
 

   

    
 



 

คํานํา 

 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดรับการแตงตั้ง

จากสภามหาวิทยาลัยใหประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564           

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ซ่ึงคณะกรรมการติดตามฯ โดยการนําของรองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง    

กิจรัตนภร ประธานคณะกรรมการติดตามฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคไว 3 ขอ ไดแก 1) เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสํานัก 2) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานและ

คุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสํานัก 3) เพ่ือใหขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกหนวยงาน 

คณะกรรมการฯ ใชขอมูลจากผลการดําเนินงานตามรายงานประจําป จากการสํารวจความคิดเห็น ซ่ึง

มีกระบวนการดําเนินงานอยางมีระบบ ท้ังนี้คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการเสนอรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และเพ่ือเปนการปรับปรุงการดําเนินงานให

บรรลุตามเปาหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการจัดหาขอมูลจากเอกสารผลการดําเนินงาน แบบสอบถาม และการ

สัมภาษณ โดยสังเคราะหเปนรายงานอยูในสวนของภาคผนวก หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ไดมีการประชุม

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเชิงคุณภาพ จึงสรุปออกมาเปนผลการประเมินและขอเสนอแนะ 

 คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะ คณาจารย 

บุคลากร และผู ท่ีเก่ียวของ ท่ีไดใหขอมูลประกอบในการจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งทีม

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ท่ีเปนกําลังสําคัญยิ่งในการจัดทํารายงานผลการติดตามฯ ใหสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอทุกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยท่ีจะใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในปงบประมาณตอไป 

 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี  

เมษายน 2565 

 

 

 

 

ก 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ตั้งอยู  ณ เลขท่ี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร มีนักศึกษา จํานวน 8,447 คน จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 261 คน และจํานวนบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ 272 คน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ไดตั้งวัตถุประสงคการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไว 3 ขอ ไดแก 1) เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสํานัก 2) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานและ

คุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสํานัก 3) เพ่ือใหขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกหนวยงาน 
 

 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

คณะกรรมการฯ ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และหนวยงาน โดยพิจารณาจากผล

การดําเนินงานตามพันธกิจ ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ การพัฒนาองคกร และความคิดเห็นตอ

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและคณะ มีผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คะแนนเต็ม 5) ดังนี้ 

 

ประเมินผลงาน ผลคะแนน ระดับ 

มหาวิทยาลัย 4.48 ดี 

คณะครุศาสตร 4.33 ดี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.26 ดี 

คณะวิทยาการจัดการ 4.28 ดี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.41 ดี 

สํานักงานอธิการบดี 4.21 ดี 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.17 ดี 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.30 ดี 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4.17 ดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.13 ดี 

 

 

 

 

 

 

 

ข 

 



มหาวิทยาลัย 

 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมซ่ึงหมายถึงหนวยงานท่ี

ประกอบดวย คณะ สํานัก สถาบัน หนวยงานตาง ๆ ภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย โดยผลการ

ประเมินในภาพรวม มีผลอยูในระดับ ดี  (คะแนนเฉลี่ย 4.48) เม่ือจําแนกตามวิธีการประเมินท้ัง 4 สวน พบวา 

 สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ มีผลประเมินอยูในระดับ ดีมาก  

 สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

     ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 จากสถานการณไวรัสโคโรนา 19 ท่ีสงผลตอการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ในการใชงบประมาณ

เพ่ือดําเนินการภายใตกิจกรรมตาง ๆ เชน การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย การเรียนการสอน และงานวิจัย 

ตลอดจนการบริการวิชาการไมเปนไปตามเปาหมาย ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ จึงเห็นควร

เสนอใหมหาวิทยาลัยประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายใน เพ่ือนํางบประมาณดังกลาวมาใชในการพัฒนา

โครงการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เชน การเรียนการสอน การขยายกลุมเปาหมายของบัณฑิต จาก Age 

group ไปสูกลุมบัณฑิต Nonage group ท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรมใหมากข้ึน การพัฒนาระบบการบริการแบบ 

one stop service ดานการวิจัยและบริการวิชาการ เปนการสงเสริมใหบุคลากรสรางเครือขาย ในการวิจัย 

และบริการวิชาการ กับหนวยงานภายนอก ตลอดจนเปนแนวทางในการบริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรในสาย

วิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือ Reskill และ Upskill ในรูปแบบตาง ๆ โดยกําหนดเปนนโยบาย และ

กรอบเวลาในการทํางานท่ีชัดเจน  

 ควรนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานและคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในมาทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ แนวทางการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินตาม

ขอเสนอแนะนั้น 

 มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพรอมในการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนในดาน

การเสริมสมรรถในการทํางานและการพัฒนาเจตคติเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในในยุคดิจิทัล และ

ควรใหความสําคัญของการสรางผลงานท่ีไดรับรางวัลท้ังของอาจารย บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งของนักศึกษา 

โดยการวางแผนเพ่ือการดําเนินการลวงหนา 

 ควรสรางระบบกลไกในการทํางาน การแกไขระเบียบขอบังคับท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือให

เกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนหนวยงานกลางท่ีสามารถใชเปนขอมูล

ไดทุกหนวยงาน การใหความรูในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะดานการเงินพัสดุ คณะกรรมการการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในเพ่ือใหความรูแนวทางการดําเนินงานในรูปแบบเดียวกัน การนําผลการประเมินผลไป

ใชประโยชน และเรงแตงตั้งคณะกรรมการท่ีกําหนดตามพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 21  

 

ค 

 



 หนวยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงอยูภายใตการดําเนินงานของ 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการประเมินสวนตาง ๆ ดังนี้ 

 

คณะครุศาสตร 

 ผลการประเมินคณะครุศาสตรในภาพรวม มีผลอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.33)  

 สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี  

 สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะครุศาสตร มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

     ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะครุศาสตร 

 จากสถานการณไวรัสโคโรนา 19 ท่ีสงผลตอการดําเนินการของคณะ ในการใชงบประมาณเพ่ือ

ดําเนินการภายใตกิจกรรมตาง ๆ เชน การพัฒนาบุคลากร การเรียนการสอน และงานวิจัย การบริการวิชาการ

ไมเปนไปตามเปาหมาย ตลอดจนการคืนงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการใช

งบประมาณ จึงเห็นควรเสนอใหคณะประชุมหารือรวมกับหลักสูตร เพ่ือนํางบประมาณดังกลาวมาใช ในการ

พัฒนาภาพรวมของคณะ เชน การพัฒนาหลักสูตร non degree ในการ reskill และ upskill บุคลากรภายใน

คณะ และบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ พัฒนาระบบงานวิจัยของคณะ ใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน  

 ควรศึกษาขอเสนอแนะของคณะกรรมการท้ังสองชุดใหละเอียดรอบคอบเพ่ือท่ีจะไดนําไปกําหนด

แผนพัฒนาไดอยางตรงเปาหมายและมีแนวทางการดําเนินการและรายงานผลตามแผน 

 คณะควรใหความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงใหมากข้ึนดวยการพิจารณาความเสี่ยงท่ีจะมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและวางแผนการบริหารความเสี่ยง และมีผลการบริหาร

ความเสี่ยงลดลงหรือไมอยางใด 

 ควรพัฒนาบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการใหมีระดับสูงข้ึนและตองเตรียมความพรอมเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการศึกษายุคดิจิทัลและในสถานการณโรค

ระบาด  

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ผลการประเมินคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในภาพรวม มีผลอยูในระดับ ดี  

(คะแนนเฉลี่ย 4.26)  

 สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี  

 สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

ง 

 



 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการประเมินอยู

ในระดับ ดี 

 

     ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 จากสถานการณไวรัสโคโรนา 19 ท่ีสงผลตอการดําเนินการของคณะ ในการใชงบประมาณเพ่ือ

ดําเนินการภายใตกิจกรรมตาง ๆ เชน การพัฒนาบุคลากร การเรียนการสอน และงานวิจัย การบริการวิชาการ

ไมเปนไปตามเปาหมาย ตลอดจนการคืนงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการใช

งบประมาณ จึงเห็นควรเสนอใหคณะประชุมหารือรวมกับหลักสูตร เพ่ือนํางบประมาณดังกลาวมาใช ในการ

พัฒนาภาพรวมของคณะ เชน การพัฒนาหลักสูตร non degree ในการ reskill และ upskill บุคลากรภายใน

คณะ และบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ พัฒนาระบบงานวิจัยของคณะ ใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน 

 คณะควรนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาจัดทําแผนการพัฒนาโดยตองระบุตัวชี้วัดความสําเร็จไวดวยเพ่ือใชในการ

ประเมินแผนงาน 

 ในการบริหารความเสี่ยงคณะดําเนินการไดดีแตตองระบุผลไวดวยวาความเสี่ยงลดลง หรือยังไมลดลง 

 ในดานการพัฒนาคณะดานอ่ืน ๆ อยูในระดับท่ีดีแลวแตควรพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วท้ังดานแนวคิดการจัดการเรียนการสอนและความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน  

 

คณะวิทยาการจัดการ 

 ผลการประเมินคณะวิทยาการจัดการในภาพรวม มีผลอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.28)  

 สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

  

     ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

จากสถานการณไวรัสโคโรนา 19 ท่ีสงผลตอการดําเนินการของคณะ ในการใชงบประมาณเพ่ือ

ดําเนินการภายใตกิจกรรมตาง ๆ เชน การพัฒนาบุคลากร การเรียนการสอน และงานวิจัย การบริการวิชาการ

ไมเปนไปตามเปาหมาย ตลอดจนการคืนงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการใช

งบประมาณ จึงเห็นควรเสนอใหคณะประชุมหารือรวมกับหลักสูตร เพ่ือนํางบประมาณดังกลาวมาใช ในการ

พัฒนาภาพรวมของคณะ เชน การพัฒนาหลักสูตร non degree ในการ reskill และ upskill บุคลากรภายใน

คณะ และบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ พัฒนาระบบงานวิจัยของคณะ ใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน 

จ 

 



 ควรทําความเขาใจในขอเสนอแนะของคณะกรรมการท้ังสองชุดเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาไดอยาง

เหมาะสม ตรงจุดและพยายามกําหนดตัวชี้วัดในแตละประเด็นดวยเพ่ือการวัดผลประเมินผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ควรพัฒนาบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการใหมีระดับสูงข้ึนและตองเตรียมความพรอมเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สวนในการบริหารความเสี่ยงควรรายงานผลวาความเสี่ยงลดลงหรือไม

อยางไร 

 ควรใชรูปแบบการประชาสัมพันธในรูปแบบดิจิตอลมารเก็ตติ้งเพ่ิมมากข้ึน  

  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ผลการประเมินคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาพรวม มีผลอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.41)  

 สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการประเมินอยูใน

ระดับ ดี 

 

     ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 จากสถานการณไวรัสโคโรนา 19 ท่ีสงผลตอการดําเนินการของคณะ ในการใชงบประมาณเพ่ือ

ดําเนินการภายใตกิจกรรมตาง ๆ เชน การพัฒนาบุคลากร การเรียนการสอน และงานวิจัย การบริการวิชาการ

ไมเปนไปตามเปาหมาย ตลอดจนการคืนงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการใช

งบประมาณ จึงเห็นควรเสนอใหคณะประชุมหารือรวมกับหลักสูตร เพ่ือนํางบประมาณดังกลาวมาใช ในการ

พัฒนาภาพรวมของคณะ เชน การพัฒนาหลักสูตร non degree ในการ reskill และ upskill บุคลากรภายใน

คณะ และบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ พัฒนาระบบงานวิจัยของคณะ ใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน 

 ควรทําความเขาใจในขอเสนอแนะของคณะกรรมการท้ังสองชุดเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาไดอยาง

เหมาะสม ตรงจุดและพยายามกําหนดตัวชี้วัดในแตละประเด็นดวยเพ่ือการวัดผลประเมินผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ควรพัฒนาบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการใหมีระดับสูงข้ึนและตองเตรียมความพรอมเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สวนในการบริหารความเสี่ยงควรรายงานผลวาความเสี่ยงลดลงหรือไม

อยางไร 

 ควรใชรูปแบบการประชาสัมพันธในรูปแบบดิจิตอลมารเก็ตติ้งเพ่ิมมากข้ึน 

  

 

ฉ 

 



 หนวยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงอยูภายใตการดําเนินงานของ 5 

สํานัก คือ สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมวิชาการและ      

งานทะเบียน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการประเมินสวนตาง ๆ ดังนี้ 

 

สํานักงานอธิการบดี 

 ผลการประเมินสํานักงานอธิการบดีในภาพรวม มีผลอยูในระดับ 4.21 (คะแนนเฉลี่ย ดี)  

 สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี  

 สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี  

 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

     ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี 

 จากสถานการณไวรัสโคโรนา 19 ท่ีสงผลตอการดําเนินการของสํานักงานภายใตการกํากับดูแลของ

อธิการบดีไมเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัด และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สงผลตอการใชงบประมาณในการ

ดําเนินงานใหบริการนักศึกษา และบุคลากรท่ีไมเต็มประสิทธิภาพจึงควรเสนอใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบใน

การใหบริการไปสูรูปแบบการใชเทคโนโลยีเปนหลัก เชน ระบบการเบิกจายงบประมาณ การบริหารจัดการ

พัสดุ การบริการนักศึกษาดานการชําระเงินลงทะเบียน ตลอดจนระเบียบการเบิกจายการเงิน กองคลัง และ

พัสดุ มีการประชาสัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ พรอมท้ังกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

สํานักควรไดมีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาทําแผนพัฒนาพัฒนาสํานัก และแสดงผลการดําเนินงานโดยกําหนด

ตัวชี้วัดดวยเพ่ือใหการประเมินผลไดตรงตามขอเสนอแนะ 

 ในการกําหนดความเสี่ยงนั้นสํานักควรใหความสําคัญในวิเคราะหหาความเสี่ยงท่ีจะทําใหงานของ

สํานักไมประสบความสําเร็จในอนาคตและแผนบริหารความเสี่ยงนั้นตองมีผลการดําเนินงานวาความเสี่ยงนั้น ๆ

ลดลงหรือยังคงอยู 

  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการประเมินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม มีผลอยู ในระดับ ดี  

(คะแนนเฉลี่ย 4.17)   

 สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี  

 สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการ

ประเมินอยูในระดับ ดี 

ช 

 



     ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จากสถานการณไวรัสโคโรนา 19 ท่ีสงผลตอการดําเนินการของสํานักงานภายใตการกํากับดูแลของ

อธิการบดีไมเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัด และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สงผลตอการใชงบประมาณในการ

ดําเนินงานใหบริการนักศึกษา และบุคลากรท่ีไมเต็มประสิทธิภาพจึงควรเสนอใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบใน

การใหบริการไปสูรูปแบบการใชเทคโนโลยีเปนหลัก โดยการนําวารสาร ตํารา และเอกสารการเรียนการสอน

ตาง ๆ ลงสูระบบฐานขอมูลดิจิตอลท้ังหมด และพัฒนาระบบการเขาถึงฐานขอมูล การใชขอมูลของบุคลากร 

และนักศึกษาไดจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาเชื่อมตอฐานขอมูลของสํานักฯ กับคณะตาง ๆ  

 ในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการนั้น ควรทําความเขาใจในแตละประเด็นและจัด

โครงการกิจกรรมใหตรงประเด็นและท่ีสําคัญนาจะกําหนดตัวชี้วัดดวยเพ่ือการประเมินผลท่ีถูกตอง 

 ควรกําหนดผลลัพธในการบริหารความเสี่ยงดวยวาความเสี่ยงดังกลาวลดลงหรือยังคงอยู 

 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหมากข้ึนเพ่ือนําไปใชในการบริหารงานและการเรียนการสอนออนไลนท่ี

ไดมาตรฐาน รวมท้ังการใหความสําคัญตอการดูแลรักษาระบบใหมีความปลอดภัย 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ผลการประเมินสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในภาพรวม มีผลอยูในระดับ ดี  

(คะแนนเฉลี่ย 4.30)  

 สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี  

 สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการประเมิน

อยูในระดับ ดี 

 

     ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 จากสถานการณไวรัสโคโรนา 19 ท่ีสงผลตอการดําเนินการของสํานักงานภายใตการกํากับดูแลของ

อธิการบดีไมเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัด และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สงผลตอการใชงบประมาณในการ

ดําเนินงานใหบริการนักศึกษา และบุคลากรท่ีไมเต็มประสิทธิภาพจึงควรเสนอใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบใน

การใหบริการไปสูรูปแบบการใชเทคโนโลยีเปนหลัก โดยการใหบริการตาง ๆ ควรเนนการใหบริการออนไลน 

และระบบการอนุมัติเอกสารของนักศึกษาใหดําเนินการอนุมัติออนไลน เชน การลงทะเบียนเพ่ิมถอน การยาย

กลุมเรียน การพิมพใบรับรองผลการศึกษา 

ในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการท้ังสองชุด สํานักควรวิเคราะหทําความเขาใจให

ตรงประเด็นจะไดวางแผนงานปรับปรุงคุณภาพไดสอดคลองกันกับประเด็นตามขอเสนอแนะ 

ควรประสานงาน สื่อสารกับคณะเก่ียวกับระเบียบตาง ๆ ท่ีใชในการจัดการศึกษา รวมถึงความรู

เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรและแนวคิดใหม ๆ ทางการเรียนการสอน 

ซ 

 



สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการประเมินสํานักศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวม มีผลอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.17)  

 สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี   

 สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ มีผลประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

 สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

     ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 จากสถานการณไวรัสโคโรนา 19 ท่ีสงผลตอการดําเนินการของสํานักงานภายใตการกํากับดูแลของ

อธิการบดีไมเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัด และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สงผลตอการใชงบประมาณในการ

ดําเนินงานใหบริการนักศึกษา และบุคลากรท่ีไมเต็มประสิทธิภาพจึงควรเสนอใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบใน

การใหบริการ โดยการรวมมือกับทุกหนวยงานภายใน และเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัยในการดําเนิน

กิจกรรมรวมกัน ตลอดจนพิจารณาถึงทรัพยากรบุคคลท่ีมีความชํานาญงานในดานศิลปวัฒนธรรม ท้ังใน

รูปแบบปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอ 

สํานักควรวางแผนพัฒนาตามขอเสนอแนะท้ังของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยพยายามกําหนดผลลัพธเปนตัวชี้วัดเพ่ือประเมิน

ความสําเร็จไดตรงตามขอเสนอแนะ 

ในการบริหารความเสี่ยง ควรคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีจะทําใหแผนปฏิบัติราชการไมประสบความสําเร็จ

เม่ือกําหนดความเสี่ยงแลวสํานักตองวางกิจกรรมโครงการเพ่ือลดความเสี่ยงเหลานั้น ดังนั้นจึงควรกําหนดผล

ของการบริหารความเสี่ยงดวยวาลดลงหรือยังมีความเสี่ยงนั้นอยู 

  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ผลการประเมินสถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวม มีผลอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.13)  

 สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี  

 สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ มีผลประเมินอยูในระดับ ดี 

 สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

     ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 จากสถานการณไวรัสโคโรนา 19 ท่ีสงผลตอการดําเนินการของสํานักงานภายใตการกํากับดูแลของ

อธิการบดีไมเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัด และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สงผลตอการใชงบประมาณในการ

ดําเนินงานใหบริการนักศึกษา และบุคลากรท่ีไมเต็มประสิทธิภาพจึงควรเสนอใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบใน

การใหบริการไปสูรูปแบบการใชเทคโนโลยีเปนหลัก โดยการพัฒนาหนวยงานสนับสนุนนักวิจัยในรูปแบบ

ฌ 

 



เอกสาร และบริการ พัฒนาระบบคลัสเตอรงานวิจัย และบริการวิชาการ โดยการสงเสริมใหทุกหนวยงานเขา

รวมในกลุมของคลัสเตอรวิจัย และบริการวิชาการ พัฒนาระบบฐานขอมูลของบุคลากรวิจัย และเครื่องมือใน

การวิจัย เพ่ือประโยชนในการใชทรัพยากรรวมกัน โดยการพัฒนารายไดจากหนวยงานภายนอก ท้ังหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหสถาบันฯ เปนฐานขอมูลสวนกลางในการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการใหกับ

มหาวิทยาลัย 

ควรสงเสริมสนับสนุนผลงานและการเผยแพรผลงานวิจัย ทรัพยสินทางปญญา ท้ังในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ การใชประโยชนงานวิจัยในเชิงพาณิชยใหมากข้ึน 

  

 

 

  

ญ 

 



สารบัญ 

 

หนา 

 

คํานํา             ก 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร           ข 

บทท่ี 1 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี        1 

ประวัติ            1 

วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณของนักศึกษา และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย    2 

ยุทธศาสตรการพัฒนา          3 

 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ระยะท่ี 1  

      พ.ศ. 2560 - 2564          3 

 นโยบายและทิศทางของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี     3 

 เปาหมาย          4 

 ยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัด        4 

การแบงสวนราชการ         10 

โครงสรางองคกร          10 

จํานวนบุคลากร          13 

จํานวนนักศึกษา          15 

งบประมาณ          16 

ผลงานวิจัย          18 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       19 
 

 

บทท่ี 2 หลักการและวิธีการประเมิน        21 

หลักการ           21 

วัตถุประสงค          21 

หนวยงานท่ีไดรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน      22 

ระยะเวลา          22 

วิธีการประเมินมหาวิทยาลัย และคณะ       22 

วิธีการประเมินหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา      23 

เครื่องมือท่ีใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล     23 

คะแนนและเกณฑการประเมิน        24 

 

ฎ 

 



  

สารบัญ (ตอ) 

หนา 

บทท่ี 3 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล        25 

 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และขอเสนอแนะ        25 

  1. มหาวิทยาลัย          25 

  2. คณะครุศาสตร            78

  3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      100 

  4. คณะวิทยาการจัดการ        128 

  5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       157 

  6. สํานักงานอธิการบดี        197 

  7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     263 

  8. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน      281 

  9. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม       303 

  10. สถาบันวิจัยและพัฒนา       320 

   

บทท่ี 4 สรุปผลคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน             340 

 

ภาคผนวก            

 สําเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547            355                             

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ     356 

       และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549       

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ี 20/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ      359    

       และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี      

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ี 21/2564 เรื่อง แตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ         360    

                 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   

 ภาพกิจกรรม          361

   

   
 

   

 

 

ฏ 

 



สารบัญตาราง 
 

ตาราง                          หนา 

 

บทท่ี 1 

     ตารางท่ี 1.1 ยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัด        5 

     ตารางท่ี 1.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท ปงบประมาณ พ.ศ.2564  13 

     ตารางท่ี 1.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคณะ ปงบประมาณ พ.ศ.2564   13 

     ตารางท่ี 1.4 จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและจําแนกตาม 

  ตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ.2564     14 

     ตารางท่ี 1.5 จํานวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี  

   ประจําปการศึกษา 2564        15 

     ตารางท่ี 1.6 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

   ประจําปการศึกษา 2563-2564       15 

     ตารางท่ี 1.7 งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2564        16 

     ตารางท่ี 1.8 เงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564      16 

     ตารางท่ี 1.9 เงินงบประมาณรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564    17 

     ตารางท่ี 1.10 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบประมาณจัดสรร  

     ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  และรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564   17 

     ตารางท่ี 1.11 จํานวนเงินสนับสนุนทุนการวิจัย และจํานวนการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

     ท่ีนําไปใชประโยชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564     18 

     ตารางท่ี 1.12 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย  

     ประจําปการศึกษา 2563       19 

      

บทท่ี 3 

     มหาวิทยาลัย 

 ตารางท่ี 3.1 การดําเนินงานตามพระบรมราโชบาย 25 

 ตารางท่ี 3.2 แผน-ผลการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2563 - 2564 26 

 ตารางท่ี 3.3 การไดรับรางวัลของนักศึกษา 26 

 ตารางท่ี 3.4 การวิจัย 32 

 ตารางท่ี 3.5 การบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร 34 

 ตารางท่ี 3.6 การเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส 35 

ฐ 

 



สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                          หนา 

 

 ตารางท่ี 3.7 การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม       35

 ตารางท่ี 3.8 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร       36

 ตารางท่ี 3.9 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ     36 

     ตารางท่ี 3.10 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 37 

 ตารางท่ี 3.11 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

                       ภายใน 38 

 ตารางท่ี 3.12 แผนการบริหารความเสี่ยง และผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 55 

 ตารางท่ี 3.13 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีไดรับการเลื่อนตําแหนง เปนตําแหนงผูบริหาร 64 

 ตารางท่ี 3.14 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีไดรับการเลื่อนระดับ เปนระดับชํานาญการ 64 

 ตารางท่ี 3.15 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของมหาวิทยาลัย 66 

 ตารางท่ี 3.16 ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากร 

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 68 

        

 คณะครุศาสตร 

 ตารางท่ี 3.17 การดําเนินงานตามพระบรมราโชบาย 78 

 ตารางท่ี 3.18 แผน-ผลการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2563 - 2564 80 

 ตารางท่ี 3.19 การไดรับรางวัลของนักศึกษา 80 

 ตารางท่ี 3.20 การวิจัย 81 

 ตารางท่ี 3.21 การบริการวิชาการ 83 

 ตารางท่ี 3.22 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 86 

 ตารางท่ี 3.23 การใชจายงบประมาณ 86 

 ตารางท่ี 3.24  การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 87 

 ตารางท่ี 3.25 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 88 

 ตารางท่ี 3.26 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 88 

 ตารางท่ี 3.27 สรุปผลการประเมินดานการใชงบประมาณของคณะครุศาสตร 89 

 ตารางท่ี 3.28 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

                       ภายใน 90 

 

 

ฑ 

 



สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                          หนา 

 

 ตารางท่ี 3.29 การไดรับรางวัลของอาจารย 92 

 ตารางท่ี 3.30 การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 93 

 ตารางท่ี 3.31 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของคณะครุศาสตร 94 

 ตารางท่ี 3.32 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร ปงบประมาณ 2564  

                       จากบุคลากรภายในคณะ 95 

 ตารางท่ี 3.33 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร ประเมินโดยนักศึกษา 

                       ในคณะ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 96 

 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ตารางท่ี 3.34 การดําเนินงานตามพระบรมราโชบาย      100 

 ตารางท่ี 3.35 แผน-ผลการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2563 - 2564    101 

 ตารางท่ี 3.36 การไดรับรางวัลของนักศึกษา       102 

 ตารางท่ี 3.37 การวิจัย 103 

 ตารางท่ี 3.38 การบริการวิชาการ        105 

 ตารางท่ี 3.39 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       107 

 ตารางท่ี 3.40 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร      108 

 ตารางท่ี 3.41 การใชจายงบประมาณ        108 

 ตารางท่ี 3.42 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม      109 

 ตารางท่ี 3.43 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ      110 

 ตารางท่ี 3.44 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ     110 

 ตารางท่ี 3.45 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร 

     และสังคมศาสตร        111 

 ตารางท่ี 3.46 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

     ภายใน          112 

 ตารางท่ี 3.47 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 121 

 ตารางท่ี 3.48 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

                       ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในคณะ     122 

 ตารางท่ี 3.49 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     ประเมินโดยนักศึกษาในคณะ ปงบประมาณ พ.ศ.2564    123 

ฒ 

 



สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                          หนา 

 

 คณะวิทยาการจัดการ 

 ตารางท่ี 3.50 การดําเนินงานตามพระบรมราโชบาย      128 

 ตารางท่ี 3.51 แผน-ผลการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2563 - 2564    129 

 ตารางท่ี 3.52 การไดรับรางวัลของนักศึกษา       130 

 ตารางท่ี 3.53 การวิจัยกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      130 

 ตารางท่ี 3.54 การวิจัยกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     131 

 ตารางท่ี 3.55 การบริการวิชาการ 135 

 ตารางท่ี 3.56 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 136 

 ตารางท่ี 3.57 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 137 

 ตารางท่ี 3.58 การใชจายงบประมาณ 137

 ตารางท่ี 3.59 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 138 

 ตารางท่ี 3.60 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 139 

 ตารางท่ี 3.61 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 139 

 ตารางท่ี 3.62 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ 140 

 ตารางท่ี 3.63 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

                  ภายใน 141 

 ตารางท่ี 3.64 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ  

                       และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ป 2563 146 

 ตารางท่ี 3.65 การพัฒนามหาวิทยาลัย การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 148 

 ตารางท่ี 3.66 ผลงานท่ีเปนจุดเดนของคณะ 148 

 ตารางท่ี 3.67 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของคณะวิทยาการจัดการ 149 

 ตารางท่ี 3.68 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปงบประมาณ 2564  

                  จากบุคลากรภายในคณะ 151 

 ตารางท่ี 3.69 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ประเมินโดย 

                  นักศึกษาในคณะ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 152 

 

 

 

 

ณ 

 



สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                          หนา 

  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ตารางท่ี 3.70 การดําเนินงานตามพระบรมราโชบาย 157 

 ตารางท่ี 3.71 แผน-ผลการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2563 - 2564 159 

 ตารางท่ี 3.72 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 159 

 ตารางท่ี 3.73 การไดรับรางวัลของนักศึกษา 162 

 ตารางท่ี 3.74 การวิจัย 165 

 ตารางท่ี 3.75 การบริการวิชาการ 167 

 ตารางท่ี 3.76 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 169 

 ตารางท่ี 3.77 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 170 

 ตารางท่ี 3.78 การใชจายงบประมาณ 170 

 ตารางท่ี 3.79 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม  171 

 ตารางท่ี 3.80 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 171 

 ตารางท่ี 3.81 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 172 

 ตารางท่ี 3.82 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 173 

 ตารางท่ี 3.83 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

                        ภายในระดับคณะ 174 

 ตารางท่ี 3.84 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ  

                        และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 178 

 ตารางท่ี 3.85 ประเด็นความเสี่ยงป 2564 184 

 ตารางท่ี 3.86 แนวทางการบริหารความเสี่ยงป 2564 185 

 ตารางท่ี 3.87 การไดรับรางวัล 186 

 ตารางท่ี 3.88 การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 186 

 ตารางท่ี 3.89 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 191 

 ตารางท่ี 3.90 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

                       ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในคณะ 193 

 ตารางท่ี 3.91 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

                  ประเมินโดยนกัศึกษาในคณะ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 194 

 

 

ด 

 



สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                          หนา 

 

 สํานักงานอธิการบดี 

 ตารางท่ี 3.92 การดําเนินงานตามพันธกิจ 197 

 ตารางท่ี 3.93 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 219 

 ตารางท่ี 3.94 การใชจายงบประมาณ 219 

 ตารางท่ี 3.95 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 220 

 ตารางท่ี 3.96 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 221 

 ตารางท่ี 3.97 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 221 

 ตารางท่ี 3.98 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของสํานักงานอธิการบดี 222 

 ตารางท่ี 3.99 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2563  

                       สํานักงานอธิการบดี 223 

 ตารางท่ี 3.100 แผนการบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2563 234 

 ตารางท่ี 3.101 ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี  

                    ปการศึกษา 2563 238 

 ตารางท่ี 3.102 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของสํานักงานอธิการบดี 258 

 ตารางท่ี 3.103 ผลการประเมินการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ  

                    2564 จากบุคลากรภายในหนวยงาน 259 

 ตารางท่ี 3.104 การบริหารงานและการบริการของสํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ 2564  

                    จากนักศึกษา 260 

  

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ตารางท่ี 3.105 การดําเนินงานตามพันธกิจ 263 

 ตารางท่ี 3.106 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 266 

 ตารางท่ี 3.107 การใชจายงบประมาณ   266 

 ตารางท่ี 3.108 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 267 

 ตารางท่ี 3.109 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 267 

 ตารางท่ี 3.110 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 268 

 ตารางท่ี 3.111 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

                         สารสนเทศ 269 

  

ต 

 



สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                          หนา 

 

 ตารางท่ี 3.112 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

                         ภายใน 270 

 ตารางท่ี 3.113 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ  

                         และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 271 

 ตารางท่ี 3.114 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี   

                         สารสนเทศ 277 

 ตารางท่ี 3.115 ผลการประเมินการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลย ี

                         สารสนเทศ ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในหนวยงาน 278 

 ตารางท่ี 3.116 การบริหารงานและการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                         ปงบประมาณ 2564 จากนักศึกษา 279 

 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ตารางท่ี 3.117 การดําเนินงานตามพันธกิจ 281 

 ตารางท่ี 3.118 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 284 

 ตารางท่ี 3.119 การใชจายงบประมาณ 284 

 ตารางท่ี 3.120 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 285 

 ตารางท่ี 3.121 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 285 

 ตารางท่ี 3.122 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 285 

 ตารางท่ี 3.123 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของสํานักสงเสริมวิชาการและ 

                         งานทะเบียน 286 

 ตารางท่ี 3.124 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

                         ภายใน 287 

 ตารางท่ี 3.125 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และ                   

                         ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 288 

 ตารางท่ี 3.126 การบริหารความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 289 

 ตารางท่ี 3.127 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของสํานักสงเสริมวิชาการ 

                    และงานทะเบียน 297 

 

 

ถ 

 



สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                          หนา 

 

 ตารางท่ี 3.128 ผลการประเมินการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ 

                         งานทะเบียน ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในหนวยงาน 299 

 ตารางท่ี 3.129 การบริหารงานและการบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

                         ปงบประมาณ 2564 จากนักศึกษา 300 

   

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตารางท่ี 3.130 การดําเนินงานตามพันธกิจ 303 

 ตารางท่ี 3.131 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 308 

 ตารางท่ี 3.132 การใชจายงบประมาณ 308 

 ตารางท่ี 3.133 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 309 

 ตารางท่ี 3.134 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 309 

 ตารางท่ี 3.135 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 309 

 ตารางท่ี 3.136 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 310 

 ตารางท่ี 3.137 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

                         ภายใน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563 311 

 ตารางท่ี 3.138 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 315 

 ตารางท่ี 3.139 ผลการประเมินการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

                         ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในหนวยงาน 316 

 ตารางท่ี 3.140 การบริหารงานและการบริการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2564  

                         จากนักศึกษา 317 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ตารางท่ี 3.141 การดําเนินงานตามพันธกิจ 320 

 ตารางท่ี 3.142 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 322 

 ตารางท่ี 3.143 การใชจายงบประมาณ 322 

 ตารางท่ี 3.144 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 323 

 ตารางท่ี 3.145 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 323 

 ตารางท่ี 3.146 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 324 

 

ท 

 



สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                          หนา 

 

 ตารางท่ี 3.147 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 325 

 ตารางท่ี 3.148 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

                         ภายใน 326 

 ตารางท่ี 3.149 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ  

                         และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 328 

 ตารางท่ี 3.150 แผนการบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา 2563 330 

 ตารางท่ี 3.151 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 333 

 ตารางท่ี 3.152 ผลการประเมินการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

                    ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในหนวยงาน 335 

 ตารางท่ี 3.153 การบริหารงานและการบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 2564  

                    จากผูรับบริการ 336 

 

บทท่ี 4 

     ตารางท่ี 4.1 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   340 

     ตารางท่ี 4.2 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะครุศาสตร   342 

     ตารางท่ี 4.3 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตรและ 

   สังคมศาสตร          344 

     ตารางท่ี 4.4 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการ  346 

     ตารางท่ี 4.5 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตรและ 

   เทคโนโลยี          348 

     ตารางท่ี 4.6 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสํานักงานอธิการบดี 350 

     ตารางท่ี 4.7 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสํานักวิทยบริการและ 

         เทคโนโลยีสารสนเทศ        351 

     ตารางท่ี 4.8 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสํานักสงเสริมวิชาการ 

   และงานทะเบียน         352 

     ตารางท่ี 4.9 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสํานักศิลปะ 

   และวัฒนธรรม         353 

     ตารางท่ี 4.10 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 354 

 

ธ 

 



บทท่ี 1  

บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบดวย ประวัติ วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลกัษณของนักศึกษา 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรการพัฒนา การแบงสวนราชการ โครงสรางองคกร จํานวนบุคลากร 

จํานวนนกัศึกษา งบประมาณ และผลงานวิจัย  

 

ประวัต ิ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทํา

การสอน เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518  

พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 

พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี  จึง เปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ตาม

พระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 

พ.ศ. 2548 เปดศูนยอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ต้ังอยูท่ีซอยเทศบาลบางปู 

119 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคจะใหเปน

มหาวิทยาลัยของรัฐประจําจังหวัดสมุทรปราการ และเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แต

เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น หามมิใหมีการจัดตั้งหนวยงานใหมข้ึนในสวนราชการ ดังนั้นศูนย

อุดมศึกษาสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงใชชื่อวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ” 

จากนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําผังแมบททางกายภาพ (Master Plan) และดําเนินการเปดสอนในป

การศึกษา 2548 เปนตนมา 

พ.ศ.  2559 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ เปนพ้ืนท่ีเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถจัดการเรียนการสอนโดยถือวาเปนการจัด

การศึกษาในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบัน อุดมศึกษามีภาระหนา ท่ีหลักในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีเนนคุณภาพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรู

อยางตอเนื่อง เปนบัณฑิตคุณภาพ เปนนักวิชาชีพท่ีดี พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญ   
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ในการเรียนรู สรางองคความรู และพัฒนางานในหนาท่ี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหบริการทางวิชาการ

เพ่ือการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีหนวยงานประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานอธิการบดี 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีงบประมาณแผนดิน 436,680,200 บาท งบประมาณรายได 

166,314,300 บาท จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 261 คน จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 272 คน 

จํานวนนักศึกษา 8,447 คน 

 

วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ และเอกลักษณของมหาวิทยาลยั 

 วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปนสถาบัน

หลักที่บูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพื่อสรางความมั่นคงใหกับประเทศ 

 

พันธกิจ 
 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรีมุงมัน่ 

 1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มทีศันคติที่ดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความตองการของผูใช

บัณฑิต 

 2. พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยการถายทอดองค

ความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัต ิ

 3. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน และเสริมสรางความเขมแข็งของผูนํา

ชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชนตอสวนรวม 

 4. วิจัยสรางองคความรูและนวตักรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มุงเนนการบรูณาการเพื่อ

นําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

 5. ทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สบืสานภูมิปญญาทองถ่ินและบูรณาการกับภูมปิญญาสากล 

 6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมปีระสทิธภิาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอมรองรับ

บริบทการเปลีย่นแปลง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

อัตลักษณของนักศึกษา 

 1. มีคุณลักษณคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการตามแนวพระบรมราโชบาย 

  - มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง 

  - มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง 

  - มีอาชีพมีงานทํา 
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  - เปนพลเมืองดีมีวินัย 

 2. มีจิตอาสา 

 3. มีทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

 1. ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา 

 2. พัฒนาทองถ่ินโดยนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัต ิ

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ระยะท่ี 1 พ.ศ.2560-2564   

 

 จากยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

12  แผนการศึกษาชาติ  และยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย 

ระยะ20ป (พ.ศ.2560-2579) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะท่ี 1 พ.ศ.2560-2564  เพ่ือใชเปนแผนในการดําเนินงานในระยะท่ี 1 นี้ ประกอบดวยยุทธศาสตร จํานวน 

4 ยุทธศาสตร คือ 

 ยุทธศาสตร 1  การพัฒนาทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตร 2  การผลิตและพัฒนาครู 

 ยุทธศาสตร 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 ยุทธศาสตร 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

นโยบายและทิศทางของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1. ใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษาในการผลิตบัณฑิต สรางบัณฑิตใหมีงานทํา มีคุณภาพ มีทักษะ

ในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และมีศักยภาพสูง มีความคิดความสํานึกความประพฤติดี             

มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ใหเปนท่ีตองการและยอมรับของสังคมและประเทศชาติ

ตอบสนองตลาดแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

2. ผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู เพ่ือเปนตัวปอนท่ีดีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สูการเปนครูมืออาชีพ 
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3. จัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยสงเสริมและสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ินและประเทศชาติ    

4. เรงพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกสูงข้ึน มีศักยภาพเปนไปตามตําแหนง มีจํานวนเปนไปตามศักยภาพของหลักสูตร

และปริมาณการผลิต สรรหาอาจารยท่ีมีชื่อเสียงมาเปนอาจารยของมหาวิทยาลัย  

5. เรงพัฒนาอาจารยและบุคลากรในดานภาษาอังกฤษ  ใหอาจารยสามารถสอนเปนภาษาอังกฤษได  

พัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับงานในหนาท่ี 

6. จัดการศึกษาท่ีเนนเรื่องภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน สงเสริมการเรียนรู

เรื่องอาเซียนศึกษาใหมากข้ึน เปนการเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูประชาคมอาเซียน    

7. คัดเลือกเด็กดี เด็กเกง ท่ีไมมีทุนทรัพย ใหมีโอกาสไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย เปนการสราง

ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

8. ผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ ตองยึดธรรมาภิบาลเปนหลักในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

รวมพลังของบุคลากรทุกคนใหไดมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

     

เปาหมาย 

 1. ผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 

2. ขยายการผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน  ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 

3. บริการวิชาการแกหนวยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

4. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

5. วิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถ่ินและประเทศชาติ เสริมการเรียนรูอยางเหมาะสมตามหลักสูตร 

6. สงเสริมความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ท้ังมิติดานการศึกษา 

บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย 

7. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตารางท่ี 1.1 ยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทองถิ่น 

กลยุทธ ท่ี 1.1  สรางและพัฒนา

ความร วม มือ กับจั งหวั ด ในการ

วางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และดําเนิน

โครงการตามพันธกิจและศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัย 

 

 

1.1 มีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ 

(ศักยภาพชุมชน สภาพปญหาและความ

ตองการท่ีแทจริงของชุมชน) เพ่ือใชในการ

วิเคราะหประเมิน และวางแผนงานพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ีตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 
1 . 2  จํ า น ว น ห มู บ า น / โ ร ง เ รี ย น ท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการอัน

เปนผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

 

จํานวน 1 ฐานขอมูล 

 

 

 

 

 

จํานวน 20 หมูบาน/

โรงเรียน 

กลยุทธ ท่ี 1.2  บูรณาการความ

รวมมือภายในมหาวิทยาลัยและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  (ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ใน

การดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุ

ตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 

กลยุทธท่ี 1.3  บูรณาการการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

นักศึกษาและอาจารย กับการพัฒนา

ทองถ่ิน 

 

1.3 จํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ินของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.4 จํ านวนภาคี เครือขาย ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคมท่ี

รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนิน

โครงการพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ 

1.5 อัตราการอานออกเขียนไดของ 

จํานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรใน

วัยประถมศึกษาในพ้ืนท่ีบรกิารของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.6 จํานวนผูเขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับ

การนอมนําพระบรมราโชบายดาน

การศึกษา เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะคน

ไทยท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการ (มี

ทัศนคติท่ีดีและถูกตอง  มีพ้ืนฐานชีวิตท่ี

ม่ันคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา และเปน

พลเมืองดีมีวินัย)      สูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี

บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.7 จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือ  

ผูประกอบการหรือผูประกอบการใหมใน

จํานวน 10 โครงการ 

 

จํานวน 3 ภาคีเครือขาย 

 

 

 

รอยละ 20  

 

 

 

จํานวน 500 คน 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 5 ราย 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

พ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ท่ีประสบความสําเร็จจากการสนับสนุน

องคความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.8 จํานวนผลงานวิจัยและองคความรู

ตางๆ ท่ีถูกนําไปใชประโยชนอยางเปน

รูปธรรม 

1.9 มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม 

ป ร ะ เ พ ณี  ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถ่ิ น  เ พ่ื อ

เสริมสรางคุณคาและจิตสํานึกรักษทองถ่ิน 

 

 

 

จํานวน 3 ผลงาน 

 

 

จํานวน 1 แหลงเรียนรู 

ยุทธศาสตร 2  การผลิตและพัฒนา

คร ู

กลยุทธท่ี 2.1  ปรับปรุงหลักสูตร 

ครุศาสตรและกระบวนการผลิตใหมี

สมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ียอมรับดวย 

School Integrated Learning 

(SIL) และสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ 

 

กลยุทธท่ี 2.2  พัฒนาสมรรถนะครู

ของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

 

 

 

2.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร 

และกระบวนการผลิตครูเพ่ือใหบัณฑิตครู

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ 

สมรรถนะและคุณภาพเปนเลิศพรอมดวย

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม 

พระบรมราโชบายดานการศึกษา  

และคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 

2.2 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครู 

ท่ีไดรับตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชน

ตอการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

2.3 รอยละครูของครูท่ีมีประสบการณ   

การสอนและทํางานรวมในโรงเรียนตอป

การศึกษา 

 
จํานวน 5 หลักสูตร  

 

 

 

 

 

จํานวน 2 ผลงาน 

 

 

รอยละ 80  

 

กลยุทธท่ี 2.3 บมเพาะนักศึกษา  

ค รุ ศ า ส ต ร ใ ห มี ส ม ร ร ถ น ะ ต า ม

ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ พ ร อ ม ด ว ย        

จิ ต วิ ญ ญ า ณ ค ว า ม เ ป น ค รู แ ล ะ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

2.4 สัดสวนบัณฑิตครูท่ีไดรับการบรรจุเขา

ทํางาน 

2.5 ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

การพัฒนาสมรรถนะครูประจําการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

จํานวน 2 ผลงาน 

 

รอยละ 5 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

กลยุทธท่ี 2.4  ยกระดับสมรรถนะ

ค รู ป ร ะ จํ า ก า ร  แ ล ะ บ ม เ พ า ะ

ส ม ร ร ถ น ะ ใ ห ม ใ ห ส อ ด รั บ กั บ

สภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

2.6 รอยละของบัณฑิตครูท่ีจบจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสอบบรรจุผาน

เกณฑของหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและ

เอกชน ภายในเวลา 1 ป 

 

รอยละ 10  

 

กลยุทธท่ี 2.5  ยกระดับสมรรถนะ

บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  

กลยุทธ ท่ี  2 .6  สร าง เครื อข าย

แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบัณฑิตครู

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ี เขาสู

วิชาชีพครู   

2.7 มี Platform เพ่ือสรางเครือขาย

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครูจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขาสูวิชาชีพ 

 

จํานวน 1 Platform 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

กลยุทธท่ี 3.1  ปรับปรุงหลักสูตร

เดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตร

ใหมในรูปแบบสหวิทยาการท่ี

ตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินและ

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา 

ประเทศ 

 

 

3.1 จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุง

ใหทันสมัยและ/หลักสูตรใหมแบบ 

สหวิทยาการท่ีตอบสนองตอการพัฒนา

ทองถ่ินและสอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศ 

 

 

จํานวน 5 หลักสูตร 

 กลยุทธท่ี 3.2  พัฒนาศักยภาพ

ผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยท่ีไดรับ

การตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัล             

ในระดับชาติและนานาชาติ 

3.3 รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับ

สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา (สําหรับหลักสูตร

ท่ีมีองคกรวิชาชีพกํากับ) 

3.4 อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/

ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ภายใน

ระยะเวลา 1 ป 

จํานวน 5 ผลงาน 

 

 

รอยละ 10 

 

 

 

รอยละ 70 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

กลยุทธท่ี 3.3  ปรับกระบวนการ

จัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการ

ทํางาน และเสริมสรางทักษะและ

จิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน 

 3.5 อัตราการศึกษาตอในพ้ืนท่ีของ

ประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 

รอยละ 5 

 

  

กลยุทธท่ี 3.4  พัฒนาแหลงเรียนรู

เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหได

ตามเปาหมาย 

  

กลยุทธท่ี 3.5  ผลิตบัณฑิตไดตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ัง

ดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 

ประการ 

 

3.6 ระดับความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือ

เทียบเทามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ 

3.7 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต

โดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิตเพ่ิมข้ึน  

ระดับ B2 

 

 

 

ระดับดี 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ 

 กลยุทธท่ี 4.1 สงเสริมบุคลากรท่ี

เ ป น คนดี คน เ ก ง ใ ห พัฒน าและ

แสดงออกถึงความรูความสามารถ 

แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ เ พ่ื อ พั ฒ น า

มหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มท่ี 

 

 

4.1 มีระบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.2 ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ

ของประชาชน/ผูรับบริการท่ีมีตอ

มหาวิทยาลัย 

 

 

จํานวน 1 ระบบ 

 

ระดับดีมาก 

กลยุทธท่ี 4.2 เพ่ิมบทบาทการเปน

มหาวิทยาลัย เ พ่ือทอง ถ่ินโดยให

ความสําคัญกับการบูรณาการการ

เรียนการสอนและการวิจัย กับการ

พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น แ ล ะ ก า ร ส ร า ง

ผลประโยชนจ ากทรัพย สินทาง

ปญญา 

 

4.3 จํานวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการ

ในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน 

4.4 จํานวนผลงานวิจัยและองคความรู 

ตาง ๆ ท่ีเปนทรัพยสินทางปญญาตอ

จํานวนผลงานดังกลาวท่ีถูกนําไปใช

ประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

จํานวน 1 ฐานขอมูล 

 

 

 

จํานวน 5 ผลงาน  

กลยุทธท่ี 4.3 สรางเครือขายความ

ร ว ม มื อ กั บอ ง ค ก ร ภ า ย ใ น แ ล ะ

ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร า ง

4.5 จํานวนอาจารยและนักศึกษา ศิษยเกา 

ท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 

4.6 จํานวนเครือขายความรวมมือกับ

จํานวน 10 คน 

 

จํานวน 2 เครือขาย 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย 

องคกรภายในและตางประเทศ 

4.7 มีฐานขอมูลศิษยเกาและจัดกิจกรรม 

สัมพันธเพ่ือขยายเครือขายและปรับปรุง

ขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

 

 

 

จํานวน 1 ฐานขอมูล 

 

กลยุทธท่ี 4.4  ปรับปรุง/พัฒนา

ระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดาน

ฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร

ใหทันสมัย รวดเร็ว  

4.8 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและ

ระดับดีมากความโปรงใสการบริหารงาน

ภาครัฐอยูในระดับสูงหรือสูงมาก 

4.9 มีการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับให 

มีความคลองตัวและทันสมัย 

4.10  ผลการสํารวจการรับรูขาวสารของ 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับดีมาก 

 

 

จํานวน 1 เรื่อง 

 

ระดับดี 
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การแบงสวนราชการ 
 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549      

เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีซ่ึงประกาศกระทรวงดังกลาวแบงสวนราชการภายใน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีออกเปน 4 คณะ 4 สํานัก 1 สถาบัน ดังนี้ 

 1. คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แบงสวนราชการ

ภายในออกเปน 1 สํานัก ไดแก สํานักงานคณบดี 

 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แบงสวนราชการภายในออกเปน 1 สํานัก 2 ภาควิชา ไดแก 

สํานักงานคณบดี ภาควิชามนุษยศาสตร และภาควิชาสังคมศาสตร 

 3. สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

โครงสรางองคกร (ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีโครงสรางดังนี้ 

      1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีมีรายนามดังตอไปนี้ 

นายกสภามหาวิทยาลัย  

ผูชวยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   

ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยุต ภวภานันทกุล 

 นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล 

 รองศาสตราจารยธีรวัฒน นาคะบุตร 

 นายไพบูลย เสียงกอง 

 นายยศ บุญญสถิตย 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เศาวนิต เศาณานนท 

 รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ 

 นายสุโข วุฑฒิโชติ 

 นายสมหมาย ปาริจฉัตต 
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 ศาสตราจารย ดร.สุมาลี สังขศรี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง   อธิการบดี 

 ดร.คณพศ  นิชสิริภัช             ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 ผูชวยศาสตราจารย วาท่ี ร.ต.สุชาติ คุมสุทธิ์       ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร 

 ดร.พรศิริ กองนวล      รองอธิการบดี 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติ  กอบัวแกว    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 อาจารย ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารยแอนนา พายุพัด ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารยประจํา 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัยธร  วิชัยดิษฐ   อาจารยประจําคณะครุศาสตร 

 รองศาสตราจารย ดร.ทองเจือ  เขียดทอง   อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ   อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา  อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 อาจารยสุทธิชัย ฉายเพชรากร   รองอธิการบดี 
  

      2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีรายนามดังตอไปนี้ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ  เวชวิทยาขลัง       อธิการบดี 

 อาจารยสุทธิชัย  ฉายเพชรากร    รองอธิการบดี 

 อาจารยเอกรัตน  สุขะสุคนธ    รองอธิการบดี 

 ดร.พรศิริ   กองนวล รองอธิการบดี 

 รองศาสตราจารย ดร.ปนัดดา  ยิ้มสกุล รองอธิการบดี 

 อาจารยวสุธิดา  นักเกษม รองอธิการบดี 

 ผูชวยศาสตราจารยธนารัตน  อนุวัฒนปรีชา ผูชวยอธิการบดี 

 ดร.กริช   ภัทรภาคิน ผูชวยอธิการบดี 

 อาจารยภัทรพล  พรหมมัญ ผูชวยอธิการบดี 
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 อาจารยวิชัย   สีแกว ผูชวยอธิการบดี 

 ดร.คณพศ   นิชสิริภัช           ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 ผูชวยศาสตราจารย วาท่ี ร.ต.สุชาติ  คุมสุทธิ์           ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  สังขพุม   คณบดีคณะครุศาสตร 

 อาจารย ดร.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัชกร  วงษคําชัย     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติ  กอบัวแกว    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 นายจิรายุ  พลบัสวาท ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 อาจารยวรรณพร  จิตรสังวรณ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ดร.วีรชัย   คําธร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 อาจารยนิชาภา  พิมพสุต   ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผูชวยศาสตราจารยแอนนา  พายุพัด    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

                                                                      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นางบุษบา    กอศรีสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 นางอาภรณ    เจริญศรีธีรกุล ผูอํานวยการกองกลาง 

 อาจารยเอกรินทร   ตั้งนิธิบุญ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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จํานวนบุคลากร 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน  

272 คน และบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 261 คน ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

 ตารางท่ี 1.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

หนวยงาน 

ประเภทบุคลากร รวม 

ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ช่ัวคราว 

คณะครุศาสตร - 10 - - - 10 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 5 - 1 4 10 

คณะวิทยาการจัดการ - 9 - - 1 10 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 8 - 1 - 9 

โครงการบัณฑิตศึกษา - 3 - - 1 4 

สํานักงานอธิการบด ี 8 83 9 10 51 161 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 2 10 - - 3 15 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 17 2 - 6 25 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - 3 - - - 3 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 9 - - - 10 

กลุมตรวจสอบภายใน  2 - - 1 3 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

สมุทรปราการ 

- 4 - - 8 12 

รวม 11 163 11 12 75 272 

หมายเหต ุ: นําขอมูลมาจากรายงานจํานวนบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบบริหาร  

 

 ตารางท่ี 1.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคณะ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

คณะ ประเภทบุคลากร รวม 

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยอัตราจาง 

1. คณะครศุาสตร 6 45 7 58 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 49 15 69 

3. คณะวิทยาการจัดการ 12 53 3 68 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12 37 - 49 

5. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี     

   สมุทรปราการ 

 11 6 17 

รวม 35 195 31 261 

หมายเหต ุ: นําขอมูลมาจากรายงานจํานวนบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบบริหาร  

13 

 



 ตารางท่ี 1.4 จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและจําแนกตามตําแหนง

ทางวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

คณะ 

อาจารย

ประจาํ

ท้ังหมด 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อ. ผศ. รศ. ศ. 

คณะครุศาสตร 58 - 37 21 33 21 4 - 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
69 3 51 15 54 13 2 - 

คณะวิทยาการจัดการ 68 - 52 16 47 20 1 - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 49 - 33 16 31 18 - - 

รวม 244 3 173 68 165 72 7  

สัดสวน 1.23 70.90 27.87 67.62 29.51 2.87 0.00 

โรงเรียนสาธิต มรธ.สมุทรปราการ 17 17 - - 17 - - - 

รวม 261 20 173 68 182 72 7 - 

หมายเหต ุ: นําขอมูลมาจากรายงานจํานวนบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบบริหาร และคุณวุฒิปริญญาตรีเปนอาจารยชาวตางประเทศ 
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จํานวนนักศึกษา  
 

      ตารางท่ี 1.5 จํานวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป

การศึกษา 2564 

คณะ 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 

คณะครุศาสตร 1,634 156 - 1,790 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,260 - - 1,260 

คณะวิทยาการจัดการ 4,418 - 24 4,442 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 955 - - 955 

รวม 8,267 156 24 8,447 

หมายเหต ุ: นําขอมูลมาจากรายงานจาํนวนนักศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และโครงการบัณฑิตศึกษา 

 

 ตารางท่ี 1.6 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภาคปกต ิและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ประจําปการศึกษา 2563-2564  

คณะ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 

คณะครุศาสตร 355 109 - 464 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 527 - - 527 

คณะวิทยาการจัดการ 1,857 - - 1,857 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 465 - - 465 

รวม 3,204 109 - 3,313 

หมายเหต ุ: นําขอมูลมาจากรายงานจํานวนนักศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และโครงการบัณฑิตศึกษา 
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งบประมาณ 
 

ตารางท่ี 1.7 งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหมวดรายจาย (หนวย : บาท)  

แหลงงบประมาณ งบ 

บุคลากร 

งบ 

ดําเนินการ 

งบ 

ลงทุน 

งบ 

เงินอุดหนุน 
รวม 

 งบประมาณ  

 แผนดิน 

44,027,500 8,672,200 162,255,700 221,724,800 436,680,200 

 งบประมาณ 

 เงินรายได 

16,600,000 136,665,900 6,918,400 6,130,000 166,314,300 

รวม 60,627,500 145,338,100 169,174,100 227,854,800 602,994,500 
 

 

 ตารางท่ี 1.8 เงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  จําแนกตาม 

หมวดรายจาย 

งบประมาณ 

   แผนดิน  

 งบ 

บุคลากร  

 งบ 

ดําเนินการ  

 งบ 

ลงทุน  

 งบ 

อุดหนุน  

 งบ 

รายจายอื่น  
รวม เพ่ิม / ลด 

พ.ศ. 2562 53,086,100 43,921,400 112,733,800 164,298,800 34,308,200 408,348,300 ลดลง 

รอยละ 38.76 

พ.ศ. 2563 48,496,200 10,061,700 104,751,800 223,759,600 - 387,069,300 ลดลง 

รอยละ 5.21 

พ.ศ. 2564 44,027,500 8,672,200 162,255,700 221,724,800 - 436,680,200 เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 12.82 
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 ตารางท่ี 1.9 เงินงบประมาณรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  จําแนกตาม 

หมวดรายจาย 

งบประมาณ 

   รายได  

 งบ 

บุคลากร  

 งบ 

ดําเนินการ  

 งบ 

ลงทุน  

 งบ 

อุดหนุน  
รวม เพ่ิม / ลด 

พ.ศ. 2562 17,500,000 151,105,900 6,450,000 5,840,000 180,895,900 เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.74  

พ.ศ. 2563 16,500,000 144,165,900 11,479,000 6,150,000 178,294,900 ลดลง 

รอยละ 1.44 

พ.ศ. 2564 16,600,000 136,665,900 6,918,400 6,130,000 166,314,300 ลดลง 

รอยละ 6.72 

 

 

 ตารางท่ี 1.10 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบประมาณจัดสรร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  และรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จําแนกตามประเภทงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ 
ประมาณการ

รายรับปงบ 2564 
จัดสรรปงบ 2564 

รายรับจริง 

ปงบ 2564 

งบประมาณแผนดนิ 436,680,200 436,680,200 436,680,200 

งบประมาณรายได 211,500,000 166,314,300 169,284,762 

งบจัดการศึกษาภาคปกติ 120,000,000 95,424,300 69,572,926 

งบจัดการศึกษาภาคพิเศษ 75,000,000 58,950,000 33,549,000 

งบจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 8,500,000 6,700,000 7,207,627 

งบจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ 8,000,000 5,240,000 2,462,503 

หมายเหตุ  งบประมาณแผนดิน จัดสรรตามงบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด 

              งบประมาณรายได จัดสรรไดไมเกินรอยละ 80 ของจํานวนงบประมาณท่ีประมาณการรายรับไว 

              จะไมสามารถใชจายงบประมาณรายไดไดท้ังหมด หากงบประมาณท่ีรับจริง รับไมไดตามแผนฯ 
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ผลงานวิจัย 

 ตารางท่ี 1.11 จํานวนเงินสนับสนุนทุนการวิจัย และจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะ 

จํานวนเงินสนับสนุนทุนการวิจัย 
จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

งบรายได รอยละทุน

วิจัยตอเงิน

งบประมาณ 

งบแผนดิน รอยละทุน

วิจัยตอเงิน

งบประมาณ 

งบรายได งบแผนดิน 

คณะครุศาสตร 500,970 0.30 3,354,100 0.77 6 4 

คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

665,500 0.40 300,000 0.07 8 1 

คณะวิ ทย าการ

จัดการ 
975,000 0.59 1,199,300 0.27 13 2 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
862,500 0.52 2,006,800 0.46 9 5 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
50,000 0.03 1,239,800 0.28 1 2 

รวม 3,053,970 1.84 8,100,000 1.85 37 14 

 หมายเหตุ  อางอิงจากรายงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ตารางท่ี 1.12 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ประจําป

การศึกษา 2563 

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2563 

คณะครุศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.57 3.49 3.51 3.47 3.51 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.50 3.19 3.49 3.68 3.68 

1.3 อาจารยประจาํคณะท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 3.30 1.83 2.57 2.94 2.61 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

1.6 การสงเสรมิสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

1.8 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม 

1.88 5.00 5.00 2.78 3.66 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 1 4.16 4.19 4.20 4.11 4.06 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการงานวิจัย งานสรางสรรคหรือ

นวัตกรรม 

5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.07 5.00 5.00 3.49 4.46 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 4.96 5.00 2.84 4.84 4.44 

2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใช

ประโยชนตอชุมชน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 2 4.76 4.75 4.46 4.33 4.73 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 4 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2563 

คณะครุศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 

5.2 การบรหิารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณของคณะ 

(เกณฑระดับคณะ) 

5.00 5.00 4.00 5.00 - 

5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัยและเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย (เกณฑระดับมหาวิทยาลัย) 

- - - - 5.00 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (เกณฑระดับ

คณะ) 

5.00 5.00 5.00 5.00 - 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ (เกณฑระดับมหาวิทยาลัย) - - - - 4.48 

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

(เกณฑระดับมหาวิทยาลัย) 

- - - - 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 5 5.00 4.33 4.33 4.67 4.62 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 4.54 4.50 4.44 4.43 4.49 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
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บทท่ี 2 

หลักการและวิธีการประเมิน 
 

หลักการ 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนไปตามอํานาจและหนาท่ีตาม

ความในมาตรา 49, มาตรา 50 และตามพันธกิจในมาตรา 7, มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2549 และหลักการดังตอไปนี้ 

      1. ดําเนินการใหครอบคลุมท้ังดานปจจัยในการดําเนินงาน กระบวนการในการทํางาน และผลการ

ดําเนินงาน 

 2. ใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ เปนแนวทางในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

 3. มุงใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญตอพันธกิจสําคัญของ

มหาวิทยาลัย 

 4. ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการใชขอมูลจากบุคลากรท่ีเก่ียวของ เชน ผูบริหาร 

บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ผูใชบัณฑิต ชุมชน เปนตน 

 5. มุงใหเกิดการทํางานรวมกันและสรางเสริมความรูสึกท่ีดี สรางสรรคและเปนการประเมินอยาง

กัลยาณมิตร 

 6. ประเมินไมซํ้าซอนกับการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม   

 

วัตถุประสงค 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดวัตถุประสงค

ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ไว 3 ขอ ไดแก 

 1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสํานัก 

 2. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และ

ผูอํานวยการสํานัก  

 3. เพ่ือใหขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกหนวยงาน 
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หนวยงานท่ีไดรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 

 1. มหาวิทยาลัย หมายถึง การประเมินอธิการบดี และคณะทํางาน 

 2. คณะ หมายถึง การประเมินคณบดี และคณะทํางาน 

 3. หนวยงานในโครงสราง หมายถึง การประเมินผูอํานวยการ 1) สํานักงานอธิการบดี 2) สํานักวิทย-

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

และ 5) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ระยะเวลา 

 ชวงเวลาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประเมินในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)   

 

วิธีการประเมินมหาวิทยาลัย และคณะ 

 กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล แบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ (รอยละ 35) 

   1.1 การดําเนินงานตามพระบรมราโชบาย (รอยละ 10) 

   1.2 การผลิตบัณฑิต (รอยละ 10) 

   1.3 การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม (รอยละ 15) 

 

  สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ (รอยละ 35)  

   2.1 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร (รอยละ 10) 

   2.2 การใชจายงบประมาณ (รอยละ 10) 

   2.3 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม (รอยละ 10) 

   2.4 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ (รอยละ 5) 

 

  สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร (รอยละ 20) 

   3.1 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย) (รอยละ 10) 

   3.2 การบริหารความเสี่ยง (รอยละ 5) 

   3.3 การพัฒนามหาวิทยาลัย การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร  

(รอยละ 5) 
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  สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและคณะ การสํารวจความคิดเห็น 

การสัมภาษณบุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย (รอยละ 10) โดยสวนของการสัมภาษณจะไมนํามาใหคะแนน 

แตจะพิจารณาถึงความสอดคลองกับผลการดําเนินงาน 

 

วิธีการประเมินหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล แบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ (รอยละ 35) 

   ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของแตละหนวยงาน 

 

  สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ (รอยละ 35)  

   2.1 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร (รอยละ 10) 

   2.2 การใชจายงบประมาณ (รอยละ 10) 

   2.3 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม (รอยละ 10) 

   2.4 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ (รอยละ 5) 

 

   สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร (รอยละ 20) 

   3.1 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

การศึกษา (รอยละ 10) 

   3.2 การบริหารความเสี่ยง (รอยละ 5) 

   3.3 การพัฒนาหนวยงาน การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร  

(รอยละ 5) 

 

  สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา การสํารวจ

ความคิดเห็น การสัมภาษณบุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย (รอยละ 10) โดยสวนของการสัมภาษณจะไม

นํามาใหคะแนน แตจะพิจารณาถึงความสอดคลองกับผลการดําเนินงาน 

        

เครื่องมือท่ีใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

 1. การศึกษา วิเคราะหจากเอกสาร 

 2. รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 3. และ/หรือขอมูลจากการเยี่ยมชมหนวยงานของคณะกรรมการ 

 4. แบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และ

ผูอํานวยการสํานัก 

23 
 



 5. แบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะการจัดการเรียนการสอนของคณะ 

 6. แบบสํารวจการประเมินคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงาน 

 7. การสอบถามขอมูลจากผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 

 8. ขอมูลอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 

คะแนนและเกณฑการประเมิน 

 ในการประเมินผลไดใชคะแนนและการประเมินในระบบคะแนนเต็ม 5 ดังนี้ 

  4.51 – 5.00 หมายถึง ผลการดําเนินงานระดับดีมาก 

  3.51 – 4.50 หมายถึง ผลการดําเนินงานระดับดี 

  2.51 – 3.50 หมายถึง ผลการดําเนินงานระดับพอใช 

  1.51 – 2.50 หมายถึง ผลการดําเนินงานควรปรับปรุง 

  1.00 – 1.50 หมายถึง ผลการดําเนินงานตองปรับปรุง 
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บทท่ี 3 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตาม

วัตถุประสงค ดังนี้  

 1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสํานัก 

 2. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และ

ผูอํานวยการสํานัก  

 3. เพ่ือใหขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกหนวยงาน 
 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และขอเสนอแนะ 

 

มหาวิทยาลัย 
 

สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ  

 1.1 ตารางท่ี 3.1 การดําเนินงานตามพระบรมราโชบาย 

คณะ จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

คณะครุศาสตร 21 1,843,265.00 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 19 1,794,975.00 

คณะวิทยาการจัดการ 16 253,555.00 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 41 1,780,253.35 

รวม 97 5,672,048.35 
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 1.2 การผลิตบัณฑิต  

      1.2.1 ตารางท่ี 3.2 แผน-ผลการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2563 - 2564 

คณะ 

แผนการรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาใหม 

กทม. สป. รวม กทม. สป. รวม 

63 64 63 64 63 64 63 64 63 64 63 64 

คณะครุศาสตร 360 360 90 150 450 510 222 282 76 138 298 420 

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

410 400 150 150 560 550 119 117 62 85 181 202 

คณะวิทยาการจัดการ 385 510 425 520 895 1,030 159 146 166 174 325 320 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

195 240 120 220 315 460 75 50 43 61 118 111 

รวม 1,350 1,510 785 1,040 2,135 2,550 575 595 347 458 922 1,053 

 

      1.2.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

  คณะครุศาสตร      ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 

  คณะวิทยาการจัดการ    ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 

 

 1.2.3 ตารางท่ี 3.3 การไดรับรางวัลของนักศึกษา 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ช่ืองานท่ีเขารวม 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 

คณะครุศาสตร 

1. นางสาวพิกุลทอง หาญชัยภูมิ รางวัล best poster 

presentation award 

งาน I-SEEC 2021 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง 

2. นายสราวุธ โสดาวชิิต รางวัล best poster 

presentation award 

งาน I-SEEC 2021 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง 

3. นางสาวพิยะดา จันทะคัด รางวัล best poster 

presentation award 

งาน I-SEEC 2021 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง 

4. นางสาวสุภาวิตา กองลําเจียก รางวัล best poster 

presentation award 

งาน I-SEEC 2021 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง 
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ท่ี ช่ือ – นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ช่ืองานท่ีเขารวม 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 

5. นางสาวรตนวรรณ  วงษภา รางวัลรองชนะเลิศการ

ประกวดเลานิทาน

พ้ืนบานภาคกลาง 

ระดับอุดมศึกษา 

วันแมแหงชาติ 12 

สิงหาคม 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. นายเทพธาดา คชเชน  

นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  

รางวัลรองชนะเลิศ  

อับดับ 2  

การประกวดการอาน

อ อ ก เ สี ย ง ร อ ย แ ก ว

ภาษาไทย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  ครั้งท่ี 2 

หัวขอ “สนองพระบรม

ราโชบายดวยรักและ

สามัคคี” 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุร ี

7. นางสาวอรุณศรี   

ยิ่งรุงเรือง 

นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 

รางวลัธนบุรีศรีนพมาศ

สาขาบําเพ็ญประโยชน 

จิ ต อ า ส า แ ล ะ ทํ า

คุณประโยชน ให แก

มหาวิทยาลัย 

วันคล ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลั ยราชภัฏ

ธนบุรี ครบรอบ 73 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุร ี

8. น.ส.ธิตามาศ สุทธิศักดิ์เมธี 

นายสรายุทธ บุญสมบัต 

นายนัดทพล หงษวงศ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป

และออกแบบดิจิทัล 

รางวัลชมเชย  การประกวดภาพยนตร

โฆษณา True Young 

Producer Award ปลูก

ใ จ ( รั ก ษ ) โ ล ก “ใ ช

พลาสติกอยางรูคิด เพ่ือ

ทุกชีวิตและสิ่งแวดลอม” 

บริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

9. นางสาวมยุรินทร ดีเลิศ    ทุนการศึกษา 

โครงการเยาวชนสื่อ

สรางสรรค ประจําป 

2564  

สโมสรโรตารี ่

สถานีโทรทัศน BMC 

10. นางสาวทันยา ดนตรี ทุนการศึกษา 
โครงการเยาวชนสื่อ

สรางสรรค ประจําป 

สโมสรโรตารี ่

สถานีโทรทัศน BMC 
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ท่ี ช่ือ – นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ช่ืองานท่ีเขารวม 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 

2564  

11. นายอนุสรณ หิรัญรัตนนาคิน  ทุนการศึกษา 

โครงการเยาวชนสื่อ

สรางสรรค ประจําป 

2564  

สโมสรโรตารี ่

สถานีโทรทัศน BMC 

12. นายรุงโรจน ชาลีชาต ิ ทุนการศึกษา 

โครงการเยาวชนสื่อ

สรางสรรค ประจําป 

2564  

สโมสรโรตารี ่

สถานีโทรทัศน BMC 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

13. นายกฤษณะ มวงวิเชียร very good paper 

award 

การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021) 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

14. นายรัฐพล สขุประเสริฐ very good paper 

award 

การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

15. นายสวิตต ปาตะ very good paper 

award 

การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

16. นายณฐกฤตย นาคทอง very good paper 

award 

การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

17. นายปฎิพล ใจเย็น very good paper การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
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ท่ี ช่ือ – นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ช่ืองานท่ีเขารวม 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 

award ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

18. นายคมกริช อุดชุมพิสัย very good paper 

award 

การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

19. นายณรงคชยั  

ซ้ือพัฒนารุงโรจน  

good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

20. นางสาวภาวิณี แกวเจริญ good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

21. นายเจษฎาพร บัวรอด good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

22. นายพงศธร บุญชู good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

23. นายมนัญชัย สนิสุวรรณ good paper award การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
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ท่ี ช่ือ – นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ช่ืองานท่ีเขารวม 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

24. นายพนมพร เก่ียงหลา good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

25. นายสิทธิพงษ นักรอง good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

26. นายศรีสุข เนื่องบุรี good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

27. นายชานนท เรือนแกว good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

28. นายสหัสชัย คงม่ัน good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

29. นายจีรเมธ ตรีกิจจําเริญ good paper award การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
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ท่ี ช่ือ – นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ช่ืองานท่ีเขารวม 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

30. นายวราเมธ            ธนะชยั

วิวัฒน 

good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

31. นางสาวนริศรา ชัยคง good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

32. นางสาวฉัตรติพร     ยอดรัก good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

33. นางสาวกรกช         บุตรโย

จันโท 

good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

34. นายเดชชัย ธรรมขันคํา good paper award การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเซีย ครั้งท่ี 9 (AUC2 

2021 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

35. นางสาวณัฐการณ  รางวัลนําเสนอยอด การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ท่ี ช่ือ – นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ช่ืองานท่ีเขารวม 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 

ขวัญศรี เยี่ยม  ระดับชาติ สําหรับ

นักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร ครั้ง

ท่ี 1 

กําแพงเพชร 

 

 1.3 ตารางท่ี 3.4 การวิจัย 

กลุมงานวิจัย 
ทุนภายใน ทุนภายนอก 

จํานวนงานวิจัย งบประมาณ จํานวนงานวิจัย งบประมาณ 

กลุมมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
21 1,716,470 20 11,354,300 

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 862,500 7 2,556,800 
 

 1.4 การบริการวิชาการ 

      มีโครงการท้ังหมด 58 โครงการ โดยแบงตามประเภท ดังนี้ 

      - โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมมือกับทองถ่ิน     จํานวน  33  โครงการ 

        - โครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ   จํานวน  16  โครงการ  

      - โครงการอ่ืน ๆ       จํานวน    9  โครงการ  

        รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,351,788 บาท 

 

 1.5 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

       มีจํานวน 18 โครงการ มีงบประมาณท้ังสิ้น 1,378,900 บาท        
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ขอเสนอแนะดานการดําเนินงานตามพันธกิจ  

 1. ควรขยายกลุมเปาหมายบัณฑิต จาก Age group ไปสูกลุมบัณฑิต Nonage group ท่ีอยูใน

ภาคอุตสาหกรรมใหมากข้ึนท้ังในรูปแบบ ปริญญาและแบบประกาศนียบัตร 

      2. ควรขยายความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ ในการผลิตบัณฑิตบนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะท่ีตรงกับความตองการของหนวยงานใหมากข้ึน โดยการพัฒนาผานรูปแบบ Virtual University 

 3. พัฒนาบุคลากรในสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ในการ Reskill และ Upskill ให

สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันท่ีเปนโลกยุคดิจิทัล ใหครอบคลุมทุกสวนงาน เพ่ือ

รองรับการผลิตบัณฑิตยุคใหม 

 4. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหบุคลากร ในการทําวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอกใหมากข้ึน เพ่ือ

นํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาทีมงานวิจัย และตลอดจนการพัฒนาไปสูผลงาน

ตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. สงเสริมใหพัฒนาระบบหลักสูตรแบบ credit bank ใหครอบคลุมหลักสูตรใหมากท่ีสุด 

 6. ควรพัฒนาระบบ one stop service เพ่ือการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมท้ังระบบ

บุคลากร ระบบการเรียนการสอน และระบบการใหบริการบัณฑิต  
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สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  

 2.1 ตารางท่ี 3.5 การบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละของ

การบรรลุ

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 16 15 93.75 ดีมาก 

2. การผลติและพัฒนาคร ู 5 4 80.00 ดี 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 13 12 92.30 ดีมาก 

4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ 7 6 85.71 ดีมาก 

รวม 41 37 90.24 ดีมาก 

 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรรอยละ 90.24 อยูใน

ระดับดีมาก โดยบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรในระดับดี ในยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู สวนใน

ยุทธศาสตรอ่ืนอีก 3 ยุทธศาสตรบรรลุเปาหมายอยูในระดับดีมาก 

ตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย ไดแก 

1. รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ 

2. การจัดหาครุภัณฑเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดรอยละ 90 

 

2.2 ผลการใชจายงบประมาณ    

     2.2.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร การเบิกจายเม่ือสิ้นปงบประมาณ 

      1. งบประมาณแผนดิน   จํานวน    442,945,576.03  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   282,824,527.83  บาท  เบิกจายไดรอยละ 63.85 

  2. งบประมาณรายได      จํานวน   168,215,000  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   102,087,549.48  บาท  เบิกจายไดรอยละ 60.69 

                     3. งบประมาณรวม         จํานวน   611,160,576.03  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน    384,912,077.31  บาท  เบิกจายไดรอยละ 62.98 
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    2.2.2 ตารางท่ี 3.6 การเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส แสดงไดตามตาราง 

ไตรมาส 

ท่ี 

งบแผนดิน งบรายได รวม 

เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ 

1 30.00 60,105,104 13.57 30.00 14,833,792 6.89 30.00 74,938,896 12.26 

2 52.00 123,063,583 27.78 52.00 39,829,839 23.64 52.00 162,893,422 26.65 

3 74.00 200,732,777 45.31 74.00 59,630,959 35.04 74.00 260,363,736 42.60 

4 96.00 282,824,528 63.85 96.00 102,087,550 60.69 96.00 384,912,078 62.98 

รวม 282,824,528 63.85  102,087,550 60.69  384,912,078 62.98 

ผลการเบิกจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและรายไดยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดในรายไตรมาส 

โดยเฉพาะรายไตรมาสที่ 1 และ 2 และการเบิกจายในภาพรวมต่ํากวาเปาหมายโดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน         

ที่เบิกจายไดเพียงรอยละ 63.85 อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยไดกันเหลื่อมปงบประมาณแผนดินไวแลว  

หมายเหตุ  1. เงินกันเหลื่อมป งบประมาณแผนดิน  139,924,409  บาท 

       1.1 คากอสรางอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจง (งบผกูพัน) สป.  จํานวน  97,955,400  บาท   

                  1.2 คากอสรางถนนพรอมทางเทาและระบบสาธารณูปโภค สป.  จํานวน  30,100,000  บาท 

        1.3 ปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอร  จํานวน  4,704,480  บาท  

        1.4 กอสรางลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

                       จํานวน 1,767,777 บาท 

        1.5 ชุดจําลองการขับเคลือ่นแบบควบคุมอัจฉริยะ  จาํนวน  3,345,119  บาท 

                  1.6 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน      

                       1,4000,000  บาท 

        1.7 ชุดประตูควบคุมการเขา-ออก อัตโนมัติ   จํานวน  651,633  บาท 

              2. เงินกันเหลื่อมป งบประมาณรายได   18,025,839  บาท 

   2.1 จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรของคณะภาคปกติและพิเศษ จํานวน 10,006,114 บาท 

        2.2 จายคาเหมาบริการทาํความสะอาดและรักษาความปลอดภัย จํานวน 1,593,411 บาท 

        2.3 ชุดครุภัณฑประกอบการเรียนการสอน จํานวน  3,511,553  บาท 

                  2.4 โครงการพฒันาศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ จํานวน 2,914,781 บาท 

 

2.3  ตารางท่ี 3.7 การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน 

โครงการ

ท้ังหมด 

โครงการ 

แลวเสร็จ 

รอยละผลการบรรลุ

ตามจุดประสงคของ

โครงการท่ีทํา 

รอยละ 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 165 154 93.33 100 

2. การผลติและพัฒนาคร ู   45  44 97.77 100 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 189 181 95.76 100 

35 

 



ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน 

โครงการ

ท้ังหมด 

โครงการ 

แลวเสร็จ 

รอยละผลการบรรลุ

ตามจุดประสงคของ

โครงการท่ีทํา 

รอยละ 

4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ 107 86 80.37 100 

รวม 506 465 91.89 100 

 มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการกิจกรรม 465 กิจกรรม จากกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน 506 โครงการ 

