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 1 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 2562 

 

ขอมูลเบื้องตนของมหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทํา

การสอน เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2498 โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาท่ีผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2504 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี มีนโยบายท่ีจะ

ผลิตครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอ่ืนๆ 

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

แรก 

 พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัยครูธนบุรี 

 พ.ศ.2514 เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ช้ันสูงเปนครั้งแรก 

 พ.ศ.2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 

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

วิทยาศาสตรท่ัวไปเปนครั้งแรก ท้ังภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและ

บุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.) ซ่ึง

หนวยงาน      ตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครู

วาดวยการบริหารกลุมวิทยาลัย 

 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซ่ึงอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด เปลี่ยนไปอยูใน “สหวิทยาลัย

รัตนโกสินทร” ตามประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครู

ดําเนินงานรวมกัน เรียกวาสหวิทยาลัย 

 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบัน 

ราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 

 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี  จึงเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม

พระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 

 พ.ศ.2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

หลายหลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

พ.ศ. 2549 เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป  

 พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yulin Normal 

University, Guangxi Normal University และ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan College of 

Business Management สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Thurgau University of Teacher Education 

สมาพันธรัฐสวิส 

 พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Kunming 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism 

ไตหวัน  

 พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย University of 

Miyazaki ญี่ปุน 

 พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังนี้ 

  - Dali University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน 

  - National Pingtung University, ไตหวัน 

  - Trans World University, ไตหวัน 

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

  - University Mahasaraswati Denpasar, อินโดนีเซีย 

  - Technological University of the Philippines, ฟลิปปนส 

 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังนี้ 

  - Mean Chey University, กัมพูชา 

  - Thai Nguyen University, เวียดนาม 

  - Hainan College of Foreign Studies, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Yunnan College of Business Management, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Kunming University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

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

ตางประเทศ ดังนี้ 

  - The National University of Laos, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Nanchang Institute of Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Fu Zhou Chuangxin Vocational College, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

ในตางประเทศ ดังนี้ 

  - University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา 

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ระบุวาใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน 

อุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของ

ทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชนมีสวนรวมในการจัดการ

การบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมี

วัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ระบุวา ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ (1) แสวงหาความจริงเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรัก

และผูกพันตอทองถ่ิน อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรู เทาทันการ

เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต บัณฑิตของ

ประเทศ (3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ

ของชาติ (4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง ทองถ่ินใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือ

ประโยชนของสวนรวม (5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง (6) ประสานความรวมมือและชวย เหลือ

เก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให

เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมให

เกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
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ยั่งยืน (8) ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดกําหนดภารกิจในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราช- 

บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 โดยเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยาง     

มืออาชีพ เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู มีความโดดเดนทางดานอุตสาหกรรมบริการ วิจัย สราง     

องคความรูและนวัตกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน    

อยางยั่งยืน 

 ในการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดรวมกันกําหนดพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 เขต ไดแก เขต

ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ราษฎรบูรณะ บางกอกใหญ จอมทอง ทวีวัฒนา บางพลัด       

บางขุนเทียน บางคอแหลม และประเวศ สวนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอบางพล ี

อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางเสาธง โดย   

ในเบื้องตน ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดูแลอําเภอบางพลี ซ่ึงเปนอําเภอท่ีต้ังของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เปนเบื้องตน 
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ปรัชญา / วิสัยทัศน / คติพจน / พันธกิจ 

ปรัชญา (Philosophy) :   

 มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูคูคุณธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินกับภูมิปญญาสากล สรางองคความรู

เพื่อพัฒนาทองถ่ินใหยั่งยืนและสรางสังคมคุณภาพ 
 

คติพจน (Motto) :    

 สิกฺขมยปฺญา ปญญาเกิดจากการศึกษา 
 

วิสัยทัศน (Vision) :    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปนสถาบัน

หลักที่บูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพื่อสรางความมั่นคงใหกับประเทศ 
 

พันธกิจ (Mission) :    

 1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 

 2. พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยการถายทอด

องคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 

 3. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน และเสริมสรางความเขมแข็งของ

ผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชนตอสวนรวม 

 4. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มุงเนนการบูรณาการ

เพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินและบูรณาการกับภูมิปญญาสากล 

 6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอม

รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : 

 1.  ผลิตและพัฒนาครู/ บุคลากรทางการศึกษา 

 2.  พัฒนาทองถ่ินโดยนอมนําแนวทางพระราชดําริสูการปฏิบัต ิ
 

อัตลักษณของบัณฑิต : 

 1.  มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการตามแนวพระบรมราโชบาย 

  - มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง 

  - มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง 

  - มีอาชีพมีงานทํา 

  - เปนพลเมืองดีมีวินัย 

 2.  มีจิตอาสา 

 3. มีทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 
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สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี กลุมตรวจสอบภายใน 

 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ 

 

คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

หนวยงานวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

หนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ 

คณะครุศาสตร 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ 

- งานโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ  

โครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวฒันธรรม 

- งานวิชาการดานศิลปวฒันธรรม  

  และศูนยธนบุรีศึกษา วฒันธรรมและอาเซียน 

  

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ 

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ 

- ภาควิชามนุษยศาสตร 

- ภาควิชาสังคมศาสตร 

สํานักงานอธิการบด ี

- สํานกังานอธกิารบด ี

- กองกลาง 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศึกษา 

- กองพัฒนาระบบบริหาร 

- กองคลังและพัสด ุ

- กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 

- กลุมงานกฎหมายและวินัย 

- กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ 

  วิสาหกจิและสหกิจศึกษา 

  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานวจิัย พัฒนา เผยแพร และบริการวิชาการ 

  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานหอสมุดและสารสนเทศ 

- งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ศูนยภาษา 

- ศูนยคอมพิวเตอร 

  

สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ  

- งานหลักสูตร และแผนการเรียน 

- โครงการบัณฑิตศึกษา  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 ในป พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

ท่ัวประเทศ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงมีหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรมราโชบายท่ี

กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีสงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด

พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ

ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง

รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน

ประจําทุกป 

 จากกฎกระทรวงดงักลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

ข้ึน โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนา และไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตป

การศึกษา 2562 เปนตนไป  

 องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาข้ึน ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบัน 

อุดมศึกษาท้ัง 4 ดาน ซ่ึงทําการเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โดยกําหนดองคประกอบดังนี้ 
 

 1.  ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก  

   องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  

   องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

   องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา  

   องคประกอบท่ี 4 อาจารย  

   องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

   องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
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 2.  ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

   องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

   องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

   องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   

   องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

   องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
 

 3.  ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

   องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

   องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

   องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   

   องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

   องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
 

 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

ใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และ

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐาน

ท่ีต้ังไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอตนสังกัดทุกป

การศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอ

สังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 

 อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ใหมีการดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและ

สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานและ

วิสัยทัศนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนด โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุม

คุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการ

ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการระดับ

มหาวิทยาลัยในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีจะมีการรับรอง

คุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ี
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สะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

 

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 รอบปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 กําหนด

จัดเก็บขอมูลตั้งแตมิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563 นับรวมแลวจํานวน 12 เดือน 

 

กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน

และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 P  = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนา

นี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผน โดยตองเก็บขอมูลตั้งแตตนปการศึกษา 

 D  = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา  

 C/S =  ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เปนระยะอยางตอเนื่อง 

 A  = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอต้ังงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช

งบประมาณกลางป หรืองบประมาณพิเศษก็ได  

 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดไวดังนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 

 2.  มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online 

และใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป ท้ังระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 

 3.  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online  

 4. คณะนําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 

 5.  คณะประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรท่ีไดรับการ

ประเมินแลว 
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 6.  มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ มาจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

 7.  มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ พรอมนําผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยในปการศึกษาถัดไป 

 8.  ผูบริหารมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน 

แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ 

 9.  สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online 

ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา 

  

แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 มหาวิทยาลัย ตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกป

การศึกษา  ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดยมหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหหนวยงานตนสังกัดทราบผานระบบฐานขอมูลดานการประกัน

คุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได

มากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยตองดําเนินการ

เปนประจําทุกป โดยหลักสูตรสามารถแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเปนคนกาวทันความทันสมัย

ของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA Online 

 ในกรณีท่ีตองการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ใหดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กําหนดไวดังนี้ 

 - ผูประเมินคุณภาพภายใน จํานวนอยางนอย 3 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ี

ขอรับการประเมิน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอยางนอยหนึ่งคนตองมี

คุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน ท้ังนี้ประธานกรรมการตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 - คณะกรรมการทุกคนตองเปนผู ท่ี ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแตละระดับ

การศึกษาเปนดังนี้ 

 - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับ

ผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับรอง

ศาสตราจารยข้ึนไป 

 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับ

ศาสตราจารยข้ึนไป 

 

 ในกรณีท่ีประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย 

ไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 

อุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัย กําหนดไวดังนี้ 

 - ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของมหาวิทยาลัย 

 - ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 - กรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผู

ประเมินของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยตองผานการฝกอบรมหลักสูตร

ผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เปนดังนี้ 

 1. ประธานกรรมการ 

  - ผูท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาข้ึนไป และมีประสบการณเปน

ผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 

  - ผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ 

  - ผูท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 

 2. กรรมการ 

  - กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาท่ีเปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

  - กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาท่ีในระดับผูอํานวยการหนวยงานข้ึนไปมาแลวไม

นอยกวา 2 ป 
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หมายเหตุ 

 1. แนวทางการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรท่ีขอปดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไมมี

นักศึกษามาสมัครเรียนท่ีกําหนดไว คือ กรณีหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตอง

แจงให สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงคางอยู อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวยังตองทําหนาท่ี

อาจารยประจําหลักสูตรตอไป และจัดการเรียนการสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้

มหาวิทยาลัยยังตองดําเนินการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรเปนประจําทุกป โดยประเมินองคประกอบท่ี 1 

การกํากับมาตรฐาน และองคประกอบท่ีเก่ียวของ เฉพาะตัวบงชี้ ท่ีมีการดําเนินการ เพ่ือนําผลท่ีไดมา

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอ่ืน ๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจาก

การประเมิน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสําคัญ อนึ่งการประเมินตนเอง

ดังกลาวเปนการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสูตรเฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการดําเนินงานในการคํานวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการ

ประเมินเทานั้น และดําเนินการผานระบบ CHE QA Online 

 2. หลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรท่ีเปน

ตัวบงชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, และ 6.1) การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้เชิง

คุณภาพในระดับหลักสูตรท่ีเนนกระบวนการ เพ่ือใหผูประเมินนําไปใชในการตัดสินผลการประเมินใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน ใหยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรกําหนดผลลัพธซ่ึงแสดงคุณภาพท่ีตองการจากกระบวนการ

ท่ีไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการ

ดําเนินงานท่ีเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด หากหลักสูตรไมไดผลลัพธตามท่ีตองการ ใหอธิบายวามีการปรับปรุง

วิธีการทํางานอยางไร เพ่ือนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ (หมายเหตุ : ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไม

ควรพิจารณาแตละประเด็นยอย และกรณีจะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคําอธิบายท่ีเห็นเปนรูปธรรม) 
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เปาหมายแตละตัวบงชี้ตามองคประกอบในการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562  

(1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 9/2562 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  

 

เกณฑพิจารณา ตัวบงชี้ 

เปาหมายปการศึกษา 2562 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

คาเฉล่ียผลประเมิน 

ระดับหลักสูตร 

1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

มีคาเฉล่ียของระดับ 

คุณภาพของทุก

หลักสูตรเทากับ 

3.29 

3.35 - รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

หลักสูตรทุก

หลักสูตรของท้ัง 4 

คณะ 

งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

รอยละของอาจารย

ตามเกณฑ สกอ. 

1.2 อาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

มีอาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละ 25.20 

25.20 x 5 

40 

= 3.15  

- อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

งานประกัน

คุณภาพการศึกษา

และ 

กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

รอยละของอาจารย

ตามเกณฑ สกอ. 

1.3 อาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนง

ทางวิชาการ 

มีอาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมี

ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ รอยละ 

21.60 

21.60 x 5 

60  

= 1.80 

- อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

งานประกัน

คุณภาพการศึกษา

และ 

กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

6 ขอ 1.4 การบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ 

- อ.เอกรินทร ต้ังนิธิบุญ 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

6 ขอ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ 

- อ.เอกรินทร ต้ังนิธิบุญ 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

5 ขอ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะ

และทักษาการใชภาษา 

อังกฤษ (เกณฑใหม) 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00 - รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- ผศ.นพรัตน ปญญาดิลก  

                 พงศ 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

และศูนยภาษา 

ศูนยภาษา 
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เกณฑพิจารณา ตัวบงชี้ 

เปาหมายปการศึกษา 2562 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

5 ขอ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะ

และทักษะดานดิจิทัล 

(เกณฑใหม) 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00 - รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- ผศ.แอนนา พายุพัด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

และศูนย

คอมพิวเตอร 

ศูนยคอมพิวเตอร 

ผลรวมของผลการ

ประเมินรอยละของ

หลักสูตรท่ีนักศึกษา

ชั้นปสุดทายมีสวน

รวมสรางสรรค

นวัตกรรมของทุก

คณะ 

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษา

มีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม (เกณฑใหม) 

คาเฉล่ียของ

คะแนนผลการ

ประเมินรอยละ 

เทากับ 12 

12 

4 

= 3.00 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

คณะท้ัง 4 คณะ งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

7 ขอ 2.1 ระบบและกลไก

งานวิจัย งานสรางสรรค 

หรือนวัตกรรม 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ดร.พรศิริ กองนวล 

- ดร.วีรชัย คําธร 

 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

จํานวนเงินทุนตอ

อาจารยประจําและ

นักวิจัย 

2.2 เงินสนับสนุน

งานวิจัยและ 

งานสรางสรรค 

ผลรวมของผลการ

ประเมินเงิน

สนับสนุนงานวิจัย

และงาน

สรางสรรคของทุก

คณะและสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

เทากับ 23.50 

23.50 

5 

= 4.70 

 

 

 

 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- ดร.วีรชัย คําธร 

 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

รอยละของผลรวม

คานํ้าหนักผลงาน

ทางวิชาการ 

2.3 ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

ผลรวมของคะแนน

ผลการประเมินผล

งานทางวิชาการ

ของทุกคณะและ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา เทากับ

21.25 

21.25 

5 

= 4.25 

 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- ดร.วีรชัย คําธร 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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เกณฑพิจารณา ตัวบงชี้ 

เปาหมายปการศึกษา 2562 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

คาคะแนนรอยละ

ของจํานวนผลงาน 

วิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอ

อาจารยประจําหรือ

นักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

ท่ีรอยละ 30 

2.4 ผลงานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใช

ประโยชนตอชุมชน 

(เกณฑใหม) 

คาคะแนนรอยและ

ของจํานวน

ผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคตอ

อาจารยประจํา

หรือนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

ท่ีรอยละ 18 

18 x 5 

30 

= 3.00 

 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- ดร.วีรชัย คําธร 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

6 ขอ 3.1 ระบบและกลไกการ

บริการวิชาการเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น ชุมชน

หรือสังคม 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- อ.วสุธิดา  นักเกษม 

- อ.ภัทรพล พรหมมัญ 

- อ.วิชัย สีแกว 

- ดร.วีรชัย คําธร 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

- สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน  

- กองบริการ

การศึกษาและ

บริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาและกอง

บริการการศึกษา

และบริการวิชาการ 

 3.2 จํานวนชุมชน

เปาหมายท่ีไดรับการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองตาม

แผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

(เกณฑใหม) 

คารอยละจํานวน

ชุมชนเปาหมายท่ี

ไดรับการพัฒนา

อยางตอเน่ืองตาม

แผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับ

ชุมชนท่ีกําหนด

รอยละ 16 

16 x 5 

20 

= 4.00 

 

 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- อ.วสุธิดา  นักเกษม 

- อ.ภัทรพล พรหมมัญ 

- อ.วิชัย สีแกว 

- ดร.วีรชัย คําธร 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

- สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน  

- กองบริการ

การศึกษาและ

บริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาและกอง

บริการการศึกษา

และบริการวิชาการ 

องคประกอบท่ี 4 : ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

8 ขอ 4.1 ระบบและกลไกดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย (เกณฑใหม) 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ 

- อ.นิชาภา พิมพสุต 

 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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เกณฑพิจารณา ตัวบงชี้ 

เปาหมายปการศึกษา 2562 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

ผลรวมของผลการ

ประเมินผลลัพธดาน

ศิลปและวัฒนธรรม

และความเปนไทย

ของทุกคณะ 

4.2 ผลลัพธดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย (เกณฑใหม) 

ผลรวมของผลการ

ประเมินผลลัพธ

ดาน

ศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย

ของทุกคณะ 

จํานวน 4 เรื่อง 

3.00 - ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ 

- อ.นิชาภา พิมพสุต 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

5 ขอ 5.1 การจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการ

ทํางาน (เกณฑใหม) 

ดําเนินการ 

ครบทุกขอ 

5.00 - รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

คณะท้ัง 4 คณะ สํานักสงเสริม

วิชาการและ 

งานทะเบียน 

7 ขอ 5.2 การบริหารของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือการ

กํากับ ติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจ กลุม

มหาวิทยาลัย และ

เอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ผศ.ดร.ยุวลักษณ  

                เวชวิทยาขลัง 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

- ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

 

- กองนโยบายและ

แผน 

- กองคลังและพัสดุ 

- กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

- งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เกณฑขอ 1 

- กองนโยบายและ

แผน 

เกณฑขอ 2 

- กองคลังและพัสดุ 

เกณฑขอ 3 - 5 

และ 7 

- งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เกณฑขอ 6 

- กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

คะแนนเฉล่ียของผล

การประเมินระดับ

คณะทุกคณะ 

5.3 ผลการบริหารงาน

ของคณะ 

คะแนนเฉล่ียของ

ผลการประเมิน

ระดับคณะทุก

คณะ 

4.25  - รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

6 ขอ 5.4 ระบบกํากับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ดร.พรศิริ  กองนวล     

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- นางอาภรณ เจริญศรีธีรกุล      

หลักสูตรทุก

หลักสูตรของคณะ

ท้ัง 4 คณะ และ

กองกลาง 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 
 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1. การกํากับติดตามแผนการพัฒนาบุคลากร

ทางดานตําแหนงทางวิชาการและการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอกอยางเปนระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การทบทวนแผนบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลง

บุคลากร อาทิ เชน การเกษียณอายุราชการ และ

ลาออก การโอนยายหนวยงาน เปนตน 

 

 

 

3. การกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสตูร

ท่ีมีผลการประเมินต่ํากวา 3.00 

 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบในการสงเสริมและการกํากับ

ติดตามแผนการพัฒนาบุคลากรทางดานตําแหนงวิชาการ

และการศึกษาตอระดับปริญญาเอก การสงเสริมนั้นใหทุก

คณะจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรซ่ึงจะครอบคลุมการ

พัฒนาตําแหนงทางวิชาการและการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก คณะจะจัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

เขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางเขมขน มีผูทรงคุณวุฒิ

ผู เชี่ ยวชาญในแตละศาสตรคอยให คําปรึกษา และ       

การวางแผนการศึกษาตอปริญญาเอกของคณาจารย

ประจําคณะ มหาวิทยาลัยจะสงเสริมคณาจารย ท่ีได

ตําแหนงวิชาการดวยการสนับสนุนเงินสนับสนุนการทํา

ผลงานตําแหนงทางวิชาการ การกํากับติดตามนั้น

มหาวิทยาลัยกํากับติดตามผูท่ียื่นขอตําแหนงทางวิชาการ

ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และกํากับ

ติดตามผู ท่ี ไดรับทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก        

ใหรายงานความกาวหนาของการศึกษา 

  

     2. มหาวิทยาลัยมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร 

พ.ศ. 2558 – 2562 จะครบรอบการดําเนินงาน จึงไดมี

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563 – 2567 โดยมี

การประเมินเพ่ือสรุปแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558 – 

2562 ในประเด็นการเกษียณอายุราชการ การลาออก และ

การโอนยายหนวยงาน เปนตน ซ่ึงจะครอบคลุมท้ังสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ   

 

    3. มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามการดําเนินงาน     

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยไดวางระบบกลไก 

การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑการประกัน
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

คุณภาพการศึกษาภายใน  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ มีการดําเนินงานควบคุม

คุณภาพ ดังนี้ 

1.1 นําขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และขอกําหนดนโยบายดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยลงสูหลักสูตรเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

1.2 แตงตั้ งดวยคณะกรรมการอํานวยการดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  

1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษา ท่ีมีตัวแทนของอาจารยประจําหลักสูตร

แตละหลักสูตรเขารวมเปนคณะกรรมการฯ ดวย มีหนาท่ีดังนี้ 

  - อาจารยประจําหลักสูตรรวมดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

  - อาจารยประจําหลักสูตรรวมพัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับเกณฑการประกัน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตร  

  - อาจารยประจําหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) 

  - อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในกิจกรรมประชุม 

อบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะเก่ียวกับเกณฑ

การประกันคุณภาพ 

  2. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 

  อาจารยประจําหลักสูตรในฐานะคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ไดรับการติดตามจากคณะกรรมการอํานวยการตามระยะเวลา

ท่ี กํ าหนดไว ในปฏิ ทินการประกันคุณภาพการศึกษา         

โดยติดตามทุกๆ 6 เดือน และ 9 เดือน และนําผลมารายงาน

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ 

3. ประเมินคุณภาพ  

  ระดับหลักสูตร มีการกําหนดประเมินคุณภาพการศึกษา
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ภายใน ระหวางวันท่ี 20 – 30 กรกฎาคม 2563 

มีการติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรท่ีมีผลการ

ประเมินต่ํากวา 3.00 มีรายละเอียดดังนี้ 

ปการศึกษา 2561 มีหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินต่ํา

กวา 3.00 ไดแก 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป มีผลคะแนนระดับคุณภาพปานกลาง   

มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 2.91 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนระดับคุณภาพปาน

กลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยอยู ท่ี  2.93 และ 3)หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีผล

คะแนนระดับคุณภาพปานกลาง  มีคาคะแนนเฉลี่ย อยูท่ี 

2.90 

ปการศึกษา 2562 หลักสูตรท้ัง 3 หลักสูตร มีผลการ

ประเมินสูง ข้ึน ไดแก  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป มีผลคะแนนระดับคุณภาพดี 

มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 3.36 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนระดับคุณภาพดี มีคา

คะแนนเฉลี่ยอยู ท่ี 3.47 และ 3) หลักสูตรวิศวกรรม-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีผลคะแนน

ระดับคุณภาพดี มีคาคะแนนเฉลี่ย อยูท่ี 3.31 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

1. การพัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารย ให

ไดรับการตีพิมพ ในวารสารระดับนานาชาติท่ีมี

ฐานขอมูลท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับ

สากลและสนับสนุนการตีพิมพ เผยแพรดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือเปนการพัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารยใหได 

รับการตีพิมพ ในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีฐาน ขอมูลท่ีมี

มาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากลและสนับสนุนการ

ตีพิมพ เผยแพร ใหมากข้ึนนั้น มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัย

และพัฒนา ไดดําเนินการจัดทําโครงการอบรมเทคนิคการ

เขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับสากล, โครงการ

อบรมวารสารเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index 

(ACI) และ Scopus เพ่ือเปนการพัฒนาผลงานวิจัยของ

คณาจารยใหไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

มากข้ึน และเพ่ือเปนการพัฒนาคณาจารยใหมีทักษะการ
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2. การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการประจํา

คณะ/หนวยงาน ใหอยูในระดับท่ีไดมาตรฐาน

และอยูในฐานขอมูลในระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คณาจารยในทุกคณะ ควรบูรณาการ

งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน ท่ีสามารถ

ปรากฏชัดเจน ไดในมคอ.3 

เขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับสากล เชน 

อาจารยวสุธิดา นักเกษม มีบทความวิชาการ เรื่อง The Rise 

of HENRYs ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

AU Journal of Management, p.17 – 22 , Vol.17, 

No.1 2019 เปนตน 

 

2.  มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส ง เสริมใหคณะ/

หนวยงานภายในจัดทําวารสารวิชาการโดยสนับสนุน

งบประมาณสงผลใหวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยไดรับการประเมินอยูในฐาน 

TCI และไดรับการจัดคุณภาพใหเปนวารสารกลุมท่ี 2 : 

วารสารท่ีผานการรับรองคุณภาพของ TCI โดยมีวัตถุประสงค

มุงเนนการเผยแพรผลงานทางวิชาการและงานวิจัยท่ีมี

การคนพบองคความรูอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีวิจัย 

เพ่ือนําไปประยุกตใชในเชิงวิชาการและการดําเนินชีวิตใน

สังคมปจจุบันตอไป 

 

   3. มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหคณาจารยในทุกคณะไดนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชนเพ่ือบูรณาการงานวิจัยกับการ

จัดการเรียนสอนใหมากข้ึน ซ่ึงมีคณาจารยไดนําเอางานวิจัย

ไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน เชน หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ไดบูรณาการ

ผลงานวิจัยเรื่องการจัดการความรูสืบสานวัฒนธรรมไทย 

ฝงธนบุรี กรุงเทพมหานคร, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการการออกแบบนิเทศศิลปและการออกแบบ

ดิจิทัล  สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัลและสาขาวิชา

การออกแบบทัศนศิลป ไดบูรณาการงานวิจัยเรื่องการ

ออกแบบเรขศิลปสําหรับการสรางอัตลักษณและสงเสริม

ภาพลักษณชุมชนกุฎีจีน, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ไดบูรณา
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การงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวาง

สารสมกับปูนขาว หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟาไดบูรณาการงานวิจัยเรื่องการออกแบบไฟ

ฉุกเฉินโดยใชพลังงานจากซุปเปอรคาปาชิเตอร เปนตน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

- 

 

- 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- 

 

 

- 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

1. การวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตท่ี

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการไวแลว ควรพิจารณา

ในเรื่องความคุมคาใหชัดเจน ตลอดจนมีการนํา

ผลการวิเคราะหไปใชประโยชนในการบริหาร

และจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มหาวิทยาลัยโดยกองคลังและพัสดุ สํานักงาน

อธิการบดี รวมกับคณะทุกคณะไดดําเนินงานวิเคราะห

คํานวณตนทุนผลผลิตของ มหาวิทยาลัย โดยกําหนดผลผลิต

และกิจกรรมในภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัย และกําหนด

หนวยงานเปนศูนยตนทุนหนวยงานหลัก ศูนยตนทุน

หนวยงานรอง ศูนยตนทุนหนวยงานสนับสนุน จัดทําขอมูล

คาใชจายของมหาวิทยาลัยโดยใชขอมูลจากระบบบัญชีนํามา

กระจายเขาศูนยตนทุนผานรายกิจกรรม ของหนวยงาน

สนับสนุน หนวยงานรองและหนวยงานหลักแลวจึงปนสวน

เขาสูกิจกรรมและผลผลิตตอไป 

ข้ันตอนการคํานวณตนทุนผลผลิต 

ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะหผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรม

รอง / กิจกรรมสนับสนุน ระบุผลผลิต กิจกรรมหลัก / 

กิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุนท่ีตองการจะคิด

คาใชจาย 

ข้ันตอนท่ี 2 กระจายคาใชจายเงินในงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ งบกลาง และคาเสื่อมราคาทุกงบรายจาย จาก

หนวยงานสนับสนุน หนวยงานรอง ไปสูหนวยงานหลัก ไปสู

แตละกิจกรรมลงสูผลผลิต ดังนี้ 

2.1 การเรียงลําดับกิจกรรมสนับสนุนแบบตามลําดับข้ัน 

(Cascading / Step Allocation) ซ่ึงเปนวิธีการกระจาย
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คาใชจายในทิศทางเดียว ไมมีการกระจายยอนกลับ เชน 

กิจกรรมหนวยงานสนับสนุนท่ี 1 จะกระจายคาใชจายไปท่ี

กิจกรรมหนวยงานสนับสนุน 2 จะไมมีการกระจายจาก

กิจกรรมสนับสนุน 2 ไปยังกิจกรรมสนับสนุน 1 เปนตน 

ฉะนั้น จึงตองเรียงลําดับกิจกรรมสนับสนุนตามปริมาณการ

ใหบริการกอน 

2.2 การกระจายคาใชจาย ดังนี้ 

1) จากคาใชจายหนวยงานสนับสนุนท่ีเปนการใหบริการ

แบบรวมศูนยของมหาวิทยาลัย เชน การดําเนินงานดาน

บุคลากร ดานบริหารจัดการงบประมาณ ดานการจัด

สาธารณูปโภค ดานงานสนับสนุนสวนกลาง ใหมีการคํานวณ

ตามจํานวนบุคลากร จํานวนงบประมาณ จํานวนการใชพ้ืนท่ี 

และกิจกรรมท่ีเกิดจากคาใชจายสวนกลาง ไปสูกิจกรรม

สนับสนุน กิจกรรมหนวยงานรอง และกิจกรรมหลักของ

หนวยงาน 

2) จากคาใชจายหนวยงานสนับสนุนท่ีไดรับการปนสวน

คาใชจายจากการรวมศูนยบริการแลว ปนสวนไปยังหนวยงาน

สนับสนุน หนวยงานรอง หนวยงานหลัก อีกครั้งเพ่ือเปนการ

กระจายตนทุนไปสูหนวยงานตาง ๆ ท้ังหมด โดยใชเกณฑ

การกระจายคาใชจายตามเกณฑท่ีกําหนด 

3) จากคาใชจายของหนวยงานรองไปยังหนวยงานหลัก    

โดยคํานวณจากจํานวนผลผลิตท่ีหนวยงานหลักตามจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของหนวยงานหลัก คือ คณะ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4) จากคาใชจายรวมของศูนยตนทุนหนวยงานหลัก ไปยัง

กิจกรรมหลักภายใตผลผลิตโดยคํานวณตามจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลา (FTES) ของหนวยงานหลัก และสัดสวนการ

ดําเนินงานในภารกิจอ่ืนของ  แตละกิจกรรม คือ สาขาวิชา 

และกิจกรรมของภารกิจอ่ืนท่ีไมใชการเรียนการสอน 

5) รวมตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมลงสูผลผลิต     

เม่ือดําเนินการปนสวนตนทุนเขาสูกิจกรรม เปนคาใชจาย
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย

ควรเพ่ิมแผนการจัดหารายได หรือระบุแหลง 

ท่ีมาของงบประมาณท่ีเปนไปไดใหชัดเจน จะทํา

ใหแผนดังกลาวมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

3. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีระบบการติดตาม

ผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

ของแตละกิจกรรมหลักภายใตผลผลิตหนึ่ง ๆ จะไดตนทุน

กิจกรรมท้ังสิ้นของแตละผลผลิตหารดวยปริมาณผลผลิต คือ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของแตละหลักสูตร 

จํานวนโครงการ และจํานวนเรื่อง ผลการคํานวณท่ีไดรับเปน

ตนทุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ข้ันตอนท่ี 3 รวมตนทุนกิจกรรมตามกลุมผลผลิตบัณฑิต 

ผลผลิตบัณฑิต ศึกษา ผลผลิตบริการวิชาการ ผลผลิตศิลปะ

และวัฒนธรรม และผลผลิตงานวิจัย ตามงบประมาณท่ี

เกิดข้ึนของแตละกิจกรรมภายใตผลผลิตตาง ๆ นําปริมาณ

ผลผลิตมาหารตนทุนกิจกรรม ผลการคํานวณท่ีได เปน

ตนทุนตอหนวย ผลผลิตของมหาวิทยาลัยในแตละผลผลิต 

   ตอจากนั้นจะไดมีการจัดทํารายงานผลสรุปการวิเคราะห

ตนทุนตอหนวยผลผลิต และสาเหตุท่ีเปลี่ยนแปลงแลว   

เม่ือไดรายงานผลฯมาแลว มหาวิทยาลัยก็จะนําไปใช

วางแผนในการจัดสรรงบประมาณใหกับคณะและหนวยงาน

ตาง ๆ เพ่ือใชในการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และ

เพ่ือการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

2. ในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย

นั้น ไดดําเนินการเพ่ิมในสวนแผนการจัดหารายได อีกท้ัง

ยังไดระบุแหลงท่ีมาของงบประมาณท่ีเปนไปไดใหชัดเจน

เรียบรอยแลว  

 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบการกํากับติดตามการพัฒนา

บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ไดแก มีการกํากับ

ติดตามผู ท่ียื่นขอตําแหนงทางวิชาการให เปนไปตาม

หลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และกํากับติดตามผูท่ีไดรับ

ทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหรายงานความกาวหนา

ของการศึกษา 

ผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  

1) ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การจัดการความรูท่ีมหาวิทยาลัยมีระบบ

การดําเนินงานอยางตอเนื่องอยูแลว หากจัดใหมี

การติดตามผลท่ีเกิดข้ึนวา สงผลตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม 

อยางไร จะทําใหการจัดการความรู มีประโยชน

และคุมคามากข้ึน 

- รองศาสตราจารย จํานวน 2 ราย 

- ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 17 ราย 

2) ผู ท่ี ไดรับเ งินสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ      

จากกองทุนพัฒนาบุคลากร จํานวน 18 ราย 

3) ผูท่ีไดรับทุนการศึกษาตอปริญญาเอก จากกองทุน

พัฒนาบุคลากร จํานวน 1 ราย 

4) มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดรับใหดํารง

ตําแหนงท่ีสูงข้ึน จํานวน 18 ราย จําแนกเปน 

    - ตําแหนงบริหาร 3 ราย 

    - ระดับชํานาญงาน 1 ราย 

    - ระดับชํานาญการ 14 ราย 

 

     4. การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยมีการวางแผนให

ความรูกับทุกหนวยงานเพ่ือใหทุกหนวยงานไดเรียนรูและ

พัฒนาการจัดการความรูใหเปนระบบ มีการจัดอบรมการ

จัดการความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก การจัดการความรูดานประกัน

คุณภาพในปการศึกษานี้มหาวิทยาลัยไดวางประเด็นการ

เตรียมความพรอมสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรไปสูมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสากล (AUN-QA) ซ่ึงมีความหวังในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต โดยมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือ

ขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตรสูมาตรฐานสากล การประชุม

ซักซอมความเขาใจและหาแนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตรในการใชเกณฑมาตรฐานสากล AUN-QA มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอก เชน โรงเรียน

ดุริยางค กองดุริยางค ทหารเรือ มีการสรางแนวปฏิบัติท่ีดี 

โดยการนําผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ มาจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมไปถึงการวาง

ระบบใหทุกคณะมีการจัดการความรูอยางเปนระบบ 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
ผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบ 1 - 5                        
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 

 ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบงช้ี            

ที่ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จํานวนรวม 20 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องคประกอบใน 

การประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเฉลีย่ผลประเมินระดับหลักสตูร 

1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรค

นวัตกรรม 

ผลรวมของผลการประเมินรอยละ

ของหลักสูตรท่ีนักศึกษาช้ันป

สุดทาย มีสวนรวมในการ

สรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา 

(เกณฑ สกอ./นับปงบประมาณ) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย รอยละของผลรวมคานํ้าหนักผลงาน

ทางวิชาการ (ปรับคานํ้าหนัก สกอ.) 

2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใช

ประโยชนตอชุมชน 

คาคะแนนรอยละของจาํนวน (ช้ิน) 

ผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคตอ

อาจารยประจําหรือนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยท่ีรอยละ 30 

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีได รับการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ผลรวมของผลการประเมินรอยละ

ของจํานวนชุมชนเปาหมายท่ี

ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตาม

แผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชนของทุกคณะ 
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องคประกอบใน 

การประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

4. ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย เกณฑมาตรฐาน 8 ขอ 

4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 

ผลรวมของการประเมินผลลัพธ

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทยของทุกคณะ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3  ผลการบริหารของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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องคประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 

 

 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบัน

ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ   

การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 ตัวบงชี้จํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ 

  ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

  ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  ตัวบงช้ีที่ 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยทีม่ีตําแหนงทางวิชาการ 

  ตัวบงช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ตัวบงช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ตัวบงช้ีที่ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

  ตัวบงช้ีที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

  ตัวบงช้ีที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตใน

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

เกณฑการประเมิน 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ 

 

 
 

 หมายเหตุ : 1. หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงชี้น้ี แตตองรายงานผลการรับรอง

ตามระบบน้ัน ๆ ในตัวบงชี้น้ีใหครบถวน 

    2. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ปดแบบมีเงื่อนไข ใหอยูในดุลยพินิจการบริหารจัดการของ  

แตละมหาวิทยาลัยในการคํานวณตัวบงชี้ 1.1 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีจํานวน 33 หลักสูตร ประกอบดวยปริญญาตรีจํานวน 31 หลักสูตร   

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร มีจํานวนที่ผานการ

ประเมิน 33 หลักสูตร รายละเอียดดังน้ี 
 

คณะครุศาสตร ขอรับการประเมินจํานวน 8 หลักสูตร ผานท้ังหมด 8 หลักสูตร ไดแก 

  1. สาขาวิชาคณิตศาสตร    3.33 คะแนน  

  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา     3.39 คะแนน 

  3. สาขาวิชาสังคมศึกษา            3.65 คะแนน 

  4. สาขาวิชาภาษาไทย            3.44 คะแนน  

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป     3.36 คะแนน  

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          3.47 คะแนน 

7. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       3.43 คะแนน   

8. ป.บัณฑิตวิชาชีพคร ู(ระดับบัณฑิตศึกษา)  3.66 คะแนน 

คิดเปนคะแนน 27.73 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.47 คะแนน 

 

คะแนนที่ได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลกัสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยรบัผิดชอบ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอรับการประเมินจํานวน 11 หลักสูตร ผานท้ังหมด 11 หลักสูตร ไดแก 

  1. สาขาวิชาภาษาไทย             3.54 คะแนน  

  2. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3.30 คะแนน  

  3. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล 3.54 คะแนน   

  4. สาขาวิชานิติศาสตร        3.32 คะแนน 

  5. สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป   3.47 คะแนน    

 6. สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล    3.35 คะแนน 

 7. สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง         3.67 คะแนน 

 8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ             3.43 คะแนน  

 9. สาขาวิชาการจดัการชุมชน   3.46 คะแนน 

 10. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  3.56 คะแนน 

  11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)      3.66 คะแนน  

คิดเปนคะแนน 38.30 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.48 คะแนน 
 

คณะวิทยาการจัดการ ขอรับการประเมินจํานวน 6 หลักสูตร ผานท้ังหมด 6 หลักสูตร ไดแก 

  1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ       3.34 คะแนน     

  2. สาขาวิชาบัญชี        3.59 คะแนน     

  3. สาขาวิชานิเทศศาสตร          3.85 คะแนน    

  4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ      3.49 คะแนน 

  5. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ                     3.44 คะแนน 

  6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (มหาบัณฑิต)      3.44 คะแนน 

คิดเปนคะแนน 21.15 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.53 คะแนน 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอรับการประเมินจํานวน 8 หลักสูตร ผานท้ังหมด 8 หลักสูตร ไดแก 

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา    3.59 คะแนน   

  2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร   3.40 คะแนน  

  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  3.57 คะแนน  

  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.41 คะแนน  

 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม    3.32 คะแนน 

 6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร       3.45 คะแนน 

 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม   3.54 คะแนน 

  8. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา            3.31 คะแนน 

คิดเปนคะแนน 27.59 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.45 คะแนน 
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ผลรวมคะแนนทุกหลักสูตรท่ีผานเทากับ 114.77 คะแนน 

 ดังน้ันคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ คือ 

 

 
 

รายการหลกัฐาน 

 1.1.1.1 ตารางสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2562 

 1.1.1.2 เลมรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทั้ง 4 คณะ

จํานวน 33 หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรล)ุ 

3.35 ผานทุกหลกัสูตร 3.48  - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดทีต่องการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ

และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ

ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารยที่มีระดับ

คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสมัพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของ

หลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 คารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 40 ข้ึนไป 

 

  
 

114.77 
= 3.48 
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สูตรการคํานวณ 

 1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ :  

 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ทั้งน้ีอาจใช

คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งน้ีตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีที่มี

อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (นับ

ตาม สกอ.) 

 

ตารางสรปุอาจารยประจําที่มีคุณวฒุิปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ทั้งหมด ปการศึกษา 2561 ดังตารางตอไปน้ี 
 

คณะ 
คุณวุฒ ิ

อาจารยประจําทั้งหมด คะแนนที่ได 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร - 37 21 58 4.53 

คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 3 58 16 77 2.60 

คณะวิทยาการจดัการ - 56 14 70 2.50 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 43 15 59 3.18 

รวม 4 194 66 264 3.13 
หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาตรี เปนอาจารยชาวตางประเทศ 
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ตารางสรปุอาจารยประจําที่มีคุณวฒุิปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ทั้งหมด ปการศึกษา 2562 ดังตารางตอไปน้ี 
 

คณะ 
คุณวุฒ ิ

อาจารยประจําทั้งหมด คะแนนที่ได 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร - 36 20 56 4.46 

คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 2 52 14.50 68.50 2.65 

คณะวิทยาการจดัการ - 53 15 68 2.76 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 37.50 17 54.50 3.90 

รวม 2 178.50 66.50 247 3.37 

หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาตรี เปนอาจารยชาวตางประเทศ 
 

ตารางสรุปสัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ปริญญาโท ปรญิญาตรี ทัง้หมด ปการศึกษา 2561 

ดังตารางตอไปน้ี 
 

คุณวุฒ ิ จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาเอก 66 25.00 

ปริญญาโท 194 73.48 

ปริญญาตรี 4 1.52 

รวม 264 100 
 

ตารางสรุปสัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ปริญญาโท ปรญิญาตรี ทัง้หมด ปการศึกษา 2562 

ดังตารางตอไปน้ี 
 

คุณวุฒ ิ จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาเอก 66.50 26.92 

ปริญญาโท 178.50 72.27 

ปริญญาตรี 2 0.81 

รวม 247 100 
 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2562 มีอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกจํานวน 66.50 คน โดยที่มีอาจารยประจํา

ทั้งหมดจํานวน 247 คน (ดังตารางสรุปอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก) 

 คิดเปนรอยละ 26.92 เทียบเปนคะแนนเทากับ  

 

 

 

26.92 
X  5     = 3.37 คะแนน  

40 
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ตารางสรุปอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 

คณะ 
คุณวุฒ ิ อาจารยประจํา

ทั้งหมด 
คิดเปนสัดสวน 

ป. เอก (2561) ป. เอก (2562) 

คณะครุศาสตร 21 20 56 35.71 

คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 16 14.50 68.50 21.17 

คณะวิทยาการจดัการ 14 15 68 22.06 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 15 17 54.50 31.19 

รวม 68 66.50 247 100 

 

รายการหลักฐาน 

 1.2.1.1 ขอมูลอาจารยประจําคณะครุศาสตร  

 1.2.1.2 ขอมูลอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.2.1.3 ขอมูลอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 1.2.1.4 ขอมูลอาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 1.2.1.5 ขอมูลบุคลากรเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงวิชาการ จากกลุมพัฒนาระบบบรหิาร 

  

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรล)ุ 

3.15 มีปรญิญาเอกคิดเปนรอยละ 

26.92 เทียบเปนคะแนนเทากบั  

(26.92 x 5)/40 = 3.37 คะแนน 

3.37  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยใน

มหาวิทยาลยัทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเน่ืองเพื่อ

นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนน

ระหวาง 0 - 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 คารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ 

 1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
X 100 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได 

= 

รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 
 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2561 
 

คณะ 

ปการศึกษา 2561 อาจารย

ประจํา

ทั้งหมด 

คะแนน

ที่ได 
อาจารย 

(คน) 

ผูชวยศาสตราจารย 

(คน) 

รองศาสตราจารย 

(คน) 

คณะครุศาสตร 43 13 2 58 2.16 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 62 15 - 77 1.62 

คณะวิทยาการจดัการ 56 12 2 70 1.67 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 48 11 - 59 1.55 

รวม 209 51 4 264 1.74 



 

 

36 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2562 มีอาจารยประจําคณะดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 70 คน โดยมีอาจารยทั้งหมด

จํานวน 247 คน (ดังตารางจํานวนอาจารยประจาํมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2562) 

จากสูตร คํานวณคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =  

70 
X 100 คิดเปนรอยละ 28.34 

247 

ดังน้ัน เมื่อเทียบแปลงคารอยละที่คํานวณได เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

28.34 
X 5 =  2.36 คะแนน 

60 
 

ตารางจํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2562 
 

คณะ 

ปการศึกษา 2562 อาจารย

ประจํา

ทั้งหมด 

คะแนน

ที่ได 
อาจารย 

(คน) 

ผูชวยศาสตราจารย 

(คน) 

รองศาสตราจารย 

(คน) 

คณะครุศาสตร 34 20 2 56 3.27 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 52.50 15 1 68.50 1.95 

คณะวิทยาการจดัการ 50 16 2 68 2.21 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 40.50 14 - 54.50 2.14 

รวม 177 65 5 247 2.36 

 

รายการหลักฐาน 

 1.3.1.1 ขอมูลอาจารยประจําคณะครุศาสตร  

 1.3.1.2 ขอมูลอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.3.1.3 ขอมูลอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 1.3.1.4 ขอมูลอาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 1.3.1.5 ขอมูลบุคลากรเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงวิชาการ จากกลุมพัฒนาระบบบรหิาร 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรล)ุ 

1.80 คิดเปนรอยละ 28.34 

เทียบเปนคะแนน 2.36 

2.36  - 



 

 

37 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนต้ังแตการใหคําปรึกษาทั้งดาน

วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ

การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพี่อการทํางานเมื่อสําเร็จ

การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  จัดบริการใหคําปรกึษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 2.  มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา 

 3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการจัดบริการกํากับ

ติ ด ต า ม ส ง เ ส ริ ม ใ ห

หนวยงานจัดบริการให

คําปรึกษาแนะแนวดาน

การใชชีวิตและการเขาสู

อ า ชีพแก นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนา

นักศึกษา ไดจัดบริการดานงานแนะแนว

การศึกษาดานการใชชีวิต ดานการดูแล

สุขภาพดานแหลงทุนการศึกษา ดาน

อาชีพ และการจัดหางาน ดังน้ี 

1. ดานแนะแนวการใชชีวิต 

และการศึกษา 

  1.1 มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้ง

อาจารยท่ีปรึกษา กําหนดช่ัวโมงให

คําปรึกษาดานวิชาการและแนะแนว

การใชชีวิตแกนักศึกษาตามปฏิทิน

การศึกษา  

1.2 มหาวิทยาลัยมีนักแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ สังกัดกองพัฒนา

นักศึกษา ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา

แกนักศึกษาในดานการศึกษาเลาเรียน

การใชชีวิตการเปนนักศึกษาในร้ัว

มหาวิทยาลัย การแกไขปญหาทาง 

ดานการศึกษาเลาเรียน ซ่ึงการให 

บริการมีชองทางใหนักศึกษาเขาถึงได

งายจัดทําแบบบันทึกการใหคําปรึกษา

แกนักศึกษารายบุคคลในปการศึกษา 

2562 มีนักศึกษาเขามารับบริการ ให

คําปรึกษาในดานปญหาสวนตัวการ

เรียน และคุณภาพชีวิตสุขภาพ ความ 

เครียด การปรับตัวและดานทุนการศึกษา 

จํานวน 76 คน  

1.3 กองพัฒนานักศึกษามีการ

ประเมินความรูเก่ียวกับการใหบริการ

งานแนะแนวกองพัฒนานักศึกษา  

เพ่ือสํารวจถึงความรูความเขาใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอบริการงานแนะแนว  

1.4.1.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา

ประจําป 2562 

 
1.4.1.2 ปฏิทินการศึกษา 2562 

 
1.4.1.3 คําสั่งแตงตั้งและสัญญาจาง

พนักงานมหา วิทยาลัยตําแหน ง นัก  

แนะแนว 

 
1.4.1.4 แบบบันทึกการใหคําปรึกษา 

 
1.4.1.5 สมุดลงลายมือช่ือขอรับบริการ

ใหคําปรึกษา 

 
1.4.1.6 แบบสอบถามความรูเก่ียวกับ

การใหบริการงานแนะแนวกองพัฒนา

นักศึกษา 

 
 

 

 



 

 

39 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.4 กองพัฒนานักศึกษามีการ

ประเมินความพึงพอใจการใหบริการ

งานแนะแนว ประจําปการศึกษา 2562 

ขอมูลจากนักศึกษา จํานวน 76 คน  

1.5 กองพัฒนานักศึกษาไดบริการ

งานแนะแนวกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

ประจําปการศึกษา 2562 เพ่ือเตรียม

ความพรอมและการปรับตัวเขาศึกษา

การใชชีวิต ในร้ัวมหาวิทยาลัยและ   

มีการบรรยายทางดานวิชาการกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ชองทางทุนการ ศึกษา

และการใหความรูดานประกันคุณภาพ

การศึกษา  

1.6 กองพัฒนานักศึกษาไดจัด

โครงการอบรมแนะแนวปรึกษาปญหา

สุขภาพจิตเพ่ือชีวิตท่ีสดใส โดยให 

บริการดูแลชวยเหลือแกไขปญหา

สุขภาพจิตแกนักศึกษา  

1.7 กองพัฒนานักศึกษาจัดบอรด

ประชาสัมพันธแนะแนวเพ่ือการศึกษา  

2.  ด านการจั ดบริ ก าร ให

คําปรึกษาแนะแนวการเขาสูอาชีพ

แกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

 2..1 กองพัฒนานักศึกษาไดจัด 

บริการใหขอมูลดานอาชีพ จัดบริการ

ใหคําปรึกษาเทคนิควิ ธีการเขียน 

Resume เพ่ือการสมัครงานโครงการ

อบรมเตรียมความพรอมสูอาชีพ 

2.2  กอ ง พัฒนานั กศึ กษาจั ด

โครงการนัดพบสถานประกอบการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือเปน

การใหบริการดานการจัดหาแหลงงาน

1.4.1.7 สรุปผลการประเมินความ    

พึงพอใจงานแนะแนว 

 
1.4.1.8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหมประจําปการศึกษา 2562 

 
1.4.1.9 โครงการอบรมแนะแนวปรึกษา

ปญหาสุขภาพจิตเพ่ือชีวิตท่ีสดใส 

 
1.4.1.10 โครงการอบรมเตรียมความ

พรอมสูอาชีพ 

 
1.4.1.11 โครงการนัดพบสถานประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
1.4.1.12 บอรดประชาสัมพันธ 

- บอรดงานแนะแนว 

- บอรดรับสมัครงาน 
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ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา  

2.3 กองพัฒนานักศึกษา มีบอรด

รับสมัครงานเปนอีกชองทางหน่ึงเพ่ือ

เปนการใหบริการดานการจัดหาแหลง

งาน รวมถึงการประชาสัมพันธจัดหา

แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา

แกนักศึกษาตลอดท้ังปการศึกษา โดย

ใหขอมูลผานชองทางเพจงานแนะแนว

กองพัฒนานักศึกษา Counseling DRU  

3. ดานแหลงเงินทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา

มีฝายทุนการศึกษา จัดใหบริการดาน

กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ทุนการศึกษา 

จากหนวยงานภายนอกและทุนการศกึษา

ใหเปลา โดยใหขอมูลผานเพจงานแนะ

แนวกองพัฒนานักศึกษา Counseling 

DRU Facebook กองทุนกูยืมเพ่ือการ 

ศึกษา (กยศ.) และบอรดประชาสัมพันธ 

4. บริการใหคําปรึกษาการ

ดูแลสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษามี

พยาบาลวิชาชีพจากงานอนามัยและ

พยาบาลใหบริการยาและเวชภัณฑ

ใหกับนักศึกษา 

รวมท้ังกองพัฒนานักศึกษาทํา

หนาท่ีใหบริการหองออกกําลังกาย 

งานดานทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร  

1.4.1.13 เพจงานแนะแนวกองพัฒนา

นักศึกษา Counseling DRU 

 
1.4.1.14 Facebook กองทุนกูยืมเพ่ือ

การศึกษา (กยศ.) 

