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คํานํา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 

2563-2567) เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร นโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีกําหนดกลยุทธการพัฒนาบุคลากรและมีเปาประสงค 4 ดาน ดังนี้ 1. การบริหาร

จัดการการพัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมี

ทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ 2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาผูท่ีจะกาว

ข้ึนสูตําแหนงประเภทผูบริหาร ใหสมรรถนะและทักษะในการบริหารในระดับสูง 3. การพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ ใหมีบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนเพ่ิมข้ึน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงกับ

สาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแกหลักสูตรไดจํานวนเพ่ิมข้ึน มีสมรรถนะรวมถึง

ทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน และ 4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรท่ี

คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมไดดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน และมีสมรรถนะตลอดจนทักษะในการ

ปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน 

 รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ประจําป 2564 ฉบับนี้ ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในชวงระยะเวลาตั้งแต ตุลาคม พ.ศ. 2563 – เมษายน พ.ศ. 2564  

 

กองพัฒนาระบบบริหาร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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1 
 

รายงานการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ประจําป 2564  

(1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) 

 

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใสและมีคุณธรรม มีเปาประสงค 4 ดาน ดังตอไปน้ี  

  1. การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการ

ดําเนินงานอยางเพียงพอ  

  2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาผูที่จะกาวข้ึนสูตําแหนงประเภทผูบริหาร ใหสมรรถนะและทักษะในการบริหารในระดับสูง  

  3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนเพิ่มข้ึน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่

มหาวิทยาลัยเปดสอน และสามารถเปนศักยภาพใหแกหลักสูตรไดจํานวนเพิ่มข้ึน มีสมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน  

  4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมไดดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน  

 

 จากนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคลขางตน มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรีไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่เช่ือมโยงและสอดคลองกับนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ทั้ง 4 ดาน โดยมีระบบ กลไก ที่แสดงใหเหน็ถึงการดําเนินงานดานการพฒันาบุคลากรที่มปีระสิทธิภาพอยางตอเน่ือง และมทีรัพยากรที่ชวยสนับสนุนการ

ดําเนินงานอยางเพียงพอ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ตารางท่ี 1 แสดงโครงการ/กจิกรรม และผลดําเนินงาน 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/วันท่ี ผลดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. การบรหิารจัดการการพัฒนาบุคลากรให

มีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการ

พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี

ทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยาง

เพียงพอ 

1. เผยแพร กฎ, ระเบียบ, 

ขอบังคับ, หลักเกณฑและ

มาตรฐานทีเ่กี่ยวของกบังาน 

2. จัดทําข้ันตอนที่ชัดเจน

สําหรับหลกัเกณฑการ

บรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

3. อบรมเสริมสรางความรู

ดานกฎหมาย 

4. สงเสรมิการสราง

คุณธรรมความโปรงใสใน

การปฏิบัติงาน 

1. การเผยแพร กฎ, ระเบียบ, 

ขอบังคับ, หลักเกณฑและ

มาตรฐานทีเ่กี่ยวของกบังาน  

(ปงบประมาณ 2564) 

 

2. จัดทําข้ันตอนที่ชัดเจนสําหรับ

หลักเกณฑการบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เสริมสรางความรูดาน

กฎหมาย เกี่ยวกบังานสารบรรณ 

การเงินบญัชี พัสดุ และการเสริมเส

รางวัฒนธรรมองคกร ทัศนคติ 

ความช่ือสัตยสุจริต คุณภาพของ

การสือ่สาร และการปรับใช

เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการ

ปฏิบัติงาน (7-9 เมษายน 2564) 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 

 

 

 

 

กองพฒันาระบบบรหิาร 

 

 

 

 

กองพฒันาระบบบรหิาร 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/วันท่ี ผลดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4. โครงการสงเสริมการสราง

คุณธรรมความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน 

5. แจงหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารง

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย 

ในการประชุมกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (4 

กุมภาพันธ 2564) (ภาคผนวก จ) 

6.ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุร ี(ปงบประมาณ 2564) 