คิดการดําเนินกิจกรรมตามจุดประสงคของโครงการไดรอยละ 91.89 และทุกกิจกรรมท่ีไดดําเนินการมี

ผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวในโครงการทุกโครงการ ผลการดําเนินการในดานนี้นับวา อยูในระดับท่ีดีมาก 

 

2.4  ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ เปรียบเทียบ 3 ปงบประมาณ 

  2.4.1 ตารางท่ี 3.8 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 

งบประมาณ ป พ.ศ.2562 ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 

งบแผนดิน 408,348,300 387,069,300   442,945,576  

เบิกจาย (รอยละ) 310,674,743 (76.08) 300,505,228 (77.63) 282,824,528 (63.85) 

งบรายได 180,895,900 178,492,900   168,215,000   

เบิกจาย (รอยละ) 109,580,769 (60.57) 112,951,572 (63.28) 102,087,549 (60.69) 

งบประมาณ 

ท่ีเก็บไดจริงงบรายได 
227,243,715 223,137,215 169,284,762 

  งบประมาณแผนดินป 2562  มหาวิทยาลัยไดรับประมาณ 400 กวาลานบาท ป 2563 ไดรับ

งบประมาณ 300 กวาลานบาท แตในป 2564 ไดรับงบประมาณแผนดินเพ่ิมข้ึน 400 กวาลานบาท   

สวนงบประมาณท่ีเก็บไดจริงสําหรับเงินรายไดนั้นพบวาป 2562 ,2563 และป 2564 นั้นพบวา ลดลง

จากปท่ีผานมา 

 

        2.4.2 ตารางท่ี 3.9 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ  

ยุทธศาสตรท่ี 
รอยละ 

การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 

การใชจาย 

ลําดับท่ี 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 93.75 62.61 2 

2. การผลติและพัฒนาคร ู 80.00 33.94 4 

3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 92.30 66.65 1 

4. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ 85.71 50.98 3 
  

จากตารางแสดงวา ประสิทธิภาพการใชงบประมาณ เม่ือเทียบกับการบรรลุเปาหมายและรอยละ   

การใชจายอยูในระดับดี  ทุกยุทธศาสตร 
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ตารางท่ี 3.10 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี 

 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การบรรลุ

เปาหมายตัวชี้วัดตาม

ยุทธศาสตร 

10 9.02 4.51 ดีมาก 

2. การใชจาย

งบประมาณ    

10 6.30 3.15 พอใช 

3. การดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม 

10 9.19 4.60 ดีมาก 

4. ประสิทธิภาพของ

การใชจาย

งบประมาณ 

5 5.00 5.00 ดีมาก 

รวม 35 29.51 4.22 ดี 

 

ขอเสนอแนะดานประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  

 1. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของมหาวิทยาลัย จากการดําเนินการตามปกติ 

ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใชงบประมาณ เชน การ

พิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานใหมหาวิทยาลัยนําไปใช

งบประมาณท่ีสามารถทําใชงบประมาณได 

 2. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 3. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป
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สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร  

 3.1 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย)  

 ตารางท่ี 3.11 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริม 

      1. ควร มุ งคนหาแนวหาปฏิบั ติ ท่ี ดี ในการ

จัดบริการนักศึกษา เชน การแนะแนวการใชชีวิต 

การจัดหาแหลงงาน 

      2. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามี

ประสบการณเชน การประกวด แขงขัน แลกเปลี่ยน

ในเวทีตาง ๆ ยิ่งข้ึน 

      3. ควรจัดทําฐานขอมูลการใหบริการกับศิษย

เกาและติดตามผลดําเนินงาน เชน จัดหลักสูตรระยะ

สั้น เพ่ือทบทวนทักษะเดิม เพ่ิมเติมทักษะใหม ท้ัง 

Online/Offline 

      4.  ควรส ง เสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเข า

ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานสากล เชน 

CEFR, TOEFL, TOEIC และ IELTS เปนตน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

      1. การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาอาจารย

ดานวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

แนวทางเสริม 

   1. มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาได

จั ด ทํ า แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ก า ร

ประชาสัมพันธการรับสมัครงานแกนักศึกษา โดย

มีข้ันตอนดังนี้ 1) จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ 2) 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตาง ๆ ท่ีไดมา 

3) จัดทําสื่อใหมีความกระชับ ชัดเจน ไดใจความ 

ครบถวน เหมาะสม ประกอบขอมูลท่ีถูกตอง 

และนาสนใจเพ่ือสรางความนาสนใจใหกับการ

ประชาสัมพันธถูกตอง 4) ประชาสัมพันธใหไปถึง

กลุมเปาหมาย ดวยแผนพับ ใบปลิว ติดบอรด 

หรือผาน สื่อตาง ๆ 5) ประเมินผลและรายงาน

ผลสรุปขอมูล และคณะตาง ๆ ไดจัดโครงการ

บริการนักศึกษา ไดแก  โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ "การเตรียมความพรอมกอนสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาชั้นป

สุดทาย" ท่ี มุ งเนนใหนักศึกษาไดรับความรู

เพ่ิมเติม ประกอบดวย 1) การเขียนใบสมัครงาน

และเกร็ดความรู เ ก่ียวกับการตอบสัมภาษณ

เพ่ือใหไดงานในมุมมองของฝายสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร 2) การสมัครงานออนไลน 

และ 3) มารยาทความเปนไทยสําหรับการวางตัว

ในขณะใหสัมภาษณงานและในสถานท่ีทํางาน 

ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการ
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

พัฒนาตนเอง สําหรับการประกอบอาชีพอันจะ

สงผลท่ีดีตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาท่ีจบ

การศึกษา     

     2. มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา

สงเสริมนักศึกษาในการประกวด แขงขันและ

แลกเปลี่ยนประสบการณในดานตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน

ท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เชน การ

นํานักศึกษาเขารวมโครงการวิศวกรสังคม การ

ประกวดคลิปสั้น "วิศวกรสังคม คนของพระราชา     

ขาของแผนดิน" สงเสริมนักศึกษาเขารวมการ

แขงขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอรซิตี้ลีก ครั้งท่ี 1 และ

การนําเสนอผลงานวิจัยภายใตหัวขอ “วิ ถี

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยการแสดงจากสาขา

นาฏศิลปและการแสดง ในชื่อชุด สัตตนฤมิตร

อรุณราชวรราราม ผลงานสรางสรรค โดย นาย

พิชิตพล สํากลาง, นางสาวอภิญญา ใจดี ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปนตน และคณะ

ตาง ๆ ไดมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวม

โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษามี

ประสบการณ ไดแก  1) สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตรไดสงนักศึกษาเขารวม การแขงขันตํา

สมตํา สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

(ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1) 2) สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอรไดสงนักศึกษาเขารวม 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี  ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (The 9th 

Asia Undergraduate Conference on 

Computing: AUCC) จัดท่ี มหาวิทยาลัย
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวัง

ไกลกังวล  (ไดรับรางวัล Very Good Paper 

จํานวน 5 บทความ และ Good Paper จํานวน 

14 บทความ)  

       3. มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา

อยู ใ นช ว งกา รว า งแผนดํ า เนิ นกา รจั ด ทํ า

ฐ านข อ มู ล ศิษย เ ก า  และคณะต า ง  ๆ  ไ ด

ดํา เนินงานมีการจัดโครงการอบรมบริการ

วิชาการวิชาชีพแกศิษยเกาและผูสนใจ ซ่ึงเปนไป

ตามกลยุทธ ของคณะในการส ง เสริ มและ

สนับสนุนใหศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ไดเขารวม

กิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมท่ีมีความ

สอดค ล อ ง กั บ พั น ธ กิ จ ขอ งมห า วิ ท ย าลั ย 

นอกจากนี้ ยังไดตระหนักถึงความสําคัญในการ

สนับสนุนการสรางเครือขายและการมีสวนรวม

ของศิษยเกาและศิษยปจจุบันในการพัฒนาคณะ

และมหาวิทยาลัยท้ังทางดานวิชาการ และ

วิชาชีพ โดยการจัดโครงการอบรมบริการ

วิชาการวิชาชีพแกศิษยเกาและผูสนใจ ดังนี้ 1) 

ก า ร ใ ช ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น

ชีวิตประจําวัน 2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

จัดทํา Hybrid Mobile App ดวย Flutter เปน

ตน 

    4. เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเขา

ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานสากล 

ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได

ดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “เตรียมความพรอมกอนสอบ TOEIC” 

ซ่ึงเปนหลักสูตร 4 สัปดาห ท่ีเนนการปฏิบัติจาก

ข อสอบ เส มือนจริ ง  โ ดยจั ด ข้ึ น ในวั น  28 
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

พฤศจิกายน 5, 19 ธันวาคม 2563 และ 13 

กุมภาพันธ 2564 โดยมีนักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยฯ และผูสนใจภายนอกเขารวม

โครงการ ท้ังสิ้น  40 คน ภายหลั ง เสร็จสิ้ น

โครงการอบรบดังกลาว ศูนยภาษาฯ รวมกับ

ศูนยสอบ TOEIC ไดจัดใหมีการสอบ TOEIC ข้ึน 

ในวันเสารท่ี 27 มีนาคม 2564 ณ หองประชุม

เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี โดยมีจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 29 

คน แบงออกเปนบุคลากรจํานวน 4 คน และ

นักศึกษาจํานวน 25 คน ซ่ึงคะแนนเสอบฉลี่ย

ของนักศึกษาคือ 357.60 คะแนน และคะแนน

สูงสุด ท่ีนักศึกษาสอบได  คือ 820 คะแนน

นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดใหมีการประชาสัมพันธ

ชมเชยนักศึกษาท่ีมีระดับคะแนนความสามารถ

ด านภาษา อั งกฤษดี เ ด นผ านทาง เ ว็ บ ไซต

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในหัวขอ “คนเกง

ธนบุรี” อีกดวย และคณะตาง ๆ ไดจัดอบรม

ภาษาอังกฤษใหนักศึกษาอยางตอเนื่องตลอดท้ัง

ปการ ศึกษา เชน  การจัดอบรมทักษะทาง

ภาษาอังกฤษโดยวิทยากรมืออาชีพ การพัฒนา

แอปพลิเคชันเกมคําศัพทภาษาอังกฤษ การจัด

อบรม  English camp on campus เพ่ือเตรียม

ความพรอมใหนักศึกษาเขาทดสอบภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑมาตรฐานสากลตอไป เปนตน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

    มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดคาเปาหมายการ

พัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิปริญญาเอกและ

ตําแหน งทางวิ ชาการ โดย ท่ี มีการปรับค า
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

เปาหมายสูงข้ึนกวาท่ีระบุในรายการการประเมิน

ตนเอง  ปการศึกษาท่ีผานมา ดังนี้ 

   คาเปาหมายการพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิ

ปริญญาเอก ปการศึกษา 2563 ตั้งคาเปาหมาย

เทากับ 3.44 คะแนน ผลการดําเนินงานในป

การศึกษา 2562 เทากับ 3.37 คะแนน  

  คาเปาหมายการพัฒนาอาจารยดานตําแหนง

ทางวิชาการ ปการศึกษา 2563 ตั้งคาเปาหมาย

เทากับ 2.42 คะแนน ผลการดําเนินงานในป

การศึกษา 2562 เทากับ 2.36 คะแนน 

   และมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ป 2563 – 2567    

มีการกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุนเอาไวอยางชัดเจน 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

 

แนวทางเสริม 

ควรนําองคความรู ดานวิจัย งานสรางสรรค 

หรือนวัตกรรมในศาสตรท่ีมีความหลากหลายไปใช

ประโยชนใหกับชุมชน สามารถเชื่อมโยงไปสูความ

เข็มแข็งท่ียังยืนอยางเปนรูปธรรม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

แมวาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย งานวิจัย

จะอยูในระดับดีมากแลวก็ตาม แตคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จะเปนหนวยงานท่ีสามารถผลักดัน

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว

ไดดียิ่งข้ึน 

 

  

   

 

แนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรม/จัดอบรม/จัดสัมมนา

รวมกับเครือขายภายนอกเพ่ือนําองคความรูดาน

วิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมมาชวยเพ่ิม

สมรรถนะให กับอาจารย และนักวิ จั ยของ

มหาวิทยาลัย  มีการสงเสริมแนวทางการนําองค

ความรู จ ากงานวิ จั ย  ง านสร า งสรรคหรื อ

นวัตกรรมไปใชประโยชนกับชุมชน และคณะตาง 

ๆ ไดมีการจัดโครงการบริการวิชาการท่ีมีการนํา

ผลงานวิจัยของอาจารยไปใชเปนองคความรู

ให กับชุมชน สรางความเขมแข็งท่ียั่งยืนเปน

รูปธรรม เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

"แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑทอฟฟลูกจากและ
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

บรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม” ซ่ึงกลุมวิสาหกิจชุมชน

บานนาเกลือ ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระ

สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับการ

ถายทอดองคความรูจาก ผูชวยศาสตราจารยจัน

วิภา สุปะก่ิง และนําไปพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม

เ พ่ือนําออกขายตลาดหารายได ให กับกลุ ม

วิสาหกิจ เปนตน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

          มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ได ส ง เ ส ริ ม ให อ าจา รย จ าก ทุกคณะ เสนอ

โครงการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและ

พัฒนาไดสงเสริมและผลักดันใหอาจารยจัดทํา

โครงการวิจัยสงผลใหคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยมากข้ึน ใน

ปงบประมาณ 2563 จํานวน 6 โครงการ คิดเปน

งบประมาณ จํานวน  2 ,037,000 บาท ซ่ึง

มากกวาในปงบประมาณ 2562 งบประมาณ

จํานวน 1,936,000 บาท 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 

แนวทางเสริม 

1. ควรจัดกิจกรรมและพัฒนาชุมชนอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือใหเปนชุมชนตนแบบท่ีพ่ึงพาตัวเองได

อยางยั่งยืน สามารถขยายผลไปสูการพัฒนาชุมชน

อ่ืนได 

2.  ควรสร า ง เครื อข ายความร วม มือ กับ

หนวยงานท่ีมีศักยภาพในดานท่ีแตกตางกันแต

สงเสริมกันได เพ่ือพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายได

 

 

แนวทางเสริม 

  1. มหาวิทยาลัยกําหนดใหสถาบันวิจัยและ

พัฒนาร  วม กับคณะ ท้ัง4  และกองบริการ

การศึกษาและบริการวิชาการไดนอมนําพระบรม

ราโชบายในรัชกาลท่ี 10 และหลักการ เขาใจ เข

าถึงรวมพัฒนาสู การปฏิบัติ โดยสรางเครือขา

ยความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนา ท

องถ่ินรวมกันดําเนินโครงการตามแผนเสริมสราง
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

ความสัมพันธกับชุมชนรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ี

จังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร  

พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ไดกําหนดชุมชน

เปาหมาย 6 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานขุนสมุทร

จีน ชุมชนบานบางกะอ่ี ชุมชนคลองตะเค็ดฝงตะ

วันตก ชุมชนแพรกษาใหม ชุมชนคลองดาน และ

ชุมชนบางยอ  พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดกําหนด

ไว 4 เขต ซ่ึงเปนเขตอนุรักษเมืองเกาแหลงทอง

เท่ียวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทางฝ

งธนบุรี ไดแก เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ เขต

บางกอกนอย และเขตคลองสาน โดยทํางานรวม

กั บ ห น  ว ย ง า น ใ น พ้ื น ท่ี  ท้ั ง ใ น ร ะ ดั บ

กรุงเทพมหานครและระดับเขต กําหนดชุมชน

เปาหมาย 6 ชุมชนจากเขตธนบุรี ไดแก ชุมชน

กุฎีจีน ชุมชนวัดประยุรวงศ ชุมชนวัดกัลยาณ 

ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดบุปผาราม และชุมชนโรง

คราม นอกจาก 6 ชุมชนในเขตธนบุรีแลว ยัง

ขยายไปยังเขตใกลเคียงดังท่ีกลาวไวขางตน   

  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดกําหนดชุมชนกุฎีจีนเปน

ชุมชนตนแบบในการพัฒนาตนเองนับต้ังแตป

การศึกษา 2561 เปนตนมา ชุมชนกุฎีจีนได

พัฒนาตนเองซ่ึงคงอัตลักษณของคนในชุมชน

และเอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่อง ในป

การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยและคณะท้ัง 4 ได

ศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติความเปนมา

ของชุมชนและขนมฝรั่งกุฎีจีนเพ่ือจัดทําเปนเอก

สารเพ่ือใชสําหรับเผยแพรประชาสัมพันธชุมชน

กุฎีจีนใหเปนท่ีรูจักของหนวยงานภายนอกมาก

ข้ึน ตอมาในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย

และคณะท้ัง 4 ได พัฒนาชุมชนกุฎีจีนอยาง
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

ตอเนื่องโดยไดดําเนินงานจัดทําศูนยการเรียนรู

ออนไลน: ขนมฝรั่งกุฎีจีน ใหเปนแหลงการ

เรียนรูของชุมชนและเผยแพรประชาสัมพันธ

ใหกับหนวยงานภายนอกในวงกวางมากข้ึน และ

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยและคณะท้ัง 

4  ก็ยังคงไดดําเนินงานจัดทําศูนยการเรียนรู 

ออนไลน : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยาน

กะดีจีนรวมกับชุมชนกุฎีจีนเพ่ือพัฒนาชุมชนกุฎี

จี น ใ ห ค ง อั ต ลั กษณ ขอ งคน ในชุ มช นและ

เอกลักษณของทองถ่ินและเกิดการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน  

   2. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได

รวมกับทุกคณะและชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ี

เปาหมายพัฒนาทองถ่ินท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ

บริบทปญหาและความตองการของทองถ่ิน 

ชุมชนและสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญ

และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสรางเครือขาย

ความรวมมือท้ังภายในและภายนอกในการ

ทํางาน และสงเสริมใหคณะมีการบูรณาการพันธ

กิจการบริการวิชาการแกสังคมเขากับพันธกิจอ่ืน 

ๆ  ใหเปนไปตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการมีการไดจัดเวที

พัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับหนวยงานใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก กรมสงเสริม

การเกษตรและสหกรณ, สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัด, การทองเท่ียวจังหวัด, ศูนยการศึกษา

พิเศษ, ศูนยประสานงานองคการชุมชน, สถาน

พินิจสมุทรปราการ, กลุมสงเสริมและพัฒนา

ธุรกิจสหกรณ, องคการบริหารสวนตําบล เปนต

น สวนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดมีการจัดเวที
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

พัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับหนวยงานใน

พ้ืนท่ีข้ึนท้ังในระดับกรุงเทพมหานครและระดับ

เขต ไดแก สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทอง

เท่ียว,  สํานักพัฒนาสังคม, สํานักสิ่งแวดลอม, 

สถาบันพัฒนาองคการชุมชน, ฝายพัฒนาสังคม

และชุมชนเขต,  ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

เขต, สภาวัฒนธรรมเขต, สภาองคการชุมชนเขต 

และผูนําชุมชนเขต  

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทย 

 

แนวทางเสริม 

1. ควรสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย จากการแสดงชุดรําโทน ใหเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2 .  ค ว ร สั ง เ ค ร า ะ ห อ ง ค ค ว า ม รู ด า น

ศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามี

ส วนร วม ในการ ใช สื่ อ โซ เชี ยล เ พ่ือ เผยแพร สู

สาธารณชน 

 

 

แนวทางเสริม 

  1. มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

และคณะตาง ๆ มีแนวทางการดําเนินงานท่ี

สนั บสนุ น ให ผ ล ง านการส ร า ง ส ร รค ด า น

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยไดรับการ

นําเสนอในเวทีการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม

ระดับชาติ และนานาชาติ และอยูในระหวาง

การศึกษาแนวทางการนําผลงานการสรางสรรค

การแสดงดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย

ใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 2. มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

และคณะตาง ๆ ไดดําเนินการใหมีการจัดทํา

โครงการท่ีบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม และ

ความเปนไทยกับการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ โดยไดบูรณาการดาน

การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ไดแก 

โครงการบรรยายใหความรูเสนทางการเดินเรือ

โบราณใหแกนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ซ่ึงเปน
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน ซ่ึงผลการดํ าเนินงานทําให

นักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องท่ีกําลัง

ศึกษามากข้ึน อีกท้ังยังสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในการวางแผนการจัดการดานโลจิ

สติกสทางน้ําไดอีกดวย และ  นําการแสดงชุดรํา

โทนบางกอกนอยมาบูรณาการในการเรียนการ

สอนในรายวิชาดนตรีและนาฎพ้ืนบาน และมี

เนื้อหาท่ีอยู ในเอกสารประกอบการสอนใน

รายวิชาดนตรีนาฏพ้ืนบาน ในสาขานาฎศิลป

และการแสดง ซ่ึงทําใหนักศึกษาเรียนรูคุณคา

ความเปนมาและภูมิปญญามรดกทางวัฒนธรรม

ของชาวทางฝงธนบุรี รวมถึงใหนักศึกษาในแตละ

ชั้นปรวมการแสดง และนําไปเผยแพรระดับชาติ

และระดับนานาชาติซ่ึงยิ่งทําใหเกิดความเขาใจ

และเกิดการหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมและ

ความเปนไทยมากยิ่งข้ึน รวมถึงการจัดพิธีไหวครู

และครอบครูโขนละคร ไดนํามาบูรณาการใน

การเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลปไทย 6 

และรายวิชาดนตรีพิธีกรรม ไดใหนักศึกษาเรียนรู

และฝกปฏิบัติในการเรียนพิธีกรรมตั้งแตโบราณ

ท่ีถายทอดมาถึงปจจุบัน โดยนักศึกษาสาขา

นําไปประยุกตในอนาคตในการทํางานหรือนํา

ปฏิบัติอยางถูกตอง  และมีการจัดการเรียนการ

สอนท่ีบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทยกับรายวิชาในหลักสูตรเผยแพรผลงาน

ผานสื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือเผยแพรสูสาธารณชน 

ซ่ึงผลงานท่ีมีการเผยแพรและไดรับการยอมรับ

โดยดูไดจากยอดคนเขาชม ท่ีมีมากถึง 54,031 

ครั้ง ขอมูล ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ผาน 
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

YouTube เชน ผลงาน “การสอนทํามาลัยดอก

รัก  แบบง ายๆ” ของ นายคณุตม  ดวงศรี 

5943430109 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ธ น บุ รี  ท่ี   Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=y-

ZyS5a2TqQ  เปนตน 

 
 

  3. มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ไดมอบหมายใหบุคลากรภายในหนวยงานมี

จัดทําและนําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม

เผยแพรออกสูสาธารณชนโดยผานชองทางท่ี

หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อโซเชียล ไดแก การ

เผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมให

เครือขายราชภัฏท้ัง 38 แหง สภาวัฒนธรรม

สํ านั ก ง าน เขต  เพจของสํ านั ก ศิลปะและ

วัฒนธรรม และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย อยาง

นอยจํานวน 5 องคความรูในแตะปการศึกษา 

เชน ศิลปะการดนตรีกะเหรี่ยงจังหวัดราชบุรี ผา

ทอกะเหรี่ยง : ความงามตามวิถีธรรมชาติ 

สงกรานตมอญพระประแดง และละครชาตรี    

เปนตน 
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 

แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยควรกํากับติดตามการ

ดําเนินงานอยางใกลชิด สรางการรับรูและภาคภูมิใจ

ในผลประเมินดังกลาวใหแกประชาคมมหาวิทยาลัย 

เพ่ือรวมมือกันดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ให

ไดรับผลการประเมินท่ีดีและการยอมรับอยาง

กวางขวางและตอเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศ

รองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพแทนการใช

กระดาษ รวมท้ังพัฒนาการเขียนรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ใหม (เชน ตัวบงชี้ 5.1) ใหตรง

ตามคูมือการประกันคุณภาพ เพ่ือใหผู เ ก่ียวของ

สามารถทํางานไดถูกตองรวดเร็วข้ึน 

 

 

 

แนวทางเสริม 

  1. มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได  พรอม

รับผิดชอบ สรางความม่ันใจแกสังคม มีการ

ต อต านการ ทุจริ ตคอร รั ปชั่ น  ทุกรู ปแบบ 

บริหารงานเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนองคกร

คุณธรรมและมีความโปรงใสในการปฏิบั ติ

ราชการ ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามกฎหมาย 

ระเบียบและขอบังคับ สรางการรับรูและสราง

ความตระหนักรู คานิยมในการตอตานทุจริต

คอรรัปชั่น รูจักแยกแยะประโยชนสวนตนกับ

ประโยชนสวนรวม มีกิจกรรมการปลูกฝงคานิยม

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับคุณธรรมและความโปรงใส มี

ทัศนคติท่ีดีในการดําเนินงาน โดยมหาวิทยาลัย  

มีการประชาสัมพันธอย างตอเนื่ อง  และมี

กิจกรรมท่ีผูบริหารอธิบายดวยสื่อวีดิทัศน ITA : 

การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกรอบ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือให

บุคลากรมีความเขาใจ เกิดทัศนคติ คานิยม ใน

การปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต  สรางสังคมท่ี

มีจิตสํานึกและความรวมมือในการปฏิบัติงานให

ตระหนักถึงผลราย และรวมกันตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ มีกิจกรรมในการประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดนํา infographic 

ในการเผยแพรขอมูล เปนการปลูกฝงคานิยม

สุจริตใหกับบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีการ
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ท้ังการงดรับ 

ของขวัญของฝากทุกเทศกาล ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของนโยบายในการปองกันและตอตานการทุจริต 

มีการชี้แจงในท่ีประชุมใหบุคลากรมีความเขาใจ

ถึงการงดรับ ของขวัญของฝากทุกเทศกาล และมี

การกล า ว ในการประชุ ม ถึ งส โ ลแกน ท่ีว า 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยึดถือความถูกตอง

เปนใหญ สุจริตใจในการทํางาน” 

  2. มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

รองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพแทนการ

ใชกระดาษ มีการดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต

งานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีประกอบไปดวย

ระบบประเมินประกันคุณภาพท่ีพัฒนามารองรับ

ในการจัดเก็บขอมูลดานการประกันคุณภาพ 

เอกสารการเผยแพรเพ่ือเปนใหความรูและสราง

ความเขาใจดานประกันคุณภาพ ความรู (KM) 

เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติดาน

การจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู

ของมหาวิทยาลัย การตอติดสอบถามขอมูล

ขาวสารเพ่ือเปนการติดตอกับบุคลากรของงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือจะไดแลกเปลี่ยน

เ รี ย น รู ท้ั ง ท า ง ต ร ง  ท า ง อี เ ม ล  ท า ง ไ ล น 

(Application Line) และทางเฟซบุก 

(Facebook) ทะเบียนผูประเมินเพ่ืออํานวย

ความสะดวกผูประ เ มิน ท่ี ข้ึนทะเบียนของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

ทะเบียนของคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษากลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

(คปภ.) และทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี  ขาวสารประชาสัมพันธเพ่ือใหขอมูล
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

ขาวสารเก่ียวกับประกันคุณภาพการศึกษา คูมือ

การใชงานระบบอ่ืน ๆ เชน คูมือการใชงาน

ระบบปฏิบัติการ CHE QA Online เปนตน โดย

เว็บไซตจะมีการปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัย

อยูเสมอ และมหาวิทยาลัยไดพัฒนาแนวทางการ

เขียนรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ท้ังในระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใชเปนกรอบแนว

ทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และ

การวิเคราะหรายการหลักฐานใหสอดคลองกับ

เกณฑและมีรูปแบบท่ีแนวทางเดียวกัน 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

 

  1. เนื่องจากระบบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน

ใหแกมหาวิทยาลัย บริบทของสังคมเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว และนักศึกษาใหมมีจํานวนลดลงอยาง

ตอเนื่อง สงผลตองบประมาณดําเนินการ ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยตองมียุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร อุดมศึกษา มีกลยุทธทางการเงิน ท่ี

เหมาะสม พ่ึงพางบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรร

ใหนอยลง แสวงหารายได จากสินทรัพยและ

ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยและการ

สนับสนุนจากภาคเอกชนและสวนราชการอ่ืนใหมาก

ข้ึน โดยมีการทบทวนภารกิจของมหาวิทยาลัยให

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยอยางจริงจังในทุกภารกิจ  

  2. มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบงชี้ใหมเพ่ิมเติมอีก 7 

ตัวบงชี้ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีดี เพราะจะชวยใหการพัฒนาตรง

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน แตสิ่ง

สําคัญคือ การประเมินความสําเร็จของเกณฑตางๆ 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

 

  1. มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการเพ่ิมศักยภาพ

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 

2565  ท่ี สอดคล อ ง กับบริบทของสั ง คม ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวด และจํานวนนักศึกษา

ใหม ท่ีลดลง  ซ่ึ ง ได วิ เคราะหยุทธศาสตร ท่ี

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน แผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธทางการเงินท่ี

เหมาะสมสงผลใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรร

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  และการจัดสรร

งบประมาณรายจ า ยจ าก เ งิ น ร าย ได ขอ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ท่ีสามารถปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับ

แ ผ น ก ล ยุ ท ธ  แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

  2. มหาวิทยาลัยไดพัฒนาตัวบงชี้เพ่ิมเติม 7 ตัว

บ งชี้  เ พ่ือใหตรงตามเจตนารมณของแผน

51 

 



แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

ของแตละตัวบงชี้ ท่ีตองมีเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ การ

กําหนดเปาหมายความสําเร็จของตัวบงชี้ตางๆ ท้ัง

ของเดิมและของใหมตองชัดเจน ทาทายและทบทวน

เปนระยะๆ เพ่ือใหสะทอนถึงความสําเร็จและการ

พัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

  3. การดําเนินงานในพ้ืนท่ีสมุทรปราการ มีการ

พัฒนาท่ีดี อยางไรก็ตาม การพัฒนาควรสอดคลอง

กับศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยอาจรวมมือกับ

หนวยงานท่ีมีศักยภาพในดานท่ีแตกตางกัน แต

สงเสริมกันได  ดําเนินการหรือจัดกิจกรรมทาง

วิชาการท่ีใชประโยชน อาคารสถานท่ีและการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ ท้ังแบบ

มหาวิทยาลัยจัดเองและใหหนวยงานภายนอกเขามา

จัด ซ่ึงการดําเนินการลักษณะนี้ ตองจัดระบบและ

กลไกการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพรองรับดวย 

ยุทธศาสตรบนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบทของ

แตละมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมายของยุทธศาสตร  ประกอบดวย 4 

ประเด็นยุทธศาสตร 1) การพัฒนาทองถ่ิน โดย

การเนนใหชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาใน 4 

ด าน  คือ ด าน เศรษฐ กิจ  ด านสั งคม ด าน

สิ่งแวดลอม และดานการศึกษา 2) การผลิตและ

พัฒนาครู 3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

และ 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และ

มหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญกับการประเมิน

ความสําเร็จของเกณฑท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม โดยมี

การกําหนดหนวยงานหลักรับผิดชอบในการ

ขับเคลื่อนผลักดันตัวบงชิ้ท่ีไดพัฒนาตัวบงชี้ใหม 

ไดแก ศูนยภาษา รับผิดชอบตัวบงช้ีท่ี 1.6 การ

ส ง เ ส ริ ม ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช

ภาษาอังกฤษ จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รับผิดชอบตัวบง ช้ี ท่ี  1 .7 การ

สงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล จัดทํา

แผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล คณะท้ัง 4 และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบตัวบงช้ีท่ี 1.8 

หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม จัดทําแผนการบริหารจัดการงานวิจัย

และงานสรางสรรค คณะท้ัง 4 และสถาบันวิจัย

และพัฒนา รับผิดชอบตัวบงช้ีท่ี 2.4 ผลงานวิจัย 

งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ท่ีนําไปใช

ประโยชนตอชุมชน จัดทําแผนการบริหาร

จัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค คณะท้ัง 4 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการรับผิดชอบตัวบงช้ี  3.2 
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน จัดทําแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชนและแผนบริการทางวิชาการแกสังคม สํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม พรอมกับคณะท้ั ง 4 

รับผิดชอบตัวบงช้ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย จัดทําแผนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบตัว

บงช้ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน จัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน โดยแตละหนวยงานหลักจะ

ดําเนินการจัดทําแผนฯ เพ่ือไปขับเคลื่อนตัวบงชี้

ใหม  ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดให ทุกหนวยงาน

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตัวบงชี้ ท้ั ง

ของ ใหม และของ เดิ มอย า งชั ด เจน  มีการ

ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม

ปฏิทินการประเมินคุณภาพท่ีกําหนด มีการกํากับ

การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

การศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย มีการจัดทํารายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ ระดับมหาวิทยาลั ย รวมไปถึ งระดั บ

หน วยงานสนั บสนุ นและรายงานต อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและนําผลจาก

การประเมินนํามาปรบัปรุง 

  3. กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

รวมกับคณะท้ัง 4 และสถาบันวิจัยและพัฒนาได    

นอมนําพระบรมราโชบายในรัชกาลท่ี 10 และ
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แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและ 

ขอเสนอแนะในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 

ผลการการดําเนินงาน 

หลักการ เขาใจ เขาถึง รวมพัฒนาสูการปฏิบัติ    

โดยสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินรวมกันดําเนินโครงการ

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนรวม

กับหนวยงานในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ได

กําหนดชุมชนเปาหมาย 6 ชุมชน ไดแก ชุม

ชนบานขุนสมุทรจีน ชุมชนบานบางกะอ่ี ชุมชน

คลองตะเค็ด ฝงตะวันตก ชุมชนแพรกษาใหม 

ชุมชนคลองดาน และชุมชนบางยอ ซ่ึงการ

กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายพัฒนาทองถ่ินท่ีเหมาะสม

สอดคลองกับบริบทปญหาและความตองการของ

ท อง ถ่ินชุ มชนและสั งคมตามระดับความ

เชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสราง

เครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอกใน

การทํางาน และสงเสริมใหคณะมีการบูรณาการ

พันธกิจการบริการวิชาการแกสังคมเขากับพันธ

กิจ อ่ืน  ๆ   ให เป น ไปตามแผน เสริ มสร า ง

ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ช น พ้ื น ท่ี จั ง ห วั ด

สมุทรปราการมีการไดจัดเวทีพัฒนาแนวทางการ

ทํ า งานร ว ม กับหน ว ยง าน ใน พ้ืน ท่ี จั งห วั ด

สมุทรปราการ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตรและ

สหกรณ,  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด, การ

ทองเท่ียวจังหวัด,  ศูนยการศึกษาพิเศษ,  ศูนย

ประสานงานองคการชุมชน, สถานพินิจ

สมุทรปราการ, กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

สหกรณ, องคการบริหารสวนตําบล เปนตน  

 

 ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ท้ัง 5 องคประกอบ จํานวน 16 ขอ โดยจัดทําโครงการกิจกรรมตางๆทุกขอและผลการ

ดําเนินงานไดผลดีนําไปเพ่ิมคุณภาพไดเปนอยางดี 

54 

 



 3.2 การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  

     ตารางท่ี 3.12  แผนการบริหารความเส่ียง และผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

ปการศึกษา 2563 

         แผนการบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา 2563 มีความเสี่ยง จํานวน 3 ดาน 6 ความเสี่ยง รายละเอียด

ดังนี้   

   1) ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ ไดแก 1. อนาคตการศึกษา (Education Disruption) และ 2. จํานวน

นักศึกษาแรกเขาไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา  

   2) ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน ไดแก 1.คุณสมบัติอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 2. ผลงานวิจัยไมตอบโจทยแกไขปญหาพ้ืนท่ีชุมชนและทองถ่ิน และ 3. รูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนในยุคปกติวิถีใหม (New normal) และ  

   3) ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไดแก 1.การเบิกจายท่ีไมยืดหยุนกับการเปลี่ยนแปลง

ในยุคปกติวิถีใหม (New normal)   

    จากผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงพบวา  มีความเส่ียงจํานวน 5 เส่ียงท่ีลดลง แตยัง

มีเพียงความเส่ียงเดียวท่ีไมลดลงไดแกจํานวนนักศึกษาแรกเขาไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา ดังมี

รายละเอียดตอไปนี้  

ความเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง/ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

ผลการการดําเนินงาน 

1) ความเส่ียงทางดานกลยุทธ 

    1.อนาคตการศึกษา (Education 

Disruption) 

 

สาเหตุความเส่ียง 

     1.1 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางเกิน

คาดการณ เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 

โคร งส ร า งประชากร  สิ่ ง แวดล อม  และ

เทคโนโลยีดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

      1.2 สถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ท่ียังไมสิ้นสุด 

 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหตรงกับการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

  1.1 คณะไดมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีตรงกับการเปลี่ยนแปลง

และทันตอความตองการของสังคม เชน หลักสูตรพันธุใหม 

และหลักสูตรบูรณาการกับการทํางาน เปนตน 

   1.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ รวมกับ

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เพ่ือใหการจัดการ

เรียนการสอนเปนไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ ซ่ึง

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนมีคุณภาพเทียบเคียง

กับการสอนแบบปกติ 

  1.3 มาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย ไดแก 
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ความเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง/ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

ผลการการดําเนินงาน 

     - หลักสูตรพันธุใหม 

     0 - หลั กสู ตรบู รณาการ กับการ ทํ างาน 

(Cooperative and Work Integrated 

Education: CWIE) 

     - ฯลฯ 

 1.2 ปรับการเรียนการสอนใหมีการใชเทคโนโลยี

ตามสถานการณ และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 1.3 พัฒนารูปแบบการทํางานแบบ Work from 

Home ท่ีมีการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

  1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศใหรองรับการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน  

 

- การคัดกรอง (Screening)  

- สวมหนากาก (Mask)  

-ลางมือ (Hand Wash)  

- เวนระยะหาง (Social distancing)   

- ทําความสะอาด (Cleaning)  

 - ควบคุมปริมาณคน 

 - ลงทะเบียนเขา-ออกตามท่ีรัฐกําหนด 

 รูปแบบการปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัย (Work From Home) 

ของมหาวิทยาลัย 

  - ใหหัวหนาหนวยงานมอบหมายงานตามภาระหนาท่ีของแต

ละบุคคลหรือสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาเขาปฏิบัติงานตาม

ความเหมาะสม ท้ังนี้บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัยตอง

เตรียมพรอมในการติดตอ หรือการสั่งการจากผูบังคับบัญชา 

หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับงานท่ีตองปฏิบัติตลอดเวลา ในกรณี

มีความจําเปนเรงดวนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยให

หัวหนาหนวยงานแจงใหบุคลากรเขามาปฏิบัติงานได โดย

ไมใหงานของหนวยงานและมหาวิทยาลัยเสียหาย 

  1.4 มหาวิทยาไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลนมี

รายวิชา ท้ังสิ้น จํานวน 2,305 รายวิชา ดังนี้ 

 - รายวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 179 รายวิชา 

 - โครงการบัณฑิตศึกษา จํานวน 37 รายวิชา 

 - คณะครุศาสตร จํานวน 316 รายวิชา 

 - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 455 รายวิชา 

 - คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 819 รายวิชา 

 - คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน 499 รายวิชา 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน อยูในระดับสูงมาก 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน อยูในระดับสูง 

ความเส่ียงลดลง 
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ความเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง/ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

ผลการการดําเนินงาน 

1) ความเส่ียงทางดานกลยุทธ 

   2. จํานวนนักศึกษาแรกเขาไมเปนไปตาม

แผนรับนักศึกษา 

 

สาเหตุความเส่ียง 

  2.1 จํานวนประชากรกลุมวัยเรียนลดจํานวน

ลง  

  2.2 ความทันสมัยของการจัดการเรียนการ

สอน ครุภัณฑ/หองปฏิบัติการของสาขาวิชา

เดียวกันหรือคลายกันในมหาวิทยาลัยคูแขง 

  2.3 นักเรียนใหความสนใจเรียนสายอาชีพ

มากยิ่งข้ึน เนื่องจากสถาบันกลุมอาชีวศึกษามี

การเปดสอนในระดับปริญญาตรี 

  2.4 นักเรียนจํานวนมากไมรูจักชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

  2.1 พัฒนาบุคลากรใหเปนครูมืออาชีพ 

  2.2 ปรับปรุงหองปฏิบัติการและการจัดซ้ือ

ครุภัณฑใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการ

สอน 

  2.3 ปรับการกําหนดภาระงานของบุคลกร 

โดยปรับลดภาระงานสอน และใหเพ่ิมภาระ

งานดานการบริการวิชาการ และโครงการหา

รายได 

  2.4 ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีความสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงานมากข้ึน 

  2.5 จางบริ ษัทมืออาชีพมาทําการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรและความนาสนใจของ

มหาวิทยาลัยสูสาธารณะมากข้ึน 

 

 

 

 

 

  2.1 คณะไดดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือสงเสริมและ

อาจารยในดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

การขอกําหนดตําแหนงวิชาการ การจัดทําเอกสารตํารา

วิชาการ การเรียนการสอนออนไลนเพ่ือใหอาจารยมีความรู

และทักษะในดานตางๆอยางตอเนื่อง 

  2.2 คณะไดดําเนินงานปรับปรุงภู มิ ทัศนของคณะ ท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการตลอดจนซอมแซม

ปรับปรุงครุภัณฑของคณะใหมีความพรอมในการใชงานอยู

เสมอ 

  2.3 คณะและสาขาวิชาตางๆ ไดจัดโครงการบริการวิชาการ

แกชุมชนและทองถ่ินตามศาสตรและความถนัดของแตละ

สาขาวชิา โดยไดเนนในเรื่องการแกปญหาของชุมชนและความ

ตองการของชุมชนอยางแทจริง 

  2.4 มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหมและปรับปรุง 

ป 2561 – 2564 จํานวน 30 หลักสูตร โดยปการศึกษา 

2563 มีการพัฒนาหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร 

จํานวน 13 หลักสูตร ดังนี้ 

- คณะครุศาสตร มีการพัฒนาหลักสูตรใหม จํานวน 1 

หลักสูตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพล

ศึกษา 

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการปรับปรุง

หลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก 

1) รัฐประศาสตรบัณฑิต 

2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
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ความเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง/ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

ผลการการดําเนินงาน 

 4) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

5) นิติศาสตรบัณฑิต 

- คณะวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาหลักสูตรใหม จํานวน 2 

หลักสูตร ไดแก 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน

บริหารสถานพยาบาล 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการปรับปรุงหลักสูตร 

จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคห -กรรมศาสตร 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สิ่งแวดลอม 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม

อาหาร 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 

  2.5 มหาวิทยาลัยและคณะไดดําเนินงานปรับปรุงสื่อ

ประชาสัมพันธของคณะฯและของแตละสาขาวิชาเพ่ือใหมี

ความนาสนใจยิ่งข้ึนและใชเพ่ือการประชาสัมพันธการรับ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน อยูในระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน อยูในระดับสูง 

ความเส่ียงเทาเดิม 
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ความเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง/ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

ผลการการดําเนินงาน 

2) ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติงาน 

   1. คุณสมบัติของอาจารยยังไมเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

สาเหตุความเส่ียง 

  1.1 อาจารยรุนเกาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการได

เกษียณการทํางาน และอาจารยรุนใหมยังอยูใน

ชวงเวลาท่ีพัฒนาผลงานทางวิชาการ  

  1.2 อาจารยรุนใหมยังไมมีผลงานท่ีจะไดรับ

การตีพิมพในวารสารทางวิชาการตามเกณฑท่ี

กําหนด 

  1.3 แหลงตีพิมพงานวิจัยของอาจารยยังไม

เ พียงพอกับความตองการของอาจารย ท่ี

ตองการสงผลงานวิชาการ 

 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

  1.1 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดจัดทํา

ผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

  1.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบพ่ีเลี้ยง และ

จัดทํามาตรการจูงใจในการทําผลงานทาง

วิชาการ 

  1.3 สงเสริมการทําวิจัยในรูปชุดโครงการวิจัย

เพ่ือเพ่ิมโอกาสการไดรับทุนวิจัย  

  1.4 สนับสนุนและผลักดันใหทุกคณะมี

วารสารท่ีอยูในฐาน TCI เพ่ือรองรับงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.1 คณะไดจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยได

จัดทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

  1.2 คณะไดจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนใหมีระบบพ่ี

เลี้ยงและจัดทํามาตรการจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ 

  1.3 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทํา

โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในวารสาร 

รูปแบบ การเขียนบทความวิจัย เทคนิคการเขียนบทความ

วิจัยเพ่ือตีพิมพท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

  1.4 คณะไดดําเนินงานในการจัดทําวารสารเพ่ือประเมิน

คุณภาพวารสารวิชาการ ท่ีคณะ มีวารสารวิชาการ TCI จาก

ฐาน2เปนวารสารวิชาการ TCI  ฐาน 1 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน อยูในระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน อยูในระดับปานกลาง 

ความเส่ียงลดลง 
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ความเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง/ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

ผลการการดําเนินงาน 

2) ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติงาน 

  2. ผลงานวิจัยไมตอบโจทยแกไขปญหาพ้ืนท่ี

ชุมชนและทองถ่ิน 

 

สาเหตุความเส่ียง 

  2.1 พ้ืนท่ีชุมชนและทองถ่ินไมทราบถึงความ

เชี่ยวชาญดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

  2.2 นักวิจัยขาดทักษะในการเชื่ อมโยง

งานวิจัยท่ีเปนองคความรูพ้ืนฐานไปสูนวัตกรรม

เพ่ือแกไขปญหาพ้ืนท่ีชุมชน 

 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

       2.1 จัดอบรม สัมมนาภาคีเครือขายเพ่ือ

เพ่ิมสมรรถนะดานการวิจัยผลิตนวัตกรรมเพ่ือ

สรางสรรค หรือแกไขปญหาชุมชน 

     2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูจากการปฏิบัติการ

วิจัย และการทําวิจัยแบบบูรณาการระหวาง

ชุมชนและทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 2.1 โครงการพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับสหกรณการเกษตร

บางบอ 

 2.2 การพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับหนวยงานเครือขาย โดย

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในเขตพ้ืนท่ี 

อําเภอบางบอ 

 2.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนงาน/

โครงการวิจัยภายใตโปรแกรมท่ี 3 :แผนงานการยกระดับ

ระบบฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับบุคลากรวัยทํางาน 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน อยูในระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน อยูในระดับปานกลาง 

ความเส่ียงลดลง 

2) ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติงาน 

  3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุค

ปกติวิถีใหม (New normal) 

 

สาเหตุความเส่ียง 

  3.1 การเรียนการสอนท่ียังไมปรับการใช

เทคโนโลยีตามสถานการณ และทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

 3.2 สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ียังไมสิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 มหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยจัดการเรียน

การสอนออนไลน ซ่ึงได พัฒนาระบบการเรียนการสอน

ออนไลนมีรายวิชา ท้ังสิ้น จํานวน 2,305 รายวิชา ดังนี้ 

 - รายวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 179 รายวิชา 

 - โครงการบัณฑิตศึกษา จํานวน 37 รายวิชา 

 - คณะครุศาสตร จํานวน 316 รายวิชา 

 - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 455 รายวิชา 
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ความเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง/ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

ผลการการดําเนินงาน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

  3.1 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยจัดการเรียน

การสอนออนไลน  

  3.2 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยจัดการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน  

  3.3  สงเสริมสนับสนุนการจัดหาสื่อการสอน

ในรูปแบบ e-Book ใหเพียงพอ  

  3.4 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒ ิ

  3.5 สงเสริมสนับสนุนการทําความรวมมือ

และจัดหาฐานขอมูลออนไลน ท้ังไทยและ

ตางประเทศ 

  3.6 สงเสริมสนับสนุนการทําความรวมมือ

และจัดหาฐานขอมูลออนไลน ท้ังไทยและ

ตางประเทศ 

 

 - คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 819 รายวิชา 

 - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 499 รายวิชา 

  3.2 มหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยจัดการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน โดยไดเลือกการใชการสอนแบบ 

Online ผสมผสานกับการสอนแบบปกติไดตามความ

เหมาะสม ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเปน Online 

สามารถจัดใหมีคุณภาพเทียบเคียงไดกับการสอนแบบปกติ 

 3.3 มหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุนการจัดหาสื่อการสอน

ในรูปแบบ e-book ท้ังภาษาไทยและตางประเทศ จํานวน 

10,328 เรื่อง  แบงเปน 

ภาษาไทย 807 เรื่องภาษาตางประเทศ 9,521 เรื่อง  

 3.4 อาจารยไดเรียนรูและเพ่ิมทักษะในเรื่องของการใช

เทคโนโลยีผานสื่อระบบการเรียนการสอนผานระบบ

ออนไลน 

 3.5 มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดทําความรวมมือกับ Google for Education 

เพ่ือใชฟงกชันตาง ๆ เชน Google Meet, Google Drive 

เปนตน และทําความรวมมือกับ Microsoft Thailand เพ่ือ

ใชฟงกชันตาง ๆ เชน MicrosoftTeams, Microsoft 365 

A1  

เปนตน 

 3.6 มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดทําความรวมมือและจัดหาฐานขอมูลออนไลน

ท้ังไทยและตางประเทศ มีจํานวน 10 ฐานขอมูล ดังนี้ 

  -ProQuest 

Dissertations& Theses Global 

- Web of Science 

- ACS Publications 

- SpringerLink 

- Science Direct 
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ความเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง/ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

ผลการการดําเนินงาน 

- Emerald Insight 

- ACM Digital Library 

- EBSCO (Academic Search Complete, Computers 

& Applied Sciences Complete (Trial) 

- TDC โครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 

- DRU IR (Dhonburi Rajabhat University Intellectual 

Repository) 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน อยูในระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน อยูในระดับปานกลาง 

ความเส่ียงลดลง 

3) ความเ ส่ี ยงทางด านการปฏิ บั ติ ตาม

กฎระเบียบ 

    การเบิกจายท่ีไมยืดหยุนกับการ

เปลี่ยนแปลงในยุคปกติวิถีใหม (New normal)   

 

สาเหตุความเส่ียง 

  1. การดําเนินงานตามพันธกิจตาง ๆ ใน

สถานการณการเปลี่ยนแปลงไปในยุคปกติวิถี

ใหม (New normal) เชน รูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน รูปแบบการจัดประชุม

คณะกรรมการชุดตาง ๆ ผานระบบออนไลน 

รูปแบบใหบริการวิชาการแกสังคมผานระบบ

ออนไลน และการจัดอบรมความสามารถดาน

ดิจิทัลเพ่ือสะทอนความสามารถของนักศึกษา

และบุคลากร โดยเฉพาะอยางความสามารถ

ดานดิจิ ทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทายระดับ

ปริญญาตรีท่ีสอบผานตามท่ีมหาวิทยาลัย เปน

ตน  

  2. สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ียังไมสิ้นสุด 

 

 

 

 

 

   1.มีการปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับใหยืดหยุนกับ

การดําเนินงานในสถานการณการเปลี่ยนแปลง และแจงใหผู

ขออนุมัติทราบ 

   2.มีเผยแพรความรูเก่ียวกับระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับ

ใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงานเขาใจ 

   3. มีการประชุมเพ่ือใหความรูเก่ียวกับระเบียบการ

เบิกจายอยางตอเนื่องในเรื่องการดําเนินงานดานการเบิกจาย 

ระดับความเส่ียงกอนการดําเนินงาน อยูในระดับสูง 

ระดับความเส่ียงหลังการดําเนินงาน อยูในระดับปานกลาง 

ความเส่ียงลดลง 
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ความเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง/ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

ผลการการดําเนินงาน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

  1. จัดทําระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับให

ยืดหยุ นกับการดําเนินงานตามพันธกิจใน

สถานการณการเปลี่ยนแปลงในยุคปกติวิถีใหม 

(New normal) และการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   2. จัดทําแนวปฏิบัติในการเบิกจายเงินใหแก

ผูขออนุมัติ 

   3. ใหความรู เ ก่ียวกับระเบียบ/ประกาศ/

ขอบังคับใหกับบุคลากร 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง พบวา  

มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงในดานกลยุทธิ์ ดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยกําหนดจํานวน

ความเสี่ยงท้ังหมด 6 ความเสี่ยง มีความเสี่ยงจํานวน 5 ความเสี่ยงท่ีลดลง แตยังมีเพียงความเสี่ยงเดียวท่ีไมลดลง

ไดแกจํานวนนักศึกษาแรกเขาไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา 

 

 3.3 การพัฒนามหาวิทยาลัย การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

   การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ได

คะแนนเปนอันดับท่ี 1 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ดวยคะแนน 99.29 จาก 100 คะแนน ระดับผลการประเมิน 

ระดับ AA และเปนปท่ี 3 ติดตอกัน ประเด็นการประเมินหรือตัวชี้วัดมีท้ังหมด 10 ตัว คือ การปฏิบัติหนาท่ี 

การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ การแกไขปญหาการทุจริต คุณภาพการ

ดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทํางาน การเปดเผยขอมูล และการปองกันการ

ทุจริต ซ่ึงลวนเปนเรื่องสําคัญ และชี้ใหเห็นความสําคัญของมหาวิทยาลัย 
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  3.3.1 การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

       ตารางท่ี 3.13 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีไดรับการเลื่อนตําแหนง เปนตําแหนง

ผูบริหาร จํานวน 4 คน ไดแก 

ลําดับท่ี รายช่ือ 

1 นายจิรายุ       พลับสวาท 

2 นางบุษบา      กอศรีสกุล 

3 นางอาภรณ    เจริญศรีธีรกุล 

4 นางรชันีย      กลิ่นดีปลี 

 

      ตารางท่ี 3.14 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีไดรับการเลื่อนระดับ เปนระดับชํานาญ-

การ จํานวน 23 คน ไดแก 

ท่ี รายช่ือ  ตําแหนง  สังกัด 

1 นายมานิตย  กุศลคุม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

2 นางสาวกิติชา  ธรณชยะ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 นางสาวธนวรรณ  ม่ันอวม นักวชิาการโสตทัศนศึกษา สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 นางโสธิตภา เมืองศิริ นักวิชาการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

5 นางสาวขวัญพัฒน เจือจันทร นักวิชาการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

6 นางสาวพชรวรรณ  หนูบานยาง นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 

กองนโยบายและแผน 

7 ดร.เนตรรุง อยูเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 

กองนโยบายและแผน 

8 นางสาวจินดารัตน จันทรรุงทวีกุล บุคลากร กองพัฒนาระบบบริหาร 
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ท่ี รายช่ือ  ตําแหนง  สังกัด 

9 นางศราวรรณ ขําคา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการ 

10 นางสาวชัชนีวรรณ  วังนาค นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการ 

11 นางสาวชนิดาภา โชติเอ่ียม นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการ 

12 นายทนงศักดิ์ เคลาละมอม บรรณารักษ กองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการ 

13 นายภูดิศ ทํานาเมือง นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการ 

14 นายฌิรพัฒน ภูทอง วิศวกร สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 นางนิ่มนุช เพ็งพุฒ ผูปฏิบัติงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ 

16 นายสมโชค ฤทธิ์จํารูญ นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพ 

17 นายปรีชา เครือโสม นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 

กองนโยบายและแผน 

18 นายมงคล พรสิริภักดี นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

19 นางสาวอิสรีย ขันทอง นักวิชาการเงินและบัญช ี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

20 นางสาวพรภัสสร รุงสิริเดชา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ 

21 นางสาวจิตติมา สรวยโภค เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

22 นายเสกศักดิ์ ศรีสดใส นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

23 นางสาวนงนุช สิริวราสรรค นักวิชาการพัสดุ กองคลังและพัสดุ 
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ตารางท่ี 3.15 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของมหาวิทยาลัยอยูในระดับดีมาก 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1.การดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะ 

5 4.80 4.80 ดีมาก 

2.การบริหารความ

เสี่ยง 

10 9.5 4.75 ดีมาก 

3.การพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

     3.1 การไดรับ

รางวัล 

     3.2การพัฒนา

คุ ณ ภ า พ ข อ ง

บุคลากร 

5 

 

3 

 

2 

5 

 

3 

 

2 

5.00 ดีมาก 

รวม 20 19.30 4.82 ดีมาก 

 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัย 

จุดเดน 

 1.มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในท้ัง 5 

องคประกอบไดเปนอยางดี รวมถึงการทําแผนปรับปรุงคุณภาพก็ไดดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายทุกประการ 

 2. ในการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยดําเนินการไดดีมากโดยกําหนดประเด็นความเสี่ยงได 3 ดาน 

6 ประเด็นและสามารถบริหารความเสี่ยงลดลงได 5 ประเด็น แตความเสี่ยงไมลดลงในดานจํานวนนักศึกษา

แรกเขาไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษานั้น ซ่ึงเปนปญหาของมหาวิทยาลัยหลายแหง 

 3. ในดานการบริหารมหาวิทยาลัยอยูในระดับท่ีดีมาก มีการบริหารบุคลากรใหมีตําแหนงสูงข้ึน การ

ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไดคะแนนเปน

อันดับท่ี 1 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ดวยคะแนน 99.29 จาก 100 คะแนน ระดับผลการประเมิน ระดับ AA 

และเปนปท่ี 3 ติดตอกัน  

 

ขอเสนอแนะดานการพัฒนาองคกร 

 1. ควรนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มาทําเปน

แผนพัฒนาคุณภาพและรายงานผลเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินงาน 
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 2. ในการพัฒนามหาวิทยาลัยควรเตรียมความพรอมในการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย

สนับสนุน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในในยุคดิจิทัล  

 3. ควรใหความสําคัญของการสรางผลงานท่ีไดรับรางวัลท้ังของอาจารย บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ของนักศึกษา โดยการวางแผนเพ่ือการดําเนินการดังกลาว 

4. ควรสรางระบบกลไกในการทํางานใหมากข้ึน  การแกไขระเบียบขอบังคับท่ีเปนอุปสรรคในการ

ดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนหนวยงานกลางท่ี

สามารถใช เปนขอมูลได ทุกหนวยงาน การใหความรู ในการปฏิบั ติงานโดยเฉพาะดานการเงินพัสดุ 

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพ่ือใหความรูแนวทางการดําเนินงานในรูปแบบ

เดียวกัน การนําผลการประเมินผลไปใชประโยชน และเรงแตงตั้งคณะกรรมการท่ีกําหนดตามพ.ร.บ.การ

อุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 21 
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สวนท่ี 4 การสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร 

 4.1 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดี จากบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุร ี

      4.1.1 ตารางท่ี 3.16 ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี ปงบประมาณ 2564 จาก

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 66) 

การบริหารงานของอธิการบดี 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 วิสัยทัศนและภาวะผูนํา 4.40 0.93 ด ี

2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.42 0.92 ด ี

3 หลักธรรมาภิบาล 4.39 0.94 ด ี

4 การบริหารหนวยงาน 4.25 0.98 ด ี

 4.1 การยืดหยุนและปรับตัวตอสถานการณ 4.32 0.96 ดี 

 4.2 การประสานสัมพันธและสื่อสาร 4.28 0.98 ด ี

 4.3 การเรียนรูและใฝรู 4.25 0.97 ด ี

 4.4 การบริหารจัดการภารกิจในภาวะวิกฤติ 4.20 0.99 ด ี

 
4.5 การใหอํานาจและการพัฒนาผูอ่ืน  

ใหอํานาจและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
4.20 0.92 ดี 

เฉล่ียรวม 4.37 0.95 ดี 

 

จากตารางพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของ

อธิการบดี ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับ ดี ทุกดาน ไดแก ดานคุณธรรมและ

จริยธรรมวิสัยทัศนและภาวะผูนํา หลักธรรมาภิบาล และการบริหารหนวยงาน ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 อุทิศตนในการ

บริหารงาน เห็นแกประโยชนสวนรวม และมีความเสียสละในเชิงประจักษ (4.47) ลําดับท่ี 2 ปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดีเปนท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีความสํานึกในการรับผิดและรับชอบตอ

หนาท่ีและผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน (4.45) ลําดับท่ี 3 ยกยองใหเกียรติผูรวมงานและผูอ่ืน (4.40) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยจากแบบสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร 

1. ควรใสใจบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

2. ควรพัฒนาดานสาธารณูปโภค ความสะดวก และสิ่งแวดลอม 

3. ควรพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ นําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในตางๆ ลาสมัย ควรพัฒนาสูองคกรดิจิตอล 

68 

 



5. ควรมีมาตรการตาง ๆ ท่ีรวดเร็ว กระชับ ฉับไวกวานี้ เชน ชวงสถานการณโรคระบาด โควิด-19 

6. ควรพัฒนาดานวิสัยทัศนใหกาวไกล มีความยุติธรรม ความเสมอภาค และความเทาเทียม 

7. พัฒนาคณะท่ีสมุทรปราการ เพ่ือยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถ่ิน และจัดการศึกษาเพ่ือทองถ่ิน

โดยเฉพาะ 

8. ควรใหโอกาสนักศึกษาท่ีจายคาเทอมลาชาออกไปอีก ประมาณ 3 ภาคเรียน (เนื่องจากนักศึกษาแต

ละคนทุนทรัพยไมเทากัน) 

9. ควรรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เห็นแกประโยชนของมหาวิทยาลัย สังคม บุคลากร 

มากกวาประโยชนสวนตัว ไมเห็นแกตัว และควรมีคุณธรรมจริยธรรม 

10. พัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัยและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีถูกลิขสิทธิ์ทุก

โปรแกรม โดยเฉพาะ โปรแกรม Ms Window, Ms Office กับคอมพิวเตอรทุกเครื่องในมหาวิทยาลัย 

11. การเรียนการสอนผานระบบ E-learning ใหมหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกใหกับผูสอน โดย

การ   1) เชื่อมระบบ dru e-learning กับระบบ REG ใหขอมูลนักศึกษาเชื่อมตอกันทันทีโดยท่ีอาจารยไมตอง

เพ่ิมชื่อนักศึกษาเอง และสามารถทําการสอนไดเลยโดยไมตองทําหลายข้ันตอนอยางปจจุบันท่ีทุกระบบเปน 

Stand alone 2) การสอนออนไลนมีคาใชจาย นักศึกษาบางคนไมสามารถออนไลนไดท้ังวิชา และไมมีอุปกรณ

ท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียน ในบางครั้งเชนการสอบ จําเปนตองใช อุปกรณ 2 อยางในเวลาเดียวกันเพ่ือทํา

ขอสอบและเปดกลองผาน Google meet และนักศึกษาไมมีความพรอมดานการเงินมากพอ 

 

 4.2 สรุปการสัมภาษณกลุมสําหรับการประเมินคุณภาพการบรหิารงานของอธิการบดี 

การสัมภาษณนายกสภา และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) มีความภาคภูมิใจมากท่ีมหาวิทยาลัยไดรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) โดยไดรับคะแนนเปนอันดับ 1 ในประเภทสถาบันอุดมศึกษา 3 ปซอน 

ดวยแรงสนับสนุน และการทํางานของอธิการบดี ฝายบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

 2) การพัฒนาทองถ่ินมีการลงพ้ืนท่ีท้ังกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปนท่ีพ่ึงหลักใหกับชุมชน

ทองถ่ิน โดยเขาไปรับทราบปญหาท้ังดานเศรษฐกิจ และความเปนอยู และมีโครงการพัฒนาทองถ่ินประมาณ 

100 โครงการ 

 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการเปนโรงพยาบาลสนาม โดยรวมมือกับกระทรวง

สาธารณสุข ใหความชวยเหลือ ดูแล รักษาผูติดเชื้อโควิด 19 และเปนศูนยฉีดวัคซีน 

 4) มหาวิทยาลัยรวมมือกับสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปดสอนวิชาเลือกเสรีใหกับนักศึกษาแพทย 

 5) มหาวิทยาลัยรวมมือกับอาจารยยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ เพ่ือทําหลักสูตรท่ีเก่ียวกับอาหาร 
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2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 1) สมัยนี้เด็กสวนใหญใหความสําคัญกับปริญญานอยลง ชอบการทํางานระยะสั้น ตองปรับการศึกษา

ใหตรงกับความตองการของสังคมวาตองการทักษะความรูอะไร 

 2) หลักสูตรมหาวิทยาลัย 4-5 ป นักศึกษาทํางานแลวไมตรงกับท่ีเรียนมา ตองมาฝกงานทีหลัง 

มหาวิทยาลัยตองปรับท้ังหลักสูตร เนื้อหา ประสบการณในการทํางานจริง 

 3) สถานการณโควิด 19 ทําใหตองจัดการเรียนการสอนออนไลน มีความเปนหวงในเรื่องคุณภาพการ

เรียน แตมหาวิทยาลัยมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะท่ีมีบทบาทในการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน 

 4) นโยบายท่ีไมแนนอน เปลี่ยนแปลงบอยครั้งของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม  

 5) หลักสูตรมีการปรับปรุงชาเนื่องจากเกณฑของสป.อว. มีการกําหนดรอบการพัฒนาหลักสูตร

ประมาณ 5 ป หลักสูตรมีลักษณะเฉพาะเกินไป ควรปรับปรุงใหมใหเปนแบบองครวม 

  

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) พัฒนาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา เพ่ือใชในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม นําหลักโยนิโสมนสิการ

มาใชในการศึกษาหาความรู 

 2) มหาวิทยาลัยจะทําการเรียนการสอนแบบ credit bank มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน

แบบเทียบโอน แบบไมกําหนดเวลา แตนโยบายยังไมชัดเจน และมหาวิทยาลัยจะทําหลักสูตรแบบ sandbox 

พัฒนารวมกับภาคอุตสาหกรรม โดยเชิญวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมมารวมจัดการสอน 

 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีการประชาสัมพันธในสวนงานบริการชุมชน เรื่องการ

รับบริการของโรงแรม โดยมีการสงเสริมการตลาดในสวนคาท่ีพัก 

 4) อาจารยพัฒนาการทํางานและลงพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ คณบดีท้ัง 4 คณะ เปนคนรุนใหม

ไฟแรง มีความกระตือรือรน พรอมท่ีจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

 

การสัมภาษณอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) มีการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยน เรื่องของหลักสูตรใหตอบโจทยของประเทศ ไดมีการปรับหลักสูตร  

ตาง ๆ ในรูปแบบของการคํานึงถึง outcome ในรูปแบบท่ีเรียกวาเปนเชิงสมรรถนะ ซ่ึงจากเดิมนั้นเนนแตเรื่อง

ของหลักสูตรสหกิจศึกษา ตอนนี้มีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ เชน หลักสูตรการจัดการ

สถานพยาบาล  

 2) มีหลักสูตรท่ีตอบโจทยภาครัฐ เชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสรางสรรค

ดิจิทัลคอนเทนต มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยมีความหลากหลาย มุงตอบโจทยของการเรียนรู
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ตลอดชีวิต คือจัดทําการเรียนการสอนแบบโมดูล มีการสะสมเครดิตสามารถนํามาเทียบโอนได ซ่ึงมหาวิทยาลัย

ไดสงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปท้ังหมด 22 หลักสูตร  

 3) เรื่องของการประเมิน ITA มหาวิทยาลัยไดรับผลการประเมินเปนอันดับท่ี 1 ในกลุมของสถาบัน 

อุดมศึกษา เปนปท่ี 3 ตอเนื่อง ซ่ึงในปงบประมาณ 2564 ไดคะแนน 99.29 อยูในระดับ AA คะแนนมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนทุกป  

 4) กระบวนการการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยไดมีการปรับเปลี่ยนโดยเนนเรื่องทักษะภาษา ทักษะ

ทางสังคม ทักษะในการนําเสนอ รวมถึงเรื่องของ Digital Literacy ใหกับนักศึกษาโดยผานกระบวนการทาง

วิศวกรสังคม มีลักษณะของการพัฒนาทักษะใหม (ReSkill) ใหกับนักศึกษาเพ่ือใหรูจักการคิดวิเคราะห ใช

ชุมชนเปนฐานในการเรียนรูและรูจักการคิด วิเคราะหปญหา และแกปญหาของชุมชน  

 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการเปนศูนยท่ีเรียกวา Hospitel เปนท่ีรองรับใหกับผูปวยท่ี

ติดโควิดในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใชหอพักจํานวน 2 หลัง และหอประชุม สามารถรองรับผูปวยไดประมาณ 

14,000 คน ถือวาเปนศูนยรองรับผูปวยท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในจังหวัดสมุทรปราการ ทําใหชุมชนไดรูจัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการมากข้ึน  

 6) โครงการ U2T ซ่ึงเปนโครงการท่ีชวยคนท่ีตกงาน มีงบประมาณการจางบุคลากรจํานวน 800 

อัตรา   

 7) มหาวิทยาลัยชวยพัฒนาในเรื่องของการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ปลาสลิดบางบอเปน

ปลาสลิดท่ีมีชื่อเสียง ไดรับการข้ึนทะเบียนจากกรมทรัพยสินทางปญญา อีกผลงานหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยไดเขาไป

พัฒนาคือ ท่ีบานขุนสมุทรจีน แหลมฟาผา โดยท่ีมหาวิทยาลัยไดเขาไปดําเนินการในการลดจํานวนขยะและ

การกําจัดขยะชายทะเลของชุมชนทองเท่ียวบานขุนสมุทรจีน อยางตอเนื่อง ถึงปจจุบัน การประกวดพ้ืนท่ีพระ

สมุทรเจดียไดรับรางวัลเปนอันดับ 4 เปนสถานทองเท่ียวท่ีมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ  

 8) มหาวิทยาลัยใหแนวคิดเก่ียวกับการทําโฮมสเตยเพ่ือใหไดไดมาตรฐานการเปนท่ีพัก เพ่ือพัฒนา

ตําบลคลองดาน ใหเปนแหลงทองเท่ียวชุมชน เนื่องจากมีปาโกงกางอยูติดพ้ืนท่ีชายเลน จึงสรางทางเขาเปนทาง

ไมสามารถเขาไปดูทรัพยากรในปาชายเลน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยชวยพัฒนารูปแบบของกะปท่ีเปนผลิตภัณฑ

ของชุมชน เชน ทําเปนกะปกอน กะปใสกระปุก รวมถึงพัฒนารูปลักษณใหดูสวยงาม และนํามาจําหนาย ทําให

เกิดการสรางรายไดใหกับชุมชนและเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม  

 9) ดานของการพัฒนาบุคลากร ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน คือ ในสายวิชาการมีการพัฒนา

คุณวุฒิของอาจารย ในระดับปริญญาเอกใหเพ่ิมข้ึน และสนับสนุนใหศึกษาตอ โดยมีทุนใหกับอาจารย สามารถ

ขอทุนเรียนได สวนตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยมีสิ่งจูงใจไมวาจะเปนเงินรางวัล เงินประจําตําแหนง แม

จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยก็ใหเทียบเทาขาราชการ ตําแหนงทางวิชาการก็ใหเงิน 2 เทา จนในป 2564 การ

พัฒนาตําแหนงทางวิชาการโดย มี ผศ. จํานวน 72 คน รศ. จํานวน 5 คน ในปนี้มี รศ. เพ่ิมข้ึน 2 คน  

 ในสวนของสายสนับสนุน ไดมีการพัฒนาใหข้ึนสูตําแหนงชํานาญการ มหาวิทยาลัยไดจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรเลมใหมข้ึนมาในป 64 ก็เพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนาบุคลากรใหไดตามแผน ในปตอมามี
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การข้ึนสูตําแหนงชํานาญการรวมท้ังสิ้นจํานวน 23 คน เปนสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนมาโดยตลอดและ

ตอเนื่อง อีกท้ังยังมีนโยบายใหกับสายสนับสนุนทําวิจัยดวยการใหทุนท่ีเปนวิจัยท่ีพัฒนางาน แกไขปญหาของ

องคกร อยางเชนมีการทําเรื่องของการพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือควบคุมการใหบริการจองหองปฏิบัติการ เปนตน 

รวมท้ังการใหทุนวิจัยกับนักศึกษาท่ีทํางานรวมกับอาจารยอีกดวย 

 10) มหาวิทยาลัยมีเรื่องของการท่ีไดเปนโนดของวิจัยท่ีทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง

เปนทุนท่ีไดจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ ทําเรื่องเก่ียวกับการจัดการทองเท่ียวในชุมชน ซ่ึงเปนโนดของกทม. 