 
1.4.1.15 บอรดประชาสัมพันธงานกอง 

ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 
1.4.1.16 ภาพการใหบริการดานดูแล

สุขภาพแกนักศึกษา 

 
1.4.1.17 ภาพหองออกกําลังกาย 

 
1.4.1.18 บอรดประชาสัมพันธงานดาน  

ทหารและนักศึกษาวิชาทหาร 

 
 2 มีการใหขอมูลของหนวยงาน 

ท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษ

นอกหลักสูตร แหลงงาน

ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา

แกนักศึกษา 

มีการใหขอมูลของหนวยงาน   

ที่ ให บริการกิจกรรมพิ เศษนอก

หลักสูตร โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 

กองพัฒนานักศึกษาไดเชิญหนวยงาน

ตาง ๆ  เขารวมกิจกรรมการประชาสัมพันธ 

1.4.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

ประจําปการศึกษา 2562 
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ชองทาง ท่ีตั้งและการใหบริการของ

หนวยงานน้ัน ๆ เพ่ือใหความรูและ

เปนการประชาสัมพันธการใหบริการ

ขอมูลของหนวยงานใหกับนักศึกษา

ช้ันปท่ี 1 ไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจํา 

ปการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหนักศึกษาได ทราบถึงชองทาง

และบริการตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมีให 

แกนักศึกษาตลอดหลักสูตรท่ีศกึษาอยู

รวมถึงมีการประชาสัมพันธกิจกรรม

และโครงการตาง ๆ ของทางองคการ

บริหารนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

แตละคณะท่ีจะจัดขึ้นในปน้ัน ๆ 

และยังนําขอมูลของหนวยงาน

จัดทําเปนโปสเตอรประชาสัมพันธให 

กับนักศึกษาใน เร่ืองบริการงานตาง ๆ  

ของหนวยงานตาง ๆ  

นอกจากน้ันกองพัฒนานักศึกษา

ยังมีกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ตาม

ความตองการ และความสนใจของนักศึกษา 

ผานชมรมตาง ๆ  เชน กิจกรรมออกคาย

อาสา และปการศึกษา 2562 แตละชมรม

ไดจัดโครงการภายใตแนวคิดโครงการ

จิตอาสา จํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการสรางฝายมีชีวิต          

ปการศึกษา 2562  

2) โครงการสืบสานการพัฒนา

จิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคมตามพระ-

บรมราโชบาย  

3) โครงการรักบานเกิดอาสา       

สืบสานความเปนไทยสูยุคใหม 4.0  

 

1.4.2.2 โปสเตอรประชาสัมพันธขอมูล

ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 
1.4.2.3 โครงการสรางฝายมีชีวิต ปการ 

ศึกษา 2562 

 
1.4.2.4 โครงการสืบสานการพัฒนาจิต

อาสาเพ่ือพัฒนาสังคมตามพระบรม   

ราโชบาย 

 
1.4.2.5 โครงการรักบานเกิดอาสา สืบสาน

ความเปนไทยสูยุคใหม 4.0 

 
1.4.2.6 บอรดประชาสัมพันธรับสมัครงาน 

 
1.4.2.7 เพจงานแนะแนวกองพัฒนา

นักศึกษา Counseling DRU 

 
1.4.2.8 เพจกองพัฒนานักศึกษา 
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ในสวนของการใหขอมูลดาน

แหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลา

แกนักศึกษา มหาวิทยาลัย โดยกอง

พัฒนานักศึกษา มีการดําเนินการ

ดังน้ี 

กองพัฒนานักศึกษาจัดบริการ

ใหขอมูลแหลงงาน ท้ังเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษาโดยเนนการให 

บริการขอมูลขาวสารผานสื่อชองทาง

ตาง ๆ หลายชองทาง ดังน้ี 

- บอรดประชาสัมพันธการรับ

สมัครงานนําเสนอขาวสาร ประกาศ

การรับสมัครงาน โดยอัพเดตใหทันตอ

ระยะเวลาเปด - ปด การรับสมัครงาน

ของสถานประกอบการน้ัน  ๆทุกสัปดาห 

- เพจงานแนะแนวกองพัฒนา

นักศึกษา Counseling DRU นําเสนอ

ขอมูลท่ีเปนประโยชนในดานการเรียน 

สุขภาพจิตและการประกาศรับสมัคร

งาน แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา

ใหแกนักศึกษาตลอดท้ังปการศึกษา 

- เพจกองพัฒนานักศึกษานํา 

เสนอขาวการประชาสัมพันธกิจกรรม

เสริมหลักสูตรท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ขาวสารจากงานบริการ

แกนักศึกษาดานตาง ๆ  ของกองพัฒนา

นักศึกษา 

- บอรดงานประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัย นําเสนอขาวสารประกาศ 

กิจกรรมท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย กํากับดูแลโดยงาน

ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี  

1.4. 2.9 บอ รด งานประชาสั มพันธ

มหาวิทยาลัย 
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 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมเ พ่ือการทํางาน 

เม่ือสําเร็จการศึกษาแก

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนา

นักศึกษาเห็นความสําคัญของบัณฑิต

ท่ีจะออกไปทํางานใหกับสังคม จึงได

จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือ

การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก

นักศึกษา โดยผานกิจกรรม/โครงการ

ตาง ๆ ไดแก 

1. โครงการอบรมเตรียมความ

พรอมสูอาชีพ จัดบริการใหคําปรึกษา

ดานเทคนิค วิธีการเขียน Resume 

สําหรับการสมัครงาน มีการอบรมเตรียม

ความพรอมสูอาชีพ เพ่ือเตรียมความ

พรอมในการสมัครงาน การสัมภาษณงาน 

การเขียนใบสมัครงาน โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมให    

แกนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาให

นักศึกษามีความรูความเขาใจ สามารถ

ประยุกตใชความรูนําไปประกอบการ

สมัครงาน ตลอดจน การเขียนประวัติ 

สามารถสมัครงานผานชองทางออนไลน

ท่ีมีในปจจุบัน และมีการฝกปฏิบัติเพ่ือ

พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทท่ีดีตาม

เอกลักษณของความเปนไทย 

2. โครงการนัดพบสถานประกอบการ 

โดยในกิจกรรมในโครงการฯ นักศึกษา

ไดพบกับสถานประกอบการโดยตรง

เพ่ือพูดคุยรายละเอยีดของงานประเภท

ตาง ๆ คุณสมบัติของผูท่ีสมัครงานและ

เขียนใบสมัครเพ่ือใหผูประกอบการ

นํากลับ ไปพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

เขาทํางาน อีกท้ังภายในโครงการยัง

จัดใหมีคลินิกแรงงานเพ่ือใหคําปรึกษา

กับนักศึกษาอีกดวย 

1.4.3.1 โครงการอบรมเตรียมความพรอม

สูอาชีพ 

 
1.4.3.2 โครงการนัดพบสถานประกอบการ 

 
1.4.3.3 ภาพหองแนะแนวการใหคําปรึกษา 
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นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยมีหอง

แนะแนวเพ่ือใหคําปรึกษา และชวย 

เหลือนักศึกษา ท่ีขอคําแนะนําในเร่ือง

การรับสมัครงาน 

 4 ประเมินคุณภาพของการ

จัดกิจกรรมและการจัด 

บริการในขอ 1 - 3 ทุกขอ

ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

มีการประเมินคุณภาพของการ

จัดกิจกรรม และการจัดบริการในขอ 

1 - 3 มีผลการประเมินคณุภาพของการ

ใหบริการ ดังน้ี 

เกณฑการประเมิน ขอ 1 มีการ

จัดบริการ กํากับติดตามสงเสริมให

หนวยงานจัดบริการใหคําปรึกษา 

แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขา

สูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

มีผลการประเมิน ดังน้ี 

1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผูรับบริการ “การบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 

ดานการจัดการใหคําปรึกษาแนะแนว

การใช ชีวิตและการเขาสูอาชีพแก

นักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยจาก

จํานวนผูประเมิน 1,827 คน มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก คาคะแนน

ประเมินเฉลี่ย 4.52 

1.2 โครงการฝกอบรมการใชชีวิต

อยางมีคุณภาพ ของนักศึกษาใหมจํานวน

ผูเขารวม 1,107 คน คิดเปนรอยละ 

100 จากจํานวนกลุมเปาหมายความ 

พึงพอใจอยูในระดับมาก คาคะแนน   

การประเมินเฉลี่ย 4.00  

1.3 โครงการแนะแนวปรึกษา

ปญหาสุขภาพจิตเพ่ือชีวิต ท่ีสดใส   

โดยมีผูเขารวม จํานวน 100 คน ผลการ

ประเมินการดําเนินงานในภาพรวมพบ 

1.4.4.1 ผลการดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจผูรับบริการเก่ียวกับการใหบริการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการ 

ศึกษา 2562  

 
1.4.4.2 ผลประเมินความพึงพอใจ

โครงการฝกอบรมการใชชีวิตอยางมี

คุณภาพของนักศึกษาใหม  

 
1.4.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ

โครงการอบรมแนะแนวปรึกษาปญหา

สุขภาพจิตเพ่ือชีวิต ท่ีสดใส 

 
1.4.4.4 รายงานผลการดําเนินโครงการ

อบรมเตรียมความพรอมสูอาชีพ 2562 

 
1.4.4.5 รายงานผลการดําเนินโครงการ

นัดพบสถานประกอบการ 2562 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

วาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก คาคะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 4.07 

1.4 โครงการอบรมเตรียมความ

พรอมสูอาชีพเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ

การศึกษาแกนักศึกษา ประจําปการ 

ศึกษา 2562 เก็บขอมูลจากนักศึกษา

ผูใชบริการทุกช้ันป จํานวน 100 คน 

ผลการประเมินการดําเ นินงานใน

ภาพรวมพบวา ผูใชบริการมีความพึง

พอใจในระดับมาก คาคะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 4.13 

1. 5 โค รงการ นัดพบสถาน

ประกอบการ 2562 เก็บขอมูลจาก

นักศึกษา จํานวน 303 คน ผลการ

ประเมินการดําเนินงานในภาพรวม

พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก คาคะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 4.43  

1.6 แบบสอบถามความพึงพอใจ

การใหบริการงานแนะแนว ประจําป

การศึกษา 2562 ขอมูลจากนักศึกษา 

จํานวน 76 คน ผลการประเมินการ

ดําเนินงานในภาพรวมพบวาผูใชบริการ

มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.86  

1.7 แบบสอบถามความรูเก่ียวกับ

การใหบริการงานแนะแนวกองพัฒนา

นักศึกษาเพ่ือสํารวจถึงความรูความ

เขาใจของนักศึกษาท่ีมีตอบริการงาน

แนะแนว โดยมีผลดังน้ี มีผู ทําแบบ 

สอบถาม จํานวน 1,164 คน ผลการ

ประเมินการดําเนินงานในภาพรวม

1.4.4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจ

การใหบริการดานงานแนะแนวในภาพ 

รวม 

 
1.4.4.7 ผลการประเมินความรูเก่ียวกับ

การใหบริการงานแนะแนวกองพัฒนา

นักศึกษาเพ่ือสํารวจถึงความรูความ

เขาใจของนักศึกษาท่ีมีตอบริการงาน

แนะแนว 

 
1.4.4.8 ผลการดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจผู รับบริการเก่ียวกับการให 

บ ริการ นักศึกษาระดับป ริญญาต รี 

ประจําปการศึกษา 2562  

 
1.4.4.9 ผลการประเมินความพึงพอใจ

โครงการสรางฝายมีชีวิต ปการศึกษา 

2562 

 
1.4.4.10 ผลการประเมินความพึงพอใจ

โครงการรักบานเกิดอาสา สืบสานการ

พัฒนาจิตอาสา เพ่ือสังคมตามพระบรม

ราโชบาย 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมากท่ีสุด คาคะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 4.04  

ผลการประเมินคุณภาพของการ

จัดกิจกรรมและการจัดบริการ ในขอ 

1 มีผลการประเมินเฉลี่ยท้ังหมด 4.29  

เกณฑการประเมินขอ 2 มีการ

ใหขอมูลของหนวยงาน ที่ใหบริการ

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง

งานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก

นักศึกษา มีผลการประเมิน ดังน้ี 

2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผูรับบริการ “การบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 

ดานการใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชน กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา

แกนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจาก

จํานวนผูประเมิน 1,827 คน มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก คาคะแนน

ประเมินเฉลี่ย 4.49  

2.2 โครงการสรางฝายมีชีวิต    

ปการศึกษา 2562 เก็บขอมูลจาก

นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 

50 คน ผลการประเมินการดําเนินงาน

ในภาพรวมพบวา ผูใชบริการมีความ

พึงพอใจในระดับมาก คาคะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 4.03  

2.3 โครงการรักบานเกิดอาสา 

สืบสานการพัฒนาจิตอาสาเพ่ือสังคม

ตามพระบรมราโชบาย เก็บขอมูลจาก

นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 

100 คน ผลการประเมินการดําเนินงาน

1.4.4.11 ผลการประเมินความพึงพอใจ

โครงการรักษบานเกิดอาสา สืบสาน

ความเปนไทย สูยุคใหม 4.0 

 
1.4.4.12 ผลประเมินความพึงพอใจ

โครงการฝกอบรมการใชชีวิตอยางมี

คุณภาพของนักศึกษาใหม 

 
1.4.4.13 ผลการดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจผูรับบริการเก่ียวกับการใหบริการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการ 

ศึกษา 2562  

 
1.4.4.14 รายงานผลการดาํเนินโครงการ

อบรมเตรียมความพรอมสูอาชีพ 2562 

 
1.4.4.15 รายงานผลการดาํเนินโครงการ

นัดพบสถานประกอบการ 2562 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ในภาพรวมพบวา ผูใชบริการมีความ

พึงพอใจในระดับดี คาคะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 4.69  

2.4 โครงการรักษบานเกิดอาสา 

สืบสานความเปนไทยสูยุคใหม 4.0 

จํานวนผู เขารวมโครงการ 50 คน    

คิดเปนรอยละ 100 จากจํานวนกลุม 

เปาหมายผลการประเมินการดําเนินงาน

ในภาพรวมพบวา ผูใชบริการมีความ

พึงพอใจในระดับมากท่ีสดุ คาคะแนน

การประเมินเฉลี่ย 5.0  

2.5 โครงการฝกอบรมการใช

ชีวิตอยางมีคุณภาพของนักศึกษาใหม

จํานวนผูเขารวม 1,107 คน คิดเปน

รอยละ 100 จากจํานวนกลุมเปาหมาย

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาคะแนน

การประเมินเฉลี่ย 4.0  

ผลการประเมินคุณภาพของการ

จัดกิจกรรม และการจัดบริการ ในขอ 

2 และมีผลการประเมินเฉลี่ยท้ังหมด 

4.38 

เกณฑการประเมิน ขอ 3 จัด

กิจกรรมเตรียมความพรอม เพ่ือการ

ทํางานเม่ือสํ า เร็ จการศึกษาแก

นักศึกษา มีผลการประเมิน ดังน้ี 

3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผูรับบริการ “การบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 

2562 ดานการเตรียมความพรอม

กอนการทํางาน ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให

นักศึกษา จากจํานวนผูประเมิน 1,827 

คน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.48  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

3.2 โครงการอบรมเตรียมความ

พรอมสูอาชีพ เพ่ือการทํางานเม่ือ

สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ประจํา 

ปการศึกษา 2562 เก็บขอ มูลจาก

นักศึกษาผูใชบริการทุกช้ันป จํานวน 

100 คน ผลการประเมินการดําเนินงาน

ในภาพรวมพบวา ผูใชบริการมีความ

พึงพอใจในระดับมาก คาคะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 4.13  

3. 3 โ ค รงกา ร นัดพบสถา น

ประกอบการ 2562 เก็บขอมูลจาก

นักศึกษา จํานวน 303 คน ผลการ

ประเมินการดําเนินงานในภาพรวม

พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก คาคะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 4.43  

ผลการประเมินคุณภาพของการ

จัดกิจกรรมและการจดับริการในขอ 3 

และมีผลการประเมินเฉลี่ยท้ังหมด 

4.29 

สรุปการประเมินคุณภาพของ    

การจัดกิจกรรม และการจัดบริการใน

ขอ 1 - 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ

ตอการจัดกิจกรรม และการจัดบริการ 

ในภาพรวม คาเฉลี่ยโดยรวม ท้ัง 3 ขอ

มีคาเฉลี่ยดังน้ี   

คาเฉลี่ยขอท่ี 1 = 4.29  

คาเฉลี่ยขอท่ี 2 = 4.38 

คาเฉลี่ยขอท่ี 3 = 4.29 

คาเฉลี่ยรวมท้ัง 3 ขอ = 4.32 

 5 นําผลการประเมินจากขอ 

4 มาปรับปรุงพัฒนาการ

ใหบ ริการและการให

มีการรายงานผลการประเมิน

การใหบริการ การใหขอมูลและการ

จัดกิจกรรมเตรียมความพรอม เพ่ือ

1.4.5.1 สรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร

กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี คร้ังท่ี 2/2563 



 

 

49 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ขอมูล เพ่ือสงใหผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเปน 

ไปตามความคาดหวังของ

นักศึกษา 

การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก

นักศึกษา เพ่ือสงใหผลการประเมิน

สูงขึ้น หรือเปนไปตามความตองการ

ของนักศึกษา โดยไดนําผลการประเมิน

เขาเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 ซ่ึง

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะ

ดังน้ี  

ข อ  1  ด านการจั ด การ ให

คําปรึกษาแนะแนวการใชชีวิตและ

การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในระดับ

มหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวา 

1. ควรมีการอัพเดตขอมูลขาวสาร

แนะแนวการศึกษาและอาชีพท่ีเปน

ปจจุบันและถูกตอง 

2. ปการศึกษา 2562 ใหผูรับ 

ผิดชอบการจัดโครงการจัดเตรียม 

การประชาสัมพันธลวงหนากอนจัด

โครงการ 3 สัปดาหและสงขอมูล  

การประชาสัมพันธการจัดโครงการ

ใหกับคณะท้ัง 4 คณะและงานประชา- 

สัมพันธมหาวิทยาลัย เพ่ือใหทําการ

ประชาสัมพันธขอมูลการจัดโครงการ

กับนักศึกษาท่ีสนใจเขารวมโครงการ 

3. ปการศึกษา 2562 ใหผูรับ 

ผิดชอบจัดโครงการเลือกสถานท่ีใน

การจัดโครงการนัดพบสถานประกอบการ

เปนลานหนาอาคาร 6 และลานหนา

อาคาร 1 เพ่ือใหรองรับกับการเขารวม

โครงการของนักศกึษาและการเขารวม

ของสถานประกอบการ 

4. ดําเนินการปรับปรุงหองแนะแนว 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

โดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ใหมีความเหมาะสม เชน ปดมานให

มิดชิด 

5. ควรใหนักแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ ทําการเก็บขอมูลแบบสอบถาม

ดังกลาว ใหมีจํานวนผูท่ีตอบแบบสอบถาม

มากขึ้น 

ขอ 2 ดานการใหบริการขอมูล

ขาวสารที่ เปนประโยชน กิจกรรม

พิเศษ นอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง

เต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ

วา 

1. ควรแจงปฏิทินกูยืมเพ่ือการ 

ศึกษาใหกับผูกูยืมเพ่ือการศึกษาทราบ 

2. ควรกําหนดชุมชน เปาหมาย 

เพ่ือจัดกิจกรรมในระยะยาว 

3. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรม

พิเศษนอกหลักสตูร ลวงหนาอยางนอย 

3 สัปดาห 

4. ควรมีการประชาสัมพันธผาน

สื่อโซเชียลตาง ๆ 

ขอ 3 ดานกิจกรรมเตรียมความ

พรอมกอนการทาํงานทีม่หาวิทยาลัย

จัดใหนักศึกษา มีขอเสนอแนะวา 

1. ควรเพ่ิมกิจกรรมฝกปฏิบัติ 

การเขียน resume และการเขียนใบ

สมัครงาน 

2. ในคร้ังตอไปใหทําปายประชา-

สัมพันธ วัน เวลา สถานท่ี ใหชัดเจน 

และประชาสัมพันธผานทางคณะดวย 

3. ใหพิจารณาเพ่ิมจุดการจัด 

บูธ ของสถานประกอบการขึ้น เชน จัด
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ท้ังบริเวณลานเอนกประสงค และโรง

อาหาร 2  

 6 ใหขอ มูลและความรู ท่ี

เปนประโยชนแกศิษย

เกา 

จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนแกศิษยเกา เพ่ือใหศิษยเกา 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว

กิจกรรม รวมถึงขอมูลท่ีเปนประโยชน

แกศิษยเกา เชน มีการสงขาวสาร

เก่ียวกับกําหนด การรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร เอกสารประกอบการ

ฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

โดยผานทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

เว็บไซตคณะ และ Facebook ของ

กองพัฒนานักศึกษา ถาศิษยเกามีปญหา

สามารถแจงปญหาผานทางโทรศัพท 

หรือติดตอสอบถามโดยตรงไดท่ีกอง

พัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 2  

และมีการจัดกิจกรรมใหความรู

ท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา คือโครงการ

อบรมผลิตเจลลางมือ จากโครงการ

ดังกลาวพบวา มีท้ังศิษยเกาและศิษย

ปจจุบัน มีผูรวมโครงการจํานวน 30 

คน ไดแกศิษยเกา จํานวน 10 คน 

ศิษยปจจุบันจํานวน 20 คน  

มีผลประเมินความพึงพอใจอยู

ในระดับมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ย 4.93 

1.4.6.1 เว็บไซตของมหาวิทยาลัย  

 
1.4.6.2 เว็บไซตของคณะ 

 
1.4.6.3 Facebook ของกองพัฒนานักศึกษา 

 
1.4.6.4 จดหมายแนบกําหนดการรับ

พระราชทานปริญญาบัตร 

 
1.4.6.5 เอกสารและสื่อประกอบการ

ฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 
1.4.6.6 โครงการอบรมผลิตเจลลางมือ 

 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ 5.00  - 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยตองสงเสรมิใหมกีารจดักิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ  อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม

นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมสรางหลักสูตรที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย และโดยองคการนักศึกษา เปน

กิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปน้ีใหครบถวน 

 - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและอัตลักษณที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

 - กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

 - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

 - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 3.  จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

 4.  ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และนํา

ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 5.  ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา

มีสวนรวมในการจัดทําแผน

และการจดักิจกรรม 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา

ไดดําเนินการจัดประชุมทบทวนแผนพัฒนา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.

2560 - 2564 ฉบับทบทวน ป 2562 และ

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนานักศกึษา ประจํา 

ปการศึกษา 2562 โดยมีกองพัฒนานักศึกษา 

คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณะวิทยาการจัดการ องคการบริหารนักศึกษา 

สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ซ่ึงมีตัวแทน

มหาวิทยาลัยรองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา

แตละคณะเปนตัวแทนคณะ และนายกองค- 

การบริหาร รวมถึงนายกสโมสรทุกคณะ เปน

ตัวแทนนักศึกษารวมกันจัดทําแผนพัฒนา

นักศึกษา และอภิปรายการจัดกิจกรรมตาม

แผนพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

เม่ือวันท่ี 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ แกงกระจาน 

พาราไดซ รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี และมี

การนําเสนอแผนการพัฒนานักศึกษา ประจํา 

ปการศึกษา 2562 เขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี คร้ังท่ี 2/2562 การจัดทําแผนมีการ

แบงเปน  

1. แผนการจัดกิจกรรมขององคการ

บริหารนักศึกษาท่ีจะดําเนินการโดยองคการ

บริหารงานนักศึกษา 

2. แผนการจัดกิจกรรมของคณะท่ี

ดําเนินการโดยสโมสรแตละคณะ  

รวมท้ังกองพัฒนานักศึกษา ไดจัดทํา

คูมือการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือใหองคการ

นักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ

ใชในการจัดกิจกรรมใหเปนไปในแนวทางเดยีวกัน 

1.5.1.1 แผนพั ฒนา นั กศึ กษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี พ.ศ.

2560 - 2564 ฉบับทบทวน ป 2562 

 
1.5.1.2 แผนพัฒนานักศึกษา ปการ 

ศึกษา 2562 

 
1.5.1.3 โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2562 

 
1.5.1.4 สรุปการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 2/2562 

 
1.5.1.5 คูมือจัดกิจกรรมนักศึกษาป

การศึกษา 2562 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาใหดําเนินกิจกรรม

ในประเภทตอไปน้ีใหครบถวน 

- กิจกรรมสงเสริมคุณ 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

และอัตลักษณท่ีกําหนดโดย

มหาวิทยาลัย 

- กิจกรรมกีฬา หรือการ

สงเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมจิตอาสาหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรม  

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม 

มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย

มีกิจกรรมท่ีครอบคลุมท้ัง 5 ดาน เพ่ือใหการ

พัฒนานักศึกษา เปนไปตามเปาหมายท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่ พึ งประสงคและอัตลักษณที่

กําหนดโดยมหาวิทยาลัย ได มีการจัด

กิจกรรมใหแกนักศึกษาแตละช้ันปดังน้ี 

นักศึกษาช้ันปที่ 1 มีการจัดโครงการ 

ดังน้ี 

1. โครงการอบรมการใชชีวิตอยางมี

คุณภาพของนักศึกษาใหม ประจําปการ 

ศึกษา 2562  

2. โครงการแหเทียนพรรษา ประจําป

การศึกษา 2562   

3. โครงการสักการะพระเจาตากสิน

มหาราช  

4. โครงการเปดโลกกิจกรรม ประจํา 

ปการศึกษา 2562  

5. โครงการพิธีไหวครู ประจําปการ 

ศึกษา 2562  

6. โครงการ“Smart and Beauty 

Healthy new generation 2019” (ประกวด

ดาว - เดือน)  

7. โครงการเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารนักศึกษา 2562  

8. โครงการ“การแขงขนักีฬาพิกุลเกมส 

คร้ังท่ี 14”  

9. โครงการเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระ 

วชิรเกลาเจาอยูหัว 67 พรรษา “ โครงการ

ทําความสะอาดคูคลอง และบริจาคโลหิต” 

1.5.2.1 โครงการฝกอบรมการใช

ชีวิตอยางมีคุณภาพของนักศึกษา

ใหมประจําปการศึกษา 2562 

 
1.5.2.2 โครงการแหเทียนพรรษา 

ประจําปการศึกษา 2562  

 
1.5.2.3 โครงการสักการะพระเจา

ตากสินมหาราชประจําปการศึกษา 

2562 

 
1.5.2.4 โครงการเปดโลกกิจกรรม

ประจําปการศึกษา 2562 

 
1.5.2.5 โครงการพิธีไหวครูประจําป

การศึกษา 2562 

 
1.5.2.6 โครงการ “Smart and Beauty 

Healthy new generation 2019” 

(ประกวดดาว - เดือน) 

 
 



 

 

55 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมกรุงเทพมหานคร 

ท้ัง 5 แหงรวมกับกรุงเทพมหานคร ประจํา 

ป 2562  

นักศึกษาช้ันปที่ 2 - 5 มีการจัดโครงการ 

ดังน้ี  

1. โครงการแหเทียนพรรษา ประจําป

การศึกษา 2562  

2. โครงการเปดโลกกิจกรรมประจําป

การศึกษา 2562 

3. โครงการ“Smart and Beauty 

Healthy new generation 2019” (ประกวด

ดาว - เดือน) 

4. โครงการเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารนักศึกษา 2563 

5. โครงการ“การแขงขนักีฬาพิกุลเกมส 

คร้ังท่ี 14”  

6. โครงการเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิร

เกลาเจาอยูหัว 67 พรรษา “ โครงการทํา

ความสะอาดคูคลอง และบริจาคโลหิต” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมกรุงเทพมหานคร

ท้ัง 5 แหงรวมกับกรุงเทพมหานคร ประจํา 

ป 2562 

7.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํา

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

8.  โครงการประชุมสัมมนาสภานิสิต-

นักศึกษา ระดบัอุดมศึกษาท่ัวประเทศ คร้ัง

ท่ี 26 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝก

ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอรเบื้องตน 

ประจําปการศึกษา 2562 

สําหรับการพัฒนาในสวนทักษะคอม- 

1.5.2.7 โครงการเลือกตั้งนายกองค- 

การบริหารนักศึกษา 2563 

 
1.5.2.8 โครงการ“การแขงขันกีฬา

พิกุลเกมส คร้ังท่ี 14” 

 
1.5.2.9 โครงการเน่ืองในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลา

เจาอยูหัว 67 พรรษา “ โครงการทํา

ความสะอาดคูคลอง และบริจาค

โลหิต” มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุม

กรุงเทพมหานครท้ัง 5 แหงรวมกับ

กรุงเทพมหานคร ประจําป 2562  

 
1.5.2.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผูนํานักศึกษาประจําปการศึกษา 2562 

 
1.5.2.11 โครงการประชุมสัมมนา   

สภานิสิต - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ท่ัวประเทศคร้ังท่ี 26  

 
 



 

 

56 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

พิวเตอร และภาษาอังกฤษ กองพัฒนานักศึกษา 

ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการฝกทักษะ

ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร เบื้องตน 

ประจําปการศึกษา 2562 เม่ือวันท่ี 23 - 25 

ตุลาคม 2562 ณ ชะอํา อิโคแคมป รีสอรท 

จังหวัดเพชรบุรี โดยนักศึกษาไดเรียนรู และ

ฝกการใชทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ

การพูด สื่อสารในสถานการณตาง ๆ และ

ฝกการใชทักษะคอมพิวเตอรเบื้องตน โดย

เนนเร่ืองการใชเทคโนโลย ีผานทางโทรศัพท 

มีผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.24  

สรุปการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณ 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ในปการศึกษา 

2562 มีท้ังหมด 15 โครงการ 

2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริม

สุขภาพ ไดมีการจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษา

แตละช้ันป ดังน้ี 

นักศึกษาช้ันปที่ 1 มีการจัดโครงการ

ดังน้ี 

1. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม  

2. โครงการกีฬาพิกุลเกมส คร้ังท่ี 14 

3. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหง

ประเทศไทย 

นักศึกษาช้ันปที่ 2 - 5 มีการจัดโครงการ 

ดังน้ี 

1. โครงการกีฬาพิกุลเกมส คร้ังท่ี 14 

2.  โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห ง

ประเทศไทย 

3. โครงการอบรมผูนํานักศึกษาใสใจ

ตานภัยยาเสพติด 

สรุปการดําเ นินกิจกรรมดานกีฬา 

หรือการสงเสริมสุขภาพ ในปการศึกษา 

1.5.2.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 

การฝกทักษะภาษาอังกฤษ และ

คอมพิวเตอรเบื้องตน ประจําปการ 

ศึกษา 2562 

 
1.5.2.13 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา

ใหมประจําปการศึกษา 2562 

 
1.5.2.14 โครงการกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย 

 
1.5.2.15 โครงการอบรมผูนํานักศึกษา

ใสใจตานภัยยาเสพติด 

 
1.5.2.16 โครงการสรางฝายมีชีวิต 

ปท่ี 2562  

 
1.5.2.17 โครงการศึกษาพัฒนาจิต

อาสาเพ่ือสังคม ตามพระบรมรา- 

โชบาย 

 
 



 

 

57 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

2562 มีท้ังหมด 4 โครงการ 

3) กิจกรรมสงเสริมการบําเพ็ญ

ประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม ไดมีการ

จัดกิจกรรมใหแก นักศึกษาแตละช้ันป  

ดังน้ี 

นักศึกษาช้ันปที่ 1 - 5 มีการจัดโครงการ 

ดังน้ี 

1. โครงการสรางฝายมีชีวิต ปท่ี 2562  

2. โครงการศกึษาพัฒนาจติอาสา เพ่ือ

สังคมตามพระบรมราโชบาย  

3. โครงการรักษบานเกิด สืบสานความ

เปนไทยสูยุคใหม 4.0  

สรุปการดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

หรือรักษาสิ่งแวดลอม ในปการศึกษา 2562 

มีท้ังหมด 3 โครงการ 

4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม 

และจริยธรรม ไดมีการจัดกิจกรรมใหแก

นักศึกษาแตละช้ันป ดังน้ี 

นักศึกษาช้ันปที่ 1 มีการจัดโครงการ

ดังน้ี 

1. โครงการอบรมการใชชีวิตอยางมี

คุณภาพอยางมีคุณภาพ นักศึกษาใหม ประจํา 

ปการศึกษา 2562  

2. โครงการแหเทียนพรรษา ประจําป

การศึกษา 2562  

3. โครงการสักการะพระเจาตากสิน

มหาราช ประจําปการศึกษา 2562  

4. โครงการพิธีไหวครู ประจําปการ 

ศึกษา 2562  

5. โครงการ“Smart and Beauty 

Healthy new generation 2019” (ประกวด

ดาว - เดือน)  

6. โครงการเลือกตั้งนายกองคการ

1.5.2.18 โครงการรักษบานเกิด 

สืบสานความเปนไทยสูยุคใหม 4.0 

 
 



 

 

58 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  

7. โครงการสรางฝายมีชีวิต ปท่ี 2562  

8. โครงการศกึษาพัฒนาจติอาสา เพ่ือ

สังคมตามพระบรมราโชบาย 

9. โครงการรักษบานเกิด สืบสานความ

เปนไทยสูยุคใหม 4.0  

10. โครงการอบรมผูนํานักศึกษาใส

ใจตานภัยยาเสพติด  

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํา

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562  

12. โครงการเปดโลกกิจกรรม ประจํา 

ปการศึกษา 2562  

13. โครงการกีฬาพิกุลเกมส คร้ังท่ี 14 

14. โครงการเน่ืองในวโรกาสเฉลิม

พระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา    

วชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 67 

พรรษา โครงการทําความสะอาดคูคลอง 

และบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กลุมกรุงเทพมหานครท้ัง 5 แหงรวมกับ

กรุงเทพมหานคร ประจําป 2562  

นักศึกษาช้ันปที่ 2 - 5 มีการจัดโครงการ 

ดังน้ี 

1. โครงการสรางฝายมีชีวิต ปท่ี 2562  

2. โครงการศกึษาพัฒนาจติอาสา เพ่ือ

สังคมตามพระบรมราโชบาย  

3. โครงการรักษบานเกิด สืบสาน

ความเปนไทยสูยุคใหม 4.0  

4. โครงการอบรมผูนํานักศึกษาใสใจ

ตานภัยยาเสพติด 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํา

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

6. โครงการแหเทียนพรรษา ประจําป



 

 

59 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

การศึกษา 2562  

7. โครงการสักการะพระเจาตากสิน

มหาราช ประจําปการศึกษา 2562  

8. โครงการเปดโลกกิจกรรมประจําป

การศึกษา 2562  

9. โครงการ“Smart and Beauty 

Healthy new generation 2019” (ประกวด

ดาว - เดือน) 

10. โครงการกีฬาพิกุลเกมส คร้ังท่ี 14  

11. โครงการเน่ืองในวโรกาสเฉลิม

พระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาท  

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร         

มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

67 พรรษา โครงการทําความสะอาดคูคลอง 

และบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กลุมกรุงเทพมหานครท้ัง 5 แหงรวมกับ

กรุงเทพมหานคร ประจําป 2562 

12. โครงการประชุมสัมมนานิสิต

นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ คร้ัง

ท่ี 26 

สรุปการดําเนินกิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรม และจริยธรรม ในปการศึกษา 

2562 มีท้ังหมด 12 โครงการ 

5) กิจกรรมส งเสริม ศิลปะและ

วัฒนธรรม ไดมีการจัดกิจกรรมใหแก

นักศึกษาแตละช้ันป  ดังน้ี 

นักศึกษาช้ันปที่ 1 มีการจัดโครงการ

ดังน้ี 

1. โครงการแหเทียนพรรษา ประจําป

การศึกษา 2562 

2. โครงการพิธีไหวครู  

3. โครงการสักการะพระเจาตากสิน

มหาราช 



 

 

60 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

4. โครงการกีฬาพิกุลเกมส คร้ังท่ี 14  

นักศึกษาช้ันปที่ 2 - 5 มีการจัดโครงการ

ดังน้ี 

1. โครงการแหเทียนพรรษา ประจําป

การศึกษา 2562 

2. โครงการพิธีไหวครู  

3. โครงการสักการะพระเจาตากสิน

มหาราช  

4. โครงการเปดโลกกิจกรรม ประจํา 

ปการศึกษา 2562  

5. โครงการ“Smart and Beauty 

Healthy new generation 2019” (ประกวด

ดาว - เดือน) 

7. โครงการกีฬาพิกุลเกมส คร้ังท่ี 14  

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารสัมมนา

ผูนํานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

9. โครงการประชุมสัมมนาสภานิสิต

นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ คร้ัง

ท่ี 26 

สรุปการดําเนินกิจกรรมสงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2562 มี

ท้ังหมด 9 โครงการ 

 3 จัดกิจกรรมใหความรูและ

ทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนักศึกษา 

มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม 2562 โดยไดเชิญหนวยงานตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย เขารวมใหความรูดาน

การประกันคุณภาพกับนักศึกษาใหม ท้ังน้ี 

ไดเชิญคุณสมโชค ฤทธ์ิจํารูญ นักวิชาการ

ศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา เปน

วิทยากรใหความรูเร่ืองการประกันคุณภาพ

การศึกษากับนักศึกษาใหมในคร้ังน้ีดวย ซ่ึง

มีนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 1,300 คน 

นอกจากน้ันกองพัฒนานักศึกษาได

จัดโครงการอบรมใหความรู และทักษะการ

1.5.3.1 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา

ใหม ประจําปการศึกษา 2562 

 
1.5.3.2 โครงการใหความรูและฝก

ทักษะการประกันคุณภาพการศกึษา

แกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

 



 

 

61 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาแกผูนํานักศึกษา

ในทุก ๆ ปการศึกษา โดยนําตัวแทนองคการ

นักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา

คณะและตวัแทนนักศึกษา เขารวมโครงการ

อบรมใหความรูและทักษะการประกัน  

คุณภาพการศึกษา โดยเชิญคุณสมโชค 

ฤทธ์ิจํารูญ นักวิชาการศึกษา งานประกัน

คุณภาพการศึกษา มาใหความรูเร่ืองการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยในวันเดียว 

กันน้ัน ยัง ไดเ ชิญคุณจิรายุ พลับสวาท

ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ มาใหความ 

รูในหัวขอการใชเงินกิจกรรมนักศึกษาให

ถูกตองตามระเบียบ และเชิญอาจารย     

เอกรินทร  ตั้ งนิ ธิบุญ ผูอํานวยการกอง

พัฒนา นักศึกษาใหความรูในการเขียน

โครงการ เพ่ือใหนักศึกษานําความรูดาน

ประกันคุณภาพเขามาใชในการจัดโครงการ

หรือกิจกรรม ตาง ๆ ท้ังภายในมหาวิทยาลัย

และนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงตั้งเปาหมาย

ใหนักศึกษาสามารถถายทอดความรูการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับเพ่ือน

นักศึกษาดวยกัน เพ่ือใหนักศึกษาองคการ

นักศึกษาสภานักศึกษาสโมสรนักศึกษา

คณะชมรมตาง ๆ ไดจัดโครงการหรือ

กิจกรรม โดยการทํางานภายใตกระบวนการ 

PDCA ในปการศึกษา 2562 โดยโครงการ

ใหความรูและฝกทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 100 คน โดย

มีผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ เทากับ 4.28 อยูในระดับมาก และ

ในการเขารวมอบรมโครงการใหความรูและ

ฝกทักษะการประกันคุณภาพการ ศึกษาแก



 

 

62 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 มีการ

ทดสอบผูเขารวมโครงการดังกลาว ซ่ึงให

ผู เขารวมทําแบบทดสอบกอนเขารวม

โครงการและหลังเขารวมโครงการ ผลการ

ทดสอบพบวาผูเขารวมโครงการสามารถทํา

แบบทดสอบไดคะแนนเพ่ิมขึ้น 

 4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมี

การประเมินผลความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 

และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดําเนินงาน

คร้ังตอไป 

ไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 

พัฒนานักศึกษา ประจําป 2562 จํานวน 15 

โครงการ และทุกโครงการไดประเมินผล

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ดําเนินงานคร้ังตอไปดังน้ี 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู 

นํานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562  

มีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี  

1.1 เพ่ือปลูกฝงคานิยมของกลุมผูนํา

ใหเปนกลุมตนแบบของมหาวิทยาลัยท่ีมี

ความสอดคลองกับวัฒนธรรม 

1.2 เพ่ือเตรียมความพรอมการมี

ภาวะผูนําท้ังในดานความรู ทัศนคติ และ

ทักษะการทํางานภายใตสภาวะแรงกดดัน

รอบดาน 

1.3 เ พ่ือสง เสริมการแกไขปญหา

รวมกันโดยคํานึงถึงหลักการทํางานเปนทีม

อยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการมีสวน

รวมในการจัดทําแผนนักศึกษา  

จากการประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม พบวา 

- ผูนํานักศึกษาเกิดจิตสํานึกในเร่ือง

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ

รวมถึงผูนํานักศึกษาเกิดความรักความสามัคค ี

โดยสังเกตจากการแบงกลุมเขารวมกิจกรรม

1.5.4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 

การผูนํานักศึกษา ประจําปการศกึษา 

2562 

 
1.5.4.2. โครงการแหเทียนพรรษา 

ประจําปการศึกษา 2562  

 
1.5.4.3. โครงการฝกอบรมการใช

ชีวิตอยางมีคุณภาพ ของนักศึกษา

ใหมประจําปการศึกษา 2562 

 
1.5.4.4. โครงการสักการะพระเจา

ตากสินมหาราช ประจําปการศึกษา 

2562 

 
1.5.4.5. โครงการเปดโลกกิจกรรม

ประจําปการศึกษา 2562 

 



 

 

63 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ในโครงการ เชน กิจกรรมระดมความคิดใน

การแกไขปญหา กิจกรรมการเสียสละเพ่ือ

สวนรวม ไดรับความรวมมือเปนอยางดี  

- ผูนํานักศึกษาเขาใจในบทบาทการ

ปฏิบัติหนาท่ีและงานของตนเองตามกฎ 

ระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยการสังเกต

จากการประชุมวางแผนการจดัโครงการและ

กิจกรรมในปการศึกษา 2561 ผูนํานักศึกษา

สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมไดตาม   

อัตลักษณ 

แตยังมีปญหาในเร่ืองระเบียบการเงิน 

และพัสดุ ท่ีนํามาใชใหม มีความซับซอน   

จึงดําเนินการแกไข ดังน้ี 

กองพัฒนานักศึกษา เชิญผูเช่ียวชาญ

เร่ือง ระเบียบการเงินการคลังและพัสดุมา

บรรยายใหเจาหนาท่ี และนักศึกษาท่ีเก่ียวของ

ไดรับฟง 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.32 อยูใน

ระดับมาก 

2. โครงการแหเทียนพรรษา ประจํา 

ปการศึกษา 2562 

มีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

2.1 เพ่ือเปนการสงเสริมและบํารุง

พระพุทธศาสนา 

2.2 เพ่ือเปนการสืบทอดและอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีท่ีด ี

2.3 เ พ่ือสรางการมีสวนรวมของ

มหาวิทยาลัยกับชุมชนโครงการพบวา  

จากการประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม พบวา 

- ผูเขารวมโครงการเกิดจิตสํานึกท่ีดี

1.5.4.6. โครงการพิธีไหวครู ประจํา 

ปการศึกษา 2562 

 
1.5.4.7. โครงการ “Smart and 

Beauty Healthy new generation 

2019” (ประกวดดาว-เดือน) 

 
1.5.4.8. โครงการกีฬาพิกุลเกมส 

คร้ังท่ี 14 

 
1.5.4.9. โครงการเลือกตั้งนายก

องคการนักศึกษาประจําปการศึกษา 

2563 

 
1.5.4.10. โครงการ “ประชุมสัมมนา

สภานิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ท่ัวประเทศไทย คร้ังท่ี 26” 

 
1.5.4.11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร

เบื้องตน 

 



 

 

64 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ในการปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี 

จากผูเขารวมโครงการมีความสนใจและอยู

ในความสงบเรียบรอยในการรวมพิธีถวาย

เทียนพรรษา 

- มีการทํางานรวมกัน แตยังมีปญหา

ในเร่ืององคการนักศึกษาแบงหนาท่ีไม

ชัดเจนทําใหแตละคนไมรูหนาท่ี ท่ีตอง

ปฏิบัติ 

จึงดําเนินการแกไข โดยการประชุม

วางแผนการปฏิบัติหนาและแบงหนาท่ีให

ชัดเจนมากขึ้น 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.41 อยูใน

ระดับมาก 

3. โครงการฝกอบรมการใชชีวิต

อยางมีคุณภาพ ของนักศึกษาใหม  

มีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

3.1 เพ่ือตองการใหนักศึกษาใหมรูจัก

วิธีการปฏิบัติตนในขณะท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ร้ัวมหาวิทยาลัยและเกิดความเขาใจอยาง

แทจริง 

3.2 เพ่ือใหนักศึกษาใหมทุกคน ไดมี

แนวทางการใชชีวิตอยางมีความสุขตลอด

ระยะเวลาของการศึกษาและสามารถอาศัย

อยูในร้ัวมหาวิทยาลัย ตลอดจนภายนอก

มหาวิทยาลัยไดดวยดีและมีความสุข 

จากการประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม พบวา 

- ผูเขารวมโครงการมีความตัง้ใจในการ

รับฟงการแนะนําขอมูลตาง ๆ จากหนวยงาน 

คณาจารย และยังมีโอกาสไดพูดคุยกับ

ผูบริหาร คณาจารย  

1.5.4.12. โครงการเน่ืองในวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี 

สินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิร

เกลาเจาอยูหัว 67 พรรษา“ โครงการ

ทําความสะอาด คูคลอง และบริจาค

โลหิต” มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม

กรุงเทพมหานครท้ัง 5 แหงรวมกับ

กรุงเทพมหานคร ประจําป 2562 

 
 1.5.4.13 โครงการคายอาสาในป

การศึกษา 2562 องคการบริหาร

นักศึกษาไดรวมกับชมรมจดัโครงการ

ภายใตแนวคิดโครงการจิตอาสา  

 
1.5.4.14 โครงการสรางฝายมีชีวิต 

ปการศึกษา2562 

 
1.5.4.15 โครงการสืบสานการพัฒนา

จิตอาสาเพ่ือสังคม ตามพระบรม

ราโชวาท 

 
 

 

 

 



 

 

65 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- นักศึกษาสามารถทราบหลักสูตรท่ี

ตนเองกําลังศึกษา และทราบวามหาวิทยาลัย

มีการบริการอะไรท่ีเปนสวัสดิการนักศึกษา  

- นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอมหาวิทยาลัย

และมีความภาคภูมิใจในการเขามาศึกษา

ตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสังเกต

จากการเขารวมกิจกรรมรับเข็มพระราช

ลัญจกรโดยนักศึกษามีความตั้งใจ และมี

อาการสํารวมสงบน่ิง สามารถปฏิบัติขั้นตอน

การเขารับเข็มพระราชลัญจกรไดอยางถูกตอง

สวยงาม 

แตยังมีปญหาในเร่ืองการจัดกิจกรรม

การสรางความสามัคคีนอยเกินไปจึงดําเนิน 

การแกไขดังน้ี  

- พิจารณาปรับปรุงแกไขกิจกรรมของ

โครงการใหมีกิจกรรมการสรางความสามัคคี

เพ่ิมขึ้น 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.00 อยูใน

ระดับมาก 

4. โครงการสักการะพระเจาตากสิน

มหาราช 

เปนกิจกรรมหน่ึงในโครงการฝกอบรม

การใชชีวิตอยางมีคุณภาพของนักศึกษาใหม

โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ 

เปนสิริมงคลในการดําเนินชีวิตและเปนการ

สรางสัมพันธภาพ 

จากการประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม พบวา 

- ผูเขารวมโครงการ มีความตั้งใจ มี

อาการสํารวมสงบน่ิงขณะเขารวมพิธี และ

สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการถวายสัตย

1.5.4.16 โครงการรักษบานเกิดอาสา 

สืบสานความเปนไทยสูยุคใหม 4.0 

 



 

 

66 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ปฏิญาณไดอยางถูกตอง 

ไมพบปญหาในการดําเนินกิจกรรม 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.84 อยูใน

ระดับมาก 

5. โครงการเปดโลกกิจกรรม  

มีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

5.1 เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดง 

ผลงานและความสามารถในการริเร่ิมสราง- 

สรรคสิ่งท่ีดีขึ้นมาในรูปแบบของชมรม 

5.2 นักศึกษาไดมีความคิดสรางสรรค

และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

จากการประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม พบวา 

-  ผูเขารวมโครงการ ใหความสนใจ

เขารวมโครงการ และสมัครเปนสมาชิก

ชมรมท่ีตนเองสนใจเปนจาํนวนมาก และใน

โครงการยังเปดโอกาสใหแตละชมรมได

แสดงผลงานท่ีชมรมน้ัน ๆ ไดจัดขึ้นใน   

แตละป รวมถึงเชิญชวนผูเขารวมโครงการ

เขามาสมัครเปนสมาชิกแตละชมรมอีกดวย 

แตยังมีปญหาในเร่ืองการประสานงานกับ

ชมรมในการเขารวมโครงการและการจัด

กิจกรรม จึงดําเนินการแกไขดังน้ี  

- พิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ิมชองทาง 

การติดตอสื่อสารท่ีชัดเจน รวดเร็วกับทาง

ชมรมตาง ๆ ในการประสานงานขอมูล

ขาวสารตาง ๆ กับทางชมรม 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.73 อยูใน

ระดับมาก 



 

 

67 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

6. โครงการพิธีไหวครู  

เปนกิจกรรมหน่ึงในโครงการฝกอบรม

การใชชีวิตอยางมีคุณภาพ ของนักศึกษา

ใหม โดยมีวัตถุประสงคโครงการ ดังน้ี 

6.1 เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดง

ความกตัญูกตเวทีตอครูอาจารย 

6.2 เพ่ือสืบสานประเพณีไหวครูใหคง

อยูและเปนธรรมเนียมปฏิบัตอินัดีงามสืบไป 

6.3 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีงาม

ระหวางครูอาจารยกับศิษย 

6.4 เพ่ือเปนสิริมงคลในการดําเนิน

ชีวิต สรางขวัญและกําลังใจใหแกนักศึกษา 

จากการประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม พบวา 

- ผูเขารวมโครงการมีความตั้งใจ มี

อาการสํารวมสงบน่ิง และสามารถปฏิบัติ

ขั้นตอนพิธีการไหวครูไดอยางถูกตอง  

แตยังมีปญหาในเร่ืองการปฏิบัติหนาท่ี

ในการแจกขาวกลองอาหารกลางวันลาชา 

จึงดําเนินการแกไขดังน้ี  

- พิจารณาปรับปรุงแกไขในการจัด 

รูปแบบการแจกขาวกลองอาหารกลางวัน

ใหมีความรวดเร็วมากขึ้น 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.84 อยูใน

ระดับมาก 

7. โครงการ “Smart and Beauty 

Healthy new generation 2019” 

(ประกวดดาว - เดือน)  

มีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

7.1 เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีมี

บุคลิกภาพดีไดแสดงความสามารถพิเศษ



 

 

68 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ของตนเอง 

7.2 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนดาวเดือนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือประชาสัมพันธ

ขาวสารใหกับมหาวิทยาลัย 

จากการประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม พบวา 

- ผูเขารวมโครงการ ใหความสนใจ

เขารวมโครงการเปนจํานวนมากและผูเขา

ประกวด (ดาว - เดือน) มีความตั้งใจ มีความ

กระตือรือรนในการเขาประกวด รวมถึงผูเขา

ประกวดไดนําเสนอความคิดสรางสรรคผาน

รูปแบบแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง 

แตยังมีปญหาในเร่ืองการปฏิบัติหนาท่ี

ในการปฏิบัติงานท่ียังไมชัดเจนของ staff 

จึงดําเนินการแกไขดังน้ี  

- พิจารณาปรับปรุงแกไขใหจัดการ

ประชุมการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบของ 

staff ในโครงการ และจัดการแบงหนาท่ีให

มีความชัดเจน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาใน

โครงการท่ีสําเร็จตามวัตถุประสงค 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.18 อยูใน

ระดับมาก 

8. โครงการกีฬาพิกุลเกมส  

มีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

8.1 เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี มีความสัมพันธอันดีระหวาง

คณะและเพ่ิมความสามัคคีในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  

8.2 เพ่ือสงเสริมใหไดคัดเลอืกนักกีฬา

ท่ีมีความสามารถและมีคุณภาพในกีฬาแตละ

ประเภท เพ่ือเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัย



 

 

69 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ราชภัฏธนบุรี 

จากการประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม พบวา 

- ผูเขารวมโครงการ ใหความสนใจ

เขารวมการแขงขันกีฬา และมีนํ้าใจนักกีฬา 

รูแพรูชนะไมมี เหตุการณทะเลาะวิวาท

ระหวางการแขงขันกีฬา และนักศึกษาทุก

คณะยังไดใชเวลาวางโดยการรวมแรงรวมใจ

กันฝกซอมกองเชียร ขบวนพาเหรด และผูนํา

เชียร อีกดวย 

แตยังมีปญหาในเร่ืองการปฏิบัติหนาท่ี

ท่ียังไมชัดเจนของ staff ในแตละชนิดกีฬา

ท่ีรับผิดชอบจึงดําเนินการแกไขดังน้ี  

- พิจารณาปรับปรุงแกไขใหแบงหนาท่ี

ความรับผิดชอบโดยให staff ท่ีมีความรูความ

เขาใจ ในชนิดกีฬาน้ัน  ๆเปนผูรับผิดชอบชนิด

กีฬาท่ีตนเองมีความถนัด หรือตนเองมีความรู

ความเขาใจไปปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติ

หนาในโครงการท่ีสําเร็จตามวัตถุประสงค 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.10 อยูใน

ระดับมาก 

9. โครงการเลือกตั้งนายกองคการ

นักศึกษา 

มีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

9.1 สงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีไดรูจักการใชสิทธ์ิและรูหนาท่ี

ในระบอบประชาธิปไตย 

9.2 เพ่ือสงเสริมใหไดคดัเลือกนักศกึษา

ท่ีมีความสามารถและมีคุณธรรมในดาน 

การทํางาน เพ่ือเปนตัวแทนมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏธนบุรี 



 

 

70 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

จากการประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม พบวา 

- ผูเขารวมโครงการ ใหความสนใจใน

การเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา

เปนจํานวนมาก 

ไมพบปญหาในการดําเนินกิจกรรม 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.22 อยูใน

ระดับมาก 

10. โครงการ “ประชุมสัมมนาสภา

นิสิต - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทัว่ประเทศ 

ครั้งที่ 26”  

มีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

10.1 เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพใน

การทํางานของผูนํานักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

10.2 เพ่ือใหนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี ไดแลกเปลีย่นเรียนรูการทํางาน 

และไดสรางเครือขายกับผูนํานักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ นักศึกษาได