 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการใหความรูเกี่ยวกับ

หลักเกณฑและวิธีการพจิารณา

แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ ประจําป 2564 (26 

มีนาคม 2564) 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 

 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

สํานักงานอธิการบดี 

 

 

สํานักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

กองพฒันาระบบบรหิาร 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการ 1. จัดอบรม หลกัสูตร "การ 1. จัดอบรม หลกัสูตร "การ   ยังไมไดดําเนินการ กองพฒันาระบบบรหิาร 



4 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/วันท่ี ผลดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาผูที่จะกาวข้ึนสูตําแหนงประเภท

ผูบริหาร ใหสมรรถนะและทักษะในการ

บรหิารในระดับสูง 

บรหิารงานอุดมศึกษาระดับ

ตน" 

หลักสูตรผูบรหิาร

ระดับกลาง (นบก.) 

2. จัดอบรม หลกัสูตร "การ

บรหิารงานอุดมศึกษาระดับ

ตน" หลักสูตรนักบรหิาร

ระดับสูง (นบส.) 

3. มีการพฒันาระบบ

สารสนเทศเพื่อใหเกิดความ

สะดวกย่ิงข้ึน 

บรหิารงานอุดมศึกษาระดับตน" 

หลักสูตรผูบรหิารระดับกลาง 

(นบก.) 

 

2. จัดอบรม หลกัสูตร "การ

บรหิารงานอุดมศึกษาระดับตน" 

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

(นบส.) 

 

3. มีการพฒันาระบบสารสนเทศ

เพื่อใหเกิดความสะดวกย่ิงข้ึน 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 

  ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลงัดําเนินการ รอยละ80 

 ดําเนินการแลว 

 

 

 

 

กองพฒันาระบบบรหิาร 

 

 

 

 

ศูนยคอมพิวเตอร /งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมี

บุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน

เพิ่มข้ึน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปรญิญา

เอกที่ตรงกบัสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปด

สอนและสามารถเปนศักยภาพใหแก

หลักสูตรไดจํานวนเพิ่มข้ึน มสีมรรถนะ

รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูง

1. การเขียนผลงานวิชาการ 

2. การทําวิจัยใหมีคุณภาพ

ถูกตองตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

- การพฒันาขอเสนอ

โครงการวิจัย 

- จริยธรรมวิจัยในมนุษย

1. อบรมการเขียนผลงานวิชาการ 

(เกณฑใหม) (10 พฤศจิกายน 

2564) 

2. โครงการประชุมอภิปราย “การ

ทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 

1 (23 มีนาคม 2564) 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/วันท่ี ผลดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ข้ึน ดานสังคมศาสตร 

- การพฒันางานประจําสู

งานวิจัย Routine to 

Research (R2R) 

- การเขียนบทความวิชาการ

และบทความวิจัย 

- ขอควรรู การลอกเลียน

ผลงาน (Plagiarism)  

- การพฒันาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ 

- การพฒันาทักษะดาน

ดิจิทัล 

3. การสรางนวัตกรรมเพื่อ

การเรียนการสอน 

4. การเขียนอางองิทาง

วิชาการ 

5. การพิจารณาตําแหนง

ทางวิชาการ 

6. การพิจารณาการศึกษา

ตอในระดับปรญิญาเอก 

3. โครงการประชุมอภิปราย “การ

ทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 
2 (7 เมษายน 2564) 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสรางนวัตกรรมเพื่อการเรียน

การสอนและการเขียนอางอิงทาง

วิชาการ "อางอิงอยางไรไมให 

Plagiarism" (8 ธันวาคม 2563) 

5. โครงการอบรมหลักสูตร หลัก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยดาน

สังคมและพฤติกรรมศาสตร (9 

มีนาคม 2564) 

6. การพิจารณาการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (14  

กันยายน 2563) (ภาคผนวก ข) 

7. การพิจารณาการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (2 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

กองพฒันาระบบบรหิาร 

/ สภามหาวิทยาลัย 

 

 

กองพฒันาระบบบรหิาร 

/ สภามหาวิทยาลัย 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/วันท่ี ผลดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 2563) (ภาคผนวก ค) 