กลุมรัตนโกสินทร สวนงบประมาณภายในก็สนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงจะเนนเปนสายวิชาการก็สามารถนําองค

ความรู หรือเทคโนโลยีของแตละสาขาไปพัฒนาพ้ืนท่ี อยางเชน ไปพัฒนาเรื่องของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดจากตน

ธูปฤาษี เพราะท่ีสมุทรปราการมีตนธูปฤาษีจํานวนมาก และมีการใหทุนอาจารยไปทําวิจัย เก่ียวกับตูอบเปน

นวัตกรรม เรื่องของอบแหงไฮบริด สําหรับแปรรูปอาหารเพราะท่ีสมุทรปราการมีเรื่องของการทําปลา  

  

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 1) มหาวิทยาลัยตองปรับตัวชวงโควิดอยางรวดเร็วในการสอนออนไลน แตระบบของมหาวิทยาลัยยัง

ไมรองรับ อาจารยก็ยังไมคอยเขาใจวิธีการสอนออนไลนเทาท่ีควร  

 2) มหาวิทยาลัยตองชวยสนับสนุนเรื่องเงินทําใหรายไดลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยลดคาเทอม 20 

เปอรเซ็นต ตามนโยบายของกระทรวง แตกอนหนามหาวิทยาลัยมีการลดคาเทอมไปบางสวนแลว โดยนําเงิน

สวนกลางมาชวยสนับสนุนเพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม 

 3) มีปญหาในการลงสูชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน ในโครงการ U2T เนื่องจากพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย

รับผิดชอบในแตละตําบลเปนเขตพ้ืนท่ีสีแดงเขมท้ังจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ เกิดปญหาไม

สามารถลงชุมชนได ทําใหไมไดใชงบประมาณเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

 4) เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมมีสาขาทางดานแพทย ไมมีสาขาพยาบาล ไมมีสาขาสาธารณสุข แตตอง

เปนศูนยฉีดวัคซีนใหกับทางกระทรวง มหาวิทยาลัยจึงทําความรวมมือกับโรงพยาบาลบางพลี โรงพยาบาล

อําเภอเมืองสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางบอ บางโฉลง มาชวยทํางานในระบบเครือขาย ทําใหมหาวิทยาลัย

สามารถเปดเปนศูนยฉีดวัคซีน ชวงท่ีมีโควิดมหาวิทยาลัยไดมีการประสานกันกับสถาบันการแพทยจักรีนฤบ

ดินทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี นําพยาบาลมาพักท่ีโรงแรมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยดูแลเรื่องอาหารทุกอยางจนปจจุบันก็ยังคงดําเนินการอยูแตวาจํานวนลดนอยลง 

 5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายในเรื่องการเปดภาคเรียน ท่ีมี

การปรับเปลี่ยนอยางเนื่อง 
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3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) พัฒนาการบริหารเพ่ือรองรับโลกอนาคต เปนรูปแบบท่ีหลากหลายในเรื่องของกระบวนการเรียน มี

เปน Digital Organization หรือ Digital University ตองทําสิ่งเหลานี้เพ่ือรองรับในเรื่องของ infrastructure 

Digital People อุปกรณเปน smart classroom และบคุลากรตองปรับ mindset ใหทันกับเทคโนโลยี 

 2) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อาคารศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตร อาคารเรียน

รวม ท่ีสมุทรปราการมีการพัฒนาถนนตาง ๆ และปจจุบันมีการสรางโรงยิมอยูในขณะนี้ 

 3) มหาวิทยาลัยไดทําความรวมมือกับประเทศจีนผานรูปแบบการเรียนการสอน International 

Programs โดยทางกระทรวงท่ีเกงทางดานภาษามาชวย เปนโครงการท่ีพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับอาจารย ซ่ึงมี

การใหนโยบายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใหบุคลากรเขาไปสอบ DRU Test เปนการวัดภาษาอังกฤษ 

เพ่ือใหอาจารยใหเกิดความตระหนักทางดานทักษะภาษาอังกฤษ 

 4) มีการพัฒนาหลักสูตรพันธุใหม หลักสูตรท่ีเปนสมรรถนะสูง คือกําลังพัฒนาหลักสูตรระบบขนสง

ทางราง โดยทําความรวมมือกับประเทศจีน และรวมมือกับวิทยาลัยอาชีวในเครือขายของมหาวิทยาลัย เปน

การรับนักศึกษาท่ีจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และอนุปริญญา 

สามารถเรียนตอกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได 

 5) มีการทําโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากเปน

จังหวัดท่ีมีภาคอุตสาหกรรมจํานวนมาก และคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินจํานวน 30 ลานใหดําเนินการในปตอไป 

เปนแนวท่ีพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดวย พัฒนารวมกันในลักษณะ PPP 

 

การสัมภาษณบุคลากรสายสนับสนุน 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป  

คณะครุศาสตร 

 มหาวิทยาลัยมีโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล U2T ท่ีชวยเหลือประชาชนในเรื่องของบัณฑิตท่ีเพ่ิงจบ

ใหม ใหมีงานทํา 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

 มีการจัดอบรมวิศวกรสังคม ไดเขารวมกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีเปนเครือขาย เพ่ือจะอัพสกิลตาง ๆ 

ของวิศวกรสังคมเพ่ือนํามาตอยอด ในปนี้มีการจัดโครงการใหอาจารยทุกคณะเขารวมอบรมวิศวกรสังคม 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ขยายความรวมมือทางการศึกษา โดยเฉพาะวิชาเลือกเสรีท่ีไดมีความรวมมือกับโรงเรียนแพทย

รามาธิบดี ท่ีมีความตองการใหมหาวิทยาลัยเปดรายวิชาเลือกเสรี ใหกับนักศึกษาแพทยท่ีสนใจเขามาศึกษา ใน
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รายวิชาตาง ๆ โดยใหคณะปรับรายวิชา และไดดําเนินการสงขอมูลใหโรงพยาบาลรามาธิบดีพิจารณา และ

กําลังลงทะเบียนในภาคเรียน 2/2564 นี้ 

 

สมุทรปราการ 

 มีการรับผิดชอบอยู 2 สวนใหญ ๆ คือ โครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล U2T กับ อว. สวนหนาทําใหเปน

ท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน การไปลงชุมชนมากข้ึน ชุมชนก็รูจักมหาวิทยาลัยมาก 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 โครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล U2T ท่ีคณะไดลงไปรวมพัฒนาในชุมชน และไดเปนการประชาสัมพันธ

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหชุมชนรูจักมากข้ึน  

 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ปญหาในชวงของโควิดการเรียนการสอน ตองเปลี่ยนมาเปนระบบออนไลนมากข้ึน มีปญหาเก่ียวกับ

เก่ียวกับเครื่องมืออุปกรณ ปญหาเรื่องซอฟตแวร ตองอธิบายใหเขาใจ เพ่ือใหอาจารยสามารถใชงานไดและไมมี

ปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน 

 

สมุทรปราการ 

 1. การประสานงานกับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ไมสะดวก เพราะงานบางงานไมไดเบ็ดเสร็จท่ีทาง

สมุทรปราการ อาจตองใหทางสมุทรปราการเปนคนรับเรื่องและดําเนินการสงตอใหกับทางกรุงเทพฯ ทําให

นักศึกษาตองใชระยะเวลาในการรอนาน 

 2. คณะควรมีบุคลากรและสํานักงานท่ีสมุทรปราการ เพราะคณะไมมีสํานักงานคณะท่ีสามารถ

สนับสนุนอาจารยโดยตรง ตองมาติดตอสํานักงานท่ีกรุงเทพฯ ใหชวยตรวจสอบ หรือ ใหสวนงานสนับสนุนชวย

ตรวจสอบ 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 สถานการณโควิด ก็ปดบริการในบางเรื่องไมใหนักศึกษาเขามาติดตอ แตใชระบบออนไลน โดยมี

ปญหา คือ ระบบสารสนเทศบางเรื่องยังพัฒนาไมเสร็จสมบูรณ ท่ีจะใหนักศึกษาใชบริการออนไลนไดท้ังหมด 

หรือการเปดกรณีพิเศษนักศึกษาตองมาเขียนคํารองสงท่ีหนาเคานเตอร พบปญหาวานักศึกษาบางคนท่ีไม

สะดวก ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดใหทางฝายสารสนเทศของสํานักพัฒนาระบบตาง ๆ เพ่ือ

สนับสนุนใหนักศึกษาไดใชบริการไดสะดวกมากข้ึน ซ่ึงสวนใหญมีการพัฒนาใหเปนออนไลนท้ังหมด ถาเพ่ิม 
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ถอนรายวิชาอยูในชวงกําหนดเวลาท่ีเปดใหก็สามารถใชระบบออนไลนไดท้ังหมด แตถาท่ีหมดระยะเวลาเพ่ิม 

ถอนรายวิชา ตองมาเขียนคํารองสงท่ีหนาเคานเตอรเพ่ือใหเหตุผลวาเพราะอะไร  

 

กองพัฒนานักศึกษา 

 การจัดกิจกรรมใหนักศึกษา เปนระบบออนไลน บางกิจกรรมสามารถทําเปนออนไลนได บางกิจกรรม

ไมสามารถทําได ทําใหเวลาติดตอกับนักศึกษา เชน กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ตองสงสัญญา ให

นักศึกษาเปนจดหมายและใหนักศึกษาสงมาท่ีกองพัฒนานักศึกษา ตอไปจะพัฒนาระบบไมใหนักศึกษาเขามาท่ี

มหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมก็ไมไดใกลชิดกับนักศึกษา เพราะปกติจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษากอน แตตอนนี้

ไมไดพบนักศึกษาเปนการปฐมนิเทศออนไลน ทําใหไมรูวานักศึกษาคนไหนตองการดูแลเปนพิเศษ  

 

คณะครุศาสตร 

 การสอนเปนระบบออนไลน อาจารยบางคนไมถนัดการสอนระบบออนไลน มีระบบ Zoom Meeting 

อาจารยและบุคลากร บางสวนยังไมเขาใจในการใชระบบ 

 

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

คณะครุศาสตร 

 1. พัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดทําฐานขอมูล ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 2. พัฒนาบุคลากรในการเพ่ิมพูนความรูทักษะ และการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบอยาง

สมํ่าเสมอ 

 3. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในนโยบายท่ีสําคัญ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 4. การบริการผานระบบออนไลน ท่ีสามารถปรับปรุงใหดีมากข้ึน จะสามารถสื่อสารใหดีและรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน มาติดตอจะสามารถทราบเรื่องไดรวดเร็วมากข้ึน 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

 1. ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมออนไลนใหกับนักศึกษา  

 2. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดรูขอมูลตาง ๆ ใหมากข้ึน  

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 การรับสมัครนักศึกษา ดวยสถานการณโควิด ทําใหผูอยูในระบบการศึกษานอยลง จํานวนนักศึกษาท่ี

จะเขามาเรียนลดลงเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยควรมีทีมงานประชาสัมพันธนักศึกษาท่ีชัดเจนและเปนจุดศูนยกลาง
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ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพราะปกติใหแตละคณะกระจายกันไปหานักศึกษา โดยประชาสัมพันธผาน

เว็บไซตของแตละสาขา แตละคณะ  

 

สมุทรปราการ 

 สมุทรปราการมีพ้ืนท่ีจํานวนมากในการสรางรายได ควรใหเชา หรือทํากิจการท่ีทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมข้ึน 

หรือการตั้งวิสาหกิจ เหมือนการตั้งบริษัทข้ึนมาใหอยูในกํากับของมหาวิทยาลัย หรือจัดตั้งเปนสหกรณ สัญญา

กับเซเวน หรือปมน้ํามัน แบรนดดัง ๆ ท้ังหลายเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมกับพ้ืนท่ีวางของมหาวิทยาลัย 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 1. ควรมีโปรแกรมท่ีเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน 

 2. สนับสนุนเรื่องอินเตอรเน็ตในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา 

  

การสัมภาษณผูแทนชุมชน (ชุมชนกุฎีจีน, ชุมชนประสานมิตร, ชุมชนวัดประยุรวงศ และชุมชนวัด 

บุปผาราม) 

1. มหาวิทยาลัยไดทํางานรวมกับชุมชนอยางไรบาง 

 1) มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน สรางผลิตภัณฑชาใบหมอน มหาวิทยาลัยเขาไปชวยพัฒนาดานบรรจุ

ภัณฑ เขามาพัฒนาตอยอดสรางอาชีพ จัดอบรมท้ังชุมชน และในมหาวิทยาลัย ทําใหขายสินคาดีข้ึน รายได

เพ่ิมข้ึน 

 ปานอยหมูกระดาษ (หมูกระดาษกระปุกออมสิน) เปนผลิตภัณฑท่ีมีมากวา 100 ป ผลิตจากกระดาษ 

และวัสดุเหลือใช เชน กลองสบู ผงซักฟอก ยาสีฟน เปนตน มหาวิทยาลัยเขาไปชวยพัฒนาบรรจุภัณฑ 

ออกแบบผลิตภัณฑ โบรชัวร มีจัดการสอนนักศึกษา ชุมชน คนนอกชุมชน ผลิตหมูกระดาษ มีสินคาขาย

ออนไลน โดยมีมหาวิทยาลัยเปนผูแนะนํา 

 2) มหาวิทยาลัยชวยในการออกแบบเสนทางทองเท่ียว ในหลายชุมชน ทําโบรชัวรประชาสัมพันธ 

แนะนําอาหารการกิน สถานท่ีทองเท่ียวในชุมชน ปรับภูมิทัศน ทําปายบอกทาง วาดภาพกําแพงของทางชุมชน 

มีความรวมมือกับธนาคารออมสินเขามาชวยพัฒนาชุมชน ออกแบบตราสินคาชุมชน ผลิตภัณฑตาง ๆ และ

อบรมการเปนนักเลาเรื่อง การตอนรับนักทองเท่ียว 

 3) ไดรับความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในเรื่องการพัฒนาการทองเท่ียว การคาขาย ทําใหชุมชนมี

รายไดเพ่ิมข้ึน มีนักศึกษามารวมทํากิจกรรมกับทางชุมชน เชน การคัดแยกขยะ มาแจกของ เชน อาหารกลอง 

ของใชตาง ๆ ของปองกันโรคโควิด 19 

 4) ทําการประชาสัมพันธการทองเท่ียวชุมชน ทําชอง youtube ใหกับทางชุมชน 
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2. อยากใหมหาวิทยาลัยทําอะไรใหกับชุมชน 

 ตองการใหมหาวิทยาลัยเขามาวาดภาพกําแพงในชุมชนใหครบ ทําปายบอกทางตามตรอกซอยตาง ๆ 

ชุมชนมีผูสูงอายุจํานวนมาก ควรมีกิจกรรมรวมกับผูสูงอายุเหมือนเดิมกอนชวงสถานการณโควิด 19  
 

ขอเสนอแนะดานการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร 

 ควรพัฒนาแนวทางในการจัดหารายไดเพ่ิมในระยะยาว ควรทํากับดูแลปรับปรุงซอมแซมหองเรียน

หองทํางานของบุคลากรและนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
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คณะครุศาสตร 
 

สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ     

 1.1 ตารางท่ี 3.17 การดําเนินงานตามพระบรมราโชบาย 

      คณะครุศาสตร มีจํานวน 21 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,843,265 บาท โดยมีโครงการ
ดังตอไปนี้ 
ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการคายวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู 139,040 

2 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องการประยุกตใชสื่อการเรียนรูเกมการศึกษา

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียน

โรงเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการจังหวัดสมุทรปราการ 

4,200 

3 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องการประยุกตใชสื่อการเรียนรูเกมการศึกษา

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

4,000 

4 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียน

โรงเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการจังหวัดสมุทรปราการ 

4,200 

5 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

4,000 

6 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องการสื่อสารท่ีดีเริ่มจากความเขาใจเพ่ือ

สงเสริมการสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอน 

4,400 

7 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องการสื่อสารท่ีดีเริ่มจากความเขาใจเพ่ือ

สงเสริมการสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการจังหวัด

สมุทรปราการ 

4,200 

8 โครงการอบรมเรื่องการผลิตสื่อนิทานอยางสรางสรรคสําหรับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาปฐมวัย 

62,000 

9 โครงการอบรมเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู 54,750 

10 โครงการอบรมเรื่องการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษอยางเขมขนกับเจาของ

ภาษา (English Boot camp) สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี รุนท่ี 1  

610,950 

11 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตน

สําหรับนักศึกษาระดับชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

16,800 
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ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความ

พรอมสูวิชาชีพสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

279,525 

13 โครงการอบรมเรื่องการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 

40,800 

14 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตน

สําหรับนักศึกษาระดับชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

16,800 

15 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตน

สําหรับนักศึกษาระดับชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

16,800 

16 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตน

สําหรับนักศึกษาระดับชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

16,800 

17 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตน

สําหรับนักศึกษาระดับชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

16,800 

18 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตน

สําหรับนักศึกษาระดับชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

16,800 

19 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตน

สําหรับนักศึกษาระดับชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

16,800 

20 โครงการอบรมเรื่องการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษอยางเขมขนกับเจาของ

ภาษา (English Boot camp) สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี รุนท่ี 2 

496,800 

21 โครงการอบรมผานสื่อออนไลนเรื่องภาษาอังกฤษในหองเรียนคณิตศาสตรระดับ

ประถมศึกษา 

16,800 

รวมจํานวนโครงการ 21  โครงการ รวม 1,843,265 บาท 
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 1.2 การผลิตบัณฑิต 

      1.2.1  ตารางท่ี 3.18 แผน-ผลการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2563 - 2564 

สาขาวิชา 

กรุงเทพฯ สมุทรปราการ 

แผนรับ นศ. จํานวน นศ. คิดเปนรอยละ แผนรับ นศ. จํานวน นศ. คิดเปนรอยละ 

63 64 63 64 63 64 63 64 63 64 63 64 

การศึกษาปฐมวัย - - - - - - 60 60 60 60 100 100 

คณิตศาสตร 60 60 60 60 100 100 - - - - - - 

คอมพิวเตอรศึกษา 60 60 19 16 31.67 26.67 30 30 16 18 53.33 60 

พลศึกษา - - - - - - - 60 - 60 - 100 

ภาษาอังกฤษ 60 60 27 39 45 65 - - - - - - 

ภาษาไทย 60 60 60 60 100 100 - - - - - - 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 60 60 26 47 43.33 78.33 - - - - - - 

สังคมศึกษา 60 60 60 60 100 100 - - - - - - 

รวม 360 360 222 282 61.67 78.33 90 150 76 138 84.44 92.00 

 

 1.2.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 

 

 1.2.3 ตารางท่ี 3.19 การไดรับรางวัลของนักศึกษา 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ชื่องานท่ีเขารวม หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

1. นางสาวพิกุลทอง หาญชัยภูม ิ รางวัล best poster 

presentation award 

งาน I-SEEC 2021 มหาวิทยาลยัราชภฏั

หมูบานจอมบึง 

2. นายสราวุธ โสดาวิชิต รางวัล best poster 

presentation award 

งาน I-SEEC 2021 มหาวิทยาลยัราชภฏั

หมูบานจอมบึง 

3. นางสาวพิยะดา จันทะคัด รางวัล best poster 

presentation award 

งาน I-SEEC 2021 มหาวิทยาลยัราชภฏั

หมูบานจอมบึง 

4. นางสาวสุภาวิตา กองลําเจยีก รางวัล best poster 

presentation award 

งาน I-SEEC 2021 มหาวิทยาลยัราชภฏั

หมูบานจอมบึง 

5. นางสาวรตนวรรณ  วงษภา รางวัลรองชนะเลิศการ

ประกวดเลานิทานพ้ืนบาน

ภาคกลาง 

ระดับอุดมศึกษา 

วันแมแหงชาติ  

12 สิงหาคม 2564 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี 
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 1.3 ตารางท่ี 3.20 การวิจัย 

      กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ทุนภายใน 

    มีงานวิจัยจํานวน 6 เรื่อง รวมงบประมาณท้ังสิ้น 500,970 บาท โดยมีงานวิจัยเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 1 เรื่อง 

  ทุนภายนอก 

   มีงานวิจัยจํานวน 5 เรื่อง รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,504,100 บาท โดยมีงานวิจัย

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน - เรื่อง 

ที่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

 

งานวิจัย

อื่นๆ 

 

งบประมาณสนบัสนุน

งานวิจัย (บาท) 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

1 อาจารยปณฑมาศ  

   ผดุงชอบ 

การทดสอบมาตรฐานเมนูภูมิ

ปญญาอาหารไทยท่ีเหมาะสม

สําหรับการสงเสริมสุขภาพ

กลุมผูสูงอายุ 

   1,179,700 

2 ผศ.ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ การพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนโดยบูรณาการ

ภูมิปญญาอาหารไทยสูการ

ปฏิบัติสําหรับการดูแลสุขภาพ

ของกลุมผูสูงวัย 

   399,800 

3 อาจารยณัฐธิดา   

   เขียวบานยาง 

การพัฒนาบรรจุภัณฑอาหาร

ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ

สุขภาพของผูสูงอายุ 

   655,600 

4 รศ.ดร. ปนัดดา  ย้ิมสกุล การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป 

(Application) เสริมสราง

ทักษะทางอารมณและสังคม

(soft skill) สําหรับผูสูงอายุ 

   1,119,000 

5 ผศ.ดร.วาสนา  สังขพุม การดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวย

อุปกรณสายรัดขอมืออัจฉริยะ 

  100,000  

6 อ.ดร.สุเทียม เครือวัลย การศึกษาคาการใหความรอน

ดวยตัวเองของเปลือกหอย 

แมลงภู เหลือท้ิงเขตพื้นท่ี

  63,010  
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ที่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

 

งานวิจัย

อื่นๆ 

 

งบประมาณสนบัสนุน

งานวิจัย (บาท) 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

เทศบาลตําบลแหลมฟาผา

อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด

สมุทรปราการ โดย

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑจาก

เปลือกหอยแครง เปลือกหอย

นางรม และเปลือกหอยกะพง 

7 ผศ.ณัฐชนัญ เสริมศร ี การพัฒนากระบวนการ

ถายทอดการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศดานการตลาด

ดิจิทัล เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ

ทางเกษตร และภูมิปญญา

ทองถิ่น อาํเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ 

  97,960  

8 อาจารยจิระพงศ     

   ฉันทพจน 

การพัฒนาบอรดเกมออนไลน

เพื่อการศึกษา เรื่อง ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

  90,000  

9 อาจารย ดร.ปรีชา  

    ธนะวิบูลย 

การพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมดานความซื่อสัตย

สุจริต สําหรับนักศึกษาคณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี 

  60,000  

10 ผศ.สมิทธ์ิ  เจือจินดา กระบวนการเสริมสรางการ

เห็นคุณคาของตนเองแบบ

ผสมผสานเพื่อลดภาวะความ

วาเหวสําหรับผูสูงอายุใน

ชุมชนเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร :  การวิจัย

แบบผสานวิธี 

  90,000  
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ที่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

 

งานวิจัย

อื่นๆ 

 

งบประมาณสนบัสนุน

งานวิจัย (บาท) 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

11 อาจารย ดร.สุเทียม  

   เครือวัลย 

การศึกษาปริมาณ

คารบอนไดออกไซดตอ

ประชากรและปจจัยท่ี

เกี่ยวของตอการพัฒนาเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศของ

อําเภอบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ 

   150,000 

รวม   500,970 3,504,100 
 

 1.4 ตารางท่ี 3.21 การบริการวิชาการ 

       โครงการบริการวิชาการ 

  มีโครงการท้ังหมด 8 โครงการ โดยแบงตามประเภท ดังนี้ 

      - โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมมือกับทองถ่ิน     จํานวน  5  โครงการ 

      - โครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ   จํานวน  -  โครงการ 

      - โครงการอ่ืน ๆ       จํานวน  3  โครงการ 

        รวมงบประมาณท้ังส้ิน 112,180 บาท 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ประเภทโครงการ 

งบประมาณ 

)บาท(  

โครงการ/

กิจกรรม 

ที่รวมมือกับ

ทองถ่ิน 

โครงการอันสืบ

เนื่องมาจาก

โครงการ

พระราชดําริ 

อื่นๆ 

1 โครงการอบรมเรื่องสงเสรมิสุขภาพการผลิตเจ

ลลางมือแอลกอฮอล รุนท่ี 1 

   16,280 

2 โครงการอบรมผานส่ือออนไลนเรื่อง       การ

ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อพื้นท่ีสีเขียว     ใน

ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

   4,600 

3 โครงการอบรมผานส่ือออนไลนเรื่อง  

การสรางส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการ

   4,600 
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ประเภทโครงการ 

งบประมาณ 

)บาท(  

โครงการ/

กิจกรรม 

ที่รวมมือกับ

ทองถ่ิน 

โครงการอันสืบ

เนื่องมาจาก

โครงการ

พระราชดําริ 

อื่นๆ 

ทองเท่ียวตําบลบางครุอําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

4 โครงการอบรมผานส่ือออนไลนเรื่อง 

การสงเสริมการวางแผนทางการเงิน 

   16,450 

5 โครงการอบรมผานส่ือออนไลนเรื่อง การ

เสริมสรางสัมมาชีพเหรียญโปรยทานเพื่อ

ยกระดับเศรษฐกิจในตําบลบางครุ อําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

   5,800 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง  

“การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อสงเสริมการสราง

ส่ือการเรียนการสอนสมัยใหมสําหรับการ

เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน โรงเรียนวัด

ประเสริฐสุทธาวาส” 

   30,000 

7 โครงการอบรมผานส่ือออนไลนเรื่องการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนสําหรับ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

   4,400 

8 โครงการอบรมเรื่อง “การวัดและประเมินผล”    30,050 

รวม    112,180 
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ขอเสนอแนะดานการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 1. ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันใหมากข้ึน ท้ังในหลักสูตรท่ี

ใหปริญญา และหลักสูตร non degree ในการ reskill และ upskill บุคลากรทางการศึกษาของประเทศ 

 2. ควรและพัฒนาบุคลากรใหทําวิจัยมากข้ึน มีกระบวนการในการพัฒนาอยางเปนระบบ 

 3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตลอดจน การพัฒนานักศึกษา

นอกเหนือจากหลักสูตรเพ่ือการเขาสูใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีสูงข้ึน 
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สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  

 2.1 ตารางท่ี 3.22  การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 13 10 76.92 ด ี

2. การผลิตและพัฒนาครู 5 4 80.00 ด ี

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 12 11 91.67 ดีมาก 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 7 6 85.71 ด ี

รวม 37 31 83.78 ดี 

ผลการดําเนินงานของคณะครุศาสตรตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรรอยละ 83.78 อยูใน

ระดับดี  โดยบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรในระดับดีมาก คือในยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา สวนยุทธศาสตรอ่ืนอีก 3 ยุทธศาสตรรอยละการบรรลุเปาหมายอยูในระดับดี 

 

ตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย ไดแก 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม อยางนอย 2 โครงการ เนื่องจากขอจํากัดตามมาตรการ

ภายรัฐ ในการสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ท่ีหาม

รวมกลุมหรือทํากิจกรรม/โครงการใดๆ เกิน 25 คน 

2. มีสื่อวีดิทัศนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อยางนอย 1 เรื่อง เนื่องจาก

การผลิตสื่อการสอน ในปจจุบันเนนในลักษณะออนไลนและเขาใจงาย ตลอดจนโรงเรียนในพ้ืนท่ี

บริการขนาดเล็กอาศัยสื่อการสอนจากโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม ทําใหมีความซํ้าซอนและ   

ไมสามารถตอบโจทยความตองการของนักเรียนได 

3. รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หนวยงานมีการจัดอบรมในรูปแบบ
ออนไลนเปนสวนใหญ จึงไมมีการเบิกจายงบประมาณในสวนนี้ 

 

 2.2 ตารางท่ี 3.23 การใชจายงบประมาณ 

           2.2.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร  และการเบิกจายงบประมาณเม่ือสิ้นปงบประมาณ 

  1. งบประมาณแผนดิน    จํานวน   7,574,729  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   4,578,537.85 บาท  เบิกจายไดรอยละ 60.44 

  2. งบประมาณรายได      จํานวน   6,867,400  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   5,700,951.42 บาท  เบิกจายไดรอยละ 83.01 
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  3. งบประมาณรวม         จํานวน  14,442,129  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   10,279,489.27 บาท เบิกจายไดรอยละ 71.18 

 

ไตร

มาส

ท่ี 

งบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายได รวม 

เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ 

1 30.00 125,379.80 1.66 30.00 762,520 11.10 30.00 887,899.80 6.14 

2 52.00   759,097.85 10.02 52.00 1,394,081.80 20.29 52.00 2,153,179.65 14.90 

3 74.00 2,665,322.30 35.18 74.00 2,059,052.61 29.98 74.00 4,724,374.91 32.71 

4 96.00 4,578,537.85 60.44 96.00 5,700,951.42 83.01 96.00 10,279,489.27 71.17 

รวม 4,578,537.85 60.44  5,700,951.42 83.01  10,279,489.27 71.17 

ผลการเบิกจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและรายไดยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดในรายไตรมาส 

โดยเฉพาะรายไตรมาสที่ 1 และ 2 และการเบิกจายในภาพรวมต่ํากวาเปาหมายโดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน         

ที่เบิกจายไดเพียงรอยละ 60.44  

หมายเหตุ  1.  เงินกันเหลื่อมป งบประมาณแผนดิน           -     บาท 
    2. เงินกันเหลื่อมป งบประมาณรายได      537,425  บาท 
       2.1 คาตอบแทนการสอนภาคปกติ          8,400  บาท 
       2.2 โครงการวิจัยติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและวิจัยติดตามผลบัณฑิต   29,025 บาท 
       2.3 งานปรับปรุงภูมิทัศน อาคารครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  500,000 บาท 
       ผลการใชจายงบประมาณยังต่ํากวาเปาหมาย โดยเฉพาะการใชจายรายไตรมาส ผลการใชจายอยูใน

ระดับด ี

 

 2.3 ตารางท่ี 3.24 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม  

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน 

โครงการ

ท้ังหมด 

โครงการ 

แลวเสร็จ 

รอยละผลการบรรลุ

ตามจุดประสงคของ

โครงการท่ีทํา 

รอยละ 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 12 11 91.67 100 

2. การผลิตและพัฒนาครู 20 19 95.00 100 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 21 20 95.24 100 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 8 7 87.50 100 

รวม 61 57 93.44 100 

คณะครุศาสตรไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม 57 กิจกรรม จากกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน 61 โครงการ 
คิดการดําเนินกิจกรรมไดรอยละ 93.44 และทุกกิจกรรมท่ีไดดําเนินโครงการมีผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวในทุก
โครงการ ผลการดําเนินการในดานนี้นับวา อยูในระดับท่ีดีมาก 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ ไดแก 
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- งานวิจัยติดตามผลบัณฑิตดําเนินโครงการไมทันปงบประมาณ 
- งานวิจัยบางเรื่องยังไมครบกําหนดสงรายงานผลวิจัยฉบับสมบูรณ 
- งานปรับปรุงภูมิทัศน อาคารครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ   
คณะไดดําเนินการโครงการกิจกรรมไดถึงรอยละ 93.44 อยูในระดับท่ีดีมาก 

 

 2.4 ตารางท่ี 3.25 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

      ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ เปรียบเทียบ 3 ปงบประมาณ 

งบประมาณ ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 

งบแผนดิน 13,095,635 9,320,000 7,574,729 

เบิกจาย (รอยละ) 10,556,629 (80.61) 6,193,779 (68.68) 4,578,537.85 (60.44) 

งบรายได 16,020,000 11,032,000 6,867,400   

เบิกจาย (รอยละ) 10,522,217 (65.68) 9,261,047 (83.95) 5,700,951.42 (83.01) 

         คณะครุศาสตรไดรับงบประมาณแผนดินป พ.ศ.2562  13 ลานกวาบาท  ในป 2563 ไดรับงบประมาณ
แผนดินลดลงเปน 9 ลานกวาบาท ในปงบประมาณ 2564 ไดรับงบประมาณลดลงเปน 7 ลานกวาบาท 
สวนงบประมาณรายไดป 2562 ไดรับงบประมาณ 16 ลานกวาบาท  ปงบประมาณ 2563 ไดรับงบประมาณ 
ลดลง 11 ลานกวาบาท สวนในป 2564 ไดรับงบประมาณลดลง 6 ลานกวาบาท 
 

      ตารางท่ี 3.26 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 

 ยุทธศาสตรท่ี 
รอยละ 

การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 

การใชจาย 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 76.92 69.48 

2. การผลิตและพัฒนาครู 80.00 20.00 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 91.67 82.35 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 85.71 46.99 

จากตารางแสดงวา ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ เม่ือเทียบกับการบรรลุเปาหมายสวนมาก 
อยูในระดับท่ีดีเกือบทุกยุทธศาสตร เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด-19 จึงไมสามารถดําเนินการลง
พ้ืนท่ีตามยุทธศาสตรท่ี 1 บางโครงการ และยุทธศาสตรท่ี 2 สื่อวีดิทัศนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสําหรับ

โรงเรียนขนาดเล็ก ในปจจุบันเนนการสอนลักษณะออนไลนและเขาใจงาย ตลอดจนโรงเรียนในพ้ืนท่ีบริการ

ขนาดเล็กอาศัยสื่อการสอนจากโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม ทําใหมีความซํ้าซอนและไมสามารถตอบโจทย

ความตองการของนักเรียนได 
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ตารางท่ี 3.27 สรุปผลการประเมินดานการใชงบประมาณของคณะครุศาสตรอยูในระดับดี 

 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การบรรลุ

เปาหมายตัวชี้วัดตาม

ยุทธศาสตร 

10 8.38 4.19 ด ี

2. การใชจาย

งบประมาณ    

10 7.12 3.56 ดี 

3. การดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม 

10 9.35 4.68 ดีมาก 

4. ประสิทธิภาพของ

การใชจาย

งบประมาณ 

5 5.00 5.00 ดีมาก 

รวม 35 29.85 4.26 ดี 

 

ขอเสนอแนะดานประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 1. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของคณะครุศาสตร จากการดําเนินการตามปกติ 

ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใชงบประมาณ เชน การ

พิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานใหมหาวิทยาลัยนําไปใช

งบประมาณท่ีสามารถทําใชงบประมาณได 

 2. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 3. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 
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สวนท่ี 3  การพัฒนาองคกร 

 3.1 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย) 

     ตารางท่ี 3.28  การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

   - ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาทุกสาขา 

มีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

   - นําระบบสารสนเทศ (Chat bot) เขามาใช

ในการใหคําปรึกษาดานวิชาการและการใชชีวิต 

   - ควรสํารวจความตองการของศิษยเกาใน

การพัฒนาดานทักษะวิชาการและวิชาชีพ 

เพ่ือใหตรงกับความตองการอยางแทจริง 

   - สงเสริมนักศึกษาท่ีมีทักษะดาน

ภาษาอังกฤษและดิจิทัลโดยใหสามารถสอบ

ผานในเกณฑมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ทําใหสามารถ

นําไปใชในการทํางาน 

 

   - คณะมีการจัดอบรมการสรางสรรคนวัตกรรมในทุก

สาขาวิชา และสาขาวิชาวิทยาศาสตรไดพานักศึกษาไป

นําเสนอผลงานวิจัยไดรับรางวัลระดับนานาชาต ิ

   - ปรับระบบสารสนเทศในการใหคําปรึกษานักศึกษาผาน

เครือขายสังคมออนไลนและ Line Application ของทาง

คณะครุศาสตรและสาขาวิชา 

   - จัดโครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะภาษาอังกฤษและ

ดิจิทัลในทุกชั้นปเพ่ือใหสามารถสอบผานในเกณฑมาตรฐาน

ท่ีสูงข้ึน ทําใหสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพได 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

   - คณะควรเสริมสรางความเขมแข็งทางดาน

วิชาการ โดยการจัดทําวารสารคณะครุศาสตร 

   - คณะควรมีระบบสารสนเทศในการบริหาร

การวิจัยเพ่ือกํากับติดตามงานวิจัยของอาจารย

ท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย 

   - นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปจดลิขสิทธิ์ 

   - ควรสงเสริมใหอาจารยมีผลงานทาง

วิชาการในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

 

   - คณะครุศาสตรกําลังดําเนินการจัดทําวารสารคณะครุ

ศาสตร  

   -  คณะครุศาสตรกําลังวางแผนดําเนินการนํานวัตกรรม

ของคณาจารยและนักศึกษาไปจดลิขสิทธิ์ 

   -  คณะครุศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

ทําผลงานทางวิชาการและการเผยแพรผลงานทางวิชาการใน

ระดับนานาชาติ 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

   - ควรมีการเพ่ิมตัวชี้วัด (KPI) ท้ังในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณใหชัดเจนสอดคลองกับ

วัตถุประสงคกับโครงการ 

   - ควรเพ่ิมจํานวนชุมชนกลุมเปาหมายในการ

 

   - โครงการบริการวิชาการทุกโครงการไดเพ่ิมตัวชี้วัดท้ังเชิง

คุณภาพและเชิงประมาณตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   - วางแผนในการเพ่ิมชุมชนกลุมเปาหมายและการสราง

ความสัมพันธกับชุมชนอยางเปนรูปธรรมผานเครือโครงการ
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

สรางความสัมพันธกับชุมชน นอกเหนือจาก

โครงการพ่ีเลี้ยง 

สถาบันพ่ีเลี้ยงและโครงการราโชบาย 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรม และความ

เปนไทย 

   - ควรมีการเพ่ิมตัวชี้วัด (KPI) ท้ังในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณใหชัดเจนสอดคลองกับ

วัตถุประสงคกับโครงการ 

 

 

   - โครงการศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทยทุกโครงการ

เพ่ิมตัวชี้วัด (KPI) ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใหชัดเจน

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

   - คณะควรจัดลําดับความสําคัญของความ

เสี่ยง เพ่ือนําไปสูการแกปญหาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

   - คณะครุศาสตรมีการประชุมเพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงและ

หาแนวทางในการดําเนินการแกปญหาเพ่ือตอบโจทกการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ คณะครุศาสตรไดดําเนินการตามขอเสนอของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ท้ัง 5 องคประกอบ จํานวน 12 ขอ โดยจัดทําโครงการกิจกรรมตางๆทุกขอและผลการ

ดําเนินงานไดผลดีนําไปเพ่ิมคุณภาพได 

 

 3.2 การบริหารความเส่ียงของคณะ  

      3.2.1 จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามเกณฑการรับนักศึกษา สงผลกระทบตอภาระงานของ

อาจารยท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เปนความเสี่ยงดานกลยุทธ สาเหตุของความเสี่ยงไดแก 

จํานวนนักศึกษาท่ีลดลงทําใหนักศึกษามีสิทธิ์ในการเลือกคณะและสถาบันท่ีเรียนหลากหลายมากข้ึน อีกท้ังยัง

เกิดสถานการณการระบาดโรค Covid-19 กอนดําเนินการมีระดับความเสี่ยง สงูมาก แนวทางการบริหารความ

เสี่ยง คือ ใหอาจารยรับผิดชอบงานบริการวิชาการและการผลิตผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากภาระงาน

สอน ผลการดําเนินงาน คือ สงเสริมใหอาจารยปฏิบัติงานตามภาระงานบริการวิชาการและการผลิตผลงาน

วิชาการเพ่ิมมากข้ึน อันจะเปนชองทางประชาสัมพันธคณะเพ่ือใหนักศึกษาสนใจเขามาศึกษามากข้ึน หลังการ

ดําเนินงานระดับความเสี่ยงอยูในระดับท่ีลดลง 

      3.2.2 การจัดอาจารยผูสอนเนื่องจากอาจารยประจําเกษียณอายุราชการ และหลักสูตรใหม (4ป) 

หากตองจางอาจารยพิเศษจะตองสอนรวมกับอาจารยประจําในสัดสวน 50 : 50 ทําใหเกิดปญหาในการจาง

อาจารยพิเศษ แนวทางการบริหารความเสี่ยง คณะมีแผนจะเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ

ปรับสัดสวนการสอนระหวางอาจารยประจําและอาจารยพิเศษในแตละรายวิชา 

      3.2.3 การนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพรในระดับนานาชาติยังมีจํานวนนอย เปนความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน สาเหตุความเสี่ยง ไดแก มีกระบวนการ ข้ันตอนตาง ๆ หลายข้ันตอน ระยะเวลาในการตีพิมพ

ยาวนาน เนื่องจากแหลงขอมูลในการเผยแพรมีจํากัด กอนการดําเนินการมีระดับความเสี่ยงสูง แนวทางการ
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บริหารความเสี่ยง มีคูมือกระบวนการนําเสนอการเผยแพรงานวิจัยในระดับนานาชาติ สรางความรูความเขาใจ

ใหกับอาจารย ผลการดําเนินงานมีการนาเสนอผลงานวิจัยเพ่ือไปเผยแพรในระดับนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน หลัง

การดําเนินงานระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินงานก็ยังอยูในระดับสูง อีกท้ังมีอาจารยใหมเพ่ิมข้ึน ตองพัฒนา

นักวิจัยรุนใหม 

      3.2.4 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะในสถานการณการระบาดไวรัส covid-19 ทํา

ใหไมสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะได แนวทางการบริหารความเสี่ยง ปรับการจัดโครงการ

ใหอยูในรูปแบบออนไลนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

      3.2.5 การสงนักศึกษาออกโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพมีกระบวนการในการประสานงาน

กับโรงเรียนเปนไปอยางลาชาเนื่องจากมีการล็อคดาวนประเทศ แนวทางการบริหารความเสี่ยง คณะติดตาม

และประสานงานกับโรงเรียนเครือขายถึงแนวทางการปฏิบัติการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในชวง

สถานการณโควิด 

     ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงพบวา  

มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงในดาน 1) จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามเกณฑการรับนักศึกษา ดําเนินแลวความเสี่ยง

ลดลง 2) ดานการจัดอาจารยผูสอนเนื่องจากอาจารยประจําเกษียณอายุราชการ และหลักสูตรใหม ผลยังอยู

ระหวางการดําเนินการ 3) การนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพรในระดับนานาชาติยังมีจํานวนนอย หลังการ

บริหารความเสี่ยงยังไมลดลง 4) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะในสถานการณการระบาดไวรัส 

covid-19 ยังอยูในระหวางดําเนินการ 5) การสงนักศึกษาออกโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพมี

กระบวนการในการประสานงานกับโรงเรียนเปนไปอยางลาชา ผลการบริหารความเสี่ยงยังอยูในระหวาง

ดําเนินงาน 
 

 3.3 การพัฒนามหาวิทยาลัย การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร  

      3.3.1 การพัฒนามหาวิทยาลัย 

  - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ท้ัง 7 หลักสูตร ไดผานการ

รับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เรียบรอยแลว 

  - คณะไดพัฒนาและเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ.2564) 

สาขาวิชาพลศึกษา เพ่ิมข้ึนอีก 1 หลักสูตร 
 

      3.3.2 ตารางท่ี 3.29 การไดรับรางวัลของอาจารย 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ชื่องานท่ีเขารวม หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 

1 อาจารย ธิติพงศ  วุฒิศาสตร นักวิจัยดีเดนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  ประ เภท 

นักวิจัยรุนใหม 

ง า น วั น ค ล า ย วั น

สถาปนามหาวิทยาลัย

ร า ช ภั ฏ ธ น บุ ร ี

ครบรอบ 73 ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 
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      3.3.3 ตารางท่ี 3.30 การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการอบรมหลักสูตรวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรแบบผสม (Mixed Method) 4,000 

2 โครงการอบรมออนไลน เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis 

version ใหม 

3,000 

3 โครงการอบรมออนไลน เรื่อง Outcome Based education 3,000 

รวม 10,000 

 

 3.4 ผลงานท่ีเปนจุดเดนของคณะ 

      3.4.1 การทําบันทึกความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวมกับ Google 

Partner และโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาในกรงุเทพมหานครและสมุทรปราการ 

      3.4.2 การเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม สําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รวมกับสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      3.4.3  การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเต็ม

รูปแบบ 

      3.4.4 โครงการครุศาสตรปนสุข 

 

 3.5 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

      3.5.1 การลงพ้ืนท่ีในการบริการวิชาการเนื่องจากสถานการณล็อคดาวนของประเทศไทย 

      3.5.2 การนิเทศนักศึกษาในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

      3.5.3 การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยและนักศึกษา  

 

 3.6 แนวทางการพัฒนาหนวยงานในอนาคต 

      3.6.1 โครงการพัฒนา ดานการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

      3.6.2 หลักสูตรการพัฒนาครูของครู 

      3.6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยและนักศึกษาใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการจัดการ

เรียนการสอน 
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ตารางท่ี 3.31 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของคณะครุศาสตร 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะ 

10 8.80 4.40 ด ี

2. การบริหารความ

เสี่ยง 

5 4.00 4.00 ด ี

3. การพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

     3.1 การไดรับ

รางวัล 

     3.2การพัฒนา

คุ ณ ภ า พ ข อ ง

บุคลากร 

 

5 

 

3 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

4.00 ด ี

รวม 20 16.80 4.40 ด ี

 

ขอเสนอแนะดานการพัฒนาองคกร 

 1. ควรศึกษาขอเสนอแนะของคณะกรรมการใหละเอียดรอบคอบเพ่ือท่ีจะไดนําไปกําหนดแผนพัฒนา

ไดอยางตรงเปาหมาย ควรนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาทําเปน

แผนพัฒนาดวย 

 2. ควรใหความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงใหมากข้ึนดวยการพิจารณาความเสี่ยงท่ีจะมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและวางแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นจากเดิมมีความเสี่ยง

สูงหลังการบริหารความเสี่ยงแลวผลลดลงหรือไมอยางใด 

 3. ควรพัฒนาบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการใหมีระดับสูงข้ึนและตองเตรียมความพรอม

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการศึกษายุคดิจิทัลและในสถานการณ

โรคระบาด 
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สวนท่ี 4 การสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรและนักศึกษา 
 

 4.1 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร จากบุคลากรคณะ

ครุศาสตร 

      4.1.1 ตารางท่ี 3.32 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร ปงบประมาณ 

2564 จากบุคลากรภายในคณะ (จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 64) 

การบริหารงานของคณบดี 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 วิสัยทัศนและภาวะผูนํา 4.48 0.92 ด ี

2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.51 0.96 ดีมาก 

3 หลักธรรมาภิบาล 4.41 0.89 ดี 

4 การบริหารหนวยงาน 4.45 0.98 ด ี

 4.1 การยืดหยุนและปรับตัวตอสถานการณ 4.45 0.96 ด ี

 4.2 การประสานสัมพันธและสื่อสาร 4.48 0.96 ด ี

 4.3 การเรียนรูและใฝรู 4.48 0.95 ด ี

 4.4 การบริหารจัดการภารกิจในภาวะวิกฤติ 4.41 0.95 ดี 

 
4.5 การใหอํานาจและการพัฒนาผูอ่ืน          

ใหอํานาจและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
4.45 0.98 ดี 

เฉล่ียรวม 4.45 0.98 ดี 

 

จากตารางพบวา บุคลากรคณะครุศาสตร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของคณบดี ภาพรวม

อยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา สวนใหญอยูในระดับ ดี ไดแก วิสัยทัศนและภาวะผูนํา การบริหาร

หนวยงาน และหลักธรรมาภิบาล ตามลําดับ สวนดานคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับ ดีมาก  

เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 แสดงออกถึงความ

ซ่ือสัตยสุจริต และการไมเลือกปฏิบัติ และอุทิศตนในการบริหารงาน เห็นแกประโยชนสวนรวม และมีความ

เสียสละในเชิงประจักษ (4.59) ลําดับท่ี 2 เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล ทันสมัย ชัดเจนในการพัฒนาคณะ (4.55) 

ลําดับท่ี 3 1) สรางความเชื่อม่ันใหกับบุคลากรวาจะนําพาคณะกาวผานทุกสถานการณดวยดี 2) มุงการทํางาน

เพ่ือผลประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง 3) ยกยองใหเกียรติผูรวมงานและผูอ่ืน  4) มีทักษะและความสามารถใน

การนําคณะสู Digital Transformation (4.50) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะจากแบบสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร 

1. ทํางานกันเปนทีมอยางเต็มความสามารถ 
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2. วิสัยทัศนกาวไกล ยุติธรรม เสมอภาค เทาเทียม 

3. ปฏิบัติงานไดตอเนื่องและทันสมัย ทันเหตุการณ 

4. ควรมีการวางแผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับกับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนอยางไมคาดคิด 

เก่ียวกับโรคไวรัสโควิด-19 

5. ควรจัดลําดับความสําคัญและความเหมาะสมของงาน 

 

      4.1.2  ตารางท่ี 3.33 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร ประเมิน

โดยนักศึกษาในคณะ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

การจัดการเรียนการสอน 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 การเขาสอนตรงเวลาและเต็มเวลา 4.52 0.68 ดีมาก 

2 แจงวัตถุประสงค แนวการสอนและเกณฑการวัดผลใหทราบอยางชัดเจน 4.51 0.72 ดีมาก 

3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปนครูและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี

แกผูเรียน 
4.47 0.65 ดี 

4 สงเสริมการทํางานเปนทีม 4.47 0.84 ด ี

5 สงเสริมใหมีการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะหปญหาดวยตนเอง 4.46 0.61 ดี 

6 ตําราหรือเอกสารประกอบการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคและมี

เนื้อหาครบถวน 
4.42 0.91 ดี 

7 การสอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.42 0.65 ดี 

8 เนื้อหาท่ีสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรแนวการสอนและ

มีความทันสมัย 
4.41 0.85 ดี 

9 กิจกรรมการเรยีนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.41 0.79 ดี 

10 สงเสริมและแนะนําใหนักศึกษาคนควาความรูดวยตนเองเพ่ิมข้ึนจาก

แหลงเรียนรูตาง ๆ เชน หองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ 
4.40 0.88 ดี 

11 ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรายวิชานี ้ 4.39 0.82 ด ี

12 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการเรียนรูท่ีไดจากการเรียน

รายวิชานี้ 
4.39 0.88 ดี 

13 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 4.37 0.78 ด ี

14 ประเมินพัฒนาการของผูเรียนเปนระยะและหลากหลายวิธี 4.37 0.68 ด ี

15 ใชสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมชวยใหเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน 4.36 0.68 ด ี

16 มีการใชสื่อการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาคนควาจากเว็บไซต 4.35 0.95 ดี 

17 มีเทคนิคการสอนท่ีกระตุนความสนใจและกอใหเกิดการเรียนรู 4.32 0.74 ดี 
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การจัดการเรียนการสอน 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

18 มีการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 4.31 0.67 ด ี

19 ประยุกตเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4.30 0.88 ดี 

เฉล่ียรวม 4.40 0.78 ดี 

*กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร จํานวน 100 คน 
 

จากตารางพบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร 

ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายขอ สวนใหญอยูในระดับ ดี สวนขอท่ีอยูในระดับ ดีมาก ไดแก การเขา

สอนตรงเวลาและเต็มเวลา และแจงวัตถุประสงค แนวการสอนและเกณฑการวัดผลใหทราบอยางชัดเจน 

เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 การเขาสอนตรงเวลา

และเต็มเวลา (4.52) ลําดับท่ี 2 แจงวัตถุประสงค แนวการสอนและเกณฑการวัดผลใหทราบอยางชัดเจน 

(4.51) ลําดับท่ี 3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปนครูและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน และสงเสริม

การทํางานเปนทีม (4.47) 
 

 4.2 สรุปการสัมภาษณสําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร 

การสัมภาษณคณบดีคณะครุศาสตร 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) บันทึกขอตกลงทางวิชาการรวมกับ Google Partner กับโรงเรียนเครือขายพัฒนาวิชาการ 110 

โรงเรียน ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ 

 2) เพ่ิมศักยภาพนักศึกษาใหมีสมรรถนะครูยุคใหม รวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนเครือขาย อบรมการเพ่ิมศักยภาพครูยุคใหมผานระบบอิเล็กทรอนิกส มี

ผูเขารวมจํานวน 330 คน มีการดําเนินการ 3 ระยะ คือ 1) อบรม 2) ติดตาม 3) ถอดบทเรียน 

 3) จัดอบรมการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับอาจารยและนักศึกษา ใหสามารถใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

 4) มีแผนเปดหลักสูตร การบริหารจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการความรู ในระดับปริญญาโท

และเอก 
 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 เนื่องจากสถานการณโควิด 19 ทําใหมีปญหาการฝกสอนของนักศึกษาชั้นปท่ี 5 การประเมินตาง ๆ 

ของอาจารยนิเทศ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ตองใชระบบออนไลน มีการปรับเปลี่ยนการสอนโดยนํา

ภาคทฤษฎีมาสอนกอนการปฏิบัติ ติดตามการเรียนระบบออนไลนของนักศึกษา 
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3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครู (Upskill, Reskill และ Newskill) พัฒนาศักยภาพดานภาษา เพ่ือการ

สอน และการฝกสอน 

 

การสัมภาษณประธานหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

คณะครุศาสตร 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) นักศึกษาเปนท่ียอมรับ ไดรับความชื่นชม มีความขยันและรับผิดชอบ สามารถสอบบรรจุครูสังกัด

กรุงเทพมหานครไดอันดับ 1 และสอบบรรจุไดท้ังรัฐบาล และเอกชนเปนจํานวนมาก 

 2) มหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษา ทําใหอาจารยท่ีปรึกษามีความใกลชิดกับนักศึกษา จัดกิจกรรม

รวมกันของอาจารยและนักศึกษาทําใหเกิดความสามัคคี มีเครือขายรวมกับนักศึกษา 

 3) สาขาวิชาภาษาไทยมีนักศึกษาสมัครเรียนมากทุกป อาจเปนเพราะมีการเปดสอบบรรจุครูจํานวน

มาก 

 4) มหาวิทยาลัยเพ่ิงเปดสอนหลักสูตรพลศึกษาท่ีสมุทรปราการ เปนหลักสูตรท่ีทําความรวมมือกับการ

กีฬาแหงประเทศไทย มีนักฟุตบอลอาชีพเขามาเรียนโดยทําความรวมมือกับสโมสรและลดคาลงทะเบียน

รายวิชา 

 5) สาขาวิชาสังคมศึกษาไดคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีแผนในการ

ผลักดันพัฒนาอาจารย งานวิจัย การเขียนตํารา โดยมีพ่ีเลี้ยง ผูเชี่ยวชาญคอยดูแลตรวจสอบ 

 6) นักศึกษามีการใชสื่อการสอนท่ีดี ผสมกับการใชภาษาอังกฤษไดดี 

 7) นักศึกษามีความสามารถหลากหลาย เชน วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร นักศึกษาจะฝกปฏิบัติโดยมี

อาจารยเปนท่ีปรึกษา 

 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 1) พ้ืนฐานการศึกษาของนักศึกษามีความรูไมทากัน นักศึกษาบางคนเรียนตามไมทัน ทําใหรูสึกทอแท 

 2) นักศึกษามีจํานวนนอย กอนมาเรียนนักศึกษาจะคนขอมูลกอนวาสาขาไหนเรียนจบไปแลวมีงานทํา 

 3) การเดินทางมาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการมีความลําบากสําหรับนักศึกษาหอนอก

มหาวิทยาลัย การเดินทางดวยรถสาธารณะบางครั้งก็ท้ิงนักศึกษาใหลงกลางทาง 

 4) นักศึกษาบางคนเขามาเรียนแตไมเขาใจเนื้อหาสาระของสาขาวิชา 

 5) โรงยิมของมหาวิทยาลัยใกลจะสรางเสร็จ ทําใหตองไปใชสถานท่ีของการกีฬาแหงประเทศไทย 

 6) นักศึกษาออกเรียนกลางคัน มาลาออกภาคเรียนท่ี 2 เพราะเรียนแลวไมไดเปนแบบท่ีคิดไว 

อาจารยอยากใหมีขอสอบกลางคัดเลือกนักศึกษานอกเหนือจากการสัมภาษณ 
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 7) พ้ืนฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาแตละคนมีความแตกตางกัน คณะตองจัดอบรมปรับพ้ืนฐาน

ใหกับนักศึกษา 

 8) การฝกปฏิบัติการท่ีตองใชหองปฏิบัติการมีปญหาและอุปสรรคมากในการจัดการเรียนสอนชวง

สถานการณโควิด 19 

 9) ผลงานวิชาการดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ (Pure Science) หาทุนวิจัยยาก ทุนวิจัยตองลงพ้ืนท่ี

ผสมผสาน ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมีจํากัด ตองทําวิจัยแบบผสมผสานแทน 

 10) ปญหาของการเรียนการสอนแบบออนไลน คือ นักศึกษาไมมีคอมพิวเตอรท่ีบาน อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส อุปกรณพ้ืนฐาน การใชอุปกรณตาง ๆ ไมพรอม ไฟฟาดับ การใชโปรแกรมการเรียนการสอน

ออนไลนท่ีหลากหลาย วิชาท่ีมีการปฏิบัติลําบากมาก การฝกหองปฏิบัติการแบบออนไลนจะเปนการทดลอง

อยางงาย บางครั้งนักศึกษาไมกลาถามขณะเรียน เพราะทุกคนจะไดยินหมด นักศึกษา และอาจารยตองมีการ

ปรับตัวพอสมควร อาจารยตองมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหลายเครื่อง ใชสอนหนึ่งเครื่อง อีกเครื่องไวดูนักศึกษา 

 11) ความไมพรอมทางเศรษฐกิจ รายได นักศึกษาบางคนตองทํางานในเวลาเรียน อาจารยแกปญหา

โดยการอัดคลิปการสอนยอนหลังใหนักศึกษาสามารถเรียนนอกเวลาได แตนักศึกษาก็ไมคอยเขามาเรียน 

 

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) เปดสอนการเรียนปรับพ้ืนฐานใหกับนักศึกษา ปรับรายวิชา หลักสูตร ใหตรงกับความตองการ ไมใช

เรียนจบไปแลวจะเปนครูเพียงอยางเดียว 

 2) นักศึกษาไดงานทําครบทุกคน ควรมีการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการในอนาคต 

 

ขอเสนอแนะดานการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร 

 ควรเพ่ิมโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถหารายได ใหกับคณะมากข้ึน 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ   

 1.1 ตารางท่ี 3.34 การดําเนินงานตามพระบรมราโชบาย 

            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวน 19 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น  1,794,975 บาท 

โดยมีโครงการ ดังนี้ 

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการสงเสริมความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนภายใต

พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของประชาชนทุก

ชวงวัยในพ้ืนท่ี 13 เขต กรุงเทพมหานคร(จัดอบรมออนไลน)  

9,200 

2 โครงการสงเสริมความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนภายใต

พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของประชาชนทุก

ชวงวัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ (จัดอบรมออนไลน) 

9,200 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย

เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนผานศิลปะการแสดง 

10,800 

4 โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการอานออกเสียงรอยแกวภาษาไทย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ครั้งท่ี 2 หัวขอ “สนองพระราโชบายดวยรักและสามัคคี” 

55,550 

5 โครงการ “ประกวดการอานออกเสียงรอยแกวภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ครั้งท่ี 2 หัวขอ “สนองพระราโชบายดวยรักและสามัคคี” 

94,800 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดดวยภูมิ

ปญญาทองถ่ินของคนในชุมชนแขวงบางพรมเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

74,625 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการทําปงยางหมาลาสูตรดั้งเดิมใหกลุม

แมบานและสมาชิกในชุมชนเขตพ้ืนท่ีธนบุรีเพ่ือสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดบริบท

ชุมชน 

25,000 

8  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนเศรษฐกิจฐานรากดวยทุนทางภูมิปญญาอยางมีสวนรวมและยั่งยืน” 

60,650 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางสรรคพัฒนาศิลปะเพ่ือการปรับภูมิทัศนและอัต

ลักษณชุมชน” 

โครงการสรางตนแบบงานศิลปะอัตลักษณชุมชน ณ ชุมชนวัดใหมวิเชียร 

 

392,500 

10 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษหมวดสังคมศาสตรสําหรับ

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

200,000 

11 โครงการคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 131,400 
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ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 

12 อบรมเชิงปฏิบัติการ English For New Public Service Camp 4.0 250,000 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของคณะมนุษย

ศาสตรฯ 

310,450 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลนสําหรับอาจารย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” 

4,600 

16 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส ThaiJo 2.0 

สําหรับวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย   ราชภัฏ

ธนบุรี 

25,800 

 

 

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 29,600 

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ (เกณฑใหม) ครั้งท่ี 4 

76,200 

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน และการ

เขียนอางอิงทางวิชาการ “อางอิงอยางไรไมให Plagiarism” 

34,600 

 

 1.2  การผลิตบัณฑิต 

       1.2.1  ตารางท่ี 3.35 แผน-ผลการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2563 - 2564 

 สาขาวิชา 

กรุงเทพฯ สมุทรปราการ 

แผนรับ นศ. จํานวน นศ. คิดเปนรอยละ แผนรับ นศ. จํานวน นศ. คิดเปนรอยละ 

63 64 63 64 63 64 63 64 63 64 63 64 

การจัดการชุมชน* 30 30 - - - - - - - - - - 

นิติศาสตร 40 40 8 8 20.00 20.00 - - - - - - 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 40 30 11 5 27.50 16.67 - - - - - - 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50 50 22 24 44.00 48.00 25 25 13 14 52.00 56.00 

ภาษาไทย 40 40 13 11 32.50 27.50 25 25 - 9 - 36.00 

รัฐประศาสนศาสตร 80 80 24 25 30.00 31.25 40 40 28 25 70.00 62.50 

ออกแบบทัศนศิลป 30 30 11 8 36.67 26.67 30 30 5 8 16.66 26.66 

ออกแบบนิเทศศิลป 40 40 11 9 27.50 22.50 30 30 16 29 53.33 96.67 

ออกแบบดิจิทัล 30 30 19 27 63.33 90.00 - - - - - - 

นาฏศิลปและการแสดง* 30 30 - - - - - - - - - - 

รวม 410 400 119 117 29.02 29.25 150 150 62 85 41.33 56.67 

หมายเหตุ  1. สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดงปรับปรุงหลักสูตรจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2565 
 2. สาขาวิชาการจัดการชุมชนไมมนัีกศึกษาสมัครเขาศึกษาตอ 
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 1.2.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

      ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจําแนกเปน 6 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดาน

ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงอัตลักษณของบัณฑิตตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย และคุณลักษณะบัณฑิตตามวิชาชีพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.33 

 

 1.2.3 ตารางท่ี 3.36 การไดรับรางวัลของนักศึกษา 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ช่ืองานท่ีเขารวม 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 

1. นายเทพธาดา คชเชน  

นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  

รางวัลรองชนะเลิศ  

อับดับ 2  

การประกวดการอาน

อ อ ก เ สี ย ง ร อ ย แ ก ว

ภาษาไทย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  ครั้งท่ี 2 

หัวขอ “สนองพระบรม

ราโชบายดวยรักและ

สามัคคี” 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุร ี

2. นางสาวอรุณศรี   

ยิ่งรุงเรือง 

นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 

รางวลัธนบุรีศรีนพมาศ

สาขาบําเพ็ญประโยชน 

จิ ต อ า ส า แ ล ะ ทํ า

คุณประโยชน ให แก

มหาวิทยาลัย 

วันคล ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลั ยราชภัฏ

ธนบุรี ครบรอบ 73 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุร ี

3. น.ส.ธิตามาศ สุทธิศักดิ์เมธี 

นายสรายุทธ บุญสมบัต 

นายนัดทพล หงษวงศ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป

และออกแบบดิจิทัล 

รางวัลชมเชย  การประกวดภาพยนตร

โฆษณา True Young 

Producer Award ปลูก

ใ จ ( รั ก ษ ) โ ล ก “ใ ช

พลาสติกอยางรูคิด เพ่ือ

ทุ ก ชี วิ ต แ ล ะ

สิ่งแวดลอม” 

บริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 
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 1.3 ตารางท่ี 3.37 การวิจัย 

 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ทุนภายใน 

 มีงานวิจัย จํานวน 8 เรื่อง รวมงบประมาณท้ังสิ้น  665,500 บาท  โดยมีงานวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน จํานวน 7 เรื่อง 

 

 ทุนวิจัยภายนอก 

  มีงานวิจัย จํานวน 1 เรื่อง รวมงบประมาณท้ังสิ้น  300,000 บาท  โดยมีงานวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน จํานวน 1 เรื่อง 

ที ่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

งานวิจัย

อื่นๆ 

งบประมาณ

สนับสนนุ(บาท) 

ทุนวิจัย

ภายใน 

ทุนวิจัย

ภายนอก 

1. อาจารย ดร.ณัฐพร  

เพ็ชรเรือง  

การสรางสรรคนาฏศิลปเพื่อผู

บกพรองทาง การไดยิน จากอัต

ลักษณโรงเรียนโสตศึกษาเทพ

รัตนจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 - -  

2. อาจารย ดร.พิมพ

วิภา บุรวัฒน 

การสรางกระบวนรําท่ีผสมผสาน

ระหวางนาฏศิลปสกุลไทยมอญ

และจีนกรณีศึกษาการแสดง ชุด 

สมิงพระรามรบกามนี 

-   - 

3. อาจารยวิรสา  

โรจนวรพร 

การสรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัย 

: กรณีศึกษาวัฒนธรรมโปรตุเกส

ใน ชุมชนกุฎีจีน 
 -  - 

4. นางสาวอลิสา  

อรุณธนหิรัญ  

ตนแบบระบบจัดเก็บฐานขอมูล

คํา ส่ังปฏิบัติราชการบุคลากร

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี 

-   - 

5. รศ ดร.ทองเจือ  

เขียดทอง 

การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ

สินคาระบบเกษตรแบบแปลง

ใหญ มะมวงนํ้าดอกไม จังหวัด

สมุทรปราการ 

 -  - 
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ที ่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

งานวิจัย

อื่นๆ 

งบประมาณ

สนับสนนุ(บาท) 

ทุนวิจัย

ภายใน 

ทุนวิจัย

ภายนอก 

6. อาจารยพัณณภัสสร  

ทรัพยประเสริฐ 

การสรางสรรคจิตรกรรมเพื่อ

พัฒนาสุนทรียภาพใหผูสูงอายุท่ี

รับบริการในพฤฒเวชโฮมแคร

ศูนยดูแลผูสูงอายุโรงพยาบาล

สมเด็จพระปนเกลา 

 -  

- 

7. อาจารยยุทธศักด์ิ   

ดีอราม 

รูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาท

ในชุมชนท่ีเนนการมีสวนรวมใน

ชุมชนกับศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท

ภาคประชาชน ตําบลปากคลอง

บ า ง ป ล า ก ด  จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ  

 -  

- 

8. อาจารยสุระพงษ      

สีหมอก 

การพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนบน

ฐา นภู มิ ป ญ ญ าท อ ง ถิ่ น ด า น

ศาสนาและประเพณี โดยเนน

ความรวมมือของชุมชนในตําบล

นาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 -  

- 

9. อาจารยอามีนะฮ      

เบ็ญสะอาด 

การออกแบบตราสัญลักษณ 

และ ก ร าฟ ก บนบร ร จุ ภั ณ ฑ

ผลิตภัณฑประเภทกระเปาสาน

ใสแกวนํ้าของกลุมอาชีพจักสาน

จากเสนพลาสติก ชุมชนวัดบุ

ป ผ า ร า ม เ ข ต ธ น บุ รี 

กรุงเทพมหานคร 

 -  

- 

รวม 7 2 8 1 
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 1.4 ตารางท่ี 3.38 การบริการวิชาการ 

       โครงการบริการวิชาการ 

 มีโครงการท้ังหมด 12  โครงการ  โดยแบงตามประเภท  ดังนี้ 

 -  โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมมือกับทองถ่ิน   จํานวน 6 โครงการ 

 -  โครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ จํานวน 2 โครงการ 

  -  โครงการอ่ืน   จํานวน  4   โครงการ 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน 813,425  บาท 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ประเภทโครงการ 

งบประมาณ 
โครงการ/

กิจกรรมที่

รวมมือกับ

ทองถ่ิน 

โครงการอัน

สืบเนื่องมาก

จาก

พระราชดําริ 

อื่นๆ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมความ

รักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาท่ี

ของตนเองและผูอื่นผานศิลปะการแสดง 
 - - 10,800 

2. โครงการจัดทําเอกสารการเผยแพรการจัดการ

ความรู หัวขอ การบูรณาการการเรียนการสอน

และการวิจัยกับการบริการวิชาการเพื่อสนองพระ

บรมราโชบาย 

- -  30,000 

3. โครงการ “ประกวดการอานออกเสียงรอยแกว

ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งท่ี 2 

หัวขอ “สนองพระราโชบายดวยรักและสามัคค”ี 

- -  94,800 

4. โครงการประกวดการอานทํานองเสนาะเสนาะ

กรรณประชันวรรณวัจน ราชภัฏธนบุรี ครั้งท่ี 32 
- -  91,800 

5. โครงการประกวดถายภาพ : เสน – สาย  - แสง 

– เงา ครั้งท่ี 5 ภายใตหัวขอ “สามัคคี” 
- -  77,00 

6. โครงการสงเสริมความรักสามัคคี เขาใจสิทธิ

หนาท่ีของตนเองและผูอื่นภายใตพื้นฐานของ

สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุขของประชาชนทุกชวงวัยในพื้นท่ี 13 เขต 

กรุงเทพมหานคร(จัดอบรมออนไลน) 

 - - 9,200 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ประเภทโครงการ 

งบประมาณ 
โครงการ/

กิจกรรมที่

รวมมือกับ

ทองถ่ิน 

โครงการอัน

สืบเนื่องมาก

จาก

พระราชดําริ 

อื่นๆ 

7. โครงการสงเสริมความรักสามัคคี เขาใจสิทธิ

หนาท่ีของตนเองและผูอื่นภายใตพื้นฐานของ

สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุขของประชาชนทุกชวงวัยในพื้นท่ีจังหวัด

สมุทรปราการ (จัดอบรมออนไลน) 

 - - 9,200 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติการ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดดวยภูมิปญญา

ทองถิ่นของคนในชุมชนแขวงบางพรมเขตตล่ิง

ชัน กรุงเทพมหานคร 

 - - 74,625 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการทํา

ปงยางหมาลาสูตรด้ังเดิมใหกลุมแมบานและ

สมาชิกในชุมชนเขตพื้นท่ีธนบุรีเพื่อสรางอาชีพ

และเพิ่มรายไดบริบทชุมชน 

 - - 25,000 

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนใน

ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากดวยทุนทางภูมิปญญา

อยางมีสวนรวมและย่ังยืน” 

  - 60,650 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางสรรค

พัฒนาศิลปะเพื่อการปรับภูมิ ทัศนและอัต

ลักษณชุมชน” 

โครงการสรางตนแบบงานศิลปะอัตลักษณ

ชุมชน ณ ชุมชนวัดใหมวิเชียร 

 - - 
 

392,500 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตรพระราชา

กับการพัฒนาอยางย่ังยืน 
-  - 14,850 

รวม 6 2 4 813,425 
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 1.5 ตารางท่ี 3.39 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

       มีจํานวน 6 โครงการ มีงบประมาณท้ังสิ้น 257,700 บาท 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมความรักสามัคคี ความมี

ระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนผานศิลปะการแสดง 

10,800 

2. โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการอานออกเสียงรอยแกวภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งท่ี 2 หัวขอ “สนองพระราโชบายดวย

รักและสามัคคี” 

55,550 

3. โครงการ  “ประกวดการอ านออก เสี ย งร อยแก วภาษา ไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งท่ี 2 หัวขอ “สนองพระราโชบายดวย

รักและสามัคคี” 

94,800 

4. โครงการอบรมเรื่อง นาฏกรรมละครไทย 25,000 

5. โครงการอบรมปฏิบัติการ  “การออกแบบและสรางเครื่องประดับ

สําหรับงานนาฏศิลปไทย” 
20,850 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและ

วัฒนธรรมไทย“อบรมการอานทํานองเสนาะ” 
50,700 

รวม 257,700 

 
ขอเสนอแนะดานการดําเนินงานตามพันธกิจ  

 1. ควรสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากร เขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมีปริมาณท่ีสูงข้ึน โดยการพัฒนา

ระบบสนับสนนุการวิจัยของคณะ 

 2. ควรสงเสริมใหบุคลากรทํางานวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอกใหมากข้ึนและนํามา 

บูรณาการกับการเรียนการสอนใหมากข้ึน 

 3. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันและตอบสนองตอความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมใหมากข้ึน 
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สวนท่ี 2  ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ                                                                                                                                     

 2.1  ตารางท่ี 3.40 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 
จํานวน 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด       

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย                                                                                                                                                           

รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 11 9 81.81 ด ี

2. การผลิตและพัฒนาครู   5 5 100 ดีมาก 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 10 9 90 ด ี

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  4 4 100 ดีมาก 

รวม 30 27 90.00 ดีมาก 

ผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรฯ ตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรรอยละ 90.00 

อยูในระดับดีมาก  โดยบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรในระดับดีมาก คือในยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและ

พัฒนาครูและยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  สวนยุทธศาสตรอ่ืนอีก 2 ยุทธศาสตรรอยละ

การบรรลุเปาหมายอยูในระดับดี 

ตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย ไดแก 

1. จํานวนชุมชนในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการลงพ้ืนท่ีในชุมชนมีขอจํากัด ตาม

มาตรการภาครัฐภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019  

2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

              3. จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย 

 

     2.2  ตารางท่ี 3.41 การใชจายงบประมาณ  

      2.2.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร  และการเบิกจายงบประมาณเม่ือสิ้นปงบประมาณ              

1. งบประมาณแผนดิน     จํานวน    4,517,109  บาท                                                                    

    งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน    2,735,410  บาท  เบิกจายไดรอยละ 60.56 

         2. งบประมาณรายได      จํานวน    7,773,405  บาท   

                      งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน    5,961,031.55  บาท เบิกจายไดรอยละ 76.68 

                  3. งบประมาณรวม          จํานวน  12,290,514  บาท  

                     งบประมาณท่ีเบิกจาย   จํานวน    8,696,441.64  บาท เบิกจายไดรอยละ 70.76 
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ไตร

มาสท่ี 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได รวม 

เปา 

หมาย 

เบิก 

จาย 
รอยละ 

เปา 

หมาย 

เบิก 

จาย 
รอยละ 

เปา 

หมาย 

เบิก 

จาย 
รอยละ 

1 30.00   249,918.89 5.53 30.00 852,142.60 10.96 30.00 1,102,061.49 8.97 

2 52.00 1,307,018.79 28.93 52.00 1,735,167.90 22.32 52.00 3,042,186.69 24.75 

3 74.00 1,763,037.39 39.03 74.00 2,441,432.35 31.41 74.00 4,204,469.74 34.21 

4 96.00 2,735,410.09 60.56 96.00 5,961,031.55 76.68 96.00 8,696,441.64 70.76 

รวม 2,735,410.09 60.56 - 5,961,031.55 76.68 - 8,696,441.64 70.76 

ผลการเบิกจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและรายไดยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดในรายไตรมาส 

โดยเฉพาะรายไตรมาสที่ 1 และ 2 และการเบิกจายในภาพรวมต่ํากวาเปาหมายโดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน         

ที่เบิกจายไดเพียงรอยละ 60.56  

หมายเหตุ  1.  เงินกันเหลื่อมป งบประมาณแผนดิน           -      บาท 
    2. เงินกันเหลื่อมป งบประมาณรายได      446,330  บาท 
       2.1 คาตอบแทนการสอนภาคปกติ         39,600  บาท 
       2.2 คาตอบแทนการสอนภาคพิเศษ      366,730  บาท 
       2.3 โครงการวิจัยความตองการศึกษาตอของนักศึกษาและวิจัยติดตามผลบณัฑิต   40,000 บาท 

 

     2.3  ตารางท่ี 3.42 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน

โครงการ

ท้ังหมด 

โครงการ 

แลวเสร็จ 

รอยละผลการบรรลุ

ตามจุดประสงคของ

โครงการท่ีทํา 

รอยละ 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 25 23 92.00 100 

2. การผลิตและพัฒนาครู  5 5 100 100 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 74 72 97.29 100 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4 2 50.00 100 

รวม 108 102 94.44 100 

คณะมนุษยศาสตรไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม 102 กิจกรรม จากกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน 108 
โครงการ คิดการดําเนินกิจกรรมไดรอยละ 94.44 และทุกกิจกรรมท่ีไดดําเนินโครงการก็มีผลสําเร็จตาม        
ท่ีกําหนดไวในทุกโครงการ ผลการดําเนินการในดานนี้นับวา อยูในระดับท่ีดีมาก 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ ไดแก 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดดวยภูมิปญญาทองถิ่นของ

คนในชุมชน 

- โครงการปรับปรุงหลกัสูตร 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
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 2.4  ตารางท่ี 3.43 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

       ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ เปรียบเทียบ 3 ปงบประมาณ 

งบประมาณ ป พ.ศ.2562 ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 

    งบแผนดิน                  

เบิกจาย  (รอยละ) 

7,507,826   

 6,803,545.47 (90.62) 

6,609,200 

4,538,961.65 (68.68) 

4,517,109 

2,735,410.09 (60.56) 

     งบรายได                    

เบิกจาย  (รอยละ) 

8,523,800 

6,823,014 (80.05) 

7,227,800 

6,542,190 (90.51) 

7,773,405 

5,961,031.55 (76.68) 

 

         คณะมนุษยศาสตรไดรับงบประมาณแผนดินป พ.ศ.2562  7 ลานกวาบาท  ในป 2563 ไดรับ
งบประมาณแผนดนิลดลงเปน 6 ลานกวาบาท ในปงบประมาณ 2564 ไดรับงบประมาณลดลงเปน 4 ลานกวา
บาท   สวนงบประมาณรายไดป 2562 ไดรับงบประมาณ 8 ลานกวาบาท ปงบประมาณ 2563 ไดรับ
งบประมาณลดลง  7 ลานกวาบาท  สวนในป 2564 ไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึน 7 ลานกวาบาท 
 

       ตารางท่ี 3.44 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 
รอยละ 

การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 

การใชจาย 

1. การพัฒนาทองถ่ิน   81.81 68.84 

2. การผลิตและพัฒนาคร ู 100.00 82.85 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา   90.00 59.98 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 100.00 53.94 

จากตารางแสดงวา ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ เม่ือเทียบกับการบรรลุเปาหมายสวนมาก 
อยูในระดับท่ีดีมากเกือบทุกยุทธศาสตร เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด-19 จึงไมสามารถดําเนินการ
ลงพ้ืนท่ีตามยุทธศาสตรท่ี 1 บางโครงการ และยุทธศาสตรท่ี 3 ไมไดจัดหาวัสดุการศึกษา วัสดุฝกใหแก

นักศึกษาเนื่องจากการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน 
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ตารางท่ี 3.45 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อยูในระดับดี 

 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การบรรลุ

เปาหมายตัวชี้วัดตาม

ยุทธศาสตร 

10 9.00 4.50 ดี 

2. การใชจาย

งบประมาณ    

10 7.01 3.51 ดี 

3. การดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม 

10 9.44 4.72 ดีมาก 

4. ประสิทธิภาพของ

การใชจาย

งบประมาณ 

5 5.00 5.00 ดีมาก 

รวม 35 30.45 4.35 ดี 

 

ขอเสนอแนะดานประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 1. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากการ

ดําเนินการตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใช

งบประมาณ เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานให

มหาวิทยาลัยนําไปใชงบประมาณท่ีสามารถทําใชงบประมาณได 

 2. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 3. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 
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สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร 

 3.1  การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

           ตารางท่ี 3.46 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

      1. การพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ

ของอาจารย 

       

 

 

 

 

 

 

       คณะมนุ ษยศาสต ร แ ละสั ง คมศาสต ร ไ ด

ดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ

ใหแกอาจารยภายในคณะฯ 

     1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงาน

ทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

(เกณฑใหม) ครั้งท่ี 4 

     1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสราง

นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน และการเขียนอางอิง

ทางวิชาการ “อางอิงอยางไรไมให  

      1.3  โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติการ พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรการเตรียมตัวและขอควรรูเพ่ือขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ 

         2. การพัฒนาศิษยเกา 

 

 

      2.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธการรับสมัคร

งาน/การอบรมสัมมนาผานเว็บไซตของคณะฯ เพ่ือ

สงเสริมใหศิษยเกามีฐานขอมูลในการหางานทําทําให

ศิษยเกามีโอกาสในการไดงานทํามากยิ่งข้ึน  

  

        3. การทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษและ IT 

      

 

 

 

   การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

ใหแกนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถผานการ

ทดสอบวัดความรูทางดานภาษาอังกฤษและดาน IT 

ไดแก 

   3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิชิตขอสอบ 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

TOEIC 

   3.2 โครงการคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนานักศึกษา

ในศตวรรษท่ี21 (English Camp 2020) 

   3.3 โครงการอบรมเชิงปฏัติการการใชโปรแกรม 

Microsoft Excel 

   3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา

สมรรถนะดิจิทัลสําหรับนักศึกษา 

        4. การสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

สรางนวัตกรรม 

 

 

 

      คณะไดสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

พัฒนาแอปพลิเคชันคําศัพทดานภาษาอังกฤษโดยได

คิดคิดศัพทในหมวดของแตละสาขาและไดผลงาน 

ดังนี ้

     4.1 โครงการพัฒนาแอปพลิ เคชัน คํา ศัพท

ภาษาอังกฤษหมวดสังคมศาสตรสําหรับนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(Words and  

Expression for Social Sciences Students) 

     4.2 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันคําศัพทหมวด

ศิ ล ป ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(Design Terms  

Application Development Project for 

Humanities and Social Sciences Students) 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

      การจัดทําระบบสารสนเทศดานการวิจัย 

     คณะไดจัดทําระบบสารสนเทศเว็บไซตเพ่ือเปน

ชองทางติดตอสื่ อสารในการติดตอลงวารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 

แนวทางเสริม 

         1. ควรพัฒนาใหเปนชุมชนตนแบบหรือแหลง

เรียนรูและขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน  

         2. สงเสริมใหนักศึกษาทุกสาขามีสวนรวมใน

การวางแผนพัฒนาชุมชนตามศาสตรของสาขา เพ่ือ

    คณะไดดําเนินการโครงการดานการพัฒนาทองถ่ิน

โดยทุกสาขาวิชาในคณะ ไดดําเนินงานโครงการและ

ไดจัดทําแผนบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับการ

จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ดังตัวอยางโครงการ ดังนี ้

     1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดดวยภู มิปญญา
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

สรางสรรคผลงาน นวัตกรรมใหเกิดประโยชนตอ

ชุมชน  

  3. ควรกําหนดตัวชี้วัดในแผนการบริการ

วิชาการใหสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณใน

ยุทธศาสตรภาพรวมของมหาวิทยาลัยและประเมิน

ความสําเร็จใหครบถวน 

 

      

 

 

 

ทองถ่ินของคนในชุมชนแขวงบางพรมเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1-2 

     2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากดวยทุนทางภูมิปญญาอยางมีสวน

รวมและยั่งยืน” 

     3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนฐาน

ราก ณ ชุมชนวัดใหมวิเชียร 

     4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการทํา

ปงยางหมาลาสูตรดั้งเดิมใหกลุมแมบานและสมาชิกใน

ชุมชนเขตพ้ืนท่ีธนบุรีเพ่ือสรางอาชีพและเพ่ิมรายได 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

แนวทางเสริม 

       1.การสงเสริมสนบัสนุนในการนําผลงานไปสราง

มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

       2.การนําเสนอรายงานควรทําตารางเชื่อมโยง

การบูรณาการและการใชประโยชนใหครบถวน 

       3.การกําหนดตั วชี้ วั ด โครงการ  กิจกรรม

งบประมาณในแผนการดําเนินงาน ตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประจําคณะ 

      คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือเปนแผน

ในกา ร ดํ า เ นิ น ง าน  สนั บ สนุ น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยไดกําหนดวัตถุประสงคและ

ตัวชี้วัดของแผนการดําเนินงานไวอยางชัดเจนเพ่ือให

การดําเนินงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ี 

คณะไดตั้งไว  

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

       การเขียนรายงานผลการดําเนินงานท้ังดาน

การเงิน การบริหารความเสี่ยง การสนับสนุนสิ่ง

อํานวยความสะดวกหลักสูตรใหเกิดผลการพัฒนา

คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และ

นักศึกษาอยางตอเนื่อง 

    คณะไดแผนกลยุทธทางการเงินและแผนการ

บริหารความเสี่ยงเพ่ือใชเปนแผนในการดําเนินงาน

การบริหารจัดการของคณะฯ ตลอดจนไดจัดทํา

แผนพัฒนาบคุลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการเพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรของ

คณะฯ 
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ คณะไดดําเนินการตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ท้ัง 5 องคประกอบ จํานวน 13 ขอ โดยจัดทําโครงการกิจกรรมตางๆทุกขอและผลการ

ดําเนินงานไดผลดีนําไปเพ่ิมคุณภาพได 

 

 3.2  การบริหารความเส่ียงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมไดจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนประจําทุกปเพ่ือประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดย

การจัดทําแผนความเสี่ยงนั้นเพ่ือใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการในการดําเนินงาน โครงการตางๆใหเปนไปตามแผน และเพ่ือลดเหตุของ

โอกาสท่ีคณะฯ จะเกิดความเสียหาย จากการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆเพ่ือลดระดับความเสี่ยง และ

ขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอยูในระดับท่ีคณะฯ ยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และมีการตรวจสอบได

อยางเปนระบบและเปนรูปธรรม ซ่ึงในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ

มนุษยศาสตรประจําปงบประมาณ 2564 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือวางระบบการ

บริหาร ความเสี่ยง โดยมีการทบทวนระบบและกลไกของแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ประจํางบประมาณ

2563 มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงความเสี่ยง ในครั้งนี้และ ตามระเบียบสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

(สตง.) ไดกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหหนวยงานนํามาตรฐาน

การควบคุม ภายในตามระเบียบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการ

ควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พรอมรายงานตอผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของทราบนั้น คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ในทุกปงบประมาณ เพ่ือใหบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สามารถหาแนวทาง และ

วิธีการดําเนินงานในการจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง ใหอยู

ในระดับท่ียอมรับได และเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับประยุกตใชข้ันตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตาม

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 7 ข้ึนตอน ดังนี้   

1. กําหนดวัตถุประสงค   

2. ระบุความเสี่ยง  

3. ประเมินความเสี่ยง   

4. จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง  

5. รายงานติดตามผล   

6.  ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง   

7. ทบทวนแผนการบรหิารความเสี่ยง  
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จากกระบวนการดังกลาวขางตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดวิเคราะหความเสี่ยง ทุก

ปงบประมาณ ท้ังหมด 6 ดาน ไดแก  1.ความเสี่ยงดานการผลิตบัณฑิต 2.ความเสี่ยงดานการสรางสรรค

งานวิจัย 3. ความเสี่ยงดานบริการวิชาการ 4.ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5. ความเสี่ยงดาน

ทรัพยากร และ 6.ดานการปฏิบัติงาน และไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงโดยการ นําความเสี่ยงท้ัง 6 ดาน

มาจัดทําความเสี่ยงในคณะฯแตละดานวามีความเสี่ยงอยูในระดับใดตลอดจนไดมีการสรุปปญหาและอุปสรรคท่ี

พบจากการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปท่ีผานมาวามีปญหาในการดําเนินงานอยางไรเพ่ือจะไดมี

ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแตละ ปงบประมาณเพ่ือลดและประเมิน

ความเสี่ยงท่ีมีอยูตลอดจนเปนการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิด ข้ึนในอนาคต 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงพบวา  คณะมี

ความเสี่ยงท้ังหมด 6 ดาน ไดแก  1.ความเสี่ยงดานการผลิตบัณฑิต 2.ความเสี่ยงดานการสรางสรรคงานวิจัย  

3. ความเสี่ยงดานบริการวิชาการ 4.ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5. ความเสี่ยงดานทรัพยากร และ 

6.ดานการปฏิบัติงาน ผลยังอยูระหวางการดําเนินงาน 

 

 3.3  การพัฒนามหาวิทยาลัย การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนมหาวิทยาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะท่ี 1 พ.ศ.2560 – 2564 เปนแผนในการดําเนินงาน

หลักดานการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงการจัดทําแผนไดแบงประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาออกเปน 4 ประเด็น

ยุทธศาสตร ไดแก 1. การพัฒนาทองถ่ิน  2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 4. การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ซ่ึงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดใชประเด็น

ยุทธศาสตรท้ัง 4 เพ่ือจัดทําแผนในการดําเนินงานท้ังหมด เชน แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ

ทางการเงิน แผนบริการวิชาการ แผนพัฒนานักศึกษา    เปนตน   

 ในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้นได

ดําเนินการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 4 ของมหาวิทยาลัยและของคณะฯ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในดาน

ตาง ๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน คณะไดจัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ินท้ัง การพัฒนาทองถ่ินดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา ดังนี้ 

   ในปงบประมาณ 2564 คณะไดดําเนินงานโครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานเศรษฐกิจ จํานวน 4 

โครงการ โครงการพัฒนาทองถ่ินดานสังคม จํานวน 5 โครงการ โครงการพัฒนาทองถ่ินดานสิ่งแวดลอม 1 

โครงการ โครงการพัฒนาทองถ่ินดาน การศึกษา จํานวน 3 โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย
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ราชภัฏธนบุรี 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู คณะไดดําเนินงานดานการพัฒนาศักยภาพอาจารย

ของคณะฯ ใหเปนอาจารยมืออาชีพโดยไดจัดโครงการเพ่ือพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

   ในปงบประมาณ 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินงานโครงการกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย จํานวนท้ังสิ้น 6 โครงการ  

   ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะไดพัฒนานักศึกษาให มีความเปนเลิศ 

ในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ ดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 

ประการ พรอมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดจนอาจารยและ บุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมือ

อาชีพ มีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติและ นานาชาติ โดยไดจัดโครงการกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

   ในปงบประมาณ 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินงานโครงการกิจกรรม

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จํานวน 14 โครงการ 

   ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะไดดําเนินงานในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศการจัดระบบฐานขอมูลการใชทรัพยากรรวมกัน โดยไดบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลในการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

   ในปงบประมาณ 2564 คณะไดดําเนินงานโครงการดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

จํานวน 9 โครงการ 

 

      3.3.1 การไดรับรางวัล 

   ในปพ .ศ  2564  มีอาจารย และบุคลากร  คณะมนุษยศาสตร ได รั บรางวั ล  ดั งนี ้ 

อาจารยปณณธร สมสรวย”อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป

และออกแบบดิจิทัล ท่ีไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานในกลุมศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรมและการทองเท่ียว

เชิงสรางสรรค..เรื่อง "แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา คลองบางหลวง 

กรุงเทพมหานคร" ในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2564 

   รางวัลธนบุรีศรีนพมาศ สาขาการแตงกายผาไทยหรือการแตงกายท่ีสงเสริมวัฒนธรรมได ใน

งานวันสถาปณามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป 2564 ไดแก 

   อาจารย ดร.ชนิด  จันทรงาม สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง และนางสาวสมสมรทรัพย

แสงสง เจาหนาท่ีพัสดุ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

       3.3.2 การพัฒนาคุณภาพอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพอาจารยในดานตางๆ เชนการพัฒนาดานตําแหนงทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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 -  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของคณะมนุษยศาสตร

ฯโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลนสําหรับอาจารย คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร” 

   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ (เกณฑใหม) ครั้งท่ี 4 

   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน และการเขียน

อางอิงทางวิชาการ “อางอิงอยางไรไมให Plagiarism” 

 

 3.4  ผลงานท่ีเปนจุดเดนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 1. การดําเนินงานในการพัฒนาเพ่ือจัดทําหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 

 2. การสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือจัดทําวารสารจัดทําวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรเขาสู TCI ฐาน 2 เพ่ือใหเขาสูฐาน 1 และเพ่ือหารายไดเขามหาวิทยาลัยและเปนชองทางการ

สนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอก 

 3. คณะมีการจัดทํางานวิจัยท่ีเปนโครงการความรวมมือกับทองถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ 

จํานวน 13 แหง และเปนงานวิจัยท่ีสามารถหารายไดใหแกมหาวิทยาลัย ไดแกงานวิจัยเรื่อง การประเมินผล

ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ และเรื่องการสํารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของขาราชการในการบริหารงานของ

ผูบริหารทองถ่ินใน จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีการดําเนินงานในทุกปงบประมาณเปนการสรางความรวมมือ

ทางวิชาการกับทองถ่ิน 

 

 3.5  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 เนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเกิดข้ึนในปจจุบันเปน

ปญหาสําคัญของประเทศ และสงผลตอการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมในการดําเนินงานตามโครงการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงในการดําเนินงานเกิดปญหาในการลงพ้ืนท่ีใน

การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท้ัง

กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการไดนั้น คณะฯ ไดดําเนินการปรับรูปแบบในการดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหมีความตองเนื่อง และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  โดย

ไดจัดโครงการและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถ่ินไดแก การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน  ดานการสงเสริมความรัก
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สามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข และดานผลิตครู (การพัฒนาศักยภาพอาจารย) ดังนี้  

 ดานการสงเสริมความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐานของ

สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ในป 2563 ซ่ึงอยูในชวงสถานการณโควิดคณะฯ ไดจัดทํา

หนังสือสื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับการสงเสริมประชาธิปไตยและสงเสริมความรักความสามัคคีนอกเหนือจาก

การจัดโครงการกิจกรรมท่ีอยูในชวงสถานการณโควิด สําหรับป 2564 คณะฯ ไดดําเนินงานจัดโครงการ

สงเสริมความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขของประชาชนทุกชวงวัยในพ้ืนท่ี 13 เขต กรุงเทพมหานคร และโครงการสงเสริม

ความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผู อ่ืนภายใต พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขของประชาชนทุกชวงวัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือใหประชาชนในเขต

กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ ไดรับความรูเก่ียวกับหนาท่ีพลเมือง สิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 

ภายใตพ้ืนฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนมุข และเสริมสรางความรัก ความสามัคคี ความมี

ระเบียบวินัย เคารพซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของความสามัคคีปรองดอง โดยจัดการอบรมในรูปแบบ

ออนไลน เพ่ือปองกันความปลอดภัยของผูเขารวมอบรม                                                    

 ดานผลิตครู (การพัฒนาศักยภาพอาจารย) คณะฯ ไดจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาพัฒนา

ศักยภาพอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในดานตางๆ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนสําหรับอาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” และโครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส ThaiJo 2.0 สําหรับวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซ่ึงมีการจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน เพ่ือความปลอดภัยของ

บุคลากรจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 

  ท้ังนี้ คณะฯ ไดดําเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานมีความตอเนื่องโดย

ไดปรับรูปแบบในการดําเนินงานตางๆใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และคํานึกถึงความปลอดภัยของ

ผูเขารวมโครงการ โดยไดใชเทคโนโลยีตางๆ เขามาในการจัดฝกอบรมใหความรู และการดําเนินงานตางๆ ผาน

ออนไลน เชน Zoom Meeting  Microsoft Teams เปนตน 

 

 3.6  แนวทางการพัฒนาหนวยงานในอนาคต 

 - การปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและตอบโจทกในการพัฒนาประเทศและเปนท่ี

ตองการของตลาดแรงงาน เชนหลักสูตรพันธใหม 

 - พัฒนาบุคลากรใหเปนอาจารยมืออาชีพในดานตางพรอมรับกับสถานการณท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21เพ่ิมการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคให เปน

เครื่องมือหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทองถ่ินและชุมชน ผานการจัดการเรียน

การ สอนในแตละหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
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  - จัดทําหลักสูตรระยะสั้นของแตละสาขาวิชาเพ่ือจัดหารายไดใหแกคณะฯ  

  - ประชาสัมพันธนักศึกษาในรูปแบบเชิงรุกมากยิ่งข้ึนโดยการใหศิษยเกาของแตละโรงเรียน

เปนทีมในการประชาสัมพันธนักศึกษาของคณะฯ เพ่ือออกประชาสัมพันธในแตละจังหวัด 

 - สนับสนุนใหนักศึกษา คณาจารย สรางเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือพัฒนา

ความคิดสรางสรรค และเพ่ือแกปญหาของชุมชนทองถ่ิน 

 - พัฒนาและปรุงปรุงระบบการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติท่ีมีความเชื่อมโยงกันในระดับ

ตาง ๆ ตั้งแตระดับ ยุทธศาสตรท่ีเชื่อมตอกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดาน และ

แผนปฏิบัติการ และระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพท่ีตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การ

พัฒนาเชิง พ้ืนท่ีและการพัฒนาท่ีตอเนื่อง รวมท้ังระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของของคณะและ

มหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 3.47 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1 .การดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะ 

10 8.40 4.20 ด ี

2. การบริหารความ

เสี่ยง 

5 4.50 4.50 ด ี

3. การพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

     3.1 การไดรับ

รางวัล 

    3.2การพัฒนา

คุ ณ ภ า พ ข อ ง

บุคลากร 

 

5 

 

3 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

4.00 ด ี

รวม 20 16.90 4.45 ดี 

ขอเสนอแนะดานการพัฒนาองคกร 

 1. คณะมีการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปน

อยางดี แตควรทําแผนการพัฒนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลดวย 

 2. คณะควรทําการวิเคราะหขอเสนอแนะและทําแผนพัฒนาโดยตองระบุตัวชี้วัดความสําเร็จไวดวย

เพ่ือใชในการประเมินแผนงาน 

 3. ในการบริหารความเสี่ยงคณะดําเนินการไดดีแตตองระบุผลไวดวยวาความเสี่ยงลดลง หรือยังไม

ลดลง 

 4. ในดานการพัฒนาคณะดานอ่ืน ๆ อยูในระดับท่ีดีแลว 
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สวนท่ี 4 การสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรและนักศึกษา 
 

 4.1 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จากบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      4.1.1 ตารางท่ี 3.48 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในคณะ (จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 66) 

การบริหารงานของคณบดี 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 วิสัยทัศนและภาวะผูนํา 4.44 0.58 ด ี

2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.55 0.61 ดีมาก 

3 หลักธรรมาภิบาล 4.61 0.53 ดีมาก 

4 การบริหารหนวยงาน 4.52 0.53 ดีมาก 

 4.1 การยืดหยุนและปรับตัวตอสถานการณ 4.44 0.55 ด ี

 4.2 การประสานสัมพันธและสื่อสาร 4.53 0.58 ดีมาก 

 4.3 การเรียนรูและใฝรู 4.58 0.50 ดีมาก 

 4.4 การบริหารจัดการภารกิจในภาวะวิกฤติ 4.42 0.50 ดี 

 
4.5 การใหอํานาจและการพัฒนาผูอ่ืน  

ใหอํานาจและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
4.65 0.48 ดีมาก 

เฉล่ียรวม 4.54 0.55 ดีมาก 

 

จากตารางพบวา บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงาน

ของคณบดี ภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา สวนใหญอยูในระดับ ดีมาก ไดแก หลัก

ธรรมาภิบาล ดานคุณธรรมและจริยธรรม และการบริหารหนวยงาน ตามลําดับ สวนดานวิสัยทัศนและภาวะ

ผูนํา อยูในระดับ ดี  

เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 มีความสํานึกในการ

รับผิดชอบตอหนาท่ีและผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน และ พัฒนา สงเสริมการเรียนรูหรือทักษะท่ีจําเปนในการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องใหกับบุคลากรทุกระดับ (4.71) ลําดับท่ี 2 มีการบริหารงานไดสําเร็จตามระยะเวลาท่ี

กําหนดและตรงตามความตองการของผูรับบริการของคณะ และมีการบริหารงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ดวยความเปนธรรม เสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ (4.67) ลําดับท่ี 3 1) มีความสุขุม รอบคอบ ควบคุมอารมณ 

และมีปยวาจา 2) อุทิศตนในการบริหารงาน เห็นแกประโยชนสวนรวม และมีความเสียสละในเชิงประจักษ 3) 

สรางโอกาสใหบุคลากรในการซักถามหรือแลกเปลี่ยนมุมมองกับผูบริหาร มอบความไววางใจหรือใหมีสวนรวม
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ในการตัดสินใจ และ 4) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรรุนใหมท่ีมีศักยภาพและคุณภาพตัดสินใจท่ีจะทํางาน

ไดอยางอิสระ (4.63) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะจากแบบสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร 

1. เปดหลักสูตรเพ่ิมท่ีสมุทรปราการ 

2. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหคณะมีโอกาสในการพัฒนาหนวยงานไดมากกวานี้ 

 

      4.1.2 ตารางท่ี 3.49 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประเมินโดยนักศึกษาในคณะ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

การจัดการเรียนการสอน 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 การเขาสอนตรงเวลาและเต็มเวลา 4.52 0.69 ดีมาก 

2 แจงวัตถุประสงค แนวการสอนและเกณฑการวัดผลใหทราบอยางชัดเจน 4.50 0.87 ด ี

3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปนครูและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี

แกผูเรียน 
4.49 0.74 ดี 

4 สงเสริมการทํางานเปนทีม 4.48 0.69 ด ี

5 สงเสริมใหมีการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะหปญหาดวยตนเอง 4.48 0.82 ด ี

6 ตําราหรือเอกสารประกอบการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคและมี

เนื้อหาครบถวน 
4.42 0.84 ดี 

7 การสอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.42 0.90 ด ี

8 เนื้อหาท่ีสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรแนวการสอนและ

มีความทันสมัย 
4.41 0.85 ดี 

9 กิจกรรมการเรยีนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.41 0.79 ด ี

10 สงเสริมและแนะนําใหนักศึกษาคนควาความรูดวยตนเองเพ่ิมข้ึนจาก

แหลงเรียนรูตาง ๆ เชน หองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ 
4.39 0.88 ดี 

11 ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรายวิชานี้ 4.38 0.82 ดี 

12 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการเรียนรูท่ีไดจากการเรียน

รายวิชานี้ 
4.37 0.81 ดี 

13 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 4.37 0.78 ดี 

14 ประเมินพัฒนาการของผูเรียนเปนระยะและหลากหลายวิธี 4.36 0.75 ด ี

15 ใชสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมชวยใหเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน 4.33 0.68 ด ี

16 มีการใชสื่อการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาคนควาจากเว็บไซต 4.32 0.85 ด ี
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การจัดการเรียนการสอน 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

17 มีเทคนิคการสอนท่ีกระตุนความสนใจและกอใหเกิดการเรียนรู 4.31 0.74 ด ี

18 มีการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 4.27 0.76 ดี 

19 ประยุกตเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4.27 0.88 ดี 

เฉล่ียรวม 4.39 0.80 ดี 

*กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 100 คน 

 

จากตารางพบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายขอ สวนใหญอยูในระดับ ดี สวนขอท่ีอยูในระดับ ดี

มาก ไดแก การเขาสอนตรงเวลาและเต็มเวลา 

 เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 การเขาสอนตรงเวลา

และเต็มเวลา (4.52) ลําดับท่ี 2 แจงวัตถุประสงค แนวการสอนและเกณฑการวัดผลใหทราบอยางชัดเจน 

(4.50) ลําดับท่ี 3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปนครูและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน (4.49) 

 

 4.2 สรุปการสัมภาษณสําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

การสัมภาษณคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) คณะมีวารสารวิชาการท่ีอยูในฐาน TCI กลุม 2 เพ่ือรองรับบทความของอาจารยในการตีพิมพ มี

การปรับรูปแบบการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 2 คน เปน 3 คน ตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

 2) มีการใหบริการวิชาการอยางเขมแข็ง ท้ังงบราโชบาย และโครงการ U2T 

 3) คณะจัดทําแอพพลิเคชั่นคําศัพทภาษาอังกฤษ หมวด สังคมศึกษา และคําศัพท 4 ภาษา (ไทย จีน 

อังกฤษ และมลายู) 

 4) อบรมการสอนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสใหกับอาจารย 

 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 ดานการเรียนการสอน เนื่องจากเกิดสถานการณโควิด 19 ทําใหอาจารยและนักศึกษาตองปรับตัว

อยางมาก ซ่ึงถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาจารยบางคนใชอุปกรณทางเทคโนโลยีไมคลอง ทําใหมี

ปญหา สวนนักศึกษาไมมีอุปกรณในการเรียนแบบออนไลน เพราะสวนใหญจะมีเพียงโทรศัพทเคลื่อนท่ีอยาง
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เดียว คณะไดสนับสนุนโดยการจัดหาอุปกรณ สถานท่ี และเจาหนาท่ีใหกับอาจารยเพ่ือจัดการเรียนการสอน 

แตไมมีอุปกรณใหนักศึกษาสามารถยืมไปใชได 

 

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) การพัฒนาหลักสูตรตาง ๆ เชน หลักสูตรปริญญาโท 1) ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ภาษาไทย 2) ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร 

 2) จัดทําหลักสูตรระยะสั้น เชน ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม โครงสรางภาษาอังกฤษ และการพูดในท่ี

สาธารณะ 

 3) จัดทําหลักสูตรโมดูล เชน 1) ชุดวิชานักการตลาดสําหรับภาครัฐ และการเจรจาตอรองและราง

สัญญา 2) ชุดวิชานักเขียนยุคใหม 

 4) พัฒนาอัตลักษณสินคา OTOP ในโครงการงบราโชบาย และ U2T 

 

การสัมภาษณประธานหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) นักศึกษามีการพัฒนาดานภาษาอังกฤษอยางเห็นไดชัด  

 2) คณะไดรบัจัดสรรงบประมาณโครงการราโชบาย พัฒนาทองถ่ิน ทําใหไดบริการชุมชนมากข้ึน 

 3) อาจารยไดชวยพัฒนาตราสินคาปานอยหมูกระดาษ ออกแบบอัตลักษณชุมชน และลงพ้ืนท่ีพัฒนา

กําแพงภายในชุมชน  

 4) พัฒนาหลักสูตรใหเขากับการเรียนการสอนออนไลน แจงขาวบุคลากรผานโปรแกรมไลน และ

อบรมบุคลากรออนไลน 

 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 1) หลักสูตรไมมีเจาหนาท่ีคอยสนับสนุน เจาหนาท่ีจะอยูสวนกลาง เรื่องเอกสารตองรอเจาหนาท่ี

สวนกลางทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน คณบดีตองคอยประสานงานใหเจาหนาท่ีมาดูแลหลักสูตร 

อยากใหมีเจาหนาท่ีมาชวยงานพ้ืนฐานตาง ๆ ของหลักสูตร เชน งานดานเอกสาร งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 2) อาจารยตองทําโครงการราโชบาย และโครงการ U2T  ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ควร

ชี้แจงบุคลากรในการทํางานนี้ใหชัดเจนมากข้ึน 

 3) หลักสูตรนิติศาสตรอาจารยประจําทุกคน ตองมาดูงานกฎหมายของมหาวิทยาลัยท้ังหมด ทําให

การศึกษาตอมีความลําบาก ไมสามารถลาไปศึกษาตอได หองศาลจําลองควรมีการปรับปรุงเนื่องจากมีการใช

งานมานาน 
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 4) อาจารยมีชั่วโมงการสอนท่ีมากเกินไปในบางภาคเรียน 

 5) หลักสูตรภาษาจีน มีอาจารยประจําหลักสูตรเปนคนจีน 2 คน คลังสมอง 1 คน ทําใหอาจารยคน

ไทยท่ีเหลือ 2 คน รับผิดชอบงานเอกสาร งานประกันคุณภาพการศึกษา สวนอาจารยคนจีนไมไดเพ่ิมคุณวุฒิ 

 6) หลักสูตรอังกฤษธุรกิจ จํานวนผูสอนนอย ไมพอตอการสอน มีอาจารยประจําท่ีสมุทรปราการ 1 

คน นักศึกษาคณะอ่ืนท่ีมาเรียนภาษาอังกฤษ ทําใหอาจารยประจํากรุงเทพฯ ตองเดินทางไปสอนท่ี

สมุทรปราการ อาจารยมีภาระงานสอนท่ีมาก ทําใหเสียเวลาการทํางานเอกสารอ่ืน ๆ ประสิทธิภาพในการสอน

ลดลง ตองการใหมีเจาหนาท่ีคอยชวยงานดานเอกสาร 

 7) บุคลากรไมเพียงพอ รายวิชามีความหลากหลายทําใหตองเชิญอาจารยภายนอก หรือตางประเทศ

เขามาทําการสอน แตติดขัดระเบียบมีหลายข้ันตอน 

 8) การประชาสัมพันธการรับนักศึกษา ท้ังคณะและมหาวิทยาลัยควรเปนคนปฏิบัติ ไมใชใหอาจารยลง

ไปปฏิบัติ ควรปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ 

 9) อาจารยประจําท่ีสมุทรปราการประสานงานดานเอกสารกับทางกรุงเทพฯ คอนขางยาก ไมมี

เจาหนาท่ีดําเนินการให 

 10) การจัดการเรียนการสอนออนไลน มหาวิทยาลัยไมสนับสนุนอุปกรณ อินเตอรเน็ตไมเสถียร 

ออนไลนจากบานดีกวาท่ีมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศการอัปโหลดไฟลกับระบบการสอนไมเชื่อมตอกัน เปน

ระบบ stand alone ระบบการลงชื่อนักศึกษากับการเรียนการสอนออนไลนไมเชื่อมตอกัน อาจารยตองเพ่ิม

กลุมไลนกับนักศึกษาในการเรียนการสอนแทน โปรแกรมการประชุมออนไลน เชน meet, zoom, ms.team 

มหาวิทยาลัยไมมีระบบกลางใหกับอาจารย 

 11) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระหวางกรุงเทพฯ กับสมุทรปราการไมมี 

 12) นักศึกษาจาํนวนลดลง มหาวิทยาลัยใหอาจารยโทรตามนักศึกษาเอง ท้ังเรื่องการรายงานตัว การ

ลงทะเบียน การจายคาบํารุงการศึกษา เปนตน  

 13) อาจารยปฏิบัติการสอน พรอมท้ังลงพ้ืนท่ีกิจกรรม U2T แตเปนคนละพ้ืนท่ีกัน ทําใหการทํางาน 

ดูแลเรื่องตาง ๆ ไมท่ัวถึง 

 14) การประเมินอาจารยประจําสมุทรปราการควรใหผูบริหารสมุทรปราการประเมินสวนหนึ่งดวย ซ่ึง

ปจจุบันคณะประเมินอยางเดียว 

 

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) ผลิตหลักสูตร CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) คือ หลักสูตรการเรียน

การสอนในลักษณะรวมผลิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพ่ือ

การบริหารทองถ่ิน หาแนวทางเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีแทจริง 

 2) ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทํางาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานมากข้ึน 
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ขอเสนอแนะดานการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร 

 ควรจัดบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือดูแลงานดานเอกสารใหกับคณาจารยเพ่ือการทํางานของคณาจารย

จะไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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คณะวิทยาการจัดการ 
 

สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ  

 1.1 ตารางท่ี 3.50 การดําเนินงานตามพระบรมราโชบาย  

      คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวน 16 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 253,555  บาท โดยมี

โครงการดังตอไปนี้    

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการอบรม เรื่อง การผลิตและสรางสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชนใน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

10,800 

2 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสภาวะโลกรอน ณ หมู 9 บานขุนสมุทรจีน 

ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

- 

3 โครงการอบรมมัคคุเทศกนอยบานขุนสมุทรจีน 67,600  

4 โครงการผลิตสื่อชุมชนรักสามัคคี ฟนคืนผืนปารักษาแผนดิน 12,000 

5 การแกไขปญหาความยากจนในพ้ืนท่ีสังคมเมือง 2,200 

6 เยาวชนรุนใหม รูรักสามัคคีมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง 28,800 

7 ตอยอดวิศวกรสังคม เยาวชนผูนําสูการเปลี่ยนแปลง 16,250 

8 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 3,750 

9 UP skill English for international logistics 21,600 

10 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร 3,600 

11 ภาษาอังกฤษเพ่ือใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 2,750 

12 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 20,575 

13 การใหความรูเก่ียวกับหลักเกณฑการแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

14,400 

14 ฝกอบรม Dangerous goods regulation Cat.6 9,630 

15 วิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 10,800 

16 วิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการงานบริการใน

สถานพยาบาล 

28,800 

รวม จํานวน 16 โครงการ         253,555  
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 1.2 การผลิตบัณฑิต 

      1.2.1  ตารางท่ี 3.51 แผน-ผลการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2563 - 2564 

สาขาวิชา 

กรุงเทพฯ สมุทรปราการ 

แผนรับ นศ. จํานวน นศ. คิดเปนรอยละ แผนรับ นศ. จํานวน นศ. คิดเปนรอยละ 

63 64 63 64 63 64 63 64 63 64 63 64 

การจัดการ 30 40 19 16 63.33 40.00 30 30 27 24 90.00 80.00 

การจัดการ )CP ALL) 30 20 - 3 - 15.00 30 20 - - - - 

การจัดการงานบริการสถานพยาบาล - 40 - 3 - 7.50 - 40 - 4 - 10.00 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 20 30 5 8 25.00 26.67 20 30 8 - 40.00 - 

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ - - - - - - - - - - - - 

การจัดการสรางสรรคดจิิทัลคอนเทนด - 40 - - - - - 40 - - - - 

การจัดการเทคโนโลยโีลจสิติกสเพ่ือการ

กระจายสินคา 
30 30 7 9 

 

23.33 

 

30.00 
30 30 20 14 

 

66.67 

 

46.67 

การจัดการโลจิสติกส 60 60 33 23 55.00 38.33 80 60 33 55 41.25 91.67 

การตลาด 30 40 10 14 33.33 35.00 30 30 10 16 33.33 53.33 

การตลาด )CP ALL( 30 20 - 4 - 20.00 30 20 - - - - 

การบัญชี 25 40 12 7 48.00 17.50 25 40 12 13 48.00 32.50 

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 20 30 8 16 40.00 53.33 20 30 11 6 55.00 20.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 30 30 13 18 43.33 60.00 30 30 17 25 56.67 83.33 

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 20 30 - - - - 20 30 - - - - 

วิทยุโทรทัศน - - 20 10 - - - - 10 6 - - 

อุตสาหกรรมบริการ  )การทองเท่ียว(  30 30 11 6 36.67 20.00 30 30 2 1 6.67 3.33 

อุตสาหกรรมบริการ  )การโรงแรม (  30 30 21 9 70.00 30.00 30 30 11 8 36.67 26.67 

อุตสาหกรรมบริการ  )ธุรกิจการบิน(  - - - - - - 20 30 5 2 25.00 6.67 

รวม 385 510 159 146 41.30 28.63 425 520 166 174 39.06 33.46 

 

      1.2.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 
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      1.2.3 ตารางท่ี 3.52 การไดรับรางวัลของนักศึกษา 

 

ท่ี 
ชื่อ - นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ชื่องานท่ีเขารวม 

หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 

1. นางสาวมยุรินทร ดีเลิศ    ทุนการศึกษา 

โครงการเยาวชนส่ือ

สรางสรรค ประจําป 

2564  

สโมสรโรตารี ่

สถานีโทรทัศน BMC 

2. นางสาวทันยา ดนตร ี ทุนการศึกษา 

โครงการเยาวชนส่ือ

สรางสรรค ประจําป 

2564  

สโมสรโรตารี ่

สถานีโทรทัศน BMC 

3. นายอนุสรณ หิรัญรัตนนาคิน  ทุนการศึกษา 

โครงการเยาวชนส่ือ

สรางสรรค ประจําป 

2564  

สโมสรโรตารี ่

สถานีโทรทัศน BMC 

4. นายรุงโรจน ชาลีชาติ  ทุนการศึกษา 

โครงการเยาวชนส่ือ

สรางสรรค ประจําป 

2564  

สโมสรโรตารี ่

สถานีโทรทัศน BMC 

 

 1.3 การวิจัย 

      ตารางท่ี 3.53 การวิจัยกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ทุนภายนอก 

    มีงานวิจัยจํานวน 2 เรื่อง รวมงบประมาณท้ังสิ้น 550,000 บาท โดยมีงานวิจัยเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 2 เรื่อง   

ที่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

 

งานวิจัย

อื่นๆ 

 

งบประมาณสนบัสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

1 อาจารยวสุรัตน  

ดวงสุวรรณ 

การพัฒนาเสนทางการ

ทองเท่ียวในเขตอําเภอ 

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

   500,000 

2 อาจารยบัณฑิตา  

สุขเจริญ 

การจัดการระบบฐานขอมูล

ตําบลท่ีมีตอการสราง

แนวทางการเตรียมความ

พรอมดานการจัดการ

   50,000 
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ที่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

 

งานวิจัย

อื่นๆ 

 

งบประมาณสนบัสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

ระบบโลจิสติกส กรณีศึกษา :

อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

รวม    550,000 

   

      ตารางท่ี 3.54 การวิจัยกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ทุนภายใน 

    มีงานวิจัยจํานวน 7 เรื่อง รวมงบประมาณท้ังสิ้น 550,000 บาท โดยมีงานวิจัยเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 7 เรื่อง 

  ทุนภายนอก 

    มีงานวิจัยจํานวน 14 เรื่อง รวมงบประมาณท้ังสิ้น 7,550,200 บาท โดยมีงานวิจัย

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 14 เรื่อง 

 

ที่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

 

งานวิจัย

อื่นๆ 

 

งบประมาณสนบัสนุน

งานวิจัย (บาท) 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

1 อาจารยบุญชู สงวนความดี กระบวนการบริหารจัดการ

ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อนําไปสู

การถายทอดอยางย่ังยืนใน

อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

   500,000 

2 อาจารยเบญริสา ตันเจริญ การเลือกผลิตภัณฑชุมชนท่ี

โดดเดนเพื่อพัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงคุณคาในอําเภอ

บางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 

   450,000 

3 ผศ. ธัชกร ภัทรพันป การพัฒนากลุมอาชีพชุมชน

ตนแบบในการเปนแหลง

ทองเท่ียวชุมชนในตําบลบาง

   820,000 

131 

 



ที่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

 

งานวิจัย

อื่นๆ 

 

งบประมาณสนบัสนุน

งานวิจัย (บาท) 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

ปลา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

4 อาจารยวรพงศ โพลงอยู การสํารวจเสนทางทองเท่ียว

เพื่อออกแบบจุดขึ้นลงของ

ผูโดยสารการขนสงทางบก

และทางนํ้าในอําเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 

   1,590,000 

5 อาจารยพิสิษฐ ศรีอพิชัย แนวทางการลดตนทุนโลจิ

สติกสในการผลิตสินคาเพื่อ

เพิ่มรายไดของกลุมอาชีพ

ชุมชนในอําเภอบางพลีจังหวัด

สมุทรปราการ 

   450,000 

6 อาจารยพัธนันท 

มั่งมีไพศาล 

แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการวิสาหกิจชุมชนใน

อําเภอบางพลีจังหวัด

สมุทรปราการ 

   400,000 

7 อาจารยสิรปกรณ ใจแกว การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

เพื่อนําไปสูส่ิงบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร (GI: 

Geographical Indication) 

ในอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

   450,000 

8 ผศ.ดร.ณฐวัฒน 

คณารักสมบัติ 

การส่ือสารการตลาดในยุค 

4.0 เพื่อสรางรายไดอยาง

มั่นคงและย่ังยืนกรณีศึกษา

กลุมอาชีพชุมชนตนแบบ

ตําบลบางปลาจังหวัด

สมุทรปราการ 

   620,000 

9 อาจารยจริยา ตันติวราชัย แนวทางการสรางเยาวชนสู    600,000 
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ที่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

 

งานวิจัย

อื่นๆ 

 

งบประมาณสนบัสนุน

งานวิจัย (บาท) 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

การเปนมัคคุเทศกนอยเพื่อ

รองรับการทองเท่ียวในอําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

10 อาจารยอนุชิต จันทรโรทัย แนวทางการจัดสรางท่ีพักแบบ

โฮมสเตย ในอําเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 

   450,000 

11 ผศ. นุชรา แสวงสุข แนวทางการพัฒนาเสนทาง

การทองเท่ียวยานริมนํ้าฝง

ธนบุรี สําหรับผูพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

   601,700 

12 อาจารยประพัฒน  

เขียวประภัสสร 

ศักยภาพบุคลากรการ

ทองเท่ียวในการใหบริการ

นักทองเท่ียวผูพิการทางการ

เคล่ือนไหวในยานริมนํ้าฝง

ธนบุรี 

   393,500 

13 อาจารยปฐมพงษ บําเริบ ปจจัยสวนประสมทางดาน

การตลาดบริการท่ีมีผลตอการ

เลือกเสนทางการทองเท่ียว

ยานริมนํ้าฝงธนบุรี ของกลุม

นักทองเท่ียวผูพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

   175,000 

14 อาจารยสุรศักด์ิ ชัยชิตาทร การจัดการระบบฐานขอมูล

ตําบลท่ีมีตอการสรางแนวทาง

การเตรียมความพรอมดาน

การบัญชีครัวเรือน 

กรณีศึกษา: อาํเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 

   50,000 

15 อาจารยประทับใจ 

อภิสิทธ์ิสุขสันติ 

การพัฒนาตนแบบตลาด

ดิจิทัลสําหรับสินคาเกษตร

  80,000  
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ที่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

 

งานวิจัย

อื่นๆ 

 

งบประมาณสนบัสนุน

งานวิจัย (บาท) 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

แบบแปลงใหญกรณีศึกษา

มะมวงนํ้าดอกไมจังหวัด

สมุทรปราการ 

16 ผศ.ดร.พัชราภา 

เอื้ออมรวนิช 

การรูเทาทันส่ือสังคมออนไลน

ของวัยรุนไทยใน

กรุงเทพมหานคร 

  100,000  

17 อาจารยกรวิทย 

ตายกระทึก 

การสรางคุณคาตราสินคา

ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น

ประเภทอาหารแหงในเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

  80,000  

18 ผศ.กมลศักด์ิ วงศศรีแกว การประเมินความตองการ

จําเปนในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 

21 ใหกับนักศึกษา กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

  60,000  

19 ผศ. ดร. จิระพงค เรอืงกุน ตัวแบบความสําเร็จของการ

ประกอบการวิสาหกิจชุมชน:

การศึกษาเพื่อสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชนยานวังเดิม

บนพื้นฐานความปรกติใหม

ภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) 

  100,000  

20 อาจารยนิชาภา พิมพสุต กลยุทธการตลาดผลิตภัณฑ

ชุมชนประเภทอาหารแหง

สําหรับผูบริโภคในยุค New 

Normal 

  80,000  

21 อาจารยอุษา ระดับคุณภาพชีวิตของ   50,000  
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ที่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

 

งานวิจัย

อื่นๆ 

 

งบประมาณสนบัสนุน

งานวิจัย (บาท) 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

จูฑะสุวรรณศิร ิ ผูสูงอายุในเขตธนบุร ี

รวม   550,000 7,550,200 

 

 1.4 ตารางท่ี 3.55 การบริการวิชาการ 

     โครงการบริการวิชาการ 

  มีโครงการท้ังหมด 11 โครงการ โดยแบงตามประเภท ดังนี้ 

      - โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมมือกับทองถ่ิน     จํานวน   6   โครงการ 

      - โครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ   จํานวน   5   โครงการ 

      - โครงการอ่ืน ๆ       จํานวน - โครงการ 

        รวมงบประมาณท้ังส้ิน 118,600 บาท 

 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

ประเภทโครงการ 

งบประมาณ

ทาบ 

โครงการ/

กิจกรรม 

ท่ีรวมมือกับ

ทองถิ่น 

โครงการอันสืบ

เนื่องมาจาก

โครงการ

พระราชดําริ 

อ่ืนๆ 

1 โครงการอบรมมัคคเุทศกทองถ่ิน และอบรม

มัคคุเทศกนอย  

   67,600 

2 การทําสบูจากวานหางจระเข    11,600 

3 โภชนาบําบัด อาหารเปนยา    8,600 

4 การเลนฟุตซอลสูมืออาชีพ 3 เมษายน 2564    9,200 

5 การอานและวิเคราะหงบการเงินกับการบริหาร

บัญชีเพ่ือการตัดสินใจ 

   10,800 

6 การงบประมาณ การผลิตผลตาง และตนทุนผัน

แปรเพ่ือการบริหาร 

   10,800 

รวม 6 5  118,600 
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 1.5 ตารางท่ี 3.56 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  มีจํานวน 9 โครงการ มีงบประมาณท้ังสิ้น 1,071,200  บาท 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

)บาท(  

1 ความสําคญัของภาษาและการสื่อสารขามวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 3,600 

2 โครงการอบรมมัคคเุทศกนอย รวมกับโรงเรียนบานขุนสมุทรจีน ตาํบลแหลมฟาผา จังหวัด

สมุทรปราการ ศึกษาวิถีชีวิตและศลิปวัฒนธรรมในชุมชน 

67,600 

3 โครงการทัศนศึกษาวัดพระแกวและพระบรมหาราชวัง ศึกษาศิลปวัฒนธรรมจากสถานท่ีจริง 0 

4 โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถ่ิน เสริมสรางและพัฒนาภมูิปญญาชุมชนทองถ่ิน 1,000,000 

5 โครงการถวายเทียนพรรษา ปการศึกษา 2563 0 

6 โครงการนอมวันทาบูชาครู ประจาํปการศึกษา 2563 0 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย 0 

8 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทงและแสดงศลิปวัฒนธรรม ณ วัดกัลยาณมติร

วรมหาวิหาร* 
0 

9 โครงการฝกอบรมพัฒนาจติปฏิบัตธิรรม วันมาฆบูชา* 0 

รวม 1,071,200 

หมายเหตุ *รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะดานการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 1. พัฒนาหลักสูตรท่ีเปน non degree และเจาะกลุมเปาหมายอุตสาหกรรมใหมากข้ึน โดยเฉพาะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือ reskill และ upskill บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 

 2. ควรสงเสริมและพัฒนาใหบุคคลากร เขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมีปริมาณท่ีสูงข้ึน โดยการพัฒนา

ระบบสนับสนนุการวิจัยของคณะ 

 3. ควรสงเสริมใหบุคลากรทํางานวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอกใหมากข้ึนและนํามา 

บูรณาการกับการเรียนการสอนใหมากข้ึน 
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สวนท่ี 2  ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 2.1 ตารางท่ี 3.57 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 5 4 80 ด ี

2. การผลิตและพัฒนาครู 5 5 100 ดีมาก 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 5 100 ดีมาก 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 5 4 80 ด ี

รวม 20 18 90 ดีมาก 

ผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรรอยละ 90      

อยูในระดับดีมาก  ในยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตรท่ี 3 และอีก 2 ยุทธศาสตร      

อยูในระดับดี 

 

ตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย ไดแก 

1. จํานวนชุมชนในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการลงพ้ืนท่ีในชุมชนมีขอจํากัด ตาม

มาตรการภาครัฐภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019  

2. รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ 

 

 2.2 ตารางท่ี 3.58 การใชจายงบประมาณ 

           2.2.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร  และการเบิกจายงบประมาณเม่ือสิ้นปงบประมาณ 

  1. งบประมาณแผนดิน    จํานวน    5,102,742  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน    3,396,438.82  บาท  เบิกจายไดรอยละ 66.56 

  2. งบประมาณรายได      จํานวน  11,052,478  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน    7,521,386.24  บาท  เบิกจายไดรอยละ 68.05 

3. งบประมาณรวม         จํานวน  16,155,219.77  บาท                                         

    งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน  10,917,825.06  บาท  เบิกจายไดรอยละ 67.58 
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ไตร

มาส

ท่ี 

งบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายได รวม 

เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอย

ละ 

1 30.00 608,303.75 11.92 30.00 730,736 6.61 30.00 730,736 6.61 

2 52.00 1,001,709.15 19.63 52.00 1,731,243.29 15.66 52.00 2,732,952.44 16.91 

3 74.00 1,650,775.30 32.35 74.00 3,413,893.04 30.88 74.00 5,064,668.34 31.35 

4 96.00 3,396,438.82 66.56 96.00 7,521,386.24 68.05 96.00 10,917,825.06 67.58 

รวม 3,396,438.82 66.56  7,521,386.24 68.05  10,917,825.06 67.58 

ผลการเบิกจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและรายไดยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดในรายไตรมาส 

โดยเฉพาะรายไตรมาสที่ 1 และ 2 และการเบิกจายในภาพรวมต่ํากวาเปาหมายโดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน         

ที่เบิกจายไดเพียงรอยละ 66.56  

หมายเหตุ  1.  เงินกันเหลื่อมป งบประมาณแผนดิน           -     บาท 
    2. เงินกันเหลื่อมป งบประมาณรายได   1,827,760  บาท 
       2.1 คาตอบแทนการสอนภาคพิเศษ   1,410,560  บาท 
       2.2 คาตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา   417,200  บาท 

 

 2.3 ตารางท่ี 3.59 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม  

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน 

โครงการ

ท้ังหมด 

โครงการ 

แลวเสร็จ 

รอยละผลการบรรลุ

ตามจุดประสงคของ

โครงการท่ีทํา 

รอยละ 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 20 18 90.00 100 

2. การผลิตและพัฒนาครู 2 2 100.00 100 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 30 30 100.00 100 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 9 8 88.88 100 

รวม 61 58 95.08 100 

คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม 58 กิจกรรม จากกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน 61 
โครงการ คิดการดําเนินกิจกรรมไดรอยละ 95.08 และทุกกิจกรรมท่ีไดดําเนินโครงการก็มีผลสําเร็จตามท่ี
กําหนดไวในทุกโครงการ ผลการดําเนินการในดานนี้นับวา อยูในระดับท่ีดีมาก 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ ไดแก 
   - 
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 2.4 ตารางท่ี 3.60 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

      ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ เปรียบเทียบ 3 ปงบประมาณ 
 

งบประมาณ ป พ.ศ.2562 ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 

งบแผนดิน 7,988,471 5,120,000 5,102,742   

เบิกจาย (รอยละ) 5,916,601 (74.06) 3,019,931 (58.98) 3,396,438.82 (66.56)   

งบรายได 17,797,380 11,500,000 11,052,478   

เบิกจาย (รอยละ) 10,979,238 (61.69) 8,913,052 (77.17) 7,521,386.24 (68.05)  

คณะวิทยาการจัดการไดรับงบประมาณแผนดินป พ.ศ.2562  7 ลานกวาบาท  ในป 2563 ไดรับ
งบประมาณแผนดนิลดลงเปน 5 ลานกวาบาท ในปงบประมาณ 2564 ไดรับงบประมาณลดลงเปน 5 ลานกวา
บาท  สวนงบประมาณรายไดป 2562 ไดรับงบประมาณ 17 ลานกวาบาท ปงบประมาณ 2563ไดรับงบประมาณ 
2563  ลดลง 11 ลานกวาบาท สวนในป 2564 ไดรับงบประมาณลดลง 11 ลานกวาบาท 
       

     ตารางท่ี 3.61 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 

 ยุทธศาสตรท่ี 
รอยละ 

การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 

การใชจาย 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 80  90 

2. การผลิตและพัฒนาครู 100  70 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 100  90 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 80  90 

จากตารางแสดงวา ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ เม่ือเทียบกับการบรรลุเปาหมายสวนมาก 
อยูในระดับท่ีดีมากเกือบทุกยุทธศาสตร เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด-19 จึงไมสามารถดําเนินการ
ลงพ้ืนท่ีตามยุทธศาสตรท่ี 1 บางโครงการ และยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรผานทางออนไลน 
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ตารางท่ี 3.62 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ อยูในระดับดี 

 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร 

10 9.00 4.50 ด ี

2. การใชจายงบประมาณ    10 6.76 3.38 พอใช 

3. การดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม 

10 9.51 4.76 ดีมาก 

4. ประสิทธิภาพของการใช

จายงบประมาณ 

5 5.00 5.00 ดีมาก 

รวม 35 30.27 4.32 ดี 

 

ขอเสนอแนะดานประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 1. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการ จากการดําเนินการ

ตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใชงบประมาณ 

เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานใหมหาวิทยาลัย

นําไปใชงบประมาณท่ีสามารถทําใชงบประมาณได 

 2. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 3. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 
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สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร 

 3.1 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย)  

  3.1.1 ตารางท่ี 3.63 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1. เพ่ิมศักยภาพนักศึกษาใหสอดคลองกับอัต

ลักษณของคณะ และมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ ไดแก การเปนผูเรียนรู ผูรวมสรางสรรค

นวัตกรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

2. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลอง

กับสถานการณโรคระบาดโควิด-2019 ใหมาก

ข้ึน รวมถึงการเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลองกับอัต

ลักษณบัณฑิตของคณะ และคุณสมบัติของ

บัณฑิตตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในดาน

การเปนผูเรียนรู ผูรวมสรางสรรค และพลเมือง

โลก 

 

1. เพ่ิมศักยภาพนักศึกษาใหสอดคลองกับอัตลักษณของ

คณะ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

คณะไดเปดการเรียนการสอนท้ังหมด 7 หลักสูตร ซ่ึงทุก

หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด มุงเนนอัตลักษณท่ี

ตองการใหบัณฑิตเปนนักปฏิบัติ โดยมีคะแนนประเมิน

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยมากกวา 3.00 จํานวน 6 หลักสูตร 

และนอยกวา 3.00 จํานวน 1 หลักสูตร โดยคาคะแนน

ประเมินเฉลี่ยท่ีคํานวณจากทุกหลักสูตรเทากับ 3.51 ท้ังนี้มี

หลักสูตรใหมท่ีจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)  จํานวน 2 คือ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน

บริการสถานพยาบาล รวมกับ โรงพยาบาลมิตรประชา และ

หลักสูตรบริหารธุ ร กิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต (4ป) รวมกับบริษัท MBro 

Global Co., Ltd. (Google Partner) และ บริษัท ไอเดียดี 

ครีเอทีฟ จํากัด เชนเกียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกสเพ่ือการกระจาย

สินคา ท่ีมีความรวมมือจากสถานประกอบการดานการขนสง

ระหวางประเทศจํานวนมาก 

2.  พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ

สถานการณโรคระบาดโควิด-2019 

ตัวอยางการดําเนินการ เชน พัฒนาระบบการสารสนเทศ

ติดตามการสงผลการเรียนเพ่ือใชในการบริหารจัดการและ

ตรวจสอบ ติดตามการสงผลการเรียนของอาจารย และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการอนุมัติเกรดใหเกิดความรวดเร็ว จากเดิม
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

ใชระบบ Manual เพียงอยางเดียว มีการปรับปรุง

กระบวนการอนุมัติการออกหนังสือขอความอนุเคราะห

สถานฝกงานใหนักศึกษาในชวง COVID-19 ใหมีความ

รวดเร็วยิ่งข้ึน รวมไปถึงมีการขยายผลเพ่ือพัฒนาระบบ

สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

สง เสริม สนับสนุนในการขอทุนวิจัยจาก

ภายนอกใหมาก ข้ึน รวมถึงการทําวิจัย ท่ี

สอดคลอง กับความตองการของทอง ถ่ิน 

ประเทศ และหนวยงานธุรกิจ รวมถึงการ

พัฒนางานวิจัยเพ่ือไปขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 

การสงเสริม สนับสนุนดานการวิจัย 

-พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัยใหอาจารยและ

ผูบริหารใชงาน โดยระบบสามารถจัดเก็บขอมูลการวิจัยท่ี

สามารถบันทึกขอมูลการวิจัยของคณาจารยท่ีไดรับทุนและ

ออกรายงานผานระบบบริหารงานวิจัยนอกจากนี้ยังมีระบบ

วารสารออนไลนเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคใหแกคณาจารย 

- คณาจารยไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย ท้ังจาก

ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเงินอุดหนุน

จากงบประมาณแผนดินท่ีไดผานการพิจาณาขอเสนอของ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) 

- พัฒนาสมรรถนะคณาจารยโดยจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ

ตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสงคณาจารย

เขารวมอบรมในโครงการพัฒนานักวิจัย 

- คัดเลือกและประชาสัมพันธเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดนเปน

การสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย รวมถึงรวบรวม

ขอมูลนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยเพ่ือยกยองอาจารยและนักวิจัย

ของคณะท่ีไดรับการเชิดชูเกียรต ิ

- มีอาจารยนําผลงานวิจัยไปใชขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ และไดตําแหน งทางวิชาการในระดับผูช วย

ศาสตราจารย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยนุชรา แสวงสุข 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

1.ควรพัฒนาตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการ

และแผนการนําไปใชประโยชนใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของแผน รวมถึงการประเมินผล 

1. พัฒนาตัวช้ีวัดของแผนบริการวิชาการ 

คณะจัดทําแผนบริการวิชาการ โดยกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 

ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สิ่งแวดลอม และ

สุขอนามัย ไดรวมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันพัฒนาองคกร
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

และนําผลการประเมินไปพัฒนาแผนในปตอไป 

2 .  ควรสํ า รวจความต องการของชุ มชน

เปาหมายใหครอบคลุม ท้ัง 5 ดาน ไดแก ดาน

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สิ่งแวดลอมและ

สุขอนามัย และสรางความรวมมือกับเครือขาย

ในการจัดบริการวิชาการ เพ่ือใหชุมชุมแข็ง

อยางยั่งยืน 

ชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการใน

การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ินตามความ

ตองการของชุมชน   

2.  สํารวจความตองการของชุมชน 

แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมของคณะ ไดมี

การประชุมเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีในการบริการชุมชน ท้ังหมด 4 

พ้ืนท่ี  ไดแก เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ เขตตลิ่งชัน และ

พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ       

    จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม  

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ เรื่องการตลาดออนไลน 

ใหกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  รวมถึงชุมชนท่ี

มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ โดยมีชุมชนจากเขตบางกอก

ใหญ และเขตตลิ่งชัน เขารวม 

2. โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน และอบรมมัคคุเทศก

นอย เขตบางกอกใหญ 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนบานบางกะอ่ีเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพรอมศึกษาดูงาน  โดยนําชุมชน

จากพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการเขารวม 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1. ควรกําหนดเปาหมายของแผนพัฒนาดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมตามศาสตรของคณะใหมี

ความโดดเดนชัดเจนและดําเนินอยางตอเนื่อง 

2. ควรเผยแพรองคความรู ใหสาธารณชน

รับทราบ 

1. ดําเนินการจัดทําแผนศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคและตัวบงชี้ความสําเร็จดังนี ้

วัตถุประสงคของแผน 

1. เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

2. เพ่ือบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยกับ

การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 

1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย อยางนอย 2   โครงการ/กิจกรรม 

2. มีการเพ่ือบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย

กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

อยาง 3 รายวิชา 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

- มอบหมายใหรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาการกํากับ

ติดตามให มีการดํ า เนิ นงานตามแผน และประ เ มิน

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย 

2. เผยแพรองคความรูใหสาธารณชนรับทราบ 

ประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรมในรายวิชา และผลงาน

นักศึกษาท่ีเก่ียวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผานเวปไซต เพจเฟสบุก และ PR ของมหาวิทยาลัย 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะมีจํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมการท่ีทําใหเกิด

ความภูมิใจในความเปนไทย สรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับ

ผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ท้ังสิ้น 7 องความรู 

1. การดําเนินโครงออมสินยุวพัฒนรักษถ่ิน เสริมสราง

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดานการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ การ

พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ/บริการ การออกแบบบรรจุภัณฑ 

การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ/บริการ และชองทาง

การตลาด 

นําองคความรูดังกลาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ/บรรจุ

ภัณฑ/ชองทางการจําหนาย ทําใหเกิดผลสําเร็จเบื้องตนท่ี

นําไปสูการเพ่ิมชองทางการขาย การตลาด และการเพ่ิม

มูลคาใหกับผลิตภัณฑชุมชน/ครอบครัว ท่ีสงผลใหอาชีพมี

ความเข็มแข็ง สามารถสรางรายไดอยางม่ันคง สรางความ

ยั่งยืนใหเปนชุมชนแหงการทองเท่ียวในอนาคต  

2. ส่ือวีดิทัศนขนมฝรั่งกุฎีจีน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ : 

ขนมฝรั่งกุฎีจีน เพ่ือเพ่ิมชองทางการขายและประชาสัมพันธ

ขนมฝรั่งกุฎีจีนใหเปนท่ีรูจักเพ่ิมมากข้ึน และเปนการอนุรักษ

ขนมโบราณใหคงอยู 

3. ศูนยการเรียนรูสภาวะโลกรอนและระบบนิเวศปาชาย

เลน เพ่ือใชเปนแหลงศึกษา แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

สิ่งแวดลอมและถายทอดความรูใหตระหนักถึงการดูแลรักษา

ธรรมชาติ ณ โรงเรียนบานขุนสมุทร อ.พระสมุทรเจดีย จ.

สมุทรปราการ  

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

1. ควรพัฒนาการดําเนินงานดานการบริหาร

ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ

นํามาใช เปนเครื่องมือในการบริหารคณะ 

โดยเฉพาะความเสี่ยงจํานวนนักศึกษาท่ีอาจมี

แนวโนมลดลง และความเสี่ยงดานโรค covid-

2019 

2. ดําเนินการดานการจัดการความรูดานการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น  แ ล ะ ก า ร วิ จั ย  ใ ห ค ร บ

กระบวนการท้ัง  6 ข้ันไดแก  การกําหนด

ความรู การเสาะแสวงหาความรู การปรับปรุง

หรื อสร า งคว ามรู ใ ห เหมาะแก ง าน  กา ร

ประยุกตใชความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

การจดบันทึก”ขุมความรู” และแกนความรู 

1. ดําเนินงานดานบริหารความเส่ียง การวิเคราะหและ

ประเมินความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตรพบวา  

- พันธกิจดานการผลิตและพัฒนาครู มีเหตุการณความเสี่ยง

คือ คณาจารยรุนใหมผลิตผลงานวิจัยไดไมมากนักตอป

การศึกษา ซ่ึงเปนความเสี่ยงระดับสูง คณะจึงกําหนดแนว

ทางการแกไขโดยการประชาสัมพันธโครงการอบรมทักษะ

วิจัยในทุกชองทาง และจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

การวิจัย  

- ความเสี่ ยงด านการดํารงตํ าแหนงทางวิชาการของ

คณาจารยก็อยูในระดับท่ีสูงมาก ซ่ึงทางคณะไดกําหนด

แนวทางใหมีการจัดประชุม อบรมจากผูท่ีมีประสบการณจริง

ในการเขียนเอกสารประกอบการสอน/ตํารา/หนังสือ และใช

ผลงานดังกลาวในการขอผลงานทางวิชาการจนสําเร็จ 

- จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงจํานวน

นักศึกษาท่ีอาจมีแนวโนมลดลง แกไขโดยการดําเนินการ

ประชาสัมพันธรับนักศึกษาเชิงรุกท้ังแบบ on-line และ on-

site ไปยังโรงเรียนเปาหมาย ซ่ึงไดดําเนินการประชาสัมพันธ

เชิงรุกไปแลวท้ังท่ีโรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนจันทร

ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนสารสาสนประชาอุทิศพิทยา

คาร โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน มีนักเรียนสนใจสมัคร

เขาเรียนในหลักสูตร 

2. ดําเนินการดานการจัดการความรูดานการเรียนการสอน 

และการวิจัย มีการจัดการความรูดาน 

(1) การวิจัย ประกอบไปดวย การเลือกหัวขอวิจัยเพ่ือใหได

ทุนวิจัย การบริหารจัดการเวลาในการทําวิจัยใหเสร็จตาม

กําหนด และ (2) การสอนออนไลนในสถานการณโควิด โดย

มีการระบุหัวขอท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูดังกลาวในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

การวิจัยนั้นไดเชิญผูมีประสบการณในการขอทุนวิจัยจาก

หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่องมารวมประชุมเ พ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูไดแก ผศ.นุชรา แสวงสุข ผศ.ดร.จิระพงค 

เรืองกุน ในขณะท่ีดานการสอนนั้น ไดเชิญ รศ.ดร.นงเยาว 

อุทุมพร ผู เชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลมารวม

แลกเปลี่ยน โดยภายหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งท่ี 1 

ไดมีการสรุปเปนเทคนิคและข้ันตอนประเด็นดานการวิจัย 

และดานการจัดการเรียนการสอนออนไลน และทําเปน

เอกสารแจกคณาจารยในคณะ 

     รวมท้ังมีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งท่ี 2 

ท้ังดานการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสอบถาม

ผลหลังจากไดใชเอกสารท่ีสรุปเทคนิคและข้ันตอนไปแลว 

พบวา เปนเทคนิคและข้ันตอนท่ีสามารถประยุกตใชกับการ

ทําวิจัยและการจัดการเรียนการสอนไดจริง 

 

  3.1.2 ตารางท่ี 3.64 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ป 2563 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

1 . คณะวิทยาการจัดการผลการดําเนินงานใน

รอบปอยูในระดับท่ีดีมาก ในดานการบรรลุ

เปาหมายตามตัวชี้วัด การจัดทําโครงการ/

กิ จ ก ร ร ม ไ ด ค ร บ ไ ด ท้ั ง ห ม ด แ ล ะ ก า ร ใ ช

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เม่ือเทียบกับผลงาน 

คณะยังคงดําเนินการพัฒนาการจัดทําโครงการอยางตอเนื่อง

เพ่ือใหไดผลงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

2  .คณะควรพัฒนางานวิจัยโดยเฉพาะจาก

แหลงทุนภายนอกใหเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการทํางานวิจัยของคณะใหสูงข้ึน ตลอดจน

เปนการสรางรายไดใหหนวยงาน 

การประชาสัมพันธการสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกผานการ

ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ท้ังทาง E-mail และปาย

ประกาศ 

3 . คณะควรสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตําแหนง

ทางวิชาการใหมีจํานวนมากข้ึน 

คณะจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา เพ่ือเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการมากข้ึน ซ่ึงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับ

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1  ทาน 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

และอยูระหวางการรอผลการเขาสูตําแหนงทางวิชาการอีก 5 

ทาน 

4  .คณะควรมีการพิจารณาปรับแผนการรับ

นักศึกษาใหสอดคลองกับสภาวการ ณปจจุบัน

หรื อปรั บ เปลี่ ย น  หรื อป ดหลั กสู ต ร ท่ี ไม

ตอบสนองต อคว ามต อ งก า รขอ งตล าด 

ตลอดจน คํ านวณต น ทุนต อหลั กสู ต ร ให

สอดคลองและสะทอนความเปนจริง 

จากจํานวนนักศึกษาและสภาวการณปจจุบัน  คณะได

ดําเนินการปดรับนักศึกษาในสาขาท่ีมีผูเรียนนอย เชน สาขา

การเปนประกอบการ และสาขาการจัดการราน อาหารและ

ภัตตาคาร  รวมท้ังปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตรงตาม

ความตองการของตลาด เชน การปรับสมอ .08 ของหลักสูตร

บริหารธุรกิจ  เพ่ือรองรับการลงนามความรวมมือทาง

วิชาการท่ีมหาวิทยา ลัยไดรวมมือกับบริษัทซีพีออลล  และ

ยังได ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม เ พ่ือรองรับความ

ตองการของตลาด แรงงานของประเทศในการผลิตบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยี โลจิสติกส  ซ่ึงไดลงนามความรวมมือทาง

วิชาการกับสมาคม TIFFA 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ คณะไดดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 ขอ และไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลครบท้ัง 4 ขอ เชนกัน โดยไดดําเนินงานไดตรงเปาหมายเกิดผลดีตอการพัฒนาคณะ 

 

 3.2 การบริหารความเส่ียงของคณะ  

 คณะไดดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตาม

ประเด็นยุทธศาสตรพบวา ในพันธกิจดานการผลิตและพัฒนาครู มีเหตุการณความเสี่ยงคือ คณาจารยรุนใหม

ผลิตผลงานวิจัยไดไมมากนักตอปการศึกษา ซ่ึงเปนความเสี่ยงระดับสูง คณะจึงกําหนดแนวทางการแกไขโดย

การประชาสัมพันธโครงการอบรมทักษะวิจัยในทุกชองทาง และจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย 

ในขณะท่ีความเสี่ยงดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยก็อยูในระดับท่ีสูงมาก ซ่ึงทางคณะได

กําหนดแนวทางใหมีการจัดประชุม อบรมจากผูท่ีมีประสบการณจริงในการเขียนเอกสารประกอบการสอน/

ตํารา/หนังสือ และใชผลงานดังกลาวในการขอผลงานทางวิชาการจนสําเร็จ 

 ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงพบวา  

คณะมีความเสี่ยงในดานคณาจารยรุนใหมผลิตผลงานวิจัยไดไมมากนัก ความเสี่ยงสูงในดานการดํารงตําแหนง

ทางวิชาการของคณาจารย คณะดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแตยังไมมีวาลดลงหรือไมในการบริหารความ

เสี่ยง 
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 3.3 ตารางท่ี 3.65 การพัฒนามหาวิทยาลัย การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

ท่ี ช่ือ -นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ช่ืองานท่ีเขารวม หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรา  

สุขะสุคนธ 

โลรางวัลนักวิจัย

ดีเดนจาก

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

นักวิจัยดีเดน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพวรรณ 

วิเศษสินธุ 

โลรางวัลรางวัล

ธนบุรีศรีนพมาศ 

ประจาํป

พุทธศักราช 

2563 สาขาการ

แตงกายผาไทย 

สํานักศิลปและ

วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

สํานักศิลปและ

วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

 

 3.4 ตารางท่ี 3.66 ผลงานท่ีเปนจุดเดนของคณะ  

ท่ี ช่ือ -นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ช่ืองานท่ีเขารวม หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

1. นางสาวธัญภัทร โพธิ์รมไทร รางวัลรอง

ชนะเลิศ อันดับ 

2 การประกวด 

Product 

Champion 

การประกวด 

Product 

Champion “การ

พัฒนาอาหารพ้ืนถ่ิน 

สูมาตรฐานสากล 

เพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจ

ชุมชน ดวย

เทคโนโลยีฉายรังสี” 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร

แหงชาติ (องคการมหาชน) 

2. หลักสูตรอุตสาหกรรม

บริการ มหาวิทยลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

ติดอันดับ TOP 

10

สถาบนัการศึกษา

ราชภัฏดาน การ

บิน ทองเท่ียว 

โรงแรม ป 2564 

การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยอดนิยม ป 2564 

จากการโหวตของ

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนท่ัว

เว็บไซต 

https://www.thaitopu.com 
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ท่ี ช่ือ -นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ ช่ืองานท่ีเขารวม หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ประเทศ ท่ีทําการ

เก็บขอมูลระหวาง

เดือนกันยายน ถึง

พฤศจิกายน 

 

 3.5 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

   จํานวนบัณฑิตท่ีลดลงในแตละป 

 

 3.6 แนวทางการพัฒนาหนวยงานในอนาคต 

  มุงผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 เตรียมตัวเพ่ือใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

สรางองคความรูดานวิทยาการจัดการ สูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

 

ตารางท่ี 3.67 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของคณะวิทยาการจัดการ 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะ 

10 9.80 4.90 ดีมาก 

2. การบริหารความ

เสี่ยง 

5 4.00 4.00 ดี 

3. การพัฒนาคณะ 

     3.1 การไดรับ

รางวัล 

     3.2 การพัฒนา

คุ ณ ภ า พ ข อ ง

บุคลากร 

 

5 

 

3 

 

2 

4.00 

 

3 

 

1 

4.00 ดี 

รวม 20 17.80 4.45 ดี 
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ขอเสนอแนะดานการพัฒนาองคกร  

 1. คณะมีความเสี่ยง 2 ดานไดแก คณาจารยรุนใหมผลิตผลงานวิจัยไดไมมากนัก  และมีความเสี่ยงสูง

ในดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย ซ่ึงยังไมมีผลในการบริหารความเสี่ยง คณะจึงควรให

ความสําคัญในเรื่องนี้และตองมีแผนพัฒนาบุคลากรมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนมากข้ึน เพ่ือการประเมินผล 

 2. ควรพัฒนาบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการใหมีระดับสูงข้ึนและตองเตรียมความพรอม

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการศึกษายุคดิจิทัลและในสถานการณ

โรคระบาด 

 3. ควรนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาคณะใหมากข้ึนท้ังในดานการสอนออนไลน การวิจัยและการ

บริหารงานในคณะ 
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สวนท่ี 4 การสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรและนักศึกษา 
 

 4.1 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จาก

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

  4.1.1 ตารางท่ี 3.68 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในคณะ (จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 62) 

การบริหารงานของคณบดี 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 วิสัยทัศนและภาวะผูนํา 4.10 0.65 ด ี

2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.16 0.63 ด ี

3 หลักธรรมาภิบาล 4.11 0.63 ดี 

4 การบริหารหนวยงาน 4.05 0.60 ด ี

 4.1 การยืดหยุนและปรับตัวตอสถานการณ 4.00 0.60 ด ี

 4.2 การประสานสัมพันธและสื่อสาร 4.12 0.61 ด ี

 4.3 การเรียนรูและใฝรู 4.02 0.57 ด ี

 4.4 การบริหารจัดการภารกิจในภาวะวิกฤติ 4.09 0.65 ดี 

 
4.5 การใหอํานาจและการพัฒนาผูอ่ืน  

ใหอํานาจและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
4.00 0.58 ดี 

เฉล่ียรวม 4.11 0.62 ดี 

 

จากตารางพบวา บุคลากรคณะวิทยาการจัดการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของคณบดี 

ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับ ดี ทุกดาน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

หลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศนและภาวะผูนํา และการบริหารหนวยงาน ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 เปนผูมีวิสัยทัศน

กวางไกล ทันสมัย ชัดเจนในการพัฒนาคณะ และมีทักษะและความสามารถในการนําคณะสู Digital 

Transformation (4.25) ลําดับท่ี 2 1) มีการดําเนินการอยางครบถวน ท้ังการวางแผน  การปฏิบัติงาน และ

สามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 2) มีความยืดหยุนและปรับตัวตอสถานการณรอบตัวไดอยางทันทวงที และ 3) 

พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูหรือทักษะท่ีจําเปน ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องใหกับบุคลากรทุกระดับ 

(4.22) ลําดับท่ี 3 มีความสุขุม รอบคอบ ควบคุมอารมณ และมีปยวาจา และสรางความตระหนักรู มีความ

ตื่นตัวอยูตลอดเวลา และผลักดันและสงเสริมคนในคณะใหเรียนรูอยางตอเนื่อง (4.20) 

 

 

151 

 



  4.1.2 ตารางท่ี 3.69 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ 

ประเมินโดยนักศึกษาในคณะ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

การจัดการเรียนการสอน 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 การเขาสอนตรงเวลาและเต็มเวลา 4.47 0.85 ดี 

2 แจงวัตถุประสงค แนวการสอนและเกณฑการวัดผลใหทราบอยางชัดเจน 4.44 0.72 ด ี

3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปนครูและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี

แกผูเรียน 
4.40 0.65 ดี 

4 สงเสริมการทํางานเปนทีม 4.36 0.74 ด ี

5 สงเสริมใหมีการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะหปญหาดวยตนเอง 4.35 0.61 ด ี

6 ตําราหรือเอกสารประกอบการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคและมี

เนื้อหาครบถวน 
4.34 0.91 ดี 

7 การสอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.32 0.86 ด ี

8 เนื้อหาท่ีสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรแนวการสอนและ

มีความทันสมัย 
4.32 0.86 ดี 

9 กิจกรรมการเรยีนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.32 0.79 ด ี

10 สงเสริมและแนะนําใหนักศึกษาคนควาความรูดวยตนเองเพ่ิมข้ึนจาก

แหลงเรียนรูตาง ๆ เชน หองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ 
4.31 0.89 ดี 

11 ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรายวิชานี้ 4.31 0.82 ดี 

12 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการเรียนรูท่ีไดจากการเรียน

รายวิชานี้ 
4.30 0.79 ดี 

13 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 4.30 0.78 ดี 

14 ประเมินพัฒนาการของผูเรียนเปนระยะและหลากหลายวิธี 4.30 0.74 ด ี

15 ใชสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมชวยใหเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน 4.28 0.76 ด ี

16 มีการใชสื่อการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาคนควาจากเว็บไซต 4.25 0.95 ด ี

17 มีเทคนิคการสอนท่ีกระตุนความสนใจและกอใหเกิดการเรียนรู 4.23 0.81 ด ี

18 มีการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 4.17 0.67 ดี 

19 ประยุกตเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4.15 0.81 ดี 

เฉล่ียรวม 4.31 0.79 ดี 

*กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 100 คน 
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จากตารางพบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการ

จัดการ ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายขอ อยูในระดับ ดี ทุกขอ 

เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 การเขาสอนตรงเวลา

และเต็มเวลา (4.47) ลําดับท่ี 2 แจงวัตถุประสงค แนวการสอนและเกณฑการวัดผลใหทราบอยางชัดเจน 

(4.44) ลําดับท่ี 3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปนครูและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน (4.40) 

 

 4.2 สรุปการสัมภาษณสําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ 

การสัมภาษณคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) การพัฒนาชุมชน การบริการชุมชน เชน การตลาด การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสงเสริม

การขาย 

 2) พัฒนาหลักสูตรแบบปฏิบัติการ โดยรวมมือกับสถานประกอบการ เชน การจัดการงานบริการ

สถานพยาบาล การจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต โดยรวมมือกับ M-BRO และ โรงพยาบาลมิตรประชา 

 3) วารสารคณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการครบ 3 ป และรอเขารับการประเมินเขาฐาน TCI 1 และ 2  

 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 1) การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณโควิด 19 แกปญหาโดยการประชาสัมพันธ อบรมให

ความรูอาจารยประจํา และอาจารยพิเศษเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบและการประเมินผล

ออนไลน 

 2) การลงพ้ืนท่ีเพ่ือบริการชุมชน บริการทองถ่ิน ไมสามารถทําได เนื่องจากสถานการณโควิด 19 โดย

ปรับมาใชการออนไลน หรือลงพ้ืนท่ีแบบกลุมยอยแทน 

 3) จํานวนนักศึกษาลดลง แกปญหาโดยการประชาสัมพันธ ปรับเปลี่ยนหลักสูตร เชน credit bank, 

โมดูล และวิชาเลือกเสรีท่ีใชในการพัฒนาอาชีพ 

 4) แนวทางแกไขปญหาเรื่องบุคลากร ประชาสัมพันธโดยใช Line หรือ DRU Mail ประชุมชี้แจงการ

เปลี่ยนแปลง และจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนงานในแตละดาน 

 

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) ปรับรูปแบบการสอนแบบโมดูล เรียนแลวสามารถประกอบอาชีพได เปนวิชาเลือกเสรี หรือ non-

credit ขณะนี้คณะกําลังจัดทําหลักสูตรการจัดการธุรกิจรานกาแฟ และการจัดการธุรกิจรานตัดผม 

 2) จัดทํารายวิชาแบบ credit bank  เปนรายวิชา 

 3) พัฒนาหลักสูตรแบบ Sand Box หลักสูตรการจัดการสถานีระบบขนสงทางราง 
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 4) จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย ภาคอุตสาหกรรม โดยรวมกับ 4 คณะ ไดรับ

งบประมาณสนับสนุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 30 ลานบาท แตจะเริ่มดําเนินการปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  และมหาวิทยาลยัสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการโครงการกอน  

 5) พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท รองรับนักศึกษาจีน 

 6) พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก ดานการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี เพ่ือรองรับนักศึกษาไทย และ

จีน 

 7) พัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 8) พัฒนางานตามวิสัยทัศนท่ีไดเสนอไวแกสภามหาวิทยาลัย 

 9) มหาวิทยาลัยปรับตัวโดยการสรางเครือขายความรวมมือ เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับนักศึกษา 

แกไขปญหารวมกัน รวมมือกับหนวยงาน รวมไปถึงชุมชน เพ่ือรวมกันออกแบบหลักสูตร เนนการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือประกอบอาชีพ ตามบริบทของโลก องคกรตองมีการปรับตัวและอบรมพัฒนาบุคลากรในองคกร

อยูตลอดเวลา 

 

การสัมภาษณประธานหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) การพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ โดยทําความรวมมือกับบุคคลภายนอก เขามาชวยพัฒนา

นักศึกษา ไดแก หลักสูตรการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต หลักสูตรการจัดการงานบริการสถานพยาบาล 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกสเพ่ือการกระจายสินคา 

 2) การพัฒนาชุมชน ไดรวมพัฒนาชุมชนตามนโยบายมหาวิทยาลัย และนโยบายของกระทรวง คือ

โครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล  U2T ท่ีทําอยางตอเนื่อง โดยไดนําทุกหลักสูตร มีจํานวน 9  หลักสูตร เขารวม

พัฒนาชุมชนในโครงการ  U2T ท้ังหมดและท่ีเดนชัดคือ การพัฒนาชุมชนบานขุนสมุทรจีน ท่ีแหลมฟาผา 

สามารถพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และพัฒนาเปนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ไดรับรางวัลอันดับท่ี 4 ของประเทศ 

ในดานการจัดการชุมชนทองเท่ียว มีความโดดเดนในการจัดการขยะ คือเปนตําบลท่ีตั้งอยูแนวชายฝงทะเล ได

นําความรูตาง ๆ เขามาใชในชุมชนสงผลใหมีการนําขยะพลาสติการีไซเคิลทําเปนผลิตภัณฑใหม 

 3) คณะวิทยาการจัดการมีรายวิชาท่ีพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนอยูในรูปของ e-learning 

จํานวนมาก อาจารยทุกคนใหความรวมมือในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน และสามารถพัฒนาตนเอง 

สามารถจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลนใหกับนักศึกษาได 

 4) สาขาการจัดการสรางสรรคดิจิตอลคอนเทนต หลักสูตรเพ่ิงสําเร็จในปนี้ คณบดีมีนโยบายตั้งแตป 

2562 คณบดีไดวางแผนวาหลักสูตรกําลังจะเปลี่ยนไป จึงใหชวยกันวิเคราะห ศึกษาและพัฒนา วาควรจะไปใน

ทิศทางใด จนเปนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนในปจจุบันนี้  
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 5) คณะและหลักสูตรบริหารมีการพัฒนาเรื่องการสะสมหนวยการเรียนรู Credit Bank เพ่ือเปด

โอกาสเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจไดเสริมการพัฒนาสายวิชาชีพใหกับ

บุคคลภายนอกและผูสนใจ โดยตั้งเปาหมายวาหากสนใจเก่ียวกับวิชาชีพเหลานี้ ตองเรียนรายวิชาใดบาง และ

ยังสามารถมาเทียบโอนไดกับรายวิชาในคณะ เพ่ือจะเปนบัณฑิตของคณะในอนาคต 

 6) โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเรียกวา PPP ซ่ึงไดรับเงินสนับสนุนจาก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวน 30 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการท่ี

หาความรวมมือจากภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ กับพ้ืนท่ีใกลเคียงท้ังหมด โครงการนี้เริ่มตน

พัฒนาท่ีจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีพ้ืนท่ีในจังหวัด สมุทรปราการ และมี

ภาคอุตสาหกรรมจํานวนมาก ภาคอุตสาหกรรมตองการการพัฒนา ในหลายภาคอุตสาหกรรม ไมวาจะเปน

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี ท่ีเปดกวางมากข้ึนและไดรับการสนับสนุน ทุก

หลักสูตรไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานนี้ ชวยกันเขียนโครงการ การพัฒนา รีสกิล อัพสกิล นิวสกิล และ

นําเสนอไดรับการอนุมัติ ลักษณะ non-degree เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เปน

โครงการหลักสูตรระยะสั้น แตละสกิลของความตองการของภาคอุตสาหกรรม ไดวางแผนไวมี 3 รูปแบบท้ัง

อัพสกิล รีสกิล และนิวสกิล ตอนนี้คณะมีพารทเนอรเขามาชวยกันเขียนความตองการพัฒนาทักษะท่ีสําคัญ

กอนออกมาเปนหลักสูตรรวมกันพัฒนาระหวางภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย 

 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 1) มีประกาศใหประธานหลักสูตร สามารถสอนไมเกิน 9  คาบได  แตในความเปนจริงการเบิกจายไม

สามารถเบิกไดเพราะอาจารยสอนไมถึง 12 คาบ จึงไมสามารถเบิกคาสอนได เพราะระเบียบการเงินไมรองรับ 

ประธานหลักสูตรไมไดตองการสอนคาบนอย แตตองการความชัดเจนวาควรตองทําอยางไร เพราะในหนาท่ี

ของประธานหลักสูตร ไมมีคาตอบแทน แตภาระงานมีจํานวนมาก และปจจุบันไมไดสอนอยางเดียว ดังนั้น

ตองการ ความชัดเจนของมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การเงิน วาจะใหดําเนินการเบิกอยางไร 

เรื่องของการเรียนการสอน เม่ือประกาศของมหาวิทยาลัยยังไมออกหรือยังไมมีความชัดเจนในการจัด

ตารางสอน 

 2) จํานวนนักศึกษาลดลง และพยายามขยายชองทางทางการศึกษาใหกวางข้ึน เชน ในลักษณะเปนรูป

ของโมดูล เพ่ือท่ีจะนํามาเปน Credit Bank ได เพ่ือเปดโอกาสและรับนักศึกษามากข้ึน สวนภาคอุตสาหกรรมก็

ตองการอยากใหมาเปนนักศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ไมไดตั้งเปาเฉพาะไดนักศึกษา ม  .6  เพียงอยางเดียว และ

การสื่อสารตอนนี้มีปญหามากเพราะโควิด ไมสามารถท่ีจะเขาไปลงประชาสัมพันธท่ีโรงเรียนไดเลย ทาง

โรงเรียนก็คอนขางปดก้ันไมใหเขาไปประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการมีทีมประชาสัมพันธตามโรงเรียน

ดวยลักษณะของออนไลนมีตอบรับมาเพียงโรงเรียนเดียว พยายามออกหลักสูตรระยะสั้นหลายหลักสูตร และ

เปดเปน Credit Bank เชน หลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตรสามารถลง Credit Bank ไดก่ีรายวิชาเพ่ือท่ีจะดึง

นักศึกษาเขามา ไมวาจะเปนโมดูล Credit Bank Sandbox เปดชองทางใหนักศึกษาเขามาหลากหลายรูปแบบ 
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ไมจํากัดอายุ ไมจํากัดเพศ ไมจํากัดวัย มีท่ีทําสงมหาวิทยาลัยไปหนึ่งหลักสูตรระยะสั้นเปดรับตั้งแต ม  .4  เขามา

เก็บ ก็พยายามก้ันรายวิชาเหลานั้นใหเปน Credit Bank ใหได  

   

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) ในการสอนออนไลน อาจารยตองใชอุปกรณของตัวเองเปนหลัก  

 2) ระบบอินเตอรเน็ตมีความเสถียร  

 3) อยากใหมหาวิทยาลัยมีหนวยงาน ตั้งข้ึนมาใหความรู และความชัดเจนเก่ียวกับโครงการ U2T 

 

ขอเสนอแนะดานการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร 

 ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธหลักสูตร เปนรูปแบบดิจิตอลมารเก็ตติ้ง ผานชองทาง 

Social Media ตาง ๆ เชน Facebook YouTube เปนตน 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ     

 1.1 ตารางท่ี 3.70 การดําเนินงานตามพระบรมราโชบาย  

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวน 41 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,780,253.35 

บาท โดยมีโครงการดังตอไปนี้ 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1.1.1 การพัฒนาทองถ่ิน  

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชาใบหมอน 79,400 

2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑทอฟฟลูกจาก  49,600 

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑกะปและผลิตภัณฑจากกะปกึ่งสําเร็จรูป  200,000 

4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสบูจากลูกจาก 36,094 

5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑผามัดยอม 12,199.6 

6 โครงการพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อธุรกิจสินคาชุมชน (OTOP)   40,000 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซอมเครื่องใชไฟฟาในชุมชน 304,920 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารและศิลปะประดิษฐในชุมชน 200,000 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุและบุคคลท่ัวไปในชุมชน 39,200 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพการทําอาชีพของชุมชนดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล E-commerce 

30,000 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมเยาวชนและชุมชน สรางความรกัความสามคัคี 

เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอื่น ภายใตพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

215,299.75 

12 โครงการเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 “พระ

บิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” ประจําป 2564 

4,500 

13 โครงการพัฒนาเว็บไซตศูนยเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงแวดลอมในชุมชน 20,000 

14 โครงการสงเสริมการจัดการขยะตนทางชุมชนตนแบบ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 18,200 

15 โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรในการวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอม  14,200 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารปลอดภัยสูชุมชน 10,370 

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตอาหารหมักพื้นบานเพื่อสุขภาพ 3,600 

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงบูรณาการงานคหกรรมศาสตรสูชุมชน  

“การประเมินภาวะโภชนาการและแนวทางในการปองกันในประเทศไทย” 

50,000 

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศลิปประดิษฐดอกไมจากดินไทย 20,000 

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการประกอบอาหารไทย  15,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษภมูิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการประกอบขนม

ไทย 

15,000 

1.1.2 การผลิตและพัฒนาครู  

1 1. โครงการพฒันาศักยภาพคณาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 26,000 

2 โครงการอบรมเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการสําหรับบุคลากรสาย

วิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3,600 

3 โครงการอบรมพฒันาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรายงานวิชาการ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1,800 

1.1.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 69,550 

2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 48,900 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ 39,585 

4 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม  24,995 

5 โครงการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานจิตอาสา

และรักษส่ิงแวดลอม 

3,600 

6 โครงการเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา 25,000 

7  โครงการสงเสริมความรูการประกันคุณภาพเสริมสรางภาวะผูนําและการดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8,200 

8 โครงการอบรมบริการวิชาการวิชาชีพแกศิษยเกาและผูสนใจ 25,000 

9 โครงการการฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานชางไฟฟาภายในอาคาร 4,600 

10 โครงการศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารชุมชน 28,500 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะขั้นสูงเพื่อเตรียมความพรอมรองรับงาน

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร 

25,600 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

9,200 

13 โครงการไอทีพี่สอนนอง 12,500 

14 โครงการอนุรักษสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานการจัดการส่ิงแวดลอม 3,600 

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 21,225 

16 โครงการเตรียมความพรอมคณติวิทยเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัย 30,000 

17 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา ประจําป 2564 30,800 

รวมจํานวนโครงการ 41 โครงการ 1,780,253.35 บาท 
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 1.2 การผลิตบัณฑิต 

  1.2.1  ตารางท่ี 3.71 แผน-ผลการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2563 - 2564   