เรียนรูทัศนคติของรุนพ่ีรุนนองตางมหาวิทยาลยั

ราชภัฏท่ัวประเทศ 

จากการประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม พบวา 

- ผู นํ านักศึกษานักศึกษามีความ

กระตือรือรนในการเขารวมโครงการและ

ผู นํานักศึกษาไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

การทํางานและไดสรางเครือขายกับผูนํา

นักศึกษามหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 

ไมพบปญหาในการดําเนินกิจกรรม 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม



 

 

71 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.16 อยูใน

ระดับมาก 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร

เบื้องตน  

มีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี  

11.1 เพ่ือใหผู เขารวมโครงการได

เรียนรู และฝกการใชทักษะภาษาอังกฤษ 

โดยเฉพาะการพูด สื่อสารในสถานการณ

ตาง ๆ 

11.2 ผูเขารวมโครงการไดเรียนรูและ

ฝกการใชทักษะคอมพิวเตอรเบื้องตน โดย

เนนเร่ืองการใชเทคโนโลยผีานทางโทรศัพท 

จากการประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม พบวา 

- ผูนํานักศึกษาไดเรียนรูทักษะภาษา 

อังกฤษและคอมพิวเตอรเบื้องตน นําไปใชใน

การทํางานในชีวิตประจําวันได มากขึ้น 

แตยังมีปญหาในเร่ืองการออกเสียง

และการสะกดคํา 

กองพัฒนานักศึกษาเชิญวิทยากรท่ีมี

ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.24 อยูใน

ระดับมาก 

12. โครงการ เน่ืองในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 67 พรรษา“ 

โครงการทําความสะอาด คูคลอง และ

บริจาคโลหิต ”มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม

กรุ งเทพมหานครทั้ ง 5  แหงร วมกับ



 

 

72 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

กรุงเทพมหานคร ประจําป 2562  

มีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี  

12.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาท 

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม

หาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยู หัว 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 

พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 

12.2 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอม แมนํ้า 

คูคลอง ใหมีความสะอาดสวยงามตามแผน

ยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่นของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสรางจิตสํานึกแก

ประชาชนผูใชนํ้า สรางการมีจิตสวนรวม 

กับจิตอาสาประชาชนในการดูแลรักษาแมนํ้า

คูคลอง 

จากการประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม พบวา 

- นักศึกษาไดเฉลิมพระเกียรติพระ- 

บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี     

สินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 

พรรษา 

- นักศึกษาไดมีจิตอาสาและยังมีจิต 

สํานึกในการพัฒนาทองถิ่น ดูแลแมนํ้าคูคลอง

บริเวณรอบ ๆ ชุมชน และมหาวิทยาลัย 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.24 อยูใน

ระดับมาก 

13. โครงการคายอาสาในปการศึกษา 

2562 องคการบริหารนักศึกษาไดรวมกับ

แตละชมรมไดจัดโครงการภายใตแนวคิด 

โครงการจิตอาสา จํานวน 3 โครงการ 

ดังน้ี  



 

 

73 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

13.1 โครงการสรางฝายมีชีวิต     

ปการศึกษา 2562 

มีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

13.1.1 เพ่ือศึกษาประโยชนของฝาย

ชะลอนํ้าพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

13.1.2 เพ่ือใหมีแหลงกักเก็บนํ้าแก

ชาวบานและชุมชนไวใชในฤดูแลงรวมถึง

สรางความชุมช้ืนใหแกระบบนิเวศโดยรอบ 

13.1.3 เพ่ือสรางจติสํานึกและทัศนคติ

ของผูเขารวมโครงการใหตระหนักถึงการ

ทํางานแบบมีสวนรวมการทํางานเปนทีม

และสรางความรวมมือเช่ือมความสัมพันธ

ระหวางนักศึกษาในชมรมตนกลาอาสา 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.00 อยูใน

ระดับมาก 

มีขอเสนอแนะ 

- ควรจัดโครงการตอนปดเทอมใหญ 

- อยากใหมีการทํากิจกรรมรวมกับ

ชาวบาน 

13.2 โครงการสืบสานการพัฒนาจติ

อาสาเพ่ือสังคม ตามพระบรมราโชบาย 

มีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

13.2.1 เพ่ือใหสมาชิกไดรักษาและสืบ

สานวัฒนธรรมในทองถิ่น 

13.2.2 เพ่ือสงเสริมความมีจิตสาธารณะ

ใหกับสมาชิกชมรม 

13.2.3 เพ่ือเปนการศึกษาเรียนรู

การทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนและสราง- 

สรรคตอตนเองและสังคม 

13.2.4 เพ่ือใหสมาชิกในชมรมได

เรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น 



 

 

74 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.69 อยูใน

ระดับมาก 

13.3 โครงการรักษบานเกิดอาสา 

สืบสานความเปนไทยสูยุคใหม 4.0 

มีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

13.3.1 เพ่ือใหสมาชิกไดรักษาและสืบ

สานวัฒนธรรมในทองถิ่น 

13.3.2 เพ่ือสงเสริมความมีจิตสาธารณะ

ใหกับสมาชิกชมรม 

13.3.3 เพ่ือเปนการศึกษาเรียนรูการ

ทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนและสรางสรรค

ตอตนเองและสังคม 

13.3.4 เพ่ือใหสมาชิกในชมรมได

เรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น 

จากการสังเกตผูเขารวมโครงการพบวา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.69 อยูใน

ระดับมาก 

 5 ประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2562 

กําหนดวัตถุประสงคไวดังน้ี  

เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิต   

ท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณของนักศกึษา

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ดังน้ันเพ่ือประเมินความสําเร็จของ

แผนพัฒนานักศึกษาน้ี กองพัฒนานักศึกษา

และผูมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ จึงกําหนด

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของวัตถุประสงคของ

แผนพัฒนานักศึกษาไวดังน้ี 

1. มีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

1.5.5.1 รายงานการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา 

ประจําป พ.ศ. 2562 

 
1.5.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 2/2563 วันท่ี 

11 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุม

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 2 

 



 

 

75 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

อุดมศึกษา ท้ัง 5 ดานคือ 

1) ดานคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

2) ดานกีฬาและสงเสริมสุขภาวะ 

3) ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษา

สิ่งแวดลอม 

4) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

5) ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายความสําเร็จของแผนฯ ผูเขา 

รวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมายของทุกโครงการ 

3. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/

กิจกรรมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ไมต่ํากวาคาเฉลี่ย 3.51 

4. มีโครงการหรือกิจกรรมตามแนว

พระบรมราโชบายคุณลักษณะคนไทยท่ีพึง

ประสงค 4 ประการ 

5. มีโครงการจิตอาสา 

6. มีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

และคอมพิวเตอรเบื้องตน 

กองพัฒนานักศึกษาไดนําผลการ

ประเมินวัตถุประสงคของแผนพัฒนา

นักศึกษาเขาวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ครั้งที่ 2/2563 

จากการประเมินผลตามตัวช้ีวัดและ

คาเปาหมายของแผนพัฒนานักศึกษา ประจํา 

ปการศึกษา 2562 ไดผลดังน้ี 

- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษา 



 

 

76 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ท้ัง 5 ดาน ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย

โดยกองพัฒนานักศึกษา ไดจัดโครงการไม

ต่ํากวา 2 กิจกรรม ตอดานโดยจดัท้ังสิ้น 15 

โครงการ 

- มีจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

/กิจกรรม ทุกกิจกรรมมากกวารอยละ 80 

- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

/กิจกรรม อยูในระดับมาก 

- มีโครงการหรือกิจกรรมตามแนว

พระบรมราโชบายคุณลักษณะคนไทยท่ี  

พึงประสงค 4 ประการมหาวิทยาลัยโดย

กองพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการไมต่ํา

กวา 4 โครงการ โดยจัดท้ังสิ้น 11 โครงการ 

- มีโครงการจิตอาสา มหาวิทยาลัย

โดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการไม

ต่ํากวา 2 โครงการ โดยจัดท้ังสิ้น 4 โครงการ 

- มีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

และคอมพิวเตอรเบื้องตน มหาวิทยาลัยโดย

กองพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการ จํานวน 

1 โครงการ 

 6 นําผลการประเมินไปปรับ- 

ปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

จัด กิจกรรมเ พ่ือ พัฒนา

นักศึกษา 

จากการประชุมผลการประเมิน

วัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษา 

เขาวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

ครั้งที่ 2/2563 

ผลการประเมินความสําเ ร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม 

พัฒนานักศึกษา พบวายังมีปญหาในการ

ดําเนินงานกองพัฒนานักศึกษาจึงปรับปรุง

แผนดังน้ี  

1. ควรมีโครงการตามพระบรมราโชบาย

โดยเนนกลุมเปาหมายเปน นักศึกษาช้ันปท่ี 

1.5.6.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 2/2563 

 
1.5.6.2 แผนพัฒนานักศึกษา 2562 

 



 

 

77 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1 และปสุดทาย 

2. ควรมีโครงการอบรมใหความรูดาน

จิตอาสาเก่ียวกับการชวยเหลือภัยพิบัต ิหรือ

เหตุการณวิกฤติ เหตุการณฉุกเฉิน เชน การ

ทํา CPR ชวยเหลือผูประสบภัยเหตุอัคคีภัย 

และอุทกภัย อยางถูกตอง 

3. ควรมีการจดัโครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษและคอมพิวเตอรเบือ้งตน เพ่ิม

มากขึ้น 

มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะ

จากคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไปปรับปรุงและ

จัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาในปถัดไป 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ 5.00  - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สืบเน่ืองจากนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเช่ือมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรู เพื่อพัฒนา

ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษา 

อังกฤษ นโยบายหน่ึงที่สําคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวยโครงการ

พิเศษดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนตาม

นโยบายซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 
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เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

 2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปถัดไป 

 5. มีนักศึกษาระดับปรญิญาตรีปสุดทายที่ผานการเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

หมายเหตุ 

 ขอ 5 นักศึกษาที่เขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งมหาวิทยาลัย ในปที่ประเมิน 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการกําหนดนโยบาย และ

สรางระบบและกลไกการ

พัฒนานักศึกษาดานภาษา 

อังกฤษ 

สืบเน่ืองจากประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เร่ืองนโยบายการยกระดับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดกําหนด

นโยบายสงเสริมการพัฒนาทักษะภาษา 

อังกฤษสาํหรับนักศึกษาและจัดทําประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เร่ืองการสอบ

วัดความสามารถภาษาองักฤษของนักศึกษา 

ดวยขอสอบมาตรฐาน DRU Test โดย

กําหนดใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในปการ 

ศึกษา 2559 เปนตนไป จะตองสอบ DRU 

Test ซ่ึงเปนขอสอบท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนา 

ขึ้นตามกรอบของ CEFR ใหไดคะแนนไม

ต่ํากวา 41 คะแนน กอนจบการศกึษาและ

กระบวนการในการพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย มีระบบ

1.6.1.1 ประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เร่ือง นโยบายการ

ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

ในสถาบันอุดมศึกษา 

1.6.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง การสอบวัด

ความสามารถภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ดวยขอสอบมาตรฐาน 

DRU Test  

1.6.1.3 คําอธิบายการพัฒนาขอสอบ

ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

(DRU Test) 

1.6.1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแนวทางการนําแผนยกระดับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษลงสูการ

ปฏิบัติ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

และกลไก ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน กําหนดหนวยงานกลางในระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับคณะ ซ่ึงทําหนาท่ี

วางแผน กํากับติดตาม และรายงานผล 

การดําเนินงานดานการพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

2. คณะกรรมการดําเนินงานเสนอ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาตอมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบ 

ประมาณเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษา 

4. คณะกรรมการดําเนินงานดําเนินการ

ตามแผน 

5. คณะกรรมการดําเนินงานประเมิน 

ผลการดําเนินงาน และรายงานผลตอ

มหาวิทยาลัย 

1.6.1.5 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ

ของคณะตาง ๆ 

1.6.1.6 ระบบการสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 2 จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา

ดานภาษาอังกฤษจากการมี

สวนรวมของคณะและหนวย- 

งานท่ีเก่ียวของ 

มหาวิทยาลัย คณะและหนวยงานท่ี

เก่ียวของรวมกันจัดทําแผนสงเสริมและ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติ เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดและผูรับผิดชอบ ซ่ึงแผนดังกลาว

ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั

ราชภัฏธนบุรี 

1.6.2.1 รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุ รี  ค ร้ั ง ท่ี  2/2563 

วาระท่ี 5.3 

1.6.2.2 ระเบียบวาระการประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุ รี  ค ร้ั ง ท่ี  2/2563 

วาระท่ี 5.3 (ราง) แผนสงเสริม/

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี พ.ศ. 2563 - 2566 

1.6.2.3 รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 

3/2563 หนา 11 – 13  

1.6.2.4 แผนสงเสริมและพัฒนา
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 

2563 - 2566 

1.6.2.5 แผนพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2562 ของ

คณะตาง ๆ  

 3 จัดสรรงบประมาณ และสิ่ง

สนับสนุนการดําเนินการตาม

แผนพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ 

ในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัย

จัดสรรงบประมาณให กับคณะและ

หนวยงานท่ีเ ก่ียวขอ ง เ พ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาความรู

และทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษ 

ท่ี 21 ใหกับนักศึกษา ดังน้ี 

1. คณะครุศาสตร ไดรับงบประมาณ 

5,000,000 บาท  

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ไดรับงบประมาณ 1,000,000 บาท 

3. คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบ 

ประมาณ 1,000,000 บาท 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ไดรับงบประมาณ 1,000,000 บาท 

5. ศูนยภาษา ได รับงบประมาณ 

1,000,000 บาท 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย

จัดสรรงบประมาณใหกับคณะและหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนในการ

พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ดังน้ี 

1. คณะครุศาสตร ไดรับงบประมาณ 

3,000,000 บาท  

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ไดรับงบประมาณ 2,000,000 บาท 

3. คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบ 

ประมาณ 1,000,000 บาท 

1.6.3.1 เลมการจัดสรรงบประมาณ 

แผนดิน ประจําปงบประมาณ 2562 

(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 

2562) 

1.6.3.2 เลมการจัดสรรงบประมาณ 

แผนดิน ประจําปงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 

2563) 

1.6.3.3 แผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 

– 30 กันยายน 2562) ของคณะ

ตางๆ และศูนยภาษา  

1.6.3.4 แผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 

– 30 กันยายน 2563) ของคณะ

ตาง ๆ และศูนยภาษา  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ไดรับงบประมาณ 1,000,000 บาท 

5. ศูนยภาษา ได รับงบประมาณ 

2,400,000 บาท 

จากงบประมาณท่ีคณะตาง  ๆและศูนย-

ภาษาไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

กอใหเกิดโครงการกิจกรรมมากมายตาม

แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

แบงตามขอมูลคณะและหนวยงานดังน้ี 

1. คณะครุศาสตร จํานวน 4 โครงการ 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวน 6 โครงการ 

3. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 5 

โครงการ 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

จํานวน 4 โครงการ 

5. ศูนยภาษา จํานวน 10 โครงการ 

 4 มีการประเมินความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผนฯ 

และมีการนําผลจากการประเมิน

มาปรับปรุงในปถัดไป 

ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมี

การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนฯ ดังน้ี 

วัตถุประสงคของแผน 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนสง 

เสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

2. นักศึกษาไดรับการสนับสนุนดาน

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

อยางตอเน่ือง 

3. นักศึกษามีความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได 

4. ผูสอนมีศักยภาพในการใชภาษา 

อังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและ

การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 

1.6.4.1 รายงานประเมินความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของโครงการตาม

แผนสงเสริมและพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และศูนยภาษา 

1.6.4.2 สรุปโครงการดานการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

ของคณะตาง ๆ และศูนยภาษา 

1.6.4.3 รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 

9/2562 วาระ 4.15 รายงานสถิติผล

การสอบ DRU Test ประจําเดือน

ตุลาคม 2562 

1.6.4.4 รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ระบบกลไก

และแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษา 

2. มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษา 

อังกฤษใหแกนักศึกษาตามระดับความ 

สามารถและความสนใจอยางตอเน่ือง 

อยางต่ําจาํนวน 10 โครงการ และรอยละ 

80 ของจํานวนผูเขาอบรมมีผลสัมฤทธ์ิ

หลังการอบรมสูงกวากอนฝกอบรม 

3. รอยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 

ผานการทดสอบตามเกณฑ 41 คะแนน 

หรือระดับ B1 ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4. มีการจัดอบรม/กิจกรรมเพ่ือการ

พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารและการปฏิบัติงานสําหรับอาจารย 

อยางนอย 2 โครงการ และรอยละ 80 

ของจํานวนผูเขาอบรมมีผลสัมฤทธ์ิหลัง

การอบรมสูงกวากอนฝกอบรม 

ผลการประเมินความสําเร็จ 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ระบบกลไก

และแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษา เปนไปตามเปาหมายท่ี

กําหนด 

2. มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 

29 โครงการ สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด 

และเม่ือประเมินผลการดําเนินโครงการ

พบวา โดยเฉลี่ยรอยละ 85 ของจํานวนผู

เขาอบรมมีผลสัมฤทธ์ิหลังการอบรมสูง

กวากอนฝกอบรม ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ี

กําหนด 

3. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ช้ันปสุดทาย ท่ีผานการทดสอบตามเกณฑ

ธนบุรี คร้ังท่ี 1/2563 วาระท่ี 4.15 

และ 4.16 

1.6.4.5 ตัวอยางใบประชาสัมพันธ

แอปพลิ เคชันเกมคําศัพทภาษา 

อังกฤษสําหรับนักศึกษา และบทเรียน

ออนไลน Interactive Learning 

with Part of Speech Activities 

1.6.4.6 ใบสงสินคาครุภัณฑโปรแกรม

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

English Discoveries เวอรชัน 

Intranet และใบเบิกพัสด ุ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีจํานวน 1,222 

คิดเปนรอยละ 77.39 ของจํานวนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีช้ันปสุดทาย ท้ังหมด 

1,579 คน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด 

4. ไมมีการจัดอบรม/กิจกรรมเพ่ือการ

พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารและการปฏิบัติงานสําหรับอาจารย 

เน่ืองดวยแตเดิมกิจกรรมดานน้ี ไดวาง 

แผนวาจะจัดในชวงระหวางปดภาคการ 

ศึกษาแตเกิดสถานการณโควิด-19 ขึ้น จึง

จําเปนตองยกเลิกกิจกรรมท้ังหมด และ

ทําใหไมสามารถดําเนินการตามเปาหมาย

ท่ีกําหนดได 

มหาวิทยาลัยมีระบบรายงานผลการ

ดําเนินงาน ซ่ึงทุกคณะและหนวยงานจะ 

ตองรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบ   

เปนประจําทุกเดือน อีกท้ังมหาวิทยาลัย    

จัดให มีการประชุมกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเ พ่ือติดตามและให ขอ 

เสนอแนะ โดยในการประชุมกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 9/2562 ท่ี

ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการเพ่ิม

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันป  

ท่ี  4  ท่ีผ านการทดสอบตามเกณฑ ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด วาควรมีการปรับ

เน้ือหาในการจัดอบรมใหเขมขน ตรง

ประเด็นมากขึ้น และเพ่ิมการปฏิบัติเพ่ือ

สงเสริมใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ 

สามารถจดจําได และควรเพ่ิมชองทางใน

การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา

กอนสอบ  

ในเร่ืองน้ี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรไดดําเนินโครงการพัฒนา
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

แอปพลิเคชันเกมคําศัพทภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษา และบทเรียนออนไลน 

Interactive Learning with Part of 

Speech Activities ขึ้น เพ่ือใหผูเรียน

สามารถเรียนรูและทบทวนคําศัพทภาษา 

อังกฤษ และชนิดของคําในไวยากรณ

ภาษาอังกฤษท่ีจําเปนไดตลอดเวลา  

อีกท้ังศูนยภาษาไดดําเนินการปรับ

หลักสูตรการอบรมเพ่ือเตรียมความพรอม

ในการสอบวัดความสามารถดานภาษา 

อั งกฤษ ให เขมขนมากขึ้ น  โ ดยปรับ

กิจกรรมใหมีการมอบหมายใบงานให

นักศึกษาทําและมีการทดสอบยอยเปน

ระยะ ๆ เพ่ือทบทวนความรู พรอมท้ัง

เพ่ิมจํานวนวันในการอบรมอีก 1 วัน และ

ไดดําเนินการจัดซ้ือโปรแกรมการเรียน

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง English Discoveries 

เพ่ือเพ่ิมชองทางในการฝกฝนทักษะดาน

ภาษาอังกฤษนอกหองเรียนใหกับนักศึกษา 

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปสุดทายท่ีผานเกณฑการ

วัดผล CEFR (B1) ไมนอย

กวารอยละ 50 

- - 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการ 4 ขอ 4.00   
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ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ความสามารถดานดิจิทัล เปนสิ่งที่สามารถสะทอนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรูเพื่อ

สรางสรรคนวัตกรรมเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรูเพื่อการบูรณาการศาสตรตาง ๆ สามารถรู 

เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล ตัวบงช้ีน้ีประเด็นการพิจารณาประกอบดวย 

 ระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาช้ันปสุดทาย ระดับปริญญาตรีที่สอบผานตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจทิลั 

 2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของคณะและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถ

ดานดิจิทัล 

 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงใน ปถัดไป 

 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายที่ผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ไมนอยกวารอยละ 50 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

หมายเหตุ 

 ขอ 5 นักศึกษาที่เขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งมหาวิทยาลัย ในปที่ประเมิน 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการกําหนดนโยบาย และ

สรางระบบและกลไกการ

พัฒนานักศึกษาใหมีความ 

สามารถดานดิจิทัล 

 

มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ศูนยคอมพิวเตอร และคณะรวมกันกําหนด

นโยบายกํากับ ติดตาม และสงเสริมการพัฒนา

ทักษะดานดิจิทัลของนักศึกษา โดยมีการ

จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ และทักษะดาน

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เร่ือง การสอบ

วัดความสามารถดานคอมพิวเตอร (Digital 

Literacy) ดวยขอสอบมาตรฐานของกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดย ใชกับ

นักศึกษาปการศึกษา 2562 เปนตนไปใหได

คะแนนไมต่ํากวา 60 คะแนน กอนจบการ 

ศึกษา และมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานมีหนาท่ีในการวางแผน กํากับ 

ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน 

รวมถึงการสรางระบบ กลไกการยกระดับ

ความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1.7.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรีเร่ือง การสอบวัดระดับความ 

สามารถดานดิจิทัลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1.7.1.2 ระบบกลไกการยกระดับความ 

สามารถดานดิจิ ทัลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1.7.1.3 ระบบสอบวัดความสามารถ

ดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในเว็บไซต 

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

baseline/ 

1.7.1.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 1634/2562 เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

 2 จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา

ให มีความสามารถด าน

ดิจิทัล จากการมีสวนรวม

ของคณะและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนิน 

งานฯ จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดาน

ดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน

การสงเสริมมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล

ของนักศึกษา และไดนํารางแผนพัฒนา

นักศึกษาดานดิจิ ทัลเขาประชุมกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีคณบดท้ัีง 4 คณะ

และผูบริหารมหาวิทยาลัยรวมพิจารณา

ปรับแกเพ่ือกําหนดแนวทางปฏบิัติ เปาหมาย 

ตัวช้ีวัด และผูรับผิดชอบซ่ึงแผนฯ ดังกลาว

ได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย 

 1.7.2.1 รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการดําเนินงานจัดทําแผน 

พัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัล 

 1.7.2.2 รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี คร้ังท่ี 4/2563 วาระท่ี 5.4 

(ราง) แผนพัฒนานักศึกษาดาน

ดิจิทัล 

 1.7.2.3 แผนพัฒนาสมรรถนะและ

ทักษะดานดจิทัิลมหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี พ.ศ. 2563 - 2566 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3 จัดสรรงบประมาณ และสิ่ง

สนับสนุนการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนานักศึกษา

ให มีความสามารถด าน

ดิจิทัล 

มีการจัดสรรงบประมาณใหกับศูนย

คอมพิวเตอร จํานวน 500,000 บาท เพ่ือ

จัดอบรม/กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา

ความสามารถทางดานดิจิทัล และประเมิน

ความสามารถใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

1.7.3.1 เลมการจัดสรรงบประมาณ 

แผนดิน ประจําปงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 

2563) 

1.7.3.2 รายงานการใชงบประมาณ 

ในการจัดอบรมทักษะทางดาน

ดิจิทัลประจําปงบประมาณ 2563 

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี 

 4 มีการประเมินความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผนฯ 

และมีการนําผลจากการ

ประเ มินมาปรับปรุง ใน  

ปถัดไป 

มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัลของนักศึกษาอยางตอเน่ือง โดยศูนย

คอมพิวเตอร ตามวัตถุประสงคของแผน 

พัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดจิทัิล ดังน้ี 

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัล ใหกับนักศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 

มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล สําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ีบรรลุตาม

เปาหมายท่ีกําหนดอยางนอยรอยละ 80 

ของโครงการ/กิจกรรมท่ีระบุในแผนโดย

แยกตามหนวยงาน ดังน้ี 

- คณะครุศาสตร 2 โครงการ 

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4 โครงการ 

- คณะวิทยาการจัดการ 2 โครงการ 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1 โครงการ 

- ศูนยคอมพิวเตอร 17 โครงการ 

2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะ

และทักษะดานดิจิทัล ผานตามเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผูสอบตองไดคะแนน

1.7.4.1 โครงการ/กิจกรรมสงเสริม

และพัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัล สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

1.7.4.2 รายงานสถิตกิารสอบ (Digital 

Literacy) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ระดับปริญญาตรี ป

สุดทายท่ีผานเกณฑ 

1.7.4.3 รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ

คร้ังท่ี 3/2563 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ไมนอยกวา 60 คะแนน หรืออยูในระดับดี

ขึ้นไป 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 

ผลการประเมินความสําเ ร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนฯ พบวานักศึกษาช้ัน

ปสุดทายมีคะแนนไมนอยกวา 60 คะแนน

ขึ้นไป จํานวนไมนอยกวารอยละ 50 ของ

นักศึกษาท่ีเขาสอบท้ังหมด ซ่ึงผลการสอบ

ผานจํานวน  929 คน จากจํานวนเขาสอบ 

1,185 คน ซ่ึงบรรลุตามวัตถุประสงคของ

แผน 

3. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะ

และทักษะดานดิจิทัล ผานตามเกณฑการ

ประกันคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีท่ี 1.7 

การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 

ผลการประเมินความสําเ ร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนฯ พบวานักศึกษาช้ัน

ปสุดท าย ท่ีผ านเกณฑการทดสอบวัด

ความสามารถสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัลไมนอยกวารอยละ 50 เปนไปตาม

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวน 929 

คน เทากับรอยละ 78.39 ของจํานวนผูเขา

สอบท้ังหมด 1,185 คน จากจํานวนนักศึกษา

ช้ันปสุดทายจํานวน 1,579 คน ซ่ึงบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยแยกตามคณะ 

ดังน้ี 

1. คณะครุศาสตร มีจํานวนนักศึกษา     

ช้ันปสุดทาย 370 คน เขาสอบจํานวน 370 คน 

พบวา 

- สอบผาน จํานวน 292 คน รอยละ 

78.90 

- สอบไมผาน จํานวน 78 คน รอยละ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

21.10 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มีจํานวนนักศึกษาช้ันปสุดทาย 349 คน 

เขาสอบจํานวน 81 คน พบวา 

- สอบผาน จํานวน 63 คน รอยละ 

77.77 

- สอบไมผาน จํานวน 18 คน รอยละ 

22.23 

3. คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวน

นักศึกษาช้ันปสุดทาย 667 คน เขาสอบ

จํานวน 541 คน พบวา 

- สอบผาน จํานวน 403 คน รอยละ 

74.49 

- สอบไมผาน จํานวน 111 คน รอยละ 

25.51 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มีจํานวนนักศึกษาช้ันปสุดทาย 193 คน 

เขาสอบจํานวน 193 คน พบวา 

- สอบผาน จํานวน 171 คน รอยละ 

86.80 

     - สอบไมผาน จํานวน 22 คน รอยละ 

13.20 

แตยังพบวาจํานวนนักศึกษาช้ันป

สุดทาย ยังเขาสอบไมครบตามจํานวน

ท้ังหมด จึงนําเสนอผลการประเมินและ

จํานวน ผูเขาสอบในท่ีประชุมกรรมการ 

บริหารสํานักวิทยบริการ คร้ังท่ี 3/2563 

ไดมีการเสนอให 

1) ปรับแนวทางการประชาสัมพันธ

โดยประกาศทุกชองทางและใหทุกคณะ

ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ 

2) เสนอใหปรับแกประกาศมหาวิทยาลัย 

ใหนักศึกษาตองสอบใหผานกอนจบการ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ศึกษาเพ่ือใหนักศึกษา ช้ันปสุดทายเขา

สอบครบทุกคน 

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑ 

IC3 หรือเทียบเทา หรือ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ไมนอยกวารอยละ 50 

ในปการศึกษา 2562 นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีปสุดทาย มีจํานวน 1,579 คน และ

ไดเขาสอบวัดความสามารถดานคอมพิวเตอร 

(Digital Literacy) ดวยขอสอบมาตรฐาน

ของกระทรวงดจิทัิล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

จํานวน 1,185 

ผลการทดสอบพบวา นักศึกษาสอบผาน

เกณฑการวัดผล 60 คะแนนขึ้นไป จํานวน 

929 คน คิดเปนรอยละ 78.39 

1.7.5.1 รายงานสถิตกิารสอบ (Digital 

Literacy) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ระดับปริญญาตรี ป

สุดทาย ท่ีผานเกณฑ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ 5.00  - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 ตามกรอบผลลัพธมาตรฐานการศึกษาชาติที่กําหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม หลกัสูตร

จึงควรผลักดันใหนักศึกษามสีวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรอืบรูณาการ

ศาสตรตาง ๆ ทีเ่ปนงานที่สามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย เทากับ คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินรอยละของหลักสูตรที่

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 

สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได = 
ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ 

จํานวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ : 

 *นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใชประโยชนจากชุมชน 

 ** เปนผลรวมคะแนนประเมินในตัวบงชี้ 1.8 ระดับคณะ 
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ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังน้ี 

 1. คณะครุศาสตร เปดการเรียนการสอนทัง้หมด 8 หลักสูตร มีหลักสูตรที่นักศึกษามสีวนรวมในการ

สรางนวัตกรรมจํานวน 4 หลักสูตร มีคารอยละ 50 ของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

คิดเปน 2.50 คะแนน 

 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร มีหลักสูตรที่

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมจํานวน 11 หลักสูตร มีคารอยละ 100 ของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวน

รวมในการสรางนวัตกรรม คิดเปน 5 คะแนน 

 3. คณะวิทยาการจัดการ เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร มีหลักสูตรที่นักศึกษามีสวน

รวมในการสรางนวัตกรรมจํานวน 5 หลักสูตร มีคารอยละ 83.30 ของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการ

สรางนวัตกรรม คิดเปน 4.17 คะแนน 

 4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร มีหลักสูตรที่

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมจํานวน 6 หลักสูตร มีคารอยละ 75 ของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวน

รวมในการสรางนวัตกรรม คิดเปน 3.75 คะแนน 

 

รวมท้ัง 4 คณะคิดเปน 2.50 + 5.00 + 4.17 + 3.75 = 15.42/4 = 3.86 คะแนน 

 

คณะครุศาสตร  

เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร ไดแก หลกัสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน 7 หลักสูตร และใน

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 1 หลักสูตร คณะมกีารกาํหนดนโยบายใหอาจารยในคณะนําผลงานวิจัยไป

ใชประโยชนในการพฒันาผูเรียนหรือชุมชน โดยใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยซึ่งบูรณาการ

กับรายวิชาที่ทําการจัดการเรียนการสอน จํานวน 4 หลักสูตร ดังน้ี 
 

หลักสูตร ชื่อผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการนําไปใช

ประโยชน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

การปรับปรุงสมบัติขวางก้ัน

นํ้าของกระดาษจากเสนใย

ผักตบชวาเพื่อผลิตถุงเพาะ

กลา 

1.8.1.1 หนวยทําความ

สะอาด เขตธนบุรี กรุงเทพ 

ลดปริมาณขยะในแมนํ้า

เจาพระยา (ผักตบชวา) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

ประสิทธิภาพสารสกัดจาก

ขิง ขา และกระชาย เพื่อยับยั้ง

การเจริญเติบโตของเช้ือรา 

Aspergillus sp. 

1.8.1.2 ชุมชนกุฏีจีน ยืดอายุของขนมดวยสาร

สกัดธรรมชาติ 
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หลักสูตร ชื่อผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการนําไปใช

ประโยชน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

การตรวจสอบหาปริมาณ 

อะไมโลสในผงกลวยนํ้าวา 

และผงกลวยหอมอบแหง  

ที่ระยะตาง ๆ  โดยเปรียบเทียบ

กับปริมาณอะไมโลสจาก

แปงขาวเจาและแปงขาวโพด

ด วย เทคนิคความเข มสี   

โดยใชโปรแกรม Adobe  

Photoshop 

1.8.1.3 โรงเรียนในพื้นที่

บริการ  

ใชเปนเคร่ืองมือสําหรับ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร

อยางงาย 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาคอมพิวเตอรศึกษา 

การออกแบบปายประชา- 

สัมพันธใหแกโรงเรียนและ

ชุมชน 

1.8.1.4 โรงเรียนสมุทร-

ปราการ 

การออกแบบปาย

ประชาสัมพันธ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

การผลิตสื่อสรางสรรคการ

เรียนรูแบบสามมิติสําหรับ

นักเรียนอนุบาลเพื่อสงเสริม

ความสามารถทางปญญา

ดวยเคร่ืองพิมพสามมิติที่ใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบ 

1.8.1.5 โ รง เ รียนสาธิ ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สรางสื่อสามมิติสําหรับ

เด็กอนุบาล 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

การจัดการความรูสืบสาน

วัฒนธรรมไทย ฝ งธนบุ รี 

กรุงเทพมหานคร 

1.8.1.6 กลุมวิสาหกิจชุมชน

บานรักษดิน 

สื่อนวัตกรรมงานวิจัย

ในรูปแบบวีดิทัศน 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร โดยมีการกําหนดนโยบายใหอาจารยในคณะนํา

ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชนโดยใหนักศึกษาเขาไป

มีสวนรวมในกระบวนการสรางนวัตกรรมโครงการหรืองานวิจัย ซึ่งบูรณาการกับรายวิชาที่ทําการจัดการเรียน

การสอน 11 หลักสูตร ดังตอไปน้ี  
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หลักสูตร ชื่อผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการนําไปใช

ประโยชน 

ทุกสาขาวิชา  

(11 สาขาวิชา) 

แอปพลิเคชัน 300 Words 

for English Proficiency Test 

1.1.8.14 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี 

นํามาใชพัฒนาศักยภาพ 

ภาษาอังกฤษ (สอบประมวล

ความรู) ซ่ึงเปนสวนหน่ึง

ของการสําเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาทุกหลักสูตร 

สาขาวิชา 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

สื่อมัลติมีเดียโมช่ันกราฟก 

สัทอักษรจีนและการออก

เสียงภาษาจีน 

1.1.8.15 โรงเรียนประชาบดี ใชเปนสื่อประกอบการ

เรียนการสอนภาษาจีน 

สาขาวิชาภาษาไทย วีดิทัศนสงเสริมการทองเที่ยว 

รายการสารคดีทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ชุมชนบางกอกใหญ 

ช่ือรายการ “บางกอกเช็คอิน” 

1.1.8.16 โรงเรียนประชาบดี 

1.1.8.17 สํานักงานเขต

บางกอกใหญ 

ใช เปนแนวทางในการ

สรางสรรคผลงานสารคดี

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และเปนแนวทางในการ

สรางสรรคผลงานสารคดี

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ โครงการ Young Volunteer 

Guides Conducting Tour 

around KU Dee Jeen 

and Watkalaya Community 

1.1.8.18 ชุมชนกุฎีจีน เปนการประชาสัมพันธ  

(ภาคภาษาอังกฤษ) ชุมชน

กุฎีจีนใหเปนที่รูจักในหมู

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

สาขาวิชานาฏศิลปและ 

การแสดง 

ละครสําหรับเด็กสูชุมชน 1.1.8.19 ชุมชนกุฎีจีน ใชเปนการแสดงในพิธีเปด

งานสําคัญของชุมชน และ

การแสดงในงานตอนรับ

แขกของชุมชน 

ทุกสาขาวิชา  

(11 สาขาวิชา) 

โครงการสงเสริมความรัก 

ความสามัคคี เขาสิทธิหนาที่

ของตนเองและผูอ่ืนภายใต

พื้นฐานของสงัคมประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุขของเยาวชนในจังหวัด

สมุทรปราการ 

1.1.8.20 นายกองคการ

บริการสวนตําบลคลองดาน 

1.1.8.21 นายกองคการ

บริหารสวนตําบลบางบอ 

นักเรียนที่เรียนรายวิชา

สังคมศึกษาหนาที่พลเมือง 

ไดรับความรูเก่ียวกับความ

รัก ความสามัคคเีขาสิทธิ

หนาที่ของตนเองและผู 

อ่ืนภายใตพื้นฐานของ

สังคมประชาธิปไตยอัน 

มีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข 
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หลักสูตร ชื่อผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการนําไปใช

ประโยชน 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศ

ศิลปและออกแบบดิจิทัล  

สาขาวิชาการสรางสรรค

ศิลปะดิจิทัล และสาขาวิชา

ออกแบบทัศนศิลป 

ตรายางชุมชนกุฎ ี 1.1.8.22 ชุมชนกุฎีจีน ใช เปนสัญลักษณร วม

ของชุมชนที่เปนการสื่อ

ถึงวัฒนธรรมรวมของ

ชุมชน 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 5 หลักสูตรและ

ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ในปการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายผลักดันใหอาจารย 

บุคลากร นักศึกษา ในแตละหลกัสตูรมสีวนรวมในการชวยเหลือแกไขปญหาใหชุมชนทองถ่ินในความรับผิดชอบ

ของคณะวิทยาการจัดการ โดยการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับศาสตร ตาง ๆ และสามารถนําผลงานไป

ใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนและชุมชน ดังน้ี 
 

หลักสูตร ชื่อผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการนําไปใช

ประโยชน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรบัญชี 

หลักสูตรนิเทศศาสตร 

หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ 

หลั ก สู ต รบ ริห า รธุ ร กิ จ 

(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

5 หลักสูตร 

โครงการออมสินยุวพัฒน

รักษถิ่น 

 

1.1.8.23 กลุมอาชีพวิสาหกิจ

ชุมชนบางปลานวัตวิถี  

1.1.8.24 กลุมอาชีพวิสาหกิจ

ชุมชนถิ่นมัจฉาอีซ่ีฟูดส  

1.1.8.25 กิจกรรมพัฒนา

กลุมอาชีพโอทอปนวัตวิธี

บานบางกะอ่ี  

1.1.8.26 กลุมอาชีพปลา

สลิดแดดเดียวบางปลา  

1.1.8.27 กลุมอาชีพวิสาหกิจ

ชุมชนญาณิศา  

 

1.  สามารถนําความรู

จากการศึกษาไปพัฒนา

กับกลุมอาชีพในชุมชน

ทองถิ่น 

2. เรียนรูระบบการบริหาร

จัดการธุรกิจหรืออาชีพ

และสามารถทํางานเปน

ทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพิ่มองคความรูเก่ียวกับ

การบริหารจัดการธุรกิจ

หรืออาชีพในดานการ

บริหารจัดการ ดานการ

ผลิต ดานการตลาด ดาน

บัญชีการเงิน ดานการ

จัดการชองทางการตลาด

ยุคใหมและดานการทอง- 
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หลักสูตร ชื่อผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการนําไปใช

ประโยชน 

เที่ยวชุมชน 

4. สรางโอกาสใหกับกลุม

อาชีพชุมชนและทีมนัก 

ศึกษาที่ เขารวมพัฒนา

รวมกัน ไดเขาสูการเปน

ผูประกอบการที่มีคุณภาพ

และบริหารจัดการธุรกิจ

ไดอยางเปนมืออาชีพ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

โครงการพัฒนาเว็บไซดเพื่อ

การประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

ชุมชน 

 

1.1.8.28 ชุมชนในจังหวัด

กรุงเทพมหานครและจังหวัด

สมุทรปราการ 

1 .  ผลิตภัณฑ ชุมชนมี

ชองทางในการเผยแพร

และประชาสัมพันธผาน

ทางออนไลน 

2. ผลิตภัณฑมีชองทาง

ในการสงเสริมการขาย 

3.  นักศึ กษามี คว าม รู

ความเขาใจในการบริหาร

โครงการ จัดทําแผนงาน

และลงมือปฏิบัติจริง 

หลักสูตรนิเทศศาสตร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ : 

ขนมฝร่ังกุฎีจีน 

1.1.8.29 ชุมชนกุฎีจีน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1. ผลิตภัณฑ ชุมชนมี

ชองทางในการเผยแพร

และประชาสัมพันธผาน

ทางออนไลน 

2. ผลิตภัณฑมีชองทางใน

การสงเสริมการขาย 

หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ โครงการพัฒนาศูนยการ

เรียนรูสภาวะโลกรอนและ

ระบบนิเวศปาชายเลน 

1.1.8.30 ชุมชนบานขุน

สมุทรจีน จังหวัดสมุทร- 

ปราการ 

พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาที่มีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม

โครงงานหรืองานวิจัยที่สามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ินจํานวน ประกอบไปดวย  6 สาขาวิชา ดังน้ี 
 

หลักสูตร ชื่อผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการนําไปใช

ประโยชน 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

ระบบบริหารจัดการรานซัก

รีด Laundry service 

 management system 

1.1.8.31 รานไอนํ้า ซัก 

อบ แหง รีด ลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

นําไปใชทดแทนการใช

ระบบการเขียนดวยมือ

เปลี่ยนเปนระบบออนไลน 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

เกมฝกทักษะคําศัพทภาษา 

อังกฤษบนมือถือ 

1.1.8.32 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ 

ใชประกอบการเ รียน 

การสอนเพื่อเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   

กระถางเพาะกลาจากเสน

ใยปาลม 

1.1.8.33 หมูบานทรายทอง 

ต.ทรายทอง อ.บางสะพาน

นอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

นํากระถางจากเสนใย

ปาลมไปใชปลูกพืชและ

ช วยลดขยะจาก เศ ษ

ปาลมที่เหลือทิ้ง 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต   

การศึกษาประสิทธิภาพของ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก

สวนโดยเพิ่มระบบระบายความ

รอนดวยนํ้าผานอากาศ 

1.1.8.34 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ชวยลดพลังงานไฟฟาใน

หนวยงาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการอุตสาหกรรม  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   

การจัดสมดุลสายการผลิต

เพื่อลดตนทุน 

1.1.8.35 บริษัท เอเพ็กซ 

พลาสเทค จํากัด 

เพิ่มประสิทธิภาพและ

ลดตนทุนการผลิต ทําให

จํานวนคนลดลง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   

การออกแบบไฟฉุกเฉินโดย

ใชพลังงานจากซุปเปอรคา

ปาซิเตอร 

1.1.8.36 โรงไฟฟาพระนคร

ใต การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 

ใชในสวนทางเดินหนีไฟ

ของโรงไฟฟา 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.00 2.50+5+4.17+3.75 = 

15.42/4 = 3.86 คะแนน 

3.86  - 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบณัฑิต 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

1.1 3.35 ผานทุกหลักสูตร  - 3.48 

1.2 3.15 มีปริญญาเอกคดิเปนรอยละ 26.92  - 3.37 

1.3 1.80 มีตําแหนงทางวิชาการคดิเปน 

รอยละ 28.34 

 - 2.36 

1.4 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

1.5 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

1.6 5.00 มีการดําเนินการ 4 ขอ   4.00 

1.7 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

1.8 3.00 คะแนนที่ได 15.42/4  

= 3.86 คะแนน 

 - 3.86 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 1 4.01 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

มหาวิทยาลัยมีระบบสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมี

สวนรวมในการสรางนวัตกรรมในระดับหลักสูตร ซึ่ง

นวัตกรรมน้ันเกิดจากโครงงาน/งานวิจัย เปนงาน

พัฒนาที่สามารถแกไขปญหาของชุมชนได 

มหาวิทยาลัยควรมีการกํากับติดตามการทํา

ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอก อยาง

เปนระบบ เพราะตําแหนงทางวิชาการจะมีผล

เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศึกษา 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

 มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและ

ความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึงของ  

พันธกิจมหาวิทยาลัย ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สรางองคความรูใหมหรอืประยุกตใช

องคความรูใหม เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศใน

การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/

นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนํา

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได 

 

 ตัวบงชี้ จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

  ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

  ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

  ตัวบงช้ีที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานที่เปนระบบและมกีลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว

ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ใหกับ

บุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากร

บุคคล ทรัพยากรการเงนิ เครื่องมืออุปกรณที่เกีย่วของตาง ๆ  สงเสริมใหเกดิเครือขายความรวมมือดานการวิจัย 

หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ

และกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
 

เกณฑมาตรฐาน   

 1. มีระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานวิจัยทีส่ามารถนําไปใชประโยชนในการบรหิารงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

  - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรคหนวยงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือศูนย

เครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

  - กิจกรรมวิชาการที่สงเสรมิงานวิจยัหรอืงานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การ

จัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 

หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 4. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลงัใจตลอดจนยกยองนักวิจยัที่มีผลงานวิจยั

และงานสรางสรรคดีเดน 

 5. มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

 6. มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 



 

 

100 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัยท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนในการ

บริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัย

และพัฒนามีระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยรวมกับระบบบริหารงานวิจัย

แหงชาติ (NRIIS) โดยมีการใชงาน

เพ่ือบริหารจัดการโครงการวิจัย และ

งานสรางสรรค เร่ิมตั้งแตการจัดทํา

แผนงาน และแผนปฏิบัติการตรวจสอบ

ขอเสนอโครงการวิจยั และงานสราง 

สรรค การสงขอเสนอโครงการการ

ติดตามความกาวหนาการตรวจสอบ

การดําเนินโครงการ และการปด

โครงการวิจัย   

2.1.1.1 ระบบติดตามและบริหาร

จัดการงาน วิจัยของสถาบันวิจัย

และพัฒนา  

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

earch/ 

2.1.1.2 ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาต ิ

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

 2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

- หองปฏิบัติการวิจัยหรือ

งานสรางสรรคหนวยงาน

วิจัยหรืองานสรางสรรคหรือ

ศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการ

วิจัย 

มีหนวยใหบริการ (Research 

center) เพ่ือใหคําปรึกษาเก่ียวกับการ

วิจัย และเปนสถานท่ีแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานการวิจัยระหวางนักวิจัย  

โดยมีการกําหนดแนวทางในการให

คําแนะนํา ซ่ึงมีผูอํานวยการ นักวิจัย 

และอาจารยประจาํ Research center 

ของสถาบันวิจัยฯ เปนผูใหคําปรึกษา

หลักเก่ียวกับการดําเนินการวิจัยหรือ

ระเบียบวิธีวิจัยรวมท้ังมีหองปฏิบัติ 

การวิจัยนวัตกรรมอาหาร การให 

บริการเคร่ืองมือวิจัยทางวิทยาศาสตร 

เพ่ือสนับสนุนการวิจัยดานวิทยาศาสตร 

2.1.2.1 แนวทางการใหบริการให

คําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย (Research 

center)  

2.1.2.2 ขอตกลงความรวมมือ 

ดานมาตรฐานความปลอดภัย

หองปฏิบัติการ ระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาด 

กระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

  เจาพระยา มหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

มหาวิทยาลัยสยาม 

2.1.2.3 ผลงานวิจัยท่ีมีการใชหอง 

ปฏิบัติการวิจัย 

2.1.2.4 หนังสือขออนุญาตใชเคร่ืองมือ 

2.1.2.5 ภาพกิจกรรมการใชหอง 

ปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหาร 

- หองสมุดหรือแหลงคนควา

ขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

มีการจัดใหบริการแหลงคนควา

ทางวิชาการ (Research corner) ท้ัง

ระบบออนไลนและออฟไลน อีกท้ัง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดใหบริการฐานขอมูล 

Online Database DRU ท่ีเก่ียวของ

กับฐานขอมูลการวิจัยท้ังภายใน    

และภายนอกมหาวิทยาลัย และ

ระดับชาติและนานาชาติ เ พ่ือให

บริการเอกสารเก่ียวกับการวิจัย 

เชน ตํารา หนังสือ รายงานการวิจัย 

เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุม 

บทความวิจัย 

2.1.2.6 แนวทางการใหบริการแหลง

คนควาทางวิชาการ (Research 

corner) 

2.1.2.7 ระบบสารสนเทศดานการ

วิจัย:  

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

booking/   

2.1.2.8 Online Database DRU: 

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

pages/online_database.php 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ

การรักษาความปลอดภัยใน

การวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติ การวิจัย 

มีการ พัฒนาระบบสืบค น

ทรัพยากรสารสนเทศดานการวิจัย

(e-research) โดยรวบรวมงานวิจัย

และอํานวยความสะดวกแกนักวิจัย 

บุคลากร และผูท่ีสนใจท่ัวไป ในการ

คนหาขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซ่ึงสามารถ

เขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็วผาน

เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 มีการรักษาความปลอดภัย

ของงานวิจัยและงานสรางสรรคโดย 

กําหนดใหมีการสมัครสมาชิกใช 

2.1.2.9 ระบบทรัพยากรสารสนเทศ

ดานการวิจัย (e-research):  

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

booking/   

2.1.2.10 หนาสมัครสมาชิก 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 Username และ Password เพ่ือระบุ

ตัวตนของผูใชงาน รวมถึง firewall 

ของมหาวิทยาลัย 

 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เชน การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสรางสรรค

การจั ดให มี ศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารย

รับเชิญ (Visiting Professor) 

มีการจัดการประชุมวิชาการ

นําเสนอผลงานวิจัย และงานสราง 

สรรคระดับชาติ 2562 “งานวิจัยและ

งานสรางสรรครับใชสังคม” วันท่ี 12 

กันยายน 2562  ณ อาคารอุตสาหกรรม

บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ และจัดใหมีการเสวนา

เร่ือง การกาวล้ําของงานวิจัยและงาน

สรางสรรคเพ่ือรับใชสังคม (Disruptive 

Trends in Research and Creativity 

for Social Engagement) วิทยากร

อภิปรายรวมโดย  

1. ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง  

ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป   

ป 2552 

2. ดร.อุทัย ดุลยเกษม  

กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒ ิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

3. อาจารยไพโรจน ธีระประภา 

ศิลปนศิลปาธร ป 2557 

4. รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช 

ทองอําไพ ผูอํานวยการสถาบันคลัง

สมองของชาติ 

5. ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

2.1.2.11 โครงการประชุมวิชาการ

นําเสนอผลงานวิจยั และงานสรางสรรค

ระดับชาติ 2562 “งานวิจัย และ

งานสรางสรรครับใชสังคม”  

2.1.2.12 หนังสือเชิญเปนวิทยากร

อภิปราย 

2.1.2.13 รายงานประจําป 2562 

(ระหวางตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 

2562) 

2.1.2.14 ภาพถายการจัดการประชุม

วิชาการนําเสนอผลงานวิจัย และ

งานสรางสรรคระดับชาติ 2562 

 3 จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปน

ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

และสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค

มีการจัดสรรงบประมาณท้ัง 

งบประมาณแผนดิน และงบประมาณ

รายได เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน

สรางสรรค ท้ังน้ีสถาบันวิจัยและ

2.1.3.1 เอกสารสรรงบประมาณ

แผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประจําปงบประมาณ 2562 

2.1.3.2 เอกสารจัดสรรงบประมาณ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ในการประชุมวิชาการ หรือ

การตีพิมพในวารสารระดับ 

ชาติหรือนานาชาติ 

พัฒนา ไดประกาศ รับขอ เสนอ

โครงการวิจัยและงานสรางสรรค 

ต ามยุ ท ธศาสต ร ก า ร วิ จั ย ชา ติ 

ยุทธศาสตร ของมหา วิทยาลั ย    

และยุทธศาสตรของสถาบันวิจัย  

และพัฒนา ซ่ึงแบงเปน 4 กลุม คือ 

การพัฒนาทองถิ่น การผลิตและ

พัฒนาค รู  ด านการพัฒนางาน

ประจําสูงานวิจัย (R2R) และงาน 

วิจัยนักศึกษารวมกับอาจารย ท้ัง

จากงบประมาณรายไดและงบ 

ประมาณแผนดิน  ประจํ าป ง บ 

ประมาณ พ.ศ. 2562  

ในการพิจารณาทุนอุดหนุน

การวิจัย มีคําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

ผู รับผิดชอบและดําเนินงานตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 

2560 และระเบียบมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 เชน 

การพิจารณาให ทุนอุดหนุน การ

ประเมินผลงานวิจัย การพิจารณา

บทความ มีการสงเสริมการสนับสนุน

การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย

ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2562 รวมท้ังไดจัดทําประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เ ร่ือง 

แนวทางและหลักเกณฑการใหทุน

รายได มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประจําปงบประมาณ 2562 

2.1.3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย พ.ศ. 2560 

2.1.3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 

2.1.3.5 ประกาศมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง การรับขอเสนอ

โครงการวิจัย ท่ี เสนอขอรับทุน 

อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ

รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 : การพัฒนาทองถิ่น 

2.1.3.6 ประกาศมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง การรับขอเสนอ

โครงการวิจัย ท่ี เสนอขอรับทุน 

อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ

รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 : การผลิตและพัฒนาครู 

2.1.3.7 ประกาศมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง การรับขอเสนอ

โครงการวิจัย ท่ี เสนอขอรับทุน 

อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ

รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 : ดานการพัฒนางานประจํา

สูงานวิจัย (R2R) 