8. การพิจารณาแตงต้ังกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการแทน

บุคคลเดิมที่ขอลาออก (2 

พฤศจิกายน 2563) (ภาคผนวก ค) 

9. การพิจารณาการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (4 

มกราคม 2564) (ภาคผนวก ง) 

 

10. การพิจารณาการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (20 

เมษายน 2564) (ภาคผนวก ฉ) 

11. การพิจารณาการขอแกไข

สาขาวิชาของผูขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ (20 เมษายน 2564) 

(ภาคผนวก ฉ) 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพและการจัดทํา

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 

กองพฒันาระบบบรหิาร 

/ สภามหาวิทยาลัย 

 

 

กองพฒันาระบบบรหิาร 

/ สภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

กองพฒันาระบบบรหิาร 

/ สภามหาวิทยาลัย 

 

 

กองพฒันาระบบบรหิาร 

/ สภามหาวิทยาลัย 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/วันท่ี ผลดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

แผนกลยุทธทางการเงิน (12-14 

พฤศจิกายน 2564) 

13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง ลิขสทิธ์ิและจริยธรรมทาง

วิชาการเพื่อคุณภาพงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี(22 

ธันวาคม 2563) 

14. การพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ ใหบุคลากรมีคุณวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรง

กับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปด

สอน และสามารถเปนศักยภาพ

ใหแกหลักสูตรไดจํานวนเพิ่มข้ึน 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลงัดําเนินการ รอยละ60 

 ดําเนินการแลว 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

กองพฒันาระบบบรหิาร  

 

 

 

4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและ

เหมาะสมไดดํารงตําแหนงในระดับสงูข้ึน 

1. การปรบัใชเทคโนโลยี

สารสนเทศกับการ

ปฏิบัติงาน 

2. จัดประชุมทั้งรูปแบบปกติ

และแบบออนไลน เพื่อ

พัฒนาทักษะที่จําเปน 

3. จัดอบรมการเขียน

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เสริมสรางความรูดาน

กฎหมาย เกี่ยวกบังานสารบรรณ 

การเงินบญัชี พัสดุ และการเสริมเส

รางวัฒนธรรมองคกร ทัศนคติ 

ความช่ือสัตยสุจริต คุณภาพของ

การสือ่สาร และการปรับใช

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/วันท่ี ผลดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

วิเคราะหคางาน 

4. จัดอบรมการคูมือ

ปฏิบัติงาน 

- ทักษะดานภาษาอังกฤษ 

- ทักษะดานดิจทิัล 

- ทักษะดานการคํานวณ 

- ทักษะดานการจัดการ

ขอมูล 

- ความรูดานกฎหมายและ

ระเบียบราชการ 

5. การแตงต้ังบุคคลใหดํารง

ตําแหนงทีสู่งข้ึน 

เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการ

ปฏิบัติงาน (7-9 เมษายน 2564) 

2. จัดอบรมการเขียนวิเคราะหคา

งาน 

 

 

3. การพิจารณาแตงต้ังบุคคลให

ดํารงตําแหนงสงูข้ึนประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ

ชํานาญการ (20 เมษายน 2564) 

(ภาคผนวก ฉ) 

4. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

 

 

 

  ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ.... 

 ดําเนินการแลว 

 

 

 ยังไมไดดําเนินการ 

กําลังดําเนินการ รอยละ

65 

ดําเนินการแลว 

 

 

กองพฒันาระบบบรหิาร  

 

 

 

กองพฒันาระบบบรหิาร 

/ สภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

ทุกหนวยงาน 
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การจัดโครงการ/กิจกรรม 

ตารางท่ี 2 แสดงโครงการ/กจิกรรมทีส่อดคลองกับนโยบายการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการพฒันาบุคลากรทีม่ี

ประสิทธิภาพ และมทีรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ 

โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

1. การเผยแพร กฎ, ระเบียบ, ขอบังคับ, หลักเกณฑและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ

งาน (ปงบประมาณ 2564) 