สาขาวิชา 

กรุงเทพฯ สมุทรปราการ 

แผนรับ นศ. จํานวน นศ. คิดเปนรอยละ แผนรับ นศ. จํานวน นศ. คิดเปนรอยละ 

63 64 63 64 63 64 63 64 63 64 63 64 

สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดลอม 15 30 7 0 46.67 0.00 15 30 0 6 0.00 20.00 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 60 30 29 19 48.33 63.33 15 30 10 7 66.67 23.33 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม 

15 30 4 0 26.67 0.00 15 30 8 14 53.33 46.67 

สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัล 15 30 6 3 40.00 10.00       

สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา 15 30 7 10 46.67 33.33 15 30 0 0 0.00 0.00 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 30 30 16 12 53.33 40.00 30 30 12 23 40.00 76.67 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 30 30 2 0 6.67 0.00       

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 15 30 4 6 26.67 20.00 0 30 0 0 0.00 0.00 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา       30 40 13 11 43.33 27.50 

รวม 195 240 75 50 38.46 20.83 120 220 43 61 35.83 27.73 

 

  1.2.2 ตารางท่ี 3.72 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

         ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คุณลักษณะ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.36 0.60 มาก 

1.1 เคารพและปฏิบัตติามกฎขอบังคับขององคกร 4.30 0.65 มาก 

1.2 มีคณุธรรมจรยิธรรมและความซื่อสัตยในวิชาชีพ 4.33 0.62 มาก 

1.3 มีนํ้าใจ เสยีสละ และเห็นแกประโยชนสวนรวม 4.41 0.55 มาก 

1.4 ประพฤตตินอยูในศีลธรรมอันดี 4.37 0.56 มาก 

2. ดานความรู 4.12 0.68 มาก 

2.1 มีความรู ความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 4.28 0.59 มาก 

2.2 สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการทํางานได 4.10 0.67 มาก 

2.3 สามารถบูรณาการความรู ตอยอดองคความรูได 4.01 0.72 มาก 

2.4 คุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย 4.10 0.70 มาก 

3. ดานทักษะทางปญญา 4.18 0.69 มาก 

3.1 มีความสามารถในการคดิวิเคราะห แกไขปญหาและตดัสินใจ 3.92 0.82 มาก 

3.2 มีความเช่ือมั่นในตนเอง ทักษะความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน 4.24 0.65 มาก 

3.3 มีความสามารถในการแกไขปญหาเชิงสรางสรรค 4.28 0.57 มาก 

3.4 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง 4.27 0.63 มาก 
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คุณลักษณะ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.33 0.58 มาก 

4.1 มีความมานะอดทน ตรงตอเวลา มีความฉลาดทางอารมณ 4.29 0.64 มาก 

4.2 มีนํ้าใจ สภุาพออนนอม มีมนุษยสัมพันธด ี 4.44 0.55 มาก 

4.3 รับฟงความคดิเห็นผูอ่ืน มีทักษะการทํางานเปนทีม 4.31 0.49 มาก 

4.4 มีความรับผดิชอบในหนาท่ี ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 4.27 0.61 มาก 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.15 0.68 มาก 

5.1 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลและตัวเลขเพ่ือการตัดสินใจ 4.35 0.59 มาก 

5.2 มีทักษะในการใชภาษาในการสื่อสาร ท้ังฟงพูดอานเขียนได 4.00 0.65 มาก 

5.3 มีทักษะในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ สืบคนขอมลูได 3.97 0.78 มาก 

5.4 สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง วิเคราะหและแกไขปญหาได 4.27 0.62 มาก 

6. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักณของคณะและมหาวิทยาลัย 4.31 0.61 มาก 

6.1 มีคณุธรรม จริยธรรม 4.37 0.52 มาก 

6.2 มีทักษะชีวิต 4.22 0.70 มาก 

6.3 มีทักษะทางวิชาชีพ 4.35 0.58 มาก 

6.4 มีทักษะทางคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 4.30 0.60 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 4.21 0.11 มาก 

7. คุณลักษณะบัณฑิตตามวิชาชพี (กรณีมีองคกรวิชาชีพ) 4.18 0.49 มาก 

7.1 ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางเครงครัด 4.02 0.78 มาก 

7.2 มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนด 4.34 0.64 มาก 

จากตาราง สรุปไดวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิทยศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.21 โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในอยูใน

ระดับมากทุกดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของคณะและมหาวิทยาลัย สวนความพึงพอใจในตอ

คุณลักษณะบัณฑิตตามวิชาชีพ (กรณีมีองคกรวิชาชีพ) อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.18 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.36 โดยความพึง

พอใจอยูในระดับมากในทุกขอยอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในขอยอย

ตาง ๆ เรียงจากมากไปนอย ไดแก การมีน้ําใจ เสียสละ และเห็นแกประโยชนสวนรวม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดวย

คาเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือการประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ดวยคาเฉลี่ย 4.37  การมีคุณธรรมจริยธรรม

และความซ่ือสัตยในวิชาชีพ และการเคารพและปฏิบัติตามกฎขอบังคับขององคกร ดวยคาเฉลี่ย 4.33 และ 

4.30 ตามลําดับ 
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ดานความรู ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.12 โดยความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากทุกหัวขอยอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในขอยอยตาง ๆ เรียง

จากมากไปนอย ไดแก มีความรู ความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดวยคาเฉลี่ย 4.28 

รองลงมาคือสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการทํางานได และคุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย ดวย

คาเฉลี่ย 4.10 และสามารถบูรณาการความรู ตอยอดองคความรูได ดวยคาเฉลี่ย 4.01 ตามลําดับ 

ดานทักษะปญญา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.18 โดยความพึงพอใจ

อยูในระดับมากทุกหัวขอยอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในขอยอยตาง ๆ 

เรียงจากมากไปนอย ไดแก มีความสามารถในการแกไขปญหาเชิงสรางสรรค มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดวยคาเฉลี่ย 

4.28 รองลงมาคือ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ดวยคาเฉลี่ย 4.27 มีความเชื่อม่ันในตนเอง ทักษะ

ความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน ดวยคาเฉลี่ย 4.24 และความสามารถในการคิดวิเคราะห แกไขปญหาและตัดสินใจ 

ดวยคาเฉลี่ย 3.92 ตามลําดับ 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก ดวยคาเฉลี่ย 4.33 โดยความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกหัวขอยอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอยอยพบวา 

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในขอยอยตาง ๆ เรียงจากมากไปนอย ไดแก มีน้ําใจ สุภาพออนนอม มีมนุษย

สัมพันธดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดวยคาเฉลี่ย 4.44 รองลงมาคือรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน มีทักษะการทํางานเปนทีม 

ดวยคาเฉลี่ย 4.31 มีความมานะอดทน ตรงตอเวลา มีความฉลาดทางอารมณ         ดวยคาเฉลี่ย 4.29 และมี

ความรับผิดชอบในหนาท่ี ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ดวยคาเฉลี่ย 4.27 ตามลําดับ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.15 โดยความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกหัวขอยอย         เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในขอยอยตาง ๆ เรียงจากมากไปนอย ไดแก มี

ทักษะในการวิเคราะหขอมูลและตัวเลขเพ่ือการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดวยคาเฉลี่ย 4.35 รองลงมาคือ

สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง วิเคราะหและแกไขปญหาได ดวยคาเฉลี่ย 4.27 มีทักษะในการใชภาษาในการสื่อสาร 

ท้ังฟงพูดอานเขียนได ดวยคาเฉลี่ย 4.00 และมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนขอมูลได ดวย

คาเฉลี่ย 3.97 ตามลําดับ 

ดานคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักณของคณะและมหาวิทยาลัย ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.31  โดยความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกหัวขอยอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอยอย

พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในขอยอยตาง ๆ เรียงจากมากไปนอย ไดแก มีคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ดวยคาเฉลี่ย 4.37 รองลงมาคือมีทักษะทางวิชาชีพ ดวยคาเฉลี่ย 4.35 มีทักษะทางคอมพิวเตอร และ

ภาษาอังกฤษ ดวยคาเฉลี่ย 4.30 และมีทักษะชีวิต ดวยคาเฉลี่ย 4.22 ตามลําดับ 

ดานคุณลักษณะบัณฑิตตามวิชาชีพ (กรณีมีองคกรวิชาชีพ) สาขาท่ีมีองคกรวิชาชีพไดแก สาขา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และสาขาวิศวกรรมไฟฟา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด       ดวย

คาเฉลี่ย 4.18 โดยความพึงพอใจอยูในระดับมากท้ังสองขอยอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอยอยพบวา 2      มี
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ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดวยคาเฉลี่ย 4.34 และรองลงมาคือปฏิบัติงานตาม

จรรยาบรรณในวิชาชีพอยางเครงครัดดวยคาเฉลี่ย 4.02  

จุดเดนของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีในทรรศนะของผูใชบัณฑิต ไดแก การมีน้ําใจ 

สุภาพออนนอม มีมนุษยสัมพันธดี มีน้ําใจ เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม และการประพฤติตนอยูใน

ศีลธรรมอันดี จุดท่ีควรสงเสริมเพ่ิมเติมของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีในทรรศนะของผูใช

บัณฑิต ไดแก การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห แกไขปญหาและตัดสินใจ การมีทักษะในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนขอมูล การมีทักษะในการใชภาษาในการสื่อสาร ท้ังฟงพูดอานเขียน ขอเสนอแนะ

จากผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก การเพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห และดาน

ภาษาใหกับบัณฑิต เพ่ือตอบสนองความตองการขององคกรในปจจุบัน 

 

      1.2.3 ตารางท่ี 3.73 การไดรับรางวัลของนักศึกษา 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล รางวัลที่ไดรับ ชื่องานที่เขารวม หนวยงานที่มอบรางวัล 

1 นายกฤษณะ มวงวิเชียร very good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC
2
 2021) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

2 นายรัฐพล สุขประเสริฐ very good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

3 นายสวิตต ปาตะ very good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

4 นายณฐกฤตย นาคทอง very good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

5 นายปฎิพล ใจเย็น very good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล รางวัลที่ไดรับ ชื่องานที่เขารวม หนวยงานที่มอบรางวัล 

6 นายคมกริช อุดชุมพิสัย very good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

7 นายณรงคชัย  

ซื้อพัฒนารุงโรจน  

good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

8 นางสาวภาวิณี แกวเจริญ good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

9 นายเจษฎาพร บัวรอด good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

10 นายพงศธร บุญชู good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

11 นายมนัญชัย สินสุวรรณ good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

12 นายพนมพร เกี่ยงหลา good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

13 นายสิทธิพงษ นักรอง good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล รางวัลที่ไดรับ ชื่องานที่เขารวม หนวยงานที่มอบรางวัล 

14 นายศรีสุข เน่ืองบุรี good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

15 นายชานนท เรือนแกว good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

16 นายสหัสชัย คงมั่น good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

17 นายจีรเมธ ตรีกิจจําเริญ good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

18 นายวราเมธ            

ธนะชัยวิวัฒน 

good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

19 นางสาวนริศรา ชัยคง good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

20 นางสาวฉัตรติพร     ยอด

รัก 

good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

21 นางสาวกรกช         บุตร

โยจันโท 

good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล รางวัลที่ไดรับ ชื่องานที่เขารวม หนวยงานที่มอบรางวัล 

22 นายเดชชัย ธรรมขันคํา good paper award การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเซีย 

ครั้งท่ี 9 (AUC2 2021 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

23 นางสาวณัฐการณ  

ขวัญศรี 

รางวัลนําเสนอยอดเย่ียม  การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ สําหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ครั้งท่ี 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

 

 2.3 ตารางท่ี 3.74 การวิจัย 

      กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ทุนภายใน 

    มีงานวิจัยจํานวน 9 เรื่อง รวมงบประมาณท้ังสิ้น .862,500. บาท โดยมีงานวิจัย

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 3 เรื่อง 

  ทุนภายนอก 

    มีงานวิจัยจํานวน 5 เรื่อง รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,006,800 บาท โดยมีงานวิจัย

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 5 เรื่อง   

ที่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

 

งานวิจัย

อื่นๆ 

 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

1 นางสาวบุษกร          

สุทธิประภา 

นวัตกรรมอาหารและ

ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ

สําหรับผูสูงอายุ 

    

2 ผศ.ดร.ศตรัตน  ทิพยผอง การพัฒนาเกณฑมาตรฐาน

การบริโภคอาหารภมูิปญญา

ไทยเพื่อการดูแลสุขภาพกลุม

ผูสูงอายุ 

    

3 อาจารยพรทิพย ธนรติกุล ผลิตภัณฑโจกกึ่งสําเร็จรูป

เสริมแคลเซียมสําหรับ

ผูสูงอายุ 

    

4 ผศ.จันวิภา สุปะกิ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑพุดด้ิงงา     
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ที่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

 

งานวิจัย

อื่นๆ 

 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

ดําผสมโยเกิรต 

5 อาจารยขายทอง        

ชุนหสุวรรณ 

นวัตกรรมภูมิปญญาการจัด

สํารับเมนูอาหารไทยเพื่อการ

ดูแลสุขภาพกลุมผูสูงอายุ 

    

6 ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ  ภูสมมา นวัตกรรมอบแหงไฮบริด

สําหรับการแปรรูปอาหารเพื่อ

เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและ

สรางรายไดใหกับชุมชน 

    

7 อาจารยชาญฉจิต         

วรรณนุรักษ 

การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวล

อัดแทงจากตนธูปฤาษ ี

    

8 ผศ.สถาพร             

จํารัสเลิศลักษณ 

การพัฒนาเครื่องสับเปลือก

มะพราวออน 

    

9 อาจารยวงจันทร   นุนคง การเพิ่มมูลคาเศษวัสดุเหลือ

ใชจากใบออย ฟางขาว และ

กากกาแฟสูวัสดุปลูกอัดกอน

ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

    

10 ผศ.ดร.ธิติมา เกตุแกว การผลิตวัสดุทดแทนไมอัด

จากธูปฤาษีผสมวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตร 

    

11 อาจารยเอกรินทร         

ต้ังนิธิบุญ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ชุมชน เพื่อการบริหารจัดการ

ชุมชนแบบมีสวนรวมของเขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร          

    

12 ผศ.ดร.สุชาติ หัตถสุวรรณ ก า ร พั ฒ น า ชุ ด เ ฝ า ร ะ วั ง

แสดงผล แจงเตือนและ

ควบคุมปริมาณฝุนละออง

ขนาดเล็ก (PM2.5) ดวย

ระบบ IoT 

    

13 อาจารยวรวิทย            ลี ก า ร พั ฒ น า แ บ บ จํ า ล อ ง     
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ที่ รายชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย 

งานวิจัย

เพ่ือการ

พัฒนา

ทองถ่ิน 

 

งานวิจัย

อื่นๆ 

 

งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

ลาวรรณ โครงสรางโรงเรือนเพื่อแปร

รูปอาหารดวย  พลังงาน

แสงอาทิตยและเตาชีวมวลใน

พื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

14 อาจารยณัฐคมณ      

ไพศาลวัสยศ 

การพัฒนาระบบการประเมิน

ความพรอมกระบวนการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

    

รวม 8 6 9 5 

 

 2.4 ตารางท่ี 3.75 การบริการวิชาการ 

       โครงการบริการวิชาการ   

  มีโครงการท้ังหมด 18 โครงการ โดยแบงตามประเภท ดังนี้ 

      - โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมมือกับทองถ่ิน     จํานวน 16 โครงการ 

      - โครงการอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ   จํานวน 6 โครงการ 

      - โครงการอ่ืน ๆ       จํานวน 2 โครงการ 

        รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,307,583 บาท  

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ประเภทโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

โครงการ/

กิจกรรม 

ที่รวมมือกับ

ทองถ่ิน 

โครงการอันสืบ

เนื่องมาจาก

โครงการ

พระราชดําริ 

อื่นๆ 

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ชาใบหมอน ✓ ✓  79,400 

2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ทอฟฟลูกจาก ✓ ✓  49,600 

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑกะปและผลิตภัณฑจาก

กะปกึ่งสําเร็จรูป 

✓ ✓  200,000 

4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ สบูจากลูกจาก ✓ ✓  36,094 

5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑผามัดยอม ✓ ✓  12,199.6 
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ประเภทโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

โครงการ/

กิจกรรม 

ที่รวมมือกับ

ทองถ่ิน 

โครงการอันสืบ

เนื่องมาจาก

โครงการ

พระราชดําริ 

อื่นๆ 

6 โครงการพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อธุรกิจสินคาชุมชน 

(OTOP)   

✓   20,000 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซอม

เครื่องใชไฟฟาในชุมชน 

✓   304,920 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหาร

และศิลปะประดิษฐในชุมชน 

✓   200,000 

9 โครงการอบรมพฒันาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก: โครงการเพิ่ม

คุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ 

✓   39,200 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพ

การทําอาชีพของชุมชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล E-

commerce 

✓   30,000 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสงเสริม

เยาวชนและชุมชน สรางความรักความสามคัคี 

เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอื่น ภายใต

พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข” 

✓ ✓  215,299.75 

12 โครงการเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 “พระบิดาแหง

วิทยาศาสตรไทย” ประจําป 2564 

  ✓ 4,500 

13 โครงการพัฒนาเว็บไซตศูนยเรียนรูการจัดการขยะ

มูลฝอยและส่ิงแวดลอมในชุมชน 

✓   20,000 

14 โครงการสงเสริมการจัดการขยะตนทางชุมชน

ตนแบบ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

✓   18,200 

15 โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอม 

✓   14,200 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหาร

ปลอดภัยสูชุมชน 

✓   10,370 

168 

 



ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ประเภทโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

โครงการ/

กิจกรรม 

ที่รวมมือกับ

ทองถ่ิน 

โครงการอันสืบ

เนื่องมาจาก

โครงการ

พระราชดําริ 

อื่นๆ 

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิต

อาหารหมักพื้นบานเพื่อสุขภาพ 

✓   3,600 

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงบูรณาการงานค

หกรรมศาสตรสูชุมชุน“การประเมินภาวะ

โภชนาการและแนวทางในการปองกันในประเทศ

ไทย” 

  ✓ 50,000 

รวม 16 6 2 1,307,583 

 

 2.5 ตารางท่ี 3.76 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  มีจํานวน 3 โครงการ มีงบประมาณท้ังสิ้น 50,000 บาท 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปประดิษฐดอกไมจากดินไทย 20,000 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการประกอบ

อาหารไทย  

15,000 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการประกอบ

ขนมไทย  

15,000 

รวม 50,000 
 

ขอเสนอแนะดานการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 1. ควรขยายฐานบัณฑิตจาก age group มาเปน nonage group ใหมากข้ึน  

 2. ควรสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากร ในรูปแบบ non degree เพ่ือเปนการ

ใชศักยภาพของคณะใหสูงสุดเต็มประสิทธิภาพ 

 3. ขยายเพ่ิมเติมแหลงทุนวิจัย และการพัฒนางานวิจัยในรูปแบบ cluster ใหมากข้ึน 
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สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  

 2.1 ตารางท่ี 3.77 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 9 9 100 ดีมาก 

2. การผลิตและพัฒนาครู 4 4 100 ดีมาก 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 13 13 100 ดีมาก 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 7 7 100 ดีมาก 

รวม 33 33 100 ดีมาก 

ผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยตีัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร     

รอยละ 100 อยูในระดับดีมาก ในทุกยุทธศาสตร 

 

ตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย ไดแก 

          - 

  

2.2 ตารางท่ี 3.78 การใชจายงบประมาณ  

            2.2.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร  และการเบิกจายงบประมาณเม่ือสิ้นปงบประมาณ 

  1. งบประมาณแผนดิน    จํานวน   8,941,686  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   5,971,244  บาท  เบิกจายไดรอยละ 66.78 

  2. งบประมาณรายได      จํานวน   6,915,000  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   3,979,390.80  บาท เบิกจายไดรอยละ 57.55 

                     3. งบประมาณรวม        จํานวน  15,856,686  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   9,950,634.53  บาท  เบิกจายไดรอยละ 62.75 

ไตร

มาสท่ี 

งบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายได รวม 

เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ 

1 30.00 468,975 5.24 30.00 70,878.75 1.03 30.00 539,853.75 3.40 

2 52.00 2,545,421.36 28.47 52.00 559,727.15 8.09 52.00 3,105,148.51 19.58 

3 74.00 3,360,367.16 35.50 74.00 1,407,400.70 20.35 74.00 4,767,767.86 30.06 

4 96.00 5,971,243.73 66.78 96.00 3,979,390.80 57.55 96.00 9,950,634.53 62.75 

รวม 5,971,243.73 66.78 96.00 3,979,390.80 57.55 96.00 9,950,634.53 62.75 
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ผลการเบิกจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและรายไดยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดในรายไตรมาส 

โดยเฉพาะรายไตรมาสที่ 1 และ 2 และการเบิกจายในภาพรวมต่ํากวาเปาหมายโดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน         

ที่เบิกจายไดเพียงรอยละ 66.78  

หมายเหตุ  1.  เงินกันเหลื่อมป งบประมาณแผนดิน           -      บาท 

    2. เงินกันเหลื่อมป งบประมาณรายได       707,000  บาท 

       2.1 คาตอบแทนการสอนภาคพิเศษ       664,000  บาท 

       2.2 โครงการวิจัยสรางองคความรูและวิจัยติดตามผลบัณฑิต   43,000 บาท 
 

 2.3 ตารางท่ี 3.79 การดําเนนิงานโครงการและกิจกรรม  

ยุทธศาสตรท่ี 
จํานวน 

โครงการท้ังหมด 

โครงการ 

แลวเสร็จ 

รอยละผลการบรรลุ 

ตามจุดประสงค 

ของโครงการท่ีทํา 

   รอยละ 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 45 42  93.33 100 

2. การผลิตและพัฒนาครู 3 3 100.00 100 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 79 77 97.46 100 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  9 9 100.00 100 

รวม 136 131 96.32 100 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีดดําเนินโครงการ/กิจกรรม 131 กิจกรรม จากกิจกรรมท่ีกําหนดไว

ในแผน 136 โครงการ คิดการดําเนินกิจกรรมไดรอยละ 96.32 และทุกกิจกรรมท่ีไดดําเนินโครงการก็มี

ผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวในทุกโครงการ ผลการดําเนินการในดานนี้นับวา อยูในระดับท่ีดีมาก 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ ไดแก 

- โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดดวยภูมิปญญาทองถิ่นของคนในชุมชน 

- โครงการยกระดับสินคา OTOP 

- โครงการสรางการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีดีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาภาคพิเศษ 
 

 2.4 ตารางท่ี 3.80 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

      ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ เปรียบเทียบ 3 ปงบประมาณ 

งบประมาณ ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 

งบแผนดิน 8,058,377 8,418,355 8,941,686 

เบิกจาย (รอยละ) 7,839,271 (97.28) 6,989,478 (38.03) 5,971,243 (66.78) 

งบรายได 11,659,633 9,082,000 6,915,000 

เบิกจาย (รอยละ) 8,201,030 (70.33) 4,972,352 (55.08) 3,979,390 (57.55) 
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 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับงบประมาณแผนดินป พ.ศ.2562  8 ลานกวาบาท  ในป 2563 

ไดรับงบประมาณแผนดินเพ่ิมข้ึนเปน 8 ลานกวาบาท ในปงบประมาณ 2564 ไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึนเปน 8 

ลานกวาบาท  สวนงบประมาณรายไดป 2562 ไดรับงบประมาณ 11 ลานกวาบาท ปงบประมาณ 2563 ไดรับ

งบประมาณลดลงเปน  9 ลานกวาบาท สวนในป 2564 ไดรับงบประมาณลดลง  6 ลานกวาบาท 

 

  ตารางท่ี 3.81 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 

 ยุทธศาสตรท่ี 
รอยละ 

การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 

การใชจาย 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 100 46.26 

2. การผลิตและพัฒนาครู 100 21.57 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 100 60.59 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 100 57.31 

จากตารางแสดงวา ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ เม่ือเทียบกับการบรรลุเปาหมายสวนมาก 

อยูในระดับท่ีดีทุกยุทธศาสตร  แตเนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ทําใหผูบริหารโครงการตอง

จัดทําโครงการแบบออนไลน และไมสามารถลงพ้ืนท่ีชุมชนได จึงไมสามารถเบิกจายงบประมาณตามแผนท่ี

กําหนดไว 
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ตารางท่ี 3.82 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

อยูในระดับดี 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การบรรลุ

เปาหมายตัวชี้วัดตาม

ยุทธศาสตร 

10 10.00 5.00 ดี 

2. การใชจาย

งบประมาณ    

10 6.28 3.14 พอใช 

3. การดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม 

10 9.63 4.82 ดีมาก 

4. ประสิทธิภาพของ

การใชจาย

งบประมาณ 

5 5.00 5.00 ดีมาก 

รวม 35 30.91 4.42 ดี 

 

ขอเสนอแนะดานประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 1. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการ

ดําเนินการตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใช

งบประมาณ เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานให

มหาวิทยาลัยนําไปใชงบประมาณท่ีสามารถทําใชงบประมาณได 

 2. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 3 ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 
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สวนท่ี 3  การพัฒนาองคกร 

 3.1 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                     

และการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย) 

   3.1.1 ตารางท่ี 3.83 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 

1. ควรมีนโยบาย / หลกัสูตรระยะสั้น Upskill 

Reskill ใหบริการแกศิษยเกา รวมถึงสามารถ

พัฒนาเปนโครงการหารายไดใหกับคณะฯ 

คณะฯ มีหลักสูตรระยะสั้น Upskill Reskill ใหบริการแก

ศิษยเกา และผูท่ีสนใจ โดยในป 2564 มีการจัดโครงการ

อบรมระยะสั้น จํานวนมากกวา 10 หลักสูตร ซ่ึงเปน

โครงการหารายไดใหกับคณะฯ และการใหบริการวิชาการ 

ซ่ึงเปดใหผูท่ีสนใจรวมถึงศิษยเกา สามารถสมัครเขารับการ

อบรมเพ่ิมทักษะใหกับตนเองทางดานวิชาการ เชน การ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ เ พ่ือการวิจัยโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป เปนตน และดานวิชาชีพ เชน การทําผลิตภัณฑสบู

สมุนไพรและสบูทูโทน เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการจัดทํา

หลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูประกอบการ บุคคลท่ีสนใจ และ

ศิษยเกา เพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูป

การอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) 

เชน กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ AI (Artificial 

Intelligent) ชางซอมบํารุงไฟฟาตามมาตรฐานวิชาชีพ เปน

ตน 

 2. ควรกํากับ ติดตาม การเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารย 

 

 

คณะฯ มีการกําหนดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพ

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” ประกอบดวย  

 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 2. โครงการติดตามการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยตามศาสตร 

 4. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษใน

รายงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 5. โครงการอบรมแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 6. โครงการเทคนิคการเตรียมผลงานทางวิชาการ เพ่ือ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 7. โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและ

บทความวิชาการ 

 8. โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ

เผยแพร 

 9. โครงการจัดทํารายงานผลงานทางวิชาการ 

 โดยการดูแลจากวิทยากรรับเชิญซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญ 

ระดับศาตราจารย และรองศาสตราจารย ตามศาสตรนั้นๆ 

ไวในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบงเปน 4 ระยะ เพ่ือการสงเสริมและพัฒนาอาจารยเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกํากับ 

ติดตามความกาวหนาของการจัดทําผลงานทางวิชาการ การ

เขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยได นอกจากนี้ยังทําให

ทราบถึงปญหาเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ และ

ชวยแกไขปญหาในการจัดทําผลงานทางวิชาการของอาจารย

กลุมเปาหมายได อันจะสงผลใหอาจารยสามารถเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการตามเปาหมายของแผนท่ีคณะฯ กําหนด

ไวได 

องคประกอบท่ี 2 

1. ควรหาทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ิมเติม คณะฯ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยจัดทําคําขอทุนวิจัย

จากหนวยงานภายนอก โดยในป 2565 มีอาจารยท่ียื่นขอ

ทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก คือ สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพ่ิมมาก

ข้ึน และมีแนวโนมไดรับการตอบรับจากหนวยงานภายนอก

สูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับป 2564 ท่ีผานมา 

2. ควรกํากับ ติดตามการนําผลงานวิจัยไปใชใน

การขอตําแหนงทางวิชาการ 

คณะฯ มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร : เก่ียวกับเทคนิค

การเตรียมผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทาง
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

วิชาการ และโครงการอบรมพัฒนาทักษะการเ ขียน

ภาษาอังกฤษในรายงานวิชาการ เพ่ือสงเสริมใหอาจารย

จัดทําบทความวิจัย และบทความวิชาการ ท่ีจะสงผลให

อาจารยนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพร เพ่ือใหสามารถ

นํามาเปนสวนหนึ่งในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ของอาจารยไดเพ่ิมมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 3 

ควรมีการวิเคราะห และประเมินผลท่ีเกิดกับ

ชุมชน เพ่ือนําไปใชในการวางแผนพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

คณะฯ มีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการจัดทํา

โครงการบริการวิชาการแกสั งคม โดยมอบหมายให

ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการวิเคราะห และประเมินผล

การจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมของชุมชน

กลุมเปาหมายท่ีรับผิดชอบ รวมถึงมีการสํารวจความตองการ

ของชุมชนกลุมเปาหมาย เพ่ือนําไปจัดทําแผนการพัฒนา

ชุมชน โดยในป 2564 คณะมีการจัดทําแผนบริการวิชาการ

แกสังคม ซ่ึงเปนผลจากการวิเคราะห และประเมินผลท่ีเกิด

ข้ึนกับชุมชน มากกวา 10 โครงการ โดยในภาพรวมเปน

โครงการซ่ึงชุมชนกลุมเปาหมายมีความตองการยกระดับ

ผลิตภัณฑและสินคาชุมชน อยางนอย 5 ผลิตภัณฑ การ

สงเสริมการตลาดแบบออนไลนและออฟไลน อยางนอย 3 

ชองทาง และโครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

ใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอย รอยละ 15 สรางความเขมแข็ง

ใหแกชุมชน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆ นําพา

ชุมชนสูความยั่งยืน 

องคประกอบท่ี 4 

ควรมีการวิเคราะหและประเมินผลท่ีเกิดข้ึนกับ

ชุมชน เพ่ือสงเสริมจุดเดนดานศิลปวัฒนธรรม 

และความเปนไทยของชุมชนและยกระดับ

มูลคาทางเศรษฐกิจของชุมชน 

คณะฯ มีการ กํ าหนดโครงการส ง เสริ มจุ ด เด นด าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยของชุมชน จากการ

วิ เคราะห  และประเมินผลท่ีเ กิดข้ึนกับชุมชน รวมถึง

การศึกษางานดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา

ของทองถ่ินในชุมชนกลุมเปาหมาย มาเปนแนวทางในการ

สรางอาชีพเพ่ือหารายไดให กับชุมชน จํานวนท้ังสิ้น 5 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

โครงการ ไดแก 

 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษสงเสริมสืบ

สานภูมิปญญาทองถ่ินและการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

“ดอกไมดินไทย” 

 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษสงเสริมสืบ

สานภูมิปญญาทองถ่ินและการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

“อาหารไทย” 

 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษสงเสริมสืบ

สานภูมิปญญาทองถ่ินและการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

“ขนมไทย” 

 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษสงเสริมสืบ

สานภูมิปญญาทองถ่ินและการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

“น้ําพริก” 

 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตอาหาร

หมักพ้ืนบานเพ่ือสุขภาพ 

องคประกอบท่ี 5 

1. ควรมีการวางระบบกํากับ ติดตามให

หลักสูตรดําเนินการใหผานเกณฑการประกัน

คุณภาพท่ีชัดเจน 

คณะฯ มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2564 ซ่ึงกําหนดใหหลักสูตรมีการจัดทํา

แผนการปรับปรุงคุณภาพของหลกัสตูร ในปการศึกษา 2564 

ตามรายองคประกอบคุณภาพ จากขอเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 

โดย คณะกรรมการกลาง ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกํากับ ติดตาม การ

ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร ทุก

ภาคการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพของ

หลักสูตรเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  

2. ควรมีการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงใน

หลากหลายมิติ 

คณะฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน 

ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากทุกหนวยงานในคณะ เพ่ือ

รวมกันวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัย

ภายใน ปจจัยภายนอก และปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได ใน

หลากหลายมิติเพ่ิมข้ึน ไดแก มิติดานการบริหารจัดการ ดาน
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

นักศึกษา ดานบุคลากร ดานการเงินและงบประมาณ ดาน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และดานอ่ืนๆ ท่ีจะสงผล

ใหคณะสามารถควบคุมการดําเนินงานของคณะและลด

ระดับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามพันธกิจ

ของคณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

  3.1.2 ตารางท่ี 3.84 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ 

1. คณะควรยกระดับสัดสวนตําแหนงทาง

วิชาการใหมีสัดสวนท่ีสูงข้ึน เพ่ือประโยชนตอ

การพัฒนาคณะฯ ระบบการเรยีนการสอน และ

การวิจัย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาอาจารยใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน ในป

การศึกษา 2564 จํานวน 20 ทาน โดยกําหนดโครงการท่ีมุง

พัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหไดตามเปาหมาย

ท่ีคณะฯ กําหนดไว ไดแก  

 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2. โครงการติดตามการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยตามศาสตร 

 4. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษใน

รายงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 5. โครงการอบรมแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 6. โครงการเทคนิคการเตรียมผลงานทางวิชาการ เพ่ือ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 7. โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและ

บทความวิชาการ 

 8. โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

เผยแพร 

 9. โครงการจัดทํารายงานผลงานทางวิชาการ 

ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาคณะฯ ระบบการเรียนการ

สอน และการวิจัย 

2. งบประมาณงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมี

การพัฒนาอยางตอเนื่อง แตควรเพ่ิมสัดสวนให

สู ง ข้ึน ตลอดจนควรพัฒนาทีมงานวิจัย ท่ี

เขมแข็งของคณะฯ เพ่ือการถายทอดและสงตอ

งานวิจัยในรุนตอๆ ไป 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมใหอาจารยยื่น

จัดทําคําของบประมาณการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกเพ่ิม

มากข้ึน โดยในป 2565 มีอาจารย ท่ีไดรับทุนวิจัยจาก

หนวยงานภายนอก คือ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพ่ิมมากข้ึน และมี

แนวโนมไดรับการตอบรับจากหนวยงานภายนอกสูงข้ึน เม่ือ

เปรียบเทียบกับป 2564 ท่ีผานมา นอกจากนี้ คณะฯ มีการ

แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค ท่ี

มีหนาท่ี จัดทําแผนการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค 

การประชาสัมพันธแหลงทุนสําหรับการวิจัยและนวัตกรรม

ท้ังภายในและภายนอก การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนวิจัย การ

จัดกิจกรรมหรือจัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพรงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการดูแลคุมครองสิทธิ์งานวิจัยและงาน

สรางสรรค เพ่ือการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง

การจัดทําผลงานวิจัยและนวัตกรรมระหวางอาจารยนักวิจัย

เดิมและอาจารยนักวิจัยใหมรวมกันอยางเปนระบบ ท่ีเปน

การถายทอดความรูจากรุนสูรุน ทําใหสามารถสรางความ

เขมแข็งทางวิชาการใหกับอาจารย และทีมงานวิจัยของ

คณะฯ ได 

3. ปรับ ยกเลิก หรือพัฒนาหลักสูตร ใหเปนท่ี

ตองการของตลาดผูเรียนในยุคดิจิทัล 

3.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการพัฒนา

หลักสูตร วศ.บ สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการระบบราง 

ท่ี เปนความตองการของตลาดแรงงาน รองรับ new          

S-Curve โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหมีการจัดการเรียนการสอน

แบบทวิภาคี ซ่ึงคณะฯ มีความพรอมท้ังทางดานคณาจารย 

สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ อุปกรณ สิ่งอํานวยความ

สะดวก ท้ังยังรวมกับ รฟม. โดยใชบุคลากรจาก รฟม. มา

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
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3.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการจัดทํา

หลักสูตรเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม

อยางย่ังยืน รวมกับ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

ซ่ึงเปนหลักสูตร Non Degree โดยมุงจัดใหกับนักศึกษา 

พนักงานของบริษัท และบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจ ซ่ึง

หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรท่ีผูเขารับการอบรมสามารถ

นําความรู ทักษะความสามารถไปใชในการ Reskill ทําให

การทํางานไดพัฒนาสูงข้ึน ท้ังยังนํามาใชในการเทียบโอน

รายวิชาระดับปริญญาของสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม

ไดอีกดวย 

3.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรวมประสานกับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ โดย 

อาจารย ดร. ยิ่งศักด จงเลิศเจษฎาวงศ ในการจัดการเรียน

ก า ร ส อ น ร ว ม กั น  ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ท้ั ง ส อ ง

สถาบันการศึกษาใหมีความสอดคลองกัน เพ่ือท่ีจะสามารถ

นํามาใชในการเทียบโอนความรูและตอยอดการศึกษาท่ี

สูงข้ึนได  

4. ปรับกลยุทธในการหาผู เรียนเพ่ือรองรับ

วิกฤตผูเรียนท่ีมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมใหหลักสูตรมีการ

ปรับกลยุทธในการหาผูเรียน โดยรูปแบบอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน เชน 

ผานสื่อโซเชียลมีเดียท่ีนักศึกษาปจจุบันมีสวนรวมในการ

ประชาสัมพันธ ไดแก YouTube  Facebook และ Tick 

Tok เปนตน การประชาสัมพันธในรูปแบบการจัดการ

แขงขันทางวิชาการ การประชาสัมพันธในรูปแบบการ

แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการระหวางอาจารยและครูผูสอน

ในโรงเรียน และอ่ืนๆ รวมถึง การเนนใหทุกหลักสูตรพัฒนา

คุณภาพทางวิชาการใหเปนท่ียอมรับ และการสรางอัต

ลักษณของหลักสูตรใหเปนท่ีรูจัก จะชวยใหหลักสูตรสามารถ

รับนักศึกษาไดเพ่ิมมากข้ึน 

5. การจัดหารายไดเพ่ิมเติมอันเนื่องจากจํานวน

นักศึกษาลดลง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการพัฒนาหลักสูตรระยะ

สั้น Upskill Reskill ใหบริการแกศิษยเกา และผูท่ีสนใจ 

จํานวนมากกวา 10 หลักสูตร ซ่ึงเปนโครงการหารายได
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ใหกับคณะฯ นอกจากนี้ ยังมีโครงการดานบริการวิชาการ ท่ี

จัดใหกับผูท่ีสนใจรวมถึงศิษยเกา สามารถสมัครเขารับการ

อบรมเพ่ิมทักษะใหกับตนเองทางดานวิชาการ และวิชาชีพได

อีกดวย   

6. พัฒนาสถานท่ีการจัดการเรียนการสอน ให

เปนแหลงการเรียนรูท่ีนาสนใจของผูเรียน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ได รับการจัดสรร

งบประมาณในการปรับปรุงหองปฏิบัติการคหกรรมศาสตร 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร และหองแปรรูปอาหารสาขาวิชา

อุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือใหใชเปนหองปฏิบัติการเรียนท่ี

ทันสมัย งบประมาณ 3 ลานกวาบาท  อีกท้ังยังไดรับการ

จัดสรรงบประมาณดานครุภัณฑเพ่ือใชในการเรียนการสอน

ประมาณ 16 ลานกวาบาท เชน  

1. ชุดจําลองการขับเคลื่อนแบบควบคุมอัจฉริยะ 

2. ชุดระบบอาณัติสัญญาณดานระบบขนสงทางราง 

3. ชุดฝกปฏิบัติการออบแบบและสรางชิ้นงานสามมิติ

ในงานอุตสาหกรรม 

4. ชุดปฏิบัติการจําลองควบคุมการทํางานแขนกล 

5. ชุดฝกโรงงานอุตสาหกรรมจําลอง 

6. ชุดทดลองระบบผลิตแบบขนาน ระบบจ าย

กําลังไฟฟาพรอมระบบสกาดา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไดจัดแหลงเรียนรูใหกับ

นักศึกษาในการเรียนรูผานระบบออนไลน เพ่ือความสะดวก

ในการจัดกาเรียนการสอน เชน แหลงเรียนรูดิจิทัล ศูนยการ

จัดการเรียนรูขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมชุมชน 

สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

1. ผลการดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายในทุก

ยุทธศาสตรแตควรเรงรัดการใชจาย

งบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและ

งบประมาณรายได 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการปรับปรุงรูปแบบการ

ดําเนินงานดานการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2566 

โดยใหทุกหลักสูตรมีการจัดทําแผนการใชงบประมาณ ท่ีเนน

การดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 3 ท้ังนี้ ข้ึนอยู

กับรูปแบบและเปาหมายการจัดโครงการท่ีหลักสูตรกําหนด

ไว เพ่ือใหการใชจายเงินงบประมาณของคณะฯ เปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายการใชจายเงิน
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งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 

2. ควรดําเนนิงานโครงการในยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ินใหมากข้ึนเนื่องจากเปน

ยุทธศาสตรท่ีมีความสําคัญรวมท้ังการ

ประเมินผลกระทบตอทองถ่ินในดานตางๆ ดวย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการกําหนดชุมชน

กลุมเปาหมาย มีการประเมินผลกระทบท่ีมีตอทองถ่ินในดาน

ตางๆ มีการสํารวจความตองการของชุมชน สํารวจพืชพ้ืนถ่ิน 

รวมถึงวัตถุดิบท่ีมีจํานวนมาก หรือเหลือใชภายในชุมชน 

หลังจากนั้น จึงกําหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีหลักสูตรตางๆ 

ของคณะฯ สามารถนําองคความรูท่ีมีอยูนั้นไปประยุกตใช 

และถายทอดลงสูชุมชนทองถ่ินได โดยการบูรณาการความรู

ในแตละศาสตรรวมกัน เพ่ือใหชุมชนสามารถนําสิ่งท่ีมีอยูใน

ชุมชนทองถ่ิน มาผสมผสานกับองคความรู ท่ีไดรับการ

ถายทอดไปตอยอดในอาชีพของตนเอง และทองถ่ิน ไดแก 

 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากใบหมอน  

 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากลูกแพน  

 3. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑกะปและ

ผลิตภัณฑกะปก่ึงสําเร็จรูป 

 4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑกลุมสปาจากลูกจากอยาง

ยั่งยืน 

 5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑผามัดยอม 

 6. โครงการพัฒนามาตรบานการผลิตสําหรับการ

ประยุกตใชเสนพลาสติกเพ่ืองานจักสาน 

 7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอมเครื่องปรับอากาศ

และเครื่องโทรทัศนสีใหกับชุมชน 

 8. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม

ในชุมชน 

 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหาร

และศิลปะประดิษฐในชุมชน 

 10. โครงการอบรมการบริการการเงินและวางแผนธุรกิจ

ในระดับชุมชน 

 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพ่ิมศักยภาพการ

ทําอาชีพของชุมชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล E-Commerce 

 12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดออนไลน 
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3. ควรศึกษา วิเคราะห และพัฒนากลยุทธใหมี

ตัวชี้วัดสูงข้ึน เพ่ือใหคณะมีการพัฒนาใหมาก

ข้ึน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกําหนดตัวชี้วัด และ

เปาหมายตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ / 

กิจกรรม ตามวัตถุประสงคของแผนไว เชน ผลิตภัณฑชุมชน

ในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาและยกระดับ รอยละรายไดของ

ประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน เปนตน เพ่ือเปนแนวทางการประเมิน

วัตถุประสงคของแผน โครงการ/กิจกรรม และทําใหคณะฯ 

สามารถตอบไดวาการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผน

เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ ยังสามารถ

นํามาวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงรูปแบบการทําโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ ในป

ตอไป 

สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร 

คณบดีของคณะวิทยาศาสตรฯ  ประเ มิน

ภาพรวมของคณะอยู ในระดับดีมาก และ

ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในป 2563 คณบดี

ไ ด รั บก า รปร ะ เ มิน จากบุ ค ล ากร ในกา ร

บริหารงานระดับดีมาก ในทุกดาน แสดงวา ได

มีการพัฒนากลยุทธในการบริหารจัดการไดดี

ข้ึน หากพิจารณาแนวทางท่ีคณะนี้ไดเสนอตอ

สภา ก็จะเห็นความชัดเจนในเรื่องนี้ 

- 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ท้ัง 5 องคประกอบ จํานวน  8 ขอและดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล จํานวน 9 ขอครบทุกขอทุกประเด็น โดยจัดทําโครงการกิจกรรมตาง ๆ ทุกขอและ

ผลการดําเนินงานไดผลดีนําไปเพ่ิมคุณภาพไดเปนอยางดี 

 

 3.2 การบริหารความเส่ียงของคณะ  

บทสรุปผูบริหาร 

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัว

บงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ

ของคณะ เกณฑขอท่ี 3 กําหนดใหคณะ “ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะห

และระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได ท่ีสงผลตอการดําเนินงานตาม
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พันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม” คณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยง คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2564 ข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณะและมหาวิทยาลัยตระหนักถึงเหตุการณความเสี่ยง และสามารถจัดการกับความ

เสี่ยงเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูระดับท่ียอมรับได เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคท่ีวางไว 

จากการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยง ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากทุกหนวยงานใน

คณะมารวมกันพิจารณาและประเมินความเสี่ยง พบวา ในป 2564 คณะมีความเสี่ยงสําคัญ จํานวน 4 ประเด็น 

ท่ีตองนํามาบริหารจัดการและกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.85 ประเด็นความเส่ียงป 2564 

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง 

ระดับความเส่ียง 

โอกาส

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความ

เส่ียง 

จํานวนบุคลากรสายสอน

ท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ

ไมเปนไปตามเปาหมาย

ของคณะ 

- หลักเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการมีการ

เปลี่ยนแปลง 

- ขาดแรงจูงใจท่ีดีพอ 

- คณาจารยภาระงานสอนและภาระงานดานอ่ืน

มากเกินไป 

3 3 สูง 

บัณฑิตมีทักษะดานการ

ใชภาษาอังกฤษไม

เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน 

- นักศึกษามีพ้ืนฐานความรูดานภาษาอังกฤษต่ํา

กวาเกณฑ 

- การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมเพียงพอ 

4 3 สูง 

การเรียนการสอน

ออนไลนขาประสิทธิภาพ 

- อุปกรณ เครื่องมือท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการ

เรียนการสอนออนไลนไมเพียงพอตอความตองการ 

- อาจารยขาดประสบการณในการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน 

4 3 สูง 

จํานวนผลงานวิจัยท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพร

ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติมีนอย 

- ผลงานวิจัยยังไมไดมาตรฐานเพียงพอสําหรับการ

ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

- คณาจารยขาดประสบการณเก่ียวกับการเขียน

บทความเพ่ือการตีพิมพในระดับนานาชาติ 

- ขาดความรวมมือในการทําวิจัยรวมกันใน 

4 3 สูง 
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ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง 

ระดับความเส่ียง 

โอกาส

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความ

เส่ียง 

ระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 

ตารางท่ี 3.86 แนวทางการบริหารความเส่ียงป 2564 

ความเส่ียง แนวทางการบริหารความเส่ียง 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

จํานวนบุคลากรสายสอน

ท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ

ไมเปนไปตามเปาหมาย

ของคณะ 

-  จัดทําโครงการท่ีสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 

-  วางแผนพัฒนาบุคลากร กําหนดตัวบุคคลท่ีจะตองขอ

ตําแหนงทางวิชาการ  

-  สรางแรงจูงใจ 

 

คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

 

บัณฑิตมีทักษะดานการ

ใชภาษาอังกฤษไม

เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน 

- จัดการทดสอบพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

- จัดโครงการอบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

- ติดตาม และประเมินผลการจัดโครงการ 

- นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาในปถัดไป 

ฝายพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษา/

สาขาวิชา 

การเรียนการสอน

ออนไลนขาประสิทธิภาพ 

- จัดหาอุปกรณ เครื่องมือท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียน

การสอนออนไลน 

- จัดโครงการอบรมเทคนิคการจดัการเรียนการสอนออนไลน 

คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

 

จํานวนผลงานวิจัยท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพร

ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติมีนอย 

- จัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ

ในระดับนานาชาต ิ

- ทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีมีผลงานตีพิมพในระดับ

นานาชาติ เพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงพบวา  คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเสี่ยงในดานจํานวนบุคลากรสายสอนท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตาม

เปาหมายของคณะ บัณฑิตมีทักษะดานการใชภาษาอังกฤษไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน

ออนไลนขาดประสิทธิภาพ และจํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติมีนอยไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แตยังขาดผลการบริหารความเสี่ยงวาลดลงหรือยังคงอยู 
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 3.3 การพัฒนามหาวิทยาลัย การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

  3.3.1 ตารางท่ี 3.87 การไดรับรางวัล 

รายช่ือผูท่ีไดรับรางวัล รางวัล 

อาจารย ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒนจิต แตงกายผาไทย 

อาจารย ดร.ไกรรัช เทศมี นักวิจัยดีเดนประเภท นักวิจัยท่ัวไป 

อาจารยเอกรินทร  ตั้งนิธิบุญ นักวิจัยดีเดนประเภท นักวิจัยรุนใหม 

นางสาวปราณี   แซเจ็ง  นักวิจัยดีเดนประเภท นักวิจัย R2R 

 

  3.3.2 ตารางท่ี 3.88 การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

โครงการ จํานวน

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพคณาจารยเพ่ือ

เ ข า สู ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร       

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2 2 ภายหลังการฝกอบรม ผูเขาฝกอบรม

ทุกทานมีความรูความเขาใจการ

พัฒนาผลงานวิชาการสู การขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ

การบูรณาการผลงานวิชาการสูการ

จัดการเรียนการสอน 

26,000 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ

บุคลากร  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

2 2 ผูเขาอบรมทุกทานมีผลงานวิชาการ

เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

และการบูรณาการผลงานวิชาการสู

การจัดการเรียนการสอน 

3,600 

3. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการ

เ ขียนภาษาอังกฤษในรายงาน

วิชาการ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

2 2 ผู เขารับการอบรมมีความรูความ

เขาใจทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ในรายงานวิชาการ ในการเสนอขอ

ตําแหนงทางวิชาการ และมีการทํา

ผลงานวิ ช าการ เ พ่ือ กํ าหนดขอ

ตําแหนงวิชาการ 

1,800 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เขียนลักษณะงาน                

(Job Description) อยางมี

ประสิทธิภาพ 

3 3 1.  ผู เ ข า รับการอบรมได เ รี ยนรู

ข้ั นตอนและวิ ธี ก าร เ ขี ยน  JD ท่ี

ถูกตอง 

2. ผูเขาอบรมสามารถประยุกต

22,857.85 
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โครงการ จํานวน

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ความรูและแนวทางปฏิบัติในการ

เขียน JD ได เพ่ือสรางพ้ืนฐานท่ีดีใน

องคกรตอไป 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประยุกตใชสารสนเทศเพ่ือชวยการ

ปฏิบั ติงานในองคกร  (Google 

Apps) 

 

3 3 1. ผูเขารับการอบรมมีความรูในการ

ใช เทค โน โลยี ส ารสน เทศ และ

สามารถพัฒนาทักษะดานการใช 

Google Apps ในการทํางาน 

2. ผูเขารับการอบรมสามารถสราง

แบบสอบถามและแบบประเมิน

ออนไลน และสามารถแบงปนการใช

เอกสารรวมกันได 

3. ลดปริมาณการใชกระดาษในการ

จัดเอกสารและลดเวลาการทํางานให

มีความรวดเร็วและถูกตองไดมากข้ึน 

15,000 

 

 3.4 ผลงานท่ีเปนจุดเดนของคณะ 

  3.4.1 การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง 

    คณะฯ ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร วศ.บ สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการระบบ

ราง ท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงาน รองรับ new S-Curve  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหมีการจัดการเรียน

การสอนแบบทวิภาคี ซ่ึงคณะฯ มีความพรอมท้ังทางดานคณาจารย สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ อุปกรณ สิ่ง

อํานวยความสะดวก ท้ังยังรวมกับ รฟม. โดยใชบุคลากรจาก รฟม. มาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ท้ังยังมีแผนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการรวมกัน

ระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ หรือสถาบันอ่ืน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรวมกับสถาบัน

ขงจื่อ เสนทางสายไหมทางทะเล ซ่ึงเปนสถาบันท่ีมีความเชียวชาญในเรื่องภาษา โดยมุงหวังท่ีจะใหนักศึกษาได

เรียนในหลักสูตรรวมกันท่ีจะจัดการเรียนการสอนในคณะฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรอยละ 50 และไป

เรียนรวมในสถานประกอบการ (รฟท, สถาบันขงจื่อ เสนทางสายไหมทางทะเล) รอยละ 50 เพ่ือใหนักศึกษาได

มีความรู ทักษะ ความสามารถท่ีจะนํามาใชในการปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
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  3.4.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอม 

  คณะฯ ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม

อยางยั่งยืน รวมกับ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนหลักสูตร Non Degree โดยมุงจัดใหกับ

นักศึกษา พนักงานของบริษัท และบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจ ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรท่ีผูเขารับการ

อบรมสามารถนําความรู ทักษะความสามารถไปใชในการ Reskill ทําใหการทํางานไดพัฒนาสูงข้ึน ท้ังยัง

นํามาใชในการเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาของสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมไดอีกดวย และไดรวมกันท่ี

จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรพันธุใหม)เพ่ือใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ

ภาคี ท่ีจัดใหนักศึกษาไดเรียนท้ังในสถานศึกษาและสถานประกอบการ และทํางานในสถานประกอบการนั้น

เมือจบการศึกษาทันที โดยทําความรวมมือกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เบอร

ลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)  

 

  3.4.3 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

  คณะฯ ไดรวมประสานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ 

โดย อาจารย ดร. ยิ่งศักด จงเลิศเจษฎาวงศ ในการจัดการเรียนการสอนรวมกัน ปรับปรุงหลักสูตรของท้ังสอง

สถาบันการศึกษาใหมีความสอดคลองกัน เพ่ือท่ีจะสามารถนํามาใชในการเทียบโอนความรูและตอยอด

การศึกษาท่ีสูงข้ึนได วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติจัดการศึกษาในระดับ ปวช. และ 

ปวส. สามารถท่ีจะเทียบโอนมาเรียนตอในระดับปริญญาสาขาวิชาคหกรรมศาสตรได และมุงท่ีจะใหนักศึกษา

ไดมีโอกาสไดมีประสบการณจากการเรียนกับอาจารยท่ีมีความรูความเชียวชาญรวมกัน ทําใหนักศึกษาไดไป

เรียนรูในสถานประกอบการระดับชาติ นานาชาติ นักศึกษาไดเรียนรูกับคณาจารยท่ีมีชื่อเสียงท่ีเปนเครือขาย

กับ อาจารย ดร. ยิ่งศักด จงเลิศเจษฎาวงศ ซ่ึงนับเปนประสบการณของนักศึกษาไดอยางดีเยี่ยม 

 

  3.4.4 โครงการผลิตเจลแอลกอฮอลลางมือและหนากากผา 

     เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID - 19) อยาง

ตอเนื่อง และมียอดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในประเทศไทยสูงข้ึน ซ่ึงเกิดจากการสัมผัสกับ

สิ่งของเครื่องใชท่ีใชรวมกับบุคคลอ่ืน หรือเครื่องใชในท่ีสาธารณะ แลวมาสัมผัสกับรางกายโดยไมรูตัว ซ่ึงการ

เกิดโรคระบาดเปนสถานการณท่ีเราควรตระหนัก ปองกัน และรับมืออยางรูเทาทันเพ่ือเปนการปองกันและ

ควบคุมเชื้อไวรัสไดอยางเหมาะสม ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นอกเหนือจากการดานการเรียนการสอน ยังมีหนาท่ีบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน จึงทําการผลิตเจล

แอลกอฮอลและหนากากผาให กับชุมชนในพ้ืนท่ีบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ท้ัง

กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 
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   การผลิตเจลแอลกอฮอล 

   1. โครงการผลิตเจลแอลกอฮอลลางมือ “ราชภัฏธนบุรีรวมใจตานภัยไวรัส (COVID-

19)” ภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (U2T) ดําเนินโครงการในวันท่ี 20 

– 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จํานวนเจลแอลกอฮอล 60 มิลลิลิตร 18,000 ขวด 

   2. โครงการทําเจลลางมือ เพ่ือรับมือปญหาวิกฤต COVID-19 ภายใตโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ดําเนินโครงการชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 

2564 จํานวนเจลแอลกอฮอล 60 มิลลิลิตร 23,000 ขวด และเจลแอกอฮอล 500 มิลลิลิตร 400 ขวด 

 

   การผลิตหนากากผา 

   1. โครงการผลิตหนากากผา “ราชภัฏธนบุรีรวมใจตานภัยไวรัส (COVID-19)” 

ภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (U2T) ดําเนินโครงการในวันท่ี 20 – 28 

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จํานวนหนากากผา 4,000 ชิ้น 

 

  3.4.5 โครงการสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจจากชุมชนรอบขางมีตอบริษัท เบอร

ล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด ในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

  ในป พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดรับ

การวาจางใหดําเนินการสํารวจและจัดทํารายงานประเมินผลความพึงพอใจจากชุมชนรอบขาง เพ่ือ

ประกอบการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 เครือขายสีเขียวของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร เซลล็อกซ 

จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความคิดเห็นและจัดทํารายงานประเมินผลความพึงพอใจจากชุมชนรอบ

ขาง สําหรับประกอบการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 เครือขายสีเขียว และเปนขอมูลในการ

พัฒนาการดําเนินกิจกรรมโครงการดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในชุมชนของบริษัทและ

มหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนตอไปในอนาคต และตอมาในป พ.ศ. 2564 ทางบริษัท 

เบอรลี่ ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด ไดรับรางวัลโครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสี

เขียว หรือโครงการ กรีน อินดัสทรี (Green Indudtry) ประจําป 2564 โดยสถานประกอบการ บริษัท เบอรลี่ 

ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด 2 แหงเขารับรางวัลสถานประกอบการผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 5 

(GI 5) เพ่ือตอกย้ําการดําเนินธุรกิจเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและยั่งยืน และในขณะนี้ทางสถานประกอบไดมีการ

เขามาหารือกับทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือทําบันทึก

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ในการจัดการศึกษาแบบรวมเรียน (Non- Credit) 

 

 3.5 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

  จากสถานการณโควิด-19 ทําใหการดําเนินงานท่ีเปนนโยบายของคณบดีไมสามารถ

ดําเนินการไดตามกําหนดเวลาอยางเรงดวนได จึงตองเลื่อนระยะเวลาในการดําเนินการโครงการทําใหตอง
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ลาชา อยางไรก็ตามทางคณะฯ ไดหาวิธีการใหมๆ ท่ีจะทําใหสามารถจัดทําโครงการไดบาง อีกท้ังยังทําใหไดมี

โอกาสในการปฏิบัติงานในรูปแบบใหมหรือตองมีการปรับตัวเพ่ือใหผานพนวิกฤตการณของโควิด-19 นั้นได 

อาทิ การจัดกาเรียนการสอนแบบออนไลนท่ีคณาจารยทุกทานตองสามารถจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาได

ตามกําหนดระยะเวลาและแผนการเรียนการสอนได การประชุมหารือเพ่ือการวางแผนการปฏิบัติงานผาน

ระบบออนไลนท่ียังคงตองดําเนินการ การบริการชุมชนตามแผนงาน งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากทาง

มหาวิทยาลัย จากทางกระทรวง อว. จากวิกฤตสถานการณโควิด-19 ทําใหการบริหารงานดานงบประมาณของ 

U2T ท่ีทางคณะไดรับการจัดสรรมานั้นไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ทําใหตองคืนงบประมาณ

จํานวนมากใหกับทางมหาวิทยาลัย และกระทรวง อว. เนื่องมากจากทางคณะฯ และสาขาวิชาไมสามารถลง

พ้ืนท่ีตําบลเพ่ือการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม การสรางและพัฒนา Creative Economy การนําองค

ความรูไปชวยบริการชุมชน และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy จากแผนงานท่ีไดกําหนดไว

แลวได เพราะพ้ืนท่ีรับผิดชอบของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเปนพ้ืนท่ีสีแดงเขม หามรวมกลุม หามประชุม หาม

ทํากิจกรรม และในชวงเวลาดังกลาวมีการติดเชื้ออยางรุนแรง นั่นจึงเปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

โครงการ U2T ท่ีคณะรับผิดชอบ 

 

 3.6 แนวทางการพัฒนาหนวยงานในอนาคต 

  จากนโยบายท่ีทางคณบดีไดกําหนดไวในการบริหารงานคณะฯ ตามวิสัยทัศนท่ีไดใหสัญญาไว

กับสภามหาวิทยาลัยนั้น ถือเปนนโยบายท่ีทางคณะฯ ตองดําเนินการรวมกันเพ่ือไปใหถึงจุดมุงหมายดังกลาวได 

อีกท้ังยังตองนําวิธีการบริหารแบบแกไขสถานการณเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมท้ัง

ภายในและภายนอก ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือใหการบริหารจัดการ

บรรลุผล สําเร็จตามนโยบายท่ีไดกําหนดไวภายในระยะเวลา 4 ปตามวาระ โดยนโยบายเรงดวนท่ีตอง

ดําเนินการกอนและไดดําเนินการไปแลวในระยะแรก คือ 

  3.6.1 ผลักดัน สนับสนุนเพ่ือพัฒนาคณาจารยใหมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย โดยจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณาจารยเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ และโครงการคลินิกวิชาการท่ีมุงเปาไปยังคณาจารยท่ีเขารวมโครงการรอยละ 80 ตอง

สงผลงานทางวิชาการและไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน  

 3.6.2 สนับสนุนและผลักดันใหเจาหนาท่ีไดเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ตามสายการปฏิบัติงาน โดย

จัดโครงการเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถวิเคราะหงานท่ีทําไดอยางถูกตอง มีคุณภาพ 

สามารถจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของตําแหนงงาน  

 3.6.3 จัดทําโครงการเอกสารประกอบการสอน/ตํารา/หนังสือสําหรับอาจารย โดยใหมี

คณาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไปเปนพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคําแนะนําและคอยติดตาม

ผล  
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 3.6.4 การปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ ใหนาอยู นาเรียน เหมาะสมกันการศึกษาคนควา 

การวิจัย มีความพรอมในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาเลาเรียนกับสื่อ 

เครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัยสามารถออกไปปฏิบัติงานไดทันทีอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.6.5 สนับสนุนทุนวิจัยใหกับนักวิจัยมือใหมท้ังจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได  

 3.6.6 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงานและทางคณะฯ   

มีความพรอมท้ังทางดานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและสื่อการสอน อุปกรณครุภัณฑท่ีใชในการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตร 

 3.6.7 จัดทําหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือใหเปนการหารายไดใหกับคณะฯ และสาขาวิชา เพ่ือเปนการ 

Up Skill, Re Skill ใหกับผูสนใจและบุคคลท่ัวไป และนําความรูความสามารถท่ีไดไปใชในการเทียบโอนหนวย

กิตเพ่ือใหจบหลักสูตรการศึกษาท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัยและสามารถรับปริญญาไดดวย (คลังหนวยกิต) 

 มีผลงานในการพัฒนาคณะไดในระดับท่ีดี และไดวางแนวทางการพัฒนาคณะในอนาคตเปนไป

ตามการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาสมัยใหม 

ตารางท่ี 3.89 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะ 

10 10 5.00 ดีมาก 

2. การบริหารความ

เสี่ยง 

5 4.70 4.70 ดีมาก 

3. การพัฒนาคณะ 

     3.1 การไดรับ

รางวัล 

     3.2การพัฒนา

คุ ณ ภ า พ ข อ ง

บุคลากร 

5 

 

3 

 

2 

5 

 

3 

 

2 

5.00 ดีมาก 

รวม 20 19.70 4.92 ดีมาก 
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ขอเสนอแนะดานการพัฒนาองคกร 

 1. ควรทําความเขาใจในขอเสนอแนะของคณะกรรมการท้ังสองชุดเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาไดอยาง

เหมาะสม ตรงจุดและพยายามกําหนดตัวชี้วัดในแตละประเด็นดวยเพ่ือการวัดผลประเมินผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ควรพัฒนาบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการใหมีระดับสูงข้ึนและตองเตรียมความพรอม

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

 3. ในการบริหารความเสี่ยงควรรายงานผลวาความเสี่ยงลดลงหรือไมอยางไร 
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สวนท่ี 4 การสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรและนักศึกษา 
 

 4.1 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

        4.1.1 ตารางท่ี 3.90 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในคณะ (จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 61) 

การบริหารงานของคณบดี 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 วิสัยทัศนและภาวะผูนํา 4.29 0.72 ดี 

2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.28 0.63 ดี 

3 หลักธรรมาภิบาล 4.26 0.84 ดี 

4 การบริหารหนวยงาน 4.20 0.70 ดี 

 4.1 การยืดหยุนและปรับตัวตอสถานการณ 4.22 0.90 ดี 

 4.2 การประสานสัมพันธและส่ือสาร 4.17 0.71 ดี 

 4.3 การเรียนรูและใฝรู 4.20 0.68 ดี 

 4.4 การบริหารจัดการภารกิจในภาวะวิกฤติ 4.25 0.65 ดี 

 
4.5 การใหอํานาจและการพัฒนาผูอื่น  

ใหอํานาจและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
4.18 0.74 ดี 

เฉล่ียรวม 4.26 0.73 ดี 
 

  จากตารางพบวา บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ

บริหารงานของคณบดี ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับ ดี ทุกดาน ไดแก 

วิสัยทัศนและภาวะผูนําดานคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และการบริหารหนวยงาน ตามลําดับ 

  เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 มีความสุขุม 

รอบคอบ ควบคุมอารมณ และมีปยวาจา (4.32) ลําดับท่ี 2 ยกยองใหเกียรติผูรวมงานและผูอ่ืน และมีการ

บริหารงานไดสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดและตรงตามความตองการของผูรับบริการของคณะ (4.28) ลําดับ

ท่ี 3 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและประเมินสถานการณท่ีเกิดข้ึนและสรางความตระหนักรู มีความตื่นตัวอยู

ตลอดเวลาและผลักดันและสงเสริมคนในคณะใหเรียนรูอยางตอเนื่อง (4.26) 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะจากแบบสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร 

1. ควรกระจายอํานาจและใหคนทํางานตรงกับสายงาน 

2. การประเมินผลงานควรใหอํานาจบริหารแกประธานหลักสูตรและยึดหลักธรรมาภิบาล  

3. ควรมีหลักภาวะผูนําในการประสานความรวมมือของคนในองคกร ท่ีแสดงความกลาหาญและ

ยอมรับในสิ่งท่ีทํา 
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  4.1.2 ตารางท่ี 3.91 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประเมินโดยนักศึกษาในคณะ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

การจัดการเรียนการสอน 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 การเขาสอนตรงเวลาและเต็มเวลา 4.47 0.75 ดี 

2 แจงวัตถุประสงค แนวการสอนและเกณฑการวัดผลใหทราบอยางชัดเจน 4.45 0.75 ดี 

3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปนครูและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแก

ผูเรียน 
4.37 0.74 ดี 

4 สงเสริมการทํางานเปนทีม 4.36 0.84 ดี 

5 สงเสริมใหมีการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะหปญหาดวยตนเอง 4.35 0.72 ดี 

6 ตําราหรือเอกสารประกอบการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคและมีเน้ือหา

ครบถวน 
4.35 0.82 ดี 

7 การสอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.34 0.86 ดี 

8 เน้ือหาท่ีสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรแนวการสอนและมี

ความทันสมัย 
4.30 0.85 ดี 

9 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.25 0.80 ดี 

10 สงเสริมและแนะนําใหนักศึกษาคนควาความรูดวยตนเองเพิ่มขึ้นจากแหลง

เรียนรูตาง ๆ เชน หองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ 
4.25 0.79 ดี 

11 ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรายวิชาน้ี 4.24 0.79 ดี 

12 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมตีอกระบวนการเรียนรูท่ีไดจากการเรียน

รายวิชาน้ี 
4.23 0.88 ดี 

13 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 4.20 0.79 ดี 

14 ประเมินพัฒนาการของผูเรียนเปนระยะและหลากหลายวิธี 4.16 0.68 ดี 

15 ใชส่ือและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมชวยใหเขาใจเน้ือหาไดดีย่ิงขึ้น 4.15 0.75 ดี 

16 มีการใชส่ือการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาคนควาจากเว็บไซต 4.15 0.85 ดี 

17 มีเทคนิคการสอนท่ีกระตุนความสนใจและกอใหเกิดการเรียนรู 4.15 0.75 ดี 

18 มีการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 4.07 0.67 ดี 

19 ประยุกตเน้ือหาวิชาใหสอดคลองกับสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 
4.03 0.81 ดี 

เฉล่ียรวม 4.26 0.78 ดี 

*กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 100 คน 
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จากตารางพบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายขอ อยูในระดับ ดี ทุกขอ 

เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 การเขาสอนตรงเวลา

และเต็มเวลา (4.47) ลําดับท่ี 2 แจงวัตถุประสงค แนวการสอนและเกณฑการวัดผลใหทราบอยางชัดเจน 

(4.45) ลําดับท่ี 3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปนครูและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน (4.37) 

 

 4.2 สรุปการสัมภาษณสําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การสัมภาษณคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการระบบราง ไดทําความรวมมือกับการรถไฟ

แหงประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอม ไดทําความรวมมือกับ BJC และ Big C มีการ

เรียนแบบเทียบโอน และ non-degree  

 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร ไดทําความรวมมือกับอาจารยยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎา

วงศ ในการจัดการเรียนการสอน จากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาศึกษาตอปริญญาตรี 

 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 เนื่องจากสถานการณโควิด 19 ทําใหการดําเนินการตามวิสัยทัศนท่ีเปนนโยบายของคณบดี ดําเนินไป

อยางลาชา ถือเปนวิกฤตท่ีมีโอกาสในเรื่องของโครงการ U2T ทางมหาวิทยาลัยไดใหคณะจัดทําเจลแอลกอฮอล 

และผาปดจมูก เพ่ือมอบแกชุมชน 

 

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม (สถานศึกษา 50 : สถานประกอบการ 50) หรือหลักสูตร

บัณฑิตพันธุใหม 

 2) พัฒนาอาจารยใหทําผลงานวิชาการ 

 3) จัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

การสัมภาษณประธานหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) มีการพัฒนาหลักสูตร หลายหลักสูตร เชน หลักสูตรของระบบรางท่ีทําความรวมมือกับภาคเอกชน  
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 2) มีโครงการในเรื่องการพัฒนาชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน เชน กะปสําเร็จรูป ลูกจาก ท่ีเปน

ผลิตภัณฑ เปนทรัพยากรของทองถ่ิน ไดพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือสรางรายไดใหกับชุมชน และให

คําแนะนําเก่ียวกับสุขาภิบาล รวมไปถึงโครงการในชวงโควิดไดพัฒนาตัวเจลแอลกอฮอล เปนศูนยท่ีรับทําตัว

เจลแอลกอฮอล สวนเรื่องของสิ่งแวดลอมมีการใหความรวมมือกับทางบริษัท BJC เซลล็อกซ ในการจะไป

สํารวจวิจัยใหเขาเพ่ือท่ีจะใหโรงงานขอ GI5 โดยท่ีตอนนี้เราไปทําใหเขาแลวตอนนี้โรงงานได GI5 แลว ก็เลย

เปนการสานตอกับบริษัท เซลล็อกซ ท่ีจะจัดทําหลักสูตรรวมกันเปน non-degree ตอนนี้อยูในชวงของการ

พัฒนาหลักสูตร 

 3) คณะใหการสนับสนุนท้ังอาจารยและนักศึกษา ในการนําผลงานนักศึกษาใหไดรับการตีพิมพ ในปท่ี

ผานมา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรมีผลงานนักศึกษา 26 ผลงานท่ีผานไดรับการตีพิมพ และไดรับรางวัล

กับมา อีกสวนหนึ่งท่ีคณะใหการสนับสนุนเปนอยางมากในชวงนี้ คือ สนับสนุนใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการ 

โดยการจัดอบรม มีการใหความรู มีพ่ีเลี้ยง มีการเชิญวิทยาการพ่ีเลี้ยงเขามาสงเสริมใหอาจารยเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการใหไดตามเปาหมายท่ีคณะตั้งเปาหมายไว 

 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 การทําความรวมมือในการสงบทความของนักศึกษา ยังไมมีระเบียบรองรับในสวนของคาสนับสนุน

สมาชิก ตามจริงตองจายท้ังหมด 15,000 บาท แตลงไดท่ีเดียว แคสาขาเดียว แตทางเจาภาพแจงวาถาสามารถ

ชําระคาสนับสนุนในระดับมหาวิทยาลัยก็จายเหมา 15,000 บาท สามารถตีพิมพทุกคณะ ทุกสาขาได แตคณะ

วิทยฯ ซ่ึงเขาโครงการของ AUCC ชําระรายป ปละ 6,000 บาท 

  

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) กระบวนการประชาสัมพันธอยางเปนระบบ มีผูรับผิดชอบตรงสวนนี้โดยตรง มาทําเปนลักษณะงาน

ประจํา ณ ตอนนี้กลายเปนวาสาขาท่ีมีเด็กนอยก็พยายามไปติดตอ บางครั้งเกิดความซํ้าซอน บางท่ีไมใชแคคน

ละคณะไปติดตอ สาขาติดตอก็ซํ้าโรงเรียนเดียวกัน  

 2) เอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรอยากใหมีสวนกลางในการจัดทํา เพ่ือเปนเอกสารฉบับเดียวกันท่ีมี

ครบทุกคณะและทุกสาขา 

 3) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายท่ีชัดเจน ในเรื่องของอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือเปน

แนวทางในการประชาสัมพันธรับนักศึกษาของแตละคณะ 

 

ขอเสนอแนะดานการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร 

 ควรใชรูปแบบการประชาสัมพันธในรูปแบบดิจิตอลมารเก็ตติ้งเพ่ิมมากข้ึน 
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สํานักอธิการบด ี

สวนท่ี 1  ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 1.1 ตารางท่ี 3.92 การดําเนินงานตามพันธกิจ   

พันธกิจ ผลการดําเนินงาน 

กองนโยบายและแผน 

มี อํ าน าจหน าที่ แ ละความ รับผิ ดชอบ ในการ

ดํ า เ นิ น ง านด า น สนั บ สนุ น ง าน วิ ช า ก า รขอ ง

มหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจเก่ียวกับงานดานนโยบาย

และแผนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

     1. ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปของกอง

นโยบายและแผน 

     2. ดําเนินการเก่ียวกับการของบประมาณ และ

จัดสรรงบประมาณเงินแผนดินและรายได        

     3. ดําเนินการเ ก่ียวกับการจัดทํากรอบทิศ

ทางการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น

และระยะยาว 

     4. ดําเนินการเก่ียวกับงานวางนโยบายแผนงาน 

โครงการและการประเมินผลทั้ งของกองและ

มหาวิทยาลัย 

     5. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนกลยุทธ

ระยะสั้น ระยะยาวทั้งของกองและมหาวิทยาลัย 

     6. ทบทวนแผนกลยุทธทัง้ระยะสั้นและระยะยาว

ของทั้งกองและมหาวิทยาลัย 

     7. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

ทั้งระดับกองและมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับแผน

กลยุทธของมหาวิทยาลัย 

     8. ดํ า เนินการดานงานวิ เคราะหแผนงาน 

งบประมาณและการจัดทํางบประมาณ 

     9. ดําเนินการเก่ียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งของกอง สํานักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย 

     10. ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธและ

ศูนยอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ( ITA)  ไดคะแนนเปน อันดับที่  1 ประเภท

สถาบันอุดมศึกษา ดวยคะแนน 99.29 จาก 100 คะแนน ระดับผล

การประเมิน ระดับ AA และเปนปที่ 3 ติดตอกัน 

2. จัดทําระบบประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ

ธนบุรี ในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย สําหรับใชในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

โดยใชควบคูกับระบบ CHA QA Online 

3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผานระบบออนไลนมีคะแนนการประเมิน

คุณภาพการศึกษา อยูในระดับดี ดวยคะแนน 4.06 

4. การจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 

กันยายน 2564)  

5. การจัดสรรงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 

2564) 

6. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ

ธนบุรี ปงบประมาณ 2563 และ 2564 ซึ่งเปนการประเมินอธิการบดี 

คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

7. โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ทองถ่ินแบบบูรณาการในตําบล

ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (U2T) 

     7.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พื้นที่ดําเนินการ รวม 40 ตําบล 

       - จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 16 แขวง 

       - จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 24 ตําบล 

     7.2 งบประมาณ ตําบลละ 3,483,000 บาท รวมทั้งหมด 

139,320,000 บาท 

     7.3 มีการจางงานตอตําบล 
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พันธกิจ ผลการดําเนินงาน 

     11. ดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของกอง สํานักงานอธิการบดี  และ

มหาวิทยาลัย 

     12. รายงานขอมูลแผนงานการดําเนินงาน

โครงการ  การเบิกจ าย เ งิน งบประมาณ การ

ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การบริหารงาน

โครงการพัฒนาทองถ่ิน กรุงเทพฯและจังหวัด

สมุทรปราการ ตอหนวยงานภายนอกและหนวยงาน

ระดับกระทรวง 

 

       - นักศึกษา จํานวน 5 คน 

       - บัณฑิต จํานวน 10 คน 

       - ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 5 คน 

8. การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกรและตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินการเพื่อกําหนดกลุมสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ดําเนินการประเมินตนเอง ในระบบ Thai University Strategic 

Classification and Self-Assessment System (UCLAS) และ

จัดตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกรและ

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการเพื่อกําหนดกลุมสถาบัน ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เพื่อกําหนดกลุมสถาบัน ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา 

วิ ท ย า ศ า สต ร  วิ จั ย แ ล ะน วั ต ก ร ร ม  เ ร่ื อ ง  ก า ร กํ า หน ด ใ ห

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 

2565 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอยูในกลุมที่ 3 กลุม

พัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน   

9. แผนดําเนินการประจําป 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

10. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ) 

11. รายงานผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

ภัฏธนบุรี 

 

การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร กองนโยบาย

และแผน 

     มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดรับการเลื่อนตําแหนง เปน

ตําแหนงผูบริหาร จํานวน 1 คน ไดแก 

     1. นางบุษบา กอศรีสกุล ตําแหนง ผูอํานวยการกองนโยบายและ

แผน 

     มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดรับการเลื่อนระดับ เปน

ระดับชํานาญการ จํานวน 4 คน ไดแก 

      1. นางสาวพชรวรรณ  หนูบานยาง  ตําแหนง นักวิเคราะห

นโยบายและแผน ชํานาญการ 
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พันธกิจ ผลการดําเนินงาน 

      2. ดร.เนตรรุง  อยูเจริญ  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน ชํานาญการ 

     3. นายปรีชา  เครือโสม  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน ชํานาญการ 

     4. นายสมโชค  ฤทธิ์จํารูญ  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา ชํานาญ

การ 

 

การไดรับรางวัล 

     1. นางบุษบา  กอศรีสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

ไดรับรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ  สาขาการแตงกายผาไทยหรือการแตง

กายที่สงเสริมวัฒนธรรมไทย 

     4 32. นายอภิวัฒน  ปทถาพงษ  นักวิชาการคอมพิวเตอร งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับรางวัลคะแนนผลสอบสูงสุดจากโครงการ

สนับสนุนชุดขอสอบดานดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล ประเทศ

สหรัฐอเมริกา สําหรับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ประกาศนียบัตร

ยืนยันความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft Office อยาง 

เปนมาตรฐานสากล ที่ทั่วโลกใหการยอมรับ เพราะถือวาเปนผูที่มี

ความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรมไดอยางแทจริง 

     3. นายอภิวัฒน ปทถาพงษ นักวิชาการคอมพิวเตอร งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขารวมโครงการเพื่อขอรับการนําความรูและ

ประสบการณทํางานเทียบใบประกาศมาตรฐานอาชีพจากสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) โดยมีบุคลากรที่ผานมาตรฐาน

อาชีพด าน  นักพัฒนาระบบ (Software Developer) 

Refer.https://www.arit.co.th/resk/status-job 

 

การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

     นางบุษบา  กอศรีสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ได

เขารวมงานเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันคลายวันสถาปนาการฝกหัด

ครู และการสถาปนาการฝกหัดครูไทย ครบรอบ 129 ป (ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสดวยระบบ Zoom 
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กองพัฒนานักศึกษา  

     ดําเนินการตามภารกิจของหนวยงาน ดังนี้ 

 1. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน 

โครงการ และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงานกิจการ

ของนักศึกษา ตามแผนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 2.  ดํ า เ นิ น ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ค ว บ คุ ม  

ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป

ของกอง 

 3. ดําเนินการเก่ียวกับการติดตาม  และ

ประเมินผลการดําเนินการของกองพัฒนานักศึกษา

เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาระบบการดําเนินงาน

ของกองใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพและรายงาน

ตอผูบังคับบัญชา 

 4. ดําเนินการเก่ียวกับงานกองทุนกูยืมเพื่อ

การศึกษา , ทุนการศึกษาตอเนื่องและทุนอ่ืนๆ 

 65. ดําเนินการและดูแลประสานเก่ียวกับงาน

ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาภาคปกติ 

 7 6 .  ดํ า เ นิ นก า ร เ ก่ี ย ว กั บกา รดู แ ละ ให

คําปรึกษาเก่ียวกับงานพยาบาล 

 87. ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาวิชาทหาร  

และการขอผอนผันการเกณฑทหารของนักศึกษา ของ

มหาวิทยาลัย 

 98. ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมและ

ประสานงานกับหนวยงานภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัยในการจัดหารายไดใหแกนักศึกษา

ระหวางการศึกษา 

 1 09. ดําเนินการเก่ียวกับการใหคําแนะนํา 

ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และสงเสริมงานองคการ

บริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา  และสโมสรคณะของ

มหาวิทยาลัย   

 1 110. ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมและ

ประสานงานพัฒนานักศึกษา การกีฬาและการแนะ

1. สนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาคิดริเร่ิมในการจัดกิจกรรมสนับสนุน

และสงเสริมในนักศึกษามีความริเร่ิมสรางสรรคในการจัดโครงการ

และกิจกรรม ตามที่นักศึกษาสนใจ โดยกองพัฒนานักศึกษาจะมีการ

นําผูนํานักศึกษาและนักศึกษาที่สนใจในโครงการอบรมความรูทักษะ

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีความรูในเร่ืองการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และการใชเคร่ืองมือ PDCA ในการจัด

โครงการและกิจกรรม รวมไปถึงกองพัฒนานักศึกษาไดนําผูนักศึกษา

ทุกคณะเขารวมอบรมในโครงการอบรมผูนํานักศึกษา เพื่อใหผูนํา

นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัตงานรวมกันและการจัดทํา

แผนพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา เปนตน                   

2. อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีเจาหนาที่งาน

กิจกรรมที่ดูแล แนะนํา ใหคําปรึกษา กับนักศึกษาในการจัดโครงการ

หรือกิจกรรมทั้งภานในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการ

อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาที่จัดข้ึน

ในทุกรูปแบบ อาทิเชน การาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของกับการจัด

กิจกรรม รวมไปถึงการอํานวยความสะดวกในเร่ืองรถรับ-สงนักศึกษา

ในการเขารวมโครงการ ตาง ๆ นอกสถานศึกษา เปนตน   

3. จัดสวัสดิการและบริการดานตาง ๆ ใหแกนักศึกษากองพัฒนา

นักศึกษามีเจาหนาที่งานสวัสดิการที่ดูแล แนะนํา ใหคําปรึกษา 

ดําเนินการในเร่ือง ตาง ๆ เชน งานผอนผันการเขารับราชการทหาร 

งานนักศึกษาวิชาทหาร งานกองทุน กยศ. ทุนใหเปลา งานพยาบาล 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกีฬา รวมไปถึงยังมีหองออก

กําลังกายบริการใหกับนักศึกษาที่สนใจออกกําลังกายหลังเลิกเรียน 

4. เสริมสรางบุคลิกภาพคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษากอง

พัฒนานักศึกษาสงเสริมบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมใหแก

นักศึกษาโดยจัดโครงการ อาทิเชน โครงการแหเทียนพรรษา 

โครงการไหวครู   โครงการสัการพระบรมราชานุสาวรีย 1 6สมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราช โครงการจิตอาสา16 เปนตน 

 5. ประสานงานกับคณะ คณาจารย และองคการบริหารนักศึกษาใน

การควบคุมดูแลนักศึกษาและใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม

ในการดําเนินงานจัดโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษามีการประสารงานกับทุก
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แนว 

 1 211. ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมและ

ประสานงานการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา  

โครงการ/กิจกรรม/ชมรม/ชุมนุม121 

 1 312. ดําเนินการเก่ียวกับการดูแล  ควบคุม 

จัดกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย  

 1 413. ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระเบียบ 

ขอบังคับที่เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อใหสอดคลอง

กับการใชงานปจจุบัน 

 1 514. ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาดานการ

กีฬาของมหาวิทยาลัย 

 1 615. ดําเนินการเก่ียวกับการอํานวยการจัด

สถานที่เพื่อการออกกําลังกายภายในมหาวิทยาลัย 

 1716. ดําเนินการเก่ียวกับงานวินัยนักศึกษา 

 1817. ดําเนินการเก่ียวกับการประสานงานการ

ปองกันการติดยาเสพติด/อบายมุข/ และโรคติดตอ

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 18. ดําเนินการเก่ียวกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของกอง สํานักงานอธิการบดี 

และมหาวิทยาลัย 

คณะ คณาจารยที่กํากับดูแล องคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา 

สโมสรนักศึกษาทุกคณะรวมไปถึงมหาวิทยาลันราชภัฏธนบุ รี 

สมุทรปราการ ในการควบคุมดูแลนักศึกษา การใหความรวมมือใน

การจัดโครงการและกิจกรรมของนักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ   

กองกลาง  

     มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในงานดาน

สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจ

รับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปของงานอาคาร

สถานที่ งานยานพาหนะและอนุรักษพลังงาน  งาน

ประชุม งานเลขานุการผูบริหาร งานกิจการสภา

มหา วิ ท ย า ลั ย แล ะ ง า นประ ช าสั มพั น ธ ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

     1. ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  

     2. ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการและงานการ

ประชุมของกองและของมหาวิทยาลัย 

     3. ดําเนินการเก่ียวกับงานพิธีการ สวัสดิการและ

1. งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม งานกอสรางปรับปรุง 

กรุงเทพมหานคร: 

โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 1-2 ไดหองโรงอาหารที่มีพื้นสะอาด

เรียบรอยและการทาสีผนังและเพดานชวยเพิ่มบรรยากาศการ

รับประทานอาหารเสริมสรางสุขลักษณะ 

1.1. โครงการปรับปรุงหองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 ป 

อาคาร 1 ชั้น 15 ไดหองประชุมใหมีความรวมสมัยสวยงาม

ทําใหผูเขารวมประชุมมีความประทับใจเกิดประสิทธิผล

จากการประชุมหรือบรรยายจากทั้งนักศึกษา อาจารยและ

บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก 

1.2. โครงการปรับปรุงโรงแปรรูปอาหารและหองปฏิการคห

กรรมศาสตร อาคาร 1 ไดโรงงานตนแบบแปรรูปอาหารที่ 
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งานจัดเลี้ยงของมหาวิทยาลัย 

     4. ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของผูบริหาร 

     5. ดําเนนิการเก่ียวกับงานสภามหาวิทยาลัย 

     6. ดําเนินการเก่ียวกับงานอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

     7. ดําเนินการเก่ียวกับงานรักษาความปลอดภัย

และการจราจรของมหาวิทยาลัย 

     8. ดําเนินการเก่ียวกับงานอนุรักษพลังงานของ

มหาวิทยาลัย 

     9. ดําเนินการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธของกอง

และของมหาวิทยาลัย 

 

ใชวัสดุหลังคาและโครงสรางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ

ไดมาตราฐานการตั้งโรงงานผลิตอาหาร GMP. 