2.1.3.8 ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี เ ร่ือง หลักเกณฑ 

การใหทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณรายได ประจําปงบ 

ประมาณ พ.ศ.2562 : งานวิจัย

นักศึกษารวมกับอาจารย 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

สนับสนุนการสงเสริมการเผยแพร

งานวิจัย (28) และแบบเสนอขอรับ

ทุนสนับสนุนการสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เพ่ือใชเปนกลไกและตรวจสอบขอมูล

เบื้องตนของบุคลากรท่ีนําผลการวิจยั

ไปเผยแพรตีพิมพในวารสารและ

การประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติท่ีเปนท่ียอมรับ เพ่ือ

นําเสนอตอผูบริหารของมหาลัย 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงนักวิจัยและ

บุคลากรท่ีเสนอขอรับทุนจะไดรับ

การสนับสนุนทุนตามประกาศท่ี

กําหนด โดยในปงบประมาณ 2562 

ไดมีการสนับสนุนทุนการเผยแพร

ผลการวิจัย จํานวน 11 เร่ือง รวม

งบประมาณท้ังหมด 638,050 บาท 

(หกแสนสามหม่ืนแปดพันหาสิบ

บาทถวน) 

1) การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 2 เร่ือง 

2) การประชุมวิชาการระดับ 

ชาติ 6 เร่ือง  

3) วารสารระดับชาติ 3 เร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.9 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

2.1.3.10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลงานวิจัย 

2.1.3.11 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาบทความ 

2.1.3.12 ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย พ.ศ. 2560 

2.1.3.13 ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 

2.1.3.14 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง แนวทางและ

หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการ

สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยใน

ประเทศและตางประเทศ 

2.1.3.15 แบบเสนอขอรับทุน

สนับสนุนการสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

2.1.3.16 โครงการสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาต ิ

“International Conference on 

Control, Automation and System: 

ICCAS 2018” 

2.1.3.17 โครงการสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานวิจั ยระดั บชาติ 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 

คร้ังท่ี 9 วิจัยและนวัตกรรมเ พ่ือ

สังคม” 

2.1.3.18 โครงการสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

“การประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือขาย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ คร้ังท่ี 19” “การศึกษา

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นท่ียั่งยืน” 

2.1.3.19 โครงการสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

“งานประชุมวิชาการปญญาภิวัฒน

ระดับชาติ คร้ังท่ี 9 และนานาชาติ 

คร้ังท่ี 2” 

2.1.3.20 โครงการสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ 

2.1.3.21 โครงการสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 2 (NIC-HUSOC II: The 2nd 

National and International 

Conference on Humanities 

and Social Science) 

 4 มีการพัฒนาสมรรถนะนัก 

วิจัย มีการสรางขวัญและ

กําลังใจตลอดจน ยกยอง

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคดีเดน 

มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพนักวิจยั ในดานตางๆ ไดแก  

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดการความรูดานการวิจัย: 

การพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ” 

ประจําป 2562 คร้ังท่ี 1   

2) การประชุมอภิปราย “การทํา

วิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย” คร้ังท่ี 2 

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

แนวทางการเสนอแผนงานวิจัยเพ่ือ

ยื่นคําของบประมาณประจําป 2564  

4) การอภิปรายแนวทางการ

2.1.4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดการความรูดานการวิจัย: 

การพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ” 

ประจําป 2562 คร้ังท่ี 1   

2.1.4.2 การประชุมอภิปราย “การ

ทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย” คร้ังท่ี 

2 

2.1.4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

แนวทางการเสนอแผนงานวิจยัเพ่ือ

ยื่นคําของบประมาณประจําป 2564  

2.1.4.4 การอภิปรายแนวทางการ

แกปญหาการจัดทําวารสารวิจัย   
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

แกปญหาการจัดทําวารสารวิจัย   

ราชภัฏธนบุรี รับใชสังคม  

5) การอบรมจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย ดานสังคมและพฤติกรรม

ศาสตร รุนท่ี 2/2562 และรุนท่ี 1/2563  

6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพรอมในการเสนอขอ

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 ให

สอดคลองตามประเด็นโจทยการ

พัฒนา  

7) การอภิปราย การพัฒนา

ขอเสนอเชิงหลักการเพ่ือเสนอขอ

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2564  

8) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาขอเสนอโครงการประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564: แผน 

การพัฒนาการทองเท่ียวพ้ืนท่ีเขต 

อนุรักษเมืองเกา แหลงทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม

ฝงธนบุรี  

9) การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาขอเสนอโครงการประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564: แผนการ

จัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ  

10) การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การอภิปรายกรอบการใหทุนวิจยัดาน

การพัฒนาระดับพ้ืนท่ี: มหาวิทยาลัย

พัฒนาพ้ืนท่ี  

11) การประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําวารสาร : การตรวจบทความ 

บทคัดยอ การอางอิงและการออก 

แบบปกวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี 

รับใชสังคม ป 6 ฉบับ 1  

ราชภัฏธนบุรี รับใชสังคม 

2.1.4.5 การอบรมจริยธรรมการ

วิ จั ย ในม นุษย ด านสั ง คมแล ะ

พฤติกรรมศาสตร รุนท่ี 2/2562 

และรุนท่ี 1/2563  

2.1.4.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพรอมในการเสนอขอ

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 

ใหสอดคลองตามประเด็นโจทย

การพัฒนา  

2.1.4.7 การอภิปราย การพัฒนา

ขอเสนอเชิงหลักการเพ่ือเสนอขอ

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2564  

2.1.4.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาขอเสนอโครงการประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564: แผน 

การพัฒนาการทองเท่ียวพ้ืนท่ีเขต

อนุรักษเมืองเกา แหลงทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม

ฝงธนบุรี  

2.1.4.9 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาขอเสนอโครงการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564: แผนการ

จัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ  

2.1.4.10 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การอภิปรายกรอบการให ทุ น   

วิจัยดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี : 

มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี 

2.1.4.11 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําวารสาร : การตรวจบทความ 

บทคัดยอ การอางอิงและการออก 

แบบปกวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี 

รับใชสังคม ป 6 ฉบับ 1  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

12) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดการความรูดานการวิจัย: 

การพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ” 

ประจําป 2563 คร้ังท่ี 1  

การสรางขวัญและกําลังใจ 

สถาบันวิจัยฯ มีการจัดโครงการเชิด

ชูเกียรตินักวิจัย เน่ืองในวันโอกาส

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 

71 ป โดยสถาบันวิจัยฯ ไดดําเนิน 

การจัดทําหลักเกณฑในการคัดเลือก

นักวิจัยดีเดน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี และแบบฟอรม นําสง ช่ือ

นักวิจัยเพ่ือรับโล “นักวิจัยดีเดน” 

ประจําป พ.ศ. 2562 จากคณะและ

หนวยงานเทียบเทา  

นอกจากน้ี มีการมอบโลเชิดชู

เกียรติใหกับนักวิจัยท่ีมีผลงานเปนท่ี

ยอมรับจากหนวยงานภายนอก โดย

ไดสงแบบฟอรมประวัติและผลงาน

โดยสังเขปของนักวิจัยท่ีมีผลงาน

เปนท่ียอมรับ เพ่ือรวบรวมประวัติ

ของนักวิจัยท่ีไดนําผลการวิจัยไป

ตีพิมพเผยแพรหรือนําเสนอในเวที

ประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ โดยจัดทําเปนเอกสาร

เชิดชูเกียรตินักวิจัย เพ่ือประชาสัมพันธ

ใหบุคคลภายนอกท่ีสนใจรับทราบ

ผานเว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ  

นอกจากน้ี เพ่ือเปนการสราง

ขวัญกําลังใจใหกับนักวิจัย โดย

สนับสนุนทุนการเผยแพรผลงาน 

วิจัยและงบประมาณใหกับนักวิจัยท่ี

เสนอขอเพ่ือไปนําผลการวิจัยไป

2.1.4.12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดการความรูดานการวิจัย: 

การพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ” 

ประจําป 2563 คร้ังท่ี 1 

2.1.4.13 โครงการเชิดชูเ กียรติ

นักวิจัยเน่ืองในวันโอกาสวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีครบรอบ 

71 ป 

2.1.4.14 หลักเกณฑในการคัดเลือก

นักวิจัยดีเดน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

2.1.4.15 แบบฟอรมนําสงช่ือนักวิจัย

เพ่ือรับโล “นักวิจัยดีเดน” ประจํา 

ป พ.ศ. 2562 

2.1.4.16 แบบฟอรมประวัติและ

ผลงานโดยสังเขปของนักวิจัยท่ีมี

ผลงานเปนท่ียอมรับ 

2.1.4.17 โครงการเชิดชูเ กียรติ

นักวิจัยเน่ืองในวันสถาปนาครบรอบ 

71 ป 

2.1.4.18 หลักเกณฑการคัดเลือก

นักวิจัยดีเดน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

2.1.4.19 เอกสารเชิดชูเกียรตินักวิจัย 

2.1.4.20 ประกาศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง หลักเกณฑการ

ใหทุนสนับสนุนการสงเสริมการ

เผยแพรผลงานวิจยัในประเทศและ

ตางประเทศ  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ตีพิมพในวารสารท่ีมีการรับรองใน

ฐานขอมูล TCI หรือการนําเสนอผล 

การวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ 

ชาติและนานาชาติโดยจัดทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เร่ือง หลักเกณฑการใหทุน

สนับสนุนการสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ 

 5 มีการดําเนินงานกับเครือขาย

ความรวมมือดานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคหรือนวัตกรรม

ระหวางสถาบันอุดมศึกษา 

องคกรภาครัฐหรือเอกชน 

ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

มีการดําเนินงานวิจัยรวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

โดยศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการ การ

ทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค 

บนฐานอัตลักษณชุมชน โบสถ ศาล

เจา มัสยิด วิถีชีวิตริมสายนํ้า  

2.1.5.1 โครงการวิจัยการพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค 

บนฐานอัตลักษณ ชุมชน โบสถ 

ศาลเจา มัสยิด วิถีชีวิตริมสายนํ้า 

2.1.5.2 คําสั่งท่ีประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง 

2.1.5.3 ภาพประกอบการประชุม

เครือขายราชภัฏ 

 6 มีระบบและกลไกการนําผล 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

หรือนวัตกรรมไปใชประโยชน

ในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน

และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด 

มีการดําเนินการการนําผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม

ไปใชประโยชน โดยระบุไวในสัญญา

รับทุนอุดหนุนการวิจัย มีแบบรายงาน

การเผยแพรผลงาน วิจัยหรือการ

ถายทอดเทคโนโลยีหรือการนําไปใช

ประโยชน และมีหนังสือรับรองการ

นําผลการวิจัย ไปใชประโยชนจาก

ชุมชนหรือหนวยงาน 

2.1.6.1 สัญญารับทุนอุดหนุนการ

วิจัย 

2.1.6.2 แบบรายงานการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรือการถายทอดเทคโนโลยี

หรือการนําไปใชประโยชน 

2.1.6.3  หนังสือรับรองการนําผล 

การวิจัยไปใชประโยชนจากชุมชน

หรือหนวยงาน 

2.1.6.4 ภาพกิจกรรมการถายทอด

เทคโนโลยีการนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชน 

 7 มีระบบและกลไกการคุมครอง

สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด 

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

คุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยและงาน

สรางสรรค โดยความรวมมือระหวาง

สถาบันวิจัยฯ และกลุมงานกฎหมาย

และวินัย เปนคณะกรรมการรวมกัน 

2.1.7.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ท่ี 1611/2559 เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการคุมครองสิทธ์ิของ

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

2.1.7.2 แนวทางการขอจดลิขสิทธ์ิ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มีหนาท่ีในการใหความรูเก่ียวกับ

การคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยและ

งานสรางสรรคสงเสริมใหบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยคุมครองสิทธ์ิงาน 

วิจัยและงานสรางสรรค และกําหนด

แนวทาง การขอจดลิขสิทธ์ิและสิทธิ 

บัตรอนุสิทธิบัตร เพ่ืออํานวยความ

สะดวกบุคลากรในการยื่นจดลิขสิทธ์ิ 

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร เพ่ือคุมครอง

สิทธ์ิงานวิจัยและงานสรางสรรค เชน 

เตรียมแบบฟอรมเพ่ือยื่นจด ใหคํ า 

แนะนําเก่ียวกับการยื่นจด ซ่ึงสามารถ

ศึกษาและดาวนโหลดแบบฟอรม   

ท่ีเก่ียวของไดทางเว็บไซตสถาบันวิจัยฯ 

ในปน้ี ไดดําเนินการยื่นจดแจงลิขสิทธ์ิ

งานวิจัย และกํากับติดตามงานวิจัย 

ท่ีอยูระหวางการยื่นขอจดคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

   สนับสนุนใหบุคลากรเขารวม

สัมมนาอบรมเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยสินทางปญญาตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

และเปนประโยชนตอการดําเนินการ

บริการใหกับบุคลากร คณาจารย 

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เชน การ

สัมมนา เร่ือง ระเบียบกรมทรัพยสิน

ทางปญญาวาดวยการรับแจงขอมูล

ลิขสิทธ์ิและการใหบริการขอมูล

ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม) ณ 

กรมทรัพยสินทางปญญา  

และสิทธิบัตร 

2.1.7.3  

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

Rdi/docsub.php?typeno=30 

(เว็บไซตสําหรับโหลดแบบฟอรม) 

2.1.7.4 ใบจดแจงลิขสิทธ์ิงานวิจัย

อาจารยนิชาภา พิมพสุต 

2.1.7.5 ใบขอเอกสารเพ่ิมเติมการ

จดเคร่ืองหมายการคา อาจารย

แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ

2.1.7.6 หนังสือเชิญเขารวมการ

สัมมนา เร่ือง ระเบียบกรมทรัพยสิน

ทางปญญา วาดวยการรับแจงขอมูล

ลิขสิทธ์ิและการใหบริการขอมูล

ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม) 

2.1.7.7 ภาพบรรยากาศในการเขา

รวมสัมมนา 

 

 

 

 



 

 

110 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินงานครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่

ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม

สภาพแวดลอมและจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

ยังเปนตัวบงช้ีที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมที่

เนนการวิจัย 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

จําแนกเกณฑออกเปน 2 กลุมสาขาวิชา 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

สูตรคํานวณ 

 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ตอจํานวนนักวิจัย  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 

จํานวนนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
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 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

X 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย 

 คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลยั = คาเฉลี่ยคะแนนทีไ่ดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะและมหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ 

 1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

 2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา หรือปงบประมาณ หรือปปฏิทินน้ัน ๆ ไมใช

จํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการ

ตกลงรวมกันของมหาวิทยาลัยที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตาม

สัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคน 

 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยและมหาวิทยาลัยที่ไดลงนามในสัญญา

รับทุนโดยนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1 อาจารยศศิอาภา   บุญคง วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การศึกษาแนวทางการยกระดับมาตร 

ฐานมรดกทาง วัฒนธรรมอาหาร

ตนแบบ สําหรับสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพ- 

มหานคร 

- 849,400 

2 อาจารยณภัทรกฤต จันทวงศ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาฐาน 

ขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่น

และพัฒนาระบบการจัดการฐาน 

ขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่น

สําหรับสง เสริมการทองเที่ยวเชิ ง

วัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุ งเทพ- 

มหานคร 

- 594,600 

3 อาจารยขายทอง ชุนหสุวรรณ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การอนุ รั กษ และฟ นฟูภู มิปญญา

ผลิตภัณฑจากผาครามของชุมชนโรง

ครามเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

182,000 - 
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ท่ี รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

4 ผศ.ธวัชชัย สอนสนาม วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การเพิ่มประสิทธิภาพแบบผสมผสาน

ใหกับระบบปรับอากาศชนิดแยกสวน

เพื่อลดพลังงานไฟฟา 

80,000 - 

5 ผศ.วาที่รอยตรี ดร.ธเนศ เกตุทอง วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การพัฒนาการแกปญหาคาเหมาะที่สุด

ในงานเครื่องกลไฟฟาดวยปญญาประดิษฐ 

80,000 - 

6 ผศ.สถาพร จํารัสเลิศลักษณ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การพัฒนาชุดควบคุมมอเตอรกระแส 

ตรงแบบไรแปลงถาน 

70,000 - 

7 อาจารยธนากร เมียงอารมณ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การพัฒนาเครื ่องขึ ้นรูปภาชนะใส

อาหารจากวัสดุธรรมชาติ 

80,000 - 

8 อาจารย ดร.วิชชุดา ประสาทแกว วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การศึกษาชนิดและปริมาณขยะทะเล

บริเวณสถานตากอากาศบางปู อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ   

50,000 - 

9 ผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน 

และคณะ 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปการศึกษา 2559 - 2560  

50,000 - 

รวม 592,000 1,444,000 

รวมท้ังหมดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,036,000 บาท 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะครุศาสตร 

10 อาจารย ดร.กริช ภัทรภาคิน ครุศาสตร การศึกษาความจําเปน ความผิดพลาด 

และแนวทางการใชภาษาอังกฤษที่ถูกตอง

เพื่อการส่ือสารในสถานที่ทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพ- 

มหานคร 

- 424,600 

11 อาจารยณัฐวัฒน ฐิตวัฒนา ครุศาสตร การศึกษาตนแบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

สําหรับสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒน- 

ธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

- 424,600 

12 ผศ.ดร.วาสนา เพิ่มพูล ครุศาสตร การจัดการความรูศิลปวัฒนธรรม ความ

เปนมา 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ 6 ชุมชน

ยานกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

เพื่อการทองเที่ยว 

474,656 - 

13 อาจารยธิติพงศ วุฒิศาสตร ครุศาสตร การพัฒนากระดาษกันนํ้าจากเสนใย

ผักตบชวาซ่ึงดัดแปรดวยพอลิแลคติค

แอซิด 

80,000 - 
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ท่ี รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

14 ผศ.ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ ครุศาสตร การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่สงเสริม

ความสามารถในการออกแบบการจัด

กิจกรรมเพื่ อสั งคมและสาธารณะ 

ประโยชนตามแนวคิดการเรียนรูดวย

การบริการสังคมสําหรับครู สัง กัด

กรุงเทพมหานคร 

90,000 - 

15 รศ.ดร.นงเยาว อุทุมพร ครุศาสตร การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาคณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

80,000 - 

16 อาจารยจิระพงศ ฉันทพจน ครุศาสตร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนออนไลนรายวิชาวิทยาการคํานวณ

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

2 

100,000 - 

17 อาจารยภัทราภรณ ชอยหิรัญ ครุศาสตร การพัฒนารูปแบบการเรียนรูโดยใช

ทฤษฎีโครงสรางนิยมรวมกับวิธีการ

เรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อสราง

เสริมความสามารถในการอานตีความ

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

46,100 - 

18 อาจารย ดร.ปทมา ยิ้มสกุล ครุศาสตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู  เพื่อ

เ ส ริ ม ส ร า งทั กษะภ า ษา อั ง กฤ ษ     

ของนักศึกษาครู  คณะครุ ศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใชวิธี 

Micro Teaching และการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning 

100,000 - 

19 ผศ.ดร.สุนันทา แกวสุข ครุศาสตร การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และการพัฒนาทองถิ่น : กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

65,000 - 

20 ผศ.ณิชชา ชํานิยนต ครุศาสตร การศึกษาปจจัยในการกํากับตนเองที่

สงผลในการรูสารสนเทศของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุมรัตนโกสินทร 

63,000 - 

รวม 1,098,756 849,200 

รวมท้ังหมดของคณะครุศาสตร 1,947,956 บาท 
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ท่ี รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

21 อาจารยแสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การศึกษาแนวทางการออกแบบเรข

ศิลปเพื่อสรางอัตลักษณชุมชนตนแบบ

สําหรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร 

- 424,600 

22 อาจารยณัฐกาญ ธีรบวรกุล มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

อัตลักษณอาหารดั้งเดิม : การพัฒนา

บรรจุภัณฑและการออกแบบเครื่อง 

หมายการคา เพื่อการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษชุมชนเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

- 331,500 

23 อาจารยณัฐกาญ ธีรบวรกุล มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑและ

การออกแบบเครื่องหมายการคาลูก

ละมุด กลุมชุมชนชาวสวนเกาะยอ 

จังหวัดสงขลา 

- 200,000 

24 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 

และคณะ                   

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การประเมินความพึงพอใจของผูรับ 

บริการในการใชบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ 

- 320,000 

(16 แหง) 

25 ผศ.ดร.วาริด เจริญราษฎร มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ชื่อมัสยิดในกรุงเทพมหานคร : ภาษา

และการส่ือสารทางวัฒนธรรม 

100,000 - 

26 อาจารยจักรพันธ พรมฉลวย มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

กระบวนการถายทอดภูมิปญญาทอง 

ถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูง 

อายุจังหวัดสมุทรปราการ 

79,200 - 

27 อาจารยอนุสรา ศรีวิระ มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

อรรถกถาพุทธวงศ : การเลาเรื่องใน

ฐานะวรรณกรรมพระพุทธศาสนา 

80,000 - 

28 อาจารยนพพร ระรินทร มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การบริหารจัดการกลุมออมทรัพย

เพื่อการผลิตในคุงบางกระเจา อําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

29 อาจารยวิลดา ศรีทองกุล มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบ

ส่ือผสมวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะ

การเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย   

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

100,000 - 

รวม 439,200 1,276,100 

รวมท้ังหมดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,715,300 บาท 
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ท่ี รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

คณะวิทยาการจัดการ 

30 อาจารยกานตรวี วิโรจนวรรณ 

วรรณปยะรัตน 

 

 

วิทยาการจัดการ การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่อง 

ดื่มม็อกเทลสวนผสมสมุนไพรสําหรับ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

- 424,600 

31 ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ วิทยาการจัดการ การสร างรายไดแก ผู สู งอายุ โดย

ผลิตภัณฑชุมชนในจังหวัดสมุทร - 

ปราการ 

- 482,000 

32 อาจารยสุชีลา ศักดิ์เทวิน วิทยาการจัดการ รูปแบบการจัดการเครือขายความ

รวม มือเพื่ อพัฒนาศักยภาพดาน  

การทําธุรกิจของผูสูงอายุในจังหวัด 

สมุทรปราการ 

- 334,000 

33 อาจารย ดร.ธัญพร ศรีดอกไม วิทยาการจัดการ การพัฒนาตนแบบเว็บแอปพลิเคชั่น

บนโทรศัพทมือถือสําหรับสรางรายได

ใหผูสูงอาย ุ

- 302,000 

34 อาจารยธัชกร ภัทรพันป วิทยาการจัดการ การพัฒนาธุรกิจรายจ๋ิวและการเสริม 

สรางความภาคภูมิใจในตนเองสําหรับ

กลุมผูเกษียณอายุภาค อุตสาหกรรม

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 81,500 

35 อาจารยบุญชู สงวนความดี วิทยาการจัดการ รูปแบบการถายทอดทักษะองคความรู

จากประสบการณทํางาน สําหรับเสริม 

สรางความภาคภูมิใจในตนเองของ  

ผูเกษียณอายุภาค อุตสาหกรรมใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 701,300 

36 อาจารยธัชกร ภัทรพันป วิทยาการจัดการ รูปแบบการประกอบธุรกิจรายจ๋ิว 

(micro business) ของผูเกษียณอายุ

ภาคอุตสาหกรรมในอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

- 701,300 

37 อาจารย ดร.อารยา เกียรติกอง วิทยาการจัดการ อิทธิพลของบุพปจจัยที่มีผลตอการ

ยอมรับการใชนวัตกรรมทางการเงิน

บนโทรศัพท มือถื อของ ผู ใ ช ก ลุ ม 

Generation X 

40,000 - 

รวม 40,000 3,026,700 

รวมรวมทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการ 3,066,700 บาท 
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ท่ี รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

38 ดร.วีรชัย คําธร 

 

สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

แผนงานวิจัยเชิงบูรณาการการพัฒนา

มรดกทางวัฒนธรรมตนแบบจาก

ความหลากหลายตามแบบวิถี ศาสนา 

ความเชื่อในทองถิ่น เพื่อส ง เสริ ม

อุตสาหกรรมการบริการและการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

- 424,600 

39 ดร.วีรชัย คําธร 

 

สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

ก า ร ศึ ก ษ า ต น แ บ บ ก า ร พั ฒ น า

มูลคา เพิ่ม เชิ งพาณิชยของแหล ง

มรดกศิลปสถาปตยสําหรับสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

- 424,600 

40 นางสาวสุชาดา ธโนภานุวัฒน 

 

สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

การศึกษาแนวทางการจัดการกลยุทธ

การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวตนแบบ

เพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพ -

มหานคร 

- 441,400 

41 ดร.พรศิริ  กองนวล สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

การทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค 

บนฐานอัตลักษณชุมชน โบสถ ศาลเจา 

มัสยิด วิถีชีวิตริมสายนํ้า 

- 300,000 

รวม - 1,590,600 

รวมท้ังหมดของสถาบันวิจัยและพัฒนา 1,590,600 บาท 

ยอดรวมของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,577,956 6,742,600 

ยอดรวมท้ังหมดของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8,320,556 บาท 

 

คณะครุศาสตร 

1,098,756+849,200  =  1,947,956  = 34,784.93 

   56                     56 
 

34,784.93  X 5  = 6.95 

   25,000 
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คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

  439,200+1,276,100  = 1,715,300 = 25,040.87 

                                   68.5                   68.5 
 

25,040.87  x 5 = 5.00 

       25,000 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

  40,000+3,026,700  =  3,066,700   =  45,098.53 

           68                        68 

 

   45,098.53 X 5 = 9.02       

                                  25,000         

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

592,000+1,444,000  = 2,036,000 = 37,357.80  

       54.50                   54.50 
 

37,357.80  X 5 =  3.11  

 60,000  

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  1,590,600 = 397,650 

         4  
 

397,650 X 5 =  79.53  

 25,000       

 

ผลรวมทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

5+5+3.11+5+5  = 4.62 

         5 
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.70 ผลรวมทุกคณะและหนวย 

งานวิจัย เทากับ 4.62 

4.62 -  

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 ผลงานทางวิชาการเปนขอมลูที่สาํคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรค

ข้ึน เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง เปนผลงานที่มีคุณคา

สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง

วิชาการ อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus ผลงาน

ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตํารา หรือ หนังสือที่ใชในการ

ขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิด ดังน้ี 
  

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังน้ี 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
 

สูตรคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
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 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

X 5 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย 

 คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ และมหาวิทยาลัย 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.80 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต

ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

ไดแก 
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 

ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

กรณีศึกษา 

ตํารงหรือหนังสือหรืองานแปล 

ซอฟตแวร 

พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหตุ 

 1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให  นําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเมื่อ

ไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ัง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

 กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสรางสรรคดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Online 

0.40 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย 

0.60 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.80 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย 
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ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 

ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 5 (คร.)+ 

12 (มส.) 

+5(วจก) 

36 (วท.)  

= 58 

11.60 - 

     1. นิธิภัทร บาลศิริ. การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมี

สวนรวมเพื่อการอนุรักษและสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นและ 

อัตลักษณชุมชนมอญบางกระดี่. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติดานมนุษยและสังคมศาสตรครั้งที่  2 พ.ศ. 

2562 วันที่ 4 - 7 กันยายน 2562 ณ Mandalay, Myanmar 

     2. ปรีชา ธนะวิบูลย และ นงเยาว อุทุมพร ศักยภาพและสภาพ

การมีสวนรวมของชุมชนในการนํา แหลงเรียนรูที่ เปนภูมิปญญา

ทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษาในชุมชนริมแมนํ้าเจาพระยาสายเกา. 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการปญญาภิวัฒน ระดับชาติครั้งที่ 

9 และนานาชาติครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการ Smart Logistic 

Conference ครั้งที่ 2. นนทบุรี: สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน. 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562. 

     3. วาสิณี จิรสิริ และธีรนันท ธีระธนากร. การศึกษาทักษะการ

คิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร.  รายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมเสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้ง

ที่ 9 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 หนา 1477 - 1486 

     4. ดวงใจ รุงเรือง. การผลิตส่ือสรางสรรคการเรียนรูแบบสามมิติ

สําหรับนักเรียนอนุบาลเพื่อสงเสริมความสามารถทางสติปญญาดวย

เครื่องพิมพสามมิติที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบ. รายงานสืบ

เน่ืองจากงานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ระดับชาติ 2562. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ วันที่ 

12 - 13 กันยายน 2562. 

5. กริช ภัทรภาคิน. การศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น

และแนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูอยางมีสวนรวม ของชุมชนในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการ

0.20 5 (คร) 1.00        2.2.3.1  

บทความวิจัย (คร.) 

 

 

 

2.2.3.2  

บทความวิจัย (คร.)   

 

 

 

 

 

2.2.3.3  

บทความวิจัย (คร.)  

 

 

 

2.2.3.4  

บทความวิจัย (คร.)  

 

 

 

 

2.2.3.5  

บทความวิจัย (คร.)                                                                                                            
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่  10 

(RMUTCON 2019) ระหวางวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย

ประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

     1. ทองเจือ เขียดทอง. 2 หนา – หลายดาน การประชุมวิชาการ

นําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ “งานวิจัย และงาน

สรางสรรครับใชสังคม” ประจําป 2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 

(หนา 52 - 59) 

     2. พงษพัต วัฒนพงศศิริ และสุรียพร สลับสี. การมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนตอการปกครองทองถิ่นในเทศบาลบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย 

ระดับ ชาติ ครั้งที่ 1 “ครบรอบ 55 ป มรสน. กับการพัฒนาทองถิ่น” 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมวิชาการ 221 อาคาร 2 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (หนา 713 - 719)  

     3. สุรียพร สลับสี และพงษพัต วัฒนพงศศิริ. ความคิดเห็นของ

นักทองเที่ยวตอการจัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมือง

แสนสุข จังหวัดชลบุรี การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย 

ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครบรอบ 55 ป มรสน. กับการพัฒนาทองถิ่น” 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมวิชาการ 221 อาคาร 2 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (หนา 706-712)  

     4. รสริน ดิษฐบรรจง. ภาพสะทอนความรุนแรงในผูสูงอายุที่

ปรากฏในส่ือออนไลน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการและวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2 

ภายใตแนวคิด มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

สรางสรรค วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร. สกลนคร 

     5. ณัฐกาญ ธีรบวรกุล. การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑชงดื่ม

ใบจากกล่ินเกกฮวย ผานอัตลักษณของชุมชนอําเภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ การประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการ

ระดับชาติเครือขายวิจัยสถาบันอุดม ศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่  13 

“ขับเคล่ือนพลังเครือขายการวิจัย และนวัตกรรม อยางสรางสรรค เพื่อ

พัฒนาประเทศไทย 4.0 ใหยั่งยืน” วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ 

ศูนยประชุมนานาชาติเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม 

     6. อนุสรา ศรีวิระ การเลาเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ บทความ

ทางวิชาภาษาสรร วรรณกรรมสาร: เน่ืองในวาระ 50 ป ภาควิชา

ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (หนา 211 - 228) 

0.20 12 (มส) 2.40 2.2.3.6  

บทความวิจัย (มส.)  

 

 

2.2.3.7  

บทความวิจัย (มส.)  

 

 

 

 

2.2.3.8  

บทความวิจัย (มส.)   

 

 

 

 

2.2.3.9  

บทความวิจัย (มส.)   

 

 

 

 

2.2.3.10 

 บทความวิจัย (มส.)   

 

 

 

 

 

2.2.3.11 

บทความวิจัย (มส.)   
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

     7. นิศากร เพ็ญสมบูรณ จากธูปสมุนไพร สู ภาพพิมพธรรมชาติ 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงาน วิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ 

“งานวิจัย และงานสรางสรรครับใชสังคม” ประจําป 2562 วันที่ 12 

กันยายน 2562 (หนา 69 - 73) 

     8. พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธิ์ การสรางสรรคจิตรกรรมรวมสมัย

จากอิทธิพลศิลปะแบบพระราชนิยมในวัดไทยฝงธนบุรี การประชุม

วิชาการนําเสนอผลงาน วิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ “งานวิจัย 

และงานสรางสรรครับใชสังคม” ประจําป 2562  วันที่ 12 กันยายน 

2562 (หนา 87 - 95)  

     9. องอาจ มากสิน. คล่ืนชีวิต การประชมุวิชาการนําเสนอผลงาน 

วิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ “งานวิจัย และงานสรางสรรครับใช

สังคม” ประจําป 2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 (หนา 136 - 140) 

     10. อรนุช สมคะเน. รับบัว การประชุมวิชาการนําเสนอผลงาน 

วิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ “งานวิจัย และงานสรางสรรครับใช

สังคม” ประจําป 2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 (หนา 145 - 152) 

     11. พงศพินิจ พินิจดํา. ออกแบบเกาอ้ีจากยางปดนํ้าฝน การ

ประชุมวิชาการนํา เสนอผลงาน วิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ 

“งานวิจัย และงานสรางสรรครับใชสังคม” ประจําป 2562 วันที่ 12 

กันยายน 2562  (หนา 74 - 78) 

     12. วรางคณา กรเลิศวานิช. โคมไฟดอกพิกุล การประชุม

วิชาการนําเสนอผลงาน วิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ “งานวิจัย 

และงานสรางสรรครับใชสังคม” ประจําป 2562 วันที่ 12 กันยายน 

2562 (หนา 115 - 121) 

 2.2.3.12 

บทความวิจัย (มส.)   

 

 

2.2.3.13  

บทความวิจัย (มส.)   

 

 

 

2.2.3.14  

บทความวิจัย (มส.)   

 

 2.2.3.15 

บทความวิจัย (มส.)   

 

2.2.3.16  

บทความวิจัย (มส.)   

 

 

2.2.3.17  

บทความวิจัย (มส.)   

 

     1. นิชาภา  พิมพสุต. พฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุในเขตฝงธนบุรี 

กทม. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ 2562. (น.295 - 305). มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ต.ค.62) 
2. ธัชกร  วงษคําชัย. ตนแบบฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นสูการ

สรางอาชีพในชุมชนอยางยั่งยืน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยภูเก็ต ครั้งที่ 

12 - 20 ตุลาคม 2562 

3. จิระพงค  เรืองกุน. ปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนาโฮม 

สเตยเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว:กรณีศึกษาบอหิน ฟารมสเตยวิสาหกิจ

ชุมชนเล้ียงปลาในกระชังบานพรุจูด ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัด

ตรัง. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "การประชุม

0.2 5 (วจก.) 1.00 2.2.3.18  

บทความวิจัย 

(วจก.) 

 

2.2.3.19 

บทความวิจัย 

(วจก.) 

 

2.2.3.20 

บทความวิจัย 

(วจก.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

สังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 การขับเคล่ือนพลังชุมชน    

สูสังคมแหงการเรียนรู” (หนา 197 - 211). เชียงราย: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 

4. พิศิษฐ บวรเลิศสุธี, ธัชกร  วงษคําชัย และ ฐัศแกว ศรีสด .

การพัฒนาตนแบบระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณ

วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 

วันที่ 2 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

(หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมเปล่ียนชวงเวลา) 
5. ธัชกร ภัทรพันป . การยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผู

ประกอบอําชีพสามลอถีบ ในจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสืบ

เน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏ

วิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี (หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมเปล่ียนเปนปการศึกษา) 

 

 

 

2.2.3.21 

บทความวิจัย 

(วจก.) 

 

 

 

2.2.3.22 

บทความวิจัย 

(วจก.) 

 

 

1. รัตนนุช จันทรเพ็ญ, ธิติมา เกตุแกว, และ ปราณี แซเจ็ง. 

(2562). ประสิทธิภาพของเม็ดไคโตซานชนิดผสมในการกําจัดสียอม

ชนิดรีแอคทีฟ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2. 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, หนา 185-

191. 

2. เกวลี นันทอําพร และ อมรรัตน ชัยกฤษฎาการ. (2562). ผล

ของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ตอการเจริญเติบโตของสาหรายสีเขียว. 

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร

พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต สงเสริม

เศรษฐกิจดานงานวิจัย”. วันที่ 14 มิถุนายน 2562, คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, หนา 229 - 235. 

3. ชัชวาลย ติดยงค และณภัทรกฤต จันทวงศ. (2562). ระบบ

จองหองประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมาน. การ

ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ 

"งานวิจัยและงานสรางสรรครับใชสังคม". วันที่ 12 - 13 กันยายน 

2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, หนา 10 - 20. 

4. ณัฎฐ สุภาโสต, วิวัฒน จูวราหะวงศ และเอกรัตน สุขะ

สุคนธ. (2562). ระบบบริหารจัดการรานซักรีด. การประชุมวิชาการ

นําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ "งานวิจัยและงาน

สรางสรรครับใชสังคม". วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562, มหาวิทยาลัย

0.20 36 (วท)  7.20 2.2.3.23 

บทความวิจัย (วท.) 

 

 

 

 

2.2.3.24 

บทความวิจัย (วท.) 

 

 

 

 

2.2.3.25 

บทความวิจัย (วท.)  

 

 

 

2.2.3.26 

บทความวิจัย (วท.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, หนา 21 - 31. 

5. ทวีศักด์ิ เช่ียวชาญ และณภัทรกฤต จันทวงศ. (2562). 

ระบบจัดการการนําเขาสินคา กรณีศึกษา บจก.เคพีชิปปง. การประชุม

วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ "งานวิจัย

และงานสรางสรรครับใชสังคม". วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, หนา 49 - 56. 

6. ธนาคม แซยอง, วรรณพร จิตรสังวรณ และศรีสวคนธแดง

สอาด. (2562). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานแจงซอมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ. การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคระดับชาติ "งานวิจัยและงานสรางสรรครับใชสังคม". 

วันที่ 12 – 13 กันยายน 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, 

หนา 57-65. 

7. ธัญญลักษณ คงทะมาศ, สุปราณี หอมา และจุฑามาส ศิริ

อังกูรวาณิช. (2562). ระบบจัดการเงินสวัสดิการพนักงาน. การ

ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ 

"งานวิจัยและงานสรางสรรครับใชสังคม". วันที่ 12-13 กันยายน 

2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, หนา 74 - 82. 

8. นครพัทย จิตตอนงค และณภัทรกฤต  จันทวงศ. (2562). 

การพัฒนาระบบลงทะเบียนและบันทึกการจายยาผูปวยกรณีศึกษา 

หองพยาบาล บริษัท ดับเบิ้ลสตารอินดัสตรี้จํากัด. การประชุมวิชาการ

นําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ "งานวิจัยและงาน

สรางสรรครับใชสังคม". วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562, มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, หนา 83 - 91. 

9. พัชรพร เพ็ชรมณี และวิชชุดา ประสาทแกว. (2562). การใช

แพลงกตอนพืชชนิดเดนเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพของแหลงนํ้า ในพื้นที่คุง

บางกระเจา อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ. การประชุมวิชาการ

นําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ "งานวิจัยและงาน

สรางสรรครับใชสังคม". วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562, มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, หนา 124 - 133. 

10. ภคิน ศรีศุภกฤติ, สุปราณีหอมา และจุฑามาส ศิริอังกูร

วาณิช. (2562). ระบบรับคําส่ังทําปายโฆษณา ราน เค.สติ๊กเกอร. 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ 

"งานวิจัยและงานสรางสรรครับใชสังคม". วันที่ 12 - 13 กันยายน 

2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, หนา 149 - 158. 

 

 

2.2.3.27 

บทความวิจัย (วท.) 

 

 

 

  2.2.3.28 

บทความวิจัย (วท.) 
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บทความวิจัย (วท.) 
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บทความวิจัย (วท.) 

 

 

 

 

2.2.3.31 

บทความวิจัย (วท.) 
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บทความวิจัย (วท.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

11. ภัทรปภา แสงเขียว และณภัทรกฤต จันทวงศ. (2562). 

ระบบบริหารจัดการงานขายราน Diamond Pink. การประชุม

วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ "งานวิจัย

และงานสรางสรรครับใชสังคม". วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, หนา 159 - 176. 

12. ราชสาสน ทาจิตต, โจ มะลิทอง และณัฐคมณ ไพศาลวัส

ยศ. (2562). ระบบเชารถยนตออนไลน. การประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ "งานวิจัยและงานสรางสรรค

รับใชสังคม". วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ, หนา 215 - 221. 

13. วงจันทร นุนคง และกัญญา พวงพิลา.(2562) การจัดการ

ขยะมูลฝอยในชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนชอุมนิวัฒน ตําบลบางแกว 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. การประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ "งานวิจัยและงานสรางสรรค

รับใชสังคม". วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ, หนา 222 - 229. 

14. ศิรินยา ไผโสภา, และวิชชุดา ประสาทแกว. (2562). การ

ใชไลเคนสเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ ณ คุงบางกะเจา อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปราการ. การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคระดับชาติ "งานวิจัยและงานสรางสรรครับใช

สังคม". วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ, หนา 247 - 254. 

15. ศุภิสรา ชิตภักด์ิ, และวิชชุดา ประสาทแกว. (2562). การใช

แมลงนํ้า เปนดัช นีชี้ วั ดคุณภาพแหลง นํ้ า ณ  คุ งบางกะ เจา  จ .

สมุทรปราการ. การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคระดับชาติ "งานวิจัยและงานสรางสรรครับใชสังคม". วันที่ 

12 - 13 กันยายน 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, 

หนา 267 - 275. 

16. สถาพร จํารัสเลิศลักษณ. (2562). การสรางเครื่องเรียงและ

บีบอัดกระปองอลูมิเนียมอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ "งานวิจัยและงานสรางสรรค

รับใชสังคม". วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ, หนา 276 - 282. 

17. หฤทภัค อภิรัตน และกิตติ กอบัวแกว. (2562). การติดตาม

ผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ผลรวมถวง
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หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ปการศึกษา 2558-2559. การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคระดับชาติ "งานวิจัยและงานสรางสรรครับใชสังคม". 

วันที่ 12 – 13 กันยายน 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, 

หนา 143 - 151. 

18. ภาวิตา สุระ และกิติยา โตะทอง. (2562). การมีสวนรวมใน

การคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน กรณีศึกษา หมูบานวัด ตําบลตา

โกน อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ. การประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ  "งานวิจัย และงาน

สรางสรรครับใชสังคม". วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562, มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, หนา 177 - 183. 

19. ประไพพร สําเนียงลํ้า และกิติยา โตะทอง. (2562). การมี

สวนรวมในการจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา 

เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. การประชุม

วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ "งานวิจัย 

และงานสรางสรรครับใชสังคม". วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, หนา 115 - 123. 

20. บุษกร สุทธิประภา, กฤติยากร  รุงศรี และอภิเชษฐ สวนดี. 

(2563). การพัฒนาผลิตภัณฑตูเลจากแปงขาวกลองหอมมะลิเสริม

มะตูมเชื่อม. การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 

58. วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ 2563, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กรุงเทพมหานคร, หนา 728 - 736. 

21. ขายทอง ชุนหสุวรรณ และวิราวรรณ สีดา. (2563). การ

ทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกํ่าในซาลาเปารสไสอ่ัว. การประชุมทาง

วิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 58. วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ 

2563, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกรุงเทพมหานคร, หนา 737 - 742. 

22. ศศิอาภา บุญคง, สุกัญญา เงินประเสริฐ และนัทกาญจน 

ม่ันจิตร. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนเสนสดก่ึงสําเร็จรูปรส

นํ้าเงี้ยวและรสแกงปา. การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งที่ 58. วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ 2563, มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร, หนา 743 - 750. 

23. กนกวรรณ ทองเกียว, ณัฐนันท เคลือบมณี และศิวกร บัว

ศรี. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑบราวน่ีกรอบจากแปงขาว. การ

ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 58. วันที่ 5 - 7 

กุมภาพันธ 2563, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกรุงเทพมหานคร, หนา 

751 - 757. 
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24. พรทิพย ธนรติกุล, ศรัญญา เผือกมี และรัชนัย ไขแกว. 

(2563). ผลของการทดแทนแปงสาลีดวยแปงแกนตะวันตอคุณภาพ

ทางกายภาพของขนมปง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหาร

แหงชาติ ครั้งที่ 6. วันที่ 6 มีนาคม 2563,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กําแพงแสน, หนา 93 - 99. 

25.ปฏิพล ใจเย็น, ณภัทรกฤต จันทวงศ และพันทิพย คูอมร

พัฒนะ. (2563). “DRU Community” แอปพลิเคชันแชทบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี

ดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 2020). วันที่ 14 - 

16 กุมภาพันธ 2563, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร, หนา 

1347 - 1353. 

26. วีรพงษ ศรีตระเวร และณภัทรกฤต จันทวงศ. (2563). 

“ระบบบริหารบริษัทรับเหมากอสราง กรณีศึกษา ชางนิดรับเหมา

กอสราง. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 2020). วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ 

2563, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร, หนา 875 - 882.  

27. ชานนท เรือนแกว และณภัทรกฤต จันทวงศ. (2563). เกม

ฝกทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษบนมือถือ. การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 2020). 

วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ 2563, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร, 

หนา 1711 - 1716. 

28. นริศรา ชัยคง และณภัทรกฤต จันทวงศ. (2563). “เกมสิงห

สาราสัตว. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 2020). วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ 

2563, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร, หนา 1787 - 1792. 

29. ศรีสุข เน่ืองบุรี และณภัทรกฤต จันทวงศ.(2563). เกมทาย

ภาพสํานวนสุภาษิตไทย. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 2020). วันที่ 14 - 16 

กุมภาพันธ 2563, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร, หนา 

1807 - 1811. 

30. พงศธร บุญชู และณภัทรกฤต จันทวงศ. (2563). เกมเด็ก

นอยพาเพลิน. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 2020). วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ 

2563, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร, หนา 1812 - 1816. 
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31. พชร กริชฉกาจ และณภัทรกฤต จันทวงศ. (2563). เกมปด

ประตูตีแมว. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 2020). วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ 2563, 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร, หนา 1817 - 1821.  

32. ภาวิณี ปททุม และณภัทรกฤต จันทวงศ. (2563). เกมเก็บ

ผลไมหรรษา. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 2020). วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ 2563, 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร, หนา 1822 - 1826. 

33. ณัฐกิจ ขันแกลว และณภัทรกฤต จันทวงศ. (2563). เกม

คณิตศาสตรคิดสนุก. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 2020). วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ 

2563, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร, หนา 1914 - 1919. 

34. ธนากร นิธิภัทรอาภา, เสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร และเอ

กรินทร ต้ังนิธิบุญ. (2563). ระบบบริหารคลังสินคา กรณีศึกษา 

บริ ษัท ชิน  จํากัด . การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 2020). วันที่ 14 - 16 

กุมภาพันธ 2563, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร, หนา 

1586 - 1593. 

35. พัชรินทร ไตรรัตนาวิไล, สุปราณี หอมา และจุฑามาส ศิริ

อังกูรวาณิช. (2563). ระบบจัดการการรับบริการรานศิวกรคารแคร. 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย 

ครั้งที่ 8 (AUCC 2020). วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ 2563, 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร, หนา 812 - 818. 

36. ศุภรัตน โสมณวัฒน, สุปราณี หอมา และจุฑามาส ศิริอังกูร

วาณิช. (2563). ระบบการจัดการรานอาหาร. การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC 

2020). วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ 2563, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรุงเทพมหานคร, หนา 891 - 898. 

2.2.3.53 

บทความวิจัย (วท.)                                        

 

 

2.2.3.54 

บทความวิจัย (วท.)                                                                                                            

                                                      

      

2.2.3.55 

บทความวิจัย (วท.)  

 

 

2.2.3.56 

บทความวิจัย (วท.) 

 

     

 

 

2.2.3.57 

บทความวิจัย (วท.) 

 

 

 

2.2.3.58 

บทความวิจัย (วท.)                                                                             

                                                                                              

                                                                                                                             

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - - 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 0.20 - - - 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาต ิ

0.40 - 

 

- - 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาต ิ

0.40 2 (วท) 0.80 - 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

     1. Prasit Phoosomma, Prayut Nisapakul and Kitti 

Korbuakaew. (2019). Application of Supercapacitors to 

Drive Electric Vehicle. World Conference on Engineering 

and Technology, 24 - 26 October 2019, Frankfurt, Germany, 

pp 1 - 14. 

     2. Prasit Phoosomma, Chanchajit Wannurak, Prayut 

Nisapakul, Kitti Korbuakaew, Wolawit Leelawan and 

Surachat Leeragreephol. (2019). Application of 

Supercapacitor 165-F, 48-V to Drive Electric Vehicle 

Standalone. ACEAT 2019: 2019 Kyoto ACEAT Conference 

on Engineering and Applied Science, 17 - 19 December 

2019, Japan, pp 155 - 163. 

0.40 2 (วท) 0.80 2.2.3.59 

บทความวิจัย (วท.) 

 

 

 

2.2.3.60 

บทความวิจัย (วท.) 

 

 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 0.40 - - - 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0.60 - - - 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0.60 - - - 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 

0.60 2 (คร)+ 

14 (มส)+ 

4 (วจก)+ 

6 (วท)+ 

= 26 

15.60 - 

     1. อิทธิวัฒน โตเจริญนิรัติศัย. The Cubic Mapping Digraphs 

of Finite Commutative Rings. Mathematical Journal. Vol. 65 

(700) มกราคม-เมษายน 2563, p. 41-52. 

     2. พงษพัชรินทร พุธวัฒนะ. กลยุทธการประชาสัมพันธโครงการ

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562     

0.60 2 (คร) 

 

1.20 2.2.3.61  

บทความวิจัย (คร.) 

 

2.2.3.62  

บทความวิจัย (คร.) 

     1. จันทนา อินทฉิม. การจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตตําบลบางบอ อําเภอบางปลา จังหวัด

สมุทรปราการ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่ 13 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562 

 

0.60 14 (มส) 

 

8.40 2.2.3.63  

บทความวิจัย (มส.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

     2. วาริด เจริญราษฎร. การแปรการใชคํากริยาภาษาตากใบ (เจะ

เห) ตามระดับอายุของผูใชภาษาในตําบลเจะเห อําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส 

     3. จิราภรณ มาตังคะ. การใชภาษาโปรตุเกสและภาษาฝรั่งเศส

เพื่อการส่ือสาร ในราชสํานักสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรี

อยุธยา วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใชสังคม ปที่ 5 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562  (หนาที่ 68 - 82) 

     4. พัฒนา ศรีสุรักษ. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต /นายจางและ

นักศึกษา ตอการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โครงการจัดตั้ง

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วารสารวิชาการ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่ 2 ฉบับ

ที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562  (หนา 9 - 23) 

     5. ศิริกุล บัวแกว, ชัยมงคล สุพรมอินทร, ศราวิน ชิณวงศ 

และ วสันต ลิมปเฉลิม, การศึกษาสภาพการบริหารงานขององคการ

บริ ห า ร ส วนตํ าบลหนองปรื อ  อ .บ า งพ ลี  จ . ส มุทร ป ร าการ 

วารสารวิชาการ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบรุี ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 (หนา 66 - 81)  

     6. ชมพูนุท ถาวรวงศ. Cultural Contexts for Translation

วารสารวิชาการ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

     7. รสริน ดิษฐบรรจง และเพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ. ภาพสะทอนความ

รุนแรงในผู สู งอายุที่ ปรากฏในข าวห นังสือพิมพ ไทย  วารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปที่

10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 (หนา 154 - 174) 

     8. วิลดา ศรีทองกุล.  การพัฒนาทักษะการฟง -พูดในวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ โดยใชแอปพลิเคชัน EchoEnglish วารสารวิชาการ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่ 2 ฉบับ

ที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 (หนา 23 - 42) 

     9. จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการ

สอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารในประเทศไทย 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 (หนา 56 - 68) 

     10. วิฆนาย ดีสุวรรณ และจุฑาภัค หริรักษธํารง. การเจริญ   

อานาปานสติที่มีตอผลสัมฤทธ์ิแหงการปฏิบัติธรรม อันนําความพัฒนา

2.2.3.64 

บทความวิจัย (มส.) 

 

2.2.3.65  

บทความวิจัย (มส.) 

 

 

2.2.3.66  

บทความวิจัย (มส.) 

 

 

 

2.2.3.67  

บทความวิจัย (มส.) 

 

 

 

2.2.3.68  

บทความวิจัย (มส.) 

 

2.2.3.69  

บทความวิจัย (มส.) 

 

 

2.2.3.70  

บทความวิจัย (มส.) 

 

 

 

2.2.3.71  

บทความวิจัย (มส.) 

 

 

2.2.3.72  

บทความวิจัย (มส.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ยั่งยืนสูมหาชน วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

(หนา 7 - 22) 

     11. นพรัตน ปญญาดิลกพงศ. การหาประสิทธิภาพแบบฝก

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อเนนความเขาใจจากหนังสือพิมพและ

การใชพจนานุกรม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติ สําหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่ 13 ฉบับที่ 1 

ประจําเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562 (หนา 78 - 88) 

     12. ชนิดา จันทรงาม. รูปแบบการสรางสรรคนาฏยศิลปเพื่อ

สะทอนภาพลักษณของสตรีอีสานผานการชมหนังกลางแปลง วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีปที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม - 

มิถุนายน 2562 (หนา 179 - 191) 

     13. พฤกษา ดอกกุหลาบ. การจัดการความรูเพื่อสืบสานศิลปะ

การแทงหยวกสกุลชางเพชรบุรี วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม -

สิงหาคม 2562 (หนา 38 - 53) 

     14. กวินทรา นนสธรรม และกัลยรัตน กล่ินสุวรรณ. การศึกษา 

การวิเคราะหคําขวัญประจําอําเภอ 8 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง วารสารศึกษาศาสตร มมร ปที่ 7 ฉบับ

ที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 (หนา 269 - 282) 

 

 

 

2.2.3.73  

บทความวิจัย (มส.) 