มหาวิทยาลัยมีชองทางเผยแพร กฎ, ระเบียบ, ขอบังคับ, หลกัเกณฑ, คําสั่ง, 

ประกาศ และเอกสารอื่น ๆ โดยที่สามารถเขาถึงเอกสารไดหลากหลายชองทาง  

 

 
www.dru.ac.th  

 
https://www.dru.ac.th/e-services/  

http://www.dru.ac.th/
https://www.dru.ac.th/e-services/
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โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

 
https://office.dru.ac.th/home/webdoc  

https://office.dru.ac.th/home/webdoc
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โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

2. จัดทําข้ันตอนที่ชัดเจนสําหรับหลักเกณฑการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2564)  

กองพฒันาระบบบรหิาร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดรวบรวม

ข้ันตอนและหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พรอมทั้งเผยแพร

ขอมูล 

 
https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/28/60812383695c6.pdf  

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เสริมสรางความรูดานกฎหมาย เกี่ยวกบังาน

สารบรรณ การเงินบญัชี พัสดุ และการเสรมิเสรางวัฒนธรรมองคกร ทัศนคติ ความ

ช่ือสัตยสจุริต คุณภาพของการสื่อสาร และการปรบัใชเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการ

ปฏิบัติงาน (7-9 เมษายน 2564)  

เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสริมสรางความรูดานกฎหมาย เกี่ยวกบังาน

สารบรรณ การเงินบญัชี พัสดุ และการเสรมิเสรางวัฒนธรรมองคกร ทัศนคติ ความ

ช่ือสัตยสจุริต คุณภาพของการสื่อสาร และการปรบัใชเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการ

 
(ภาพประกอบจากขาว : 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002068/) 

https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/28/60812383695c6.pdf
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002068/
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โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

ปฏิบัติงาน” ในการน้ี ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ไดสงเสริมการ

สรางวัฒนธรรมองคกร เริ่มต้ังแตการมอบนโยบายที่เกี่ยวของกับคุณธรรมและความ

โปรงใสในมหาวิทยาลัย โดยสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้ันมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรีเนนเรื่องการเสรมิสรางวัฒนธรรม ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทัศนคติ 

และคานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต มีการคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกบั

มหาวิทยาลัย ดังคํากลาวที่วา “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มุงมั่นในการปฏิบัติ

หนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ไรอคติในการปฏิบัติงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

และมจีิตสํานักเพื่อสวนรวม” ในการอบรมครัง้น้ี ผศ.ธนารัตน อนุวัฒนปรีชา และ

อาจารยเฉลิมศักด์ิ ละมายแข เปนวิทยากรใหความรูในเร่ืองของกฎหมาย สําหรับ

งานท่ีเก่ียวของของแตละตําแหนงงาน และผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย คณบดี เปน

วิทยากรบรรยายการปรับใชเทคโนโลยสีารสนเทศกับการปฏิบัติงานของแตละ

สวนงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือนําปรับใชใหเหมาะสมกับงานมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ียังมี

กิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสงเสริมความสามัคคีและทัศนคติที่ดีตอ

บุคลากรในองคกรอีกดวย ณ เทวัญ ดาราบีช วิลลา กุยบุร ี
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โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

4. โครงการสงเสริมการสรางคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน (17 มีนาคม 

2564)  

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สํานักงานอธิการบดี จัดโครงการสงเสริมการสราง

คุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน โดยมีนายจิรายุ พลบัสวาท ผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี เปนประธานในการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส โดยโครงการ

น้ีมีวัตถุประสงคเพือ่ใหบุคลากรมสีวนรวมดวยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

พฤติกรรมสจุริต (https://office.dru.ac.th/copoffice/webboard/) การสราง

ทัศนคติและคานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสจุริตอยูในจิตสํานึกในการ

ปฏิบัติงาน 
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โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

 
(ภาพประกอบจากขาว : 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001999/) 

5. แจงหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ในการประชุมกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (4 กุมภาพันธ 2564) (ภาคผนวก จ) 

รายงานการประชุมกรรมการบรกิารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดย

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมศรี

เจริญ อาคาร 3 ช้ัน 5 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ วาระที่ 4.1 

หลักเกณฑและวิธีการพจิารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 3) (รายละเอียดดังภาคผนวก จ) 

6. ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

มหาวิทยาลัยมีการประกาศหลักเกณฑตาง ๆ ที่ชัดเจนโดยทีบุ่คลากรของ

มหาวิทยาลัยสามารถเขาไปถึงขอมูลได  

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง โครงรางการเขียนผลงานเพื่อแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงสงูข้ึน สําหรับขาราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศึกษา และพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภททั่วไป และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เช่ียวชาญเฉพาะ 

https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/110/601a4e41ec3d9.pdf 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑการตัดสินและระดับคุณภาพของ

ผลงานเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001999/
https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/110/601a4e41ec3d9.pdf
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โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/109/601a4e255663d.pdf 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑการประเมนิบุคคลเพือ่คัดเลอืกและ

แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตําแหนงประเภทผูบริหาร 

https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/108/601a4da513f72.pdf 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑการประเมนิบุคคลเพือ่คัดเลอืกและ

แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน/

ชํานาญงานพเิศษ และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ

ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 

https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/107/601a4d8c0b2a6.pdf 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.

2561 

https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/103/601a4cd58bbea.pdf 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี พ.ศ.2558 

https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/82/5ff1e8726913e.pdf 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับ

ตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหดํารง

ตําแหนงสงูข้ึน พ.ศ.2560 

https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/74/5ff1e6f7db405.pdf 

https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/109/601a4e255663d.pdf
https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/108/601a4da513f72.pdf
https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/107/601a4d8c0b2a6.pdf
https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/103/601a4cd58bbea.pdf
https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/82/5ff1e8726913e.pdf
https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/74/5ff1e6f7db405.pdf
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โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับ

ตําแหนงและการแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ.2560 

https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/73/5ff1e3186955f.pdf 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนง

ทางวิชาการ พ.ศ.2561 

https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/72/5ff1e2eb1da60.pdf  

 
https://office.dru.ac.th/home/webdoc 

https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/73/5ff1e3186955f.pdf
https://office.dru.ac.th/_docweb/datas/dms/72/5ff1e2eb1da60.pdf
https://office.dru.ac.th/home/webdoc
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โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่งการใหความรูเกี่ยวกบัหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประจําป 2564 (26 มีนาคม 

2564) 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 อาจารยฎายิน พรยุทธพงศ รองคณบดีฝายบริหารและ

กิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่งการให

ความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ ประจําป 2564 ครั้งที่ 1 ในการน้ีไดรับเกียรติจากอาจารยสุทธิชัย  

ฉายเพรชรากร รองอธิการบดี เปนประธานกลาวเปดงาน โดยมี ผศ.ดร.ธัชกร  

วงษคําชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กลาวตอนรบั ศ.ดร.สุมาลี สังขศรี และ  

รศ.ดร.วิไล ต้ังใจสมคิด โดยมีคณาจารยของคณะวิทยาการจดัการ คณะครุศาสตร 

และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขารวมอบรม ณ หองประชุมศรเีจริญ 

อาคาร 3 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

 
(ภาพประกอบจากขาว : 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002031/)  

 

 

 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002031/
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ตารางท่ี 3 แสดงโครงการ/กจิกรรมทีส่อดคลองกับการพฒันาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพฒันาผูทีจ่ะกาวข้ึนสูตําแหนงประเภทผูบริหาร ใหสมรรถนะและทักษะในการ

บรหิารในระดับสูง 

โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่ใหเกิดความสะดวกย่ิงข้ึน 

มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหความตองการของบุคลากรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่

เกี่ยวของกบัการทํางาน โดยที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบตาง ๆ ใหมีความ

ทันสมัย 
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โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

 
(ภาพประกอบจาก : https://www.dru.ac.th/)  

https://www.dru.ac.th/
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ตารางท่ี 4 แสดงโครงการ/กจิกรรมทีส่อดคลองกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนเพิ่มข้ึน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ตรงกบัสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแกหลักสูตรไดจํานวนเพิ่มข้ึน มสีมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน 

โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

1. อบรมการเขียนผลงานวิชาการ (เกณฑใหม) (10 พฤศจิกายน 2564) 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิชาการเพือ่ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

(เกณฑใหม) ครัง้ที่ 4" โดยไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.ณัฐชยา เฉลยทรพัย รศ.ดร.