1.3. โครงการกอสรางลานกิจกรรม (ถนนภายใน)ไดถนนภายใน

ที่ใชวัสดุเรียบรอยสวยงามเสริมบรรยากาศภายในพื้นที่

มหาวิทยาลัย 

1.4. โครงการปรับปรุงสํานักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 4 ชั้น 

1 ไดพื้นที่สํานักงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยเนน

การแกปญหาเชิงพื้นที่จํากัดโดยแบงสัดสวนการใชไดแก

สวนสํานักงานและหองประชุม สวนสตูดิโอซอมกิจกรรม 

และสวนเก็บวัสดุงานตางๆ โดยไดปรับปรุงใหมีความรวม

สมัยและไดติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อสุขลักษณะที่

เหมาะสมของพื้นที่ 

1.5. โครงการปรับปรุงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อาคาร 6 ชั้น 1 ไดพื้นที่สํานักงาน ที่มีการจัดการพื้นที่

ภายในอยางเหมาะสม ใชวัสดุตกแตงที่สวยและประหยัด

สงเสริมการใชพื้นที่และรองรับการติดตอประสานงาน 

1.6. โครงการปรับปรุงหองพักนักศึกษาตางชาติ อาคาร 1 หอง 

5/2 และ 4/3 ไดหองพักรับรองนักศึกษาตางชาติที่มีความ

สวยงามรวมสมัยมีอุปกรณอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม 

1.7. โครงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคน

ทุกวัย ไดพื้นทางลาดที่มีความเหมาะสมตรงตามพรบ.การ

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการ(โครงการนํารอง) 

1.8. โครงการปรับปรุงโครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 12 

ไดพื้นที่สํานักงานและหองเรียนมีที่ความสวยงามเหมาะสม

โดยใชวัสดุที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

2. งานซอมแซม กรุงเทพมหานคร:เพื่อปองกันความเสียหายตอครุ

ภัณฑภายในพื้นที่อาคาร 

2.1. ซอมแซมหลังคา อาคาร 4 - 5 การซอมแซมหลังคาตาม

อายุการใชงาน 

2.2. ซอมแซมหลังคาศุนยรับสมัคร อาคาร 5 ชั้น 1 

2.3. ซอมแซมผนังกระเบื้องอาคาร 2 

2.4. ซอมแซมระบบทอน้ําทิ้งอาคาร 3  
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2.5. ซอมแซมระบบทอน้ําดีหองปฏิบัติการ อาคาร 1 

3. งานกอสรางปรับปรุง สมุทรปราการ:เพื่อปองกันความเสียหายตอ

อุปกรณและครุภัณฑภายในพื้นที่อาคาร 

3.1 โครงการปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 60 

ปไดหอประขุมที่มีสภาพเรียบรอยสมบูรณหองน้ําในงาน

ไดอยางดีถูกสุขลักษณะเพื่อตอบสนองการใชงานที่

หลากหลาย 

3.2 โครงการกอสรางลานสวนกลาง ศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดลานสวนกลางที่ดูแลรักษาได

อยางประหยัดและสามารถดังแปลงการใชพื้นที่ ได

หลากหลาย 

3.3 โครงการกอสรางลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ ไดลานกิจกรรมอเนกประสงคสําหรับ

นักเรียนที่ใชวัสดุพื้นEPDMที่สามารถลดแรงกระแทกหาก

เกิดอุบัติเหตุได และการออกแบบจัดวางกระถางตนไมที่

ชวยจํากัดขอบเขตของพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

3.4 โครงการปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอรไดงานระบบไฟฟา

อาคารที่มีมาตราฐานปลอดภัยและเหมาะสมตอการใช

งาน และการตกแตงที่รวมสมัยสะดวกสบาย และงายตอ

การบํารุงรักษา 

4. ยานพาหนะ  

4.1 ดําเนินงานยานพาหนะใหสอดคลองกับภารกิจของ

มหาวิทยาลัย บํารุงรักษางานยานพาหนะรองรับการ

ใหบ ริการงานยานพาหนะ กับบุคลากร  อาจารย

ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 

4.2 จัดหารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(รถตู) จํานวน 3 คัน และ

จัดหารถเกง จํานวน 1 คัน เนื่องจากงานยานพาหนะมี

ภารกิจรองรับการใชบริการอาจารย บุคลากร จํานวนมาก

ข้ึน ยานพาหนะไมเพียงพอตอการใชบริการ จึงทําให

รองรับการบริการ ปฏิบัติตามภารกิจไดอยางเพียงพอ 

5. งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   
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5.1 งานธุรการและสารบรรณปฏิบัติงาน ไดอยางถูกตอง

ค ร บ ถ ว น  เ ป น ไ ป ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

5.2 งานอํานวยการงานเลขานุการผูบริหาร งานประชุมฝาย

บริหาร ดําเนินงานตามเอกสารการประชุมสําเร็จลุลวงดวย

ความเรียบรอยรอยละของงานที่ไดรับมอบหมายมีความ

ถูกตองและ รวดเร็วตามกําหนดเวลา 

5.3 งานประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยราขภัฏ

ธนบุรี 2) งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี3) งานประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี (กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ) 

5.4 งานสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย งานประชุมสภา

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ง า น ส ร ร ห า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต า ม

พระราชบญัญัติ 

5.5 งานประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ดําเนินงานตามเอกสารการประชุมสําเร็จลุลวงดวยความ

เรียบรอยรอยละของงานที่ไดรับมอบหมายมีความถูกตอง

และ รวดเร็วตามกําหนดเวลา 

5.6 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการ 

สามารถเขียนหนังสือราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สงเสริมการเขียนหนังสือราชการใหถูกตอง กระตุนใหเกิด

กระบวนการเรียนรูและพัฒนาคนเองอยางตอเนื่อง . ผูเขา

รับการอบรม มีความพึงพอใจ รอยละ 80%  

6. ภารกิจหนวยงานประชาสัมพันธ การสรางภาพลักษณและ

เผยแพรขอมูลขาวสาร  

6.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารกิจกรรมผานเว็บไซต 

มหาวิทยาลัย DRUNEWSเผยแพรกิจกรรมขอมูลขาวสาร

ของคณะ หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประมาณ 

500 ขาวตอป 

6.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารกิจกรรมผานโซเชียลมีเดีย

เผยแพรกิจกรรมขอมูลขาวสารของคณะ หนวยงานตางๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยผานโซเชียลมีเดีย ประมาณ 500 คร้ัง
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ตอป 

6.3 การเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนลงโฆษณา

ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน หนังสือพิมพปราการนิวส 

ฉบับเดือน กรกฎาคม 2563 เว็บไซตสยามรัฐออนไลน 

และสยามรัฐวาไรต 

6.4 การประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษา ผลิตและเผยแพรสื่อ

ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี ผานออนไลน  สงผลใหมีผู เขาถึงขอมูล การ

มองเห็นในเพจเฟซบุกเพิ่มมากข้ึน 

6.5 ปายประชาสัมพันธสําหรับรับสมัครนักศึกษาผลิตปายไวนิล

การรับสมัครนักศึกษาใหม ไวนิลรับสมัครนักศึกษา เพื่อ

เผยแพรขอมูลรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน 

การสมัครเรียน โดยในป 2563 มีนักศึกษาใหม 937 คน 

และในป 2564 มีนักศึกษาใหม 1,187 คนเพิ่มมากข้ึน

จากป 2563 จํานวน 250 คน 

6.6 งานสรางสรรคและผลิตสื่อออกแบบปกวารสารพิกุลจัน 12 

ฉบั บ /ป  ,  ออกแบบสู จิ บั ต รพิ ธี รั บ ป ริญญาบั ต ร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนกลาง  , ออกแบบการดอวยพร

เนื่องในวันปใหม ออกแบบหนาปกเอกสารการประชุม

สภามหาวิทยาลัย จํานวน 17 คร้ัง/ป คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยพึงพอใจภาพหนาปกเอกสารการประชุม 

6.7 ประชาสัมพันธขอมูลการตอตานการทุจริต (ITA) รวบรวม

ขอมูลเนื้อหาเพื่อออกแบบโปสเตอร จํานวน 5 แบบ และ

ปายเอ็กซสแตน จํานวน 2 แบบ 

กองพัฒนาระบบบริหาร 

     1. งานบริหารทั่วไป 

     2. งานการลา 

     3. งานวิเคราะหอัตรากําลัง 

     4. งานพัฒนาบุคลากร  

     5. งานกําหนดตําแหนงบุคลากร 

     6. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

     7. งานสรรหา 

1. งานบริหารงานทั่วไป ดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล มี

รายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี ้

     1.1 การดําเนินงานการขออนุมัติการลาของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย  

     1.2 การดําเนินงานการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่

ภาครัฐ  

     1.3 การดําเนินงานการจัดทําหนังสือรับรอง หนังสือ

รับรองเงินเดือน/รับรองการทํางาน หนังสือรับรองความประพฤติ  
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     8. งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 

     9. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  

     10. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหา

ที่เก่ียวกับงานในหนาที่ 

     11. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

หนังสือรับรองการเปนพนักงานประจํา  หนังสือรับรองฉบับ

ภาษาอังกฤษ/ขอวีซา  ใบผานสิทธิกับ ธ.ออมสิน  ใบผานสิทธิกับ ธ.

อาคารสงเคราะห หนังสือรับรองโครงการเงินกูสวัสดิการสําหรับ

บุคลากรของรัฐกับ ธ.กรุงไทย หนังสือรับรองการบุคลากรประจํา

โครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณา

การ    

      1.4 การดําเนินงานดานขอมูลระบบบุคลากร  

      1.5 การดําเนินงานโครงการอุบัติเหตุสวนบุคคลหมู

ใหแกครู บุคลากรทางการศึกษา  

               1.6 ดําเนินงานจัดทําสถิติบุคลากร ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ  ประเมินการตอสัญญาจาง

ลูกจางชั่วคราว ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยระยะทดลองการ

ปฏิบัติงาน จํานวน 3 ราย 

      1.7 การดําเนินงานคํานวณคาตอบแทน และตรวจสอบ

หลักฐานประกอบการเบิกจายเพื่อจัดทําคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของบุคลากร(OT) ประจําปงบประมาณ 2564 

      1.8 การดําเนินงานโครงการเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ 

ประกาศนียบัตร และเงินชวยเหลือครูอาวุโส  

               1.9 การดําเนินการดานพัสดุหนวยงาน  

   

     2. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี ้

     2.1 ดํา เนินงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ งบุคลากร 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ลูกจางเหมา

บริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณา

การลูกจางเหมาบริการจํานวน 650 ราย ผูเชี่ยวชาญการปฏิบัติงาน

ดานตางๆ       

                2.2 ดําเนินงานสรรหาคณะกรรมการ/หัวหนาสวน

ราชการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 

หัวหนาสวนราชการ(ระดับผูอํานวยการสํานักงาน)  จํานวน 2 คร้ัง 

ไดผูอํานวยการสํานักงาน 1 ทาน 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ประธานสภา
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คณาจารย และคณะกรรมการสภาคณาจารย  

คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก สรร

หาขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป       

               2.3 ดําเนินงานลาออกบุคลากรขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจางชั่วคราว 

     2.4 ดําเนินงานดานสวัสดิการ คารักษาพยาบาล

บุคลากรทุกประเภท เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ และเงินกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ  

     2.5 ดําเนินงานตอสัญญาจางบุคลากรตามสัญญาจาง 

     2.6 ดําเนินงานประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเปน

พนักงานประจํา 

     2.7 ดําเนินงานประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยระยะ

ทดลองการปฏิบัติงาน  

     3. งานวิเคราะหอัตรากําลัง กําหนดตําแหนง และพัฒนา

บุคลากร สรุปผลการดําเนนิงานไดดังนี ้

     3.1 การดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

  3.1.1 ได รับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย  

    1) อ.นุชรา  แสวงสุข 

    2) อ.ณัฐนันท  มั่นคง 

  3. 1. 2 ไ ด รั บ แ ต ง ตั้ ง ใ ห ดํ า ร ง ตํ า แห น ง ร อ ง

ศาสตราจารย 

    1) ผศ.ทองเจือ เขียดทอง 

     3.2 ดําเนินงานลาศึกษาตอ 

  3.2.1 การดําเนินการขอลาศึกษาตอภาคนอกเวลา

ราชการ จํานวน 7 ราย 

  3.2.2 การดําเนินการขอลาศึกษาตอภาคในเวลา

ราชการ จํานวน 2 ราย 

  3.2.3 พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาตอโดยไดรับ

ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรประจําป 2564 จํานวน 14 

ราย 

                      3.2.4 พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาตอโดยไมขอ
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ทุนการศึกษาจากกองทุนมหาวิทยาลัย ประจําป 2564 จํานวน 1 

ราย 

         1) อ.กัลยรัตน กลิ่นสุวรรณ อักษรศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ม.จุฬา 

      3.3 การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  

           3 .3.1  ตํ าแหน งประ เภทวิชาชีพ เฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ในป 2564 จํานวน 8 ราย 

   1) นายสมโชค  ฤทธิ์จํารูญ 

   2) นายปรีชา  เครือโสม 

   3) นายมงคล  พรสิริภักดี 

   4) นางสาวอิสรีย  ขันทอง 

   5) นางสาวพรภัสสร  รุงสิริเดชา 

   6) นางสาวจิตติมา  สรวยโภค 

   7) นางสาวนงนุช  สิริวนาสรรค 

   8) นายเสกศักดิ์  ศรีสดใส 

  3.3.2 การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

ตําแหนงประเภทผูบริหาร เฉพาะในป 2564 จํานวน 1 ราย 

   1) นางสาวรัชนีย  กลิ่นดีปลี 

        3.4 งานประชุมคณะกรรมการประจําป  2564 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  ป ระ จํ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  

คณะกรรมการพิจารณาตํ าแหน งทางวิชาการ การประชุม

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คณะกรรมการการประเมิน

เพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน คณะกรรมการกองทุน

พัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทํากรอบอัตรากําลังฯ  

        3.5 การจัดทําการดวันเกิดประจําปประจําป 2564 กอง

พัฒนาระบบบริหารไดดําเนินการจัดทําการดอวยพรวันเกิดใหแก

บุคลากรในมหาวิทยาลัย บคุลากรไดรับการดวันเกิด จํานวน 521 ใบ 

 4. งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ สรุปผลการ

ดําเนินงานไดดังนี้ 

               4.1 ดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา

ความดีความชอบ 
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     4.2 ดําเนินงานสวัสดิการบําเหน็จดํารงชีพ สําหรับ

ขาราชการ (อายุครบ 60 ป 65 ป หรือ 70 ป บริบูรณ และถึงแก

กรรม) 

              4.3 ดําเนินงานสวัสดิการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ สําหรับ

ขาราชการ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับลูกจางประจํา (กสจ.)  

              4.4 ดําเนินงานขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

      4.5 ดําเนินงานจัดทําทะเบียนตําแหนงบริหารบุคลากร 

และเงินประจําตําแหนงบริหาร 

     4.6 ดําเนินงานขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณบุคลากร 

ประจําป 2564 ระดับชัน้สายสะพาย จํานวน 2 ราย ระดับชั้นต่ํากวา

สายสะพาย 118 ราย 

          5. ผลงานประจําปกองพัฒนาระบบบริหาร จัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563 – 2567) 

เพื่ อ เปนแนวทางในการขับเคลื่ อนการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยสูกรปฏิบัติเพื่อมุงสูความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

กองคลังและพัสดุ    

     มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในงานดาน

สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการ

บริหารงานงานคลังและพัสดุ ดังนี้     

1.  ดํ า เ นิ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ค ลั ง ข อ ง

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายขอมหาวิทยาลัย

รองรับการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุ รี  ทั้ งที่ ตั้ งก รุง เทพฯ และที่ จั งหวัด

สมุทรปราการ ใหมีความมั่นคง ภายใตกฎ ระเบียบ

และขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด                                                                                                                                                         

2.  ดํ า เ นิ น ง า น ด า น ก า ร เ งิ น ต า ม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

กําหนดและบริหารเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัย

ไดรับการจัดสรรจากรัฐตามภารกิจประกอบดวย  

ภารกิจการเบิก-จายเงินงบประมาณแผนดินตาม

กระทรวงการคลังกําหนด ภารกิจการรับ-จายเงินตาม

1. งานรับเงิน ดําเนินการตลอดปงบประมาณ 2564 จํานวน 33,792 

ฉบับ ผานชองทางดังนี้ 

     1.1. รายไดธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา ภาคปกติ ภาค

พิเศษ ป.วิชาชีพครู ป.โท โรงเรียนสาธิต มรธ.สป. ชําระเงินผาน

ชองทางระบบสารสนเทศการเงินนักศึกษา REG หนาเคานเตอร

การเงินของมหาวิทยาลัย ที่ศูนยกรุงเทพ ฯ และสมุทรปราการ 

     1.2. รายไดธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา ภาคปกติ ภาค

พิเศษ ป.วิชาชีพครู ป.โท โรงเรียนสาธิต มรธ.สป. ระบบการชําระ

เงิน Bill Payment  หนาเคานเตอรสาขาของธนาคาร ที่กําหนดใน

ใบแจงหนี้ 

     1.3. รายไดธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา ภาคปกติ ภาค

พิเศษ ป.วิชาชีพครู ป.โท โรงเรียนสาธิต มรธ.สป. ระบบการชําระ

เงิน Cross Banking Bill Payment  สามารถชําระเงินขามธนาคาร 

ผานชองทางสาขาและชองทางอิ เล็กทรอนิกส  เชน  Mobile 

Banking, Internet banking และ ATM/CDM (ข้ึนอยูกับธนาคารที่

รวมใหบริการ และชองทางของธนาคารผูใหบริการกําหนด)  
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ภารกิจของมหาวิทยาลัยและการบริหารทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบและเกิดประโยชน

สูงสุด 

3. ดําเนินการดานการบริหารงบประมาณให

มีการใชจายตามแหลงเงินงบประมาณ ผลผลิต 

แผน งาน  โ ค ร ง กา ร  ตามกา รอนุ มั ติ ขอ ง สภา

มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามระบบบริหารการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส (GFMIS) 

4. ดําเนินการใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปตาม 

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและขอบัง คับที่

เก่ียวกับการบริหารจัดการงานคลังโดยการ ศึกษา 

วิเคราะห สังเคราะหและวิจัย เพื่อให คําปรึกษา                    

วางหลักเกณฑแนวปฏิบัติงาน  อบรม และวินิจฉัย

ปญหา แกผูปฏิบัติงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย 

5. ดําเนินงานดานการตรวจอนุมัติการเบิก

จายเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําป จาก

มหาวิทยาลัยทุกแหลงเงินงบประมาณ ตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ของ

กระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัย 

6 .  ดํ า เนิ นกา รด านบัญชี ก า ร เ งิ น ของ

มหาวิทยาลัยมีการบันทึกบัญชีเปนไปตามเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ

รองรับการตรวจสอบ จากผูบริหาร สภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบเงินแผนดิน และ

ผู ต ร ว จ ส อ บ ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร บ ริ ห า ร

สถาบันอุดมศึกษา 

7 .  ดํ า เ นิ น ก า รด านบัญชี บ ริ ห า รขอ ง

มหาวิทยาลัยตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด า น ก า ร จั ด ทํ า ต น ทุ น ต อ ห น ว ย ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง

มหาวิทยาลัยและการรายงานการเงินและการบัญชี 

สนับสนุนการดําเนินงานและการบริหารมหาวิทยาลัย 

     1.4. รายไดธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา ภาคปกติ ภาค

พิเศษ ป.วิชาชีพครู ป.โท โรงเรียนสาธิต มรธ.สป. ระบบการชําระ

เงิน Thai QR Payment สามารถชําระเงินขามธนาคาร ผาน

ชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน Mobile Banking, Internet banking  

     1.5. รายไดธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา ภาคปกติ ภาค

พิเศษ ป.วิชาชีพครู ป.โท โรงเรียนสาธิต มรธ.สป. ระบบการรับชําระ

เงินดวยเคร่ือง EDC/ QR Code ชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน 

Mobile Banking, Internet banking หนาเคานเตอรการเงินของ

มหาวิทยาลัย ที่ศูนยกรุงเทพ ฯ และสมุทรปราการ 

     1.6. รับเงินงบประมาณแผนดินจายผานสวนราชการ จายตรง

เขาบัญชีผูขาย  เบิกแทนกันจายผานสวนราชการโดยระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนกิส (GFMIS) 

     1.7. รับเงินรายไดแผนดิน 

     1.8. รับเงินรายไดตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

     1.9. รับเงินรับฝากตามโครงการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 

2. งานจายใชระบบจายผานระบบธนาคารเปนหลัก จายเงินที่

มหาวิทยาลัยเทาที่จําเปน 

     2.1 จายเงินงบประมาณแผนดินจายเงินเงินงบประมาณแผนดิน 

1,988 เร่ือง 

     2.2 จายเงินรายได เงินบํารุงการศึกษา 1,571 เร่ือง เงินภาค

พิเศษ 1,255 เร่ือง เงินโครงการบัณฑิตศึกษา 52 เร่ือง เงินรับฝาก 

1,062 เร่ือง เงินรายไดตามภารกิจ 492 เร่ือง เงินประเภทอ่ืนๆ              

1,013 เร่ือง เงินโรงเรียนสาธิต มรธ. 73  เร่ือง 

3. ดําเนินการบริหารลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ 422 ราย 

4. งานภาษีอากร รายไดบุคลากร หัก ณ ที่จายคูคา การรายงาน

นําสงตามกฎหมายกําหนด 

5. งานบริหารกองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนเงินทุดแทน 

กองทุนบําเหน็ญบํานาญ เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร เงินกองทุน

พัฒนานักศึกษา เงินกองทุนการศึกษา เงินกองทุน กยศ. เงินกองทุน

รับบริจาค เงินกองทุนคาเลาเรียนตามนโยบายภาครัฐ 

6. งานสวัสดิการมหาวิทยาลัยบุคลากรทุกประเภท  

210 

 

 



พันธกิจ ผลการดําเนินงาน 

8. ดําเนินการดานการเบิกจายเงินเดือน 

คาตอบแทน เงินคาครองชีพ และเงินสวัสดิการ ของ

บุคลากรทุกประเภทและขาราชการบํานาญ ใหรวมถึง

รายการหักนําสงทางการเงิน  เงินภาษี เงินกูยืม เงิน

ประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินทุก

ประเภทที่จะเกิดข้ึนตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

9. ดําเนินการดานการบริหารงานพัสดุของ

มหาวิทยาลัยตามแนวปฏิบัติตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP)ใหเกิดผล

ในการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัว ทั้งใน

ฐานะเปนผูจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย และเปนผู

ตรวจสอบ ควบคุม ใหคําปรึกษา ใหการแนะนําและ

การวินิจฉัยปญหาจากการดําเนินงานพัสดุ รวมถึงการ

พัฒนาระบบและวิธีปฏิบัตใินงานพัสด ุ

10. ดําเนินการดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน

และพัฒนาบุคลากรงานคลัง  ตามหลักการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการประกัน

คุณภาพทางการศึกษา 

11. ดําเนินการดานการบริหารจัดการขอมูล

และสารสนเทศทางการเงิน สนับสนุนการปฏิบัติงาน

และการบริหาร 

12 .  สนับสนุนการบ ริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยรวมปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการตางๆ 

ตามที่ไดรับแตงตั้งการกําหนดนโยบายและแผนงาน

ของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยเขา

รวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงาน

การเงินและบัญช ี

13. การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจงานคลังและพัสดุ ไดตาม

มาตรฐานการบริหารคลังตาม กระทรวงการคลัง 

สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กําหนด และไดรับ

7. งานนําเงินสงคลังเงินรายไดแผนดิน เงินรายไดเบิกเกินสงคืน เงิน

รายไดเบิกแทนหนวยงานภายนอก 

8. งานรายงานสรุปเงินประจําวัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กําหนด 

9. งานบริหารเงินฝาก จัดทําทะเบียนคุมทางการจายเงินทุกแหลงเงิน

โครงการเฉพาะกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัย 

10. งานเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทนตําแหนง คาตอบแทนการ

สอน คาตอบเทนเบี้ยประชุม จํานวนบุคลากร  ณ เดือนกันยายน 

2564 ขาราชการ 46 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 356 คน พนักงาน

ราชการ 11 คน ลูกจางประจํา 12 คน ลูกจางชั่วคราว 111 คน จาง

ผูบริหาร 1 คน 

11. งานบัญชีการเงินมหาวิทยาลัย ดําเนินการดานการกําหนด

นโยบายบัญชีสวนราชการ ตามมาตรฐานกระทรวงการคลังกําหนด 

ตั้งแตการบันทึกบัญชีรายวันข้ันตน (รับ,จาย,ทั่วไป) ทุกรายการ ทุก

แหลงเงินงบประมาณ และเงินโครงการ 

12. งานการตรวจสอบรายการบัญชี งบทดลอง และรายงานการเงิน

ตามมาตรฐานบัญชีสวนราชการกําหนด ประจําวัน ประจําเดือน 

ประจําป  

13. งานบัญชีจากระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ(GFMIS) บันทึก 

ปรับปรุงรายการประจําวัน จัดทํารายงานงบทดลองประจําวัน  งบ

ทดลองประจําเดือน งบทดลองประจําป เพื่อตรวจการตรวจสอบโดย

กรมบัญชีกลางและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

14. จัดทํารายงานการเงินประจํา 6 เดือน และสิ้นปงบประมาณงบ

ประจําป จากระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ(GFMIS) และระบบ

สารสนเทศ(MIS) งบแสดงฐานะทางการเงิน จํานวน 2 เลม/ป               

งบแสดงผลการดําเนินงาน จํานวน 2 เลม/ป งบแสดงสินทรัพยสุทธิ/

สวนทุน จํานวน 2 เลม/ป หมายเหตุประกอบงบการเงิน จํานวน 2 

เลม/ป 

15. จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยเสนอ มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและ

หนวยงานภายนอก 

16. จัดทํารายงานตนทุนกิจกรรมและตนทุนตอหนวยผลผลิต ตาม
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การรับรองบัญชีโดยไมมีเงื่อนไขและการตรวจสอบ

การดําเนินการเบิกจาย งานพัสดุ จากผูตรวจเงิน

แผนดิน 

มาตรฐานกระทรวงการคลังกําหนด ประจําป และรายงานแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพ  

17. ดําเนินการตรวจอนุมัติการเบิกจายเงินงบประมาณทุกประเภท

รายจาย ทุกแหลงเงิน งบประมาณแผนดิน งบประมาณเบิกแทนกัน 

เงินรายไดบํารุงการศึกษา เงินรายไดภาคพิเศษ เงินรายไดโครงการ

บัณฑิต เงินรายไดโรงเรียนสาธิตฯ เงินรายไดโครงการเฉพาะกิจ เงิน

รายไดตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และเงินโครงการตามนโยบาย

ของรัฐ ตลอดปงบประมาณ 

18. ดําเนินการเสนอแนวทางการรางระเบียบที่เก่ียวของกับการใช

จายสวนราชการ รวมกําหนดแนวปฏิบัติ ใหความรู รวมวินิจฉัยการ

ใชระเบียบที่เก่ียวของ ใหคําปรึกษาการเบิกจายเงินในทุกโครงการ 

ตามระเบียบที่ควบคุมการใชเงินงบประมาณทุกแหลงเงิน 

19. งานจัดหาพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกาศ กฎกระทรวง และ

หนังสือเวียนที่เก่ียวของ ดําเนินการตลอดป 7,783 รายการ วงเงิน

งบประมาณ 19,173,329.85 บาท โครงการจางเหมาบริการ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ จํานวน 600 

อัตรา เบิกจายจํานวน 11 เดือน 

20. งานควบคุมบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ การข้ึนทะเบียน 

ควบคุมการเบิกจาย การจําหนาย การคํานวณคาเสื่อมราคา การ

รายงานครุภัณฑตอสํานักงานตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบ

ประจําเดือน ประจําป 

ผลงานที่พัฒนาหนวยงาน 

1. โครงการพัฒนาการรับชําระเงินและการนําสงเงินสวนราชการผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส (online)ผานระบบธนาคาร ในปจจุบันไดทุก

ประเภท 

2. โครงการพัฒนาการจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยผานระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส ปจจุบันได 4 ธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารธนชาต(เดิม) ธนาคาร

ไทยพาณชิย 

3. โครงการพัฒนาการรับเงินรายไดแผนดินผานระบบ KTB 
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Corporate Online 

4. โครงการพัฒนาระบบบัญชี “การกําหนดหมวดรายการ ประเภท

บัญชีคาใชจายตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ตามหลักการและ

นโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาใชจาย” เพื่อใหเจาหนาที่และผูที่มี

หนาที่เก่ียวของ มีความรูความเขาใจการกําหนดหมวดรายการ 

ประเภทบัญชีคาใชจายตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ตามหลักการ

และนโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาใชจาย   

5. โครงการพัฒนาระบบบัญชีสูเกณฑมาตรฐานกรมบัญชีกลาง เพื่อ

กําหนดนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย และรายงานการเงินเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนด ผานการรับรองงบ

การเงินประจําป โดย ผูตรวจสอบเงินแผนดิน ไดรับการรับรอง

งบประมาณประจําปจากผูตรวจสอบเงินแผนดิน 

6. โครงการเปดเผยงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชี

ที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสูสาธารณะ เพื่อยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

7. โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการใชงานระบบการจัดรายงาน

การเงินรวมของหนวยงานภาครัฐ สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(ระบบ Consolidated Financial Statement Program: CFS) 

(ปรับปรุงคร้ังที่1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการ

บันทึกขอมูลทางการเงินและบัญชี เขาสูระบบ Consolidated 

Financial Statement Program (CFS) ของสวนงานบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเผยแพรใหบุคลากรในกองคลังและ

พัสดุไดรับทราบ และเขาใจข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

8. โครงการจัดทําคูมือการจัดทําและนําสงภาษี หัก ณ ที่จาย

ประจําเดือนและประจําป (ปรับปรุงคร้ังที่ 1) เพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานใหมที่เก่ียวของในกองคลังและพัสดุ 

พัฒนาการทํางานและเขาใจหลักเกณฑ วิธีการยื่นแบบภาษีเงินได ณ 

ที่จาย 

9. โครงการพัฒนาปรับปรุงระเบียบการบริหารการเบิกจายของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เร่ืองอัตราและเงื่อนไขในการเบิกจายเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต พ.ศ.2563 โดย

ประกาศออกใช วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เพื่อใหการเบิกจายเงิน
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รายไดของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล

ตอการพัฒนานักศึกษา และพัฒนาบัณฑิตใหมีความภาพตาม

มาตรฐานอุดมศึกษา การจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เร่ือง อัตราคาจางเหมารถยนตใชบริการผูโดยสาร โดยประกาศออก

ใช วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 เพื่อทดแทนประกาศฉบับเดินที่ได

ยกเลิกไป และเปนการกําหนดอัตราคาจางเหมาบริการผูโดยสาร

สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน การจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับ

การฝกอบรมผานสื่อออนไลน โดยประกาศออกใช วันที่ 17 มิถุนายน 

พ.ศ. 2564 โดยการจัดทําแนวปฏิบัตินี้เปนการอํานวยความสะดวก

ในการพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน

สถานการณที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID19) สงผลใหไมสามารถจัดการฝกอบรมในสถานการณที่

ตามปกติได  

10. โครงการบริหารจัดการจางเหมาบริการโครงการจางตาม ตาม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) กําหนดข้ันตอน

วิธีการ การจัดทําสัญญา การบริหารสัญญาจาง กําหนดหลักฐาน

ประกอบการตรวจรับ การควบคุมและการบริหารการเบิกจายคาจาง 

การประสานงานการเบิกจาย จํานวน 600 อัตรา 

11. งานพัสดุดําเนินการจัดทําตามเกณฑความโปรงใสในการจัดซื้อ

จัดจาง ITA ไดรับคะแนน เต็ม 100 ทุกตัวชี้วัด 

12. โครงการปรับปรุง พัฒนา ใหความรูและกําหนดแนวปฏิบัติ ตาม

ระเบียบและหนังสือเวียน ในการจัดซื้อจัดจางที่เปนปจจุบัน ปองกัน

ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากการดําเนินการจัดหาพัสดุ เชน  โครงการ

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองสงเสริมตาม ว 89 การ

ประชุมซักซอมความเขาใจในการจัดทําขอบเขตของงานซ้ือ ที่

เก่ียวของกับ ว 845   

13. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่อสนับสนุนแนว

ทางการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด

จางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

และหนังสือเวียน ว 89 สําหรับการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

56 (2) ข. เปลี่ยนเปน ว 845 

214 

 

 



พันธกิจ ผลการดําเนินงาน 

กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 

     มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในงานดาน

สนับสนนุวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจ

รับผิดชอบเก่ียวกับการบริการการศึกษาและบริการ

วิชาการ มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

ดังนี ้

     1. ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  

     2. ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการและงานการ

ประชุม  

     3. ดําเนินการเก่ียวกับงานพิธีการ สวัสดิการและ

งานจัดเลี้ยง  

     4. ดําเนินการเก่ียวกับงานอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

     5. ดําเนินการเก่ียวกับงานรักษาความปลอดภัย

และการจราจร 

     6. ดําเนินการเก่ียวกับงานอนุรักษพลังงาน 

     7. ดําเนินการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ 

     8. ดําเนินการเก่ียวกับงานรายไดและทรัพยสิน                

     9. ดําเนินการเก่ียวกับงานศิลปะและวัฒนธรรม 

     10. ดําเนินการเก่ียวกับการสนับสนุนขอมูลการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. งานบริหารงานทั่วไป 

     1.1 ดํ า เนินการเปด  โรงพยาบาลสนาม โดยใชอาคาร

เอนกประสงค(หอพักใหม) และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รองรับ

ผูปวยติดเชื้อไดทั้งหมดกวา 15,641 ราย ตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 

2564 ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 

      1.2 ดํ า เนินการเปด จุด ฉีดวัค ซีนตามนโยบาย อววน . 

ผูรับบริการ 10,144 ราย 

     1..3 จิตอาสาบุคลากรชวยเหลือจุดฉีดวัคซีน รพ.บางพลี (วัดบาง

พลีใหญกลาง) 

2. งานบริการการศึกษา 

     2.1 บริการนักศึกษาดําเนินการดานการศึกษา ลงทะเบียน 

การเงิน ทั้งในรูปแบบ Online และ onsite 

     2.2 อบรมใหความรู “ศาสตรพระราชาดานการพัฒนาดินที่

ยั่งยืน”ใหนักศึกษา มรธ.สป. (อ.จักรพันธ)  

     2.3 อบรมใหความรู “คามหลากลายทางชีวภาพทางดินตอระบบ

นิเทศและสิ่งแวดลอม” ให 

นักศึกษา มรธ.สป. (อ.วิชชุดา) 

3. งานบริการวิชาการ 

     3.1 งาน อว. สวนหนาจังหวัดสมุทรปราการ (รองวสุธิดา) 

     3.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานการบูรณาเชิงยุทธศาสตรการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ (รองวสุธิดา รอง

พรศิริ) 

     3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

ทองถ่ิน (รองวสธุิดา) 

     3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนทอง ถ่ินสมุทรปราการ หัวขอการเพิ่มมูลคา

เคร่ืองประดับดวยศิลปะเดคูพาจ (รองวสธุิดา) 

     3.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน : การเพิ่ม

มูลคาเคร่ืองประดับดวยผามัดยอมเชื่อมโยงการทองเที่ยวชุมชน (รอง

วสุธิดา) 

     3.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนาตราสินคาและ

บรรจุภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ 
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(รองวสุธิดา) 

     3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ยกระดับรายไดในชุมชนและสืบสารวัฒนธรรมภูมิปญญา หลักสูตร

การทําลกูยอดและพวงมโหตรประยุกต (อ.จกัรพันธ) 

     3.8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนใน

ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากดวยทุนทางปญญาอยางมีสวนรวมและยั่งยืน 

(อ.จักรพันธ) 

     3.9 โครงการพัฒนาสัมมาชีพผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายไดใหกับชุมชนฐานรากจังหวัดสมุทรปราการ 

     3.10 โครงการบันทึกขอตกลง MOU มหาวิทยาลัยสูตําบลเพื่อ

สรางรากแกวใหประเทศ U2T 

กลุมงานกฎหมายและวินัย  

     อํานาจหนาที่และความรับผดิชอบในงานดาน

สนับสนนุวิชาการของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับกฎหมาย

และวินัยของมหาวิทยาลยั ดังนี ้

     1.  ดํ า เ นิ นก า ร เ ก่ี ย ว กั บ ง านกฎหมายของ

มหาวิทยาลัย 

     2. ดําเนินการเก่ียวกับงานวินัยและสอบสวนของ

มหาวิทยาลัย 

     3. ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีและสิทธิประโยชน

ของมหาวิทยาลัย 

     4. ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา

ของมหาวิทยาลัย 

     5. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกปญหาที่

เก่ียวกับงานในหนาที่ 

 

1. การดําเนินงานดานงานนิตกิรรมสัญญา 

1.1  การตรวจสัญญาจางบุคลากรทกุประเภท  

 จํานวน 367 สัญญา 

1.2  การตรวจสัญญาจัดซ้ือจัดจาง             

 จํานวน 48 สัญญา 

1.3  การตรวจสัญญาจาง U2T              

 จํานวน 2,229 สัญญา 

1.4  การตรวจสัญญารับทุนอุดหนนุการวิจัย  

 จํานวน 142 สัญญา 

1.5  การตรวจสัญญารับทุนพฒันาบคุลากร/ลาศึกษา 

 จํานวน  44 สัญญา 

1.6  การจัดทําหนังสือแนบทายสญัญาจัดซื้อจัดจาง 

 จํานวน 74 สัญญา 

1.7  การจัดทําสัญญาเชาทรัพยสนิ 

 จํานวน 28 สัญญา 

1.8  การจัดทําบนัทึกขอตกลงรับทนุวิจัย  

 จํานวน 6 สัญญา 

1.9  การปรับปรุงแกไขสัญญา  จํานวน 5 คร้ัง 

 

2. การดําเนินงานดานคดีความ/การบังคับคดี  

2.1. คดีตามสัญญาจัดซื้อจัดจาง  2 ราย ดําเนินการประสานงาน
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ดานการจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการดําเนินคดี จํานวน  5 

คร้ัง 

2.2. การบังคับคดีดําเนินการประสานงานดานการจัดทําเอกสาร

หลักฐานประกอบการดําเนินคดี 2 ราย มหาวิทยาลัยชนะคดี

ติดตามการชดใช จํานวน 14 คร้ัง 

 

3. การดําเนินงานการยกรางกฎหมาย   

จัดทําราง เสนอผานคณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพัฒนากฎหมายมหาวิทยาลัย 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ระเบียบดานการศึกษา จํานวน

 1 ฉบับ 

 

4. การดําเนินงานการดาํเนินงานวินัย  

4.1 ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน 2 ราย

 จัดประชุมคณะกรรมการจํานวน 15 คร้ัง 

4.2 ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรการอุทธรณและรองทุกข 2 

ราย จัดประชุมคณะกรรมการจํานวน 3 คร้ัง 

4.3 ใหบริการคําปรึกษาแนะนําชี้แจงและแกไขปญหา (ภายใน-

ภายนอก)จํานวน 400 คร้ัง 

4.4 ไดรับการมอบหมายจัดทําและ/หรือตรวจสอบการยื่นบัญชี

ทรัพยสินและหนี้สนิจํานวน 15 คร้ัง 

กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

และสหกิจศึกษา  

     มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในงานดาน

สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ    งาน

รายไดและทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจ

ศึกษา ซึ่ งงานรายไดและทรัพยสินมหาวิทยาลัย

ดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในมาตรา 

13 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 สําหรับงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจ

ศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจัดตั้งงานนี้ข้ึนวัตถุประสงค

เพื่อทําหนาที่และดําเนินการในงานดานสงเสริม

          1. ผลงานตามภารกิจหนวยงาน กลุมรายได ทรัพยสิน 

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา โครงการอบรมทักษะ

วิชาชีพผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการจัดอบรมทักษะวิชาชีพจากแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมในโครงการหลักสูตรตาง 

ๆ ไดรับการตอบรับที่ดีมาก ผูเขาอบรมที่ไดรับการอบรมแลวนําไป

ประกอบอาชีพเสริมไดจริง 

         2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน วิสาหกิจชุมชน

แฟชั่นมัดยอม สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ ผามัดยอมรายละเอียด

การดําเนินการ ออกแบบโลโกการคา  ออกแบบโลโกบรรจุภัณฑ

ผลิตภัณฑ พรอมทําบล็อกสกีน ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ ถาย

ภาพนิ่งผลิตภัณฑ ถายทํา VTR ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ ผลลัพธ
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สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุงแกไขปญหาการ

วางงานของบัณฑิตตกงาน ผูถูกเลิกจางตลอดจน

ผู สนใจใหสามารถสรางงานไดด วยตนเองและ

กอใหเกิดผูประกอบการรายใหมข้ึน หนาที่ของงาน

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจคือ การพัฒนาทักษะ การสราง

ความเชื่อมั่นและบมเพาะการเปนผูประกอบการธุรกิจ

รายใหม ให แกนั ก ศึกษา  บัณฑิต  ศิษย เก าของ

มหาวิทยาลัยและผูสนใจเพื่อลดปญหาการวางงานใน

ประเทศ สวนงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยใหทํา

หนาที่เปนผูประสานงานกลางดานสหกิจศึกษาของ

มหาวิทยาลัยใหแกคณะตางๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัย

กับสถานประกอบการ  

 

ที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนแฟชั่นมัดยอม 

สมุทรปราการ ที่ทางกลุมรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

และสหกิจ ไดพัฒนาดานตางๆ สามารถแกปญหาของชุมชนไดตรง

จุด และสามารถนําไปใชไดจริง 

 

 

ขอเสนอแนะดานการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 การปรับปรุงพัฒนาระบบในการใหบริการไปสูรูปแบบการใชเทคโนโลยีเปนหลัก เชน ระบบการ

เบิกจายงบประมาณ การบริหารจัดการพัสดุ การบริการนักศึกษาดานการชําระเงินลงทะเบียน ตลอดจน

ระเบียบการเบิกจายการเงิน กองคลัง และพัสดุ มีการประชาสัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ พรอมท้ังกําหนด

กรอบระยะเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
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สวนท่ี 2  ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 2.1 ตารางท่ี 3.93 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 17 13 76.47 ด ี

2. การผลิตและพัฒนาครู - - - - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 4 3 75 ด ี

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 49 45 91.84 ดีมาก 

รวม 70 61 87.14 ดี 

ผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรรอยละ 87.14 อยู

ในระดับดี โดยบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรในระดับดีมาก ในยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ สวนในยุทธศาสตรอ่ืนอีก 2 ยุทธศาสตรบรรลุเปาหมายอยูในระดับดี 

ตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย ไดแก 

1. จํานวนชุมชนในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการลงพ้ืนท่ีในชุมชนมีขอจํากัด ตาม

มาตรการภาครัฐภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019  

2. รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ 

3. การจัดหาครุภัณฑเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดรอยละ 90 

 

 2.2 ตารางท่ี 3.94 การใชจายงบประมาณ 

               2.2.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร  และการเบิกจายงบประมาณเม่ือสิ้นปงบประมาณ 

  1. งบประมาณแผนดิน    จํานวน   2,200,000  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   942,332.85  บาท  เบิกจายไดรอยละ 42.83 

  2. งบประมาณรายได      จํานวน   49,185,000  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   34,301,165.81   บาท เบิกจายไดรอยละ 69.73 

    3. งบประมาณรวม         จํานวน   51,385,000  บาท  

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   35,243,498.66  บาท เบิกจายไดรอยละ 68.58 
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ไตร

มาส

ท่ี 

งบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายได รวม 

เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ 

1 30.00 52,853.00 2.40 30.00 4,779,842.86 9.62 30.00 4,832,695.86 9.40 

2 52.00 359,309.90 13.93 52.00 16,325,218.48 33.19 52.00 16,684,528.38 32.46 

3 74.00 438,569.90 19.93 74.00 25,420,629.91 18.30 74.00 25,859,199.81 50.32 

4 96.00 942,332.85 42.83 96.00 34,301,165.81 69.73 96.00 35,243,498.66 68.58 

รวม 942,332.85 42.83  34,301,165.81 69.73  35,243,498.66 68.58 

ผลการเบิกจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและรายไดยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดในรายไตรมาส 

โดยเฉพาะรายไตรมาสที่ 1 และ 2 และการเบิกจายในภาพรวมต่ํากวาเปาหมายโดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน         

ที่เบิกจายไดเพียงรอยละ 42.83 อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยไดกันเหลื่อมปงบประมาณแผนดินไวแลว  

หมายเหตุ  1. เงินกันเหลื่อมป งบประมาณแผนดิน         -        บาท 

    2. เงินกันเหลื่อมป งบประมาณรายได    1,941,820   บาท 

       2.1 คาสมัครสมาชิก MEA Batter Care Service สัญญารายป  จาํนวน  75,000  บาท   

                  2.2 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและรักษาความปลอดภัย  จํานวน  1,593,411  บาท 

        2.3 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงาน และคาตอบแทนการทํางานนอกเวลาราชการ  

   จํานวน  123,556 บาท 

2.4 คาซอมแซมผนังกรุกระเบื้องภายนอกอาคารและแผงเหล็กก้ันวัสดุ อาคาร 2 

     จํานวน  149,853 บาท 

 2.3 ตารางท่ี 3.95 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม  

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน 

โครงการ

ท้ังหมด 

โครงการ 

แลวเสร็จ 

รอยละผลการบรรลุ

ตามจุดประสงคของ

โครงการท่ีทํา 

รอยละ 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 25 21 84 100 

2. การผลิตและพัฒนาครู 0 0 - 100 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 11 10 90.91 100 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 51 41 80.39 100 

รวม 87 72 82.76 100 

 มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการกิจกรรม 72 กิจกรรม จากกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน 87 โครงการ 

คิดการดําเนินกิจกรรมตามจุดประสงคของโครงการไดรอยละ 82.76 และทุกกิจกรรมท่ีไดดําเนินการมี

ผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวในโครงการทุกโครงการ ผลการดําเนินการในดานนี้นับวา อยูในระดับท่ีดี 
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 2.4 ตารางท่ี 3.96 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

       ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ เปรียบเทียบ 3 ปงบประมาณ 

งบประมาณ ป พ.ศ.2562 ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 

งบแผนดิน 348,388,761 348,843,545 2,200,000 

เบิกจาย (รอยละ) 262,070,161 (75.22) 272,800,801 (78.20) 942,332.85 (42.83) 

งบรายได 88,010,392 108,982,258 49,185,000 

เบิกจาย (รอยละ) 43,260,872 (49.15) 65,799,175 (60.55) 34,301,165.81 (69.73)  

 งบประมาณแผนดินป 2562  มหาวิทยาลัยไดรับประมาณ 348 ลานกวาบาท ป 2563 ไดรับ

งบประมาณ 300 ลานกวาบาท แตในป 2564 ไดรับงบประมาณแผนดินลดลงเฉพาะรายจายประจํา (งบ

ดําเนินงาน) 2 ลานกวาบาท  สวนงบประมาณรายไดป 2562  ไดรับประมาณ 88 ลานกวาบาท ป 2563 ไดรับ

งบประมาณ 108 ลานกวาบาท แตในป 2564 ไดรับงบประมาณลดลงเฉพาะรายจายประจํา (งบดําเนินงาน)  

49 ลานกวาบาท   

 

      ตารางท่ี 3.97 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 

 ยุทธศาสตรท่ี 
รอยละ 

การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 

การใชจาย 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 76.47 39.03 

2. การผลิตและพัฒนาครู - - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 75 47.73 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 91.84 69.88 

จากตารางแสดงวา ประสิทธิภาพการใชงบประมาณ เม่ือเทียบกับการบรรลุเปาหมายและรอยละ   

การใชจายอยูในระดับดีเกือบทุกยุทธศาสตร 
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ตารางท่ี 3.98 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของสํานักงานอธิการบดี อยูในระดับดี 

 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร 

10 8.71 4.36 ด ี

2. การใชจาย

งบประมาณ    

10 6.86 3.43 พอใช 

3. การดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม 

10 8.28 4.14 ด ี

4. ประสิทธิภาพของการ

ใชจายงบประมาณ 

5 5.00 5.00 ดีมาก 

รวม 35 28.85 4.12 ดี 

 

ขอเสนอแนะดานประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 1. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของสํานักอธิการบดี จากการดําเนินการตามปกติ 

ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใชงบประมาณ เชน การ

พิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานใหมหาวิทยาลัยนําไปใช

งบประมาณท่ีสามารถทําใชงบประมาณได 

 2. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 3. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 
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สวนท่ี 3  การพัฒนาองคกร 

 3.1 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย)  

           ตารางท่ี 3.99 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2563 สํานักงานอธิการบดี 

ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนวทางที่จะพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ : 

 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(KPI) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ/ 

งบประมาณ (ถามี) 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

 

1. เน่ืองจากระบบการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหแก

มหาวิทยาลัย บริบทของสังคมเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และ

นักศึกษาใหมมีจํานวนลดลงอยางตอเน่ือง สงผลตองบประมาณ

ดําเนินการ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยตองมียุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา    มีกลยุทธทางการเงินท่ีเหมาะสม พึ่งพา

งบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรรใหนอยลง แสวงหารายไดจาก

สินทรัพยและทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยและการ

สนับสนุนจากภาคเอกชนและสวนราชการอื่นใหมากขึ้น โดยมี

การทบทวนภารกิจของมหาวิทยาลัยให เหมาะสมกับการ

เปล่ียนแปลงและศักยภาพของมหาวิทยาลัยอยางจริงจังในทุก

ภารกิจ  

2. มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบงช้ีใหมเพิ่มเติมอีก 7 ตัวบงช้ี 

 

 

 

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร

จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ

แผนดินมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  จํานวน 1 

เลม 

2 .  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร

จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ

รายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 

 

 

 

1 ตุลาคม 2563 – 30 

กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองนโยบายและแผน 
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ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนวทางที่จะพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ : 

 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(KPI) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ/ 

งบประมาณ (ถามี) 

ซึ่งเปนส่ิงท่ีดี เพราะจะชวยใหการพัฒนาตรงตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น แตส่ิงสําคัญคือ การประเมินความสําเร็จ

ของเกณฑตางๆ ของแตละตัวบงช้ี ท่ีตองมีเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 

การกําหนดเปาหมายความสําเร็จของตัวบงช้ีตางๆ ท้ังของเดิม

และของใหมตองชัดเจน       ทาทายและทบทวนเปนระยะๆ 

เพื่อใหสะทอนถึงความสําเร็จและการพัฒนามหาวิทยาลัยอยาง

ตอเน่ืองและย่ังยืน 

3. การดําเนินงานในพื้นท่ีสมุทรปราการ มีการพัฒนาท่ีดี 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาควรสอดคลองกับศักยภาพของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจรวมมือกับหนวยงานท่ีมีศักยภาพในดานท่ี

แตกตางกัน แตสงเสริมกันได ดําเนินการหรือจัดกิจกรรมทาง

วิชาการท่ีใชประโยชน อาคารสถานท่ีและการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ ท้ังแบบมหาวิทยาลัยจัดเองและให

หนวยงานภายนอกเขามาจัด ซึ่งการดําเนินการลักษณะน้ี ตอง

จัดระบบและกลไกการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพรองรับดวย 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริการการศึกษาและบริการ

วิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ) ดําเนินการ

จัดโครงการปรับปรุงแผนพัฒนา

ท อ ง ถิ่ น  แ ล ะ แ ผ น ส ง เ ส ริ ม

ความสัมพันธกับชุมชน รวมกับ

ห น ว ย ง า น ภ า ย ใ น จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ และชุมชนในพื้นท่ี

ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

เพื่อสงเสริมและใหการสนับสนุนใน

2565  จํานวน 1 เลม 

 

 

 

 

 

 

ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูท่ีไดไป

ใชประโยชนอยางนอย 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 63 – พ.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการ 
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ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนวทางที่จะพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ : 

 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(KPI) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ/ 

งบประมาณ (ถามี) 

การบูรณาการการจัดกิจกรรมทาง

วิชาการ เอื้อประโยชนในกับชุมชน

ในทองถิ่น 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน 

     1   .ผลการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานคุณวุฒิปริญญาเอก

และตําแหนงทางวิชาการดีขึ้น 

     2   .มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย แผนการสงเสริมสมรรถนะ

และทักษะการใชภาษาอังกฤษและดานดิจิ ทัลและมีการ

ดําเนินการอยางชัดเจน  

 

แนวทางเสริม 

      1   .ควรมุงคนหาแนวหาปฏิบัติท่ีดีในการจ  ัดบริการนักศึกษา 

เชน การแนะแนวการใชชีวิต การจัดหาแหลงงาน 

      2   .ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีประสบการณ

เชน การประกวด แขงขัน แลกเปล่ียนในเวที ตางย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีใน

การแนะแนวและการใหคาํปรกึษา 

- จัดโครงการสงเสริมใหนักศึกษา

เขารวมแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 โครงการ 

- เขารวมแขงขัน1 

รายการ 

- มีหลักสูตรระยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 2563 

ปการศึกษา 2563 

 

ปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

    - 5,000 บาท 

    - 30,000 

   - 10,000 
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ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนวทางที่จะพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ : 

 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(KPI) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ/ 

งบประมาณ (ถามี) 

      3  .ควรจัดทําฐานขอมูลการใหบริการกับศิษยเกาและติดตาม

ผลดําเนินงาน เชน จัดหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อทบทวนทักษะเดิม 

เพิ่มเติมทักษะใหม ท้ัง Online/Offline 

      4  . ควรส ง เ ส ริ มส นับส นุน ให นั กศึ กษ า เ ข า ทดสอบ

ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานสากล เชน CEFR, TOEFL, 

TOEIC และ IELTS เปนตน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

      1   .การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาอาจารยดานวุฒิ

ปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ 

 

แนวทางการพัฒนา 

      1. ควรพิจารณาปรับคาเปาหมายของอาจารยวุฒิปริญญา

เอกและตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้นกวาปท่ีผานมา 

- โครงการหลักสูตรระยะส้ัน

สําหรับศิษยและศิษยปจจุบัน 

 

 

 

 

 

ส้ัน  1 หลักสูตร 
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ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนวทางที่จะพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ : 

 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(KPI) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ/ 

งบประมาณ (ถามี) 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย  

 

จุดเดน 

1  . มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงานวิจัย และงานสรางสรรค 

มีระบบและกลไก สงเสริมสนับสนุนครบถวน 

2   .มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย งานสรางสรรค  หรือนวัตกรรมท่ี

สามารถนําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม จํานวนมาก 

 

 

แนวทางเสริม 

ควรนําองคความรู  ด านวิ จัย งานสรางสรรค  หรือ

นวัตกรรมในศาสตรท่ีมีความหลากหลายไปใชประโยชนใหกับ

ชุมชน สามารถเช่ือมโยงไปสูความเข็มแข็งท่ียังยืนอยางเปน

รูปธรรม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

แมวาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย งานวิจัยจะอยูในระดับดีมาก
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ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนวทางที่จะพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ : 

 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(KPI) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ/ 

งบประมาณ (ถามี) 

แลวก็ตาม แตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะเปนหนวยงาน

ท่ีสามารถผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย

ท่ีต้ังไวไดดีย่ิงขึ้น 

 

แนวทางการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยควรผลักดันใหทุกคณะ โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีใหสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย  

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 

จุดเดน 

1  . การดําเนินงานบริการวิชาการในเขตธนบุรี มีการจัดกิจกรรม

อยางตอเน่ืองจนพัฒนาชุมชนกุฎีจีนใหเปนชุมชนตนแบบดานการ

พึ่งพาตนเอง ท่ีมีขนมฝรั่งกุฎีจีนเปนมรดกทางภูมิปญญา และ

เอกลักษณของชุมชน 

2  . การดําเนินงานในพื้นท่ีสมุทรปราการ มีการสรางเครือขายความ

รวมมือกับจังหวัด หนวยงานและชุมชนในการแกปญหาการกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร

สามารถนําความรูท่ีไดไป

ใชประโยชนอยางนอย 

รอยละ 80 
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ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนวทางที่จะพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ : 

 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(KPI) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ/ 

งบประมาณ (ถามี) 

เซาะชายฝง และการพัฒนาชุมชนขุนสมุทรจีนใหเปนแหลงเรียนรู 

และการทองเท่ียว 

 

แนวทางเสริม 

1. ควรจัดกิจกรรมและพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ือง เพื่อให

เปนชุมชนตนแบบท่ีพึ่งพาตัวเองไดอยางย่ังยืน สามารถขยายผล

ไปสูการพัฒนาชุมชนอื่นได 

2. ควรสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานท่ีมี

ศักยภาพในดานท่ีแตกตางกันแตสงเสริมกันได เพื่อพัฒนาชุมชน

ในพื้นท่ีเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

     กองบริการการศึ กษาและ

บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราช

ภั ฏ ธ น บุ รี  ส มุ ท ร ป ร า ก า ร ) 

ดําเนินงานพัฒนาทองถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ ตอบสนองนโยบาย

การกําหนดพื้นท่ีเปาหมายในการ

จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา

ทองถิ่นของมหาวิทยาลัยลัย ซึ่ง

ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร พั ฒ น า ด า น

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม

ภาย ใน ชุมชน  คํ า นึ ง ถึ ง ค ว าม

ตองการของชุมชนเปนสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร

สามารถนําความรูท่ีไดไป

ใชประโยชนอยางนอย 

รอยละ 80 

 

 

 

 

ผู เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร

 

 

 

 

มิ.ย. 63 - พ.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการ 

งบประมาณแผนดิน 

ป 2564 
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ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนวทางที่จะพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ : 

 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(KPI) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ/ 

งบประมาณ (ถามี) 

     กองบริการการศึ กษาและ

บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราช

ภั ฏ ธ น บุ รี  ส มุ ท ร ป ร า ก า ร ) 

ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา

ทองถิ่ น  และศึกษาดูงาน โดย

สงเสริมการบูรณาการศาสตรตาง 

ๆ ตามความตองการของชุมชน 

เพื่อขยายโอกาสในการพัฒนา

ตนเองของชุมชนอยางตอเน่ือง  

     กองบริการการศึ กษาและ

บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราช

ภั ฏ ธ น บุ รี  ส มุ ท ร ป ร า ก า ร ) 

ดําเนินการสรางเครือขายความ

ร ว ม มื อ ร ว ม กั บ ชุ ม ช น  แ ล ะ

ห น ว ย ง า น ภ า ย ใ น จั ง ห วั ด

ส มุ ท ร ป ร า ก า ร  เ พื่ อ ใ ห ก า ร

ดํา เ นินงานพัฒนาทองถิ่ นของ

สามารถนําความรูท่ีไดไป

ใชประโยชนอยางนอย

รอยละ 80 

มิ.ย. 63 - พ.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 63 - พ.ค. 64 

กองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการ 

งบประมาณแผนดิน 

ป 2564 

 

 

 

 

 

กองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการ 

งบประมาณแผนดิน 

ป 2564 
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ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนวทางที่จะพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ : 

 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(KPI) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ/ 

งบประมาณ (ถามี) 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ป น ไ ป อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

 

จุดเดน 

1 . มีผลงานการสรางสรรคการแสดงชุดรําโทนบางกอกนอยท่ีเปน

มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 

2 . มีการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทยกับการ

เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 

แนวทางเสริม 

1. ควรสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทย จากการแสดงชุดรําโทน ใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     กองบริการการศึ กษาและ

บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเขารวมโครงการมีความ

พึงพอใจอยางนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 63 - พ.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการ 
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ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนวทางที่จะพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ : 

 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(KPI) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ/ 

งบประมาณ (ถามี) 

2. ควรสังเคราะหองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและ

สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการใชส่ือโซเชียลเพื่อ

เผยแพรสูสาธารณชน 

ภัฏธนบุรี สมุทรปราการ) มีการ

สงเสริม และสนับสนุน การจัด

กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม โดยใหความรวมมือ

กับหน วยงานภายนอก  อย า ง

ตอเน่ือง 

รอยละ 80 งบประมาณแผนดิน 

ป 2564 งบประมาณ

รายได (บก.ศ.)   ป 

2564 

 

 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 

จุดเดน 

1  .มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2562 )ITA  (จาก ป.ป.ช.เปนอันดับท่ี 1 ของกลุม

สถาบันอุดมศึกษา 

2  .การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีการ

พัฒนาท่ีดีขึ้นตามลําดับ เปนท่ีนาพอใจ 
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ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนวทางที่จะพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ : 

 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(KPI) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ/ 

งบประมาณ (ถามี) 

แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยควรกํากับติดตามการดําเนินงานอยาง

ใกลชิด สรางการรับรูและภาคภูมิใจในผลประเมินดังกลาวใหแก

ประชาคมมหาวิทยาลัย เพื่อรวมมือกันดําเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ใหไดรับผลการประเมินท่ีดีและการยอมรับอยาง

กวางขวางและตอเน่ือง 

2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพแทนการใชกระดาษ รวมท้ังพัฒนาการ

เขียนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีใหม (เชน ตัวบงช้ี 

5.1) ใหตรงตามคูมือการประกันคุณภาพ เพื่อใหผู เกี่ยวของ

สามารถทํางานไดถูกตองรวดเร็วขึ้น 

กองบริการการศึกษาและบริการ

วิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธน บุรี  สมุทรปราการ )  มี ก า ร

ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร

ภายในอยางตอเน่ือง 

มิ.ย. 63 - พ.ค. 64 กองบริการการศึกษา

และบริการวิชาการ 

งบประมาณรายได  

(บก.ศ.) ป 2564 

 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท้ังหมดจํานวน 14 ขอ โดยจัดทําโครงการ

กิจกรรมตางๆทุกขอและผลการดําเนินงานไดผลดีนําไปเพ่ิมคุณภาพไดเปนอยางดีแตยังขาดการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานไปใชใน

การพัฒนาสํานักงาน 
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 3.2 การบริหารความเส่ียงของสํานัก/สถาบัน  
 

ตารางท่ี 3.100 แผนการบริหารความเส่ียง สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2563 

---------------------- 

1) ความเส่ียงทางดานกลยุทธ 

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ 

ความเสยีง 

  1.อนาคตการศึกษา (Education 

Disruption)  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยาง

เกินคาดการณ เน่ืองจากสภาพทาง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  โ ค ร ง ส ร า ง

ป ร ะ ช า ก ร  สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  แ ล ะ

เทคโนโลยีดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว  

 1.2 สถานการณการแพรระบาด

ของ เชื้ อ ไว รั ส โค โ รนา  2019 

(COVID-19) ท่ียังไมสิ้นสุด 

 

 

1.1 พั ฒน าห ลั ก สู ต ร ให ต ร ง กั บ กา ร

เปลี่ยนแปลง 

     -  หลักสูตรพันธุใหม 

     - หลักสูตรบูรณาการกับการทํางาน 

(Cooperative and Work Integrated 

Education: CWIE) 

     - ฯลฯ 

 1.2 ปรับการเรียนการสอนใหมีการใชเทคโนโลยี

ตามสถานการณ และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 1.3 พัฒนารูปแบบการทํางานแบบ Work 

from Home ท่ีมีการวัดผลการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน 

  1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศใหรองรับการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน    

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

20 

(สูงมาก) 

 

 

 

 

 1.คณะท้ัง 4 

 2 . สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม

วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น

ทะเบียน 

 3.สํานักวิทยบริการ

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

 4 . สํ า นั ก ง า น

อธิการบดี 
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ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ 

ความเสยีง 

   2. จํานวนนักศึกษาแรกเขาไม

เปนไปตามแผนรับนักศึกษา 

 

 

 

 

 

2.1 จํานวนประชากรกลุมวัยเรียน

ลดจํานวนลง  

 2.2 ความทันสมัยของการจัดการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น  ค รุ ภั ณ ฑ /

หองปฏิ บั ติการของสาขาวิชา

เ ดี ย ว กั น ห รื อ ค ล า ย กั น ใ น

มหาวิทยาลัยคูแขง 

 2.3 นักเรียนใหความสนใจเรียน

สายอาชีพมากยิ่ ง ข้ึน เ น่ืองจาก

สถาบันกลุมอาชีวศึกษามีการเปด

สอนในระดับปริญญาตรี 

 2.4 นักเรียนจํานวนมากไมรูจัก

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

 

 2.1 พัฒนาบุคลากรใหเปนครูมืออาชีพ 

 2.2 ปรับปรุงหองปฏิบัติการและการจัดซ้ือ

ครุภัณฑใหมีความพรอมในการจัดการเรียน

การสอน 

 2.3 ปรับการกําหนดภาระงานของบุคลกร โดย

ปรับลดภาระงานสอน และใหเพ่ิมภาระงาน

ดานการบริการวิชาการ และโครงการหารายได 

 2.4 ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีความสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงานมากข้ึน 

 2. 5 จ า ง บ ริ ษั ท มื อ อ า ชี พ ม า ทํ า ก า ร

ประชาสัมพันธหลักสูตรและความนาสนใจของ

มหาวิทยาลัยสูสาธารณะมากข้ึน 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

16 

(สูง) 

 

 

 

 

 

1. คณะท้ัง 4 

2 . สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม

วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น

ทะเบียน 

3.กองนโยบายและ

แผน 
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2) ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ 

ความเสยีง 

   1. คุณสมบัติของอาจารยยังไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

 

  1.1 อาจารยรุนเกาท่ีมีตําแหนง

ทางวิชาการไดเกษียณการทํางาน 

และ อาจารย รุ น ใ หม ยั ง อ ยู ใ น

ช ว ง เวลา ท่ี พัฒนาผลงานทาง

วิชาการ  

 1.2 อาจารยรุนใหมยังไมมีผลงานท่ี

จะไดรับการตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการตามเกณฑท่ีกําหนด 

 1.3 แหลงตีพิมพงานวิจัยของ

อาจารยยั ง ไม เ พียงพอกับความ

ตองการของอาจารยท่ีตองการสงผล

งานวิชาการ 

 

  1.1 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดจัดทํา

ผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

  1.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบพ่ีเลี้ยง และ

จัดทํามาตรการจูงใจในการทําผลงานทาง

วิชาการ 

  1.3 สงเสริมการทําวิจัยในรูปชุดโครงการวิจัย

เพ่ือเพ่ิมโอกาสการไดรับทุนวิจัย  

  1.4 สนับสนุนและผลกัดันใหทุกคณะมีวารสาร

ท่ีอยูในฐาน TCI เพ่ือรองรับงานวิจัย 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

12 

(สูง) 

 

 

 

 1. คณะท้ัง 4 

 2. สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 3.กองพัฒนาระบบ

บริหาร 
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3) ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ 

ความเสยีง 

การเบิกจายท่ีไมยืดหยุนกับการ

เปลี่ ยนแปลงในยุคปกติ วิ ถี ใหม 

(New normal)   

  1.  การ ดํ า เ นินงานตามพันธกิ จ              

ต า ง  ๆ  ใ น ส ถ า น ก า ร ณ ก า ร

เปล่ียนแปลงไปในยุคปกติวิถี ใหม 

(New normal) เชน รูปแบบการ

จั ดก า ร เ รี ย นก า ร สอ นอ อ น ไ ล น 

รูปแบบการจัดประชุมคณะกรรมการ

ชุดตาง ๆ ผานระบบออนไลน รูปแบบ

ใหบริการวิชาการแกสังคมผานระบบ

อ อ น ไ ล น  แ ล ะ ก า ร จั ด อ บ ร ม

ความสามารถดานดิจิทัลเพื่อสะทอน

ความสามารถของนัก ศึกษาและ

บุ ค ล า ก ร  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย า ง

ความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษา

ชั้นปสุดทายระดับปริญญาตรีที่สอบ

ผานตามที่มหาวิทยาลัย เปนตน   

2. สถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ที่ยังไมส้ินสุด 

 1. จัดทําระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับใหยืดหยุน

กับการดําเนินงานตามพันธกิจในสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงในยุคปกติวิถีใหม (New normal) 

และการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

 2. จัดทําแนวปฏิบัติในการเบิกจายเงินใหแกผู

ขออนุมัต ิ

 3. ใหความรูเก่ียวกับระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับ

ใหกับบุคลากร 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

12 

(สูง) 

 

 

 

- กองคลังและพัสดุ 
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 ตารางท่ี 3.101 ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2563 

------------------------------------- 

1) ความเส่ียงทางดานกลยุทธ 

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

โอกาสเกิด ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

  1.อนาคตการศึกษา 

(Education 

Disruption)  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 การเปลี่ยนแปลงท่ี

เ กิ ด ข้ึ น อ ย า ง เ กิ น

คาดการณ  เ น่ือ งจาก

ส ภ า พ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 

สั ง ค ม  โ ค ร ง ส ร า ง

ประชากร สิ่ งแวดลอม 

และเทคโนโลยีดิจิตอล

เปลี่ ยนแปลงไปอย า ง

รวดเร็ว  

 1.2 สถานการณการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-

19)ท่ียังไมสิ้นสุด 

 

 

 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหตรงกับการ

เปลี่ยนแปลง 

     - หลักสูตรพันธุใหม 

     - หลักสูตรบูรณาการกับการ

ทํางาน (Cooperative and Work 

Integrated Education: CWIE) 

     - ฯลฯ 

 1.2 ปรับการเรียนการสอนใหมีการ

ใชเทคโนโลยีตามสถานการณ และทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง 

 1.3 พัฒนารูปแบบการทํางานแบบ 

Work from Home ท่ีมีการวัดผล

การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

  1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศให

รองรับการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบออนไลน  

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

20 

(สูงมาก) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

12 

(สูง) 

 

 

 

  1.1 คณะไดมีการ

พัฒนาหลักสูตรท่ีตรงกับ

การเปลี่ ยนแปลงและ 

ทันตอความตองการของ

สังคม เชน หลักสูตรพันธุ

ใหม และหลักสูตรบูรณา

การกับการทํางาน เปน

ตน 

 1.2 มหาวิทยาลัยมีการ

จั ดการ เรี ยนการสอน

แบบผสมผสาน โดยการ

จั ดการ เรี ยนการสอน

แบบปกติ  รวมกับการ

จั ดการ เรี ยนการสอน

แบบออนไลน เพ่ือใหการ

จั ดการ เรี ยนการสอน

 1.คณะท้ัง 4 

 2.สํ า นักส ง เสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

 3. สํ า นั ก วิ ท ย

บ ริ ก า ร แ ล ะ

เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

 4 . สํ า นั ก ง า น

อธิการบดี 

 

 

238 

 



   
 

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

โอกาสเกิด ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

   เ ป น ไ ป ต า ม ค ว า ม

เหมาะสมกับสถานการณ 

ซึ่งการจัดการเรียนการ

ส อ น แ บ บ อ อ น ไ ล น มี

คุณภาพเทียบเคียงกับ

การสอนแบบปกติ 

1.3 มาตรการการปองกัน

ก า ร แ พ ร ร ะ บ า ด ข อ ง

โ ร ค ติ ด ต อ เ ช้ื อ ไ ว รั ส      

โคโรนา 2019 (COVID-

19)  ของมหาวิทยาลัย 

ไดแก 

- ก า ร คั ด ก ร อ ง 

(Screening)  

- สวมหนากาก (Mask)  

-ลางมือ (Hand Wash)  

- เวนระยะหาง (Social 

distancing)   

- ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด 
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ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

โอกาสเกิด ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

(Cleaning)  

 - ควบคุมปริมาณคน 

 - ลงทะเบียนเขา-ออก

ตามท่ีรัฐกําหนด 

 รูปแบบการปฏิบัติงาน ณ 

ท่ีพักอาศัย (Work From 

Home) ของมหาวิทยาลัย 

  - ใหหัวหนาหนวยงาน

ม อ บ ห ม า ย ง า น ต า ม

ภาระหน า ท่ีของแต ละ

บุคคลหรือสลับวันหรือ

ก า ร เ ห ลื่ อ ม เ ว ล า เ ข า

ปฏิ บั ติ ง านตามความ

เหมาะสม ท้ังน้ีบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัย

ตองเตรียมพรอมในการ

ติดตอ หรือการสั่งการจาก

ผูบังคับบัญชา หรือบุคคล

ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีตอง
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ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

โอกาสเกิด ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

ปฏิบัติตลอดเวลา ในกรณี

มีความจําเปนเรงดวนเพ่ือ

ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง

มหาวิทยาลัยใหหัวหนา

หนวยงานแจงใหบุคลากร

เขามาปฏิบัติงานได โดย

ไมใหงานของหนวยงาน

และมหาวิทยาลัยเสียหาย 

 1.4 มหาวิทยาไดพัฒนา

ระบบการเรียนการสอน

ออนไลนมีรายวิชา ท้ังสิ้น 

จํานวน 2,305 รายวิชา 

ดังน้ี 

 - รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

จํานวน 179 รายวิชา 

 - โครงการบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 37 รายวิชา 

 - คณะครุศาสตร จํานวน 

316 รายวิชา 
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ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

โอกาสเกิด ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

 - คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จํานวน 455 

รายวิชา 

 - คณะวิทยาการจัดการ 

จํานวน 819 รายวิชา 

 - คณะวิทยาศาสตร ฯ 

จํานวน 499 รายวิชา 
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ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

โอกาส

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

   2. จํานวนนักศึกษา

แรกเขาไมเปนไปตาม

แผนรับนักศึกษา 

 

 

 

 

 