 

 

 

 

2.2.3.74  

บทความวิจัย (มส.) 

 

 

2.2.3.75  

บทความวิจัย (มส.) 

 

 

2.2.3.76  

บทความวิจัย (มส.) 

 

 

     1. ภัทรา สุขะสุคนธ ฎายิน พรยุทธพงศ. การแบงสวนตลาด

ผูสูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี. ปที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มิถุนายน 2563.   

     2. ประภาพิทย  อินทรชัย. การศึกษากลยุทธทางการตลาดใน

ตลาดนัดของจังหวัดราชบุรี วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน

จอมบึง สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปที่ 12 ฉบับที่  1 

มกราคม - มิถุนายน 2562) 

     3. ณฐวัฒน  คณารักสมบัติ. อิทธิพลของส่ือที่มีผลตอการแตง

กายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย.2562 

     4. อารยา เกียรติกอง. ผลกระทบและแนวทางการแกไขตอการ

ใชเครือขายสังคมในเยาวชน วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติ

วิทยาศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

0.60 4 (วจก) 

 

2.40 2.2.3.77  

บทความวิจัย (วจก.) 

 

2.2.3.78  

บทความวิจัย (วจก.) 

 

 

2.2.3.79  

บทความวิจัย (วจก.) 

 

 

2.2.3.80  

บทความวิจัย (วจก.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

     1. เสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร และฐัศแกว ศรีสด. (2562). 

ระบบบริหารจัดการขอมูลการใชประโยชนจากตนจาก. วารสารสัก

ทอง : วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สทวท.), 6(1), หนา 21-

28. 

     2. ชัยรัตน วอนแมน และวรรณพร จิตรสังวรณ. (2562). การ

วิเคราะหและออกแบบระบบจัดจําหนายผลิตภัณฑมะพราวจากสวน. 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 9(17), หนา 53 - 66. 

     3. ชุติมา ถนอมสิทธิ์, ลัดดาวรรณ บุญปก, ธนพงศ เปรียบ

เสนาดี, วิชชุดา ประสาทแกว, อํานวย วัฒนกรสิริ, หยาดเพชร โอ

เจริญ, จักรพันธ นานวม,และพอจิต นันทนาวัฒน. (2562). อัตรา

การเพาะฟก ลักษณะสัณฐานวิทยาและการเปล่ียนแปลงของไขหอย

เชอรี่ (Pomaecea canailculata) หลังสัมผัสกับสารเคมีทางการ

เกษตร. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 13(1), หนา 24 - 40. 

     4. กิติยา โตะทอง และธิดามาศ ขําสวาง. (2562). กระถางปลูก

ตนไมจากฟางขาวและเศษใบไมแหง. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช

สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 5(1), หนา 1 - 14. 

     5. ไกรรัช เทศมี. (2562). การพัฒนาดอกไมประดิษฐจากใบจาก. 

วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใชสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 5(1), 

หนา 15 - 23. 

     6. กิติยา โตะทอง, นิตยา ทนุวงษ วงศเสง่ียม และมนัส วงศ

เสง่ียม. (2562). ความรูความเขาใจในการใหบริการสาธารณสุขที่

สอดคลองกับวิถีอิสลาม. วารสารจันทรเกษมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม, 25(1), หนา 125 - 140. 

0.60 6 (วท) 

 

3.60 2.2.3.81  

บทความวิจัย (วท.) 

 

 

2.2.3.82  

บทความวิจัย (วท.) 

 

2.2.3.83  

บทความวิจัย (วท.) 

 

 

 

 

2.2.3.84  

บทความวิจัย (วท.) 

 

2.2.3.85  

บทความวิจัย (วท.) 

 

2.2.3.86  

บทความวิจัย (วท.) 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60 3 (มส.) 

+1 

(วจก)  

= 4 

2.4 - 

     1. สุรียพร สลับสี และพงษพัต วัฒนพงศศิริ. การสรรหาและ

การรักษาคนเกงดวยกลยุทธการสรางแบรนดนายจาง วารสารวิจัย 

ราชภัฏธนบุรี รับใชสังคม ปที่ 6 ฉบับที่ 1  มกราคม  - มิถุนายน 

2563 (หนาที่ 9 - 21) 

     2. อูจื้อปน ,ชาดา บุนนาค และอามีนะฮ เบ็ญสะอาด. 

พัฒนาการของแนวคิด “เหอ” (ความกลมกลืน) ในประเทศจีน วารสาร

จีนศึกษา (Chinese Studies Journal) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ปที่ 

13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 (หนาที่ 228 - 271) 

0.60 3 (มส.) 1.80 2.2.3.87  

บทความวิชาการ 

(มส.) 

 

2.2.3.88 

บทความวิชาการ

(มส.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

     3. วีรชัย อําพรไพบูลย. ระบบอักษรเบรลลอังกฤษพื้นฐาน 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 (หนา 120 - 135) 

2.2.3.89  

บทความวิจัย 

(มส.) 

1. เบญริสา ตันเจริญ. กลยุทธการส่ือสารภายในองคกรสําหรับ

องคกรขนาดกลางและขนาดเล็ก วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

0.6 1 (วจก.) 0.60 2.2.3.90  

บทความวิจัย 

(วจก.) 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 0.60 - - - 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.80 - - - 

- บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยู

ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80 1 (คร)+ 

6 (วจก)+

1 (มส)+ 

3 (วท.) 

= 11 

8.80 - 

     1. นงเยาว อุทุมพร. การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของชุมชน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใชบูรณาการในการ

จัดการเรียนรูอยางยั่งยืนในสถานศึกษาอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ. วารสารศึกษาศาสตร มสธ. ปที่  12 ฉบับที่  2 

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2562), หนา 14 - 28. 

0.80 1 (คร) 0.80 2.2.3.91  

บทความวิจัย (คร.) 

     1. วสุธิดา นักเกษม. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนิน

ธุรกิจของผูประกอบการรานอาหารจังหวัดสมุทรปราการ วารสารวิชาการ 

Veridian E-Journal, Silpakorn University. (ก.ย.-ต.ค. 62) 

     2. นุชรา แสวงสุข และประพัฒน เขียวประภัสสร. การจัดการคาย

พักแรมสําหรับผูพิการทางการเคล่ือนไหว วารสารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร. (น.78 - 94). (ก.ค. - ส.ค. 2562)   

     3. นิชาภา พิมพสุต. แนวทางการพัฒนาความรูความเขาใจ

ทางดานการตลาดของกลุมวิสาหกิจชุมชมอําเภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ,(น.126 -

139). (ก.ค. - ธ.ค.61) (หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมเปล่ียนเปนป

การศึกษา) 

     4. ประภาพิทย  อินทรชัย, พรทิพย  มโนดํารงสัตยและแอนนา 

พายุพัด. การนําตัวแบบประเมินความเส่ียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตและขยายผลใหกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี 

เพื่อรองรับการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี วารสารมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏธนบุรี สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 13 ฉบับที่ 1 

มกราคม - มิถุนายน 2562) 

0.80 6 (วจก) 4.80 2.2.3.92  

บทความวิจัย 

(วจก.) 

2.2.3.93  

บทความวิจัย 

(วจก.) 

2.2.3.94  

บทความวิจัย 

(วจก.) 

 

 

2.2.3.95 

บทความวิจัย 

(วจก.) 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

     5. พัชราภา เอื้ออมรวนิช. ความรับผิดชอบของส่ือมวลชนในการ

นําเสนอขาวสารในยุคขาวสารไรพรมแดน วารสารนิเทศศาสตร

ปริทัศน ปที่ 22 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) (หมายเหตุ: 

ตามมติที่ประชุมเปล่ียนเปนปการศึกษา) 

     6. นิรมล บางพระ. ความรุนแรงตอสตรีในละครโทรทัศนที่สงผล

ตอพฤติกรรมความรุนแรงของเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน ปที่ 22 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 

2561) (หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมเปล่ียนเปนปการศึกษา) 

2.2.3.96 

บทความวิจัย 

(วจก.) 

 

2.2.3.97 

บทความวิจัย 

(วจก.) 

     1. ณัฐพร เพ็ชรเรือง . การสรางสรรคนาฏศิลปไทยรวมสมัย : 

วัฏสงสาร  วารสารมหา วิทยาลัยศิลปากร  ปที่  39  ฉบับที่  6  

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 (หนา 126-142) 

0.80 1 (มส) 0.80 2.2.3.98 

บทความวิจัย (มส.) 

1. เกรียง กิจบํารุงรัตน. (2563). การประเมินผลความสูญเสีย

ของลูกจางที่พิการน้ิวมือ มือ หรือแขน ตอคาทดแทนของการประกอบ

อาชีพ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร, 13(1), หนา 79 - 87. 

2. วรรณพร จิตรสังวรณ. (2562). การพัฒนาบทเรียนออนไลน 

เรื่อง หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาปริญญา

ตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี . 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 13(2), หนา 92 - 104. 

3. จันวิภา สุปะกิ่ง. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑทอฟฟลูกจาก. 

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร, 14(1), หนา 48 - 57. 

0.80 3 (วท) 2.40 2.2.3.99 

บทความวิจัย (วท.) 

 

2.2.3.100 

บทความวิจัย (วท.) 

 

 

2.2.3.101 

บทความวิจัย (วท.) 

- บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม

อยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80 3 (วจก) 

= 3 

2.40 - 

     1. วสุธิดา นักเกษม และปฐมพงษ  บําเริบ . The Rise of 

HENRYs, AU Journal of Management, (p.17-22), Vol.17, No.1 

(2019).มิ.ย.62 

     2. พัชราภา เอื้ออมรวนิช. ส่ือมวลชนกับการดูแลกํากับตนเอง 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 39 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม– มิถุนายน

2562) 

     3. ธัญพร ศรีดอกไม. การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูลที่ถูก

เขารหัส โดยการเขารหัสแบบสาทิสสัณฐาน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 

– ธันวาคม 2562 

0.80 3 (วจก) 2.40 2.2.3.102 

บทความวิชาการ

(วจก.) 

2.2.3.103 

บทความวิชาการ 

(วจก.) 

2.2.3.104 

บทความวิชาการ 

(วจก.) 

 

     

     



 

 

136 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2562 

1.00 4 (วท) 

 

4.0 - 

1. Thanomsit, C.,  Saowakoon, S., Wattanakornsiri, A., 

Nanuam, J., Prasatkaew, W., Nanthanawat, P., and 

Chalorcharoenying, W. (2020). Glyphosate (Roundup): 

Fate in Aquatic Environment, Adverse Effect and Toxicity 

Assessment in Aquatic organisms. Naresuan University 

Journal: Science and Technology (NUJST), 28(1), pp 65-81. 

2. เกรียง กิจบํารุงรัตน. (2562). สถิติพื้นฐาน แนวคิดพรอม

แบบทดสอบ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 284 หนา. 

3. เกรียง กิจบํารุงรัตน. (2562). หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห

ขอมูลทั่ วไป. พิมพครั้ งที่  2. กรุ ง เทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 324 หนา. 

4. พันทิพย คูอมรพัฒนะ. (2562). การพัฒนาโปรแกรมเกม 2D 

ดวยภาษาจาวารวมกับเฟรมเ วิรค libGDX.กรุง เทพมหานคร: 

สํานักพิมพบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน). 408 หนา. 

1.00 4 (วท) 4.00 2.2.3.105 

ผลงานวิชาการ 

(วท.) 

 

 

 

2.2.3.106 

ผลงานวิชาการ  

2.2.3.107 

ผลงานวิชาการ 

(วท.) 

2.2.3.108 

ผลงานวิชาการ 

(วท.) 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2562 

1.00 - - - 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1.00 1 (มส.) 1.00 - 

     1. จันทนา อินทฉิม, ชัยมงคล สุพรมอินทร, ศิริกุล บัวแกว  

และศราวิน ชิณวงศ การประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของ

ขาราชการและพนักงานในการบรหิารงานของผูบริหารทองถิ่นองคการ

บริหารสวนตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

หนวยงานวาจางองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

1.00 1 1.00 2.2.3.109  

รูปเลมรายงานวิจัย 

(มส.) 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 1.00 - - - 

- ตํารา/หนังสือ ที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการและนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 3 (คร)+

3 (วจก.) 

= 6 

6.00 - 



 

 

137 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

     1. ณิชชา ชํานิยนต 

     ตําราเร่ือง “คอมพิวเตอรชวยสอน.” (ผานเกณฑการขอตําแหนง

ทางวิชาการ 25 พฤศจิกายน 2562) 

     2. สุชาติ คุมสุทธิ์  

     ตําราเร่ือง “การจัดการความรูและการจัดการชั้นเรียน” (ผาน

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 16 สิงหาคม 2562) 

3. วินัยธร วิชัยดิษฐ  

ตําราเร่ือง “การสอนสังคมศึกษา” (ผานเกณฑการขอตําแหนง

ทางวิชาการ 25 พฤษภาคม 2563) 

1.00 3 (คร) 3.00 2.2.3.110 

ผลงานวิชาการ (คร) 

 

2.2.3.111 

ผลงานวิชาการ (คร) 

 

2.2.3.112 

ผลงานวิชาการ (คร) 

     1. กมลศักด์ิ วงศศรีแกว  

     หนังสือ เศรษฐศาสตรจุลภาค (ผลงานวิชาการผานเกณฑการขอ

ตําแหนงวิชาการแลว) 

     2. ณพร เจียมโฆสิต 

     ตํารา จิตวิทยาบริการ (ผลงานวิชาการผานเกณฑการขอตําแหนง

วิชาการแลว) 

     3. ธนพล  สมพลกรัง 

     ตํารา การถายภาพเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ (ผลงาน

วิชาการผานเกณฑการขอตําแหนงวิชาการแลว) 

1 3 (วจก.) 3.00 2.2.3.113 ผลงาน

วิชาการ (วจก.) 

 

2.2.3.114 ผลงาน

วิชาการ (วจก.) 

 

2.2.3.115 

ผลงานวิชาการ 

(วจก.) 

- หนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - - 

- งานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - - 

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 

สรุปจํานวนผลงานทางวิชาการ 115 

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 56(คร.)+54.50(วท.)+68.50(มส.)+68(วจก.)=247 

จํานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 11(คร.)+51(วท.)+31(มส.)+22(วจก.)= 115 

งานสรางสรรค 

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส Online 

0.20 - - - 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย 0.40 - - - 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 11 (มส.) 6.6 - 

     1. ปณณธร สมสรวย. รถมาเอกลักษณเมืองลําปาง : สูการพัฒนา

ผลิตภณัฑในรปูแบบของทีร่ะลึกรถมาจําลอง การแสดงผลงานประดิษฐ

คิดคน งานวันนักประดิษฐ  2563 (Thailand inventors’day 2020) 

วันที่ 2 - 6กุมภาพันธ 2563 ณ ไบเทค บางนา 

0.60 11 6.6 2.2.3.116  

ใบประกาศฯ (มส.) 

 

 



 

 

138 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

     2 ทองเจือ เขียดทอง นิทรรศการศิลปะ เขียนหนากาก วาด

แผนดิน ครั้งที่ 1 สวนสรางสรรค @ ดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัด

เลย วันที่ 5 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 

     3. ทองเจือ เขียดทอง 2 หนา - หลายดาน นิทรรศการ "Arts for 

Unity" จัดโดย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดแสดงระหวางวันที่ 17 -

24 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 

     4. ยงยุทธ ดําศรี. ส่ิงน้ีคือความสุข นิทรรศการ "Arts for Unity" 

จัดโดย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดแสดงระหวางวันที่ 17 - 24 ตุลาคม 

2562 ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 

     5. นิศากร เพ็ญสมบูรณ. เปล่ียนกลับ นิทรรศการ "Arts for 

Unity" จัดโดย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดแสดงระหวางวันที่ 17 - 

24 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 

     6. พงศพินิจ พินิจดํา. ปดเศษเปนสวน นิทรรศการ "Arts for 

Unity" จัดโดย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดแสดงระหวางวันที่ 17 - 

24 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 

     7. พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธิ์. Phenomenon of King Rama III 

Art style No.1 นิทรรศการ "Arts for Unity" จัดโดย หลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี จัดแสดงระหวางวันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2562 ณ หอ

ศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 

     8. วรางคณา กรเลิศวานิช. โคมไฟดอกพิกุล นิทรรศการ "Arts 

for Unity" จัดโดย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดแสดงระหวางวันที่ 17 - 

24 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 

     9. องอาจ มากสิน. UNTITLED สายไฟเกา นิทรรศการ "Arts for 

Unity" จัดโดย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดแสดงระหวางวันที่ 17 - 

24 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 

     10. อรนุช สมคะเน. รับบัว นิทรรศการ "Arts for Unity" จัดโดย 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดแสดงระหวางวันที่ 17 - 24 ตุลาคม 

2.2.3.117 

ใบปดประชาสัมพันธ 

การเผยแพร (มส.) 

2.2.3.118 

สูจิบัตรนิทรรศการ 

"Arts for Unity" 

(มส.) 

2.2.3.119 

สูจิบัตรนิทรรศการ 

"Arts for Unity" 

(มส.) 

2.2.3.120 

สูจิบัตรนิทรรศการ 

"Arts for Unity" 

(มส.) 

2.2.3.121 

สูจิบัตรนิทรรศการ 

"Arts for Unity" 

(มส.) 

2.2.3.122 

สูจิบัตรนิทรรศการ 

"Arts for Unity" 

(มส.) 

 

2.2.3.123 

สูจิบัตรนิทรรศการ 

"Arts for Unity" 

(มส.) 

2.2.3.124 

สูจิบัตรนิทรรศการ 

"Arts for Unity" 

(มส.) 

2.2.3.125 

สูจิบัตรนิทรรศการ 

"Arts for Unity" 



 

 

139 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

2562 ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน 

     11. แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ. โครงการออกแบบเรขศิลป สําหรับการ

สรางอัตลักษณชุมชนกุฎีจีน นิทรรศการชุมทางรอยไทย ณ หอศิลป

รวมสมัยราชดําเนิน หองนิทรรศการชั้น 1 วันที่ 10 - 20 มกราคม 

2563 

(มส.) 

2.2.3.126 

ภาพประชา- 

สัมพันธเผยแพร

ผลงาน (มส.) 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - - 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 2 (มส.) 2.0 - 

     1. ชนิดา จันทรงาม. การสรางสรรคอัตลักษณรําโทนของชุมชน

บางกอกนอย สรางสรรคการแสดงชุด “รําโทนบางกอกนอย” มหกรรม"

ศิลปะ-ดนตรี-การแสดง" ครั้งที่ 9 (The 9th International Festival 

of Arts and Culture 2019) 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารนวัตกรรม : 

ศ.สาโรช บัวศรี มศว. (บังกลาเทศ, บัลกาเรีย, ฟจิ, อินเดีย, 

อินโดนีเซีย, อิตาลี, เกาหลี, ฟลิปปนส, รัสเซีย และประเทศไทย)  

     2. พิมพวิภา บุรวัฒน. การสรางสรรครําเดี่ยว ชุดแกวกินนร

ทรงเครื่อง มหกรรม"ศิลปะ-ดนตรี-การแสดง" ครั้งที่ 9 (The 9th 

International Festival of Arts and Culture 2019) 13 มิถุนายน 

2562 ณ อาคารนวัตกรรม : ศ.สาโรช บัวศรี มศว. (บังกลาเทศ, บัลกา

เรีย, ฟจิ, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิตาลี, เกาหลี, ฟลิปปนส, รัสเซีย และ

ประเทศไทย)    

1.00 2 (มส.) 2.0 2.2.3.127 

ภาพประชาสัมพันธ 

การเผยแพรผลงาน 

(มส.) 

 

 

2.2.3.128 

ภาพประชาสัมพันธ 

การเผยแพรผลงาน 

(มส.) 

 

สรุปจํานวนผลงานสรางสรรค 13 (มส)  

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 56(คร.)+54.50(วท.)+68.50(มส.)+68(วจก.)=247 

จํานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 11(คร.)+51(วท.)+31(มส.)+22(วจก.)= 115 

จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด 13 (มส.) 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 6(คร.)+18(วท.)+14.4(มส.)+14.20(วจก.)= 49.2 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 8.60 (มส) 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 

10.71(คร.)+33.03(วท.)+21.02(มส.) 

+20.88(วจก.) 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 
12.55 (มส) 

คะแนนผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 2.68(คร.)+5.50(วท.)+5.26(มส.)+5.22(วจก.) 

คะแนนผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 3.14 (มส) 

ผลคะแนน [2.68(คร.)+5.50(วท.)+8.40(มส.)+5.22(วจก.)] 

= 2.68+5.00+5.00+5.00 = 17.68/4 = 4.42 
 



 

 

140 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

สรุปผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรคของนักวิจัย  

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของนักวิจัย 
นํ้าหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60 1 (สวพ.) 0.60 - 

     1. พรศิริ กองนวล และคณะฯ การพัฒนาอารยสถาปตยกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปที่  14 ฉบับที่  1 มกราคม - 

มิถุนายน 2563 

0.60 1 (สวพ.) 0.60 2.2.3.129 

ใบตอบรับการตีพิมพ

เผยแพรผลงาน 

(สวพ.) 

สรุปจํานวนผลงานทางวิชาการ 1 (สวพ.) มีคาถวงนํ้าหนัก 0.60 

จํานวนนักวิจัยท้ังหมด 4 

จํานวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 1 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย 0.60 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย 15 

คะแนนผลงานวิชาการของนักวิจัย 3.75 

ผลคะแนนรวม 4 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา [2.68(คร.) + 5.50(วท.) + 8.40 (มส.) + 5.22 (วจก.) 

+3.75(สวพ.)] / 5  = 2.68+5.00+5.00+5.00+3.75 

21.43/5 = 4.29 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.25 จํานวนผลงานทางวิชาการ

ทั้งหมด 116 เรื่อง จํานวน

ผลงานสรางสรรคทั้งหมด 13 

เรื่อง  

4.29  - 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ

และประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ

มีประโยชนสูการนําไปใช จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของอาจารย

ประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย

โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับจํานวนอาจารยประจํา 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวน (ช้ิน) ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่

นําไปใชประโยชนตอชุมชนทั้งหมดในปที่ประเมินที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 

สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของจํานวนช้ินงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน 
 

ผลรวมของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
X 100 

จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปที่ประเมิน 
 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 

รอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

X 5 ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนของมหาวิทยาลัย 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคใหเปนไปตามประเภท ก.พ.อ. 

 

ผลการดําเนินงาน 

ชื่อผลงาน หนวยงาน ลักษณะการนําไปใชประโยชน 

1. การบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่

เปนภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนริม

แมนํ้าเจาพระยาสายเกาเพื่อใชใน

การศึกษาอยางยั่งยืน 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ใชประกอบในกิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมกลุมใหกับนักเรียน 

2. การสรางนวัตกรรมเสริมพลังเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเขา

สูยุคสังคมสูงวัยในทศวรรษหนาโดย

ใชชุมชนและสถานศึกษาเปนฐาน 

ชุมชนสามัคคีธรรม การพัฒนาความรูดานตางๆเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูสูงอายุใน

ชุมชน 
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ชื่อผลงาน หนวยงาน ลักษณะการนําไปใชประโยชน 

3. การจัดการความรูดานการบริหาร

จัดการเพื่อสืบสานการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมฝงธนบุรีโดยชุมชนมีสวน

รวม, กรณีศึกษาชุมชนกําแพงทอง

พัฒนา 

ชุมชนกําแพงทองพัฒนา ชุมชนใชวีดิทัศนรวบรวมองคความรู

ที่ไดจากการจัดการความรูในการ

นําเสนอแกผูมาเยี่ยมเยือนและ

สาธารณชน เพื่อสงเสริมความเขาใจ

เชิงวัฒนธรรมในทองถิ่น 

4. การบริหารจัดการแหลงเรียนรู

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

นําไปใชบูรณาการในสถานศึกษา

อยางยั่งยืน อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ใชในการจัดการเรียนการสอน เปน

ตัวอยางใหนักศึกษาใชในการศึกษา

คนควาเพิ่มเติม 

5. การออกแบบเรขศิลปสําหรับการ

สรางอัตลักษณและสงเสริมภาพ 

ลักษณชุมชนกุฎีจีน 

ชุมชนกุฎีจีน ใชเปนสัญลักษณของชุมชนเปนการ

สื่อถึงวัฒนธรรมรวม และสามารถ

นําผลจากการวิจัยไปตอยอดเปน

ของที่ระลึกสําหรับการทองเที่ยว

ชุมชน สามารถสรางรายได เพื่อ

สนับสนุนการทํากิจกรรมในชุมชน 

6. การออกแบบอัตลักษณและสื่อ

ประชาสัมพันธผาใยบัว กลุมสตรี 

ตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรปราการ 

สํา นักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด

สมุทรปราการ 

เปนผลงานตนแบบ และมีสวนชวย

ยกระดับสินคาชุมชนใหเปนที่รูจัก

และยอมรับในวงกวาง 

7. วิสาหกิจชุมชนศูนยการเรียนรู

ศิลปะประยุกตจากเดคูพาจ ชุมชน

บางโฉลง (ปุฌณิกาเดคูพาจ) 

วิสาหกิจ ชุมชน ศูนยการเรียนรู

ศิลปะประยุกต จากเดคูพาจ ชุมชน

บางโฉลง (ปุณณิกาเดคูพาจ) 

ใชจัดจําหนวยเปนสินคาของกลุม

รวมถึงการจําหนวยเปนผลิตภัณฑ

ของที่ระลึกในประเพณีรับบัว ของ

จังหวัดสมุทรปราการ 

8. ยางยืดเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ เทศบาลเมือง แพรกษาใหม ผูสูงอายุไดรับความรูกับตนเองและ

สามารถนําไปแนะนําตอคนรุนหลัง

ในชุมชนใชประโยชนตอไป 

9. การแบงสวนตลาดผูสูงอายุใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอบางพล ี

จังหวัดสมุทรปราการ 

นักพัฒนาชุมชนนําไปใชเปนแนวทาง

ในการใหคําปรึกษาผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ

ใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดเปาหมาย 
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ชื่อผลงาน หนวยงาน ลักษณะการนําไปใชประโยชน 

10. การบริหารการเงินสวนบุคคล

ของผูสูงอายุใน อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอบางพล ี

จังหวัดสมุทรปราการ 

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบาง

พลีไดทราบขอมูลเก่ียวกับผูสูงอายุที่

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

วางแผนทางการเงิน และนําไปใช

วางแผนทางการเงินใหกับผูสูงอายุ 

11. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

นันทนาการสําหรับการทองเที่ยวโดย

ชุมชนในพื้นที่ เขตธนบุรี กรุงเทพ- 

มหานคร 

ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน ไดรูปแบบการจัดการ

กิจกรรมสันทนาการสําหรับการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน 

12. รูปแบบการถายทอดทักษะองค

ความรูจากประสบการณทํางาน 

สําหรับเสริมสรางความภาคภูมิใจ 

ในตนเองของผู เกษียณอายุภาค 

อุตสาหกรรมใน อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

วิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี 

รหัสทะเบียน : 3-11-03-03/1-0025 

 

กลุมชุมชนไดรับความรูในเร่ืองการ

ถายทอดรูปแบบทักษะความรูและ

ประสบการณการทํางาน และนํามา

ปรับใชในชุมชน 

13. การผลิตแผนปูพื้นเพิ่มมูลคา

จากยางพาราธรรมชาติเพื่อชุมชน

สหกรณกองทุนสวนยาง  

สหกรณกองทุนสวนยางบานใน

เหมืองจํากัด ตําบลนาขา อําเภอ

หลังสวน จังหวัดชุมพร 

สหกรณไดสูตรและวิธีการผลิตแผน

ปูพื้นยางพาราธรรมชาติซ่ึงสามารถ

พัฒนาตอยอดทางการคาไดในอนาคต 

14. การมีสวนรวมของชุมชนในการ

จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนมัสยิด

สุวรรณภูมิ เขตคลองสาน กรุงเทพ- 

มหานคร  

 

ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ เขตคลอง

สาน กรุงเทพมหานคร 

ชาวชุมชนรวมมือกันคัดแยกขยะ 

ปริมาณขยะในชุมชนลดลงนําไปใช

ในการเสริมสรางกระบวนการมีสวน

รวมของชาวชุมชนในการคัดแยก

และลดปริมาณขยะ 

15. เกมฝกทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษ

บนมือถือ  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ธนบุรี สมุทรปราการ 

เน่ืองจากภาษาอังกฤษเปนภาษาที่

ไดรับการกําหนดเปนภาษาที่สาํคญั ซ่ึง

ใชสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอรจึงไดมีการ

พัฒนาเกมฝกทักษะคํ าศั พท ภาษา 

อังกฤษบนมือถือ เพื่อสนับสนุนการ

เรียนรูใหกับนักเรียนไดฝกฝนและ

พัฒนาความรูของตัวนักเรียนเอง  
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ชื่อผลงาน หนวยงาน ลักษณะการนําไปใชประโยชน 

16. การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าจิ้ม

สําหรับอาหารทอดกรอบ  

 

พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 291 ซอยกุฎี-

จีน แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพ 

การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าจิ้มสําหรับ

อาหารทอดกรอบ ซ่ึงเปนการอนุรักษ

วัฒนธรรมภูมิปญญาดานอาหาร 

ของชุมชนที่มีการแปรรูปอาหาร

และสามารถเก็บรักษาไดนาน นํามา

พัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ 

เพื่อนํามาตอยอดการผลิต 

เชิงทางการคา 

17. การพัฒนาผลิตภัณฑกะปเพื่อ

สรางมูลคาเพิ่มของชุมชนบานขุน

สมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ  

วิสาหกิจชุมชนกลุมกะปคลองดาน

ชุมชน 3 12/3 หมู 9 ตําบลคลองดาน 

อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

การนําผลิตภัณฑกะปก่ึงสําเร็จรูปที่

มีการพัฒนาจากผลิตภัณฑกะปของ

ชุมชนบานขุนสมุทรจีน มาปรับปรุง

พัฒนาสูตรโดยใชกะปของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมกะปคลองดานชุมชน 3 

เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑกะปก่ึง

สําเร็จรูปและหมูผัดกะป และการ

ผลิตเชิงการคา 

 

คํานวณคารอยละของจํานวนช้ินงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน 
 

17 
X 100 = 41.46 

41 
 

แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
41.46 

X 5 = 10.36 
20 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.00 จํานวนผลงานวิจัย 13 เรื่อง  จํานวนงาน

สรางสรรค 2 เรื่องจํานวนนวัตกรรม 2 

เรื่อง รวมจํานวนที่นําไปใชประโยชนตอ

ชุมชนทั้งหมด 17 เรื่อง 

5.00  - 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

2.1 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

2.2 4.70 4.62 คะแนน -  4.62 

2.3 4.25 4.29 คะแนน  - 4.29 

2.4 3.00 5.00 คะแนน  - 5.00 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 2 4.73 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามและบริหารจัดการ

งานวิจัย 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ

ดานการวิจัย (e-research) 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสนับสนุน

งานวิจัย การจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร อนุสิทธ์ิบัตร ใหกับ

นักวิจัย 

มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนการวิจยัเชิงบรูณาการ 

โดยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 คณะ มีสวน

รวมเพื่อเปนการบูรณาการความรูสําหรับการวิจัยใน

ทุกศาสตร 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของ

ทองถ่ินชุมชน และสังคมตามระดับความเช่ียวชาญและอตัลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือ

ทั้งภายในและภายนอกในการทํางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และ

ตรวจสอบได เพื่อใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถ

นําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งย่ังยืน 

 

 ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

  ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการบรกิารวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

  ตัวบงช้ีที่ 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง 

      ความสัมพันธกับชุมชน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหน่ึงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและคณะควร

คํานึงถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทํา

แผนบริการวิชาการประจําป ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่ใหเปลา ที่ทาง

มหาวิทยาลัยและทุกคณะมีสวนรวมในการจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนและสังคม โดยมีประเมิน

ความสําเร็จของการบริการวิชาการและนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาใหมีประสบการณ

จากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมจนเกิดการพัฒนา

อยางตอเน่ือง เขมแข็ง และย่ังยืน 

 การพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการบริการวิชาการเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชน

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถ่ิน

ที่สอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของ

มหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําร ิ

 2. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเน่ืองหรือย่ังยืน 

 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 

 6. เกิดชุมชนตนแบบดานการพึ่งพาตนเองอยางย่ังยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบ

รวมในการพัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน 

 

หมายเหตุ 

 1. ตอเน่ือง หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 3 ปขึ้นไป 

 2. ยั่งยืน หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 3 ปขึ้นไป 

 3. เขมแข็ง หมายถึง สามารถพึ่งตนเองได 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 ทุ ก คณะมี ส ว นร วม กั บ

มหาวิทยาลัยและชุมชนใน

การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย

ในการพัฒนาทอ งถิ่ น ท่ี

สอดคลองกับบริบท ปญหา 

และความตองการของ

ทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ตามจุดเนน จุดเดนของ

มหาวิทยาลัยตามศาสตร

พระราชา หรือตามแนว

พระราชดําริ 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดให

หน วยงานในมหา วิทยาลั ย  ไดแ ก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี กองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

และสหกิจศึกษา และงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ไดนอมนําพระบรมราโชบาย

ในรัชกาลท่ี 10 และหลักการเขาใจ เขาถงึ

รวมพัฒนา ในการดําเนิน งานโครงการ

บริการวิชาการโดยความรวมมือจากทุก

หนวยงาน 

มหาวิทยาลัยมีระบบกลไก โดย

คณะกรรมการอํานวยการ และคณะ 

กรรมการดําเนินงานกลางแผนการบริการ

วิชาการแกสังคมในการกําหนดแนวทาง 

การดําเนินงาน โดยแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ

แกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

และแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย

การเรียนรู: ขนมฝร่ังกุฎีจีน เพ่ือดําเนิน 

การตามท่ีกําหนด  

 คณะกรรมการดังกลาวไดรวมกัน

กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ

และสมุทรปราการ และจัดทําแผนการ

ดําเนินงาน และกําหนดพ้ืนท่ีในการบริการ

3.1 .1.1  คําสั่ งมหา วิทยาลัย   

ราชภัฏธนบุรี ท่ี 709/2562 เร่ือง

แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

และคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางแผนการบริการวิชาการแก

สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปการศึกษา 2561  

3.1 .1 .2 คํ าสั่ งมหา วิทยาลัย   

ราชภัฏธนบุรี ท่ี 710/2562 เร่ือง

แตงตั้งแตงตั้ งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน ตามแผนการบริการ

วิชาการแกสังคม ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2561 

3.1 .1 .3 คํ าสั่ งมหา วิทยาลัย   

ราชภัฏธนบุรี ท่ี 843/2563 เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย

การเรียนรู : ขนมฝร่ังกุฎีจีน ตาม

แผนการบริการวิชาการแกสังคม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ปการศึกษา 2562  

3.1.1.4 โครงการประชุมการ     

ทําแผนพัฒนาทองถิ่นในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร เขตอนุรักษ

เ มือง เกาแหล งทอง เ ท่ียวเชิง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

3.1.1.5 แบบสํารวจปญหาและ

ความตองการในการพัฒนาของ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

วิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยในป

การศึกษา 2562 พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

กําหนดไว 4 เขต ซ่ึงเปนเขตอนุรักษ

เมืองเกา แหลงทองเท่ียว เชิงประวัติศาสตร 

และศิลปวัฒนธรรมทางฝงธนบุรี ไดแก 

เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ เขตบาง 

กอกนอย และเขตคลองสาน สวนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการไดกําหนดไว

ท้ังจังหวัด  

เม่ือกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายแลว

มหาวิทยาลัยไดเชิญชุมชน และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเขารวมประชุมเพ่ือ

สํารวจปญหาและความตองการของ

ชุมชน ดังน้ี พ้ืนท่ีกรุง เทพมหานคร 

ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ไดจัดโครงการประชุมการทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เขต

อนุรักษเมืองเกาแหลงทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม และ

จังหวัดสมุทรปราการ ดําเนินการโดย

กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การกําหนดแนวทางการจดัทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย จังหวัด

สมุทรปราการ  

จากปญหาและความตองการของ

ชุมชนมหาวิทยาลัยไดนํามาจัดทําเปน

แผนบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือให 

บริการตรงตามความตองการของชุมชน 

จากแผนดังกลาวท้ังในสวนของ

พ้ืนท่ีกรุงเทพฯและจังหวัดสมุทรปราการ

ไดมีการดําเนินโครงการ เชน โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนา

ชุมชน 

3.1.1.6 โครงการประชุมเชิง

ปฏิ บั ติ ก า รการ กํ าหนดแนว

ทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ตามพระบรมราโชบาย จังหวัด

สมุทรปราการ 

3.1.1.7 แผนบริการวิชาการแก

สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

3.1.1.8 แผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ (พ.ศ. 2561 - 2564) 

3.1.1.9 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น: การ

สํารวจความตองการเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน 

 3.1.1.10 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเกณฑการจัดระดับ

ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร 

แนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ

เพ่ือยกระดับดาว และการเขียน

แผนธุรกิจอยางไรใหประสบ

ความสําเร็จ 

3.1.1.11 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการถายทอดเทคโนโลยี

จากผลการวิจัย: การออกแบบ

เรขศิลปสํ าหรับการสร างอัต

ลักษณและสงเสริมภาพลักษณ

ชุมชนกุฎีจีน และการออกแบบ

บรรจุภัณฑและโลโกของผลิตภัณฑ 

3.1.1.12 โครงการพัฒนาสื่อ

ประชาสัมพันธขนมฝร่ังกุฎีจีน 

3.1.1.13 โครงการพัฒนาสื่อ   

วี ดิ ทั ศน เ พ่ื อประชาสั ม พัน ธ          
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ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น: การสํารวจ

ความตองการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เกณฑการจัดระดับผลิตภัณฑ OTOP 

ประเภทอาหาร แนวทางการปรับปรุง

ผลิตภัณฑเพ่ือยกระดับดาว และการ

เขียนแผนธุรกิจอยางไรใหประสบความ 

สําเร็จ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ถายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย: 

การออกแบบเรขศิลปสําหรับการสราง 

อัตลักษณและสงเสริมภาพลักษณชุมชน

กุฎีจีน และการออกแบบบรรจุภัณฑและ 

โลโกของผลิตภัณฑ โครงการพัฒนาสื่อ

ประชาสัมพันธขนมฝร่ังกุฎีจีน โครงการ

การพัฒนาสื่อวีดทัิศนเพ่ือประชาสัมพันธ 

ขนมฝร่ังกุฎีจีน และโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพ่ือขับเคลื่อน

การยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP 

เปาหมาย จังหวัดสมุทรปราการ  

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

ตอเน่ืองคณะกรรมการจึงไดกําหนดให 

ชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี 

เปนพ้ืนท่ีเปาหมาย 

ขนมฝร่ังกุฎีจีน 

3.1.1.14 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพ่ือ

ขับเคลื่อนการยกระดับผลิตภณัฑ

ชุมชน OTOP เปาหมาย จังหวัด

สมุทรปราการ 

 2 มหาวิทยาลัยมีการดําเนิน 

งานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

โดยร วมมือกับหนวยงาน

ภ า ย ใ นห รื อ ภ า ย น อ ก

มหาวิทยาลัย 

การดําเนินงานจัดทําศูนยการ

เรียนรูออนไลน: ขนมฝร่ังกุฎีจีน โดยใช

กระบวนการ PDCA ตามรายละเอียด 

ดังน้ี 

P – คณะกรรมการไดมีการจัดทํา

แผนบริการวิชาการแกสังคม การประชุม

รวมกันเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนิน 

งานในปการศึกษา 2562 ไดกําหนดใหมี

การจัดทําศูนยการเรียนรูออนไลนขนม

ฝร่ังกุฎีจนี ซ่ึงเปนการพัฒนากระบวนการ

3.1.2.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชนทองถิ่นเวทีพัฒนาแนวทาง 

การทํางานรวมกับหนวยงานใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

3.1.2.2 โครงการประชุมการทํา

แผนพั ฒนาท อ ง ถิ่ น ใน พ้ื น ท่ี

กรุงเทพมหานคร เขตอนุรักษ

เ มืองเก าแหล งทองเ ท่ียวเชิ ง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม

ทางฝงธนบุรี 
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เรียนรูเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด 

4.0 และการเปลี่ยนแปลงการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสาร

และสารสนเทศยุคใหมมาประยุกตใช

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูออนไลน 

โดยผูท่ีสนใจเรียนรูและศึกษาเก่ียวกับ

ชุมชนกุฎีจีนและขนมฝร่ังกุฎีจีน สามารถ

เขาดูไดทุกท่ี ทุกเวลา และเปนการสราง

โอกาสและความเสมอภาคการเรียนรู

ใหกับผูสนใจในทุกกลุม 

D – มีการดําเนินงานตามแผน

บริการวิชาการแกสังคม โดยการบูรณา

การรวมกันท้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา

และหนวยงานในมหาวิทยาลัย ไดเชิญ

ชุมชนกุฎีจีนซ่ึงเปนเปาหมายและเจา 

ของภูมิปญญาขนมฝร่ังกุฎีจีน เขารวม

ประชุมและกิจกรรมตาง ๆ  เชน การพัฒนา

ผลิตภัณฑ ชุมชนทองถิ่น พ.ศ. 2563 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริม

และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น:  

การสํารวจความตองการเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน การพัฒนาศูนยการ

เรียนรู: ขนมฝร่ังกุฎีจีน  

คณะครุศาสตร รวบรวมขอมูล

เก่ียวกับประวัติความเปนมาของชุมชน

และขนมฝร่ังกุฎีจีน โดยการนํานักศึกษา

ลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือเปนการศึกษาและ

สํารวจชุมชน จากน้ันจึงวิเคราะหจัดทํา

เปนขอมูลเก่ียวกับขนมฝร่ังกุฎีจีน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ออกแบบศนูยการเรียนรู: ขนมฝร่ังกุฎีจีน 

โดยใชเน้ือหาและรายละเอียดจากคณะ

ครุศาสตร นํามาวางโครงรางเปนหนาเพจ

3.1.2.3 แผนปฏิบั ติ การการ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 

พ.ศ. 2563 

3.1.2.4 แผนปฏิบัติการพัฒนา

ศูนยการเรียนรู :  ขนมฝร่ังกุฎีจีน 

3.1.2.5 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนา

ผลิตภัณฑ ชุมชนทองถิ่น: การ

สํารวจความตองการเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน   

3.1.2.6 แผนพับประชาสัมพันธ

ชุมชนกุฎีจีน 

3.1.2.7 Lay out template 

ศูนยการเรียนรู: ขนมฝร่ัง กุฎีจีน  

3.1.2.8 เว็บไซตศูนยการเรียนรู: 

ขนมฝร่ังกุฎีจีน:  

http://kudeejeen.dru. 

.ac.th/kudeejeenLC/ 

3.1.2.9 ขนมฝร่ังกุฎีจีนรานหลาน

แมเปา: https:// 

youtu.be/40wO5XNhi2o 

3.1.2.10 ขนมฝร่ังกุฎีจีนรานธนู

สิงห: https://youtu.be/ 

YJxVICyhP3o 

3.1.2.11 ภาพประกอบการประชุม

ติดตามการดําเนินงาน 

3.1.2.12 ภาพหนาจอการติดตาม

และแลกเปลี่ยนกันของคณะกรรมการ

ในการดําเนินการจัดทําศูนยการ

เรียนรูออนไลนขนมฝร่ังกุฎีจีน 
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ของศูนยการเรียนรูซ่ึงเก่ียวของกับการ

ออกแบบเรขศิลป สําหรับอัตลักษณและ

สงเสริมภาพลักษณชุมชนกุฎีจีน มาเปน

สวนในการออกแบบศูนยการเรียนรู : 

ขนมฝร่ังกุฎีจนี  

คณะวิทยาการจัดการ จัดทําสื่อ

แนะนําศูนยการเรียนรู: ขนมฝร่ังกุฎีจีน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จัดทําศูนยการเรียนรู : ขนมฝร่ังกุฎีจีน 

ในรูปแบบศูนยการเรียนรูออนไลน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประสานชุมชน และสรางความ

เขาใจในการดําเนินโครงการท่ีสอดคลอง

ตามแผนบริการวิชาการแกสังคมของ

มหาวิทยาลัย  

ชุมชน 

ผูนําชุมชนและเจาของภูมิปญญา

ถายทอดองคความรูเก่ียวกับความเปนมา

ของขนมฝงกุฎีจีน 

C – คณะกรรมการดําเนินงานมี

การประชุมรวมกันเพ่ือติดตาม และ

ตรวจสอบการดําเนินงานเปนระยะ  

A – จากการประชุมรวมกันเพ่ือ

ติดตามการดําเนิน คณะกรรมการได                  

นําขอเสนอแนะในท่ีประชุม ไปปรับปรุง

ใหเน้ือหา รูปแบบ และเว็บไซตมีความ

สมบูรณ 

โดยในการตดิตาม และการรายงาน

การดําเนินงาน คณะกรรมการฯไดใชสื่อ

สังคมออนไลนเปนอีกหน่ึงชองทางใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประชุม และ

ติดตามเปนระยะ 
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 3 ชุมชนหรือองคกรมีผู นํา

หรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู

และดําเนินกิจกรรมอยาง

ตอเน่ือง 

ชุมชนกุฎีจีนมีการพัฒนาตนเอง

โดยมีการทํางานรวมกันเปนเครือขาย

ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ ไดแก ชุมชน

วัดประยุรวงศ ชุมชนวัดกัลยาณ ชุมชน

กุฎีขาว ชุมชนโรงคราม และชุมชนวัด 

บุปผาราม รวมเรียกวา “ยานกะดีจีน” 

ซ่ึงไดรับการยอมรับและแตงตั้งจากเขต

ธนบุรี ใหเปนคณะกรรมการสงเสริม

และพัฒนาวิถีชุมชนยานกะดีจีนอยาง

ม่ันคงยั่งยืน 

จากคณะกรรมการดังกลาวชุมชน

กุฎีจีน และเครือขายท้ัง 5 ชุมชน ได

เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเขารวม 

และสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก 

เชน สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปนตน  

ท้ังน้ีคณะกรรมการชุดดังกลาวได

มีการดําเนินกิจกรรมเปนระยะ ๆ โดย

เชิญมหาวิทยาลัยเขารวม ตั้งแตการ

จัดทําแผนพัฒนาชุมชน ยานกะดีจีน 

ซ่ึงมีการประชุมรวมกันเปนระยะ ๆ 

และมีการติดตามการดําเนินงานโดย

ชุมชนเอง 

จากเครือขายความรวมมือท้ัง

ภายในและภายนอก ไดมีการดําเนิน

กิจกรรม เชน การออกราน การสาธิต

ผลิตภัณฑชุมชนตาง ๆ รวมกับสภา

วัฒนธรรม และการทําโครงการรวมกับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดตลาด

วิถีถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนยานกะดีจีน 

นอกจากน้ี ชุมชนไดประชุมรวมกัน

เพ่ือจัดทําแผนสงเสริมการพัฒนาชุมชน

คุณธรรม เพ่ือเสนอตอกระทรวงวัมน

3.1.3.1 คําสั่งท่ี 206/2562 เร่ือง

แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม

และพัฒนาวิถีชุมชนยานกะดีจีน

อยางม่ันคงยั่งยืน 

3.1.3.2  แผนพัฒนาชุมชนยาน

กะดีจีน 

3.1.3.3 โครงการติดตามการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนยาน

กะดีจีน 

3.1.3.4 โครงการตลาดวิถีถิ่น

และวัฒนธรรมชุมชนยานกะดีจีน 

3.1.3.5 ภาพประกอบการประชุม

หารือการจัดตลาด วิถีถิ่นและ

วัฒนธรรมชุมชนยานกะดีจีน 

3.1.3.6 ภาพประกอบการจัด

กิจกรรมตลาดวิถีถิ่นและวัฒนธรรม

ชุมชนยานกะดีจีน 

3.1.3.7 แผนสงเสริมการพัฒนา

ชุมชนคุณธรรม   

3.1.3.8 ภาพการประชุมหารือ

การจัดทําแผนสงเสริมการพัฒนา

ชุมชนคุณธรรม 

3.1.3.9 ภาพประชุมหารือการจัด

โครงการบวร ออนทัวร: ยานกะดีจีน 

รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม 

3.1.3.10 ภาพกิจกรรมในงาน

บวร ออนทัวร: ยานกะดจีีน 
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ธรรม และรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม 

ในการจัดโครงการ บวร ออนทัวร: ยาน

กะดีจีน 

 4 ชุมชนหรือองคกรสราง

กลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง 

โดยคงอัตลักษณของคนใน

ชุมชนและเอกลักษณของ

ทองถิ่นอยางตอเน่ืองหรือ

ยั่งยืน 

ชุมชนกุฎีจีนไดมีการพัฒนาตนเอง 

โดยคงอัตลักษณและเอกลักษณของ

ชุมชน  

ประชาชนในชุมชนกุฎีจีนไดให

ความรวมมือและมีสวนรวม โดยเอกลักษณ

ของชุมชน ไดแก 

ขนมฝร่ังกุฎีจีน ซ่ึงเปนภูมิปญญา

ท่ีสืบทอดกันมา โดยในปจจุบันเปน รุน

ท่ี 5 และมีดวยกัน 3 ราน คือ รานธนู

สิงห รานปาเล็ก และรานหลานแมเปา        

ซ่ึงคงเอกลักษณของขนมฝร่ังกุฎีจีนไว 

โดยเปดเปนแหลงเรียนรู เพ่ือใหบุคคล

หรือหนวยงานท่ีสนใจ สามารถเขา

ศึกษาดูวิธีการทําขนมฝร่ังกุฎีจีน ซ่ึงมี

การทําแบบดั้งเดิมโดยใชเตาท่ีมีความ

เฉพาะตัว 

อาหารตํารับโปตเุกส ซ่ึงมีบานสกุล

ทอง ในการสืบทอดและในปจจุบันได  

มีการจัดสําหรับอาหาร เพ่ือ รับรอง

นักทองเท่ียวท่ีเขามาในชุมชน 

3.1.4.1 คําสั่งท่ี 206/2562 เร่ือง

แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม

และพัฒนาวิถีชุมชนยานกะดีจีน

อยางม่ันคงยั่งยืน 

3.1.4.2 แผนพัฒนาชุมชนยาน

กะดีจีน 

3.1.4.3 แผนสงเสริมการพัฒนา

ชุมชนคุณธรรม 

3.1.4.4 แผนพับประชาสัมพันธ

ชุมชนกุฎีจีน 

3.1.4.5 ขนมฝร่ังกุฎีจีนรานธนู

สิงห:https://youtu.be/ 

YJxVICyhP3o 

3.1 .4 .6  ขนมฝ ร่ัง กุฎีจีนราน

หลานแมเปา: https:// 

youtu.be/40wO5XNhi2o 

3.1.4.7 แผนพับประชาสัมพันธ

บานสกุลทอง  

 

 

 5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน

สรางคุณคาตอสังคม หรือ

ชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 

จากความรวมมือในการบริการ

วิชาการ และการทํากิจกรรมตาง  ๆรวมกัน

อยางตอเน่ือง ทําใหสภาวัฒนธรรมเขต

ธนบุรี ไดเสนอขนมฝร่ังกุฎีจนีเปนมรดก

ทางภูมิปญญา ซ่ึงไดรับการรับรอง จาก 

คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร ประจําป 2560 สาขา

ความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติ

3.1.5.1 ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เร่ือง รายการมรดกภูมิปญญา 

ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

ประจําป 2560 

3.1.5.2 พระราชกิจจานุเบกษา 

เลม 135 ตอนพิเศษ 

3.1.5.3 บรรจุภัณฑขนมฝร่ังกุฎี

จีน 

3.1.5.4 ขนมฝร่ังกุฎีจีนรานหลาน

แมเปา: https:// 
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และจักรวาล และมีการประกาศในพระ

ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ  

จากการรับรองดังกลาวขนมฝร่ัง

กุฎีจีนจึงเปนการแสดงเอกลักษณของ

ชุมชน และเปนสวนหน่ึงในการบริการ

วิชาการ ท้ังการพัฒนาบรรจุภัณฑ    

สื่ อ วี ดี ทั ศน ขนมฝ ร่ั ง กุฎี จี น  ซ่ึ ง ได

ป ร ะชา สั ม พั น ธ ผ า นสื่ อ อ อ น ไ ล น 

(YouTube) และไดพัฒนาเปนศูนยการ

เรียนรูออนไลน :  ขนมฝร่ัง กุฎีจีนใน     

ปการศึกษา 2562  

จากชุมชนกุฎีจีน ไดเช่ือมโยงไป

ยังอีก 5 ชุมชน คือ ชุมชนวัดกัลยาณ      

ชุมชนวัดบุปผาราม ชุมชนวัดประยุร-

วงศาวาส ชุมชนกุฎีขาว และชุมชนโรง

คราม ไดรวมมือกันทํางานเปนยานกะดี

จีน ซ่ึงเปนเครือขายท่ีไดรับการสนับสนุน 

จากแผนการบริการวิชาการแก

สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

จนเกิดความรวมมือจากหนวยงาน

ภายนอกมากขึ้น เชน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จัดโครงการตลาดวิถีถิ่นและ

วัฒนธรรมชุมชนยานกะดีจีน 

และกระทรวง วัฒนธรรมจั ด

โครงการ บวร ออนทัวร: ยานกะดีจีน 

เปนตน 

ดัง น้ันชุมชนกุฎีจีนจึง ได มีการ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยังคงสบื

สานมรดกภู มิปญญาทางวัฒนธรรม

รวมท้ังยังคงอัตลักษณของคนในชุมชน

และเอกลักษณของทองถิ่นไวไดอยาง

ตอเน่ืองแลวน้ัน เม่ือมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองและชัดเจน คณะกรรมการ

youtu.be/40wO5XNhi2o 

3.1.5.5 ขนมฝร่ังกุฎีจีนรานธนู

สิงห: https://youtu.be/ 

YJxVICyhP3o 

3.1.5.6 เว็บไซตศูนยการเรียนรู: 

ขนมฝร่ังกุฎีจีน:  

http://kudeejeen.dru. 