เน้ือออน ขรัวทองเขียว รศ.ดร.วิไลศักด์ิ กิ่งคํา รศ.ดร.จิรศักด์ิ รอดจันทร รศ.วรินทร

พร ทับเกตุ ผศ.ดร.ประยงค ออนตา ผศ.ดร.กฤษณ รักชาติเจริญ ผศ.ดร.นริศ วศินา

นนท เปนผูทรงคุณวุฒิถายทอดความรูใหกับคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการ

แทนอธิการบดี เปนประธานเปดโครงการ และกลาวตอนรับวิทยากร 

 

 
(ภาพประกอบจากขาว : 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001756/)  

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001756/
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โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

2. โครงการประชุมอภิปราย “การทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 (23 มีนาคม 2564) 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได

จัดโครงการประชุมอภิปราย “การทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 เพื่อจัดประชุมทําสัญญารบัทุนสนับสนุนการวิจัย 

งบประมาณรายได ปงบประมาณ 2564 และเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก 

จรรยาวิชาชีพนักวิจัย ระเบียบฯ วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย ระเบียบการเบิก-จาย 

การปฏิบัติตามสญัญารบัทุน และการปฏิบัติตามกลุมตรวจสอบภายใน 

 

 
(ภาพประกอบจากขาว : 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002014/) 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002014/
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โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

3. โครงการประชุมอภิปราย “การทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2 (7 เมษายน 2564) 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัด

โครงการประชุมอภิปราย “การทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2 เพื่อจัดประชุมทําสัญญารบัทุนสนับสนุนการวิจัย 

งบประมาณรายได ปงบประมาณ 2564 และเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก 

จรรยาวิชาชีพนักวิจัย ระเบียบฯ วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย ระเบียบการเบิก-จาย 

การปฏิบัติตามสญัญารบัทุน และการปฏิบัติตามกลุมตรวจสอบภายใน โดยที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดมุงเนนเรือ่งคุณธรรมและความโปรงใส 
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(ภาพประกอบจากขาว : 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002063/) 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการ

เขียนอางอิงทางวิชาการ "อางอิงอยางไรไมให Plagiarism" (8 ธันวาคม 2563) 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน

และการเขียนอางองิทางวิชาการ “อางอิงอยางไรไมให Plagiarism” โดยมี รศ.ดร.

ชลลดา พงศพฒันโยธิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

เปนวิทยากร โดยมีการแจงเกี่ยวกบัขอควรระวังในการคัดลอกผลงานทางวิชา และ

การรบัผิดชอบตอการเผยแพรขอมูล ณ หองประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 

 

 

 
(ภาพประกอบจากขาว : 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001794/) 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001794/
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โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

5. โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยดานสังคมและพฤติกรรม

ศาสตร (9 มีนาคม 2564) 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัด

โครงการอบรมหลกัสูตร หลกัจริยธรรมการวิจัยในมนุษยดานสังคมและพฤติกรรม

ศาสตร รุนที่ 1/2564 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 โดยมี รศ.ดร.

สุภาภรณ สุดหนองบัว จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนวิทยากรบรรยายใหความรู

เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษยดานสังคมและพฤติกรรมศาสตร โดยมี 

คณาจารย นักวิจัย และผูที่เกี่ยวของเขารวมโครงการ ในการอบรมครัง้น้ีมีการ

กลาวถึงจริยธรรมตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกบังานวิจัย พรอมทัง้ยกตัวอยางเกี่ยวกับการ

เก็บขอมูลงานวิจัย เชน ทุกครั้งในการจัดเกบ็ขอมลูตองมีการแจงกับหนวยตัวอยาง

แบบตรงไปตรงมาในการจัดเก็บขอมูล การสรุปประเด็นจากการจัดเก็บขอมูลดวย

ความซื่อสัตย และเพื่อใหผลงานวิจัยมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 