2.1 จํานวนประชากรกลุมวัย

เรียนลดจํานวนลง  

 2.2 ความทันสมัยของการ

จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 

ครุภัณฑ/หองปฏิ บั ติการ

ของสาขาวิชาเดียวกันหรือ

คลายกันในมหาวิทยาลัย

คูแขง 

 2.3 นักเรียนใหความสนใจ

เรียนสายอาชีพมากยิ่ ง ข้ึน 

เ น่ื อ ง จ า ก ส ถ า บั น ก ลุ ม

อาชีวศึกษามีการเปดสอนใน

ระดับปริญญาตรี 

 2.4 นักเรียนจํานวนมากไม

รูจักช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

 

 2.1 พัฒนาบุคลากรใหเปนครูมือ

อาชีพ 

 2.2 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ

และการจัด ซ้ือครุภัณฑ ใหมี

ความพรอมในการจัดการเรียน

การสอน 

 2.3 ปรับการกําหนดภาระงาน

ของบุคลกร โดยปรับลดภาระ

งานสอน และใหเพ่ิมภาระงาน

ดานการบริการวิชาการ และ

โครงการหารายได 

 2.4 ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีความ

สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานมากข้ึน 

 2.5 จางบริษัทมืออาชีพมาทํา

การประชาสัมพันธหลักสูตรและ

ความนาสนใจของมหาวิทยาลัยสู

สาธารณะมากข้ึน 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

16 

(สูง) 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

(สูง) 

 

 

 

  2.1 คณะไดดําเนินการ

จัดทําโครงการเพ่ือสงเสริม

และอาจารยในดานตาง ๆ 

เชน การศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก การขอกําหนด

ตําแหนงวิชาการ การจัดทํา

เอกสารตําราวิชาการ การ

เรี ยนการสอนออนไลน

เพ่ือใหอาจารยมีความรูและ

ทักษะในดานตางๆอยาง

ตอเน่ือง 

  2 . 2  มหา วิ ทยลั ย ไ ด

จัดสรรงบประมาณใหคณะ

ไดดําเนินงานปรับปรุงภูมิ

ทั ศ น ข อ ง ค ณ ะ  ท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการตลอดจน

ซอมแซมปรับปรุงครุภัณฑ

ของคณะใหมีความพรอม

ในการใชงานอยูเสมอ 

1. คณะท้ัง 4 

2. สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

 3. กองนโยบาย

และแผน 
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ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

โอกาส

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

  2.3 คณะและสาขาวิชา

ตางๆ ไดจัดโครงการบริการ

วิ ชาการแก ชุ มชนและ

ทองถ่ินตามศาสตรและ

ค ว า ม ถ นั ด ข อ ง แ ต ล ะ

สาขาวิชา โดยได เนนใน

เรื่ องการแกปญหาของ

ชุมชนและความตองการ

ของชุมชนอยางแทจริง 

  2.4 มหาวิทยาลัยไดมีการ

พัฒนาหลักสูตรใหมและ

ปรับปรุง ป 2561 – 2564 

จํานวน 30 หลักสูตร โดย

ปการศึกษา 2563 มีการ

พัฒนาหลักสูตรใหมและ

การปรั บปรุ งหลั กสู ต ร 

จํานวน 13 หลักสูตร ดังน้ี 

- คณะครุศาสตร  มีการ

พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม 

จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 
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ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

โอกาส

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษา 

- คณะมนุษยศาสตรและ

สั ง ค ม ศ า ส ต ร  มี ก า ร

ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 

5 หลักสูตร ไดแก 

1) รัฐประศาสตรบัณฑิต 

2)  ศิ ลปศาสตร บัณฑิ ต 

สาขาวิชาภาษาไทย 

3)  ศิ ลปศาสตร บัณฑิ ต 

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการ

สื่อสาร 

4)  ศิ ลปศาสตร บัณฑิ ต 

สาขา วิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

5) นิติศาสตรบัณฑิต 

- คณะวิทยาการจัดการ มี

การพัฒนาหลักสูตรใหม 

จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
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ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

โอกาส

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

บัณฑิ ต  ส าขา วิชากา ร

จั ด ก า ร ง า น บ ริ ห า ร

สถานพยาบาล 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิ ต  ส าขา วิชากา ร

จัดการสรางสรรคดิจิทัล

คอนเทนต 

- คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีการปรับปรุง

ห ลั ก สู ต ร  จํ า น ว น  5 

หลักสูตร ไดแก 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต  สาขา วิชาคห -

กรรมศาสตร 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิ ต  ส าขา วิชากา ร

จัดการสิ่งแวดลอม 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

อุตสาหกรรมอาหาร 
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ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

โอกาส

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

วิทยาการคอมพิวเตอร 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

เทคโนโลยีดิจิทัล 

  2.5 มหาวิทยาลัยและ

คณะไดดําเนินงานปรับปรุง

สื่ อประชาสั ม พันธ ของ

ค ณ ะ ฯ แ ล ะ ข อ ง แ ต ล ะ

สาขาวิชาเพ่ือใหมีความ

นาสนใจยิ่งข้ึนและใชเพ่ือ

การประชาสัมพันธการรับ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
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2) ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

โอกาสเกิด ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

   1.  คุณสมบัติของ

อาจารยยังไมเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

 

  1.1 อาจารยรุนเกาท่ี

มีตําแหนงทางวิชาการ

ไดเกษียณการทํางาน 

และอาจารยรุนใหมยัง

อยูในชวงเวลาท่ีพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ  

  1.2 อาจารยรุนใหมยัง

ไมมีผลงานท่ีจะไดรับ

การตี พิมพในวารสาร

ทางวิชาการตามเกณฑท่ี

กําหนด 

 1.3 แหลงตี พิมพ

งานวิจัยของอาจารยยัง

ไม เ พี ย งพอ กับความ

ตองการของอาจารยท่ี

ต อ ง ก า ร ส ง ผ ล ง า น

วิชาการ 

 

  1 . 1  ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห

อาจารย ได จั ด ทําผลงานทาง

วิชาการอยางตอเนื่อง 

  1.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบ

พ่ีเลี้ยง และจัดทํามาตรการจูงใจใน

การทําผลงานทางวิชาการ 

  1.3 สงเสริมการทําวิจัยในรูปชุด

โครงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมโอกาสการ

ไดรับทุนวิจัย  

  1.4 สนับสนุนและผลักดันใหทุก

คณะมีวารสารท่ีอยู ในฐาน TCI 

เพ่ือรองรับงานวิจัย 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

12 

(สูง) 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

(ปาน

กลาง) 

 

 

 1.1 มหาวิทยาลัยได

สนั บส นุ น ให คณะ ได

จัดทําโครงการสงเสริม

สนับสนุนใหอาจารยได

จั ด ทํ า ผ ล ง า น ท า ง

วิชาการอยางตอเนื่อง 

 1 . 2  ค ณ ะ ไ ด จั ด ทํ า

โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม

สนับสนุนใหมี ระบบ พ่ี

เลี้ยงและจัดทํามาตรการ

จูงใจในการทําผลงาน

ทางวิชาการ 

 1.3 มหาวิทยาลัยโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาได

จัดทําโครงการสงเสริม

ก า ร ตี พิ ม พ เ ผ ย แ พ ร

ง า น วิ จั ย ใ น ว า ร ส า ร 

รู ป แ บ บ  ก า ร เ ขี ย น

1. คณะท้ัง 4 

 2 .  สถ า บัน วิ จั ย

และพัฒนา 

 3 . ก อ ง พั ฒ น า

ระบบบริหาร 
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ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

โอกาสเกิด ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

   

 

บทความวิจัย เทคนิคการ

เขียนบทความวิจัยเพ่ือ

ตี พิมพ ท้ังในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

 1.4 คณะไดดําเนินงาน

ในการจัดทําวารสารเพ่ือ

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ

วารสารวิชาการ ท่ีคณะ 

มีวารสารวิชาการ TCI 

จ า ก ฐ า น 2 เ ป น

วา ร ส า ร วิช าก า ร  TCI  

ฐาน 1 
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3) ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

โอกาส

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

  ก า ร เ บิ ก จ า ย ท่ี ไ ม

ยื ด ห ยุ น กั บ ก า ร

เปลี่ยนแปลงในยุคปกติ

วิ ถี ใ ห ม  ( New 

normal)   

 

  1. การดําเนินงานตาม

พั น ธ กิ จ ต า ง  ๆ  ใ น

ส ถ า น ก า ร ณ ก า ร

เปลี่ ยนแปลงไปในยุค

ป ก ติ วิ ถี ใ ห ม  ( New 

normal)  เชน  รูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน รูปแบบการจัด

ประชุมคณะกรรมการชุด

ต า ง  ๆ  ผ า น ร ะ บ บ

อ อ น ไ ล น  รู ป แ บ บ

ให บริ กา ร วิชาการแก

สังคมผานระบบออนไลน 

แ ล ะ ก า ร จั ด อ บ ร ม

ความสามารถดานดิจิทัล

เ พ่ื อ ส ะ ท อ น

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง

นักศึกษาและบุคลากร 

 1 .  จั ด ทํ า ระ เ บี ยบ/ประกาศ /

ข อ บั ง คั บ ใ ห ยื ด ห ยุ น กั บ ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม พั น ธ กิ จ ใ น

สถานการณการเปลี่ยนแปลงในยุค

ปกติวิถีใหม (New normal) และ

การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

 2. จัดทําแนวปฏิ บัติ ในการเบิก

จายเงินใหแกผูขออนุมัติ 

 3. ใหความรู เ ก่ียวกับระเบียบ/

ประกาศ/ขอบังคับใหกับบุคลากร 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

12 

(สูง) 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

(ปาน

กลาง) 

 

 

 1 . มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง

ร ะ เ บี ย บ / ป ร ะ ก า ศ /

ขอบังคับใหยืดหยุนกับ

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น

ส ถ า น ก า ร ณ ก า ร

เปลี่ยนแปลง และแจงให

ผูขออนุมัติทราบ 

 2 . มี เ ผ ย แ พ ร ค ว า ม รู

เ ก่ี ย ว กั บ ร ะ เ บี ย บ /

ประกาศ/ขอบังคับใหกับ

บุคลากรผู ปฏิ บั ติ ง าน

เขาใจ 

  3. มีการประชุมเพ่ือให

ความรูเก่ียวกับระเบียบ

ก า ร เ บิ ก จ า ย อ ย า ง

ต อ เ น่ื อ ง ใ น เ รื่ อ ง ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น ด า น ก า ร

เบิกจาย 

 - ก อ ง ค ลั ง แ ล ะ

พัสดุ 
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ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

โอกาส

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เส่ียง 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย า ง

ความสามารถดานดิจิทัล

ของนักศึกษาช้ันปสุดทาย

ระดับปริญญาตรีท่ีสอบ

ผานตามท่ีมหาวิทยาลัย 

เปนตน  

  2. สถานการณการแพร

ร ะบาดของ เ ช้ื อ ไ ว รั ส     

โคโรนา 2019 (COVID-

19) ท่ียังไมสิ้นสุด 

 

   

 

 

 ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ สํานักงานอธิการบดีกําหนดความเสียงไว 34 ความเสี่ยง ไดแก อนาคตการศึกษา (Education Disruption) คุณสมบัติของอาจารยยังไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร การเบิกจายท่ีไมยืดหยุนกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปกติวิถีใหม (New normal)  ซ่ึงหลังจากการบริหารความเสี่ยงแลวความเสี่ยงไดลงลงแต

ยังคงมีความเสี่ยงอยู 
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 3.3 การพัฒนามหาวิทยาลัย การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร  

การสนับสนุนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

ภาครัฐ ITA ไดเปนอันดับ 1 กลุมสถาบันอุดมศึกษา ป 64 99.29  คะแนน 

 

 3.4 ผลงานท่ีเปนจุดเดนของหนวยงาน  

      1. สนับสนุนการแกไขปญหาดานการเบิกคาใชจายในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางมี

คุณภาพสามารถดํา เนินการ กิจกรรมตามเกณฑประกัน คุณภาพได ทุกกิจกรรม และเปนการ พัฒนา

กระบวนการพัฒนาบัณฑิต ตั้งแตกอนเริ่มศึกษา ระหวางศึกษา และเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องโดยการดําเนินการราง สนับสนุนการดําเนินงาน เสนอผานการอนุมัติสภามหาวิทยาลัย จํานวน 3 ระเบียบ 

คือ ระเบียบพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษา ประกาศศูนยฝกประสบการวิชาชีพนักศึกษา 

สมุทรปราการ 

      2. ผลักดันสนับสนุนการดําเนินงานในฐานะเปนหนวยงานหลักในการบริหารงานบุคคล งานคลังงาน

กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการพนักงาน

มหาวิทยาลัย และกรรมการประเมินเพ่ือแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตั้งแตป 2562 ดําเนินการตอเนื่องถึงป 

2563 มีบุคลากรไดรับการแตงตั้งในตําแหนงบริหาร 4  ตําแหนง ไดรับการแตงตั้งระดับ ชํานาญการ       ตําแหนง 

22 ตําแหนง 

      3. สํานักงานอธิการบดี เปนสวนสําคัญในการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยไดรับการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ ITA ไดเปนอันดับ 1 กลุมสถาบันอุดมศึกษา ป 64 ไดคะแนน 99.29   

      - ในฐานะผูรับผิดชอบ กองคลังและพัสดุ การปองกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงปองกันการ

ทุจริต  

      - และผูกํากับ งานกองนโยบายและแผน กองพัฒนาระบบบริหาร กลุมงานนิติกร ซ่ึงลวนเปนสวน

สําคัญในการดําเนินการตามตัวชี้วัดการประเมิน 

 

      บัญชีมอบหมายหนาท่ีในการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน   )Integrity and Transparency 

Assessment :ITA  (ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี ปงบประมาณ 2564 )เฉพาะหนวยงานสํานักงานอธิการบดี(  

ขอคําถาม หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ผลคะแนน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

O1 โครงสราง -  

O2 ขอมูลผูบริหาร -  

O3 อํานาจหนาท่ี -  
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ขอคําถาม หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ผลคะแนน 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา

หนวยงาน 

- กองนโยบายและแผน 100 

O5 ขอมูลการตดิตอ -  

O6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ - กลุมงานกฎหมายและวินัย 

- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (ผูรับผิดชอบนําขอมูลข้ึนเว็บไซต) 

100 

การประชาสัมพันธ 

O7 ขาวประชาสัมพันธ - งานประชาสัมพันธ 

- ทุกหนวยงานภายใตสํานักงาน 

อธิการบด ี

100 

การปฏสิัมพันธขอมูล 

O8 Q&A - งานประกันคุณภาพการศึกษา 100 

O9 Social Network - งานประชาสัมพันธ 

- ทุกหนวยงานภายใตสํานักงาน 

อธิการบด ี

100 

การดําเนินงาน 

O10 แผนดําเนินงานประจําป - กองนโยบายและแผน 100 

O11 รายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน  

- กองนโยบายและแผน 100 

O12 รายงานผลการ 

ดําเนินงานประจําป 

- กองนโยบายและแผน 100 

การปฏิบัติงาน 

O13 คูมือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงาน 

- กองพัฒนาระบบบริหาร 

- ทุกหนวยงานภายใตสํานักงาน 

อธิการบด ี

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

100 

การใหบริการ 

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบรกิาร - ทุกหนวยงานภายใตสํานักงาน 

อธิการบด ี

 

100 

O15 ขอมูลเชิงสถิติการ 

ใหบริการ 

- กองพัฒนานักศึกษา 100 

O16 รายงานผลการสาํรวจ 

ความพึงพอใจการใหบริการ 

- กองพัฒนานักศึกษา 

- สํานักงานอธิการบด ี

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

100 

O 17 E - Service - งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 100 
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ขอคําถาม หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ผลคะแนน 

แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

O18 แผนการใชจายงบประมาณ

ประจําป 

- กองนโยบายและแผน 100 

O19 รายงานการกํากับติดตามการใช

จายงบประมาณ ประจําปรอบ 6 เดือน 

- กองนโยบายและแผน 100 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณ

ประจําป 

- กองนโยบายและแผน 100 

การจัดซื้อจดัจางหรือการจัดหาพัสด ุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ 

- งานพัสดุ 

นายกฤษณะ ตูนอก 

100 

O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อ

จัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ

- งานพัสด ุ

นายกฤษณะ ตูนอก 

100 

O23 สรุปผลการจดัซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุรายเดือน 

- งานพัสด ุ

นายกฤษณะ ตูนอก 

100 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุประจําป 

- งานพัสดุ 

นายกฤษณะ ตูนอก 

100 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

- กองพัฒนาระบบบริหาร 100 

O26 การดําเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

- กองพัฒนาระบบบริหาร 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

100 

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

- กองพัฒนาระบบบริหาร 100 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจําป 

- กองพัฒนาระบบบริหาร 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

100 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจรติ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริต 

- กลุมงานกฎหมายและวินัย 

- ผศ.ธนารัตน อนุวัฒนปรีชา 

100 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ

ทุจริต 

  

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตประจําป 

- สํานักงานอธิการบด ี

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

100 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น - งานประกันคุณภาพการศึกษา 100 

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวน

รวม 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 100 
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ขอคําถาม หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ผลคะแนน 

เจตจํานงสจุริตของผูบริหาร 

O34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานประชาสัมพันธ 

100 

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานประชาสัมพันธ 

100 

การประเมินความเสีย่งเพ่ือปองกันการทุจริต 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจําป 

- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

- นายจิรายุ พลับสวาท 

100 

O37  การดําเนินการเพ่ือ 

จัดการความเสีย่งการทุจรติ 

- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

- นายจิรายุ พลับสวาท 

100 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

O38 การเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกร - งานประกันคุณภาพการศึกษา 100 

แผนปองกันการทุจริต 

O39 แผนปฏิบัติการปองกัน 

การทุจริต 

- อาจารยภัทรพล พรหมมัญ 100 

O40 รายงานการกํากับ 

ติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต

ประจําปรอบ 6 เดือน 

- อาจารยภัทรพล พรหมมัญ 100 

O41 รายงานผลการ 

ดําเนินการปองกันการทุจริตประจาํป 

- อาจารยภัทรพล พรหมมัญ 100 

มาตรการสงเสรมิความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 

O42 มาตรการสงเสริม 

คุณธรรมและความโปร ง ใสภายใน

หนวยงาน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 100 

O43 การดําเนินการตาม 

มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

100 

 

      4. การบริหารจัดการสํานักงานอธิการบดีและสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาระบบการทํางาน สรางระบบ

การทํางานเปนทีมมีความรวมมือรวมใจ ซ่ึงถือเปนหัวใจหลักในการพัฒนาองค ใหสามารถปฏิบัติงานไดตามภารกิจ 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดโควิด 19 ท้ังภารกิจ ประจําของทุกหนวยงาน   ภารกิจพิเศษ โครงการ u2t  

ภารกิจปองกันการแพรระบาดภายในตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข การทําความสะอาด ตรวจผูเขาพ้ืนท่ี  

บุคลากรปรับตัวไดใชสารสนเทศเขามาชวยในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงข้ันตอนการทํางานตามภารกิจของทุก

หนวยงานใหเขาสถานการณ จัดทําแนวปฏิบัติชี้แจงผูรับบริการ พัฒนาระบบการหารือประสานงานการทํางานผาน
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ระบบออนไลน จัดเตรียมอุปกรณ และพัฒนาบุคลากรดานการใชระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ใหขอมูลซ่ึงกันและกัน  

 3.5 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 1. อุปสรรคในการบริหารจัดการภายในสํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานมีท่ีตั้งสํานักงานอยูหลายอาคาร 

รวมถึงท่ีต้ังจังหวัดสมุทรปราการ และมีผูบริหารกํากับดูแลแตละสวนงานท่ีไดรับการแตงตั้งและเปนการรักษาการ

ตําแหนงโดย รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี อํานาจการบริหารสั่งการจึงเปนปญหาอยูบางในการดําเนินการตาม

ภารกิจ และเปนหนวยงานท่ีมีบุคลากรหลายประเภท ท้ังขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ดังนั้นการประสานงานการพัฒนางานจะตองมีการวางระบบและกลไกการบริหาร

ติดตามงาน 

 2. ปญหาในการบริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ท่ีมีเปนจํานวนมากท้ังท่ีอยูท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรีกรุงเทพ และท่ีตั้งจังหวัดสมุทรปราการ มีพ้ืนท่ีมากมีจํานวนอาคาร และหองประชุมจํานวนมาก ครุภัณฑท่ี

ใชในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานจํานวนมาก ในการใชประโยชนรวมกันไดนอย และในภายใตวิกฤติการ

จัดสรรเงินงบประมาณแผนดินนอยลง ประกอบกับเงินรายไดจาการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยลด

นอยลงตามจํานวนนักศึกษาและวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ คาใชจายในการบํารุงรักษาครุภัณฑและอาคาร

เพ่ิมข้ึนมากข้ึน ประกอบการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ตองลงทุนสูงข้ึน และการลงทุนครุภัณฑในสาขาวิชาท่ีเปดใหมลงทุนสูง รวมท้ังการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพทันตอการพัฒนา ดังนั้นจึงเปนปญหาของมหาวิทยาลัยท่ีตองหาทาง

ดําเนินการใชประโยชนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหมีความคุมคาอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. การบริหารงบประมาณและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณปจจุบันยังไมเปนการ

บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานยุทธศาสตร ท่ีสมบูรณ ท่ีตองมีการสอดรับกับระบบการจัดสรรงบประมาณ

แผนดินในปจจุบันท่ีเปนการดําเนินการจัดสรรงบประมาณแบบเงินอุดหนุนท่ัวไป                 จากสาเหตุท่ีใน

ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรจากการจัดสรรตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  (งบประจําและงบลงทุน) เงิน

ไดรับการจัดสรรตามยุทธศาสตรชาติ และเงินท่ีไดรับการจัดสรรจากเงินงบประมาณพ้ืนท่ี(งบจังหวัด) และสภาพ

การเงินรายไดการจัดการเรียนการสอนท่ีลดลง ตองจัดหารายไดเพ่ิมจากภารกิจอ่ืน การบริการวิชาการ จาก

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยและจากการวิจัย สงผลตอการบริหารงบประมาณในการดําเนินการปฏิบัติงานตามภารกิจ

และการลงทุน ท่ีตองพัฒนาระบบบริหารงบประมาณแบบกองทุนและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai)  

ดังนั้น จึงเปนปญหาตอการบริหารเงินงบประมาณใหสามารถดําเนินการงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  ในทุก

ดาน ท้ังการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการพัฒนาระบบการบริหารเงินงบประมาณท่ีสามารถบูรณาการงบประมาณ เปน
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การบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร และมีระบบงบประมาณแบบกองทุนรองรับการการจัดสรรเงินงบประมาณท่ี

เปนสวนราชการในอนาคตอาจมีการจัดสรรงบประมาณ แบบ Block grant 

 

     3.6 แนวทางการพัฒนาหนวยงานในอนาคต 

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับการปฏิบัติงานทุกภารกิจหรือทุกบริการผานระบบ 

intetnet (IOT) ภายในปงบประมาณ 2565 

I. สรางระบบการใหบริการท่ีสามารถเชื่อมตอระบบเทคโนโลยีกับการหนวยงานภายนอก เชน 

ระบบรับเงินและระบบจายเงินผานสถาบันการเงิน  ระบบการบริการขอมูลอิเล็กทรอนิกส ระบบ

การใหบริการและขอมูลหนวยงานผานระบบรัฐบาลดิจิทัล การสื่อสารดวยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส และการเชื่อมโยงขอมูลหนวยงานภายนอกเชน สํานักงบประมาณ  อว. 

กรมบัญชีกลาง ใหรองรับทุก Platform  ของรัฐบาล 

II. สรางระบบการบริหารภายในระบบสารสนเทศสํานักงาน E-office ประกอบดวย 6 ระบบยอย 

คือ 1ระบบสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส 2ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส Digital Signature ท้ัง

เอกสารภายนอกและภายใน 3 ระบบบริการเอกสารออนไลน 4 ระบบบริหารจัดการงานประชุม 

5 ระบบการรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส(E-Book)   6 ระบบโทรศัพทออนไลนการสื่อสาร

ชองทางออนไลน  โดยทุกระบบงานท่ีพัฒนาตองจัดทํากฎหมายรองรับ และดําเนินการปรับ

ข้ันตอนการใหบริการรองรับ พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการใหบริการของหนวยงาน

ราชการ  ในสวนการจองใชบริการของสํานักงานอธิการบดีปจจุบันมีระบบไวบริการอยูแลว 

III. พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลบุคลากรออนไลน ของแตละบุคคล ภายใต พ.ร.บ.คุมครองขอมูล

สวนบุคคล 

2. สงเสริมและพัฒนาระบบกลไกการสรางสังคมแหงการเรียนรู การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง การสงเสริมมีความคิดริเริ่มสรางนวัตกรรมการทํางาน และการ

บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอมหาวิทยาลัย การจัดสรางสภาพแวดลอมการ

ปฏิบัติงานสงเสริมการเรียนรู และการใหบริการท่ีทันสมัยเพ่ิมความพ่ึงพอใจใหผูรับบริการ 

3. พัฒนาบุคลากรในทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง Hard Skills ตามสมรรถนะตําแหนง

งาน ความรุดานคอมพิวเตอร การคิดวิเคราะห soft Skills ความคิดสรางสรรค การสื่อสารตอผูอ่ืน

อยางมีประสิทธิภาพ การทํางานเปนทีม การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง การ

บริหารเวลาอยางมีคุณภาพ  Meta Skills ความเชื่อในการเรียนรูตลอดชีวิต การมีอุปนิสัยในการตั้งขอ

สงสัยและสังเกตตลอดเวลา การตอยอดสรางสรรคสิ่งใหม 

4. การพัฒนาระบบบริหารภายในสํานักงานอธิการบดี การสรางกลยุทธอยางมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา 

รวมรับผิดชอบ ดวยกระบวนการถายทอดแผนสูการปฏิบัติสรางตัวชี้วัดรายบุคคล สามารถวัดผลการ

ปฏิบัติงานไดเปนรูปธรรม สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
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5. การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ใหสอดคลองกับภารกิจและสถานการณปจจุบัน 

รองรับการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงาน เชน ระเบียบการบริหารงบประมาณเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย ระเบียบดานการบริหารงานบุคคล ระเบียบดานการเบิกจายใหสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ระเบียบการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ระเบียบท่ี

เก่ียวของกับการจัดสวัสดิการใหบุคลากร ระเบียบการจัดหารายไดตามภารกิจอ่ืนนอกเหนือจากการ

จัดการเรียนการสอน 

 

ตารางท่ี 3.102 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของสํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นการ

ประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะ 

10 8.50 4.25 ด ี

2. การบริหารความ

เสี่ยง 

5 5.00 5.00 ดีมาก 

3.การพัฒนาคณะ 

     3.1 การไดรับ

รางวัล 

     3.2การพัฒนา

คุ ณ ภ า พ ข อ ง

บุคลากร 

 

5 

 

3 

 

2 

4.80 

 

3 

 

1.80 

4.80 ดีมาก 

รวม 20 17.30 4.33 ดี 

 

ขอเสนอแนะดานการพัฒนาองคกร  

 1. สํานักไดมีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาทําแผนพัฒนาไดดีแตควรนํา

ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาใชประโยชนในโอกาสตอไป 

 2. ในการกําหนดความเสี่ยงนั้นสํานักควรใหความสําคัญในวิเคราะหหาความเสี่ยงท่ีจะทําใหงานของสํานัก

ไมประสพความสําเร็จในอนาคต 

 3. สํานักควรพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสํานักงาน  

 4.1 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

      4.1.1 ตารางท่ี 3.103 ผลการประเมินการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในหนวยงาน (จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 70) 

การบริหารงานของผูอํานวยการ 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 วิสัยทัศนและภาวะผูนํา 4.39 0.71 ด ี

2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.53 0.64 ดีมาก 

3 หลักธรรมาภิบาล 4.44 0.71 ด ี

4 การบริหารหนวยงาน 4.39 0.70 ดี 

 4.1 การยืดหยุนและปรับตัวตอสถานการณ 4.46 0.67 ดี 

 4.2 การบริหารจัดการภารกิจในภาวะวิกฤติ 4.34 0.66 ด ี

 
4.3 การใหอํานาจและการพัฒนาผูอ่ืน  

ใหอํานาจและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
4.36 0.76 ดี 

เฉล่ียรวม 4.43 0.69 ดี 

 

จากตารางพบวา บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของผูอํานวยการ 

ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายดานสวนใหญอยูในระดับ ดี ไดแก หลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศนและภาวะ

ผูนํา และการบริหารหนวยงาน ตามลําดับ สวน ดานคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับ ดีมาก 

เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 แสดงออกถึงความซ่ือสัตย

สุจริต การไมเลือกปฏิบัติ และอุทิศตนในการบริหารงาน เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความเสียสละในเชิงประจักษ 

(4.57) ลําดับท่ี 2 มีความสํานึกในการรับผิดและรับชอบตอหนาท่ีและผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน (4.54) ลําดับท่ี 3 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีเปนท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกมหาวิยาลัยและมีทักษะและความสามารถในการนํา

หนวยงานสู Digital Transformation (4.51) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหนวยงานจากแบบสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร 

1. ควรมี uniform ประจาํหนวยงาน 

2. ทํางานอยางเต็มท่ีและใสใจในการทํางาน 

3. บุคลากรในสํานักควรรวมมือ และมีความรับผิดชอบในการทํางานมากข้ึน 

4. มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีการคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนท่ีตั้ง 
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      4.1.2 ตารางท่ี 3.104 การบริหารงานและการบริการของสํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ 2564 

จากนักศึกษา 

การบริหารงานและการบริการของสํานัก 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 มีระบบดูแลความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 3.83 0.84 ดี 

2 มีบริการดานกองทุนสนับสนุนการศึกษา 3.68 0.94 ด ี

3 นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการใหบริการ 3.63 0.87 ด ี

4 การรับ – จายเงินมีข้ันตอนการบริการท่ีสะดวก และรวดเร็ว  3.58 0.96 ด ี

5 มีข้ันตอนการขอรับบริการในภาพรวมท่ีสะดวก และรวดเร็ว 3.58 0.98 ดี 

6 เว็บไซตสวยงาม ความทันสมัย งายตอการใชงาน 3.58 0.85 ดี 

7 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีท่ัวถึง  3.55 0.96 ด ี

8 มีความพึงพอใจในการใหบริการ 3.55 0.96 ด ี

เฉล่ียรวม 3.62 0.94 ดี 

*กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาจาก 4 คณะ จํานวน 100 คน 

 

จากตารางพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการของสํานักงานอธิการบดี

ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายขออยูในระดับ ดี ทุกขอ ไดแก 1) มีระบบดูแลความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 2) 

มีบริการดานกองทุนสนับสนุนการศึกษา 3) นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการใหบริการ 4) การรับ – จายเงินมี

ข้ันตอนการบริการท่ีสะดวก และรวดเร็ว 5) มีข้ันตอนการขอรับบริการในภาพรวมท่ีสะดวก และรวดเร็ว 6) เว็บไซต

สวยงาม ความทันสมัย งายตอการใชงาน 7) มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีท่ัวถึง และ 8) มีความพึงพอใจใน

การใหบริการ ตามลําดับ 

 

 4.2 สรุปการสัมภาษณสําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

การสัมภาษณผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) สํานักงานอธิการบดีเปนสวนสนับสนุนภารกิจในเรื่องของการประเมินคุณธรรมจริยธรรมความโปรงใส 

(ITA) เนื่องจากในเกณฑของ ITA หลาย ๆ ตัวชี้วัดอยูภายใตหนวยงานของสํานักงานอธิการบดี ในปงบประมาณ 

2564 มหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงข้ึน 3 ปติดตอกัน แตสิ่งท่ีนาภูมิใจ คือ จากการท่ีสํานักงานอธิการบดีดําเนินการมา 

3 ป เริ่มมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของงาน ไมใชเรื่องการทําตามเกณฑตัวชี้วัด ในระบบบริหารภายใตการบริการ

ของสํานักงานอธิการบดี เนนในเรื่องการบริการเปนสวนใหญ ดังนั้น เม่ือ ITA เขามาเปนสวนหนึ่งของการทํางาน จึง

เริ่มมีการปลูกฝง เปนเรื่องของ mindset ในการทํางานของบุคลากรและนํามาเปนกรอบในการดําเนินงานตอไป 
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 2) บุคลากรมีการปรับตัวในการทํางาน ภายใตสถานการณโควิด จึงเปนจุดหนึ่งท่ีทําใหเห็นวาบุคลากร

สามารถปรับวิถีการทํางานจากแบบเดิม ทําใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และปรับตัวงายข้ึน  

 3) ในปท่ีผานมาสํานักงานอธิการบดี มีการปรับปรุงระเบียบบางระเบียบ คือ การประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษา เม่ือกอนเปนเรื่องการเบิกจายในการพัฒนานักศึกษา ยังไมมีระเบียบรองรับตามเกณฑตัวชี้วัดท่ีประกัน

คุณภาพการศึกษากําหนด จึงไดผลักดันระเบียบ 3 ระเบียบข้ึนมา คือ ระเบียบวาดวยการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ระเบียบวาดวยเรื่องกองทุนพัฒนานักศึกษา และประกาศเรื่องศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ ซ่ึงเปาหมาย คือ การ

สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานักศึกษาใหไดตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 1) จํานวนนักศึกษานอยลง งบประมาณแผนดินจัดสรรลดลง เงินรายไดก็นอยลง แตทรัพยสินมหาวิทยาลัย

มีเปนจํานวนมาก ท้ังพ้ืนท่ี ทรัพยากร ท้ังอุปกรณท้ังหมด เปนเรื่องของภาระท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

เม่ือทรัพยสินก็ตองมีการดูแล มีการพัฒนาปรับปรุง แตผูใชมีจํานวนนอยลง ทําใหเกิดปญหาใหญท่ีทําให

มหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยนระบบแกปญหาในการดูแลทรัพยสิน 

 2) เนื่องจากสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานท่ีตองดูแลเงินในหลาย ๆ เรื่อง เนนการดูแลในเรื่อง

งบประมาณ เพราะเปนท้ังหนวยบริหารงบประมาณ และหนวยงานเบิกจาย อีกท้ังเริ่มมีงบประมาณพ้ืนท่ีเขามา ซ่ึง

เดิมมหาวิทยาลัยมีแตงบประจํา แตปจจุบันมีงบยุทธศาสตร งบพ้ืนท่ี และงบจากแหลงอ่ืน ตามนโยบายของ

กระทรวง อว. ทําใหเกิดปญหาในเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณท่ีตองมีการบูรณาการเชิงงบประมาณมาก

ข้ึนเปนปญหาในระยะสั้นท่ีตองรีบดําเนินการแกไข 

 

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการบริหารจัดการ มี 3 สวน คือ 

 1.1 การปฏิบัติงานปกติ และการใหบริการ ตองมีการปรับสวนของระบบในชั้นตนกอน ในปหนามอง

เรื่องการนําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในทุกระบบท่ีเก่ียวกับระบบบริหารจดัการ  

 1.2 ระบบออนไลน การบริการผานระบบออนไลน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเรื่องของรัฐบาลดิจิตอลเขา

มา ในการทําแพลตฟอรมเพ่ือไปเชื่อมใหเขากับการบริการภาครัฐ การใหขอมูลภาครัฐ ในสวนของสํานักงาน

อธิการบดีเก่ียวของกับในการใหบริการและใหขอมูลกับหนวยงานภายนอก ไมวาจะเปนกระทรวงการคลัง กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม บางครั้งการใชบริการระบบธนาคาร ซ่ึงธนาคารมีการปรับปรุงแลว 

จึงตองพัฒนาใหสามารถไปเชื่อมตอกับหนวยงานตาง ๆ ได เพ่ือใชขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ สามารถเสริมบริการ

กัน 

 1.3 การจัดการความรูของบุคลากร การพัฒนาคน เรื่องของการพัฒนา Soft Skills เรื่องของทักษะตอง

ทําควบคูกับเทคโนโลยี ท้ังเทคโนโลยีและคนก็ตองพัฒนาไปดวยกัน 
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 2) การพัฒนาระบบกลไกการบริหาร เนื่องจากมีตัวชี้วัดหลาย ๆ ตัวท่ีเชื่อมโยงกันท้ังหมดเกณฑการประเมิน

ตาง ๆ ก็เชื่อมโยงกันท้ังหมด จะทําอยางไรใหบุคลากรสามารถท่ีจะบริหารตัวชี้วัดไดท้ังหมด คงตองสรางกลไก การ

ประเมิน การติดตาม การวางแผนท่ีเปนระบบลงไปสูตัวชี้วัด จึงตองมีระบบและกลไกท่ีนํามาพัฒนาในการทํางาน 

 

ขอเสนอแนะดานการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร 

 ควรพัฒนาพ้ืนท่ีทรัพยากรใหเกิดรายได 
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สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวนท่ี 1  ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 1.1 ตารางท่ี 3.105 การดําเนินงานตามพันธกิจ    

พันธกิจ ผลการดําเนินงาน 

1. เปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพเพ่ือการเรียนการสอน 

มีการพัฒนาและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและตรง

ตามความตองการของผูใชบริการ ดังนี ้

1 . 1  หนั ง สื อ  ตํ า ร า  และ เอกสารวิ ช าการภาษา ไทย /

ภาษาตางประเทศ จํานวน 4,179 ชื่อเรื่อง 

1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ      

(e-Book)จํานวน 1,018 ชื่อเรื่อง 

1.3 วารสารวิชาการ/นิตยสาร จํานวน 462 ชื่อเรื่อง 

1.4 หนังสือพิมพภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ  

จํานวน 12 ชื่อเรื่อง  

1.5 กฤตภาค 732 ชื่อเรื่อง 

1.6 จุลสาร 10 ชื่อเรื่อง 

1.7 วีซีดี/ดีวีดี/ซีดีรอมไทย/อังกฤษ จํานวน 131 แผน 

2. ใหบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการเรียน   

การสอน การวิจัย และการพัฒนาทองถ่ิน 

2.1 พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนสารสนเทศ ผานโปรแกรม

หองสมุดอัตโนมติ Liberty 

2.2 ฐานขอมูลหนังสือและบทความ จํานวน 58,488 รายการ 

2.3 ฐานขอมูลวิทยานิพนธตางๆ ท่ัวโลก จํานวน 10 ฐานขอมูล 

2.4 พัฒนาโปรแกรมระบบ Dspace (DRU IR) บทความวารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สารนิพนธ วิทยานิพนธและวิจัย 

จํานวน 1,539 ชื่อเรื่อง 

3. สงเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะ

การรู สารสนเทศ การรูภาษาต างประเทศ      

และการรูคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

3.1 จัดการอบรมทักษะการรูสารสนเทศใหแกนักศึกษากอนเขา

เรียนในรูปแบบออนไลน 

3.2 จัดการอบรมทักษะการรูภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษา 

3.3 จัดการอบรมทักษะการรูคอมพิวเตอร ใหแกนักศึกษา 

ทุกชั้นป 
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พันธกิจ ผลการดําเนินงาน 

4. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการ

สอนท่ีทันสมัย 

4.1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-Learning ของอาจารย 

จํานวน 2,000 กวารายวิชา 

4.2 พัฒนาระบบ e-Guruหรือ Micro- Learning  

จํานวน 90 เรื่อง เชน 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือขาย 

ขอสอบมาตรฐานเพ่ือการศึกษา และการบริการท่ี

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

5.1 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือขายท่ีทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาโปรแกรมตางๆ ท่ีใชรวมกัน

ท้ังมหาวิทยาลัย เชน 

- การใชระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช

ระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การใชระบบการจองหองประชุมและงานโสตฯออนไลน เพ่ือ

ใชรวมกันท้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการใช

บริการ 

- โปรแกรมระบบยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติดวยตนเอง (RFID) 

- โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ (Liberty) 

- โปรแกรมระบบคืนหนังสืออัตโนมัติดวยตนเอง (RFID) 

- โปรแกรมระบบควบคุมหองประชุมอัตโนมัติ 

- โปรแกรมระบบถายทอดสด 

- โปรแกรมระบบการเขาสอบ DRU Test Online  

- โปรแกรมระบบการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ

ออนไลน 

- โปรแกรมระบบประเมินการสอนออนไลน 

- โปรแกรมระบบ e-Portfolio 

- โปรแกรมระบบ DRU News 

- โปรแกรมระบบIPv6 

- แบบประเมินและติดตามผลปฏิบัติงาน U2T 

- โปรแกรมระบบ e-Learning ของศูนยภาษา 

- โปรแกรมระบบการวัดทักษะทางดาน Digital Literacy 

- โปรแกรมรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

- โปรแกรมระบบวิดีโอออนดิมาน 

- พัฒนาหองประชุมของมหาวิทยาลัยใหเปนระบบ VDO 

Conferences 
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ขอเสนอแนะดานการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 การปรับปรุงพัฒนาระบบในการใหบริการไปสูรูปแบบการใชเทคโนโลยีเปนหลัก โดยการนําวารสาร 

ตํารา และเอกสารการเรียนการสอนตาง ๆ ลงสูระบบฐานขอมูลดิจิตอลท้ังหมด และพัฒนาระบบการเขาถึง

ฐานขอมูล การใชขอมูลของบุคลากร และนักศึกษาไดจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาเชื่อมตอ

ฐานขอมูลของสํานักฯ กับคณะตาง ๆ   
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สวนท่ี 2  ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 2.1 ตารางท่ี 3.106 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาทองถ่ิน - - - - 

2. การผลิตและพัฒนาครู - - - - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 6 6 100 ดีมาก 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 3 0 0 - 

รวม 9 6 66.67 ดี 

ผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายตาม

ยุทธศาสตรรอยละ 66.67 อยูในระดับดี โดยบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรในระดับดีมาก ในยุทธศาสตรท่ี 3 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา สวนในยุทธศาสตรท่ี 4 ไมบรรลุเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย ไดแก 

1. รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ 

2. การจัดหาครุภัณฑเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดรอยละ 90 

 

 2.2 ตารางท่ี 3.107 การใชจายงบประมาณ   

            2.2.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร  และการเบิกจายงบประมาณเม่ือสิ้นปงบประมาณ 

  1. งบประมาณแผนดิน    จํานวน   4,820,803  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   3,594,866.64  บาท  เบิกจายไดรอยละ 74.57 

  2. งบประมาณรายได      จํานวน   4,686,808  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   2,054,919.40  บาท เบิกจายไดรอยละ 43.84 

                    3. งบประมาณรวม                     9,507,611  บาท  

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   5,649,786.04  บาท เบิกจายไดรอยละ 59.42 

ไตร

มาส

ที่ 

งบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายได รวม 

เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ 

1 30.00 536,202.05 11.12 30.00 72,483.25 1.55 30.00 608,685.30 6.40 

2 52.00 1,494,813.52 31.00 52.00 623,750.25 13.30 52.00 2,118,563.77 22.28 

3 74.00 2,423,047.07 50.26 74.00 851,119.00 18.16 74.00 3,274,166.07 34.43 

4 96.00 3,594,866.64 74.57 96.00 2,054,919.40 43.84 96.00 5,649,786.04 59.42 
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ไตร

มาส

ที่ 

งบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายได รวม 

เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ 

รวม 3,594,866.64 74.57  2,054,919.40 43.84  5,649,786.04 59.42 

ผลการเบิกจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและรายไดยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดในรายไตรมาส 

โดยเฉพาะรายไตรมาสที่ 1 และ 2 และการเบิกจายในภาพรวมต่ํากวาเปาหมายโดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน         

ที่เบิกจายไดเพียงรอยละ 74.57  

 

 2.3 ตารางท่ี 3.108 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม  

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน 

โครงการ

ท้ังหมด 

โครงการ 

แลวเสร็จ 

รอยละผลการบรรลุ

ตามจุดประสงคของ

โครงการท่ีทํา 

รอยละ 

1. การพัฒนาทองถ่ิน - - - 100 

2. การผลิตและพัฒนาครู - - - - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 18 18 100 100 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  3  1 33.33 100 

รวม 21 19 90.47 100 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม 19 กิจกรรม จากกิจกรรมท่ี

กําหนดไวในแผน 21 โครงการ คิดการดําเนินกิจกรรมตามจุดประสงคของโครงการไดรอยละ 90.47 และทุก

กิจกรรมท่ีไดดําเนินการมีผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวในโครงการทุกโครงการ ผลการดําเนินการในดานนี้นับวา 

อยูในระดับท่ีดีมาก 

 

 2.4 ตารางท่ี 3.109 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

       ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ เปรียบเทียบ 3 ปงบประมาณ 

งบประมาณ ป พ.ศ.2562 ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 

งบแผนดิน 7,447,971 4,810,800 4,820,803 

เบิกจาย(รอยละ) 5,187,107 (69.64) 4,434,122 (92.17) 3,594,866.64 (74.57) 

งบรายได 6,500,481 10,830,423 4,686,808 

เบิกจาย(รอยละ) 4,274,348 (65.75) 4,647,732 (42.91) 2,054,919.40 (43.84) 

 งบประมาณแผนดินป 2562  สํานักวิทยบริการไดรับประมาณ 7 ลานกวาบาท ป 2563 ไดรับ

งบประมาณลดลง 4 ลานกวาบาท แตในป 2564 ไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึน 4 ลานกวาบาท   
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สวนงบประมาณรายไดป 2562 ไดรับประมาณ 6 ลานกวาบาท ป 2563 ไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึน 10 

ลานกวาบาท แตในป 2564 ไดรับงบประมาณลดลงเปน 4 ลานกวาบาท   

 

      ตารางท่ี 3.110 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 

 ยุทธศาสตรท่ี 
รอยละ 

การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 

การใชจาย 

1. การพัฒนาทองถ่ิน - - 

2. การผลิตและพัฒนาครู - - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 100 59.74 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 0 1.48 

จากตารางแสดงวา ประสิทธิภาพการใชงบประมาณ เม่ือเทียบกับการบรรลุเปาหมายและรอยละ   

การใชจายอยูในระดับดีทุกยุทธศาสตร 
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ตารางท่ี 3.111 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ อยูในระดับดี 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การบรรลุ

เปาหมายตัวชี้วัดตาม

ยุทธศาสตร 

10 6.67 3.34 พอใช 

2. การใชจาย

งบประมาณ    

10 5.94 2.97 พอใช 

3. การดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม 

10 9.05 4.53 ดีมาก 

4. ประสิทธิภาพของ

การใชจาย

งบประมาณ 

5 5.00 5.00 ดีมาก 

รวม 35 26.66 3.81 ดี 

 

ขอเสนอแนะดานประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 1. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการดําเนินการตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา 

การใชงบประมาณ เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจาก

หนวยงานใหมหาวิทยาลัยนําไปใชงบประมาณท่ีสามารถทําใชงบประมาณได 

 2. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 3. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 

  

269 

 



สวนท่ี 3  การพัฒนาองคกร 

 3.1 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย)  

      3.1.1 ตารางท่ี 3.112 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ  

การใชภาษาอังกฤษ 

 

คะแนนการประเมิน 4 คะแนน มีการดําเนินการครบ 4 ขอ 

ขอเสนอแนะ : ควรสนับสนุน กระตุนใหนักศึกษาสอบ

ขอสอบมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพ เชน 

TOEIC, TOEFL เปนตน 

ผลการดําเนินงาน : มีการทําความรวมมือกับศูนยสอบ 

TOEICแหงประเทศไทยเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนโดยการ

จัดอบรม TOEICอยางตอเนื่อง และจัดสอบใหกับนักศึกษา

ในราคาพิเศษสําหรับ 

ตัวบงชี้ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ 

ดานดิจิทัล 

คะแนนการประเมิน 5 คะแนน มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอเสนอแนะ : ควรสนับสนุน กระตุนใหนักศึกษาสอบ

ขอสอบมาตรฐานตามเกณฑระดับสากล เชน IC3, ICDL  

เปนตน 

ผลการดําเนินงาน : มีการทําความรวมมือกับทําความ

รวมมือกับ บริษัท ARIT สําหรับสถาบันการศึกษา ในการใช

เ ค รื่ อ ง มื อ เ รี ย น รู  แ ล ะ ฝ ก ฝ น ทั ก ษ ะ ด า น ดิ จิ ทั ล  

ตามมาตรฐานสากล โครงการ Multicert เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอนออนไลน และสนับสนุนโปรแกรมการสอบ

ใหกับนักศึกษาและบุคลากร เชน IC3, Microsoft Office

และ Adobe Certified เปนตน 
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      3.1.2 ตารางท่ี 3.113 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

สวนท่ี 1 การดําเนนิงานตามพันธกิจ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการเพ่ือ

รองรับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล พัฒนา

พ้ืนท่ีการเรียนรู Learning space เพ่ือสงเสริม

ระบบการเรยีนการสอน 

2. วิเคราะหตัวชี้วัด กิจกรรมในแตละ

ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพของการ

ใหบริการของสํานักใหดียิ่งข้ึน 

3. จัดทําการประเมินความสําเร็จของโครงการ

ตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของโครงการ 

4. พัฒนาระบบการใหบริการสารสนเทศ 

หองสมุด และการบริการการใหยืมหนังสือ 

และวารสารทางวิชาการ ผานระบบออนไลน 

มีการจัดทําแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เ พื ่อรองร ับการใช ในย ุคด ิจ ิท ัล โดยมีการ

ดําเนินงาน ดังนี ้

 1. มีพ้ืนท่ีสงเสริมการเรียนรู (Learning Space) นักศึกษา

และบุคลากรไดใชศึกษาหาความรูรวมกันไมนอยกวารอยละ 

30 ของพ้ืนท่ีภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.  มีทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ท่ีทันสมัยผานระบบออนไลนไดแก 

    2 .1  พัฒนาฐานขอ มูล เ พ่ือการสืบคนสารสนเทศ  

ผานโปรแกรมหองสมุดอัตโนมตLิiberty 

    2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ 

(e-Book) จํานวน 1,018 ชื่อเรื่อง 

    2.3 ฐานขอมูลหนังสือและบทความ  

จํานวน 58,488 รายการ 

    2.4 ฐานขอมูลวิทยานิพนธตางๆ ท่ัวโลก  

จํานวน 10 ฐานขอมูล 

    2.5 ฐานขอมูลDspace (DRU IR) (บทความวารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สารนิพนธ วิทยานิพนธและวิจัย) 

จํานวน 1,539 ชื่อเรื่อง 

3.  มีการวิเคราะหตัวชี้วัด กิจกรรม และมีการประเมิน

ความสําเร็จของโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดในแตละ

ยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

รอยละ 100 ของตัวชี้วัด กิจกรรม ของโครงการท้ังหมด 

สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจาย

งบประมาณ 

1. ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  

อยู ในระดับดี เปนการบรรลุเปาหมายตาม

ประเด็นยุทธศาสตร การดําเนินงานโครงการ

 

 

1. มีประชุมและกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจํา

ทุกเดือน 

2.  มีการพัฒนาตัวชี้ วั ด ทุกโครงการหรือทุกกิจกรรม 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

ต า งๆ  แต ค ว ร กํ า กั บติ ดตามการ ใช จ า ย

งบประมาณรายไดใหเปนไปตามเปาหมายให

มากข้ึน 

2. ควรวิเคราะหกลยุทธในการดําเนินงานโดย

พัฒนาตัวชี้วัดใหมี เกณฑสูงข้ึนอีกท้ังควรมี 

การติดตามประเมินโครงการในเชิงคุณภาพให

มากข้ึน 

มีการปรับตัวชี้วัดให มีผลสัมฤทธิ์หลังการทําโครงการ 

ท้ังหมด จากเม่ือกอนมีแคความพึงพอใจโดยกําหนดให 

รอยละ 80 ของผูเขาอบรมจะตองมีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรม

สูงกวากอนการอบรมเปนตน 

สวนท่ี 3การพัฒนาองคกร 

1. ความเสี่ยงของสํานัก เรื่อง ความปลอดภัย

ของเซิรฟเวอรในอาคาร 5 ชั้น 4 และการใช

ซอฟตแวรท่ีไมมีลิขสิทธิ์ มหาลัยควรเขาไปรวม

แก ไ ข  เ พ ร า ะ เ ป น เ รื่ อ ง ท่ี สํ า คั ญต อ ก า ร

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสานกับอาจารยหรือคณะ ในการพัฒนา

บทเรียนแบบ Active Learning ใหมากข้ึน 

เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู และสงเสริมให

ผูเรียนสนใจเขาเรียนมากข้ึน 

 

1. ศูนยคอมพิวเตอรได เ พ่ิมอุปกรณในการควบคุมและ

ปองกันแรงดันไฟฟาตกและแรงดันไฟฟาเกิน และตรวจสอบ

ระบบสํารองไฟฟา (UPS)จึงทําใหระดับความเสี่ยงลดลงและ

ไดมีการจัดทําแผนเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน(Infrastructures) 

ใหรองรับ เทคโนโลยีดิจิทัล อยางมี เสถียรภาพ ม่ันคง และ

ปลอดภัย เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการ ดํารงชีวิตใน

มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหองระบบเครือขายคอมพิวเตอร

หลัก (Data Center) เพ่ือใหมีความปลอดภัยและได

มาตรฐานในป พ.ศ. 2565 รวมถึงการจัดซ้ือซอฟตแวรท่ีมี

ลิขสิทธิ์ 

2. การจัดการศึกษาแบบ Active Learning บน Online 

Platformโดยมีการจัดทําคู มือและอบรมอาจารยผูสอน

รวมกับคณะ ในการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย

ตางๆเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความ

นาสนใจในระหวางการเรียนการสอนได 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ท้ัง 2 องคประกอบ จํานวน 2 ขอและการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 8 ขอ โดยจัดทําโครงการกิจกรรมตางๆทุกขอและมีผลการดําเนินงาน

ไดผลดี 
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 3.2 การบริหารความเส่ียงของหนวยงาน 

      3.2.1 การใหบริการสื่อสิ่งพิมพตอเนื่อง เปนความเสี่ยงดานการบริการ สาเหตุความเสี่ยง คือ 

สิ่งพิมพตอเนื่อง มีการเลิกผลิตในรูปแบบสิ่งพิมพ ระดับความเสี่ยงกอนการดําเนินงานอยูในระดับสูง (4)        

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ไดแก ประชุมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาแนวทางการดําเนินการจัดซ้ือสื่อ

สิ่งพิมพตอเนื่อง เขียนโครงการตออายุสื่อสิ่งพิมพตอเนื่อง เพ่ือขออนุมัติโครงการดําเนินการจัดซ้ือสื่อ

สิ่งพิมพตอเนื่องในรูปแบบออนไลน ผลการดําเนินงาน คือ จัดซ้ือสื่อสิ่งพิมพตอเนื่องในรูปแบบสื่อออนไลน  

เพ่ือเพ่ิมชองทางในการใหบริการและสื่อสิ่งพิมพบางรายการเปดกวางใหผูใชบริการเขาถึงไดอยางสะดวก 

รวดเร็วมากข้ึน ทําใหผลกระทบลดลงอยูในระดับปานกลาง (3) 

      3.2.2 การสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ DRU Test ในรูปแบบออนไลน เปนความเสี่ยง 

ดานการบริการวิชาการ สาเหตุความเสี่ยง คือ ผูสอบมีโอกาสทุจริต และระบบการสอบและระบบคลังขอสอบ      

มีโอกาสถูกโจรกรรมขอมูล ระดับความเสี่ยงกอนการดําเนินงานอยูในระดับสูง (4) แนวทางการบริหาร    

ความเสี่ยง ไดแก ประชุมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาแนวทางการดําเนินการจัดสอบในรูปแบบ Online และ

มาตรการปองกันทุจริตและการถูกโจรกรรมขอมูลจาก Hacker มีการจัดสอบเปนรอบ โดยจํากัดผูเขาสอบ   

ไมเกิน 35 คน/รอบ เพ่ือใหบุคลากรไดตรวจจับพฤติกรรมผูเขาสอบได โดยผูประสงคเขาสอบจะตองทําการ

ลงทะเบียนลวงหนา 1 สัปดาหและผูดูแลการสอบ จะเปนผูสงรหัสเขาสอบใหในวันสอบเพ่ือปองกันการถูก

โจรกรรมขอมูลจาก Hacker ผลการดําเนินงาน คือ ขอมูลในระบบการสอบและคลังขอสอบยังอยูครบถวน        

ไมมีความเสียหายใดๆ อยางไรก็ตาม โอกาสการทุจริตของผูสอบยังคงอยูในระดับเทาเดิม ทําใหผลกระทบ

ลดลงอยูในระดับปานกลาง (3) 

      3.2.3 การรักษาความปลอดภัยหอง Server อาคาร 5 ชั้น 4 เปนความเสี่ยงดานการบริหาร

จัดการ สาเหตุความเสี่ยง คือ ระบบไฟฟาขัดของ และความเสี่ยงจากความชื้นอุณหภูมิ ระดับความเสี่ยงกอน

การดําเนินงานอยูในระดับสูง (4) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ไดแก เพ่ิมอุปกรณเฟสโพเทคชั่น ในการ

ควบคุมแรงดันไฟฟาตรวจสอบระบบเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ติดต้ังอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิแจงเตือน         

ตรวจสอบระบบไฟฟาภายในหอง Server สังเกตอุปกรณเครือขายภายในหอง Server และตรวจสอบการ

ทํางานอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ผลการดําเนินงาน คือ เม่ือมีการตรวจสอบระบบไฟฟาภายในหอง Server 

พบวา ระบบไฟฟายังขัดของบอยครั้ง  จึงมีการสั่งซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) เพ่ือทดแทนเครื่องท่ีเสีย แตยัง

ไมมีการติดตั้งอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ  จึงยังมีความเสี่ยงอยูในระดับสูง (4)   

      3.2.4 การปรับปรุงระบบหองประชุมใหรองรับการประชุมออนไลน เปนความเสี่ยงดานการ

บริหารจัดการ สาเหตุความเสี่ยง คือ ระบบหองประชุมไมรองรับการประชุมในรูปแบบออนไลนในสถานการณ

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (Covid-19) ระดับความเสี่ยงกอนการดําเนินงานอยูในระดับสูง (4)        

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ไดแก ติดต้ังกลองวิดีโอและระบบเสียง รวมท้ังอุปกรณโสตทัศนูปกรณใน    

การประชุมแตละครั้ง ติดตั้งระบบประชุมออนไลนท่ีรองรับท้ังระบบภาพ ระบบเสียง และ Application ตางๆ     

ท่ีรองรับการประชุมออนไลน ผลการดําเนินงาน คือ ระบบประชุมออนไลน  สามารถรองรับการประชุม
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ออนไลน ท้ังระบบภาพ ระบบเสียง และ Application ตางๆเชน Google Meet, Zoom และ Microsoft 

Teams เปนตน  ทําใหผลกระทบลดลงอยูในระดับนอย (2)  

      3.2.5 การบริหารจัดการความเสี่ยงดานระบบเครือขาย เปนความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ       

สาเหตุความเสี่ยง คือ การบุกรุกผานระบบเครือขายจากบุคคลท่ีไมประสงคดี การติดไวรัสหรือเวิรม ผูใชงาน

ขาดความระมัดระวังและขาดการตระหนักถึงความปลอดภัยทําใหถูกบุกรุกโจมตีโดยผูไมประสงคดีหรือ      

การติดไวรัสหรือเวิรมซ่ึงสงผลกระทบตอระบบ ระดับความเสี่ยงกอนการดําเนินงานอยูในระดับสูงมาก (5) 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ไดแก  ดําเนินการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย ผูดูแลระบบ

ตรวจสอบระบบเครือขายเม่ือพบผิดปกติเขาแกไขติดตั้งอุปกรณไฟลวอลล ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส      

เก็บ log file การเขาใชระบบ ปรับปรุงระบบใหมีความทันสมัยหรือความปลอดภัย มีการบริหารจัดการ       

ในการทําการสํารองขอมูลอยางสมํ่าเสมอ มีการนําซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์มาใชงานบางสวน และใช พรบ.        

วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มาเปนแนวปฏิบัติในการ กํากับ ดูแลและควบคุม         

มีการประเมินความเสี่ยงท่ีมีตอระบบรักษาความปลอดภัย คนหาภัยคุกคามท่ีมีตอระบบเครือขายใชซอฟตแวร

ปองกันไวรัสท่ีเกตเวยและพีซีทุกเครื่อง  ใชระบบปฏิบัติการท่ีมีการรักษาความปลอดภัย เปลี่ยนและอัพเกรด

ระบบปฏิบัติการรุนเกา ระบบบริหารแอพลิเคชันจัดการลบซอฟตแวร ยูทิลิตี้ และแอพลิเคชันท่ีไมตองการ    

ท้ิงไป และหามใชซอฟตแวรสื่อสารแบบจุดตอจุด และระบบรับสงขาวสารฉับพลัน เพราะซอฟตแวรดังกลาว

สามารถหลบการตรวจสอบ  ผลการดําเนินงาน คือ มีการตรวจสอบรองรอยการใชงานจาก log file ท่ีบันทึก

ไว มีการปรับปรุงโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของอุปกรณไฟลวอลล  มีการปรับปรุง โปรแกรมปองกันไวรัส 

ท่ีเครื่องผูใชงานคอมพิวเตอร มีการตรวจสอบประจําวันของผูดูแลระบบและจากการแจงจากผูใชบริการ       

ทําใหผลกระทบลดลงอยูในระดับปานกลาง (3) 

     ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ  ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงพบวา  สํานัก

วิทยบริการมีความเสี่ยงในดานการใหบริการสื่อสิ่งพิมพตอเนื่อง  การสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

DRU Test  การรักษาความปลอดภัยหอง Server  การปรับปรุงระบบหองประชุมใหรองรับการประชุม

ออนไลน และการบริหารจัดการความเสี่ยงดานระบบเครือขาย ซ่ึงสํานักจัดการบริหารความเสี่ยงทุกประเด็น 

 

 3.3 การพัฒนาหนวยงาน การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร  

      3.3.1 การไดรับรางวัล 

 ไดรับรางวัลหนวยงานท่ีมีความพรอมในการบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานและบริการท่ี

รองรับ IPv6 

     3.3.2 การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) และบริษัท ARIT

ในการนําความรูและประสบการณทํางานเทียบใบประกาศมาตรฐานอาชีพโดยมีบุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ 

ท่ีผานมาตรฐานอาชีพ ดังนี้ 

41 
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1) ผูใหบริการดานคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร (IT Support) 

1.1) นางสาวจันทิมา  คุมครอง 

1.2) นายเสกศักดิ์ ศรีสดใส 

2) นักพัฒนาระบบ (Software Developer) 

2.1) นางทิตยาพร กิจรัตนะกุล 

2.2) นายฌิรพัฒน ภูทอง 

2.3) นางสาวจิตโสภา ทับบรรจง 

3) ผูผลิตส่ือการเรียนการสอน / นักพัฒนาคอรสแวร (Course Developer)  

3.1) นายณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล 

3.2) นายธีรยุทธ ซ่ือสัตย 

3.3) นางสาวธนวรรณ ม่ันอวม  

3.4) นางสาวเสาวรส สัทธาพงศ 

3.5) นายชนาธิป เกิดโพชา 

3.6) นางสาวนพวรรณ บุญตวง 

 4) ผูใหบริการดานคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร (IT Support) 

4.1) นางสาวจันทิมา  คุมครอง 

 4.2) นายเสกศักดิ์ ศรีสดใส 

 5) นักวิเคราะหออกแบบระบบ (System Analyst) 

  5.1) นายฌิรพัฒน  ภูทอง 

 6) ชางสนับสนุนดานเทคนิค (Network Support) 

 6.1) นายสันติ พิมพสวาง 

 

 3.4 ผลงานท่ีเปนจุดเดนของหนวยงาน  

      3.4.1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน (e-Learning)รวมกับอาจารย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ี

สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในสถานการณ Covid-19 ได จํานวน 3,326 รายวิชาและ

พัฒนาคลิปวิดีโอการเรียนรูท่ีใชเวลาสั้น ๆท่ีมีลักษณะการเรียนรูแบบMicro-Learning จํานวน 126 เรื่อง 

      3.4.2 การพัฒนาระบบการสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ DRU Testและระบบการสอบ

วัดความรูและทักษะทาง Digital Literacyเพ่ือใหนักศึกษามีความสะดวกและลดความเสี่ยงจากสถานการณ

แพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จากการเดินทางมาสอบ 

      3.4.3 การปรับปรุงระบบหองประชุมใหรองรับการประชุมออนไลนได ซ่ึงสามารถรองรับการ

ประชุมออนไลน ท้ังระบบภาพ ระบบเสียง และ Application ตาง ๆ เชน Google Meet, Zoom และ 

Microsoft Teams เปนตน 

275 

 



 3.5 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

      3.5.1 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทําใหตอง

ระงับโครงการและกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เกือบท้ังหมด จึงสงผลใหใชจายงบบริการวิชาการไมบรรลุ

เปาหมาย 

      3.5.2 เนื่องจากมีระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุ (ว

89) และแนวทางการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือ 

จัดจางพัสดุจากผูประกอบการ SMEs ในชวงปลายไตรมาสท่ี 3 ซ่ึงเปนชวงทายในการเรงใชงบประมาณและ 

ดวยสํานักวิทยบริการฯ มีการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีผลิตจากตางประเทศเปนสวนใหญและผูคาสวนใหญยังไมได   

จดทะเบียน SMEs จึงทําใหขบวนการจัดซ้ือจัดจางลาชา จึงสงผลใหใชจายงบประมาณไมบรรลุเปาหมาย 

 

 3.6 แนวทางการพัฒนาหนวยงานในอนาคต 

      มีการผสมผสานระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และมหาวิทยาลัย โดยมีองคประกอบดังนี้  

     - Digital Organization คือ องคกรท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ไดแก บริหารจัดการ 

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให

มุงสูการเปน Digital University  

     - Digital Classroom คือ สิ่งแวดลอมดานการเรียนการสอนท่ีมีอุปกรณการสอนท่ีถูกออกแบบ

เพ่ือใชในการเรียนการสอนท้ังแบบ Onsiteและ Online 

     - Digital Library คือ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการใหบริการของหองสมุด  

     - Digital Infrastructure คือ ระบบโครงสรางพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถรองรับ

เทคโนโลยีดิจิทัล ไดแก เครือขายคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  

     - Smart People คือ นักศึกษา อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะ ทางดานภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ตารางท่ี 3.114 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นการ

ประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะ 

10 9.50 4.75 ดีมาก 

2. การบริหารความ

เสี่ยง 

5 4.53 4.53 ดีมาก 

3. การพัฒนาคณะ 

     3.1 การไดรับ

รางวัล 

     3.2 การพัฒนา

คุ ณ ภ า พ ข อ ง

บุคลากร 

 

5 

3 

 

2 

4.60 

2.60 

 

2 

4..60 ดีมาก 

รวม 20 18.63 4.65 ดีมาก 

 

ขอเสนอแนะดานการพัฒนาองคกร 

 1. ในการบริหารความเสี่ยงควรกําหนดผลลัพธดวยวาความเสี่ยงดังกลาวลดลงหรือยังคงอยู 

 2. ในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการนั้น ควรทําความเขาใจในแตละประเด็นและ

จัดโครงการกิจกรรมใหตรงประเด็นและท่ีสําคัญนาจะกําหนดตัวชี้วัดดวยเพ่ือการประเมินผลท่ีถูกตอง 

 3. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหมากข้ึนเพ่ือนําไปใชในการบริหารงานและการเรียนการสอน

ออนไลนท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังการใหความสําคัญตอการดูแลรักษาระบบใหมีความปลอดภัย 
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสํานักงาน  

 4.1 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      4.1.1  ตารางท่ี 3.115 ผลการประเมินการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในหนวยงาน (จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 

59) 

การบริหารงานของผูอํานวยการ 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 วิสัยทัศนและภาวะผูนํา 4.43 0.50 ดี 

2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.60 0.49 ดีมาก 

3 หลักธรรมาภิบาล 4.47 0.52 ด ี

4 การบริหารหนวยงาน 4.36 0.50 ด ี

 4.1 การยืดหยุนและปรับตัวตอสถานการณ 4.45 0.50 ด ี

 4.2 การบริหารจัดการภารกิจในภาวะวิกฤติ 4.23 0.50 ดี 

 
4.3 การใหอํานาจและการพัฒนาผูอ่ืน  

ใหอํานาจและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
4.37 0.49 ดี 

เฉล่ียรวม 4.45 0.51 ดี 

 

จากตารางพบวา บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ

บริหารงานของผูอํานวยการ ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายดานสวนใหญอยูในระดับ ดี ไดแก หลัก 

ธรรมาภิบาล วิสัยทัศนและภาวะผูนํา และการบริหารหนวยงาน ตามลําดับ สวนดานคุณธรรมและจริยธรรม 

อยูในระดับ ดีมาก 

เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 อุทิศตนในการ

บริหารงาน เห็นแกประโยชนสวนรวม และมีความเสียสละในเชิงประจักษ (4.90) ลําดับท่ี 2 มีทักษะและ

ความสามารถในการนําหนวยงานสู Digital Transformation (4.80) ลําดับท่ี 3 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน

รวมในการคิดปฏิบัติ ตัดสินใจ และรับผิดชอบในการบริหารงานของหนวยงาน (4.70) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหนวยงานจากแบบสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธภายในหนวยงาน 

2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ีของตนเอง ถาบุคลากรมี

คุณภาพหนวยงานก็จะพัฒนาไดงายข้ึน 
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      4.1.2 ตารางท่ี 3.116 การบริหารงานและการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปงบประมาณ 2564 จากนักศึกษา 

การบริหารงานและการบริการของสํานัก 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 มีความพึงพอใจในการใหบริการ 3.83 0.87 ดี 

2 บุคลากรใหคําแนะนํา ตอบขอสงสัยไดอยางถูกตอง ชัดเจน 3.80 0.85 ด ี

3 การใหบริการทรพัยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 3.73 0.99 ด ี

4 มีระบบสืบคนขอมูลท่ีสะดวกรวดเร็ว 3.70 0.91 ด ี

5 มีหนังสือ ตํารา และระบบสารสนเทศอยางพอเพียงและทันสมัย 3.68 0.86 ดี 

6 เว็บไซตสวยงาม ความทันสมัย งายตอการใชงาน 3.68 0.85 ดี 

7 ใหบริการสารสนเทศท่ีทันสมัย หลากหลายรูปแบบ 3.65 0.89 ด ี

เฉล่ียรวม 3.72 0.91 ดี 

*กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาจาก 4 คณะ จํานวน 100 คน 

 

จากตารางพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการของสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายขออยูในระดับ ดี ทุกขอ ไดแก 1) มีความ

พึงพอใจในการใหบริการ 2) บุคลากรใหคําแนะนํา ตอบขอสงสัยไดอยางถูกตอง ชัดเจน 3) การใหบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 4) มีระบบสืบคนขอมูลท่ีสะดวกรวดเร็ว 5) มีหนังสือ ตํารา 

และระบบสารสนเทศอยางพอเพียงและทันสมัย 6) เว็บไซตสวยงาม ความทันสมัย งายตอการใชงาน และ 7) 

ใหบริการสารสนเทศท่ีทันสมัย หลากหลายรูปแบบ ตามลําดับ 
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 4.2 สรุปการสัมภาษณสําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสัมภาษณผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) มีการจัดทําแพลตฟอรมท่ีจะรองรับการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถผลักดันอาจารยผานการพัฒนา

ระบบเรียนออนไลน ประมาณ 3,300 กวารายวิชา รวมถึงการทําคลิปวีดีโอท่ีเปนสื่อการสอนแบบสั้น ๆ 

จํานวน 5 นาที 10 นาที เชน สอนจัดดอกไม สอนปูเตียง อาจารยท่ีสอนทางดานทักษะ ทําไดจํานวน 126 

เรื่อง ทําเพ่ือสําหรับรองรับนักศึกษาโดยตรง 

 2) มีการสอบจบนักศึกษาทางคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ มีการปรับเปลี่ยนใหเปนระบบออนไลน

ท้ังหมด ท้ังเรื่องการเรียนการสอน และการวัดผล การสอบ 

 3) มีการพัฒนาปรับปรงุหองประชุม หองเรียน เพ่ือรองรบัรูปแบบออนไลน  

 4) ทําความรวมมือกับเครือขายทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเร็วของระบบอินเตอรเน็ต จาก UniNet 

เพ่ิมเปน 10 GB จากเดิมความเร็ว 1 GB 
 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 งบประมาณท่ีไดรับไมสามารถเบิกจายไดตามเปาหมาย เนื่องจากไมสามารถจัดอบรมแบบท่ีเขามา

ภายในมหาวิทยาลัยได ตองจัดอบรมแบบออนไลน ทําใหคาใชจายมีจํานวนนอย 
  

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) Digital Organization พัฒนาหนวยงานในรูปแบบ Digital ซ่ึงไดทํา API รวมกันกับสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนในการดึงขอมูลนักศึกษาสามารถใชรวมกัน  

 2) Digital Classroom ไดเริ่มพัฒนา เปนหองเรียนอัจฉริยะแลว ประมาณ 7 – 8 หอง เพ่ือสามารถ

รองรับการเรียนไดท้ังในหองเรียนและทางออนไลน 

 3) Digital Library มีการจัดซ้ือในรูปแบบอีบุคมากข้ึน สวนท่ีเปนแผนท่ี ลูกโลก โมเดลหุน ก็จะใช

เทคโนโลยี VR และ AR  

 4) มุงไป SMART PEOPLE โดยมุงใน 2 ประเด็น ท้ังภาษาและคอมพิวเตอร ใหกับอาจารย บุคลากร 

และนักศึกษา 

 

ขอเสนอแนะดานการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร 

 ควรพัฒนาระบบการใหบริการใหทันสมัยมีความรวดเร็วแกผูรับบริการ เชน การสงหนังสือใหกับ

อาจารยและนักศึกษาถึงบาน 
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สวนท่ี 1  ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน 

 1.1 ตารางท่ี 3.117 การดําเนินงานตามพันธกิจ    

พันธกิจ ผลการดําเนินงาน 

1. พัฒนาการบริการ การประสานงานทางวิชาการ

ท่ีถูกตอง รวดเร็ว ไดมาตรฐาน 

1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศในการใหบริการนักศึกษา 

ค ณ า จ า ร ย  บุ ค ล า ก ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ร ว ม ท้ั ง

บุคคลภายนอก เชน  

- การรับสมัครนักศึกษาและรายงานตัวผานระบบ

ออนไลน  

- การประชาสัมพันธแนะแนวนักเรียนผานระบบออนไลน  

1.2 พัฒนาระบบการใหบริการดานการจัดการเรียนการสอนแก

นักศึกษาและคณาจารยผานระบบสารสนเทศ 

 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แหงชาติ (TQF)  

2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหทุกคณะและสาขาวิชาปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และสอดคลองกับความตองการ

ในการพัฒนากําลังคนของประเทศ เชน การมีนโยบายให

ทุกหลักสูตรท่ีปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตองดําเนินการ

จัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานตาม

ศาสตรและความถนัดของแตละหลักสูตร มีการปรับ

รูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองเหมาะสมกับ

สถานการณบริบทการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม

และประเทศชาติ อาทิ หลักสูตรใหมหรือหลักสูตรท่ี

ปรับปรุง ในป 2564 ทุกหลักสูตรตองมีแผนจัดการ

หลักสูตร และการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน หรือแผนการเรียนแบบ WIL ในเลมหลักสูตร และ

มีการทําบันทึกขอตกลงรวมกันกับสถานประกอบการ 

2.2 ปการศึกษา 2563 - 2564 มีหลักสูตรท่ีดําเนินการ

ปรับปรุงตามรอบการปรับปรุง จํานวนท้ังสิ้น 14 หลักสูตร 

หลักสูตรใหม จํานวน 4 หลักสูตร 

ซ่ึงปจจุบันหลักสูตรดังกลาว ไดรับการอนุมัติรับทราบจาก

ทาง สป.อว. แลว จํานวน 12 หลักสูตร 

2.3 สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรในโครงการพัฒนาหลักสูตร
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พันธกิจ ผลการดําเนินงาน 

พันธุใหมท้ังแบบ degree และแบบ non-degree ของป

การศึกษา 2564 จํานวน 21 หลักสูตร โดยไดรับการ

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากทาง สป.อว. จํานวน 3 

หลักสูตร (Non-degree) ไดแก  

- หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุและการนวดแผนไทย  

- หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการระบบราง  

- หลักสูตรหลักสูตรการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต  

3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาอาจารย

ดานการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน 

3.1 ปรับปรุงพัฒนารายวิชาในกลุมหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ใหทันสมัยและสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสังคมของประเทศ 

3.2 จัดอบรมเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร โมดูลใหแกผูบริหาร

ระดับคณะและคณาจารยประจําหลักสูตร (โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร โมดูล และการจัดการ

เรียนการสอน) 

3.3 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนปรับการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน และใช DRU 

E-learning ในการจัดการเรียนการสอน 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะฯ ไดมีการพัฒนา

งานดานวิชาการอยางตอเนื่องเพ่ือสรางบัณฑิตใหมี

ความเปนเลิศ 

4.1 สงเสริมและสนับสนุนใหคณะมีการพัฒนาหลักสูตรตางๆ 

ใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนากําลังคนของ

ประเทศชาติ เชน การจัดทําหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหม 

หลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตรท่ีเขาระบบคลังหนวยกิต 

เปนตน 

4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยจัดทําผลงานทาง

วิชาการและเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
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ขอเสนอแนะดานการดําเนินงานตามพันธกิจ  

 การปรับปรุงพัฒนาระบบในการใหบริการไปสูรูปแบบการใชเทคโนโลยีเปนหลัก โดยการใหบริการตาง ๆ 

ควรเนนการใหบริการออนไลน และระบบการอนุมัติเอกสารของนักศึกษาใหดําเนินการอนุมัติออนไลน เชน การ

ลงทะเบียนเพ่ิมถอน การยายกลุมเรียน การพิมพใบรับรองผลการศึกษา  
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สวนท่ี 2  ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 2.1 ตารางท่ี 3.118 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 
จํานวน

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาทองถ่ิน - - - - 

2. การผลิตและพัฒนาครู - - - - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2 2 100 ดีมาก 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 6 5 83.33 ด ี

รวม 8 7 87.50 ด ี

ผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการฯ ตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรรอยละ 87.50 

อยูในระดับดี โดยบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรในระดับดีมากในยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

สวนในยุทธศาสตรท่ี 4 บรรลุเปาหมายอยูในระดับดี 

 

ตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย ไดแก 

1. รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ 

 

 2.2 ตารางท่ี 3.119 การใชจายงบประมาณ 

          2.2.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร  และการเบิกจายงบประมาณเม่ือสิ้นปงบประมาณ 

  1. งบประมาณแผนดิน    จํานวน            -         บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน            -         บาท  เบิกจายไดรอยละ   - 

  2. งบประมาณรายได      จํานวน   6,842,694.23  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   4,419,210.85  บาท  เบิกจายไดรอยละ 64.58 
 

ไตร

มาส

ที่ 

งบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายได รวม 

เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ 

1 30.00 - - 30.00   461,982.30 6.75 30.00   461,982.30 6.75 

2 52.00 - - 52.00 1,915,910.70 27.99 52.00 1,915,910.70 27.99 

3 74.00 - - 74.00 2,514,550.70 36.74 74.00 2,514,550.70 36.74 

4 96.00 - - 96.00 4,419,210.85 64.58 96.00 4,419,210.85 64.58 

รวม - - - 4,419,210.85 64.58  4,419,210.85 64.58 

ผลการเบิกจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและรายไดยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดในรายไตรมาส 

โดยเฉพาะรายไตรมาสที่ 1 และ 2 และการเบิกจายในภาพรวมต่ํากวาเปาหมายโดยเฉพาะงบประมาณรายได  ที่เบิกจายได

เพียงรอยละ 64.58   
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 2.3 ตารางท่ี 3.120 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม  

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน 

โครงการ

ท้ังหมด 

โครงการ 

แลวเสร็จ 

รอยละผลการบรรลุ

ตามจุดประสงคของ

โครงการท่ีทํา 

รอยละ 

1. การพัฒนาทองถ่ิน - - - - 

2. การผลิตและพัฒนาครู - - - - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3 3 100 100 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 8 6 75.00 100 

รวม 11 9 81.81 100 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินโครงการกิจกรรม 9 กิจกรรม จากกิจกรรมท่ีกําหนดไวใน

แผน 11 โครงการ คิดการดําเนินกิจกรรมตามจุดประสงคของโครงการไดรอยละ 81.81 และทุกกิจกรรมท่ีได

ดําเนินการมีผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวในโครงการทุกโครงการ ผลการดําเนินการในดานนี้นับวา  

อยูในระดับท่ีดี 

 

2.4 ตารางท่ี 3.121 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

      ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ เปรียบเทียบ 3 ปงบประมาณ 

งบประมาณ ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 

งบแผนดิน 644,984 - - 

เบิกจาย (รอยละ) 644,984 (100) - - 

งบรายได 6,539,860 6,348,125 6,842,694 

เบิกจาย (รอยละ) 4,625,953 (70.73) 4,703,939 (74.10) 4,419,210 (64.58) 

 งบประมาณแผนดินป 2562  มหาวิทยาลัยไดรับประมาณ 6 แสนกวาบาท ป 2563 และป 2564 ไมไดรับ