.ac.th/kudeejeenLC 

3.1.5.7 คําสั่งสํานักงานเขตธนบุรี 

ท่ี 206/2562 เร่ืองแตงตั้งคณะ 

กรรมการสงเสริมและพัฒนาวิถี

ชุมชนยานกะดีจีนอยางม่ันคง

ยั่งยืน 

3.1.5.8 แผนพัฒนาชุมชนยาน

กะดีจีน 

3.1.5.9 โครงการตลาดวิถีถิ่นและ

วัฒนธรรมยานกะดีจีน  
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สงเสริมและพัฒนาวิถีชุมชนยานกะดีจนี

อยางม่ันคงยั่งยืน ไดทําหนาท่ีในการ

ดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนา

ชุมชนยานกะดีจีนท้ังระบบ โดยได

รวมมือกับมหาวิทยาลัยจัดทําแผน 

พัฒนาชุมชนยานกะดีจีน ซ่ึงสงผลให

เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม/

ชุมชนอยางเขมแข็ง ดังน้ี 

1) ผูนําและสมาชิกชุมชน เสริม 

สรางความรู เกิดความตระหนักในฐานะ

ผูนําและสมาชิกชุมชนยานกะดีจีนใหมี

ทัศนคติในการเปนเจาของชุมชนโดย

สวนรวม  

2) เกิดการมีสวนรวมการพัฒนา

ชุมชนรูปแบบ “บวร”  สงเสริมการมี

สวนรวมการพัฒนาชุมชนยานกะดีจีน

ในรูปแบบประชารัฐ บาน วัด โรงเรียน 

(บวร) โดยการสรางแรงจูงใจจิตสํานึก 

ความรับผิดชอบ ความตระหนัก/การ

รับ รู และการสร าง เค รือข ายความ

รวมมือของคนในชุมชนและหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการพัฒนาชุมชน 

3) เกิดการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพการผลิต ผลิ ตภัณฑ และ

การตลาด ของดีของชุมชนตลอดจน

โครงขายการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและ

ไดมาตรฐาน 

 6 เกิดชุมชนตนแบบดานการ

พ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน ท่ี

มีคณะและมหาวิทยาลัย

เปนผูรับผิดชอบรวมในการ

พัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน 

จากการดําเนินงานดานบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย ไดประสาน 

และนําเอาองคความรูประสบการณ 

และความเช่ียวชาญของคณาจารยสู

การปฏิบัติของแตละคณะนํามาสูการ

บริการวิชาการแกสังคม ซ่ึงสอดคลอง

3.1.6.1 แผนพับประชาสัมพันธ

ชุมชนกุฎีจีน 

3.1.6.2 บรรจุภัณฑขนมฝร่ังกุฎี

จีน 

3.1.6.3 ขนมฝ ร่ัง กุฎีจีนราน

หลานแมเปา: https:// 



 

 

157 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

กับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรีเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตร

ท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น กําหนดเปาหมาย 

ไดแก  การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และศิลปวัฒนธรรม และยุทธศาสตร ท่ี 

4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบงพ้ืนท่ี

รับผิดชอบในการพัฒนาทองถิ่น ระบบ

ฐานขอมูล การใชทรัพยากรรวมกัน 

พัฒนาเครือขาย จัดระบบงานสูความ

เปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล 

ชุมชนกุฎจีีน จึงเปนชุมชนตนแบบ

ดานการพ่ึงพาตนเอง เน่ืองจากไดรับ

การพัฒนาอยางตอเน่ืองและชัดเจน 

ตามแผนการพัฒนาชุมชนยานกะดีจีน

และการสงเสริมและพัฒนาวิถีชุมชน

ยานกะดีจีนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงในป

การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย โดยคณะ

ครุศาสตรไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

ประวัติความเปนมาของชุมชนและ 

ขนมฝร่ังกุฎีจีนและจัดทําเปนเอกสาร

เพ่ือใชสําหรับเผยแพรประชาสัมพันธ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการ

เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย

เรขศิลปในการออกแบบตราสัญลักษณ

ชุมชนโดยใชอัตลักษณของชุมชน  

คณะวิทยาการจัดการจัดทําสื่อวีดี

ทัศนเก่ียวกับขนมฝร่ังกุฎีจีน 

และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไดจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับเกณฑการ

จัดระดับผลิตภัณฑ OTOP ประเภท

อาหาร แนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ

youtu.be/40wO5XNhi2o 

3.1.6.4 ขนมฝร่ังกุฎีจีนรานธนู

สิงห: https://youtu.be/ 

YJxVICyhP3o 

3.1.6.5 Lay out template 

ศูนยการเรียนรู: ขนมฝร่ังกุฎีจีน  

3.1.6.6 เว็บไซตศูนยการเรียนรู: 

ขนมฝร่ังกุฎีจีน:  

http://kudeejeen.dru. 

.ac.th/kudeejeenLC/ 
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เพ่ือยกระดับดาว และการเขียนแผน

ธุรกิจอยางไรใหประสบความสําเร็จ 

ในปการศึกษา 2562 ไดมีการดําเนิน

อยางตอเน่ืองเพ่ือจัดทําศูนยการเรียนรู: 

ขนมฝร่ังกุฎีจีนในรูปแบบออนไลน โดย

คณะครุศาสตร ตรวจสอบขอมูลประวัติ

ความเปนมาของชุมชนและขนมฝร่ังกุฎี

จีน เพ่ือใชเปนจอมูลในการทําศูนยการ

เรียนรู 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ออกแบบศูนยการเรียนรู: ขนมฝร่ังกุฎี

จีน โดยใชเน้ือหาและรายละเอียดจาก

คณะครุศาสตร นํามาวางโครงรางเปน

หนาเพจของศูนยการเรียนรูซ่ึงเก่ียวของ

กับการออกแบบเรขศิลป สําหรับอัต-

ลักษณและสงเสริมภาพลักษณชุมชน

กุฎีจีน มาเปนสวนในการออกแบบศูนย

การเรียนรู : ขนมฝร่ังกุฎีจีน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จัดทําศูนยการเรียนรูในรูปแบบศูนย

การเรียนรูออนไลน  

คณะวิทยาการจัดการ จัดทําสื่อ

แนะนําศูนยการเรียนรู : ขนมฝร่ังกุฎีจีน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00   
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง 

                         ความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยและคณะ มีการกําหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาไวในแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน จึงตอง

ศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผน รวมถึงมีการสงเสรมิและพัฒนา

คุณภาพชีวิตในชุมชนทองถ่ิน สามารถใชความรู ความคิดสรางสรรค ทักษะ และประสบการณทางเทคโนโลยี

หรือการจัดการ มีชุมชนทองถ่ินที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและย่ังยืนตามศาสตรของพระราชา เพื่อ

กอใหเกิดประโยชนทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และประเทศชาติ ตอไป 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวนชุมชนเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 

สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 
 

จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
X 100 

จํานวนชุมชนเปาหมายทั้งหมด 

 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 

รอยละของชุมชนเปาหมาย ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
X 5 

รอยละจํานวนชุมชนเปาหมาย ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง 

ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ 

 ชุมชนเปาหมาย หมายถึง ชุมชน หรือหนวยงาน หรือสถาบันภายนอกและมหาวิทยาลัย ที่เปนเปาหมายหลักใน

การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหหนวยงานดังกลาวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเปนผลจากการใหบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

 แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน หมายถึง แผนสรางความสัมพันธกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนทองถิ่นทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม และดานการศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กําหนดใหสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะครุศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดนอมนํา  

พระบรมราโชบายในรัชกาลที่ 10 และหลักการเขาใจ เขาถึง รวมพัฒนาสูการปฏิบัติ โดยสรางเครือขายความ

รวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน โดยในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 กองบริการการศึกษาและบริการ

วิชาการรวมกันดําเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินไดจัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับ

หนวยงาน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตรและสหกรณ, สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัด, การทองเที่ยวจังหวัด, ศูนยการศึกษาพิเศษ, ศูนยประสานงานองคการชุมชน, สถานพินิจสมุทร-

ปราการ, กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ, องคการบริหารสวนตําบล เปนตน ซึ่งในพื้นที่จังหวัด    

สมุทรปราการ ไดกําหนดชุมชนเปาหมาย 6 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานขุนสมุทรจีน ชุมชนบานบางกะอี่ ชุมชน

คลองตะเค็ดฝงตะวันตก ชุมชนแพรกษาใหม ชุมชนคลองดาน และชุมชนบางยอ   

 สวนพื้นที่กรุงเทพมหานครไดกําหนดไว 4 เขต ซึ่งเปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลงทองเที่ยว เชิง

ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมทางฝงธนบุรี ไดแก เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ เขตบางกอกนอย และเขต

คลองสาน โดยจัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับหนวยงานในพื้นที่ข้ึนในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ซึ่งมี

หนวยงานเขารวมทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและระดับเขต ไดแก สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว, 

สํานักพัฒนาสังคม, สํานักสิ่งแวดลอม, สถาบันพัฒนาองคการชุมชน, ฝายพัฒนาสังคมและชุมชนเขต,        

ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขต, สภาวัฒนธรรมเขต, สภาองคการชุมชนเขต และผูนําชุมชนเขต ซึ่งได

กําหนดชุมชนเปาหมาย 6 ชุมชนจากเขตธนบุรี ไดแก ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดประยุรวงศ ชุมชนวัดกัลยาณ 

ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดบุปผาราม และชุมชนโรงคราม นอกจาก 6 ชุมชนในเขตธนบุรีแลวน้ันยังขยายไปยังเขต

ใกลเคียงดังที่กลาวไวขางตน 

 

มหาวิทยาลยัไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม รวมกับชุมชนเปาหมาย โดยมรีายละเอียดดังตอไปนี ้
 

ชุมชน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 

1. ชุมชนกุฎีจีน ศูนยการเ รียนรู

ออนไลนขนมฝร่ัง

กุฎีจีน 

- ตลาดวิถีถิ่นและ

วัฒนธรรมยาน กะดี

จีน 

- บวรออนทัวร: ยาน
กะดีจีน 

- การสรางการเจริญ 

เติบ โตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

2. ชุมชนวัดประยุรวงศ - - ตลาดวิถีถิ่นและ

วัฒนธรรมยาน กะดี

จีน 

- บวรออนทัวร: ยาน

กะดีจีน 

- การสรางการเจริญ 

เติบ โตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
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ชุมชน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 

3. ชุมชนวัดกัลยาณ - - ตลาดวิถีถิ่นและ

วัฒนธรรมยาน กะดี

จีน 

- บวรออนทัวร: ยาน

กะดีจีน 

โครงการศึกษาและ

พัฒนาแหลงเรียนรู

ทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนโดยใชทุนทาง

สังคมเปนฐาน ใน
เขตธนบุ รีและเขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพ 

มหานคร 

การสรางการเจริญ 

เติบ โตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

4. ชุมชนกุฎีขาว - - ตลาดวิถีถิ่นและ

วัฒนธรรมยาน กะดี

จีน 

- บวรออนทัวร: ยาน

กะดีจีน 

- การสรางการเจริญ 

เติบ โตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

5. ชุมชนวัดบุปผาราม - - ตลาดวิถีถิ่นและ

วัฒนธรรมยาน กะดี

จีน 

- บวรออนทัวร: ยาน

กะดีจีน 

- การสรางการเจริญ 

เติบ โตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

6. ชุมชนโรงคราม - - ตลาดวิถีถิ่นและ

วัฒนธรรมยาน กะดี

จีน 

- บวรออนทัวร: ยาน
กะดีจีน 

- การสรางการเจริญ 

เติบ โตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

7. ชุมชนบานขุนสมุทร

จีน 

- พัฒนาหลักสูตร

รวมกับอบต.แหลม

ฟาผา เชน หลักสูตร

มัคคุ เ ทศกน อ ย 

หลักสูตรการละ 

เลนเพลงพ้ืนบาน 

ฯลฯ 
- พัฒนานวัตกรรม

ตนแบบบทเรียน

มัลติมีเดียเพ่ือแก 

ปญหาการอ าน

การเขียนให กับ

โรงเรียนในชุมชน 

- การทองเท่ียว 

- โฮมสเตย  

- CBT  

- Souvenir 

- การผลิตถานจากไม

ไผก้ันแนวชายฝง 

- พิพิธภัณฑบานขุน

สมุทรจีน 

- สนับสนุนการจาง

งานคนในชุมชน ลด

การอพยพยายถิ่น 

- ปลูกปาชายเลน 

เพ่ือปองกันการกัด

เซาะชายฝง 

- การกําจัดขยะทะเล 

- การผลิตถานจากไม

ไผก้ันแนวชายฝง 
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ชุมชน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 

8. ชุมชนบานบางกะอี ่ - พัฒนาหลักสูตร

รวมกับอบต.บาง

ปลา เชน หลักสูตร

การฝกอาชีพให 

กับคนในชุมชน 
- พัฒนานวัตกรรม

ตนแบบบทเรียน

มัลติมีเดียเพ่ือแก 

ปญหาการอ าน

การเขียนให กับ

โรงเรียนในชุมชน 

- การทองเท่ียว 

- โฮมสเตย  

- CBT  

- ผลิตภัณฑ ชุมชน 

ได แ ก  ผ า มั ด ย อ ม 
สลิดจอ ไขเค็ม ฯลฯ 

โครงการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ เนน

ผูเกษียณ อบรม re 

skill, up skill พัฒนา

ความรูดาน Start Up 
SME การพัฒนาธุรกิจ

รายจิ๋วเพ่ือเสริมสราง

ความภาคภู มิใจใน

ตนเองสําหรับผูสู ง 

อายุภาคอุตสาหกรรม 

ใหองคความรูในการ

แปรรูปวัชพืชทองถิ่น

เป นพลั ง ง านแล ะ   

ไบโอซาร 

9. ชุมชนคลองตะเค็ด 

ฝงตะวันตก 

พัฒนานวัตกรรม

ตนแบบบทเรียน
มัล ติ มี เ ดี ย เ พ่ื อ

แกปญหาการอาน

การเขียนให กับ

โรงเรียนในชุมชน 

พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

ชุมชน เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานสินคา และ

สอดคลองกับความ

ตองการของผูบริโภค 

โดยการประยุกตและ

ตอยอดกับผ า ไทย 

ดินปน เปนตน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุจากการ
เ ข า ร วม โค รงกา ร

พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

ชุมชน ในการสราง

รายไดหลัง เกษียณ

และใช เวลาวางให

เกิดประโยชน 

- 

10. ชุมชนแพรกษาใหม พัฒนานวัตกรรม

ตนแบบบทเรียน
มัลติมีเดียเพ่ือแก 

ปญหาการอ าน

การเขียนให กับ

โรงเรียนในชุมชน 

จัดฝกอบรมเพ่ือสราง

อ า ชีพแล ะรา ย ไ ด 
(การสรางรายไดจาก

อาชีพการเพาะเห็ด 

และการสรางรายได

จากการเพาะตนออน

ผักบุง 

โครงการพัฒนาคุณ 

ภาพชี วิตขอ งผู สู ง 
อายุรวมกับเทศบาล

เมืองแพรกษาใหม 

โดยจดัทําเปนโรงเรียน

ผูสูงอายอุบรมโครงการ

ตาง ๆ 

การแยกขยะ การกําจัด

ขยะในชุมชน 

11. ชุมชนคลองดาน พัฒนานวัตกรรม

ตนแบบบทเรียน

มัล ติ มี เ ดี ย เ พ่ื อ
แกปญหาการอาน

การเขียนให กับ

โรงเรียนในชุมชน 

- จัดฝกอบรมเพ่ือ

สรางอาชีพและรายได 

(การสรางรายไดจาก
อาชีพการเพาะเห็ด 

และการสรางรายได

จากการเพาะตนออน

ผักบุง 

- อบรมสรางความรู

ดานมาตรฐานการผลิต 

การบรรจุภัณฑ ชอง

ทางการจัดจําหนาย 

โครงการพัฒนาคุณ 

ภาพชี วิตขอ งผู สู ง 

อายุ รวมกับเทศบาล
ตําบลคลองดาน โดย

จัดทําเปนโรงเรียน

ผูสูงอายุอบรมโครงการ

ตาง ๆ 

การแยกขยะ การกําจัด

ขยะในชุมชน 
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ชุมชน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 

และทักษะการประกอบ

ธุรกิจ 

12. ชุมชนบางยอ   พัฒนานวัตกรรม

ตนแบบบทเรียน

มัลติมีเดียเพ่ือแก 
ปญหาการอ าน

การเขียนให กับ

โรงเรียนในชุมชน 

โครงการอบรมผลิต- 

ภัณฑชุมชน เพ่ือสราง

รายได เชน ชวงโควิด
มีการอบรมทําหนากาก

อนามัย เจลแอลกอฮอล 

เปนตน 

โครงการสงเสริมความ

รักความสามัคคคีวาม

มีระเบียบวินัย เขาใจ
สิทธิหนาท่ีของตนเอง

และผูอื่น 

การแยกขยะ การกําจัด

ขยะรวมกับวัดจากแดง 

 

 คิดเปนคารอยละของชุมชนเปาหมาย ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ตามแผนเสริมสรางความ 

สัมพันธกับชุมชน ดังน้ี 

12 
X 100 = รอยละ 100 

12 

 คะแนนที่ได เทากับ 

100 
X 5 = 5.00 

12 

รายการหลักฐาน 

 3.2.1.1 แผนปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.00 5.00 5.00   

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.1 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

3.2 4.00 5.00  - 5.00 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 3 5.00 
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ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 3 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกในการดําเนินงาน

บริการวิชาการโดยมีการแตงต้ังคณะทํางานอยาง

ชัดเจน 

2. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่เปาหมายชัดเจนทั้งในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ไดแก  ชุมชนกุฎีจีน และพื้นที่

สมุทรปราการ 

3. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองใน

พื้นที่เปาหมายและมีหนวยงานอื่น ๆ เขารวมในการ

ดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อทําใหชุมชน

เกิดความย่ังยืน 

เ น่ื อ ง จ า ก ใน พื้ น ที่ บ ริ ก า ร มี ทั้ ง ใ น ส วน ขอ ง

กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมี

ชุมชนจํานวนมากและมีบริบทที่แตกตางกัน ทําให

มหาวิทยาลัย ตองดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ

วิชาการอยางคอยเปนคอยไป 
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องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน

มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบกลไกลการดําเนินงานดานน้ี ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมี

จุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสู

การสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย

และตางประเทศ กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน

ไทยหรือสรางโอกาส และมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

  ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

  ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมไทยและความเปนไทย 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ทั้งการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา

ทองถ่ินตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและ

มูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางย่ังยืน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทยเพื่อการพัฒนาตอยอด

และสรางคุณคา ตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 3. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ

วิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใช

ศิลปวัฒนธรรม 

 4. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบง ช้ีของแผนดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 

 7. มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรูหรือนวัตกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม 

 8. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 – 8 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 กําหนดนโยบายและ

ทิศทางการส ง เส ริม

ศิลปวัฒนธรรม และ

ความเปนไทยเพ่ือการ

พัฒนาต อ ยอดและ

สรางคุณคาตามจุดเนน

ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย กําหนดนโยบายและ      

ทิศทางการสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยกําหนดใหงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมเปนหน่ึงในยุทธศาสตร  

หลักของมหาวิทยาลัยในการทํานุบํ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม สงเสริม สืบสานภูมิปญญา

ทองถิ่น และบูรณาการกับภูมิปญญาสากล 

ซ่ึงสอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัยท่ี

เนนการพัฒนาและการมีสวนรวมของทองถิ่น 

และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น

ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 

2560 - 2579) 

นอกจากน้ันแลว มหาวิทยาลัยยังได

ดําเนินการจัดทําแผนแมบทการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ือ

เปนกรอบในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยอีกดวย  

4.1.1.1 แผน Reprofile ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

4.1.1.2 แผนแมบทการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2561 

- 2565) 

4.1.1.3 ยุทธศาสตรใหม มหาวิทยาลยั

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น

ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 

ป (พ.ศ.2560 - 2579) 

 2 จัดทําแผนดานศิลป- 

วัฒนธรรมและความ

เปนไทย และกําหนด

ตัวบงช้ีวัดความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของ

แผนรวมท้ังจัดสรรงบ 

ประมาณเพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการไดตามแผน 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

ในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย และเพ่ือใหการดําเนินงาน

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยของ

มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจงึมอบหมายให

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทําแผนดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยขึ้น โดยมี

คณะกรรมการดําเนินงานดานศิลปะและ

วัฒนธรรม ท่ีเปนรองคณบดีหรือตัวแทนท่ี

รับผิดชอบงานดานศิลปวัฒนธรรมของ   

แตละคณะ เขามามีสวนรวมในการจัดทํา

4.1.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย 

4.1.2.2 แผนดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย ปการศึกษา 

2562 

4.1.2.3 รายละเอียดการจัดสรร

เงินงบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ 2562 และ 2563 

4.1.2.4 รายละเอียดการจัดสรร

เงินงบประมาณรายได ประจําป

งบประมาณ 2562 และ 2563 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

แผนดังกลาว 

สําหรับแผนดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทยมีการกําหนดวัตถุประสงค

ของแผนไวจํานวน 4 ขอ คือ 1. เพ่ืออนุรักษ 

สงเสริม พัฒนา และเผยแพรผลงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 2. เพ่ือ

เปนแหลงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 3. เพ่ือสรางเครือขายความ

รวมมือทางวัฒนธรรม กับภาครัฐและเอกชน

ท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ 4. เพ่ือ

บูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมเขากับ

การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ

บริการวิชาการ ซ่ึงในแตละวัตถุประสงคมี

การกําหนดตัวบง ช้ีวัดความ สําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนไว โดยกําหนดตัวบงช้ี

ไวจํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 1. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษ สงเสริม 

พัฒนา และเผยแพรผลงานดานศลิปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 2. จํานวนฐานขอมูล/แหลง

การเรียนรู/องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 3. จํานวนเครือขายความ

รวมมือทางวัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชน 

4. โครงการ/กิจกรรม/รายวิชา/งานวิจัยท่ีมี

การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมเขา

กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ

การบริการวิชาการ 

ท้ัง น้ีมหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบ 

ประมาณแผนดินและเงินงบประมาณจาก

เงินรายได เพ่ือใหคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ใชในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมไว

ในทุกปงบประมาณ โดยในปงบประมาณ 

2562 (1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562) และใน

ปงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 



 

 

169 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

2563) เปนเงินจํานวน 2,149,600 บาท 

เทากัน  

 3 มีการบูรณาการงาน

ดานศิลป วัฒนธรรม 

กับการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย หรือการ

บริการวิชาการ ซ่ึงนํา 

ไปสูการสืบสานการ

สรางความรู ความเขาใจ

ในศิลปวัฒนธรรม การ

ปรับและประยุกตใช

ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุน

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ

การบริการวิชาการ โดยในปการศึกษา 

2562 ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดมีการบูร

ณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ

บริการวิชาการ คือ โครงการศูนยการ

เรียนรู ขนมฝร่ังกุฎีจีน โดยใหแตละคณะ

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาศูนยการ

เรียนรูดังกลาว  

นอกจากน้ันในแตละคณะ/หนวยงาน 

ยังมีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม 

กับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ 

ดังน้ี  

1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม บูรณา

การงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอน จํานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา

สัมมนาวรรณคดีไทย และรายวิชาคติชน

วิทยา และบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม

กับการบริการวิชาการ จํานวน 1 โครงการ 

คือ การประกวดแขงขันการประดิษฐกระทง

จากวัสดุธรรมชาต ิ

2. คณะครุศาสตร บูรณาการงานดาน

ศิลป วัฒนธรรมกับการเ รียนการสอน 

จํานวน 2 รายวิชา คือรายวิชาสัมมนาสังคม

ศึกษา และรายวิชาการอนุรักษและการ

พัฒนาสิ่งแวดลอม และบูรณาการงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ 

จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาสื่อ

ดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธขนมฝร่ังกุฎี

4.1.3.1 รายงานการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2562 ของแตละคณะ 

/หนวยงาน 

4.1.3.2 รายละเอียดของแตละ

รายวิชา (มคอ.3) ท่ีบูรณาการ

งานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน 

4.1.3.3 รายงานสรุปผลการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ท่ีบูรณาการกับงานดานศิลป- 

วัฒนธรรมของแตละคณะ 

4.1.3.4 รายงานสรุปผลงานวิจัยท่ี

บูรณาการกับงานดานศิลปวัฒนธรรม

ของแตละคณะ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

จีน 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

บูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน จํานวน 2 รายวิชา คือราย 

วิชานาฏศิลปไทย 5 และ รายวิชานาฏย

สารนิพนธกับนาฎยประดิษฐ บูรณาการ

งานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการ

วิชาการ จํานวน 9 โครงการ เชน โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการสืบทอดวิถีพุทธ วิถไีทย 

โครงการบริการวิชาการละครสําหรับเด็ก 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความ 

สามารถเสริมทักษะทางภาษาไทย อบรม

การอานทํานองเสนาะ โครงการพัฒนา 

Template เว็บไซตศูนยการเรียนรูขนม

ฝร่ังกุฎีจีน เปนตน 

4. คณะวิทยาการจัดการ บูรณาการ

งานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอน จํานวน 6 รายวิชา คือ รายวิชาวิจัย

ทางธุรกิจ รายวิชาเศรษฐกิจเพ่ือชีวิต ราย 

วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รายวิชา

หลักการมัคคุเทศก รายวิชาภาษาจีนเพ่ือ

การสื่อสารในชีวิตประจําวัน และรายวิชา

ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว  

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

บูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน จํานวน 3 รายวิชา คือ ราย 

วิชาเทคโนโลยีผักและผลไม รายวิชาขนม

ไทย และรายวิชาอาหารไทย  

ท้ังน้ีคณะ/หนวยงานยังมีการบูรณาการ

งานดานศิลปวัฒนธรรมกับงานวิจัย ซ่ึง

ผลการวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนตอ

ชุมชนได เชน งานวิจัย เร่ือง การจัดการ

ความรูการบริหารจัดการเพ่ือสืบสานการ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ทองเ ท่ียวเชิง วัฒนธรรมฝงธนบุรี  กรณี 

ศึกษาชุมชนกําแพงทองพัฒนา งานวิจัย 

เร่ือง การออกแบบเรขศิลปสําหรับการ

สรางอัตลักษณและสงเสริมภาพ ลักษณ

ชุมชนกุฎีจีน เปนตน 

 4 กํ า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห มี  

การดํ า เ นินงานและ

ประเมินความสําเร็จ

ตามตัวบงช้ีของแผน

ดานศิลป วัฒนธรรม

และความเปนไทย และ

รายงานตอผูบ ริหาร

มหาวิทยาลัย 

มีการประชุมเพ่ือกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทยเปนประจําในแตละเดือน ซ่ึงสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม ไดดําเนินการประเมิน

ความสําเ ร็จตามตัวบง ช้ีของแผนดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย เพ่ือ

จัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยและ

รายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 2 รอบ 

คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน จาก 

น้ันจึงนํามาจัดทําเปนรายงานประจําป  

สําหรับในปการศึกษา 2562 ท่ีผานมา

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการกําหนด 

ตัวบงช้ีความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผน

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

จํานวน 4 ตัวบงช้ี ซ่ึงจากการประเมินผล

การดําเนินงานพบวามีการดําเนินงานบรรลุ

ตามตัวบงช้ีทุกตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 100 

4.1.4.1 รายงานผลการดําเนินงาน

ดานศิลปวัฒนธรรมและความ 

เปนไทยประจําเดือน (รอบ 6 

เดือน และรอบ 12 เดือน) ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

4.1.4.2 รายงานการประชุม

ประจํ า เ ดือนคณะกรรมการ

บริหารงานสํ า นักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

4.1.4.3 รายงานผลการประเมิน

ความสําเร็จตามตัวบงช้ีวัดความ 

สําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

ดานศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย ปการศึกษา 2562 

 5 นําผลการประเมินไป

ป รั บ ป รุ ง แ ผ นห รื อ

กิจ กรรมด านศิ ลป - 

วัฒนธรรมและความ

เปนไทย 

มีการนําผลการประเ มิน ท่ี ได จ าก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 

2561 รายงานผลการประเมินความสําเร็จ

ตามตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถปุระสงค

ของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทย ปการศึกษา 2562 และรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําเดือน (รอบ 6 เดือน และ

รอบ 12 เดือน) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

อีกท้ังจากสถานการณโรคระบาดโควิด 

4.1.5.1 แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ปการ 

ศึกษา 2562 

4.1.5.2 รายงานผลการดําเนิน 

งานตามแผนพั ฒนาคุ ณภาพ 

(Improvement Plan) ปการศึกษา 

2562 

4.1.5.3 รายงานผลการประเมิน

ความสําเร็จตามตัวบงช้ีวัดความ 

สําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
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(Covid-19) ทําใหรัฐบาลมีมาตรการใหงด

จัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเสี่ยงตอการกระจายโรค 

สงผลใหโครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดไวไม

สามารถดําเนินการได ซ่ึงรวมท้ังโครงการ/

กิจกรรมท่ีบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ

การบริการวิชาการดวย ดังน้ันมหาวิทยาลัย 

โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได นํา

ขอเสนอแนะ จากคณะกรรมการดังกลาวมา

จัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพปการศึกษา 

2562 และนําผลการประเมินมาปรับปรุง

ตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถปุระสงคของ

แผนในปการศึกษา 2562 ท่ีกําหนดใหจํานวน

โครงการ /กิจกรรม/รายวิชา/งานวิจัยท่ีมี

การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับ

การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ

บริการวิชาการ ไมนอยกวา 5 โครงการ/

กิจกรรม/รายวิชา/งานวิจัย ตอปการศึกษา 

เปนไมนอยกวา 10 โครงการ /กิจกรรม/

รายวิชา/งานวิจัย ในปการศึกษา 2563 

ดานศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย ปการศึกษา 2562 

4.1.5.4 รายงานผลการดําเนิน 

งานดานศิลป วัฒนธรรมและ

ความเปนไทยประจําเดือน (รอบ 

6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1.5.5 แผนดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย ปการศึกษา 

2563 

 6 เผยแพรกิจกรรมหรือ

การบริการดานศิลป- 

วัฒนธรรมและความ

เปนไทยตอสาธารณชน 

มีการสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ผาน

ชองทางตาง ๆ ท่ีหลากหลายและตอเน่ือง

ตอสาธารณชน เชน Facebook สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม สถานีโทรทัศนกองทัพบก

ชอง 5 เปนตน โดยกิจกรรม ตาง ๆ มีท้ังใน

รูปแบบการจัดกิจกรรมการอบรม/บรรยาย

ทางวิ ชาการ/การจั ดนิทรรศการด า น

ศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการประดิษฐเคร่ืองแขวน เน่ืองใน

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปหลวง โครงการศึกษาเสนทาง

4.1.6.1  ปายประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัย 

4.1.6.2 www.dru.ac.th 

4.1.6.3 

http://culture.dru.ac.th 

4.1.6.4 รายการฮอตไลนไทย

แลนด สถานีโทรทัศนกองทัพบก

ชอง 5 

4.1.6.5 Facebook สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

4.1.6.6 รายงานประจําป สํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1.6.7 สารทณบุรีศรีมหาสมุทร 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ศิลปวัฒนธรรมตามแมนํ้าเจาพระยาสาย

เกาฝงธนบุรี โครงการจัดแสดงนิทรรศการ    

ดานศิลปกรรมกรุงธนบุรี เน่ืองในงานเทิด 

พระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

ประจําป  พ.ศ.2562 การนําการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพรสูสาธารณชนใน

งานตาง ๆ ท้ังในระดับชุมชน และระดับ 

ประเทศ เชน โครงการสืบสานประเพณีรับ

บัว ประจําป พ.ศ.2562 โครงการการแสดง

กระตั้ ว แทง เสื อ ในงานนมัสการอ งค      

พระสมุทรเจดียและงานกาชาดจังหวัด

สมุทรปราการ ประจําป พ.ศ.2562 โครงการ

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด “กระตั้วแทง

เสือ” เน่ืองในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

อาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ 

คร้ังท่ี 9 ณ จังหวัดเพชรบุรี โครงการแสดง

กระตั้วแทงเสือรวมใจชวยเหลือผูประสบภัย

ประเทศออสเตรเลีย เปนตน นอกจากน้ัน

แล วสํา นักศิลปะและวัฒนธรรมยัง ได

ดําเนินการสรางเครือขายกับหนวยงาน

ภายนอก เชน เครือขายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนตน 

4.1.6.8 บันทึกขอตกลงความ

รวมมือเครือขายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

  

 7 มีผลงานการสรางแหลง

เรียนรู  หรือชุมชนตน- 

แบบ หรือองคความรู 

หรือนวัตกรรมด าน

ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทยใหสอด

รับกับสังคมสมัยใหม 

มหาวิทยาลัย โดยคณะท้ัง 4 คณะ และ

ชุมชนกุฎีจีน ดําเนินการสรางแหลงเรียนรู 

“ศูนยการเรียนรูขนมฝร่ังกุฎีจีน” ในรูปแบบ

ศูนยการเรียนรูแบบออนไลน อีกท้ังยังได

มอบหมายใหคณะวิทยาการจัดการรวมกับ

สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และองคการบริหารสวนตําบลแหลมฟาผา 

จัดตั้งศูนยการเรียนรูสภาวะโลกรอนและ

ระบบนิเวศปาชายเลน เพ่ือใชเปนแหลง

ศึกษา และแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ณ 

โรงเรียนบานขุนสมุทร อ.พระสมุทรเจดีย 

4.1.7.1 

https://kudeejeen.dru.ac.th 

4.1.7.2 ศูนยการเรียนรูสภาวะ

โลกรอนและระบบนิเวศปาชาย

เลน 

4.1.7.3 สารทณบุรีศรีมหาสมุทร 

4.1.7.4 คูมือดนตรี 4 ภาค 

4.1.7.5 ภาพประขาสัมพันธการ

เผยแพรผลงานการแสดงชุด “รํา

โทนบางกอกนอย”  



 

 

174 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัย 

โดยสาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง คณะ

มนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  ยั ง ได

สรางสรรคผลงานการแสดงชุด “รําโทน

บางกอกนอย” ซ่ึงเปนการสรางสรรคทารํา

จากอัตลักษณรําโทนของชุมชนบางกอก

นอย อีกท้ังสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ดําเนินการสรางและเผยแพรองคความรู

โดยผาน “สารทณบุรี ศรีมหาสมุทร” และ

องคความรูเร่ือง “คูมือดนตรี 4 ภาค” อีก

ดวย  

 8 กํ า ห น ด ห รื อ ส ร า ง

มาตรฐานดานศิลป- 

วัฒนธรรมและความ

เปนไทยซ่ึงเปนท่ียอมรับ

ในระดับชาต ิ

- - 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลเุปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินงาน 7 ขอ 5.00  - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในคามเปนไทยหรือสรางโอกาส

และมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ที่ทําใหเกิดความภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพิ่ม หรือนําไปใชประโยชนใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีการจัดทํา

ฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรม ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 
 

 



 

 

175 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

เกณฑการประเมิน 

 มีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวนองคความรู 

2 เรือ่ง 

จํานวนองคความรู 

3 เรือ่ง 

จํานวนองคความรู 

4 เรือ่ง 

จํานวนองคความรู 

5 เรือ่ง 

จํานวนองคความรู 

6 เรือ่ง 

หมายเหตุ 

 ตองมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการไดมา การคนควาประวัติของภูมิปญญาทองถิ่นน้ันอยางเปนระบบ 

  - เอกสารดานศิลปะและวัฒนธรรม 

  - งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะทั้ง 4 คณะ ได

ดําเนินการสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาส

และมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ี รายการ ช่ือ-สกุล หนวยงาน รายการหลักฐาน 

1 การจัดการความรูศิลปวัฒนธรรม

ความเปนมา 3 ศาสนา 4 ความ

เชื่อ 6 ชุมชนยานกะดีจีน เขตธนบุร ี

กรุงเทพมหานครเพื่อการทองเที่ยว 

ผศ.ดร.วาสนา เพิ่มพูล คณะครุศาสตร 4.2.1.1 รายงานการวิจัย เรื่องการจัดการ

ความรูศิลปวัฒนธรรมความเปนมา 3 

ศาสนา 4 ความเชื่อ 6 ชุมชนยานกะดี

จีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครเพื่อการ

ทองเที่ยว 

2 การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แบบมีสวนรวมเพื่อการอนุรักษ

และสืบทอดวิถีชี วิต ภูมิปญญา

ทองถิ่นและอัตลักษณชุมชนมอญ

บางกระดี ่

อ.นิธิภัทร บาลศิริ คณะครุศาสตร 4.2.2.1 รายงานการวิจัย เรื่องการจัดการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม

เพื่อการอนุรักษ และสืบทอดวิถีชี วิต  

ภูมิปญญาทองถิ่นและอัตลักษณชุมชน

มอญบางกระดี ่

3 การจัดการความรูกระบวนการผลิต

หัตถกรรมไทยสืบสานวัฒนธรรม

ไทยสืบสานวัฒนธรรมฝงธนบุรี : 

กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนรักษบาน

ดิน 

ผศ.ดร.สมจินตนา จิรายุกุล คณะครุศาสตร 4.2.3.1 รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการ

ความรูกระบวนการผลิตหัตถกรรมไทย

สืบสานวัฒนธรรมไทยสืบสานวัฒนธรรม

ฝงธนบุรี : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน

รักษบานดิน 

4 การจัดการความรูการบริหารจัด 

การเพื่อสืบสานการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมฝงธนบุรี กรณีศึกษา

ชุมชนกําแพงทองพัฒนา 

ผศ.ดร.สุธิดารัตน        

                 มัทธวรัตน 

คณะครุศาสตร 4.2.4.1 รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการ

ความรูการบริหารจัดการเพื่อสืบสาน

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฝงธนบุรี 

กรณีศึกษาชุมชนกําแพงทองพัฒนา 
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ท่ี รายการ ช่ือ-สกุล หนวยงาน รายการหลักฐาน 

5 การจัดการความรูการบริหารจัด 

การสืบสานวัฒนธรรมดานดนตรี

ไทยฝ งธนบุรี  กรณีศึกษาบาน

พาทยโกศล 

ผศ.ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ คณะครุศาสตร 4.2.5.1 รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการ

ความรู ก าร บริ หา ร จั ดการ สืบสาน

วัฒนธรรมดานดนตรี ไทยฝ ง ธนบุ รี 

กรณีศึกษาบานพาทยโกศล 

6 การศึกษาแนวทางการยกระดับ

มาตรฐานมรดกทางวัฒนธรรม

อาหารตนแบบสําหรับสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

อ.ศศิอาภา บุญคง คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

4.2.6.1 รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษา

แนวทางการยกระดับมาตรฐานมรดก

ทางวัฒนธรรมอาหารตนแบบสําหรับ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

7 การศึกษาแนวทางการพัฒนา

ฐานขอมูลมรดกทางวัฒนธรรม

ทองถิ่นและพัฒนาระบบการจัด 

การฐานขอมูลมรดกทางวัฒนธรรม

ทองถิ่นสําหรับสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี 

อ.ณภัทรกฤต จันทวงศ คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

4 . 2 . 7 . 1  ร า ย ง าน กา ร วิ จั ย  เ รื่ อ ง 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาฐานขอมูล

มรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นและพัฒนา

ระบบการจัดการฐานขอมูลมรดกทาง

วัฒนธรรมทองถิ่นสําหรับสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี 

8 การอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญา

ผลิตภัณฑจากผาครามของชุมชน

โรงคราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

อ.ขายทอง ชุนหสุวรรณ คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

4.2.8.1 รายงานการวิจัย เรื่อง การ

อนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาผลิตภัณฑ

จากผาครามของชุมชนโรงคราม เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

9 การศึกษาแนวทางการออกแบบ

เรขศิลปเพื่อสรางอัตลักษณชุมชน

ตนแบบสําหรับการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพ- 

มหานคร 

อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

4.2.9.1 รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษา

แนวทางการออกแบบเรขศิลปเพื่อสราง 

อัตลักษณชุมชนตนแบบสําหรับการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

10 อัตลักษณอาหารดั้งเดิม : การพัฒนา

บรร จุภัณฑและการออกแบบ

เครื่ องหมายการค า เพื่ อการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

4.2.10.1 รายงานการวิจัย เรื่อง อัตลักษณ

อาหารดั้งเดิม : การพัฒนาบรรจุภัณฑ

และการออกแบบเครื่องหมายการคา 

เพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

11 การแสดงรําโทนบางกอกนอย อ.ดร.ชนิดา จันทรงาม คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

4.2.11.1 ภาพประชาสัมพันธการเผยแพร

ผลงานการสรางสรรคอัตลักษณรําโทน

ของชุมชนบางกอกนอย สรางสรรคการ

แสดงชุด “รําโทนบางกอกนอย” ในงาน

มหกรรม “ศิลปะ-ดนตร-ีการแสดง” ครั้งที่ 

9 (The 9th International Festival of 

Arts and Culture 2019) 
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ท่ี รายการ ช่ือ-สกุล หนวยงาน รายการหลักฐาน 

12 คูมือดนตรีไทย 4 ภาค นางสาวจิราภรณ     

กาญจนสุพรรณ 

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4.2.12.1 คูมือดนตรีไทย 4 ภาค 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.00 มีการสรางองคความรู  

จํานวน 12 องคความรู 

5.00  - 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 4 : ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.1 5.00 มีการดําเนินงาน 7 ขอ  - 5.00 

4.2 3.00 12 องคความรู  - 5.00 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 4 5.00 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยใหการสงเสริมและสนับสนุนงาน

ดานการอนุรักษ  ส ง เสริม  และเผยแพรงานดาน

ศิลปวัฒนธรรม โดยนําศิลปวัฒนธรรมการแสดงบาง

ประเภทที่กําลังสูญหายไปเผยแพรใหเปนที่รูจักแก

สาธารณชนมากข้ึน เชน การแสดงกระต้ัวแทงเสือ การ

แสดงเพลงทา เปนตน 

2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการพัฒนาชุมชน โดย

ใชองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมไปปรับประยุกตและ

ตอยอดใหแกชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนนําไปประกอบ

อาชีพและเพิ่มรายได 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   

จะดําเนินการสงเสริมหรือสนับสนุนในการสราง

มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 

 มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาทีใ่นการกํากับ

ดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ 

เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร

ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

 ตัวบงชี้ จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.1   การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.2   การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

          มหาวิทยาลัย และเอกลักษณของคณะ 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.3   ผลการบริหารงานของคณะ 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.4   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน 

เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และความตองการที่หลากหลายของประเทศทั้ง

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหคณะมีการจัดทําแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 2. มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 3. มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนที่กําหนด 

 4. มหาวิทยาลัยมีการนําผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามขอ 1  

 5. มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามขอ 1 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มหาวิทยาลัยมีระบบ

และกลไกสงเสริมให

คณะมีการจัดทําแผน

จัดการหลักสูตรและ

การจัดการเ รียนรู ท่ี

เนนการพัฒนาผูเรียน

แบบบูรณาการกับการ

ทํางาน 

มหาวิทยาลัย มียุทธศาสตรพัฒนาและ

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เพ่ือพัฒนาทองถิ่น ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 

เปนแผนปฏิบัติการหลัก (Master plan) 

เพ่ือใหคณะนําไปจัดทําแผนจัดการหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการพัฒนา

ผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน ซ่ึง

ประกอบไปดวยยุทธศาสตร จํานวน 4 

ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของคอื  

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

5.1.1.1 ยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลยั

ราชภัฏธนบุรีเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ระยะท่ี 

1 พ.ศ. 2560 - 2564 

5.1.1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ท่ี 3168/2561 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารวิชาการและกําหนดการประชุม

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําป 

2562 

5.1.1.3 เอกสารความรวมมือระหวาง
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

(กลยุทธท่ี 2.3 และ 2.4) 

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา (กลยุทธท่ี 3.1, 3.3) และมีคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ไดมีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ เพ่ือทําความเขาใจใหคณะ

มีการจัดทําแผนจัดการหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบ

บูรณาการกับการทํางาน โดยมีการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การขับเคลื่อน

การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตพันธุใหม มีอาจารยเขารวมจํานวน 

119 คน และมีการกําหนดเปาหมายในป

การศึกษา 2562 ไดหลักสูตรใหมอยางนอย

คณะละ 1 หลักสูตร มีการกําหนดระบบ

และกลไก ดังน้ี 

1. คณะมีการวางแผนพัฒนาจัดทํา

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการ

พัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน

มีผูรับผิดชอบระดับตาง ๆ ท่ีชัดเจน  

2. หลักสูตรติดตอประสานงานสถาน

ประกอบการท่ีจะรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี รวมท้ังสรางความเขาใจใหแก

ทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

3. ดําเนินการจัดทําหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบ

บูรณาการกับการทํางาน 

4. ดําเนินการวิพากษหลักสูตร 

5. นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการ

ประจําคณะ 

6. นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการ 

บริหารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 

5.1.1.4 คูมือระบบและกลไกการพัฒนา

หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดําเนินการ  

5.1.1.5 แผนการจัดการหลักสูตรท่ีตอง

เตรียมดําเนินการปรับปรุง 

5.1.1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ คร้ังท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดี

ท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบ

วาระท่ี 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ ขอ 4.1 

นําเสนอผลการประชุมรวมกันระหวาง

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดีรวมกับสถาบัน

การแพทยจกัรีนฤบดินทรกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

5.1.1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ คร้ังท่ี 6/2562 วันพฤหัสบดี

ท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ระเบียบวาระ

ท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ ขอ 1.1 

ขอความอนุเคราะหกรอกแบบสํารวจ

ความประสงคในการดําเนินความรวมมือ

กับ Dublin City University ประเทศ

ไอรแลนด  และการดําเนินการความ

รวมมือในระดับอุดมศึกษาระหวางไทย-

ไอรแลนดในภาพรวม 

5.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ วาระพิเศษ คร้ังท่ี2/2562                         

วันพฤหัสบดีท่ี 24 ตุลาคม 2562 ระเบียบ

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ ขอ 

1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตพันธุใหม 

5.1.1.9 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

7. นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการ

สภาวิชาการ  

8. นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย  

คณะไดมีการพัฒนาหลักสูตรการจัด 

การเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน โดย 

การดําเนินการจัดทําหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหม 

ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดทําหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีโลจิสติกสเพ่ือการกระจายสินคา 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) หลักสูตรน้ี จัด

การศึกษาโดยรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี (DRU) โรงเรียนธุรกิจการขนสง 

และการคาระหวางประเทศ (ITBS) และ

บริษัทตาง ๆ  ภายใตความรวมมือของสมาคม 

รับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ (TIFFA) 

ซ่ึงประกอบดวย 1. Amazing Logistics 

And Supply Chain Co.,Ltd. 2. Boonma 

Moving & Storage Co.,Ltd. 3. C.T.I. 

Logistics Co.,Ltd. 4. Enterprise Transport 

International Co.,Ltd. 5. Hazchem 

Logistics Management Co.,Ltd. 6. I.F.S. 

(Bangkok) Co.,Ltd. 7. Leo Global 

Logistics Public Company Limited   

8. Mass Transport Express Co.,Ltd.  

9. Nnr Global Logistics (Thailand) 

Co.,Ltd. 10. Profreight International 

Co.,Ltd. 11. Sea & Aero Logistics Co., 

Ltd. 12. Sgl Logistics Management 

Co.,Ltd. 13. Silver Line Logistics Co.,Ltd. 

14. Triple I  Logistics Public Company 

Limited 15. Wice Logistics Public 

Company Limited โดยมีการนําเสนอขอ

ท่ี 2530/2562 เร่ืองแตงตั้งผู เขารวม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ

ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตพันธุใหม 

5.1.1.10 รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตพันธุใหม 

5.1.1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารวิชาการ คร้ังท่ี 8/2562 วัน

พฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562 ระเบียบ

วาระท่ี 5 เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา ขอ 

5.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลย ี

โ ลจิ สติ กส เ พ่ื อ การกระจ ายสิ นค า 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

5.1.1.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บ ริหาร วิ ชาการ  ว าระ พิ เ ศษค ร้ั ง ท่ี 

2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 ตุลาคม 

2562 ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธาน

แจงใหทราบ ขอ 1.1 โครงการความ

รวมมือภาครับและเอกชนเพ่ือรวมผลิต

บัณฑิตพรีเม่ียม วิชาเอกสาขาการตลาด

และวิชาเอกสาขาการจัดการ (ภาคปกติ) 

ระเบียบวาระท่ี 5 เ ร่ืองนําเสนอเพ่ือ

พิจารณา ขอ 5.1 ขอแกไข สมอ.08 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป 

พ.ศ. 2560 

5.1.1.13 เลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส 

เพ่ือการกระจายสินคา (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2563) 

5.1.1.14  เลมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ฉบับป พ.ศ. 2560 วิชาเอกสาขาการตลาด 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

อนุมัติหลักสูตรผานตามระบบและกลไก

และโครงการไดรับอนุมัติใหดําเนินการและ

เปดรับนักศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2563 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก

การตลาด และวิชาเอกการจัดการ จัดทํา

โครงการพิเศษเพ่ือการจัดการศึกษาบัณฑิต 

พรีเม่ียมรวมกับ CP-ALL โดยมีการปรับปรุง 

สมอ.08 เพ่ือเพ่ิมเตมิรายวิชาฝกปฏบิัติฯ และ 

เพ่ือใหสามารถจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 

กับการทํางานรวมกับ CP-ALL ไดในลักษณะ 

3+3 คือ เรียน 3 เดือน ทํางานในสถาน

ประการ 3 เดือน โดยแบงการจัดการศึกษา

ออกเปนเทอมละ 6 เดือน โดยทางหลักสูตร 

บริหารธุรกิจบัณฑิตไดมีการประชุมคณะ 

ทํางานรวมกับ CP-ALL และนําเสนอขอ

อนุมัติการจัดทําโครงการฯ ผานตามระบบ

และกลไกและเปดรับนักศึกษาในภาคเรียน

ท่ี 1/2563 

นอกจากน้ี ใหประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตรดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร 

และรูปแบบการเรียนการสอนตองใหผูเรียน 

เนนภาคปฏิบัติ เชน หลักสูตรสหกิจศึกษา 

หรือการไปศึกษาดูงาน อยางนอยเทอมละ 

1 คร้ัง และสงเสริมการสงนักศึกษาไปฝก

ปฏิบัติงานเปนชวง  ๆตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นการปฏิบัติงานจริงมี

อะไรบาง สามารถทําอะไรไดบาง แลวสะทอน 

กลับมายังตัวเองวาชอบหรือไม ซ่ึงจะชวย

ใหนักศึกษาปรับเปลี่ยนตนเองไดทันทวงที

หรือสามารถวิเคราะหตนเองไดวาอาชีพอะไร 

ท่ีจะเหมาะกับตนเอง 

คณะค รุศ าสตร  ได มี ก า รประ ชุม

คณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพ 

และวิชาเอกสาขาการจัดการ รวมกับ

บริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)  

5.1.1.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ครุศาสตร คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 27 

มีนาคม 2562 เร่ือง การกําหนดระบบ

กลการจัดทําแผนจัดการหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน ปการศึกษา 2562 

- การประชุมคณะกรรมบริหารคณะ   

ครุศาสตร คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 25 

ธันวาคม 2562 เร่ือง การพิจารณาแผน 

การจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

บูรณาการกับการทํางานและเปาหมาย

การดําเนินงานประจําปการศึกษา 2562 

- การประชุมคณะกรรมการฝายฝก

ประสบการณวิชาชีพครู คร้ังท่ี 2/2562 

เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2563 เร่ือง การ

วางแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการกับ

โรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพครู 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 7 

หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศึกษา (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร ท่ัวไป (4 ป ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เพ่ือวางแผนการจดัการเรียนรูบูรณาการกับ

โรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพครู ได

มีการปรับปรุง สมอ.08 หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต จํานวน 7 หลักสูตร เพ่ือเพ่ิมเติม

การฝกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา

ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ถึงช้ันปท่ี 4 ตองฝก

ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาทุกป ๆ 

ละ 1 ภาคเรียน ผานตามระบบและกลไก

และเปดรับนักศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2562

ดังน้ี 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาภาษาไทย (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาสังคมศึกษา (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (4 ป ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาคณิตศาสตร (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาคอมพิวเตอรศึกษา (4 ป) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ป)  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

คณิตศาสตร (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา วิชา

คอมพิวเตอรศึกษา (4 ป ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา วิชา

การศึกษาปฐมวัย  (4  ป )  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา วิชา

ภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ค ร้ัง ท่ี 

2/2562 วันท่ี 20 มีนาคม 2562 วาระท่ี 

5.4  เร่ือง การกําหนดระบบและกลไก

การจัดทําแผนจัดการหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน ปการศึกษา 2562  

- การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ค ร้ัง ท่ี 

3/2562 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

วาระท่ี 5.16 เร่ือง การพิจารณาแผน

จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน และ

เปาหมายการดํ าเ นินงาน ประจําป

การศึกษา 2562 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 มหา วิทยาลัย มีกา ร

กํากับ ติดตามใหทุก

คณะดําเนินการเปน 

ไปตามแผนท่ีกําหนด 

มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะดําเนิน การ

เปนไปตามแผนท่ี กําหนดในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารวิชาการ และผูเขารวม 

ประชุมไดนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ หรือ

ตัวอยางท่ีดี มาสนับสนุน แลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณเพ่ือใหทุกคณะนําไปใช

ประโยชนและใชเปนแนวทางในการปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนรูท่ีเนนการ

พัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน 

และมีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะดําเนินการ 

เปนไปตามแผนท่ีกําหนด ดังน้ี 

1. การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา 

วิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

และโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563) 

หมายเหตุ นํากลับไปปรับปรุงและจะ

นําเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการใหม

อีกคร้ัง 

 

5.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ คร้ังท่ี 9/2562 วันพฤหัสบดี

ท่ี 19 กันยายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 1 

เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ ขอ 1.1 ตัวอยาง

มหาวิทยาลัยท่ีเปดสอน 5 สาขาวิชาใหม

ท่ีนาจับตามอง (ระดับปริญญาตรี) 

5.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ คร้ังท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดี

ท่ี 16 มกราคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 6 

เร่ืองอื่นๆ ขอ 6.1 การสัมมนา "ทิศทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสูการขับเคลื่อน

ประเทศ"  

5.1.2.3 แผนจัดการหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส 

เพ่ือการกระจายสินคา (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2563) 

5.1.2.4 แผนการจัดการเรียนการสอน

ของนักศึกษา CP-ALL 

5.1.2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ คร้ังท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดี

ท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 

1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ ขอ 1.4 

การสงหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง 

เขาพิจารณาตอคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองนําเสนอ

เพ่ือพิจารณา ขอ 5.1 การพิจารณา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ .  2563)  ขอ  5 . 2 ขอ นํา เสนอ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

และโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563) 

5.1.2.6 รายงานการประชุมคณะกรรม

บริหารคณะ 

- การประชุมคณกรรมการคณะครุ

ศาสตร คร้ังท่ี 4/ 2562 เม่ือวันท่ี 17 

กรกฏาคม 2562 เร่ือง การติดตามผล

การดําเ นินการตามแผนการจัดการ

หลักสูตรและการจัดการเ รียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางาน (โรงเ รียน

เครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพครู) ประจําป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 2/2562 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ครุศาสตร คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 8 

มกราคม 2563 เร่ือง การติดตามผลการ

ดําเนินการตามแผนการจัดการหลักสูตร

และการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน (โรงเ รียนเครือขายรวม

พัฒนาวิชาชีพครู) ประจําปการศึกษา 

2562 ภาคเรียนท่ี 2/2562 

- การประชุมคณะกรรมการฝายฝก

ประสบการณวิชาชีพครู คร้ังท่ี 3/2562 

เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 เร่ือง การ

ติดตามผลการดําเนินการตามแผนการ

จัดการหลักสูตรและการกํากับติดตาม

นิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 ภาคเรียนท่ี 2/2562 

- ปฏิทินฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู

ปการศึกษา 2562 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะวิทยาการจัดการ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คร้ังท่ี 5 / 2562 วันท่ี 24 กรกฎาคม 

2562 วาระท่ี 5.3  เร่ือง การติดตามผล

การดําเนินการตามแผนจัดการหลักสูตร

และการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน ประจําป 2562 ภาคเรียนท่ี 

1/2562 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คร้ัง ท่ี 1 / 2563 วันท่ี 22 มกราคม 

2563 วาระท่ี 5.3  เร่ือง การติดตามผล

การดําเนินการตามแผนจัดการหลักสูตร

และการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน ประจําป 2562 ภาคเรียนท่ี 

2/2562 

5.1.2.7 เอกสารติดตามการดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

5.1.2.8 บันทึกขอความแจงกําหนดสง 

มคอ.5 และ มคอ.6 ประจําปภาคเรียนท่ี 

1/2562 และ 2/2562 

 3 มหาวิ ทยาลั ย มี การ

กํากับ ติดตามให ทุก

คณะประเมินความ 

สําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนท่ีกําหนด 

มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะประเมิน

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนท่ีกําหนด 

โดยติดตามในการประชุมคณะกรรมการ  

บริหารวิชาการ ในการจัดทําหลักสูตรใหม/

หลักสูตรปรับปรุงใหทําการวิเคราะห SWOT 

ในแตละหลักสูตร คือ การวิเคราะหสภาพ 

แวดลอมภายนอกเพ่ือใหรูโอกาสท่ีดีและ 

ภัยคุกคามท่ีอาจมาถึง และวิเคราะหสภาพ 

แวดลอมภายใน เพ่ือทราบจุดแข็งและจุดออน 

นําโอกาสท่ีดีมาใช โดยสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ไดรวบรวมขอมูลหลักสูตร

ท่ีตองปรับปรุง พ.ศ. 2562 - 2563 และได

รายงานผลสําเร็จจากท่ีสํานักงานปลัดกระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

5.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการวาระพิเศษ คร้ังท่ี 2/2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงให

ทราบ ขอ 1.2 ราชภัฏท่ีรัก เรากําลัง

ปรับเปลี่ยน เรากําลังพยายาม ใชหรือไม 

5.1.3.2 หลักสูตรท่ีตองปรับปรุง พ.ศ. 