 

 
(ภาพประกอบจากขาว : 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001974/) 

6. การพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี (14 กันยายน 2563) (ภาคผนวก ข) 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 8/2563 โดยผานสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส เมื่อวันจันทรที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมเฉลมิพระ

เกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอ

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001974/
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โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

เพื่อพจิารณา วาระที่ 5.2 พิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของอาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) 

7. การพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี (2 พฤศจิกายน 2563) (ภาคผนวก ค) 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 10/2563 โดยผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส เมื่อวันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมศรีเจรญิ 

อาคาร 3 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อ

พิจารณา วาระที่ 5.2 พิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของอาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (รายละเอียดดังภาคผนวก ค) 

8. การพิจารณาแตงต้ังกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแทนบุคคลเดิมที่ขอ

ลาออก (2 พฤศจิกายน 2563) (ภาคผนวก ค) 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 10/2563 โดยผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส เมื่อวันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมศรีเจรญิ 

อาคาร 3 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่งนําเสนอเพื่อ

พิจารณา วาระที่ 5.7 พิจารณาแตงต้ังกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแทน

บุคคลเดิมที่ขอลาออก (รายละเอียดดังภาคผนวก ค) 

9. การพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี (4 มกราคม 2564) (ภาคผนวก ง) 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยผานสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส เมื่อวันจันทรที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมศรเีจริญ 

อาคาร 3 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อ

พิจารณา วาระที่ 5.3 พิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของอาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี(ลบั) (รายละเอียดดังภาคผนวก ง) 

10. การพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี (20 เมษายน 2564) (ภาคผนวก ฉ) 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 4/2564 โดยผานสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมศรีเจรญิ 

อาคาร 3 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่งนําเสนอเพื่อ
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พิจารณา วาระที่ 5.2 พิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของอาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ลบั) (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 

11. การพิจารณาการขอแกไขสาขาวิชาของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (20 

เมษายน 2564) (ภาคผนวก ฉ) 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 4/2564 โดยผานสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมศรีเจรญิ 

อาคาร 3 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่งนําเสนอเพื่อ

พิจารณา วาระที่ 5.3 พิจารณาการขอแกไขสาขาวิชาของผูขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ (ลับ) (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการจัดทําแผนกลยุทธทาง

การเงิน (12-14 พฤศจิกายน 2564) 

เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพฒันาศักยภาพและการจดัทําแผนกลยุทธทาง

การเงินของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ในการน้ีไดรับเกียรติจาก รศ.

ดร.ธญวรรณ กาคํา คณบดี ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง และอ.พิมพงา เพง็นาเรนทร 

รองคณบดี รวมบรรยายใหความรูเกี่ยวกบัการเขียนผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ การเตรียมตัวสอบสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู และการ

เบิกจายในการจัดทําโครงการงบประมาณตางๆ ของคณะ และไดรับเกียรติจาก อ.เอ

กรินทร ต้ังนิธิบุญ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา จัดกจิกรรมเสริมสรางความรัก

ความสามัคคี การทํางานเปนทมีใหกับคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

ณ บานไรใจรกั อําเภอสวนผึง้ จ.ราชบุร ี

 



27 
 

โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

 
(ภาพประกอบจากขาว : 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001763/)  

13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลิขสทิธ์ิและจริยธรรมทางวิชาการเพื่อ

คุณภาพงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (22 ธันวาคม 2563) 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลิขสทิธ์ิและจริยธรรมทางวิชาการเพือ่

คุณภาพงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีทาน ผศ.ดร.ยุวลักษณ  

เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เปนประธานในการเปดงานและเขารวมรับฟงบรรยาย 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและปองกัน การคัดลอกบทความ (Plagiarism)  

