนทะเบียนรายชื่อในฐานข้อมูลหลักสูตร TQR ของสกอ. ในปีการศึกษาต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเด่น 

มหาวิทยาลัยมีแผนการวิจัย ระบบ และกลไกการบริหารและสนับสนุนงานวิจัย โดยเฉพาะการจัดหา
แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
คณาจารย์ และนักวิจัย โดย คณาจารย์ และนักวิจัยมีศักยภาพด้านการวิจัย เนื่องจากได้รับเงินทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนมาก 

 

แนวทางเสริม 

1. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยเป็นอย่างดี ดังนั้น ในด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย หรือ 
งานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 

2. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมขึ้นในการวิจัย เพ่ือพัฒนาและการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ ในด้านการศึกษาปฐมวัยและ
ประถมศึกษาที่เป็นโรงเรียนสาธิตของคณะครุศาสตร์ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้น าทาง
การศึกษาอย่างแท้จริงในท้องถิ่นสมุทรปราการ 

3. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาจารย์ เพ่ิมศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกทั้งระดับชาติ และนานาชาติเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารย์ ให้ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติที่มีฐานข้อมูล   

ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ดังกล่าว 
2. การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการประจ าคณะ/หน่วยงาน ให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานและอยู่ใน

ฐานข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ 
3. คณาจารย์ในทุกคณะ ควรบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถปรากฏชัดเจน ได้

ในมคอ.3 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น 

มหาวิทยาลัยก าหนดชุมชนเป้าหมายที่ชัดเจน และด าเนินการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน      
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลเป็นแนวทางให้ชุมชนสามารถน าไปพัฒนาต่อได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังชุมชนย่านกะดี
จีน ประกอบด้วย 1. ชุมชนวัดกัลยาณ์ 2. ชุมชนกุฎีจีน 3. ชุมชนวัดบุปผาราม 4. ชุมชนวัดประยุรวงศาวาส 5. 
ชุมชนกุฎีจีน และชุมชนโรงคราม 

 

แนวทางเสริม 

1. ส่งเสริม การบูรณาการโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการกับการเรียน การสอน การวิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

2. พื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น 
ศูนย์ทดสอบด้านภาษาต่างประเทศ การใช้อบรม/สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น 

3. แสวงหาแหล่งทุนจากเครือข่ายภายนอกในการด าเนินการด้านบริการวิชาการ 
4. เชื่อมโยงงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับการรับนักศึกษา และการเปิดหลักสูตรใหม่ 
5. ก าหนดแผนบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือรองรับ/ลดความเสี่ยงจากจ านวนนักศึกษาภาคปกติที่ลดลง 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น 

มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์  ส่งเสริม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมหลาย
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การแสดงกระตั้วแทงเสือ การแสดงเพลงเรือ การแสดงเพลงพ้ืนบ้านและการแสดง
โขนนั่งราว เป็นต้น 

แนวทางเสริม 

1. สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับกับสาธารณชนทั่วไป  

2. บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

3. ร่วมมือกับชุมชนในการสร้างมาตรฐานหรือองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ผ่านกระบวนการวิจัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดเด่น 

 
- 

 

แนวทางเสริม 

 
- 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการไว้แล้ว ควรพิจารณาในเรื่องความ
คุ้มค่าให้ชัดเจน ตลอดจนมีการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมแผนการจัดหารายได้ หรือระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณท่ีเป็นไปได้ให้ชัดเจน จะท าให้แผนดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีระบบการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. การจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีระบบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว หากจัดให้มีการติดตาม
ผลที่เกิดขึ้นว่า ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่ อย่างไร จะท าให้การ
จัดการความรู้ มีประโยชน์และคุ้มค่ามากขึ้น 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 10/2562 เม่ือวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 

คณะ/หลักสูตร 
จ านวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

ผลการประเมินฯ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 

ผลรวมของค่า
คะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตร ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. คณะครุศาสตร์ 8 8 - 3.21 (ดี) 
(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ -  - 3.40 (ดี) 

(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา -  - 3.23 (ดี) 

(3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา -  - 3.60 (ดี) 
(4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย -  - 3.29 (ดี) 

(5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป -  - 2.91 (ปานกลาง) 

(6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ -  - 2.93 (ปานกลาง) 
(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย -  - 3.18 (ดี) 

(8) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู -  - 3.10 (ดี) 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 11 - 3.43 (ดี) 
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย -  - 3.47 (ดี) 

(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร -  - 3.39 (ดี) 
(3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
และออกแบบดิจิทัล 

-  - 3.51 (ดี) 

(4) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ -  - 3.38 (ดี) 
(5) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ -  - 3.45 (ดี) 

(6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์ 
     ศิลปะดิจิทัล 

-  - 3.23 (ดี) 

(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง -  - 3.46 (ดี) 

(8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ -  - 3.38 (ดี) 
(9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน -  - 3.42 (ดี) 

(10) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

-  - 3.54 (ดี) 

(11) หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ -  - 3.54 (ดี) 
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คณะ/หลักสูตร 
จ านวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

ผลการประเมินฯ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 

ผลรวมของค่า
คะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตร ผ่าน ไม่ผ่าน 

3. คณะวิทยาการจัดการ 7 7 - 3.39 (ดี) 

(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต -  - 3.29 (ดี) 
(2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต -  - 3.44 (ดี) 

(3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต -  - 3.96 (ดี) 
(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ  
     (ฉบับปรับปรุง) 2560 

-  - 3.48 (ดี) 

(5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -  - 3.35 (ดี) 
(6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา -  - 3.00 (ปานกลาง) 

(7) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -  - 3.23 (ดี) 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 9 - 3.21 (ดี) 

(1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า -  - 3.16 (ดี) 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ -  - 3.13 (ดี) 
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร -  - 3.53 (ดี) 

(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -  - 3.32 (ดี) 

(5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  
     อุตสาหกรรม 

-  - 3.29 (ดี) 

(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -  - 3.37 (ดี) 
(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ  
     เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

-  - 3.06 (ดี) 

(8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา -  - 3.17 (ดี) 

(9) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -  - 2.90 (ปานกลาง) 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 10/2562 เม่ือวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยา 
การจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.21 3.43 3.39 3.21 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.53 2.60 2.50 3.18 
1.3 อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 2.16 1.62 1.67 1.55 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน 
      อาจารย์ประจ า 

5.00 3.75 1.00 5.00 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 4.15 3.57 3.09 3.82 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
      หรืองานสร้างสรรค์ 

5.00 5.00 5.00 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 4.73 5.00 3.57 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.61 2.99 5.00 2.71 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 4.54 4.24 5.00 3.76 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพนัธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 4.00 4.00 5.00 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 5.00 4.50 4.50 5.00 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.50 4.09 4.04 4.17 

ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี
 