2562 - 2563 

5.1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการวาระพิเศษ คร้ังท่ี 2/2563 

วันอังคารท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่นๆ ขอ 6.1  

โครงการบัณฑิตพรีเม่ียมรวมกับบริษัทซี

พีออลล 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

แจงใหทราบวา คณะกรรมการการอดุมศึกษา

ไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร

ใหม/การปรับปรุงแกไขหลักสูตรแลว ดังน้ี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกสเพ่ือการ

กระจายสินคา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)  

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับป 

พ.ศ. 2560 วิชาเอกสาขาการตลาด และ

วิชาเอกสาขาการจัดการ รวมกับบริษัท ซีพี

ออลล จํากัด (มหาชน) โครงการความรวมมือ 

ภาครัฐและเอกชนเพ่ือรวมผลิตบัณฑิตพรี 

เม่ียม  

 

5.1.3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ คร้ังท่ี  8/2563 วันพฤหัสบดี

ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ระเบียบวาระ

ท่ี 4 นําเสนอเพ่ือทราบ (เอกสารเพ่ิมเติม) 

ขอ 4.1 รายงานผลการดําเนินงานการ

พัฒนาหลักสูตรใหม 

5.1.3.5 สรุปสถานะหลักสูตรท่ีบันทึกเขา

ระบบรับทราบหลักสูตร CHECO 

5.1.3.6 เอกสารติดตามใหหลักสูตร

ประเมินความสําเร็จของแผน 

5.1.3.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะวิทยาการจัดการ 

- แผนการจัดการเรียนการสอนของ

นักศึกษา CP-ALL 

5.1.3.8 แบบฟอรมสรุปผลการดําเนิน 

การตามแผนจัดการหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน ปการศึกษา 2562 

5.1.3.9 สรุปผลการฝกประสบการณ

วิชาชีพของนักศึกษา ประจําป 2562 

ของหลักสูตร 

5.1.3.10 การประเมินผลการฝกปฏิบัติ 

การและสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2562 

 4 มหาวิทยาลัยมีการนํา

ผลไปปรับปรุงระบบ

และกลไกตามขอ 1 

มีการนําผลไปปรับปรุงระบบและกลไก 

โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ ใหสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทํา

ระบบออนไลนเพ่ือจัดสงรายวิชาใหกับฝาย

หลักสูตรและแผนการเรียนแทนการเขียน

ดวยมือ  

มหาวิทยาลัยสนับสนุนขอมูลใหทุก

คณะนําผลการดําเนินงานของคณะไปศึกษา 

5.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ คร้ังท่ี 8/2562 วันพฤหัสบดี

ท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบ

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 

ขอ 1.5 การทําระบบออนไลน เพ่ือสง

รายวิชาใหกับงานหลักสูตรและแผนการ

เรียน  

5.1.4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เร่ือง มหาวิทยาลัยไทยแบบไหนท่ีจะไปรอด

หรือไปไมรอด โดยใหทุกคณะพิจารณาหา

วิธีการแกปญหา จะทําอะไรไดบาง เพ่ือให

มหาวิทยาลัยไปรอด และใหทําความเขาใจ

การใชระบบ e-learning และจัดอบรมให

ความรูเร่ือง e-learning ใหกับอาจารยใน

คณะเพ่ือนําไปพัฒนารายวิชาในการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณา

การกับการทํางาน ในปการศึกษา 2562 ได

รายงานผลใหคณบดีทุกคณะรับทราบสถานะ 

หลักสูตรท่ีบันทึกเขารับทราบหลักสูตร 

CHECO วามีหลักสูตรใดบางท่ีมีสถานะ 

แกไข และหลักสูตรท่ีผานความเห็นชอบ 

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา

เรียบรอยแลว ดังน้ี 

คณะวิทยาการจัดการ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกสเพ่ือ

การกระจายสินคา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2563) สถานะ W 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ฉบับป พ.ศ. 2560 วิชาเอกสาขาการตลาด

และวิชาเอกสาขาการจัดการ รวมผลิต

บัณฑิต พรีเม่ียม สถานะ E/2  

หมายเหตุ รอแกไขขอมูล สมอ.08 

เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(อ.สาโรจน นราศรี) รอเขาสภามหาวิทยาลัย

รอบเดือนมิถุนายน 2563 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ใหงานหลักสูตรและแผนการเ รียนทํา

หนังสือบันทึกแจงคณบดี รับทราบ สง

อาจารยในหลักสูตร เม่ือตองบันทึกหลักสูตร

เขาระบบ CHECO เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

บริหารวิชาการ คร้ังท่ี 11/2562 วันพฤหัสบด ี

ท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระเบียบ

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ ขอ 

1.6 มหาวิทยาลัยไทยแบบไหนท่ีจะไป

รอด หรือ ไปไมรอด?   

5.1.4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ คร้ังท่ี 1/2563 วันพฤหัสบด ี

ท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ระเบียบวาระ 

ท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ ขอ1.2  

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

5.1.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ คร้ังท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดี

ท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ระเบียบ

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 

ขอ1.2 สรุปสถานะหลักสูตรท่ีบันทึก  

เขาระบบรับทราบหลักสูตร CHECO  

5.1.4.5 รายงานการประชุมคณะกรรม 

การบริหารคณะ 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ครุศาสตร คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 22 

มกราคม 2563 เร่ืองการนําทบทวนแผน

และปรับปรุงแผนการจัดการหลักสูตร

และการจัดการเรียนรูบูรณาการกับการ

ทํางาน 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะคณะวิทยาการจัดการ 

- แผนการจัดการเรียนการสอนของ

นักศึกษา CP-ALL 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะวิทยาศาสตร  คร้ังท่ี 4 / 

2563 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 เร่ือง 

การทบทวน และปรับปรุงแผนจัดการ

หลักสูตรและการจัดการเ รียนรูแบบ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

พรอมกัน และคณะมีการทบทวนแผนและ

ปรับปรุงแผนการจัดการหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรูบูรณาการกับการทํางาน ป

การศึกษา 2563  

บูรณาการกับการทํางานจากผลการ

ดําเนินงาน ประจําป 2562 และการ

พิจารณา (ราง) แผนจัดการหลักสูตร

และการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน ปการศึกษา 2563 

5.1.4.6 แผนการจัดการหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางานปการศึกษา 2563 

5.1.4.7 แผนจัดการหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน ประจําป 2563                                                                                   

 5 มหาวิทยาลัยมีแนว

ปฏิ บั ติ ท่ี ดี เ ก่ี ย ว กั บ

ระบบและกลไกตาม

ขอ 1 

                  - - 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการ 4 ขอ 4.00 -  

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  

  กลุมมหาวิทยาลัยและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก จําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับเปาหมาย หรือยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนมีการบริหาร ทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความ

หลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและ

ตรวจสอบได 
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เกณฑมาตรฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสูแผน

กลยุทธทางการเงนิ และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ี และเปาหมายของแผน

กลยุทธ 

 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป

ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสตูร สัดสวนคาใชจายเพือ่พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการ

สอนอยางตอเน่ือง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

และโอกาสในการแขงขัน 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและใหระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยาง 1 เรื่อง 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรู

ตามระบบ 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคคลกรสายวิชาการ และ 

สายสนับสนุน 

 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผล

การวิเคราะห SWOT กับ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

และพัฒนาไปสู แผนกล

ยุ ท ธ ทางการเงิ น และ

แผนปฏิบัติการประจําป

ตามกรอบเ วลาเ พ่ือ ให

บรรลุผลตามตัวบงช้ี และ

เปาหมายของแผนกลยุทธ 

มหา วิทยาลัย ราชภัฏธนบุ รี     

มีการจัด ทํายุทธศาสตร พัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผน 

ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ

ท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีการ

แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติ

การมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือ

การพัฒนาทองถิ่น ระยะท่ี 1 พ.ศ. 

2560 - 2564 เปนการมีสวนรวม

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี และผูมีสวนไดสวนเสียกับทาง

มหาวิทยาลัย โดยแผนยุทธศาสตรฯ 

น้ี ไดมีการวิเคราะหสถานการณ

ภายในและภายนอก ท่ีมีผลกระทบ

ตอมหาวิทยาลัย วิเคราะหจุดเดน 

จุดดอย โอกาส และอุปสรรค ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (SWOT 

Analysis) รวมถึงมีการนําวิสัยทัศน 

พันธกิจ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

และอัตลักษณของบัณฑิต มาประกอบ

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ มี

การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เม่ือวันท่ี 

7 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม

สปริงฟลด วิลเลจ กอลฟ แอนดสปา 

ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุ รี  และนํา เสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวาระ

พิเศษคร้ังท่ี 1/2562 วันจันทรท่ี 14 

มกราคม 2562 และไดรับความเห็น 

ชอบจากสภามหาวิทยาลัยใหนําไป 

5.2.1.1  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร พั ฒ น า

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผน 

ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรีเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ

ท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 

5.2.1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ธนบุ รี ท่ี  3079/2561 เ ร่ือ งให

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี คณะกรรมการสภาวิชาการ

และบุคลากรไปประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  

5.2.1.3 แผนปฏิบัติการประจําป

2562 

5.2.1.4 รายละเอียดการจัดสรรงบ 

ประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 -         

30 กันยายน 2562) 

5.2.1.5 รายละเอียดการจัดสรรงบ 

ประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน  

2562) 

5.2.1.6 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 

กันยายน 2563) 

5.2.1.7 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ใชเปน กรอบแนวทางการบริหาร

และพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตอไป  

กองนโยบายและแผน ไดจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป 2562 เพ่ือ

กําหนดแผนการดําเนินงาน และการ

จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยรวมถึงกําหนด

ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย เพ่ือประเมิน 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรม และประเ มินผลการ

ดําเ นินงานตามตัว ช้ีวัดของแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

มหา วิทยาลัย ไดจั ด ทําแผน    

กลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมี

คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ฝายนโยบายแผน

งบประมาณและการลงทุน เพ่ือ

พิจารณาคําของบประมาณแผนดิน

และงบประมาณรายได 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 

2563) 

5.2.1.8 แผนกลยุทธทางการเงิน 

 2 การกํากับติดตามสงเสริม

ส นั บ ส นุ น ใ ห ทุ ก ค ณ ะ

ดํ า เ นิ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห                    

ข อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ท่ี

ประกอบไปดวยตนทุนตอ

หนวยในแตละหลักสูตร 

สั ด ส วนค าใช จ าย เ พ่ื อ

พัฒนานักศึกษา อาจารย 

บุคลากร การจัดการเรียน

การสอนอย างตอ เ น่ือ ง 

เพ่ือวิเคราะหความคุมคา

ของการบริหารหลักสูตร

มีการดําเนินการจัดทําขอมูล

รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ 

2562 เพ่ือจัดทําตนทุนตอหนวย

ผลผลิตของมหา วิทยาลัย  โดย

มอบหมาย ใหกองคลังและพัสดุ 

เปนผู รับผิดชอบดําเนินการ ตาม

แนวทางกระทรวงการคลัง โดย

กรมบัญชีกลางเปนผู กําหนด ให

เปนไปตามมาตรฐานปฏิบัติงานคํา

วินิจฉัยกําหนดใหรายงาน 

- รายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต 

- รายงานผลการวิเคราะหตนทุน

5.2.2.1 รายงานตนทุนตอหนวย

ผลผลิต ประจํางบประมาณ 2562 

5.2.2.2 รายงานผลการวิเคราะห

ตนทุนผลผลิต และตนทุนกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจํา 

ปงบประมาณ 2562 

5.2.2.3 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของ

มหาวิทยาลัย 

5.2.2.4 ผลการประเมินตามเกณฑ

ประกันคุณภาพ หนวยงาน ทุกคณะ 

5.2.2.5 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในการผลิตบัณฑิต และ

โอกาสในการแขงขัน 

ผลผลิตและตนทุนกิจกรรม 

- รายงานแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ

การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

นําเสนอรายงานตนทุนตอหนวย

ผลผลิต มหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงาน

ตอกรมบัญชีกลาง เพ่ือนําไปวิเคราะห

เปรียบเทียบคาใชจายตนทุนผลผลิต

ระดับประเทศ ในหนวยงานผลผลิต

เดียวกัน 

และนําเสนอรายงานตนทุนตอ

หนวยผลผลิต ตอคณะทํางานจัดทํา

ตนทุนตอหนวยผลผลิต ซ่ึงมีคณะ 

กรรมการท่ีเปนตัวแทนจากทุกคณะ 

สํานัก สถาบัน พิจารณาขั้นตอนการ

คํานวณ ผลการคํานวณ ผลการ

วิเคราะห นําไปใชในการประเมิน

ประกันคุณภาพตามเกณฑ ทุก

หนวยงาน นําไปใชในการวิเคราะห

ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหาร

หลักสูตร นําไปใชในการบริหารหลักสูตร 

ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

ตอไป 

บริหารมหาวิทยาลัย 

 3 ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงท่ีเปนผลจาก

การวิเคราะหและระบปุจจยั

เสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภาย 

นอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถ

ควบคุมไดท่ีสงผล ตอการ

ดําเ นินงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดิม อยางนอย 1 เร่ือง 

มีระบบการดํ าเนินงานการ

บริหารความเสี่ยง ดังน้ี มีการกําหนด

นโยบายบริหารความเสี่ ยงของ

มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค ขั้นตอน

การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง

อยางชัดเจน โดยไดวางกลไก คือ มี

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี     

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

5.2.3.1 แผนการบริหารความเสี่ยง 

ประจําปการศึกษา 2562 

5.2.3.2 รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย     

ราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือ

วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ณ หอง

ประชุมอาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ วาระ

เพ่ือพิจารณา วาระท่ี 5.7 วาระให

ความเห็นชอบรายงานผลการ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย ไดแก ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดย

กําหนดนโยบายการบริหาร ความ

เสี่ยง วัตถุประสงคการบริหารความ

เสี่ยงไว เพ่ือใหการดําเนินงานของ

กิจกรรม/โครงการ เปนไปตาม

วัตถุประสงคและเป าหมายของ

องคการและเพ่ือใหทุกหนวยงาน    

มีการนําเอาวิธีการไปใชเปนแนวทาง

ในการประเมินระบบการบริหาร  

และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

อยางเปนระบบ และตอเน่ืองสําหรับ

กิจกรรม/โครงการ และมีการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

การบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปพัฒนา

ปรับเปลี่ยนระบบการทํางานและ

พัฒนาแผนกลยุทธใหมีประสิทธิภาพ  

มีการวิเคราะห รวบรวม ระบุ

จัดลําดับ และประเมินความเส่ียง

ของมหาวิทยาลัยแผนการบริหาร

ความเส่ียง ประจําปการศึกษา 

2562  ดังน้ี 

1) ความเส่ียงทางดานปฏบิัติงาน 

ความเส่ียง 

การบุกรุกโจมตรีะบบเครือขายจาก

ภายนอก 

สาเหตุความเส่ียง 

การบุกรุกผานระบบเครือขายจาก 

  1. บุคคลท่ีไมประสงคดี  

  2. การติดไวรัสหรือเวิรม 

  3. ผูใชงานขาดความระมัดระวังและ

ขาดการตระหนักถึงความปลอดภัย

ดําเนินงานตามแผนการบริหาร

ความเสี่ ย งขอ งมหา วิทยาลั ย    

ราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2561 

เพ่ือนํามาปรับปรุงดําเนินการจัด 

ทําแผนการบริหารความเสี่ย ง     

ปการศึกษา 2562  

5.2.3.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ท่ี 711/2562 เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมบริหารความเสี่ยง ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ทําใหถูกบุกรุกโจมตีโดยผูไมประสงค

ดี หรือการติดไวรัสหรือเวิรมซ่ึงสง 

ผลกระทบตอระบบ  

 4. เกิดมัลแวรเรียกคาไถ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

   ดําเนินการรักษาความปลอดภัย

ของระบบเครือขาย 

  1. ผูดูแลระบบตรวจสอบระบบ

เครือขายเม่ือพบผิดปกติเขาแกไข 

 2. ติดตั้งอุปกรณไฟลวอลล 

 3. ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส 

 4. เก็บ log file การเขาใชระบบ 

 5. ปรับปรุงระบบใหมีความทันสมัย

หรือความปลอดภัย 

 6. ทําการสํารองขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน 

  ระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน 

  ระดับปานกลาง 

ผลการดําเนินงาน 

1. ประเมินความเสี่ยงท่ีมีตอระบบ

รักษาความปลอดภัย คนหาภัยคุกคาม

ท่ีมีตอระบบเครือขาย 

2. ใชซอฟตแวรปองกันไวรัสท่ี 

เกตเวยและพีซีทุกเคร่ือง   

3. ใชระบบปฏิบัติการท่ีมีการรักษา

ความปลอดภัย เปลี่ยนและอัพเกรด

ระบบปฏิบัติการรุนเกา 

4. ระบบบริหารแอปพลิ เคชัน    

จัดการลบซอฟตแวร ยูทิลิตี้ และ

แอปพลิ เคชันท่ีไมตองการท้ิงไป 

และหามใชซอฟตแวรสื่อสารแบบ

จุดตอจุด และระบบรับสงขาวสาร
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ฉับพลัน เพราะซอฟตแวรดังกลาว

สามารถหลบการตรวจสอบ 

2) ความเส่ียงทางดานการ

ปฏิบัติงาน 

ความเส่ียง 

การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัด 

การวิจัยของประเทศ สงผลใหจํานวน

ผูขอทุนวิจัยไดมีจํานวนนอย 

สาเหตุความเส่ียง 

1. อาจารย/นักวิจัยท่ีมีความรูความ 

สามารถไมเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

2. เขาถึงแหลงทุนไดนอย 

3. พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมไม

เทาทันการเปลี่ยนแปลง 

4. งานวิจัยไมสามารถนําไปสูการ

ใชประโยชนเชิงพ้ืนท่ี 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของ

อาจารย/นักวิจัย เพ่ือสงตอขอมูลใหม 

2.พัฒนาโจทยวิจัยเชิงพ้ืนท่ีสอด 

คลองกับความตองการ 

3. จัดโครงการอบรมความรูการ

เขียนขอทุนวิจัยอยางตอเน่ือง 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน 

  ระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน 

  ระดับปานกลาง 

ผลการดําเนินงาน 

 1. พัฒนาศักยภาพความเช่ียวชาญ

ดานการวิจัย สําหรับนักวิจัยหนา

ใหม 

2. คณะจัดทําแผนงานวิจัยและ

งานสรางสรรคของคณะฯ เพ่ือเปน
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

แนวทางในการดําเนินงานฯ และไดมี

การประชาสัมพันธการ ใหทุนการ

วิจัยท้ังทุนภายในมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานภายนอก และสรางแรงจูงใจ

ในเร่ืองของการทํางานวิจัย เพ่ือการ

ตีพิมพผลงานทางวิชาการท้ังใน

ระดับชาติ และนานาชาติสรางแรงจูงใจ

โดยกําหนดเปาหมายใหงานวิจัย

ได รับการเผยแพรและตี พิมพ ท้ัง

ระดับชาติและนานาชาติ โดยใหการ

จัด ทํา วิจั ยเปนส วนหน่ึง ในการ

ประเมินผลปฏิบัติราชการประจําป 

3) ความเส่ียงทางดานการ

ปฏิบัติงาน 

ความเส่ียง 

ความสามารถของนักศึกษาดาน

ทักษะการใชภาษาอังกฤษไมเพียงพอ

ตอการเรียนรูในช้ันเรียนซ่ึงอาจจะ

สงผลตอการสอบไมผานภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑมาตรฐาน 

สาเหตุความเส่ียง 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขามาสมัคร

เรียนจํานวนลดลง และมหาวิทยาลัย

ไมมีสิทธิในการเลือกนักศึกษามาก 

เพราะอาจจะไมเปนไปตามแผนการ

รับนักศึกษาจึงสงผลใหนักศึกษา

แรกเขามีพ้ืนฐานภาษา อังกฤษไม

เพียงพอ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

1.จัดการทดสอบภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา  

2. จัดโครงการอบรมทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

3. ติดตาม และประเมินผลการ

จัดโครงการ  

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุง

การดําเนินงาน 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน 

  ระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน 

  ระดับปานกลาง 

ผลการดําเนินงาน 

1. เตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 

2. อบรมพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ 

4) ความเส่ียงทางดานกลยุทธ 

ความเส่ียง 

การไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ตามคําของบประมาณ 

สาเหตุความเส่ียง 

 1. บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ

เร่ืองระเบียบพระราชบัญญัติเก่ียว 

กับการเบิกจายงบประมาณ การเงิน 

2. หนวยงานสวนใหญไมมีมาตรการ

การเรงรัด ติดตาม การเบิกจาย

งบประมาณใหเปนไปตามแผนการ

เรงรัดในแตละเดือน 

3. ประเภทของโครงการท่ีขอใช

งบประมาณไมสอดคลองกับระเบียบ

การเบิกจาย 

4. การเบิกจายไม เปนไปตาม 

แผนการเบิกจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

1. แตงตั้งคณะกรรมการเรงรัด 

การใชงบประมาณ 

2. จัดทําคูมือเร่ืองระเบียบ และ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

วิธีการเบิกจายงบประมาณ 

3. เผยแพรระเบียบท่ีทันสมัยให

ทราบอยางท่ัวถึง 

4. จัดอบรมใหความรูในเร่ือง การ

เบิกจายงบประมาณ ระเบียบตาง ๆ 

ใหกับเจาหนาท่ี และผูท่ีเก่ียวของใน

การปฏิบัติงาน 

5. สรางระบบพ่ีเลี้ยงแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

6. สรางระบบการรายงานผลและ

ติดตามผลการดํ า เ นินงานตาม

เปาหมายการจัดสรรเงินงบประมาณ

ใหเปนไปตามแผน 

7. มีบทลงโทษโดยการตัดงบ 

ประมาณสําหรับหนวยงานท่ีเบิกจาย

งบประมาณไมเปนไป ตามแผน หรือ

เพ่ิมการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

หนวยงานท่ีเบิกจายงบประมาณได

เปนไปตามแผน 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน 

  ระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน 

  ระดับปานกลาง 

ผลการดําเนินงาน 

1. แตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดการ

ใชงบประมาณ 

2. เผยแพร ใหความรูในเร่ืองการ

เบิกจายงบประมาณ ระเบียบตาง ๆ 

ใหกับเจาหนาท่ี และผูท่ีเก่ียวของใน

การปฏิบัติงาน 

3. มีระบบการรายงานผล และ

ติดตามผลการดํ า เ นินงานตาม

เปาหมายการจัดสรรเงินงบประมาณ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ใหเปนไปตามแผน 

4. มีบทลงโทษโดยการตัดงบ 

ประมาณสําหรับหนวยงานท่ีเบิกจาย

งบประมาณไมเปนไปตามแผนหรือ

เพ่ิมการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

หนวยงานท่ีเบิกจายงบประมาณได

เปนไปตามแผน 

5) ความเส่ียงทางดานการเงิน 

ความเส่ียง 

เอกสารการเบิกจายไมตรงตาม

แหลง เ งินและระเบียบเบิกจาย

กระทรวงการคลัง 

สาเหตุความเส่ียง 

1. ผูขออนุมัติเบิกจายบันทึกขอมูล

ในเอกสารเบิกจายไมตรงแหลงเงิน

งบประมาณ 

2. ขออนุมัติมีความเขาใจไมครบถวน

ตามระเบียบ วิธีการท่ีจะตองปฏิบัติ

ในการเบิกจายเงิน 

3. กฎระเบียบขอบังคับกระทรวง 

การคลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

วิธีการปฏิบัติ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

   1. มีการจัดทําแนวปฏิบัติในการ

เบิกจายเงินใหแกผูขออนุมัต ิ

  2. มีการเผยแพรกฎ ระเบียบ ขอ 

บังคับและขอกฎหมายอื่นท่ีปรับปรุง

เปนปจจุบันใหแกผูขออนุมัติเบิก

จายเงิน 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน 

  ระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน 

  ระดับปานกลาง 
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ผลการดําเนินงาน 

1. มีการปรับปรุงขอปฏิบัติให

ทันสมัย ถูกตองและแจงใหผูขอ

อนุมัติทราบ 

2. มีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู

ความเขาใจแกผูขออนุมัติเบิกจาย 

 4 บริหารงานดวยหลักธรรมา-

ภิบาลอยางครบถวนท้ัง 

10 ประการท่ีอธิบายการ

ดําเนิน งานอยางชัดเจน 

ผู บ ริหา รของมหา วิทยาลั ย 

บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

โปรงใส ตรวจสอบได พรอมรับผิดชอบ 

สรางความม่ันใจแกสังคม มีการตอ 

ตานการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ

บริหารงานเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปน

องคกรคุณธรรมและมีความโปรงใส

ในการปฏิบัติราชการ ยึดหลักดังน้ี 

1) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตาม

กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 

2) ปลูกฝงและสรางความตระ- 

หนักรู คานิยมในการตอตานทุจริต

คอรรัปช่ัน รูจักแยกแยะประโยชน

สวนตนกับประโยชนสวนรวม มี

กิจกรรมการปลูกฝงคานิยมตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวกับคุณธรรมและความโปรงใส 

มีทัศนคติท่ีดีในการดําเนินงาน โดย

มหาวิทยาลัย มีการประชาสัมพันธ

อยางตอเน่ือง และมีกิจกรรมท่ีผูบริหาร

อธิบายดวยสื่อวีดิทัศน ITA : การพัฒนา

และปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกรอบ

การประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจ 

เกิดทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัตงิาน

อยางซ่ือสัตยสุจริต  

3) ไมยอมรับพฤติกรรมการ

ทุจริตคอรรัปช่ัน 

5.2.4.1 รายงานผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ปงบประมาณ 2562 (ITA) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

5.2.4.2 ประกาศมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี เร่ืองเจตจํานงในการ

บริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี พ.ศ. 2562 

5.2.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง มาตรการใหผู 

มีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมใน  

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2562 

5.2.4.4 ประกาศมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี เ ร่ืองมาตรการจัด 

การเร่ืองรองเรียนทุจริต พ.ศ. 2562 

5.2.4.5 ประกาศมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี เร่ืองมาตรการสงเสริม

ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

พ.ศ. 2562 

5.2.4.6 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล พ.ศ. 2562 

5.2.4.7 รายงานผลการดําเนินการ

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล พ.ศ. 2562 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

4) สรางสังคมท่ีมีจิตสํานึกตระหนัก

ถึงผลราย และตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ันทุกรูป แบบมีกิจกรรมใน

การประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ไดนํา infographic ในการ

เผยแพรขอ มูล เปนการปลูกฝ ง

คานิยมสุจริตใหกับบุคลากร โดย

มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ

อยางตอเน่ือง ท้ังการงดรับของขวัญ

ของฝากทุกเทศกาล ซ่ึงเปนสวนหน่ึง

ของนโยบายในการปองกันและ

ตอตานการทุจริต มีการช้ีแจงในท่ี

ประชุมใหบุคลากรมีความเขาใจถึง

การงดรับ ของขวัญของฝากทุก

เทศกาล และมีการกลาวในการประชุม

ถึงสโลแกนท่ีวา “มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี ยึดถือความถูกตอง

เปนใหญ สุจริตใจในการทํางาน” 

5) มุงบริหารมหาวิทยาลัยตาม

หลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 ประการ 

ท่ีมหา วิทยาลัย ยึดหลักบ ริหาร

จัดการตามแนวทางและนโยบายท่ี

ไดกําหนดโดย มีตัวอยางผลการ

ดําเนินงานดังน้ี 

1. หลักประสิทธิผล  

(Effectiveness)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีการ

บริหารงานใหเกิดประสิทธิผลโดย    

มีการจัดทําและดําเ นินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป และมี

การดําเนินการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ โดยมีการประเมินผลการ

5.2.4.8 ระเบียบและขอบังคับ

มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ ธ น บุ รี 

ขอบังคับและระเบียบพนักงาน

มหาวิทยาลัย  

5.2.4.9 ฐานขอ มูลสารสนเทศ  

ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน 

ระบบงานพัสดุ ระบบบุคลากร และ

ระบบเงินเดือน  

5.2.4.10  เว็บบอรดมหาวิทยาลัย 

สายตรงอธิการบด ี

5.2.4.11 รายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป

งบประมาณ 2561  

5.2.4.12 แผนปฏิบัติการราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2562 

5.2.4.13 รายงานผลการใชจาย

งบประมาณรายไตรมาส ประจําป

งบประมาณ 2562 

5.2.4.14 การปรับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สูความ

เปนเลิศ Reprofiling  

5.2.4.15 คําสั่งมอบหมายงานใหกับ

รองอธิการบด ี

5.2.4.16 ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 

จํานวนเร่ืองอุทธรณรองทุกข และ

การดําเนินการ 

5.2.4.17 รายงานผลการประเมิน

ตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ปการศึกษา 2562  

5.2.4.18 รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏธนบุรี 



 

 

203 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ปฏิบัติราชการและการประกัน

คุณภาพเปนประจําทุกปพรอมท้ังมี

การนําผลมาทบทวนและปรับปรุง

ในประเด็นท่ีสามารถพัฒนาใหเกิด

ประสิทธิผลมากขึ้น 

2. หลักประสิทธิภาพ  

(Efficiency)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดมี

การนําระบบหรือกระบวนการปฏิบัติ 

งานโดยการใชเทคนิคและเคร่ืองมือ

การบริหารจัดการอยางเหมาะสม 

ใหมหาวิทยาลัยสามารถใชทรัพยากร

ท้ังดานตนทุนแรงงาน และระยะเวลา

ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา

ขีดความ สามารถในการปฏิบัติ

ราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของประชาชน และผู

มีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3.หลักการตอบสนอง  

(Responsiveness)     

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ไดยึด

ตามประกาศเร่ืองมาตรการใหผูมี

สวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการ

ดําเ นินงานของมหาวิทยาลัยใน 

พั น ธ กิ จ ด า นก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต 

งานวิจัย การบริการวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย เชน มีการดําเนินการ

เปดรับขอเสนอแนะจากนักศึกษา

หรือผูมีสวนไดสวนเสียหรือชุมชน

หรือหนวยงานภายนอก และนํา

ขอเสนอแนะน้ันมาปรับปรุงหรือ

ปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความตองการ

5.2.4.19 มติสภามหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี ในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 

7/2563 วันจันทรท่ี 3 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 เห็นชอบแผนการจัด

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี      

ปการศึกษา 2563 - 2565  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ของนักศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสยี

และสรางความพึงพอใจ ผานเว็บ

บอรดของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงมี

มาตรการการจัดการเร่ืองรองเรียน

ทุจริตอยางชัดเจน 

4. หลักภาระรับผิดชอบ  

(Accountability)  

ผู บ ริหา รขอ ง มหา วิ ทยาลั ย

บริหารการดําเนินงานตามภารกิจ 

โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือแสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและ

ผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว 

โดยความรับผิดชอบน้ัน อยูในระดับ

ท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ 

รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกใน

การรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

และมีการมอบหมายงานตามลําดับ 

ตั้งแตรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบด ี

คณบดี ผูอํานวยการ และหนวยงาน

ตางๆ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

5. หลักความโปรงใส  

(Transparency)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีการ

บริหารงานดวยความโปรงใส โดยมี

กลไกตาง ๆ ท่ีเอื้อตอการทํางาน

และสามารถตรวจสอบได ดวยการ

เปดเผยขอ มูลให ทุกคนหรือผู ท่ี

เก่ียวของรับทราบ อาทิ เว็บไซต

ของมหาวิทยาลัย การรายงานทาง

การเงิน การเผยแพรขอมูล ผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มี

หนวยงานตรวจสอบภายในและ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ภายนอก ทําหนาท่ีตรวจสอบการ

ปฏิบัติ งานของมหาวิทยาลัย มี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มีการประเมินคุณธรรมความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ มีมาตรการสงเสริมความ

โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางของ

มหาวิทยาลัย 

6. หลักการมีสวนรวม  

(Participation)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดมี

การสงเสริมใหเกิดกระบวนการท่ีทุก

กลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู

เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดง

ทัศนะ รวมเสนอปญหา /ประเด็นท่ี

สําคัญท่ีเก่ียวของรวมคิดแนวทาง 

การแกไขปญหา รวมในกระบวนการ

ตัดสินใจและรวมกระบวนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยดานตาง ๆ และเปด

โอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในทุก

กลุม และในการดําเนินงานพันธกิจ

ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เชน พันธกิจการ

บริการวิชาการแกสังคม ก็สรางการ 

มีสวนรวมใหชุมชนและหนวยงาน

ภายนอกรวมกันวิเคราะห และจัดทํา

แผนการบริการวิชาการแกสังคม 

ส ง ผล ให กา รบ ริ การ วิ ชาการ มี      

การดําเนินงานท่ีสอดคลองความ

ตองการของทองถิ่นอยางแทจริง 

และสอดคลองกับยุทธศาสตรใหม
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 

20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) อีกดวย  

7. หลักการกระจายอํานาจ  

(Decentralization)  

ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีแนวทาง 

การบริหารตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ยึดหลักการกระจายอํานาจ โดยมี

การมอบหมายภาระงานลงสูผู ใต 

บังคับบัญชาตามลําดับขั้น ซ่ึงการ

มอบหมายภาระงานหรือกระจาย

อํานาจน้ัน มีระบบการควบคุม กํากับ 

ติดตาม ในการบริหารจัดการตาม

ภารกิจมหาวิทยาลัย ใหหนวยงานมี

ความคลองตัวในการดําเนินงาน   

8. หลักนิติธรรม (Rule of law)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยยึดถือ

หลักการบริหารงาน “ครองตน 

คร อง งาน  แ ละคร อ งธ รร ม ” 

บริหารงานตามอํานาจของกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหาร

ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือก

ปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหเกิดความ

เปนธรรมเปนมาตรฐานเดียวกัน มี

การปฏิบัติราชการโดยใชขอบังคับ 

ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยใน

การกํากับดูแล พรอมยังไดสงเสริม

บุคลากรปฏิบัติตามกฎขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

9. หลักความเสมอภาค  

(Equity)  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย มีการ

บริหารดวยความเสมอภาคและเทา

เทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติแบงแยก 

เพศ เช้ือชาติ ศาสนา สถานะ ระดับ

การศึกษา และอื่น  ๆพรอมยังสงเสริม

ใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติตอผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 

นักศึกษา และผูขอรับบริการดวย

ความเสมอภาคเทาเทียมกัน เชน 

การรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษา

ตอโดยไมกีดกันเลือกปฏิบัติดวย

เหตุผลเร่ืองถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ความ

พิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ  

10. หลักมุงเนนฉันทามติ  

(Consensus Oriented)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยยึด

ฉันทามติ เพ่ือหาสรุปตกลงรวมกัน

ภายใตผู มีสวนไดสวนเสียเพ่ือนํา

ขอตกลงไปปฏิบัติ พรอมกันน้ันยัง

เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับได

แสดงความคิดเห็นเทาเทียมอยาง

เสรี เพ่ือนําเอาขอเสนอแนะ ความ 

คิด เห็นตาง ๆ ของบุคลากร เชน 

ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา

ตามมา ตรฐ านการศึ กษาขอ ง

มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 - 

2565 ท่ีมุงเนนรับฟงความคิดเห็น

อยางรอบดานจากผูบริหาร คณาจารย 

เจาหนาท่ีและประชาคมทุกทาน 

 จากผลการบริหารงานท่ียึดม่ัน

ในหลักธรรมาภิบาล ดังกลาวสงผล

ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี มี

คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ 

2562 (ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) มีคะแนนอยูที่ 

94.70 เปนอันดับหน่ึงของกลุม

สถาบันอุดมศึกษา  

 5 การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ในมหา วิ ทยาลั ย มี กา ร

ดําเนินการจัดการความรู

ตามระบบ 

มีการกํากับติดตามการดําเนิน 

งานการประกันคุณภาพ โดยมีการ

กําหนดใหทุกหลักสูตร คณะ และ

หนวยงานสงตัวแทนเขามารวมเปน

คณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งคําสั่ง

คณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป

การศึกษา 2562 มีการประชุมเพ่ือ

กํ า กั บ ติ ด ต า ม ง า นข อ ง ร ะดั บ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

หนวยงาน พรอมท้ังยัง เปนเว ที

สํ าหรับการแลกเปลี่ ยน เ รียน รู

เ ก่ี ย ว กั บ ก า รป ระ กั นคุ ณภ า พ

การศึกษา  

การจัดความรูภายในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญ

ของการจัดการความรู  ไดมีการ

ดําเ นินการสนับสนุนการจัดการ

ความรูใหความรูกับทุกหนวยงาน 

เ พ่ือให ทุกหนวยงานพัฒนาการ

จัดการความรูใหเปนระบบ มีการ

แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

โดยท่ีมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน

5.2.5.1 แตงตัง้คําสั่งคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ประจําปการศึกษา 2562 

5.2.5.2 การจัดการความรูมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

5.2.5.3 เอกสารในการใหความรู 

5.2.5.4 แบบสํารวจความคิดเห็น

เก่ียวกับการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

5.2.5.5 ระเบียบวาระการประชุม 

5.2.5.6 สรุปผลการจัดการความรู

ดานวิจัย ดานผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพ่ือกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ และดานการเรียนการ

สอน (คร.) 

5.2.5.7 เลม “เทคนิคการพิชิต

ตําแหนงทางวิชาการและเขียนวิจยั

อยางไรใหไดทุนภายนอก” (มส.) 

5.2.5.8 กิจกรรมการจัดการความรู

ในเร่ืองการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัย 

(วจก.) 

5.2.5.9 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

เ ร่ือ ง การดํ าเ นินงานด านการ

จัดการความรู ปการศึกษา 2562 

(วท.) 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ดังน้ี  

โครงการอบรมการจัดการความ 

รูดานประกันคุณภาพการศึกษา    

ปการศึกษา 2562 เม่ือวันท่ี 25 

พฤศจิกายน 2562 นอกจากการ

สนับสนุนทุกหนวยงานแลว  

มหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็น

การพัฒนาหลักสูตรดวยเกณฑ AUN - 

QA (ASEAN University Network 

Quality Assurance) มีการดําเนิน 

งานดังน้ี                        

1. บุคลากรของงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ไดเขารวมอบรม

หลักสูตร AUN - QA Overview & 

AUN-QA Implementation and 

Gap Analysis เม่ือวันท่ี 16 - 17 

ตุลาคม 2562                                    

2. จัดโครงการอบรมการขับเคลื่อน

คุณภาพหลักสูตรสูมาตรฐานสากล

ดวย AUN - QA เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 

2562               

3. จัดประชุมซักซอมความเขาใจ

และหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร

โดยใชเกณฑ AUN - QA คร้ังท่ี 1/2563 

เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2563 และคร้ัง

ท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 

2563 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยัง มี 

การสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ขั บ เ คลื่ อ นคุณภาพหลั กสู ต ร สู

มาตรฐานสากลดวย AUN - QA 

จากทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

การแลก เป ล่ียนเรียนรู กั บ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

หนวยงานภายนอก 

เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาไดตอนรับ

คณะนักเรียนหลักสูตรอาชีพ เพ่ือ

เลื่อนฐานะนายทหารประทวน ช้ัน

พันจาเอก พรรคพิเศษ เหลาดุริยางค 

จากโรงเรียนดุริยางค กองดุริยางค 

ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี

การแลกเปลี่ยนการพัฒนางานท้ังใน

ดานระบบ กลไก ดานบุคลากรและ

มีการใชการประกันคุณภาพการศึกษา

เปนฐานในการพัฒนางานท้ังใน

ระดับหลักสูตร คณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมีการสรางแนว

ปฏิบัติที่ดี  

โดยมีการนําผลจากการประเมิน

ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ป

การศึกษา 2561 มาจัดการแลก 

เปลี่ยนเรียนรู โดยนํามาเปนวาระ   

ในการประชุมคณะกรรมการการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 

4 ธันวาคม 2562 เปนวาระท่ี 6 

แลกเปลี่ยนเรียนรู วาระท่ี 6.1 ผล

จากการประเมินระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะ ปการศึกษา 2561 

เ ม่ือ วันท่ี 9 มกราคม 2563 

มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณ 

ภาพการศึกษาจัดพิธีมอบเกียรติ

บัตรในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) โดยมี
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ทาน ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง 

รักษาราชการแทนอธิการบดี เปนผู

มอบเกียรติบัตรใหกับตัวแทนระดับ

หลักสูตรและตัวแทนระดับคณะ ณ 

หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ช้ัน 

5 โดยเปนผลจากการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

ปการศึกษา 2561 เพ่ือสรางแนว

ปฏิบัติ ท่ีดีในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและเปนการสราง

แรงจูงใจในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการ ศึกษาภายใน 

การจัดการความรูระดับคณะ 

ทุกคณะมีการจัดการความรู

อยางเปนระบบ โดยมีการดําเนินงาน

ดังน้ี 

คณะครุศาสตร 

คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู

ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง และแหลงเรียนรู

อื่น ๆ ตามประเด็นความรูดังตอไปน้ี 

การจัดการความรู ดานการวิจัย 

ดานการจัดการเรียนการสอน และ

ดานผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยมี

การดําเนินการจัดการความรู ตามท่ี

กําหนดโดยกพร.7 ขั้นตอน เร่ือง

การจัดการความรู ดานวิจัย ดานผลิต

ผลงานทางวิชาการ เพ่ือกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ และดานการ

เรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มีการจัดการความรูเ ก่ียวกับ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ตําแหนงทางวิชาการและงานวิจัย 

โดยมีการจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “เทคนิคการพิชิตตําแหนง

ทางวิชาการและเขียนวิจัยอยางไร

ให ได ทุนภายนอก” เ ม่ือ วันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2562 และเม่ือสิ้นสุด

โครงการฯ คณะฯ ไดรวบรวมความ 

รูและเทคนิคตางๆจัดทําหนังสือ 

“เทคนิคการพิ ชิตตําแหนงทาง

วิชาการและเขียนวิจัยอยางไรใหได

ทุนภายนอก” และเผยแพรใหอาจารย

ท้ังคณะ อาจารยตางคณะและตาง

สถาบันไดนําไปใช และเผยแพร 

หนาเว็บไซตของคณะฯ อาจารยได

นําความรูท่ีไดรับจากการเขารวม

โครงการไปตอยอดพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการและขอรับทุนวิจัยจาก

ภายนอก สงผลใหมีอาจารยของ

คณะฯ ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เพ่ิมขึ้น และไดรับทุนวิจัยจากภายนอก 

คณะวิทยาการจัดการ 

ไดจัดกิจกรรมการจัดการความ 

รูในเร่ืองการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัย 

โดยประเด็นในการจัดการความรู

คร้ังน้ีคือ กลวิธีสอนท่ีอาจารยได

ทดลองใชในหองเรียนแลวประสบ

ความสําเร็จ ซ่ึงอาจารยท่ีเขารวมได

แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยความสนใจ 

และทางผูจัดโครงการไดนําเผยแพร

ผานทาง facebook ของคณะ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มีการดําเนินงานดานการจัดการ

ความรู ดังน้ี 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัด 

การความรู คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2562 

มีขั้นตอนดังน้ี 

- ประเด็นความรู คือ การทําผล 

งานวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย  

- เปาหมายการจัดการความรู 

คือ คณาจารยคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

- ผูถายทอดประสบการณ  

- กําหนดการดําเนินงาน 

- มีการสัมภาษณผูถายทอด

ประสบการณ เพ่ือถอดบทเรียนเปน

คูมือแนวปฏิบัติในการขอกําหนด

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ

เผยแพรผานเว็บไซต 

- มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู และสรุปผลลัพธการเรียนรู 

รายงานตอผูบริหาร 

 6 การกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนการ

บริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

มหา วิทยาลั ย มีแผนพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(พ.ศ. 2558 - 2562) ซ่ึงไดรับการ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.

2558 คร้ังท่ี 8/2558 

มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 

การพัฒนาของบุคลากรใหเปน ไป

ตามแผนเร่ิมตั้งแตกระบวน การ 

สรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การ

พัฒนาคนเพ่ือนําไปสูการพัฒนางาน 

ไดแก การฝกอบรม การขึ้นสูตําแหนง

ท่ีสูงขึ้น รวมถึงกระบวนการพิจารณา

5 .2.6 .1  แผนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.