ทั้งพรอมรับผิดชอบตอขอมลูในการเผยแพรขอมูลตาง ๆ การนําผลงานวิจัยที่ไดรับ

ความคุมครองสทิธินําไปใชประโยชน ไดอยางถูกตอง มีผูเขารวมโครงการไดแก 

บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001763/
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อาคาร 2 ช้ัน 8 

 

 
(ภาพประกอบจากขาว : 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001828/)  

14. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอกที่ตรงกบัสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอน และสามารถเปนศักยภาพใหแก

หลักสูตรไดจํานวนเพิ่มข้ึน  

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกใหกับบุคลากรสายวิชาการ 

โดยที่สามารถลาศึกษาตอ การขอทุนการศึกษา และสามารถปรับวุฒกิารศึกษาเมื่อ

สําเร็จการศึกษาได ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้ังแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 

2563 – เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดอนุญาตใหบุคลากรสาย

วิชาการสามารถศึกษาตอ คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 2 คน 

 

 

 

 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001828/
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ตารางท่ี 5 แสดงโครงการ/กจิกรรมทีส่อดคลองกับการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมไดดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน 

โครงการ/กิจกรรม รายการหลักฐาน 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เสริมสรางความรูดานกฎหมาย เกี่ยวกบังาน

สารบรรณ การเงินบญัชี พัสดุ และการเสรมิเสรางวัฒนธรรมองคกร ทัศนคติ ความ

ช่ือสัตยสจุริต คุณภาพของการสื่อสาร และการปรบัใชเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการ

ปฏิบัติงาน (7-9 เมษายน 2564)  

เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสริมสรางความรูดานกฎหมาย เกี่ยวกบังาน

สารบรรณ การเงินบญัชี พัสดุ และการเสรมิเสรางวัฒนธรรมองคกร ทัศนคติ ความ

ช่ือสัตยสจุริต คุณภาพของการสื่อสาร และการปรบัใชเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการ

ปฏิบัติงาน” ในการน้ี ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ไดสงเสริมการ

สรางวัฒนธรรมองคกร เริ่มต้ังแตการมอบนโยบายที่เกี่ยวของกับคุณธรรมและความ

โปรงใสในมหาวิทยาลัย โดยสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้ันมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรีเนนเรื่องการเสรมิสรางวัฒนธรรม ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทัศนคติ 

และคานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต มีการคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกบั

มหาวิทยาลัย ดังคํากลาวที่วา “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มุงมั่นในการปฏิบัติ

หนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ไรอคติในการปฏิบัติงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

และมจีิตสํานักเพื่อสวนรวม” ในการอบรมครัง้น้ี ผศ.ธนารัตน อนุวัฒนปรีชา และ

อาจารยเฉลิมศักด์ิ ละมายแข เปนวิทยากรใหความรูในเรื่องของกฎหมาย สําหรบั

งานที่เกี่ยวของของแตละตําแหนงงาน และผศ.ดร.ธัชกร วงษคําชัย คณบดี เปน

วิทยากรบรรยายการปรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการปฏิบัติงานของแตละสวน

 
(ภาพประกอบจากขาว : 

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002068/) 
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งานที่รบัผิดชอบเพื่อนําปรบัใชใหเหมาะสมกับงานมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ียังมีกจิกรรม

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสงเสริมความสามัคคีและทัศนคติที่ดีตอบุคลากรใน

องคกรอกีดวย ณ เทวัญ ดาราบีช วิลลา กุยบรุ ี

2. การพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงสงูข้ึนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ (20 เมษายน 2564) (ภาคผนวก ฉ) 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 4/2564 โดยผานสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมศรีเจรญิ 

อาคาร 3 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่งนําเสนอเพื่อ

พิจารณา วาระที่ 5.4 พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ (ลับ) (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 

 

หมายเหตุ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาระที่เกี่ยวของกับการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ และการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ เน่ืองจากรายละเอียดการพิจารณาเปนความลับ ทัง้การเลือกผูทรงคุณวุฒิและผลการพิจารณา ไมสามารถ

เผยแพรได จึงขอนํารายการหลักฐานเฉพาะหนาระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนรายการหลกัฐานแทน  
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