2558 - 2562) 

5.2.6.2 รายงานผลการดําเนินงาน

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล พ.ศ. 2562 

5.2.6.3 โครงการสรรหาเพ่ือบรรจุ

และแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบัติงาน

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด

มหาวิทาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป 

งบประมาณ 2563 

5.2.6.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เร่ืองการแตงตั้งขาราชการ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ของกองทุนพัฒนาบุคลากรท่ีใหการ

สนับสนุนในดานการลาศึกษาตอ 

และการทําผลงานวิชาการ  

จากการสนับสนุนขางตนจึง

ส งผลการดํ า เ นินงานประจํ าป

การศึกษา 2562 ดังน้ี 

1. มีการสรรหาพนักงาน

มหาวิทยาลัย 5 คร้ัง ไดบุคลากรท่ีมี

ความรูความสามารถ 25 อัตรา 

จําแนกออกเปน สายสนับสนุน

วิชาการ 18 อัตรา สายวิชาการ 7 

อัตรา 

2. การจัดการอบรมในปการ 

ศึกษา 2561 เ พ่ือ พัฒนาความรู

ความสามารถให บุ คลากรส า ย

ส นับ ส นุน วิชา กา ร  ส ง ผล ให ป

การศึกษา 2562 มีบุคลากรดํารง

ตําแหนงท่ีสูงขึ้น จํานวน 18 ราย 

จําแนกออกเปน 

2.1) ตําแหนงบริหาร 3 ราย 

2.2) ระดับชํานาญงาน 1 ราย 

2.3) ระดับชํานาญการ 14 ราย 

3. การรับทุนการศึกษาจาก

กองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ิมจากป

การศึกษา 2561 จํานวน 1 ราย 

4. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน

และผลักดันบุคลากรสายวิชาการให

ทําผลงานทางวิชาการ และการรับ

เงินทุนสนับสนุนการทําผลงาน

วิชาการจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 

โดย เ พ่ิมจากปการศึกษา 2561 

จําแนกออกเปน 

4.1) ดํารงตําแหนงรอง

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให

ดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น ตําแหนง

ประเภทผูบริหาร 

5.2.6.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เร่ืองการแตงตั้งขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให

ดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น ตําแหนง

ประเภทท่ัวไป 

5.2.6.6 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เ ร่ืองการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหน ง

สูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

5.2.6.7 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เร่ืองการแตงตั้งและการให

ไดรับเงินประจําตําแหนง 

5.2.6.8 ระเบียบมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี วาดวยกองทุนพัฒนา

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี พ.ศ. 2558 

5.2.6.9 หนังสือกองพัฒนาระบบ

บริหารท่ี อว 0642.30/593 เร่ือง

ขอ มูลประกอบการจัดทําแผน 

พัฒนาบุคลากรมหา วิทยาลั ย   

ราชภัฏธนบุรี ระยะเวลา 5 ป 

5.2.6.10 แบบการติดตามและ

ประเ มินผลโครงการตามแผน 

พัฒนาบุคลากร 

5.2.6.11 www.dru.ac.th/reports 



 

 

215 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ศาสตราจารย 2 ราย 

4.2) ดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย 17 ราย 

4.3) ผูท่ีไดรับเงินทุนสนับสนุน

การทําผลงานวิชาการ 18 ราย 

มหา วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร กํ า กั บ

ติดตามผลการดําเนินงานโดยให

หนวยงานในสังกัดรายงานผลการ

พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานพรอมท้ังสนับสนุนให

เผยแพรขอ มูลการจัดโครงการ

พัฒนาบุคลากรผานเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย สรุปไดดังน้ี 

  1. โครงการพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการตามสมรรถนะการ

ปฏิบัติงาน จํานวน 23 โครงการ 

   2. โครงการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ ตามสมรรถนะ

การปฏิบัติงาน จํานวน 19 โครงการ 

 7 การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ในมหา วิทยาลั ย มีกา ร

ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายใน ตามระบบ

และกลไกท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด ประกอบดวยการ

ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

  จากกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ 3 

กําหนดใหสถาบันการศึกษาแตละ

แหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา พรอม

ท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถาบันการศึกษาท่ีมุงคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนิน 

การตามแผนท่ีกําหนดไวจัดใหมีการ

ประเมินผล และตรวจสอบมาตรฐาน

การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม

ผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถาน 

5.2.7.1 คําสั่งท่ี 2500/2562 เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปการศึกษา 2562 

5.2.7.2 เปาหมายแตละตัวบงช้ีตาม

องคประกอบในการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562 (1 

มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 

2563) 

5.2.7.3 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปการ 

ศึกษา 2562 

5.2.7.4 แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และจัดสงรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหแกหนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล

สถาบันการศึกษาเปนประจําทุกป 

มหาวิทยาลัยไดรวมกับกลุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 33 แหง 

รวมกันพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคลองกับแผน 

การศึกษาแหงชาติ 20 ป พ.ศ. 2560 

- 2579 มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ

พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอดุมศึกษา 

พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตรใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ป  

ตอจากน้ันมหาวิทยาลัยไดจัด 

ทํามาตรฐานการศึกษา ระบบและ

เกณฑการประกันคุณภาพการ 

ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการ 

ศึกษา 2562 และไดผานการเห็น 

ชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี คร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวันจันทร

ท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ครอบคลุม

พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

ท้ัง  4 ด าน และอั ตลั กษณ ขอ ง

มหาวิทยาลัย ซ่ึงทําการเพ่ิมเติม  

(Improvement Plan) ปการศึกษา 

2562 

5.2.7.5 แบบรายงานการกํากับติดตาม 

การดํ าเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ป

การศึกษา 2562 

5.2.7.6 ว า ระการประ ชุมคณะ 

กรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษา 

5.2.7.7 คู มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

ปการศึกษา 2562 

5.2.7.8 รายละเอียดการจัดสรรงบ 

ประมาณแผนดิน และงบประมาณ

รายไดของงานประกันคุณภาพการ 

ศึกษา ปการศึกษา 2562 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ตัวบง ช้ีสอดคลองกับบริบทการ

ดําเนินงาน ซ่ึงประกอบไปดวยการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 

ระดับ ดังน้ี 

    1) ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 

6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ

ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบ

ท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย องคประกอบ

ท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผูเรียน และองคประกอบ

ท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

นอกจากน้ียังเพ่ิมตัวบงช้ีท่ีใชวัด

คุณภาพของการจัดการศึกษาใหแก

บัณฑิตโดยอางจากตัวบงช้ีของการ

ประเมินของเครือขายการประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN 

– QA) เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาใหสามารถทัดเทียมกับ

สากลได 

  2) ระดับคณะ ประกอบดวย 

5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ

ท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบ

ท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การ

บริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

และองคประกอบท่ี 5 การบริหาร

จัดการ ตั วบ ง ช้ีและเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ ครอบคลุมการดําเนิน 

งานของคณะเพ่ือสนับสนุนการ

จัดการเ รียนการสอนของแตละ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักสูตร รวมท้ังกิจกรรมนักศึกษา 

การบริการนักศึกษา การใหบริการ

ทางวิชาการ การวิจัยการบริหาร

จัดการและการประกันคุณภาพของ

คณะ โดยเพ่ิมตัวบงช้ีท่ีสะทอนการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่นในองคประกอบท่ี 3 และ

องคประกอบท่ี 4  

3 )  ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องค 

ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย องคประกอบท่ี 

5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีและ

เกณฑการประกันคุณภาพการ 

ศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐาน

ดานศักยภาพการศึกษาและความ

พรอมในการจัดการศึกษา ประกอบ 

ดวย ดานกายภาพ  ดานวิชาการ 

ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการ

มาตรฐาน ดานการดําเนินการตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบ 

ดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการ

วิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม โดยเพ่ิมตัวบงช้ีท่ี

สะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการ



 

 

219 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

พัฒนาทองถิ่นในองคประกอบท่ี 3 

และองคประกอบท่ี 4 ท้ังน้ี ควร

มุง เนนการประกันคุณภาพการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ของแตละคณะ โดยครอบคลุมใน

ดานกายภาพการจัดการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ

ระดับมหาวิทยาลัย  

ใ นป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 2  น้ี

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการ

กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก

หนวยงานในมหาวิทยาลัยตามระบบ

และกลไกลท่ีมหาวิทยาลยักําหนด คอื 

การใชเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดขึ้นภายใตกระทรวงวาดวย

เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 มีดังน้ี 

1. การควบคุมคุณภาพ   มีการ

ดําเนินงานควบคุมคุณภาพ ดังน้ี 

1.1 นําขอเสนอแนะจากสภา

มหาวิทยาลัยดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา และขอกําหนดนโยบาย

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั

ลงสูหลักสูตร คณะ และหนวยงาน

สนับสนุน เพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

1.2 แตงตั้งดวยคณะกรรมการ

อํานวยการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา มีหนาท่ี ดังน้ี 

  - กําหนดนโยบายดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

  - กํากับดูแล องคประกอบ 

ตัวบงช้ีและเปาหมายการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย    

ปการศึกษา 2562 

  - ควบคุม ติดตามการดําเนิน 

งาน ของคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษาให

เปนไปดวยความเรียบรอย 

1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน 

งานกลางประกันคุณภาพการศึกษา มี

หนาท่ีดังน้ี 

  - ดําเนินงานตามนโยบายและ

แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

  - ดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา (Improvement 

Plan) การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในหนวยงานใหสอดคลองกับแผน

ของมหาวิทยาลัย 

  - พัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายใน ใหสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน

การอุดมศึกษา มาตรฐานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ และ ระบบ CHE QA online 

ในระดับหลักสูตร คณะ หนวยงาน

สนับสนุน และมหาวิทยาลัย 

  - พัฒนาแนวทางการประสาน 

งานและสนับสนุนทุกหนวยงาน 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจ ความชวยเหลือ 

และประชาสัมพันธการประกัน

คุณภาพระหวางหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  - ดําเนินการจัดทํารายงาน
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประจํ าป ท่ี เปนรายงานประเมิน

คุณภาพ (SAR) ท่ีมีขอมูลครบถวน

ตามเกณฑมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น และ

สอดคลองมาตรฐานการอดุมศึกษาซ่ึง

กําหนดไวในระบบ CHE QA online 

และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การประกันคุณภาพการศึกษาให

เปนไปตามเกณฑคุณภาพ 

  - จัดประชุม อบรม สัมมนา 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะเก่ียวกับ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  - ดําเนินการจัดการเพ่ือรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในประจําป 

1.4 กําหนดผูกํากับดูแล และผู

จัด เก็บขอมูล ตามองคประกอบ 

1.5  จัดทําปฏิทินการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

     1.6 มอบคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ใหกับระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ เพ่ือเปนแนวทางใน

การปฏิบัติท่ีดี 

    1.7 จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ หนวยงาน

สนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย 

โดยมีวัตถุประสงคใหบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยฯ เขาใจเร่ืองเกณฑ

มาตรฐานการประกันคุณภาพฯ โดย

ผานรูปแบบการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

2. การติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพ 

คณะกรรมการอํานวยการทํา

หนาท่ีควบคุม ติดตามการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไป

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในปฏิทิน

การประกันคุณภาพการศึกษา มี

ระบบติดตามผลการดํ าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  โดย

ติดตามทุกๆ 6 เดือน และ 9 เดือน 

และมีนําผลการรายงานการติดตาม

ดังกลาวฯ มารายงานตอท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเ นินงานกลาง

ประกันคุณภาพ 

3. ประเมินคุณภาพ  

     ในชวงสถานการณการระบาด

ของไวรัส COVID-19 ตามท่ีประชุม

อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาท่ัว

ประเทศ เม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2563 

ท่ีผานมา มี ดร.สุวิทย เมษินทรีย 

รมว .กระทรวงการอุดมศึ กษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

เปนประธานการประชุมหารือกับ

อธิการบดีสถาบันอุดม ศึกษาท่ัว

ประเทศมีการแจงการเลื่ อนส ง

ขอมูลการประกันคุณภาพภายใน 

ออกไป 1 ภาคการศึกษา  

มหาวิทยาลัยจึงไดทบทวนและ

แจงใหหนวยงานภายในเลื่อนการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ หนวย

สนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ออกไป 1 เดือน โดยกําหนดการ

ประเมินคุณภาพ ดังน้ี 

ระดับหลักสูตร ระหวางวันท่ี 

20 - 30 กรกฎาคม 2563 

ระดับคณะ ระหวางวันท่ี 17 - 

27 สิงหาคม 2563 

ระดับหนวยงานสนับสนุน ระหวาง

วันท่ี 17 - 27 สิงหาคม 2563 

ระดับมหาวิทยาลัย วันท่ี 21 – 

22 กันยายน 25623 

การนําผลประเมินมาปรับปรุง

และพัฒนา 

การจัดทํารายงานผลการประเมิน

ตนเองระดบัมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนการ

ประมวลผลการดํ าเ นินงานของ

หนวยงานตางๆ ตามตัวบงช้ีและนํา

รายงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

รวมท้ัง มีการส ง รายงานผลการ

ประเมินตนเองใหกับหนวยงานตน

สังกัดตามเวลาท่ีกําหนดผานระบบ 

CHE QA Online และนําผลการ

ประเมินคุณภาพ ขอเสนอแนะท่ีได

จากคณะกรรมการไปจัดทําแผน 

พัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะท่ี

ไดจากคณะกรรมการการประเมิน  

มาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) เพ่ือเปนแนว 

ทางในการปรับปรุงการทํางาน และ

สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนิน 

งานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุก

ตัวบงช้ี 

นอกจากน้ันแลวมหาวิทยาลัยมี
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน โดย

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร คือ ระบบ 

MIS ซ่ึงเปนระบบงานท่ีครอบคลุมทุก

ดาน ไดแก ระบบบุคลากร ระบบ

การเงิน พัสดุ บัญชี ระบบตนทุน 

ระบบรับนักศึกษา ระบบงานบริการ 

และระบบ UOC สป.อว. ซ่ึงสนับสนุน

ขอมูลรายงานการประเมินตนเองตาม

ระบบฐานขอมูลดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับ อุดมศึกษา 

(CHE QA Online) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทกุขอ 5.00  - 

 

ตัวบงชี ้5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

อธิบายตัวบงชี้ 

 ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละมหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตามและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งมีผลการดําเนินงานใน

แตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

 
 

คะแนนที่ได = 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

จํานวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
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หมายเหตุ : คณะที่ดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 

และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะน้ันมาคํานวณในตัวบงชี้น้ี แตตองรายงานผล

ในตัวบงชี้น้ีใหครบถวน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2562 

 คณะครุศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี       4.31 คะแนน  

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี      4.37 คะแนน  

 คณะวิทยาการจัดการ ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี       4.40 คะแนน  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี      4.15 คะแนน  

ดังน้ันคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทกุคณะ  

 
 

 

รายการหลักฐาน 

 5.3.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร 

  5.3.1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร  

และสังคมศาสตร 

 5.3.1.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ 

  5.3.1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรล)ุ 

4.00 

ผลการประเมินของทุกคณะ 

(4.31+4.37+4.40+4.15)/4  

= 4.31 

4.31  - 

 

 

 

 

 

 

4.31 + 4.37 + 4.40 + 4.15 
= 4.31 คะแนน 

4 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 มหาวิทยาลัยมีหนาที่กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมี

การดําเนินการต้ังแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงช้ี

และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถ

สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมปีระสิทธิภาพ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไป

ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 2.  มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผล

การติดตามใหกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพือ่สนับสนุนการดําเนินงานของหลกัสตูรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 4.  นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับมหาวิทยาลัย

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 5.  นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน

ของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

227 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกใน

การกํากับติดตามการ

ดํ า เ นิ นการประ กั น

คุณภาพหลักสูตรและ

คณะให เ ป นไปตาม

องคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 

มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา กํากับติดตาม

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ                                                                            

โดยกําหนดใหทุกหลักสูตร คณะ และ

หนวยงานส งตัวแทนเข ามารวมเปน

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

รับทราบนโยบายท่ีเ ก่ียวของกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และกํากับ

ติดตามงานประกันคุณภาพของระดับ

หลักสูตร และคณะ พรอมท้ังยังเปนเวที

สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู เก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหสามารถ

ดํา เ นินงานด านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน อยางครบถวน โดย

ระบบและกลไกดังน้ี  

การควบคุม มหาวิทยาลัยมีการ

กําหนดเปาหมายในแตละตัวบงช้ี เพ่ือให

บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว มีการจัดประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษา เปนประจําทุกเดือน 

เพ่ือเปนการควบคุมใหไปถึงเปาหมายท่ีตั้ง

ไว และสําหรับแกไขปญหาในระหวางทาง 

ติดตามการดําเนินงาน มีการติดตาม

ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการ 

ศึกษา โดยติดตามทุกๆ 6 เดือน และ 9 

เดือน และ 

ประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัย ได

จัดใหมีการประเมินคุณภาพการ ศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หนวยงาน 

และมหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําเลมรายงานการประเมินตนเอง 

5.4.1.1 คําสั่งท่ี 2500/2562 เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปการศึกษา 2562 

5.4.1.2 คําสั่งท่ี 1918/2563 เร่ือง 

แตงตั้ งคณะกรรมการจัดทําเลม

รายงานประเมินตนเอง ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 

2562 

5.4.1.3 เปาหมายแตละตัวบงช้ีตาม

องคประกอบในการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562 (1 

มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 

2563) 

5.4.1.4 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน

คุ ณภาพการศึ กษา  ประจํ า ป

การศึกษา 2562 

5.4.1.5 แบบรายงานการกํากับ 

ติดตาม การดําเนินงานตามแผน 

พั ฒนาคุ ณภาพ ( Improvement 

Plan) ปการศึกษา 2562 

5.4 .1.6 บันทึกขอความท่ี  อว 

0642.24/118 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 

2562 เร่ือง แจงมติท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังท่ี 

10/2562 เร่ืองสรุปผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 

2561 

 



 

 

228 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเลมรายงาน

การประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัยมี

ความครบถวนสมบูรณ มีแนวทางการ

เขียนในแตละองคประกอบเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน พรอมท้ังสามารถสรุป

การดําเ นินงานตลอดท้ังปการศึกษา 

2562 ใหคณะกรรมการผูตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาไดเห็นภาพรวมในการ

ดําเนินงานจากเลมรายงานการประเมิน

ตนเองเลมน้ี  

หลังจากตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เรียบรอยแลว ทางงานประกันคุณภาพจะ

นํารายงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

รวมท้ังมีการสงรายงานผลการประเมิน

ตนเอง ใหกับตนสังกัด ตามเวลาท่ีกําหนด

โดยผานระบบ CHE QA Online พรอม

นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

และขอเสนอแนะท่ีไดจากคณะกรรมการ 

ผูประเมิน ไปจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) เพ่ือนํามาปรับปรุง

ในปถัดไป 

 2 มีคณะกรรมการกํากับ

ติดตามการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามระบบท่ี

กําหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการติดตาม

ให ก รรมกา ร ระดั บ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน 

งานกลางประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

การจัดประชุมเปนประจําตลอดปการ 

ศึกษา เพ่ือเปนการติดตามการดําเนินงาน 

ของระดับหลักสูตร คณะ และหนวยงาน 

แลวนําผลการติดตาม ท่ีไดรายงานในท่ี

ประชุมแจงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป 

 

5.4.2.1 คําสั่งท่ี 2500/2562 เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน   

กลางประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปการศึกษา 2562 

5.4.2.2 วาระการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5.4.2.3 แบบรายงานการกํากับ ติดตาม 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ปการศึกษา 

2562 



 

 

229 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจาํปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากร

เ พ่ื อ ส นั บ ส นุน ก า ร

ดําเนินงานของหลักสูตร

และคณะ ใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 

มีการจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณ

ใหกับหลักสูตร และคณะตาง ๆ ท้ังใน

สวนของเงินงบประมาณแผนดิน และเงิน

งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร 

และคณะ นําไปใชสําหรับการจัดการ

เรียนการสอน จัดกิจกรรมตาง ๆ การ

จัดซ้ือ จัดจางวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือใชในการ

สนับสนุนการเรียน การสอน และเพ่ือ

ดําเนินการตามองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตร 

และคณะ  

 

5.4.3.1 รายละเอียดการจัดสรรงบ 

ประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 

กันยายน 2562) 

5.4.3.2 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 

2562) 

5.4.3.3 รายละเอียดการจัดสรรงบ 

ประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุ รี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 - 30 

กันยายน 2563) 

5.4.3.4 รายละเอียดการจัดสรรงบ 

ประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 

ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

 4 นํ าผ ลกา รประ เ มิ น

คุณภาพทุกหลักสูตร 

และทุกคณะท่ีผานการ

พิจารณาของกรรมการ

ระดั บมหา วิทยาลั ย

เสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณา 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของระดับหลักสูตร และ

คณะ ป กา รศึ กษา 2562 นํ า เ สนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของระดับหลักสูตร ระดับคณะ  

5.4.4.1 บันทึกขอความ ท่ี สนป. 

091 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

เร่ือง มอบเร่ืองเขาวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

5.4.4.2 บันทึกขอความ ท่ี สนป. 

092 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

เร่ืองมอบเร่ืองเขาวาระการประชุม

สภามหาวิทยาลัย 

5.4.4.3 วาระการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

5.4.4.4 วาระการประชุมสภามหาวิทยาลยั 

5.4.4.5 ตารางสรุปผลการตรวจ



 

 

230 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2562 

5.4.4.6 ตารางสรุปผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ ประจําปการศึกษา 2562 

 5 นําผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะจากสภา

มหาวิทยาลยัมาปรับปรุง

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร

ดําเ นินงานของคณะ  

ใหมีคุณภาพดีขึ้นอยาง

ตอเน่ือง 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 

เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ัง

ท่ี 10/2562 และนําขอเสนอแนะจาก

สภามหาวิทยาลัย แจงใหคณะ ท้ัง 4 

คณะดําเนินการตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

เสนอแนะ 

สงผลใหการดําเนินงานของหลักสูตร

ในปการศึกษา 2562 มีคะแนนอยูใน

ระดับ “ดี” ทุกหลักสูตรตางจากเม่ือปท่ี

แลว ท่ีมีบางหลักสูตรอยูในระดับ “ปาน

กลาง”    

5 . 4 . 5 . 1  บั น ทึกข อ ความ  อ ว 

0642 . 24 /  1 18 ล ง วัน ท่ี  1 7 

ตุลาคม 2562 เ ร่ือ ง แจงมติ ท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี  ค ร้ั ง ท่ี  10/2562 เ ร่ือ ง

รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

5.4.5.2 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2561 

5.4.5.3 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2562 

5.4.5.4 ตารางสรุปผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ ประจําปการศึกษา 2562 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ

ทุกหลักสูตรผานองค 

ประกอบท่ี 1 การกํากับ

มาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีหลักสูตร

ท้ังหมด 33 หลักสูตร ประกอบดวย 

หลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 31 หลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร 

และป.บัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร 

โดยท้ัง 33 หลักสูตร ผานองคประกอบท่ี 

1 การกํากับมาตรฐานทุกหลักสูตร ซ่ึง มี

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร

อยูท่ีคะแนน 3.48 

5.4.6.1 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2562 

5.4.6.2 เลมรายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ทั้ง 4 คณะ ประจําป

การศึกษา 2562 
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลเุปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00   

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.1 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

5.2 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

5.3 4.25 คะแนนเฉลีย่ของผลการ

ประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 - 4.31 

5.4 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 5 4.83 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 5 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย และยึดหลักธรรมาภิบาล

ทั้ง 10 ประกาศ สงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มี

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ 2562 

( ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีคะแนนอยู

ท่ี 94.70 เปนอันดับหนึ่งของกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหความสําคัญใน

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการ ศึกษาใหกับหนวยงาน

สนับสนุนใหสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน

สนับสนุน และสอดคลองกับเกณฑการประเมิน

คุณภาพการในระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยควรมีเตรียมการสงเสริมใหบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑใหม 

และการขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตรสูมาตรฐานสากล

ดวย AUN - QA (ASEAN University Network 

Quality Assurance) ใหทั่วถึงทั้งองคกร 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
สรุปการประเมิน และ 

ทิศทางการพัฒนา 
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สรุปการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
สรุปการประเมิน 
 ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนการ
ประเมินโดย
กรรมการ 

 บรรลุ 
 ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.35 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 

ทุกหลักสูตร 
3.48 3.48  - 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.15 
26.92 

X 5 3.37 3.37  - 
40 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1.80 
28.34 

X 5 2.36 2.36  - 
60 

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 5.00  - 

ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 5.00  - 

ตัวบ่งชี้ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 5.00 มีการด าเนินการ 4 ข้อ 5.00 4.00  
ไม่ได้คะแนน 

ข้อที่ 5 
ตัวบ่งชี้ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 5.00  - 

ตัวบ่งชี้ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 3.00 
15.42 

= 3.86 3.86 3.86  - 
4 



 

 

234 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนการ
ประเมินโดย
กรรมการ 

 บรรลุ 
 ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบที่  2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัยหรืองานสังสรรค์ 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 5.00  - 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 4.70 
23.11 

= 4.62 4.62 4.62  - 
5 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4.25 
21.43 

= 4.29 4.29 4.29  - 
5 

ตัวบ่งชี้ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 

3.00 
41.46 

X 5 5.00 5.00  - 
20 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 5.00  - 

ตัวบ่งชี้ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

4.00 
100 

X 5 5.00 5.00  - 
12 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5.00 5.00  - 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.00 จ านวนองค์ความรู้ 12 เรื่อง 5.00 5.00  - 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนการ
ประเมินโดย
กรรมการ 

 บรรลุ 
 ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 5.00 มีการด าเนินการ 4 ข้อ 5.00 4.00  
ไม่ได้คะแนน 

ข้อที่ 5 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 5.00  - 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 4.25 
4.31+4.37+4.40+4.15 

4.31 4.31  - 
4 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 5.00  - 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.23  4.56 4.46   
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 ตารางการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน และ    
ตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ ระดับมหาวิทยาลัย 

 

องค์ 
ประกอบท่ี 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 - 4.50 การด าเนนิงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

1 8 
1.2, 1.3 

(3.37+2.36) 

1.4, 1.5  
1.6, 1.7 

(5.00+5.00+
4.00+5.00) 

1.1, 1.8 
(3.48+3.86) 

4.01 ระดับด ี

2 4 
2.2 

(4.62) 
2.1 

(5.00) 
2.3, 2.4 

(4.29+5.00) 
4.73 ระดับดีมาก 

3 2 - 
3.1 

(5.00) 
3.2 

(5.00) 
5.00 ระดับดีมาก 

4 2 - 
4.1 

(5.00) 
4.2 

(5.00) 
5.00 ระดับดีมาก 

5 4 - 
5.1, 5.2, 5.4 
(4.00+5.00+

5.00) 

5.3 
(4.31) 

4.58 ระดับดีมาก 

รวม 20 3 10 7 4.46 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
3.45 

ระดับพอใช้ 
4.80 

ระดับดีมาก 
4.42 

ระดับดี 
  

 
1) *ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลกัสูตร 
2) *ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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ทิศทางการพัฒนา 
 1. เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มปีระเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ  
(Improvement Plan) 

ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

แผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ  
(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 

แผนพัฒนาระดับคุณวุฒิ 
(ปริญญาเอก) 

12 คน 5 คน 15 คน 5 คน 15 คน 

แผนพัฒนาระดับคุณวุฒิ
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 าแหน่งทางวิชาการ (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 

แผนพัฒนาระดับคุณวุฒิ (ปริญญาเอก) 17 คน 21 คน 52 คน 

แผนพัฒนาระดับคุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน ป.โท  5 คน 
 

ป.โท  9 คน 
 

ป.โท  18 คน 
ป.เอก  2 คน 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

เลมรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายใน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 

 

 

 

ประจําปการศึกษา  2562 

(1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563) 

 

 

วันท่ี 21 - 22 กันยายน 2563 

  

 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

    1.  รองศาสตราจารย ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณกุล ประธานกรรมการ 

    2.  รองศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท กรรมการ 

    3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา ทองนิล  กรรมการ 

    4.  ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย  มหาบรรพต กรรมการ 

    5.  อาจารย ดร.สุรางคนา  มัณยานนท กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 





 

 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี

วันท่ี 21 - 22 กันยายน 2563 

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

สวนท่ี 1 บทสรุปสาํหรับผูบริหาร 

 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2562 น้ี มีวัตถุประสงคเพื่อการควบคุม

คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและ    

พัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไวอยางตอเน่ือง โดยพิจารณาตามองคประกอบที่สําคัญ ไดแก 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และการบริหารจัดการ เพื่อให

สามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและคนหาจุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน    

โดยมีวิธีการประเมินดังน้ี ตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 

ตลอดจนสนทนากลุมกับนักศึกษาและศิษยเกา รวมทั้งสังเกตโดยการตรวจเย่ียมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ซึ่งจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีของคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ (คปภ.) จํานวน 20 ตัวบงช้ี พบวาผลการตรวจประเมินในภาพ

รวมอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยตามตัวบงช้ี  5 องคประกอบเทากับ 4.46. ผลการประเมินตามราย

องคประกอบ ดังน้ี 

  องคประกอบที่ 1 คะแนน 4.01 ผลการดําเนินการอยูในระดับดี 

  องคประกอบที่ 2 คะแนน 4.73 ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก  

  องคประกอบที่ 3 คะแนน 5.00 ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

  องคประกอบที่ 4 คะแนน 5.00 ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

  องคประกอบที่ 5 คะแนน 4.58 ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

 

 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

1. เน่ืองจากระบบการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหแกมหาวิทยาลัย บริบทของสังคมเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว และนักศึกษาใหมมีจํานวนลดลงอยางตอเน่ือง สงผลตองบประมาณดําเนินการ ดังน้ัน 

มหาวิทยาลัยตองมียุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรอุดมศึกษา มีกลยุทธทางการเงินที่เหมาะสม พึ่งพา

งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรใหนอยลง แสวงหารายไดจากสินทรัพยและทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัยและการสนับสนุนจากภาคเอกชนและสวนราชการอื่นใหมากข้ึน โดยมีการทบทวนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและศักยภาพของมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง ในทุกภารกิจ  

2. มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบงช้ีใหมเพิ่มเติมอกี 7 ตัวบงช้ี ซึ่งเปนสิ่งที่ดี เพราะจะชวยใหการพัฒนาตรง

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึน แตสิ่งสําคัญคือ การประเมินความสําเร็จของเกณฑตางๆ ของแตละ

ตัวบงช้ี ที่ตองมีเครื่องมือที่มีคุณภาพ การกําหนดเปาหมายความสําเร็จของตัวบงช้ีตางๆ ทั้งของเดิมและ



ของใหมตองชัดเจน ทาทายและทบทวนเปนระยะๆ เพื่อใหสะทอนถึงความสําเร็จและการพัฒนามหาวิทยาลัย

อยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

3. การดําเนินงานในพื้นที่สมุทรปราการ มีการพัฒนาที่ดี อยางไรก็ตาม การพัฒนาควรสอดคลองกับ

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยอาจรวมมือกับหนวยงานที่มีศักยภาพในดานที่แตกตางกัน แตสงเสริมกันได

ดําเนินการ หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ใชประโยชนอาคารสถานที่และการจัดการของมหาวิทยาลัยอยาง

สม่ําเสมอ ทั้งแบบมหาวิทยาลัยจัดเองและใหหนวยงานภายนอกเขามาจัด ซึ่งการดําเนินการลักษณะน้ีตอง

จัดระบบและกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพรองรับดวย 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทํา

การสอน เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2498 โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาที่ผลิตครูอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2504 เปลี่ยนช่ือโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี มีนโยบายที่จะ

ผลิตครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอื่นๆ 

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

พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัยครูธนบุรี 

พ.ศ.2514 เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

เปนครั้งแรก 

พ.ศ.2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 

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

วิทยาศาสตรท่ัวไปเปนครั้งแรก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและ

บุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.) ซึ่ง

หนวยงาน      ตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวา

ดวยการบริหารกลุมวิทยาลัย 

พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด เปลี่ยนไปอยูใน “สหวิทยาลัย

รัตนโกสินทร” ตามประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครู

ดําเนินงานรวมกัน เรียกวาสหวิทยาลัย 



พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบัน 

ราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 

พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปน

สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี  จึง เปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม

พระราชบัญญัติน้ี โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 

พ.ศ.2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งต้ังอยูที่ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนเองหลาย

หลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 

2549 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป  

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yulin Normal 

University, Guangxi Normal University และ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan College of 

Business Management สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Thurgau University of Teacher Education 

สมาพันธรัฐสวิส 

พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Kunming 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism 

ไตหวัน  

พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย University of 

Miyazaki ญี่ปุน 

พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

- Dali University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน 

- National Pingtung University, ไตหวัน 

- Trans World University, ไตหวัน 

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

- University Mahasaraswati Denpasar, อินโดนีเซีย 



- Technological University of the Philippines, ฟลิปปนส 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

- Mean Chey University, กัมพูชา 

- Thai Nguyen University, เวียดนาม 

- Hainan College of Foreign Studies, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- Yunnan College of Business Management, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- Kunming University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน 

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

- The National University of Laos, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

- Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- Nanchang Institute of Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- Fu Zhou Chuangxin Vocational College, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

- University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา 

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ระบุวาใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน 

อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสรมิสรางพลงัปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรยีนรู เชิดชูภูมิปญญาของ

ทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง และย่ังยืนของปวงชนมีสวนรวมในการ

จัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน โดยมี

วัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ระบุวา ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาทีข่อง

มหาวิทยาลัย ดังตอไปน้ี (1) แสวงหาความจริงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรัก

และผูกพันตอทองถ่ิน อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรู เทาทันการ



เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต บัณฑิตของ

ประเทศ (3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ

ของชาติ (4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง ทองถ่ินใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพื่อ

ประโยชนของสวนรวม (5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง (6) ประสานความรวมมือและชวย เหลือ

เกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศเพื่อ

การพัฒนาทองถ่ิน (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให

เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมให

เกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ

ย่ังยืน (8) ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดกําหนดภารกิจในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราช- 

บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 โดยเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยาง 

มืออาชีพ เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู มีความโดดเดนทางดานอุตสาหกรรมบริการ วิจัย สราง 

องคความรูและนวัตกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

อยางย่ังยืน 

ในการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภัฏ ไดรวมกันกําหนดพื้นที่ความรับผดิชอบในการพัฒนาทองถ่ิน

ของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 เขต ไดแก เขตธนบุรี 

คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ราษฎรบูรณะ บางกอกใหญ จอมทอง ทวีวัฒนา บางพลัด 

บางขุนเทียน บางคอแหลม และประเวศ สวนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอบางพลี 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางเสาธง โดย 

ในเบื้องตน ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดูแลอําเภอบางพลี ซึ่งเปนอําเภอที่ ต้ังของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมทุรปราการ เปนเบื้องตน 



วิธีประเมิน 

คณะกรรมการประเมินประชุมรวมกัน เพื่อกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยแบงองคประกอบและตัวบงช้ี ดังน้ี  

1. รศ.ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล (ประธานกรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

2. รศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 1.6, 1.7, 1.8, 2.4 

3. ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

4. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 

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

และมีการตรวจเย่ียมแตละหนวยงาน ดังตอไปน้ี 

1. ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล และผศ.สมหมาย มหาบรรพต ตรวจเย่ียมคณะครุศาสตร

2. อ.ดร.สุรางคณา มัณยานนท ตรวจเย่ียมศูนยภาษา 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งน้ี มีวิธีการดังน้ี การตรวจเอกสารหลักฐาน การสังเกต การสัมภาษณ 

และการสนทนากลุม ผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ประธานสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร สายสอนและ 

สายสนับสนุน ศิษยปจจุบัน ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต โดยแบงกลุมคณะกรรมการประเมินออกเปน 2 กลุม 

ดังน้ี 

กลุมท่ี 1 สัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนอาจารย และตัวแทนผูใชบัณฑิต 

ผูสัมภาษณ คือ  1. รศ.ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณกุล 

2. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต

กลุมท่ี 2 สัมภาษณตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ศิษยปจจุบัน และศิษยเกา 

ผูสัมภาษณ คือ  1. รศ.ดร.สุวัฒน    ฉิมะสังคนันท 

2. ผศ.ปญญา     ทองนิล

3. อ.ดร.สุรางคนา  มัณยานนท

แลวนํามาสรุปผลการประเมิน และพิจารณาหาจุดเดน แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาเสนอ

มหาวิทยาลัย 



สวนที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 

 ตารางผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ปการศึกษา 2562 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวทิยาลัย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 

ตัวบงช้ี 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร

โดยรวม 
3.35 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 

ทุกหลักสูตร 
3.48 

ตัวบงช้ี 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลยัท่ีมี

คุณวุฒปิริญญาเอก 
3.15 

26.92 
X 5 3.37 

40 

ตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลยัท่ีมี

ตําแหนงทางวิชาการ 
1.80 

28.34 
X 5 2.36 

60 

ตัวบงช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ 

5.00 
มีการดําเนินการ 4 ขอ 4.00 

ตัวบงช้ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดานดจิิทัล 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางนวัตกรรม 
3.00 

15.42 
= 3.86 3.86 

4 

องคประกอบที่ 2 การวจิัย 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจยัหรืองาน

สังสรรค 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรม 
4.70 

23.11 
= 4.62  4.62 

5 

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจยั 
4.25 

21.43 
= 4.29  4.29 

5 

ตัวบงช้ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
3.00 

41.46 
X 5 5.00 

20 



ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวทิยาลัย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ 

ตัวบงช้ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

4.00 
100 

X 5 5.00 
12 

องคประกอบที่ 4  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม 

และความเปนไทย 
5.00 มีการดําเนินการ 7 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรม และ

ความเปนไทย 
3.00 จํานวนองคความรู 12 เร่ือง 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบรหิารจดัการ 

ตัวบงช้ี 5.1 การจดัการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 
5.00 มีการดําเนินการ 4 ขอ 4.00 

ตัวบงช้ี 5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

มหาวิทยาลัย และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 4.25 
4.31+4.37+4.40+4.15 

4.31 
4 

ตัวบงช้ี 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

เฉล่ียรวมทกุตวับงช้ี 4.23 89.29/20 = 4.46 

 1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนคะแนนหรือระบุเปนจํานวน 

หรือระบุเปนขอ 



ตารางการวิเคราะหองคประกอบคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 5 ดาน และ 

ตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ ระดับมหาวิทยาลัย 

องค 

ประกอบท่ี 

จํานวน 

ตัวบงช้ี 
I P O คะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดาํเนินงานตองปรบัปรงุ 

2.51 - 3.50 การดาํเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดาํเนินงานระดับด ี

4.51 - 5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก 

1 8 
1.2, 1.3 

(3.37+2.36) 

1.4, 1.5 

1.6, 1.7 

(5.00+5.00+

4.00+5.00) 

1.1, 1.8 

(3.48+3.86) 
4.01 ระดับด ี

2 4 
2.2 

(4.62) 

2.1 

(5.00) 

2.3, 2.4 

(4.29+5.00) 
4.73 ระดับดีมาก 

3 2 - 
3.1 

(5.00) 

3.2 

(5.00) 
5.00 ระดับดีมาก 

4 2 - 
4.1 

(5.00) 

4.2 

(5.00) 
5.00 ระดับดีมาก 

5 4 - 

5.1, 5.2, 5.4 

(4.00+5.00+

5.00) 

5.3 

(4.31) 
4.58 ระดับดีมาก 

รวม 20 3 10 7 4.46 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
3.45 

ระดับพอใช 

4.80 

ระดับดีมาก 

4.42 

ระดับดี 

1) *ตัวบงชี้ที ่1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2) *ตัวบงชี้ที ่5.3 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 



จุดแข็ง/แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแกไขในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน 

1. ผลการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการดีข้ึน

2. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย แผนการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ

และดานดิจิทัลและมีการดําเนินการอยางชัดเจน 

แนวทางเสริม 

1. ควรมุงคนหาแนวหาปฏิบัติที่ดีในการจัดบรกิารนักศึกษา เชน การแนะแนวการใชชีวิต การ

จัดหาแหลงงาน 

2. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีประสบการณเชน การประกวด แขงขัน

แลกเปลี่ยนในเวที ตางย่ิงข้ึน 

3. ควรจัดทําฐานขอมูลการใหบริการกับศิษยเกาและติดตามผลดําเนินงาน เชน จัดหลักสูตร

ระยะสั้น เพื่อทบทวนทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม ทั้ง Online/Offline 

4. ควรสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเขาทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานสากล เชน

CEFR, TOEFL, TOEIC และ IELTS เปนตน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาอาจารยดานวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ 

แนวทางการพัฒนา 

ควรพิจารณาปรับคาเปาหมายของอาจารยวุฒปิริญญาเอก และตําแหนงวิชาการใหสูงข้ึนกวา

ปที่ผานมา 



องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเดน 

1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงานวิจัย และงานสรางสรรค มีระบบและกลไก สงเสริม

สนับสนุนครบถวน 

2. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนตอ

ชุมชน สังคม จํานวนมาก 

แนวทางเสริม 

ควรนําองคความรู ดานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมในศาสตรที่มีความหลากหลายไป

ใชประโยชนใหกับชุมชน สามารถเช่ือมโยงไปสูความเข็มแข็งที่ยังยืนอยางเปนรูปธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

แมวาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย งานวิจัยจะอยูในระดับดีมากแลวก็ตาม แตคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จะเปนหนวยงานที่สามารถผลกัดันงานวิจยัของมหาวิทยาลัยใหบรรลเุปาหมายทีต้ั่งไวไดดีย่ิงข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยควรผลักดันใหทุกคณะ โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสามารถ

ดําเนินงานไดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน 

1. การดําเนินงานบริการวิชาการในเขตธนบุร ีมีการจดักิจกรรมอยางตอเน่ืองจนพัฒนาชุมชน

กุฎีจีนใหเปนชุมชนตนแบบดานการพึ่งพาตนเอง ที่มีขนมฝรั่งกุฎีจีนเปนมรดกทางภูมิปญญา และเอกลักษณ

ของชุมชน 

2. การดําเนินงานในพื้นที่สมุทรปราการ มีการสรางเครือขายความรวมมือกับจังหวัด

หนวยงานและชุมชนในการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง และการพัฒนาชุมชนขุนสมุทรจีนใหเปนแหลงเรียนรู 

และการทองเที่ยว 

แนวทางเสริม 

1. ควรจัดกิจกรรมและพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ือง เพื่อใหเปนชุมชนตนแบบที่พึ่งพาตัวเองได

อยางย่ังยืนสามารถขยายผลไปสูการพัฒนาชุมชนอื่นได 

2. ควรสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่มีศักยภาพในดานที่แตกตางกันแตสงเสริม

กันได เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 



องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

จุดเดน 

1. มีผลงานการสรางสรรคการแสดงชุดรําโทนบางกอกนอยที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชน 

2. มีการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทยกับการเรยีนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการ 

แนวทางเสริม 

1. ควรสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย จากการแสดงชุดรําโทน ใหเปน

ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2. ควรสังเคราะหองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา มีสวนรวม

ในการใชสื่อโซเชียลเพื่อเผยแพรสูสาธารณชน 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

จุดเดน 

1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 (ITA) จาก ป.ป.ช.เปนอันดับที่ 1 ของกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

2. การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาที่ดีข้ึนตามลําดับ

เปนที่นาพอใจ 

แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยควรกํากับติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด สรางการรับรูและภาคภูมิใจใน

ผลประเมินดังกลาวใหแกประชาคมมหาวิทยาลัย เพื่อรวมมือกันดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ใหไดรับผล

การประเมินที่ดีและการยอมรับอยางกวางขวางและตอเน่ือง 

2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพแทนการ

ใชกระดาษ รวมทั้งพัฒนาการเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีใหม (เชน ตัวบงช้ี 5.1) ใหตรงตาม

คูมือการประกันคุณภาพ เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถทํางานไดถูกตองรวดเร็วข้ึน 



สวนท่ี 3 รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

รายงานการกํากับมาตรฐาน 

คําอธิบาย มีการผลการดําเนินการดานการกํากับมาตรฐาน (องคประกอบที่ 1) ของแตละหลักสูตร

ในสถาบันอุดมศึกษา 

ผานการกํากับมาตรฐาน (องคประกอบที่ 1) ทุกหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจํานวน 33 หลักสูตร ประกอบดวยปริญญาตรีจํานวน 31 หลักสูตร     

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร ผานการกํากับมาตรฐาน

ทั้งหมดทุกหลักสูตร  

 

การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ใหระบุวาสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางไรที่ทําใหบรรลุผลตามที่คาดหวัง 

 

2) ใหระบุผลลัพธดานผูเรียน ผลลัพธดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธดานการบริการวิชาการแก

สังคมผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนไป

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุตามตัวบงช้ีที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดในมาตรฐานแตละ

ดานเหลาน้ัน 

2.1) ผลลัพธดานผูเรียน 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหผูเรียนเปนผูรวมสรางนวัตกรรม ใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

ใหเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปนไทย มีการนําผลการประเมินใน

โครงการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปนผูรวมสรางนวัตกรรมมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง และมีการวิเคราะห

เปาหมายของโครงการใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  เชน นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรค

นวัตกรรม เรื่องการออกแบบไฟฉุกเฉินโดยใชพลังงานจากซุปเปอรคาปาซิเตอร ใชในสวนทางเดินหนีไฟของ

โรงไฟฟาซึ่งมีฝายซอมบํารุง โรงไฟฟาพระนครใต การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยนําไปใชประโยชน, เรื่อง

การผลิตสื่อสรางสรรคการเรียนรูแบบสามมิติสําหรับนักเรียนอนุบาลเพื่อสงเสริมความสามารถทางปญญาดวย

เครื่องพิมพสามมิติที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบ เปนสรางสื่อสามมิติสําหรับเด็กอนุบาล ซึ่งมีโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการนําไปใชประโยชน 
 

 

 



2.2) ผลลัพธดานการวิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยและนักวิจัยจัดทําผลงานวิจัยที่สรางและประยุกตใช

องคความรูใหม สรางสรรคนวัตกรรมที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมให

ปรากฏเปนรูปธรรม ผลงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตรของชาติ ความจําเปนของสังคม ชุมชน หนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานภาคเอกชน และประเทศ มีการบูรณาการผลงานวิจัยเขากับพันธกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน 

ผลงานวิจัย เรื่องการออกแบบเรขศิลปสําหรับการสรางอัตลักษณ และสงเสริมภาพลักษณชุมชนกุฎีจีน 

งานวิจัยดังกลาว ไดสรางประโยชนใหกับชุมชน สงผลใหมีตราสัญลักษณของชุมชน และทําใหชุมชนเปน 

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่รูจักแพรหลายมากข้ึน 

2.3) ผลลัพธดานการบริการวิชาการแกสังคม 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการที่มาจากความตองการของชุมชน และองคกรเปาหมาย ซึ่งโครงการ/กิจกรรมน้ันเปนการพัฒนา

ชุมชนและองคกรเปาหมายใหเกิดความพัฒนาอยางย่ังยืน มีการบูรณาการการบริการวิชาการเขากับพันธกิจ

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน การนําเอาลัพธจากงานวิจัยมาพัฒนาตอเปนการบริการวิชาการ ทั้งในสวน

กรุงเทพมหานครที่มีกิจกรรมรวมกับชุมชนกุฎีจีนมาอยางตอเน่ือง พัฒนาชุมชนใหเปนศูนยการเรียนรูขนมฝรั่ง

กุฎีจีนแบบออนไลน เพื่อเปนการเผยแพรขนมฝรั่งกุฎีจีนซึ่งเปนมรดกทางภูมิปญญาและเปนเอกลักษณของ

ชุมชนใหเปนที่รูจักมากข้ึนและพึ่งพาตนเองได  และจังหวัดสมุทรปราการมีกิจกรรมรวมกับชุมชนมาอยาง

ตอเน่ืองพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูบานขุนสมุทรจีน เพื่อเปนเผยแพรความรูดานสิ่งแวดลอมและเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทําใหชุมชนบานขุนสมุทรจีนเปนที่รูจักมากข้ึนและพึ่งพาตนเองได 

2.4) ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยที่นําไปสูการสบืสาน การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม และ 

มีองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยไปปรับประยุกตและตอยอดใหแกชุมชนสรางความย่ังยืน 

มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเขากับพันธกิจตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย เชน การแสดงรําโทน

บางกอกนอย เปนการคนควาองคความรูอยางเปนระบบ สรางสรรคเปนการแสดง นํามาจัดทําเปนเอกสาร มีการ

เผยแพรตอสาธารณชน รวมไปถึงมีการวางแผนเพื่อกําหนดเปนมาตรฐานการแสดง  



3) หากการดําเนินการไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา มีแผน

ดําเนินการปรับปรุงอยางไร 

- ไมมี - 

4) และหากดําเนินการเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว สถาบันอุดมศึกษามี

แนวทางพัฒนาใหดีข้ึนอยางไร 

มหาวิทยาลัย มีแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยได

จัดทําแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 - 2565 

เพื่อเปนการพัฒนามาตรฐานของมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง และเพื่อเปนการสรางความเช่ือมั่นวาสามารถจัด

การศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาบรรลุเปาหมายเปนไปดวยความเรียบรอย ซึ่งสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานผลลพัธผูเรียน มีเปาประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

ประยุกตใชความรูในการสรางสัมมาอาชีพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและเปนพลเมืองที่ เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม มีเปาประสงคเพื่อสรางผลงานวิจยังานสรางสรรค และนวัตกรรม

ที่สรางองคความรูใหมและมีการประยุกตใชองคความรูใหม และมีการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/

นวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียน ชุมชน สถานศึกษาและผูประกอบการนําผลงานวิจัยงาน

สรางสรรคและนวัตกรรมไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบริการวิชาการ มีเปาประสงค

เพื่อเปนศูนยกลางของการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม (DRU Enterprise) การสรางเครือขายความ

รวมมือทั้งภายในและภายนอกในการทํางาน และมีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ยุทธศาสตรท่ี 4 ดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มีเปาประสงคเพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรมและ 

ความเปนไทยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการดําเนินการรวมกับทุก

คณะเปนศูนยกลางแหลงเรียนรูรวบรวมองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และยุทธศาสตร

ท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ มีเปาประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียน

แบบบูรณาการ ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา และมีระบบการบริหารจัดการที่สงเสริม

สนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  



 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระหวางปการศึกษา 2561 กับ ปการศึกษา 2562 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
ปการศึกษา

2561 

ปการศึกษา 

2562 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.32 3.48 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 3.13 3.37 

ตัวบงช้ีที่ 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1.74 2.36 

ตัวบงช้ีที่ 1.4 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ (เกณฑใหม) - 4.00 

ตัวบงช้ีที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทกัษะดานดิจิทลั (เกณฑใหม) - 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม (เกณฑใหม) - 3.86 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองานสงัสรรค 5.00 - 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัยหรืองานสังสรรค (เกณฑใหม) - 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.65 - 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม (เกณฑใหม) - 4.62 

ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 3.62 4.29 

ตัวบงช้ีที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน

ตอชุมชน (เกณฑใหม) 
- 5.00 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การบรกิารวิชาการแกสังคม 5.00 - 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพฒันาทองถ่ิน ชุมชน 

หรือสังคม (เกณฑใหม) 
- 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพฒันาอยางตอเน่ืองตามแผน

เสริมสรางพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสรมิสรางความสมัพันธกับชุมชน 

(เกณฑใหม) 

- 5.00 



ตัวบงชี้คุณภาพ 
ปการศึกษา

2561 

ปการศึกษา 

2562 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม (เดิม) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 - 

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (เกณฑใหม) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

(เกณฑใหม) 
- 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 ผลลพัธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (เกณฑใหม) - 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบรูณาการกับการทํางาน (เกณฑใหม) - 4.00 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 การบรหิารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกํากบัติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  

(เกณฑเดิมเปนตัวบงช้ีที่ 5.1 เกณฑใหมเปนตัวบงช้ีที่ 5.2) 

5.00 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 

(เกณฑเดิมเปนตัวบงช้ีที่ 5.2 เกณฑใหมเปนตัวบงช้ีที่ 5.3) 
4.20 4.31 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

(เกณฑเดิมเปนตัวบงช้ีที่ 5.3 เกณฑใหมเปนตัวบงช้ีที่ 5.4) 
5.00 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 4.28 4.46 





กําหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562 

วันท่ี 21 - 22 กันยายน 2563 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่

วันจันทรที่ 21 กันยายน 2563 

9.00 - 10.00 คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา หองรับรองวิทยากร 

อาคาร 2 ช้ัน 8 

10.00 - 11.00 - อธิการบดี กลาวตอนรับ 

- นําเสนอผลการดําเนินงาน ในรอบปการศึกษา 2562 

- ประธานกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการและกลาววัตถุประสงค

ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

11.00 - 12.00 กลุม 1 สัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

กลุม 2 สัมภาษณผูบริหาร 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน หองรับรองวิทยากร 

อาคาร 2 ช้ัน 8 

13.00 –14.00 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 

สัมภาษณผูรับผดิชอบตัวบงช้ี 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

14.00 - 14.45 กลุม 1 สัมภาษณตัวแทนอาจารย  

กลุม 2 สัมภาษณตัวแทนบคุลากร 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

14.45-15.30 กลุม 1 สัมภาษณตัวแทน นักศึกษา และศิษยเกา 

กลุม 2 สัมภาษณตัวแทนผูใชบัณฑิต 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

15.30 - 16.30 คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมคณะและหนวยงานตางๆ / 

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 

สัมภาษณผูรับผดิชอบตัวบงช้ี 

คณะ 

16.30 - 17.00 คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินประจําวัน หองรับรองวิทยากร 

อาคาร 2 ช้ัน 8 

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 

9.00 - 12.00 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณผูรับผดิชอบ 

ตัวบงช้ี 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน หองรับรองวิทยากร 

อาคาร 2 ช้ัน 8 

13.00 – 14.00 คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา หองรับรองวิทยากร 

อาคาร 2 ช้ัน 8 

14.00 – 15.30 คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพดวยวาจา 

ตอผูบริหารและผูเก่ียวของ 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 5 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งท่ี 7/2563  

ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งท่ี 8/2563 

คณะ/หลักสูตร 

จํานวน

หลักสูตร

ท้ังหมด 

ผลการประเมินฯ  

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 

ผลรวมของคา

คะแนนประเมิน

ของทุกหลักสูตร ผาน ไมผาน 

1. คณะครุศาสตร 8 8 - 3.47 (ดี) 

(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร -  - 3.33 (ดี) 

(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา -  - 3.39 (ดี) 

(3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา -  - 3.65 (ดี) 

(4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย -  - 3.44 (ดี) 

(5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป -  - 3.36 (ดี) 

(6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ -  - 3.47 (ดี) 

(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย -  - 3.43 (ดี) 

(8) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู -  - 3.66 (ดี) 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11 11 - 3.48 (ดี) 

(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย -  - 3.54 (ดี) 

(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร -  - 3.30 (ดี) 

(3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป

และออกแบบดิจิทัล 
-  - 3.54 (ดี) 

(4) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร -  - 3.32 (ดี) 

(5) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป -  - 3.47 (ดี) 

(6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสรางสรรค 

     ศิลปะดิจิทัล 
-  - 3.35 (ดี) 

(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง -  - 3.67 (ดี) 

(8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ -  - 3.43 (ดี) 

(9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน -  - 3.46 (ดี) 

(10) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
-  - 3.56 (ดี) 

(11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   

       (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
-  - 3.66 (ดี) 

     



 

คณะ/หลักสูตร 

จํานวน

หลักสูตร

ท้ังหมด 

ผลการประเมินฯ  

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 

ผลรวมของคา

คะแนนประเมิน

ของทุกหลักสูตร ผาน ไมผาน 

3. คณะวิทยาการจัดการ 6 6 - 3.53 (ดี) 

(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต -  - 3.34 (ดี) 

(2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต -  - 3.59 (ดี) 

(3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต -  - 3.85 (ดี) 

(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ  

     (ฉบับปรับปรุง) 2560 
-  - 3.49 (ดี) 

(5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ -  - 3.44 (ดี) 

(6) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -  - 3.44 (ดี) 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 8 - 3.45 (ดี) 

(1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา -  - 3.59 (ดี) 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร -  - 3.40 (ดี) 

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร -  - 3.57 (ดี) 

(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -  - 3.41 (ดี) 

(5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ  

     อุตสาหกรรม 
-  - 3.32 (ดี) 

(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร -  - 3.45 (ดี) 

(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ  

     เทคโนโลยีสิง่แวดลอม 
-  - 3.54 (ดี) 

(8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา -  - 3.31 (ดี) 

 

 

 



สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2562 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งท่ี 7/2563  

ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งท่ี 8/2563  

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2562 

คณะครุศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะวิทยา 

การจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.47 3.48 3.53 3.45 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.46 2.65 2.76 3.90 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ 3.27 1.95 2.21 2.18 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 

1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 
4.00 4.00 4.00 5.00 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 5.00 3.00 5.00 5.00 

1.8 รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการ

สรางนวัตกรรม 
2.50 5.00 4.17 3.75 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 4.09 3.76 3.96 4.16 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการงานวิจัย งานสรางสรรค 

หรือนวัตกรรม 
5.00 5.00 4.00 4.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค 5.00 5.00 5.00 3.11 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 2.14 5.00 5.00 5.00 

2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่

นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2 4.29 5.00 4.75 4.28 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา 

ทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
5.00 5.00 5.00 5.00 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
5.00 5.00 5.00 3.57 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3 5.00 5.00 5.00 4.29 

     

     



ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2562 

คณะครุศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะวิทยา 

การจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

องคประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทย 
4.00 5.00 5.00 5.00 

4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 3.00 5.00 5.00 1.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4 3.50 5.00 5.00 3.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 5.00 3.00 4.00 4.00 

5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ

ตามพนัธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณของคณะ 
5.00 5.00 4.00 5.00 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5 5.00 4.33 4.33 4.67 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 4.31 4.37 4.40 4.15 

ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