งบประมาณ  สวนงบประมาณรายไดป 2562 ไดรับงบประมาณ 6 ลานกวาบาท ปงบประมาณ 2563 และ

ปงบประมาณ 2564  ไดรับงบประมาณ 6 ลานกวาบาท 
 

      ตารางท่ี 3.122 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 

 ยุทธศาสตรท่ี รอยละการบรรลุเปาหมาย รอยละการใชจาย 

1. การพัฒนาทองถ่ิน - - 

2. การผลิตและพัฒนาครู - - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 100 79.67 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 75.00 92.47 

จากตารางแสดงวา ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ เม่ือเทียบกับการบรรลุเปาหมายสวนมาก 
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อยูในระดับท่ีดีทุกยุทธศาสตร  แตเนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด-19 จึงไมสามารถเบิกจายงบประมาณ

ตามแผนท่ีกําหนดไว 

 
ตารางท่ี 3.123 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อยูในระดับดี 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร 

10 8.75 4.38 ด ี

2. การใชจาย

งบประมาณ    

10 6.46 3.23 พอใช 

3. การดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม 

10 8.18 4.09 ดี 

4. ประสิทธิภาพของการ

ใชจายงบประมาณ 

5 5.00 5.00 ดีมาก 

รวม 35 28.39 4.06 ดี 

 

ขอเสนอแนะดานประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 1. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากการ

ดําเนินการตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใช

งบประมาณ เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานให

มหาวิทยาลัยนําไปใชงบประมาณท่ีสามารถทําใชงบประมาณได 

 2. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใชงบประมาณ 

เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 3. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

การดําเนินการในปถัดไป 
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สวนท่ี 3  การพัฒนาองคกร 

 3.1 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย)  

      3.1.1 ตารางท่ี 3.124 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 5 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน 

 

มีการดําเนินการ 4 ขอ (จาก 5 ขอ) คะแนนการประเมิน 4 

คะแนน  

ขอเสนอแนะ ควรมีการกําหนดแผนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางานท่ีชัดเจน และควรจัดทําแนวปฏิบัติ

ท่ีดีในการทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ผลการดําเนินงาน นําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทํางานมาพัฒนาปรับปรุง เชน สงเสริมและสนับสนุน

ใหแตละคณะ/สาขาวิชา ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพันธุใหม 

หลักสูตร Sand Box หลักสูตร STEM รายวิชาเลือกเสรีแบบ

ชุดวิชาหรือโมดูล เพ่ือสงเสริมการสรางอาชีพใหแกนักศึกษา 

การพัฒนารายวิชาหรือชุดวิชาเขาสูระบบคลังหนวยกิต  

เปนตน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  การบริหารของหนวยงานเพ่ือ

การกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และ

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย  

มีการดําเนินการ 6 ขอ (จาก 6 ขอ) คะแนนการประเมิน 5 

คะแนน  

ขอเสนอแนะ  

- ควรกระตุน ใหบุคลากรได เขารับการพัฒนาทักษะ 

ความสามารถ และการกาวสูตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน 

- ควรใหบุคลากรท่ีไดรับการเลื่อนตําแหนงแลกเปลี่ยนหรือ

ถ ายทอดประสบการณ ในการ เข าสู กระบวนการ 

เพ่ือขอพิจารณาการเลื่อนตําแหนง แนวทางการเขียน

เอกสารเพ่ือขอประเมินการเลื่อนตําแหนง ซ่ึงอาจจัดทําใน

รูปแบบของการจัดการความรู (KM) 

ผลการดําเนินงาน บุคลากรท่ีไดรับการเลื่อนตําแหนงจัดทํา 

KM อยางนอย 1 เรื่อง 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

ของหนวยงานสนับสนุน 

มีการดําเนินการ 4 ขอ (จาก 5 ขอ) คะแนนการประเมิน 4 

คะแนน  
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะ ควรมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการท่ี

ทันสมัย ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการ

ทํางาน เพ่ือลดระยะเวลาในการทํางาน โดยเฉพาะในชวง

สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 และในงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือนํามาใชในการพัฒนา

ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย และ

บุคลากรท่ีเก่ียวของ รวมท้ังงานประกันคุณภาพมากข้ึน  

 

      3.1.2 ตารางท่ี 3.125 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

สวนท่ี 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ 

1) พัฒนาระบบทะเบียนและสารสนเทศให

ทันสมัย พอเพียง และมีประสิทธิภาพท่ี

สูงข้ึน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เทคโนโลย ี

2) วิเคราะหตัวชี้วัด กิจกรรมในแตละ

ยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยในทุกป เพ่ือพัฒนา

คุณภาพของสํานักฯ 

3) จัดทําแผนพัฒนาระยะยาวในดานบุคลากร 

ระบบการใหบริการ และครุภัณฑท่ีจําเปน

ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงดาน

เทคโนโลย ี

4) จัดหาบุคลากรใหเหมาะสมกับการทํางาน 

พัฒนาระบบเชื่อมโยงสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรงุเทพฯ และ

สมุทรปราการ 

 

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการใหบริการ 

- มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ซ่ึงมีการ

ระบุตัวชี้วัด กิจกรรมในแตละยุทธศาสตร 

- มีการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังท้ังในระยะสั้นและระยะ

ยาว 

- มีการจัดทําแผนการจัดซ้ือครุภัณฑท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว 

 

 

 

สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจาย

งบประมาณ 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณอยู

ในระดับท่ีดี แตควรกํากับติดตามการใชจาย

งบประมาณรายไดใหเปนไปตามเปาหมาย

ใหมากข้ึน 

2) ควรกํากับติดตามการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะการใหไดรับผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพใหอยูในระดับดีหรือสูงกวา 

3) ควรวิเคราะหกลยุทธเพ่ือพัฒนางานใหสูงข้ึน

โดยการปรับตัวชี้วัดและเกณฑใหสูงข้ึน 

- มีการกํากับและติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปตาม

แผนการใชจายเงินตามไตรมาส 

- มีการกํากับและติดตามงานประกันคุณภาพใหอยูใน

ระดับท่ีสูงข้ึน และมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี 

- มีการวิเคราะหกลยุทธ และตั้งเปาเกณฑ ตัวชี้วัดใหสูงข้ึน 

สวนท่ี 3 การพัฒนาองคกร 

ระบบอินเทอรเน็ตท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สมุทรปราการ ติดตอกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี กรุงเทพฯ ไมเสถียร และเซิรฟเวอรท่ีใช

ในการทํางานไมเพียงพอ เปนปญหาและความ

เสี่ยงของสํานัก 

 

- สาเหตุท่ีทําใหระบบอินเทอรเน็ตไมสามารถใชงานได 

เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟา จึงทําใหไมสามารถ

ใชงานระบบได ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงแกไขปญหาโดย

การปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีเกิดเหตุ และระบบอินเทอรเน็ต

สามารถใชงานไดตามปกติแลว  

- สํานักฯ ไดดําเนินการจัดซ้ือเซิรฟเวอรใหมเขามารองรับ

การทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง 

 ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการตามขอเสนอของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท้ัง 4 ขอและตามขอเสนอแนะของคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลท้ัง 7 ขอ โดยจัดทําโครงการกิจกรรมตาง ๆ ทุกขอและผลการดําเนินงานไดผลดีนําไปเพ่ิมคุณภาพไดเปน

อยางดี 

 

 3.2 ตารางท่ี 3.126 การบริหารความเส่ียงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

     สําหรับปการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได

จัดทําแผนความเสี่ยง โดยทําการประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง พบวา มี

ประเด็นความเสี่ยงท่ีตองบริหารจัดการ 5 ดาน ไดแก  

         (1) ดานอัตรากําลังของบุคลากร  

           (2) ดานการจัดการระบบสารสนเทศ  

           (3) ดานการลดลงของจํานวนนักศึกษา 

           (4) ดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

     (5) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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    จากการประเมินความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และการจัดลําดับความ

เสี่ยง พบวา มีผลการประเมินความเสี่ยงท้ัง 5 ดาน ดังนี้ 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
คะแนน 

ระดับความเสี่ยง 

ผลลัพธ 

ความเสี่ยง 

ลําดับ 

ความเสี่ยง 

(1) ดานอัตรากําลังของบุคลากร 3 x 3 = 9 ปานกลาง 2 

(2) ดานการจัดการระบบสารสนเทศ 3 x 3 = 9 ปานกลาง 2 

(3) ดานการลดลงของจํานวนนักศึกษา 3 x 4 = 12 สูง 1 

(4) ดานการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 

3 x 4 = 12 

 

สูง 1 

(5) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 2 x 2 = 4 ต่ํา 3 

หมายเหตุ: 1-2 = ระดับความเส่ียงตํ่า, 3-6 = ระดับความเส่ียงปานกลาง, 7-12 = ระดับความเส่ียงสูง, 13-25 = ระดับความเส่ียงสูงมาก 
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ประเด็นความ

เส่ียง 

คะแนนระดับ

ความเส่ียง 

ผลลัพธ

ความเส่ียง 

ลําดับ

ความเส่ียง 
ลักษณะความเส่ียง การบริหารจัดการ เพ่ือลดความเส่ียง 

(1) ดานอัตรากําลัง

ของบุคลากร 

3 x 3 = 9 

 

ปานกลาง 2 เนื่องจากมีบุคลากรในระดับหัวหนางาน 

จะเกษียณราชการ ในเดือนกันยายน 

2565 จํานวน 2 อัตรา 

- เตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีจะมาปฏิบัติงาน

ทดแทนบุคลากรท่ีจะเกษียณ  

- มีการปรับกรอบอัตรากําลังใหเพียงพอตอปริมาณงาน 

และกําลังคนในแตละฝายงาน 

(2) ดานการจัดการ

ระบบ

สารสนเทศ 

3 x 3 = 9 

 

ปานกลาง 2 จากสถานการณการระบาดของโรคโค

วิด-19 ทําใหตองปรับเปลี่ยน

กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให

สอดคลองตามมาตราการการเฝาระวัง

โรคของกระทรวงสาธารณสุข บุคลากร

ตองสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา

ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานแบบทํางาน

จากท่ีบาน (Work from home) 

- มีการพัฒนาระบบสารเทศ เพ่ือนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ การใหบริการแกนักศึกษาและ

คณาจารย รวมท้ังบุคคลภายนอกท่ีตองการติดตอ

สอบถามขอมูล 

(3) ดานการลดลง

ของจํานวน

นักศึกษา 

3 x 4 = 12 

 

สูง 1 จํานวนนักศึกษาลดลงจากเดิม  การรับ

นักศึกษาในบางสาขาวิชา ต่ํากวา

แผนการรับนักศึกษา เนื่องจากจํานวน

ประชากรท่ีเขาสูระบบการเรียน

ระดับอุดมศึกษาลดลง แตสถาบัน 

การศึกษามีจํานวนมาก จึงทําใหเกิดการ

แขงขันสูง 

- มีการปรับแผนการรับนักศึกษา จากเดิมเคยรับ

นักศึกษาเขาเรียนแตละปการศึกษา มาเปนรับสมัคร

ตลอดปการศึกษา (ท้ัง 2 ภาคเรียน) 

- เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธและรับสมัครนักศึกษา

มากข้ึน เชน การประชาสัมพันธท้ังแบบ onsite และ 

online ผานสื่อโซเชียลตางๆ  

- ปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมายจากเดิมเฉพาะกลุมนักเรียน
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ประเด็นความ

เส่ียง 

คะแนนระดับ

ความเส่ียง 

ผลลัพธ

ความเส่ียง 

ลําดับ

ความเส่ียง 
ลักษณะความเส่ียง การบริหารจัดการ เพ่ือลดความเส่ียง 

ระดับมัธยมศึกษา/นักศึกษาระดับปวช./ปวส. มาเปน 

ทุกชวงวัย เชน กลุมคนวัยทํางาน กลุมผูสูงอายุ กลุมผู

ตองการ Upskill, Reskill หรือ New skill  

(4) ดานการพัฒนา

และปรับปรงุ

หลักสูตร 

3 x 4 = 12 

 

สูง 1 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรยังไมตรง

หรือสอดคลองตามความตองการของ

กําลังคนและการพัฒนาประเทศ 

- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ใหสามารถรองรับ เขาถึง 

และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปวช./ปวส. เชน กลุม

คนวัยทํางาน กลุมผูสูงอายุ กลุมผูตองการ Upskill, 

Reskill หรือ New skill สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ในระบบคลังหนวยกิต โดยปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใน

รูปแบบของหลักสตูรรระยะสั้น หลักสูตรฝกอบรม

เฉพาะทาง หรือชุดวิชา เพ่ิมข้ึน ใหสอดคลองกับ

บริบทและความตองการของสังคมและประเทศชาติ 

(5) ดานสภาพ 

แวดลอมใน 

การทํางาน 

2 x 2 = 4 

 

ต่ํา 3 เน่ืองจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มีพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานตอจํานวน บุคลากรท่ี

จํากัด แตมีเอกสารการปฏิบัติ งานตางๆ เปน

จํานวนมาก ประกอบกับสภาพแวดลอมบริเวณ

สํานักงานมีสภาพทรุดโทรม เชน หลังคารั่ว ทํา

ใหเอกสารตางๆ ไดรับความเสียหาย พ้ืนท่ี

จัดเก็บเอกสารไมเพียงพอ เปนตน 

- มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน โดย

ปรับปรุงสํานักงานฯ และจัดสภาพแวดลอมในการ

ทํางานใหเปนระเบียบ แบงพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานแต

ละฝายงานชัดเจน ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานภายใน

หนวยงานเปนไปอยางเปนระบบ และผูมาติดตองาน

ไดรับความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
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      ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงพบวา  สํานักมี

ความเสี่ยงในดาน (1) ดานอัตรากําลังของบุคลากร  (2) ดานการจัดการระบบสารสนเทศ  (3) ดานการลดลง

ของจํานวนนักศึกษา (4) ดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ(5) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และ

ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับท่ีดี ทําใหความเสี่ยงในดานตางๆลดลง 

 

 3.3 การพัฒนามหาวิทยาลัย การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร  

          3.3.1 การไดรับรางวัล 

 นางรชันีย กลิ่นดีปลี ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2563  

           3.3.2 การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

 - นางรัชนีย กลิ่นดีปลี ไดรับการเลื่อนตําแหนง เปนหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 - นายฐิติพงศ กิจรัตนะกุล ไดรับใบประกาศมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องคการมหาชน) และบริษัท ARIT ในการนําความรูและประสบการณทํางานเทียบใบประกาศมาตรฐานอาชีพ 

ในตําแหนง นักพัฒนาระบบ (Software Developer) 

 - นางรชันยี กลิ่นดีปลี, นางสาวขวัญพัฒน เจือจันทร, นางสาวศรีฐิตารีย ศรีวิชัย และนายธีร

พล ถนอมชาติ ไดรับใบเกียรติบัตร ผานการอบรมเรื่อง “การสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับการจัด

การศึกษารูปแบบ CWIE” จากเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนลาง 

 - นางรัชนีย กลิ่นดีปลี, นางสาวขวัญพัฒน เจือจันทร, นางสาวศรีฐิตารีย ศรีวิชัย และนายธีร

พล ถนอมชาติ ไดรับใบเกียรติบัตร ผานการอบรมเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตร CWIE อยางไรใหตอบโจทย

นักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ” จากเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนลาง 

  

 3.4 ผลงานท่ีเปนจุดเดนของหนวยงาน  

           3.4.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน เชน  

 1) การรับสมัครนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเขาไปสมัครเรียน รายงานตัว ชําระเงินผาน

ระบบออนไลนได 

 2) การยื่นคํารองในระบบ เชน การขอลดคาเทอม การขอลดคาบริหารจัดการ การคืนเงินคา

ประกันของเสียหายในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษา คํารองการสงเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย เปนตน 

 3) มีการเตรียมพรอมในการพัฒนาระบบการใหบริการออนไลนใหครอบคลุมทุกดานแก

นักศึกษา คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผูติดตอจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

 4) มีการเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาในดาน Digital Transcript 

เพ่ือเขาสู Smart University ในอนาคต 
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           3.4.2 การพัฒนาหลักสูตร 

 1) การพัฒนาหลักสูตรกลุมวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564  

    - มีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุมวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 

     - พัฒนา มคอ.3 แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน และขอสอบกลางภาค/

ปลายภาค เปนสวนกลางของมหาวิทยาลัย 

    - พัฒนารายวิชาเพ่ิมในกลุมวิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก (1) วิชาตานทุจริตศึกษา ตาม

แนวทางและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ (2) วิชา

เขตทางทะเลและการจัดการจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝง ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

     - มีโครงการพัฒนาคณาจารยในดานการสอนในกลุมวิชาศึกษาท่ัวไป เทคนิคการ

สอนออนไลน 

 2) การพัฒนารายวิชาเลือกเสรี 

     - รวมการจัดการเรียนสอนโดยพัฒนารายวิชาการพัฒนาตนเอง (Self-

Development) สําหรับใหกับนักศึกษาแพทยศาสตร สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 15 รายวิชา ไดแก 

  (1) เลขศาสตร 

  (2) จินตนาการกับความรู 

 (3) ลีลาศ 

 (4) เทคนิคการแตงหนาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 

 (5) แจสแดนซ 

 (6) การถายภาพพ้ืนฐานเบื้องตน 

 (7) การมัดยอมดวยสีธรรมชาติ 

 (8) การวาดสีน้ํา 

 (9) การแปรรูปอาหารเบื้องตน 

 (10) การจัดดอกไมแบบประยุกตศิลป 

 (11) การจัดตกแตงโตะอาหาร 

 (12) ขนมไทย 

 (13) ศิลปะการตกแตงอาหาร 

 (14) อาหารวางไทยและเครื่องดื่ม 

 (15) บารและเครื่องดื่ม 

     - พัฒนารายวิชากลุมวิชาเลือกเสรี โดยเนนทักษะดานวิชาชีพ สําหรับใหนักศึกษา

และบริการวิชาการ ท้ังเปนรายวิชาและชุดวิชา 
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 3) การพัฒนาหลักสูตรพันธุใหม เพ่ือรองรับนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูง 

จํานวน 22 หลักสูตร (Degree จํานวน 3 หลักสูตร และ Non-Degree จํานวน 19 หลักสูตร) ไดแก 

  3.1) Degree จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก  

  (1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีไฟฟา) 

   (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต 

  (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส

เพ่ือการกระจายสินคา 

  3.2) Non-Degree จํานวน 19 หลักสูตร ไดแก 

  (4) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

  (5) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนแบบเชิงรุก 

  (6) หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู Thailand 4.0 

  (7) หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ 

  (8) หลักสูตรประกาศนียบัตรการเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

  (9) หลักสูตรธรรมชาติศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

  (10) หลักสูตรการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการประกอบธุรกิจ 

  (11) หลักสูตรผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษของโรงงาน

อุตสาหกรรม 

  (12) หลักสูตรการลามจีน-ไทย/ไทย-จีนเบื้องตนในสถานพยาบาล 

  (13) หลักสูตรโมดูล เรื่อง ชางซอมบํารุงไฟฟาตามมาตรฐานชีพ 

  (14) หลักสูตรโมดูล เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักอัจฉริยะ 

  (15) หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหาร 

  (16) หลักสูตรการทําธุรกิจกาแฟสด 

  (17) หลักสูตรการตัดแตงขนสุนัข 

  (18) หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุและการนวดแผนไทย 

  (19) หลักสูตร Electric Guitar Masking and Repairing 

  (20) หลักสูตร Leather Workshop 

  (21) หลักสูตร Thai Traditional Costume 

  (22) หลักสูตรการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต 

 4) การพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามนโยบาย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
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 5) การพัฒนารายวิชา ชุดวิชาหรือโมดูล หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝกอบรม สําหรับเขาสู

ระบบคลังหนวยกิต 

   6) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะรวมผลิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาและ

สถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพ่ือใหบัณฑิตพรอมสูโลกแหงการทํางานจริงไดทันที มีสมรรถนะ

ตรงกับความตองการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปจจุบันและเตรียมพรอมรองรับตําแหนงงานใน

อนาคต 

   7) การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 21 รายวิชา สําหรับการศึกษาเปนรายวิชาเพ่ือ

เตรียมศึกษาตอในระดับบปริญญาตรี (Pre degree)  

           3.4.3 การประชาสัมธหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 1) การประชาสัมพันธในรูปแบบ Onsite 

     2) การประชาสัมพันธในรปูแบบ Online โดยผาน Application ตาง ๆ เชน Google Meet, 

Zoom และ Microsoft Teams เปนตน 

 3) การสงเอกสารประชาสัมพันธโรงเรียน และสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม

เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรคนทํางานและคนในครอบครัว 

 4) การทําความรวมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือรวมพัฒนาศักยภาพกําลังคนในสถาน

ประกอบการ 

 

 3.5 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

           3.5.1 เนื่องจากสถานการณ Covid-19 ทําใหสํานักฯ ตองปรับเปลี่ยนกระบวนการในการ

ใหบริการจากแบบ Onsite เปนแบบ Online เพ่ือลดจํานวนผูเขามาติดตอขอรับบริการและลดความเสี่ยงใน

การติดเชื้อ โดยใช Social Network เชน Facebook, Line เปนตน 

           3.5.2 เนื่องจากมีระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง เรื่อง ว89 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนด

พัสดุและแนวทางการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือ

จัดจางพัสดุจากผูประกอบการ SMEs และเรื่อง ว845 เรื่อง อนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และ

กําหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ในกรณีตางๆ ในชวงปลายไตรมาสท่ี 4 ซ่ึงเปนชวงทายในการเรงใช

งบประมาณและดวยสํานักฯ มีการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีผลิตจากตางประเทศเปนสวนใหญ และผูคาสวนใหญยัง

ไมไดจัดทะเบียน SME จึงทําใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางลาชากวาแผนท่ีกําหนด จึงสงผลใหการใชจาย

งบประมาณไมบรรลุเปาหมาย 

           3.5.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการบริการมีความลาชากวาแผนท่ีกําหนด เนื่องจาก

สํานักฯ มีบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพียง 2 คน ซ่ึงไมเพียงพอตออัตราภาระงาน 
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 3.6 แนวทางการพัฒนาหนวยงานในอนาคต 

      3.6.1 พัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมความพรอมในการใหบริการเพ่ือเขาสู 

Smart University ในอนาคต เชน การพัฒนาเจาหนาท่ีของสํานักฯ ใหมีจิตบริการ การพัฒนาทักษะทางดาน

ภาษา (เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) การพัฒนาคณาจารยในดานเทคนิคการสอน การทําผลงานเพ่ือเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ  

      3.6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการของสํานักฯ ใหครอบคลุมบริการทุกดานและทุก

กลุมผูมาติดตอประสานงาน เชน ระบบการเก็บประวัตินักศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ระบบการตรวจสอบคุณวุฒิ

ทางการศึกษาเปนรูปแบบ Digital transcript การปรับเปลี่ยนบัตรนักศึกษาใหอยูในรูปแบบ RFID เปนตน 

เพ่ือเขาสู Smart University ในอนาคต 

     3.6.3 การทําความรวมมือบันทึกขอตกลง (MOU) กับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 

เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักและยอมรับมากข้ึน 

     3.6.4 การพัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

และภาคอุตสาหกรรม เชน หลักสูตร Non-degree หลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตรพันธุใหม หลักสูตรการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกับการทํางาน (CWIE) ชุดวิชา การจัดการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต เปน

ตน 

 

ตารางท่ี 3.127 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประเด็นการ

ประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะ 

10 9.80 4.90 ดีมาก 

2. การบริหารความ

เสี่ยง 

5 5 5.00 ดีมาก 

3. การพัฒนาคณะ 

     3.1 การไดรับ

รางวัล 

     3.2การพัฒนา

คุ ณ ภ า พ ข อ ง

บุคลากร 

 

5 

3 

 

2 

5 

3 

 

2 

5.00 ดีมาก 

รวม 20 19.80 4.95 ดีมาก 

297 

 



ขอเสนอแนะดานการพัฒนาองคกร 

 1.ควรพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานใหมากข้ึน เพ่ือบริการนักศึกษา อาจารยและ

บุคลากรโดยเฉพาะในกรณีโรคระบาดไวรัส ใหเกิดความคลองตัว รวดเร็วและถูกตอง 

 2. ในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ สํานักควรวิเคราะหทําความเขาใจใหตรงประเด็นจะไดวางแผน

งานปรับปรุงคุณภาพไดสอดคลองกันกับประเด็นตามขอเสนอแนะ 

 3. ควรประสานงาน สื่อสารกับคณะเก่ียวกับระเบียบตางๆท่ีใชในการจัดการศึกษา รวมถึงความรู

เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรและแนวคิดใหมๆทางการเรียนการสอน 
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสํานักงาน  

 4.1 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

      4.1.1 ตารางท่ี 3.128 ผลการประเมินการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในหนวยงาน (จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 67) 

การบริหารงานของผูอํานวยการ 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 วิสัยทัศนและภาวะผูนํา 4.18 0.82 ด ี

2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.30 0.82 ด ี

3 หลักธรรมาภิบาล 4.32 0.81 ด ี

4 การบริหารหนวยงาน 4.25 0.81 ด ี

 4.1 การยืดหยุนและปรับตัวตอสถานการณ 4.25 0.83 ดี 

 4.2 การบริหารจัดการภารกิจในภาวะวิกฤติ 4.21 0.83 ด ี

 
4.3 การใหอํานาจและการพัฒนาผูอ่ืน  

ใหอํานาจและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
4.18 0.83 ดี 

เฉล่ียรวม 4.24 0.81 ดี 

 

จากตารางพบวา บุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ

บริหารงานของผูอํานวยการ ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายดานอยูในระดับ ดี ทุกดาน ไดแก หลัก

ธรรมาภิบาล ดานคุณธรรมและจริยธรรม การบริหารหนวยงาน และวิสัยทัศนและภาวะผูนํา ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 สรางความเชื่อม่ัน

ใหกับบุคลากรจะนําพาหนวยงานผานทุกสถานการณไดอยางดี แสดงออกถึงความซ่ือสัตยสุจริต และการไม

เลือกปฏิบัติ (4.35) ลําดับท่ี 2 อุทิศตนในการบริหารงาน เห็นแกประโยชนสวนรวม และมีความเสียสละในเชิง

ประจักษ (4.30) ลําดับท่ี 3 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและประเมินสถานการณท่ีเกิดข้ึน และมีทักษะและ

ความสามารถในการนําหนวยงานสู Digital Transformation (4.28) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหนวยงานจากแบบสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร 

- ไมมี - 
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      4.1.2 ตารางท่ี 3.129 การบริหารงานและการบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ปงบประมาณ 2564 จากนักศึกษา 

การบริหารงานและการบริการของสํานัก 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 มีสื่อประชาสัมพันธ คูมือ เอกสารใหความรู การเผยแพรขอมูลตาง ๆ  

ในเว็บไซต 
3.68 0.89 ดี 

2 นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการใหบริการ 3.65 0.98 ดี 

3 มีแบบฟอรมท่ีครอบคลุมความตองการ เขาใจงาย และชัดเจน 3.60 0.98 ดี 

4 เว็บไซตสวยงาม ความทันสมัย งายตอการใชงาน 3.60 0.87 ด ี

5 บุคลากรใหคําแนะนํา ตอบขอสงสัยไดอยางถูกตอง ชัดเจน 3.55 0.90 ด ี

6 มีข้ันตอนการบริการท่ีสะดวก และรวดเร็ว 3.50 0.96 พอใช 

7 มีความพึงพอใจในการใหบริการ 3.48 0.96 พอใช 

เฉล่ียรวม 3.58 0.93 ดี 

*กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาจาก 4 คณะ จํานวน 100 คน 

 

จากตารางพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการของสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายขอ สวนใหญอยูในระดับ ดี ไดแก 1) มีสื่อ

ประชาสัมพันธ คูมือ เอกสารใหความรู การเผยแพรขอมูลตาง ๆ ในเว็บไซต 2) นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชใน

การใหบริการ 3) มีแบบฟอรมท่ีครอบคลุมความตองการ เขาใจงาย และชัดเจน 4) เว็บไซตสวยงาม ความ

ทันสมัย งายตอการใชงานและ 5) บุคลากรใหคําแนะนํา ตอบขอสงสัยไดอยางถูกตอง ชัดเจน ตามลําดับ สวน

ขอ 6) มีข้ันตอนการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว และ 7) มีความพึงพอใจในการใหบริการ อยูในระดับ พอใช  

 

 4.2 สรุปการสัมภาษณสําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

การสัมภาษณผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) การบริการออนไลน ในการยื่นคํารองแบบออนไลน ท้ังในระบบท่ีเปนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

และทางโซเชียลตาง ๆ เพ่ือเปนการรองรับบริการใหนักศึกษาเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด เชน การยื่นเอกสาร 

การขอคืนเงิน การลดคาเทอม การจบการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการยื่นขอสงเอกสารการจบการศึกษาทาง

ไปรษณีย โดยนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมทางออนไลน พรอมจัดสงเอกสารไปใหทางไปรษณีย เพ่ือลดการ

เดินทางของนักศึกษา  
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 2) ปรับระบบการรับสมัคร ระบบการรายงานตัว และการสัมภาษณกรณีท่ีมีการสัมภาษณ โดย

ดําเนินการผานทางออนไลนท้ังหมด นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและชําระเงินผานทางระบบได  

 3) มีสวนในการจัดทําขอบังคับตาง ๆ หรือประกาศ เก่ียวกับระบบทางหนวยกิต 

 4) เปนผูประสานงานจัดทําหลักสูตรโมดูล ระยะสั้น ฝกอบรม หลักสูตร Pre-degree หลักสูตรพันธ

ใหมท่ีเปน Non-degree และ Pre-degree ท่ีทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

เสนอใหทางมหาวิทยาลัยเขารวม  

 5) การจัดทํารายวิชาเลือกเสรี เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียน และสามารถนําไปใชประกอบอาชีพได โดย

เปนวิชาเลือกเสรีแบบโมดูล และยังใหบริการท่ีเปนมหาวิทยาลัยขางนอก เชน ทํารายวิชาเลือกเสรีใหกับ

โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือใหนักศึกษาแพทย นักศึกษาพยาบาลไดเลือกเรียน  

 6) โครงการบัณฑิตศึกษาไดจัดทําหลักสูตรในระดับปริญญาโทเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงไดรับความรวมมือจาก

คณะตางๆในการจัดทํา  

 7) การประชาสัมพันธรับนักศึกษา มีการจัดสงเอกสารไปตามโรงเรียนตาง ๆ พรอมกับการแนะแนวท้ัง

ออนไลน และออนไซด โดยเปนทีมประสานใหกับคณะท่ีมารวมแนะแนว สํานักงานสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนจะเปนผูประสาน ดแูลในเรื่องของโครงการ การขอรถ นอกจากนี้มีการจัดสงเอกสารประชาสัมพันธไป

ยังสถานประกอบการหรือบริษัท โดยสงไปท่ีนิคมอุตสาหกรรมแถวสมุทรปราการ ประมาณ 6,000 ท่ีในการ

สงไป 

 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 1) นักวิชาคอมพิวเตอรมีจํานวนไมเพียง เนื่องจากชวงโควิดมีนโยบายเรงดวนในการลดคาเทอมใหกับ

นักศึกษา ทางเจาหนาตองเรงดําเนินการจัดทําระบบใหรองรับกับนโยบาย จึงทําใหการพัฒนาในสวนของระบบ

ออนไลนท้ังหมดของสํานักลาชา 

 2) การข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของสายสนับสนุน พบวาบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีไมตรงตามตําแหนง เชน 

นักวิชาการศึกษา ไปทําตําแหนงของเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป เปนตน 

 

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) พัฒนาระบบการบริการท้ังหมดใหอยูในรูปแบบออนไลน รวมท้ังการจัดเก็บเอกสาร ปรับจากท่ีเปน

กระดาษท้ังหมดใหเปนแบบดิจิตอล เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายกับมหาวิทยาลัยท่ีจะไปสูองคกรดิจิตอล 

 2) ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักมากข้ึนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุมเปาหมาย   

 3) จัดทําโครงการท่ีพัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษา เชน เรื่องเทคนิคการสอน การเขาสูตําแหนง

ผลงานวิชาการ เรื่องของศึกษาท่ัวไปตาง ๆ เรื่องของจิตบริการ เรื่องของภาษา  เปนตน 
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 1.1 ตารางท่ี 3.130 การดําเนินงานตามพันธกิจ 

พันธกิจ ผลการดําเนินงาน 

1. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยใหมีการอนุรักษ สงเสริม 

เผยแพร สืบสานและพัฒนาอยางยั่งยืน 

ในปงบประมาณ 2564 ท่ีผานมา สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมมีการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการท่ี

เก่ียวของกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมไทย จํานวน 26 โครงการ เชน 

โครงการวันพระราชทานธงชาติ ไทย โครงการ

ฝกอบรมพัฒนาจิตปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา โครงการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “ถวายเทียนพรรษา” 

โครงการพิธีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน

โอกาสวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 โครงการพิธีตักบาตรสง

ทายปเกา และพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราช โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 28 ก.ค. พ.ศ.2564 โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีรับบัว โครงการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 

โครงการประเพณีสงกรานตวิถีใหม สืบสานวัฒนธรรม

ไทย โครงการประกวดขับรองเพลงกลอมลูกภาคกลาง 

และประกวดเลานิทานพ้ืนบานภาคกลาง เนื่องใน

โอกาสวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2564 ระดับ

มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา  เปนตน 

2. สงเสริม สนับสนุนใหมีหอวัฒนธรรมท่ีได

มาตรฐานสากล 

สํ านัก ศิลปะและวัฒนธรรม มีหอ เ กียรติ ยศ  ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และมี

หอวัฒนธรรม  ณ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏธนบุ รี 

ส มุทรปราการ  แต เนื่ อ งจากสํ านัก ศิลปะและ
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วัฒนธรรมอยูในระหวางการดําเนินการปรับปรุง

อาคารสถานท่ีท้ังหอเกียรติยศและหอวัฒนธรรม จึง

ทําใหตองมีการปรับรูปแบบการบริการใหเปนรูปแบบ

ออนไลนมากข้ึน โดยนักวิชาการศึกษาของสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรมจะเปนผู ดําเนินการรวบรวม

ขอมูล และสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถ่ินท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร และเขต

จังหวัดสมุทรปราการ เผยแพรผานสื่อโซเชียลอยาง

ตอเนื่อง 

3. สรางเครือขายทางวัฒนธรรมท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และนานาชาติ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมดําเนินการสรางเครือขาย

ทางวัฒนธรรมกับหนวยงานภายนอก ท้ังชุมชน 

หนวยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในการ

รวมมือกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ

นาชาติข้ึน โดยในปงบประมาณ 2564 ท่ีผานมา 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดทําโครงการเขา

รวมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป  2564 และงาน

เครือขายศิลปวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 11 

“วิถีศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย” โดยสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมไดนําขนมฝรั่งกุฎีจีนเขารวมแถลงขาวใน

หัวขอ “ของดีบานฉัน” เพ่ือประชาสัมพันธการจัดงาน 

และในระหวางวันท่ี 22-23 มีนาคม พ.ศ.2564 ไดมี

การนําผลงานการแสดงชุด “สัตตนฤมิตอรุณราชวรา

ราม” การแสดงนิทรรศการภูมิปญญาทองถ่ิน เรื่อง 

“ขนมฝรั่งกุฎีจีน” และการอบรม เรื่อง “ขนมฝงกุฎี

จีน” เขารวมงาน รวมถึงการแสดงผลงานวิจัยใน

รูปแบบโปสเตอร และการนําเสนอบทความวิจัย รวม

จํานวน 3 ผลงานวิจัยดวย นอกจากนั้นในงานดังกลาว

ยั ง ไ ด มี ก า ร ล ง น า ม บั น ทึ ก ค ว า ม ต ก ล ง ด า น

ศิลปวัฒนธรรมเครือขายศิลปวัฒนธรรมแหงประเทศ

ไทย และการลงนามบันทึกขอตกลงสภาศิลปะและ
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วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย 

4. รวบรวมขอมูล สรางงานวิจัย พัฒนาองคความรู

และเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย

และภูมิปญญาสากล 

ในปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม และคณะท้ัง 4 คณะ ไดดําเนินการ

สรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดความ

ภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ โดยมีท้ังท่ีจัดทําเปนศูนยการ

เรียนรู คือ ศูนยการเรียนรูขนมฝรั่งกุฎีจีน (แบบ

ออนไลน) และ ศูนยการเรียนรูออนไลน: ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมยานกะดีจีน งานวิจัย เชน 

การบริหารจัดการแหลงเรียนรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน

ในชุมชนริมแมน้ําเจาพระยาสายเกาเพ่ือใชใน

การศึกษาอยางยั่งยืน การออกแบบเรขศิลปเพ่ือ

สรางอัตลักษณชุมชนตนแบบสําหรับการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร การพัฒนา

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสนับสนุนการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมยานฝงธนบุรี เปนตน หนังสือ

และบทความ เชน คูมือดนตรีสี่ภาค ผาทอกะเหรี่ยง: 

ความงามตามวิถีธรรมชาติ   เปนตน ท้ังนี้

มหาวิทยาลัยยังมีการสงเสริมและเผยแพรกิจกรรม

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยผานชองทาง

ตาง ๆ ท่ีหลากหลายและตอเนื่องสูสาธารณชน  

1.เว็บไซตของมหาวิทยาลัย เชน  

 1.1 ปลาสลิด: วิถีชีวิตชาวสมุทรปราการ  

 1.2 ละครชาตรี: มนตเสนหแหง

ศิลปะการแสดงจังหวัดสมุทรปราการ  

 1.3 สงกรานตมอญพระประแดง: ประเพณี

แหงความสามัคคีและศรัทธาของชาวสมุทรปราการ   

2.Facebook Fanpage สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

เชน  

 2.1 ถนนแรกมีชื่อในฝงธนฯ: ตอนท่ี 1 ชื่อ
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พันธกิจ ผลการดําเนินงาน 

ถนนสามัคคีมาจากไหน (เผยแพรเม่ือวันท่ี 18 ม.ค.

2564) 

 2.2 ถนนแรกมีชื่อในฝงธนฯ: ตอนท่ี 2 

ถนนสามัคคีอยูท่ีไหน (เผยแพรเม่ือวันท่ี 18 ม.ค.

2564)  

 2.3 โรงบอนตลาดพลู (เผยแพรเม่ือวันท่ี 

19 ม.ค. 2564)  

 2.4 บางยี่เรือ: เสือกินคน (เผยแพรเม่ือ

วันท่ี 24 ม.ค.2564)   

3.สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5  

นอกจากนี้  ยังได มีการนําเทคโนโลยี เขามาชวย

เผยแพรใหองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมมีความ

นาสนใจและเขาถึงไดงายมากยิ่งข้ึน โดยการจัดแสดง

นิทรรศการออนไลนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราชแบบออนไลน ดวยการใช QR Code 

เปนตน 

5. ปลูกฝงคานิยม จิตสํานึกใหเยาวชนและชุมชนเกิด

ความภูมิใจ รูคุณคาและรักศิลปวัฒนธรรมไทย 

มหาวิทยาลัย คณะ 4 คณะ และสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการดานการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใหชุมชนและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเขารวมกิจกรรม/โครงการ

เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย เชน 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณี

ลอยกระทง จัดรวมกับชุมชนวัดกัลยาณ การนํา

นัก ศึกษา เข าร วมแสดง ในโครงการ ทํ านุบํ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีรับบัว โครงการการ

แสดงเพลงพ้ืนบานในงานนมัสการองคพระสมุทร

เจดีย และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจําป 

2563 การนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการพิธี

นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวัน

คลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 
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พันธกิจ ผลการดําเนินงาน 

ตุลาคม พ.ศ.2563 โครงการพิธีไหวครูและครอบครู

โขนละคร โครงการบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวัน

คลายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพอแหงชาติ พ.ศ.2563 โครงการ

ฝกอบรมพัฒนาจิตปฏิบัติธรรม: วันมาฆบูชา โครงการ

วันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนคําวา

วิทยาลัยครู 14 กุมภาพันธ วันราชภัฏ เปนตน 

 

ขอเสนอแนะดานการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 การปรับปรุงพัฒนาระบบในการใหบริการ โดยการรวมมือกับทุกหนวยงานภายใน และเครือขาย

ภายนอกมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน ตลอดจนพิจารณาถึงทรัพยากรบุคคลท่ีมีความชํานาญงาน

ในดานศิลปวัฒนธรรม ท้ังในรูปแบบปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอ 
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สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 2.1 ตารางท่ี 3.131 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 4 4 100 ดมีาก 

2. การผลิตและพัฒนาครู - - - - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2 2 100 ดมีาก 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1 1 100 ดมีาก 

รวม 7 7 100 ดีมาก 

ผลการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรรอยละ 

100 อยูในระดับดีมาก โดยบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรในระดับดีมากในทุกยุทธศาสตร 
 

 2.2 ตารางท่ี 3.132 การใชจายงบประมาณ 

           2.2.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร  และการเบิกจายงบประมาณเม่ือสิ้นปงบประมาณ 

1. งบประมาณแผนดิน   จํานวน   1,879,906  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย จํานวน   1,539,770.66  บาท  เบิกจายไดรอยละ 81.91 

   2. งบประมาณรายได     จํานวน     550,000  บาท   

                                  งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน    183,006.58  บาท  เบกิจายไดรอยละ 33.27 

                              3. งบประมาณรวม         จํานวน  2,429,906  บาท   

   งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน  1,722,837.54  บาท  เบิกจายไดรอยละ 70.90 

 

ไตร

มาส

ท่ี 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได รวม 

เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ 

1 30.00 513,236.73 27.30 30.00 0 0 30.00 513,236.73 21.12 

2 52.00 868,236.88 46.18 52.00 19,529.00 3.55 52.00 887,765.88 36.53 

3 74.00 917,881.88 48.82 74.00 63,872.90 11.61 74.00 981,754.78 40.40 

4 96.00 1,539,770.66 81.91 96.00 183,006.88 33.27 96.00 1,722,837.54 70.90 

รวม 1,539,770.66 81.91  183,006.88 33.27  1,722,837.54 70.90 

 ผลการเบิกจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและรายไดยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดในราย

ไตรมาส โดยเฉพาะรายไตรมาสที่ 1 และ 2 และการเบิกจายในภาพรวมต่ํากวาเปาหมายโดยเฉพาะงบประมาณ

แผนดินที่เบิกจายไดเพียงรอยละ 81.91  
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 2.3 ตารางท่ี 3.133 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน 

โครงการ

ท้ังหมด 

โครงการ 

แลวเสร็จ 

รอยละผลการบรรลุ

ตามจุดประสงคของ

โครงการท่ีทํา 

รอยละ 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 21 21 100 100 

2. การผลิตและพัฒนาครู - - - - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2 1 50.00 100 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1 1 100 100 

รวม 24 23 95.83 100 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม 23 กิจกรรม จากกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน 
24 โครงการ คิดการดําเนินกิจกรรมไดรอยละ 95.83 และทุกกิจกรรมท่ีไดดําเนินโครงการก็มีผลสําเร็จตามท่ี
กําหนดไวในทุกโครงการ ผลการดําเนินการในดานนี้นับวา อยูในระดับท่ีดีมาก 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ ไดแก 
- โครงการการศึกษาเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสรางจิตสาธารณะ 

 

 2.4 ตารางท่ี 3.134 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

      ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ เปรียบเทียบ 3 ปงบประมาณ 

งบประมาณ ป พ.ศ.2562 ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 

งบแผนดิน 1,798,800.00 2,149,600.00 1,879,906.00 

เบิกจาย (รอยละ) 1,671,432 (92.91) 1,298,406 (60.40) 1,539,770.66 (81.91) 

งบรายได 1,031,023.00 560,300.00 550,000.00 

เบิกจาย (รอยละ) 994,354 (96.44) 104,983 (51.79) 183,006.88 (33.27) 

         สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับงบประมาณแผนดินป พ.ศ.2562  1 ลานกวาบาท  ในป 2563 ไดรับ
งบประมาณแผนดนิเพ่ิมข้ึนเปน 2 ลานกวาบาท ในปงบประมาณ 2564 ไดรับงบประมาณลดลงเปน 1 ลานกวา
บาท  สวนงบประมาณรายไดป 2562 ไดรับงบประมาณ 1  ลานกวาบาท ปงบประมาณไดรับงบประมาณ 2563  
5 แสนกวาบาท สวนในป 2564 ไดรับงบประมาณ 5 แสนกวาบาท 
 

      ตารางท่ี 3.135 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 
รอยละ 

การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 

การใชจาย 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 100 81.91 

2. การผลิตและพัฒนาครู - - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 100 33.27 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 100 - 
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จากตารางแสดงวา ประสิทธิภาพการใชงบประมาณ เม่ือเทียบกับการบรรลุเปาหมายและรอยละ   

การใชจายอยูในระดับดี  เกือบทุกยุทธศาสตร 

 

ตารางท่ี 3.136 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

อยูในระดับดีมาก 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร 

10 10.00 5.00 ดีมาก 

2. การใชจาย

งบประมาณ    

10 7.09 3.55 ด ี

3. การดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม 

10 9.58 4.79 ดีมาก 

4. ประสิทธิภาพของ

การใชจายงบประมาณ 

5 5.00 5.00 ดีมาก 

รวม 35 31.67 4.52 ดีมาก 

 

ขอเสนอแนะดานประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 1. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จากการ

ดําเนินการตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใช

งบประมาณ เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานให

มหาวิทยาลัยนําไปใชงบประมาณท่ีสามารถทําใชงบประมาณได 

 2. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 3. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 
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สวนท่ี 3  การพัฒนาองคกร 

 3.1 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย)  

      3.1.1 ตารางท่ี 3.137 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 - นําผลท่ีไดจากชุมชนตนแบบมาสราง

เปนแหลงเรียนรูวัฒนธรรม 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมกําหนดชุมชนเปาหมายของการ

ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยสอดคลองกับชุมชนเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงกําหนดชุมชนเปาหมายไวในเขตธนบุรี 

และเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยในปการศึกษา 2563 ได

รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระ

สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ จัดทําโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพลงพ้ืนบานตํานานขุนสมุทรจีนทองถ่ิน

สมุทรปราการ ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการแขงขันถีบกระดานเลน

กีฬาพ้ืนบาน จังหวัดสมุทรปราการ และในปการศึกษา 

2564 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะยังคงดําเนินการจัด

กิจกรรม/โครงการท่ีตอเนื่องตามความตองการของชุมชน 

โดยจากการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนแลว ชุมชน

ตองการใหมีการจัดกิจกรรมอนุรักษและสืบสานในเรื่อง

อาหารพ้ืนถ่ินเพ่ิมเติม ซ่ึงเม่ือการดําเนินกิจกรรม/โครงการ

เสร็จสิ้น สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะไดนําผลท่ีไดมาสราง

เปนองคความรู/แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชนบานขุน

สมุทรจีนตอไป 

 

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม และ

ความเปนไทย 

 - นําองคความรูทางศิลปะและ

วัฒนธรรมเผยแพรในฐานขอมูลสากล/วารสาร

ในฐานขอมูล TCI 

 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมอบหมายใหนักวิชาการศึกษา

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และสรางองคความรูท่ีเก่ียวของ

กับดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยใน

ระยะแรกใหออกมาเปนผลงานผานระบบออนไลน และเม่ือ
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

เสร็จสิ้นปงบประมาณ ใหดําเนินการรวบรวมผลงานหรือองค

ความรู ท่ี ไดออกเผยแพร  และจะสนับสนุนทางด าน

งบประมาณและทางดานการพัฒนาทักษะนักวิชาการศึกษา

ในการเขียนบทความเพ่ือเผยแพรในวารสารฐานขอมูล TCI 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 - กําหนดแนวทางในการบูรณาการ

งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวม

ท้ังมหาวิทยาลัยจากคณะและหนวยงานตาง ๆ  

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ป พ.ศ.2565-2569 

โดยดําเนินการใหตัวแทนของคณะ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือจะได

ดําเนินการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน

ภาพรวมของท้ังมหาวิทยาลัย และคณะตาง ๆ ใหดําเนินการ

ไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดดําเนินการตามขอเสนอของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท้ัง 3 องคประกอบ จํานวน 3 ขอ โดยจัดทําโครงการกิจกรรมตาง ๆ 

ทุกขอ และผลการดําเนินงานไดผลดีนําไปเพ่ิมคุณภาพไดเปนอยางดี แตสํานักยังขากการดําเนินงานตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

 

 3.2 การบริหารความเส่ียงของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

      สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จึงจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงข้ึน เพ่ือใหการบริหารปจจัยและ

ควบคุมกิจกรรม รวมท้ังลดสาเหตุและโอกาสท่ีจะกอใหเกิดความเสียหาย อีกท้ังใหมีระดับความเสี่ยงและขนาด

ของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับท่ียอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยาง

เปนระบบ 

      ในปงบประมาณ 2564 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัย

เสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ํา เพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการ

ความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอเปาหมายขององคกรได ดังนี้ 1. ความเสี่ยงดานบุคลากร 2. ความเสี่ยงดาน

วัสดุครุภัณฑ  

      สําหรับความเสี่ยงดานบุคลากร เนื่องจากบุคลากรของสํานักมีจํานวนนอยกวาภาระงาน จึงทําให

การปฏิบัติงานของแตละคนตองรับผิดชอบภาระงานในหลายหนาท่ี ซ่ึงถือวาเปนความเสี่ยงอยูในระดับท่ีสูง

มาก อยางไรก็ตาม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดดําเนินการลดปจจัยเสี่ยงในระยะยาวดวยการจัดทําแผน

กรอบอัตรากําลังและคําบรรยายลักษณะการปฏิบัติงานนําเสนอเพ่ือขอกําหนดตําแหนงจากมหาวิทยาลัยแลว 
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สวนในระยะสั้น สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดดําเนินการลดปจจัยเสี่ยงโดยการประชุมเพ่ือชี้แจงและ

มอบหมายภาระงานใหบุคลากรประจําสํานักศิลปะท่ีกําหนดจัดข้ึนในแตละเดือน สวนความเสี่ยงดานวัสดุ

ครุภัณฑ เปนความเสี่ยงท่ีอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากวัสดุครุภัณฑจํานวนมากชํารุดและไมทันสมัยหลาย

รายการ จึงทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอยูบาง ท้ังนี้สํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรมไดดําเนินการปรับปรุงอาคารท่ีทําการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหม พรอมท้ังดําเนินการ

ของบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑและวัสดุมาทดแทนรายการท่ีเสื่อมสภาพ 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงพบวา  สํานักมี

ความเสี่ยงในดานกลยุทธ 2 ดานไดแกความเสี่ยงดานบุคลากร และความเสี่ยงดานวัสดุครุภัณฑ การบริหาร

ความเสี่ยงของสํานักยังไมบรรลุเปาหมายเพียงแตวางแผนและดําเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

 

 3.3 การพัฒนามหาวิทยาลัย การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

       สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว โดยมีการ

ตั้งงบประมาณสนับสนุนแผนงานตาง ๆ สําหรับในแผนการพัฒนาบุคลากรนั้น สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดมี

การกําหนดใหในแตละป บุคลากรสายสนับสนุนตองเขารับการพัฒนาตนเองอยางนอยปละ 1 กิจกรรม/

โครงการ ซ่ึงในปงบประมาณท่ีผานมา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 3 ราย ไดเขารับการอบรมใน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: ประเภทการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) ในวันท่ี 

2 เมษายน พ.ศ.2564 ท้ังนี้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย ไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนตําแหนงท่ี

สูงข้ึนจาก นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ เปนนักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ 

 

 3.4 ผลงานท่ีเปนจุดเดนของหนวยงาน 

      1.มหาวิทยาลัยใหการสงเสริมและสนับสนุนงานดานการอนุรักษ สงเสริม และเผยแพรผลงาน/

องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมโดยผานชองทางเว็บไซต และสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ เพ่ือใหเปนแหลงฐานขอมูล

ดานศิลปวัฒนธรรมท่ีชุมชนหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถนําความรูไปประยุกตใชได 

      2.มหาวิทยาลัย โดยคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณา

การงานเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยเฉพาะการบริการวิชาการงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบแหลงการเรียนรูออนไลน จํานวน 2 แหลงการเรียนรู คือ ศูนยการเรียนรูขนมฝรั่งกุฎี

จีน และศูนยการเรียนรูออนไลน: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยานกะดีจีน 

      3.มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมดําเนินการพัฒนาชุมชนโดยใหบริการวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรมแกชุมชนอยางตอเนื่อง 

 

 

 

313 

 



 3.5 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

      1.สถานการณของโรคระบาดโควิด -19 สงผลใหการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอาจมี

ขอจํากัดในเรื่องจํานวนคนท่ีเขารวม และรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีตองเปลี่ยนแปลงไปใชระบบออนไลนมากข้ึน 

ซ่ึงอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมท่ีจําเปนตองให

ผูเขารวมอบรมลงมือปฏิบัติ 

      2.จํานวนบุคลากรประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมยังมีไมเพียงพอตอภาระงานของสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรมท่ีตองดูแลรับผิดชอบงานดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัด

สมุทรปราการ 

 

 3.6 แนวทางการพัฒนาหนวยงานในอนาคต 

      สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดแนวทางในการพัฒนาหนวยงาน ดังนี้ 

      1. อนุรักษ สืบทอด และสงเสริมการดําเนินงานดานสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ

ศิลปะและวฒันธรรมบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม 

      2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานดานศิลปวัฒนธรรมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      3. จัดระบบรวบรวมขอมูล และพัฒนาองคความรูและแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีได

มาตรฐาน 

      4. บูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ

พัฒนาทองถ่ิน 

      5. สรางภาคีเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมกับหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และนานาชาติ 

      6. จัดกระบวนการสรางแนวความคิดและจิตสํานึกในการปลูกฝงคานิยม ใหรูจักคุณคา รัก หวง

แหน และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 
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ตารางท่ี 3.138 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นการ

ประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะ 

10 8.00 4.00 ด ี

2. การบริหารความ

เสี่ยง 

5 3.5 3.50 พอใช 

3. การพัฒนาคณะ 

     3.1 การไดรับ

รางวัล 

     3.2การพัฒนา

คุ ณ ภ า พ ข อ ง

บุคลากร 

 

5 

3 

 

2 

2.7 

1 

 

1.7 

2.70 พอใช 

รวม 20 14.20 3.55 ดี 

 

ขอเสนอแนะดานการพัฒนาองคกร 

 1. สํานักไดวางแผนพัฒนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในในระดับท่ีดี แต

ควรใหความสําคัญในการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาใชประโยชน

ดวย 

 2. ในการบริหารความเสี่ยง ควรคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีจะทําใหแผนปฏิบัติราชการไมประสบ

ความสําเร็จเม่ือกําหนดความเสี่ยงแลวสํานักตองวางกิจกรรมโครงการเพ่ือลดความเสี่ยงเหลานั้น ดังนั้นจึงควร

กําหนดผลของการบริหารความเสี่ยงดวยวาลดลงหรือยังมีความเสี่ยงนั้นอยู 
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสํานักงาน  

 4.1 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

      4.1.1 ตารางท่ี 3.139 ผลการประเมินการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในหนวยงาน (จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100) 

การบริหารงานของผูอํานวยการ 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 วิสัยทัศนและภาวะผูนํา 4.80 0.41 ดีมาก 

2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.88 0.33 ดีมาก 

3 หลักธรรมาภิบาล 4.82 0.63 ดีมาก 

4 การบริหารหนวยงาน 4.86 0.45 ดีมาก 

 4.1 การยืดหยุนและปรับตัวตอสถานการณ 4.90 0.31 ดีมาก 

 4.2 การบริหารจัดการภารกิจในภาวะวิกฤติ 4.67 0.72 ดีมาก 

 
4.3 การใหอํานาจและการพัฒนาผูอ่ืน  

ใหอํานาจและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
5.00 0.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวม 4.84 0.50 ดีมาก 

 

จากตารางพบวา บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของ

ผูอํานวยการ ภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก เม่ือพิจารณารายดานอยูในระดับ ดีมาก ทุกดาน ไดแก ดานคุณธรรม

และจริยธรรม การบริหารหนวยงาน หลักธรรมาภิบาล และวิสัยทัศนและภาวะผูนํา ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 พัฒนา และสงเสริม

การเรียนรูหรือทักษะท่ีจําเปน ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องใหกับบุคลากรทุกระดับ สงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรรุนใหมท่ีมีศักยภาพและคุณภาพตัดสินใจท่ีจะทํางานไดอยางอิสระ (5.00) ลําดับท่ี 2 สรางความพรอม

ท่ีจะปรับรูปแบบการทํางานท้ังระดับนโยบายและปฏิบัติ รวมท้ังมีการสื่อสารท่ีดีมีประสิทธิภาพ (4.90) ลําดับท่ี 

3 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ รับผิดชอบในการบริหารงานของหนวยงาน และมีการ

มอบอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินงานใหแกบุคลากรในหนวยงานอยางเหมาะสม 

(4.88) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหนวยงานจากแบบสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร 

- ไมมี – 
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      4.1.2 ตารางท่ี 3.140 การบริหารงานและการบริการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ปงบประมาณ 2564 จากนักศึกษา 

การบริหารงานและการบริการของสํานัก 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1  ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลระหวางมหาวิทยาลัย 

ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.83 0.87 ดี 

2 สงเสริมใหนักศึกษามีความรู คูคุณธรรม สํานึกความเปนไทย มีความรัก

และผูกพันตอทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 
3.80 0.85 ดี 

3 ประชาสัมพันธกิจกรรมผานสื่อท่ีหลากหลายไปสูกลุมเปาหมาย 3.75 0.90 ด ี

4 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 3.73 0.91 ดี 

5 ศึกษา สํารวจ วิจัย วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และขนบประเพณีรวมถึง

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.68 0.92 ดี 

เฉล่ียรวม 3.76 0.88 ดี 

*กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาจาก 4 คณะ จํานวน 100 คน 

 

จากตารางพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายขออยูในระดับ ดี ทุกขอ ไดแก 1) ประสานความรวมมือ

และชวยเหลือเก้ือกูลระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังภาครัฐและ

เอกชน  2) สงเสริมใหนักศึกษามีความรู คูคุณธรรม สํานึกความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอยาง

เปนรูปธรรม 3) ประชาสัมพันธกิจกรรมผานสื่อท่ีหลากหลายไปสูกลุมเปาหมาย 4) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการบริหารจัดการ และ 5) ศึกษา สํารวจ วิจัย วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และขนบประเพณีรวมถึงภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ตามลําดับ 
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 4.2 สรุปการสัมภาษณสําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

การสัมภาษณผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) มีเครือขายในดานศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน เครือขายท้ังหมดรวมตัวกันเปนสภาศิลปวัฒนธรรมแหง

ประเทศไทยโดยมีจํานวน 38 แหงของราชภัฏท่ัวประเทศ ไดรับเลือกเปนเลขาประจําภาคกลางในสภา

วัฒนธรรมแหงนี้ มีการรวมกันจัดงาน พรอมกับกระทรวงวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดในนามท่ี

เปนเครือขาย ปท่ีผานมาไดนําภูมิปญญาทองถ่ิน หรือภูมิปญญาไทย ทําใหรูจักธนบุรีมากข้ึน เชน ในเรื่องการ

ทําขนมกุฎีจีน มีการสาธิตการทําขนม ในงานแถลงขาวชอง 5 ทําใหรูถึงท่ีมาขนมธรรมดาท่ีไมธรรมดา เปน

นวัตกรรมเดิม ๆ การทําขนมยังใชเตาถาน แลวอบโดยไมใชสี ไมใชสารเคมีใด ๆ ไมใชสารกันบูด อบโดยการใช

ภูมิปญญาชาวบาน มาตั้งแตสมัยโปรตุเกส จนถึงปจจุบันยังเปนท่ีนิยมอยู เรียกวาขนมฝรั่งกุฎีจีน ซ่ึงไดนําเสนอ

ภาพรวมในการแถลงขาว และการจัดนิทรรศการ มีการนําเสนอ สาธิตการทําขนมท่ีจัดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร โดยการรวมเครือขายจากจํานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง 

 2) นําผลงานของนักศึกษาท่ีเรียกวาการสรางสรรคนาฏศิลป จากการทําโครงการจบของนักศึกษา

สาขานาฏศิลป ออกไปจัดแสดงในเรื่องของนิทรรศการงานวิจัย เปนโปสเตอรและการแสดงโชว ซ่ึงเปน

นาฏศิลปจากการท่ีนําพระปรางควัดอรุณมาแปลงเปนเรื่องราวการถายทอดเปนงานสรางสรรค ในชุด “สัต

ตนฤมิตอรุณราชวราราม” ทําใหคนไดรูจักวัดอรุณมากข้ึน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตธนบุรี เม่ือรูจักขนมกุฎีจีน

มากข้ึน รูจักวัฒนธรรมมากข้ึน เสนการทองเท่ียวในเชิงวัฒนธรรมในฝงธนบุรีจึงเกิดข้ึน พรอมกับการสงเสริมใน

การเดินทองเท่ียวดวยเรือ เสนทางเจาพระยาเกาแบบวันเดยทริปใหกับคนท่ีสนใจขายทัวร นําเสนอเสนทาง

ประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึนในสมัยกรุงธนบุรี 

 3. รวบรวมเก่ียวกับภูมิปญญา หรือมรดกทางวัฒนธรรม 2 แบบท่ีไดนําเสนอใหกับกระทรวง

วัฒนธรรม เพ่ือข้ึนเปนมรดกภูมิปญญาของชาติ คือ การละเลนพ้ืนบานหมากรุกคน ท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึง

เปนการละเลนหมากรุกคนท่ีใชคนแสดงเปนตัวหมากรุก ใชตัวแสดงจํานวนมาก การแสดงเริ่มจะหาย และ

ไมไดรับการนิยม สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไปชวยฟนฟู อนุรักษ และสงเสริมชุมชน อีกสวนหนึ่งก็คือ 

ประเพณีสงกรานตวิถีมอญพระประแดง อันเปนภูมิปญญาของวัฒนธรรมระดับชาติท่ีเกิดข้ึน 

 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 1) สถานการณโควิด 19 ไมไดเปนปญหาหรืออุปสรรค แตตองมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการท่ี

วางแผนไวลวงหนา การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กลายเปนผลดีกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจากมหาวิทยาลัยปรับเขาเปนกลุมสถาบันอุดมศึกษา

ยุทธศาสตรกลุมท่ี 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี เปนนโยบายของกระทรวง การใหบริการวิชาการ การอนุรักษ
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ในเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับความตองการและความจําเปนในการสราง

ความเข็มแข็งใหกับสังคม และชุมชนพ้ืนท่ี 

 2) การปรับเปลี่ยนกิจกรรมตาง ๆ มีผลเล็กนอย เพราะการเสพงานของศิลปะและวัฒนธรรม บางครั้ง

ตองเสพดวยตา การสัมผัส ปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทุกอยาง ตอนแรกอาจเปนการปรับเปลี่ยนท่ีไม

คุนเคยตอง เปลี่ยนทุกมิติในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดเปนออนไลน ลอยกระทงออนไลน เวียนเทียน

ออนไลน หรือการอบรมออนไลน ท่ีผานมามีการจัดลอยกระทงท่ีใหความรูเก่ียวกับวิถีไทย วิถีใหมในการลอย

กระทง ใสใจสิ่งแวดลอม ผูท่ีเขามาอบรมคอนขางมีจํานวนมาก ถือวาประสบความสําเร็จโดยการสรางเปน

แพลตฟอรมข้ึนมาทุกคนสามารถคลิกท่ีกระทง พรอมท้ังเขียนขอความตาง ๆ เม่ือลอยไปแลว จะมีขอความเปน

ตัวอักษรข้ึนมา มีคนเขาอบรมประมาณ 180 คน ในการจัดกิจกรรมท่ีเปนอบรมออนไลน ขอดีคือ 1. ไมตอง

เดินทาง 2. คาใชจายตาง ๆ สามารถจัดอบรมนอกเวลาไดทําใหมีผูสนใจจํานวนมาก ซ่ึงไดขออนุญาตทางฝาย

การเบิกจายขอเปนการอบรมนอกเวลาราชการ ทําใหคนเกิดความสนใจ และเขารวมอบรมออนไลนใหความรู

เก่ียวกับการทํากระทง จัดอบรมตั้งแต 18.00 – 20.00 น. หลังหมดเวลาอบรมผูเขาอบรมขอตอเวลาเนื่องจาก

สนุกในการตอบคําถาม ซักถามเก่ียวกับประวัติความเปนมา โดยมีการใชกิจกรรมตาง ๆ รวมดวย เชน ถาเขา

รวมอบรมตอบคําถาม กรอกขอมูลใน Google ฟอรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะสงเกียรติบัตรไปให 

 

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) ในสวนการพัฒนาองคกรมีการประชุมรวมกันกับผูบริหาร และเจาหนาท่ี มีการใหความเห็นในการ

ทํางานการจัดกิจกรรมมีการคํานึง 2 เรื่อง 1. ทําตามแผนท่ีไดตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 2. ไดรับอะไร เชน องค

ความรู หรือชิ้นงานท่ีทําแลวไมสูญหาย กิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดตองมีองคความรู

และเผยแพรในสื่อออนไลน และปรับเปลี่ยนพิพิธภัณฑตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหเปนพิพิธภัณฑออนไลน พิพิธภัณฑมี

ชีวิตท่ีเกิดข้ึนเผยแพรทาง Facebook YouTube  เปนลักษณะการใชสื่อแบบผสมผสานใหเกิดประโยชนใน

การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 2) การเปลี่ยนยุทธศาสตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เนนการ

พัฒนาทองถ่ิน ยกระดับการมีรายไดของชุมชนใหเขมแข็งมากข้ึน การดึงภูมิปญญาทองถ่ิน ทําใหเกิดอัตลักษณ

ของชุมชน สรางอัตลักษณของชุมชนได รวมท้ังอาหารทองถ่ิน  

 

ขอเสนอแนะดานการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร 

 ควรเพ่ิมบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหพอเพียงตอภาระงาน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สวนท่ี 1  ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 1.1 ตารางท่ี 3.141 การดําเนินงานตามพันธกิจ    

พันธกิจ ผลการดําเนินงาน 

1.จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานการ

วิ จัย  น วัตกรรม  และงานสร า งสรรค  ท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของชาติและ

มหาวิทยาลัย 

มีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2564  

มีแผนยุทธศาสตรวิจัย ป 2563-2566  

2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

บริหารจัดการงานวิจัย 

มีระบบติดตามการบริหารจัดการงานวิจัย 

3.เสริมสราง พัฒนาศักยภาพนักวิจัย งานวิจัย 

นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

มีการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

แหลงทุนตางๆ เชน โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ 

4 .ส ง เสริ ม  สนับสนุนการนําผลงานวิ จัย 

นวัตกรรม และงานสรางสรรคไปใชประโยชน 

มีการดําเนินการสงผลงานวิจัยไปยังหนวยงานเครือขายมรภ.  

38 แหง จํานวน 20 เรื่อง 

5.ส ง เสริม  สนับสนุนการ ตีพิมพ เผยแพร

ผลการวิจัย 

มีการพัฒนาวารสารจํานวน 2 เลม ไดแก วารสารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี และวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใชสังคม ฐาน TCI  

กลุม 2 

6.สงเสริม สนับสนุนใหความคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญา และปกปองสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญาของงานวิจัย 

มีการดําเนินงานการย่ืนขอคุมครองทรัพยสินทางปญญา ไดแก การจด

ลิขสิทธ์ิผลงานหนังส้ันผานชองทาง YouTube ในผลงานวิจัยของ ผศ.

ธัชกร ภัทรพันป เรื่อง การพัฒนากลุมอาชีพชุมชนตนแบบในการเปน

แหลงทองเท่ียวชุมชนในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ กอนเผยแพรใหชุมชนบางกะอี่ นําไปประชาสัมพันธ

ทองเท่ียว และดําเนินการย่ืนคําขออนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัยของ ผศ.

ประสิทธ์ิ ภูสมมา เรื่อง การออกแบบไฟฉุกเฉินโดยใชพลังงานซุปเปอร

คาปาซิ เตอร  กอนนําไปใชประโยชนอื่ น ใดตามประสงคของ

มหาวิทยาลัย 

7.สงเสริมใหบูรณาการการวิจัย กับการเรียน

การสอน บริการวิชาการ และการทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

มีการดําเนินโครงการวิจัยรวมกับการเรียนการสอน โดยนํานักศึกษา

เขารวมเปนผูชวยนักวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูลใน

โครงการวิจัยตางๆ 

8.สงเสริม สนับสนุนจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย 

มีการจัดโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

สําหรับบุคลากรภายในและภายนอก ต้ังแตป 2562 รวมท้ังส้ิน 7 ครั้ง 

และดําเนินการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยในโครงการวิจัยตางๆ 

มากกวา 70 โครงการ 
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ขอเสนอแนะดานการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 การปรับปรุงพัฒนาระบบในการใหบริการไปสูรูปแบบการใชเทคโนโลยีเปนหลัก โดยการพัฒนา

หนวยงานสนับสนุนนกัวจิัยในรูปแบบเอกสาร และบริการ พัฒนาระบบคลัสเตอรงานวิจัย และบริการวิชาการ 

โดยการสงเสริมใหทุกหนวยงานเขารวมในกลุมของคลัสเตอรวิจัย และบริการวิชาการ พัฒนาระบบฐานขอมูล

ของบุคลากรวิจัย และเครื่องมือในการวิจัย เพ่ือประโยชนในการใชทรัพยากรรวมกัน โดยการพัฒนารายไดจาก

หนวยงานภายนอก ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหสถาบันฯ เปนฐานขอมูลสวนกลางในการบริหาร

งานวิจัย และบริการวิชาการใหกับมหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2.1 ตารางท่ี 3.142 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาทองถ่ิน  4 3 75.00 ด ี

2. การผลิตและพัฒนาครู - - - - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2 2 100.00 ดีมาก 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1 0 0 ควรปรับปรุง 

รวม 7 5 71.42 ดี 

ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรรอยละ 71.42 

อยูในระดับดี โดยบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรในระดับดี ในยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

สวนในยุทธศาสตรอ่ืนอีก 2 ยุทธศาสตรบรรลุเปาหมายอยูในระดับดีและควรปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย ไดแก 

1. ฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการเพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีตาม

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

2. รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ 

 

 2.2 ตารางท่ี 3.143 การใชจายงบประมาณ 

            2.2.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร  และการเบิกจายงบประมาณเม่ือสิ้นปงบประมาณ 

  1. งบประมาณแผนดิน    จํานวน   1,387,100  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน     470,800  บาท  เบิกจายไดรอยละ 33.94 

  2. งบประมาณรายได      จํานวน   5,380,000  บาท   

                        งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   3,002,151.95  บาท เบิกจายไดรอยละ 55.80 

                     3. งบประมาณ รวม       จํานวน    6,767,100  บาท  

     งบประมาณท่ีเบิกจาย  จํานวน   3,472,951.95  บาท เบิกจายไดรอยละ 51.32 

ไตร

มาส

ท่ี 

งบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายได รวม 

เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ 

1 30.00 - - 30.00   147,540.00    2.74 30.00 147,540.00  2.18 

2 52.00 - - 52.00 443,692.35 8.24 52.00 443,692.35  6.55 

3 74.00 - - 74.00 1,152,369.95 21.41 74.00 1,152,369.95  21.41 
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ไตร

มาส

ท่ี 

งบประมาณแผนดนิ  งบประมาณรายได รวม 

เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ เปาหมาย เบิกจาย รอยละ 

4 96.00 470,800 33.94 96.00 3,002,151.95  55.80   96.00 3,472,951.95  51.32 

รวม 470,800 33.94  3,002,151.95 55.80  3,472,951.95  51.32 

ผลการเบิกจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและรายไดยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดในรายไตรมาส 

โดยเฉพาะรายไตรมาสที่ 1 และ 2 และการเบิกจายในภาพรวมต่ํากวาเปาหมายโดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน         

ที่เบิกจายไดเพียงรอยละ 51.32 อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยไดกันเหลื่อมปงบประมาณไวแลว  

หมายเหตุ  1. เงินกันเหลื่อมป งบประมาณแผนดิน            -          บาท 

   2. เงินกันเหลื่อมป งบประมาณรายได    1,622,232.10   บาท 

 

 2.3 ตารางท่ี 3.144 การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม  

ยุทธศาสตรท่ี 

จํานวน 

โครงการ

ท้ังหมด 

โครงการ 

แลวเสร็จ 

รอยละผลการบรรลุ

ตามจุดประสงคของ

โครงการท่ีทํา 

รอยละ 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 51 50 98.03 100 

2. การผลิตและพัฒนาครู - - - 100 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2 2 100 100 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 2 0 0 100 

รวม 55 52 94.54 100 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินโครงการกิจกรรม 52 กิจกรรม จากกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน 55 

โครงการ คิดการดําเนินกิจกรรมตามจุดประสงคของโครงการไดรอยละ 94.54 และทุกกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ

มีผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวในโครงการ ผลการดําเนินการในดานนี้นับวา อยูในระดับท่ีดีมาก 

 

 2.4 ตารางท่ี 3.145 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

      ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ เปรียบเทียบ 3 ปงบประมาณ 

งบประมาณ ป พ.ศ.2562 ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 

งบแผนดิน 8,149,200 1,137,100 1,387,100 

เบิกจาย (รอยละ) 4,786,254 (58.73) 647,510 (56.94) 470,800 (33.94) 

งบรายได 5,206,700 5,575,200 5,380,000 

เบิกจาย (รอยละ) 3,246,893 (62.36) 3,667,188 (54.63) 3,002,151.95 (55.80) 
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 งบประมาณแผนดนิป 2562  ไดรบัประมาณ 8 ลานกวาบาท ป 2563 ไดรับงบประมาณ 1 ลานกวา

บาท และในป 2564 ไดรับงบประมาณแผนดินเพ่ิมข้ึน 1 ลานกวาบาท   

สวนงบประมาณรายไดป 2562 , ป 2563 และป 2564 ไดรับงบประมาณ 5 ลานกวาบาท  
 

      ตารางท่ี 3.146 การเปรียบเทียบผลงานกับการใชจายงบประมาณ 

 ยุทธศาสตรท่ี 
รอยละ 

การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 

การใชจาย 
ลําดับท่ี 

1. การพัฒนาทองถ่ิน 75 85 2 

2. การผลิตและพัฒนาครู - - - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 100 100 1 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - - 3 

จากตารางแสดงวา ประสิทธิภาพการใชงบประมาณ เม่ือเทียบกับการบรรลุเปาหมายและรอยละ   

การใชจายอยูในระดับดี  เกือบทุกยุทธศาสตร 
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ตารางท่ี 3.147 สรุปผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา อยูในระดับดี 

 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร 

10 7.14 3.57 ด ี

2. การใชจาย

งบประมาณ    

10 5.13 2.57 พอใช 

3. การดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม 

10 9.45 4.73 ดีมาก 

4. ประสิทธิภาพของการ

ใชจายงบประมาณ 

5 4.73 4.73 ดีมาก 

รวม 35 26.45 3.78 ดี 

 

ขอเสนอแนะดานประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 

 1. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากการดําเนินการ

ตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใชงบประมาณ 

เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานใหมหาวิทยาลัย

นําไปใชงบประมาณท่ีสามารถทําใชงบประมาณได 

 2. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 3. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 
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สวนท่ี 3  การพัฒนาองคกร 

 3.1 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย)  

      3.1.1 ตารางท่ี 3.148 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

1. ควรเพ่ิมชองทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เ พ่ือการเผยแพรผลงานทางวิชาการหรือ

งานวิจัยของนักวิจัยในสถาบัน 

2. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเปนของ

สถาบันวิจัยฯ โดยเฉพาะ เ พ่ือสรางกํากับ

ติดตามงานวิจัยของสถาบันใหรวดเร็วและ

ชัดเจนข้ึน 

3. ควรมีวิธีการยกยองนักวิจัยดีเดนชุมชนหรือ

ผูชวยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยฯ ท่ีลงพ้ืนท่ีวิจัย

ใหชัดเจนเปนรูปธรรม  

4. ควรมีการสงเสริมการนําผลงานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน

ตอชุมชนใหมากข้ึน และชุมชนสามารถนํา

งานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริงได 

5. ควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

และเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามารวม

ทํางานวิจัย เพ่ือชวยในการผลิตงานวิจัยได

ตอเนื่อง มีจํานวนมากข้ึน และวิจัยมีความ

หลากหลายยิ่งข้ึน 

6. ควรมีแนวทางท่ีหลากหลายในการสงเสริม

ใหนักวิจัยของสถาบันสนใจเขาหาแหลงทุน

สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก

หนวยงานภายนอกใหมากข้ึน 

7. ควรมีการสงเสริมการนําผลงานวิจัย และ

งานสร างสรรคหรื อนวัตกรรม ท่ีนํ า ไปใช

 

1. มีการประสานงานกับนักวิจัยผานเครือขายสังคมออนไลน 

 

 

2. มีระบบติดตามการบริหารจัดการงานวิจัย 

 

 

 

3. ดําเนินการจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 

 

 

4. ดําเนินการสงเลมรายงานการวิจัยไปยังกลุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 38 แหง และเครือขายอ่ืนๆ 

 

 

5. ดําเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การ

เขียนบทความเพ่ือตีพิมพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดย

เปนการใหบริการวิชาการและหารายไดเขามหาวิทยาลัย 

 

 

6. สงเสริมใหคณาจารย และนักวิจัยเขาถึงแหลงทุนรวมกับ

หนวยงานเครือขาย ประกอบดวย เครือขายมรภ.กลุม 

รัตนโกสินทร เครือขายภาคกลางตอนลาง เครือขายสวก. 

 

7. ดําเนินการสนับสนุนใหคณาจารยและนักวิจัย ยื่นขอ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา ไดแก การจดลิขสิทธิ์ผลงาน
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

ประโยชนตอชุมชนใหมากข้ึน เพ่ือเปนการ

สะทอนถึงประเด็นการวิจัยท่ีชัดเจนในการมี

ประโยชนตอชุมชนจริง ๆ หรือกอให เ กิด

ประโยชนอยางไรบางหลังจากนําผลงานวิจัยไป

ใชประโยชนแลว 

 

 

 

หนังสั้นผานชองทาง YouTube ในผลงานวิจยัของ ผศ.ธัชกร 

ภัทรพันป เรื่อง การพัฒนากลุมอาชีพชุมชนตนแบบในการ

เปนแหลงทองเท่ียวชุมชนในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ  กอนเผยแพรใหชุมชนบางกะอ่ี นําไป

ประชาสัมพันธทองเท่ียว 

    -ดําเนินการยื่นคําขออนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัยของ       

ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา เรื่อง การออกแบบไฟฉุกเฉินโดยใช

พลังงานซุปเปอรคาปาซิเตอร กอนนําไปใชประโยชนอ่ืนใด

ตามประสงคของมหาวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

1. ควรมีแผนรองรับการบริการวิชาการใน

สถานการณท่ีไมปกติ และไมสามารถลงชุมชน

ได เชนในสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด – 19 ท่ีเกิดข้ึนขณะนี้  

 

2. ควรมีการแสดงเหตุใดในการเลือกพ้ืนท่ี

เป าหมายสํ าห รั บการบริ ก าร วิ ช ากา ร ท่ี

สอดคลองกับสภาพปญหาและแนวทางการ

พัฒนาอยางมีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 

 

 

3. ควรมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีมี

รายได เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการงาน

ของสถาบันวิจัยฯใหเขมแข็งและทําใหการ

ทํางานรวมกับชุมชนเปาหมายเกิดความยั่งยืน

และสามารถพัฒนาเปนชุมชนตนแบบตอไปได 

 

 

1. มีการใหบริการวิชาการดานการวิจัย การพัฒนาสื่อเพ่ือ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบวิถีใหม ไดแก สื่อวีดิโอเพ่ือ

รณรงคการลางมือท่ีถูกตอง การสวมใสหนากากอนามัยในท่ี

สาธารณะเปนภาษากัมพูชา เมียนมา และภาษาไทย 

 

2. เปนพ้ืนท่ีใหบริการของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจาก

ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี ไดแก ทรัพยากรในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนตนทุน

ทางสังคมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ประกอบไปดวยพ้ืนท่ี

ชุมชนยานวังเดิม ชุมชนยานกะดีจีน และชุมชนตําบลบาง

ปลา (บางกะอ่ี) 

 

3. มีการดําเนินโครงการการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึงเปนการบริการวิชาการแก

สังคม คณาจารย  นักวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย และ

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ซ่ึงเปนการอบรม

ใหแกคณาจารย นักวิจัยภายในและภายนอก โดยมีการ

จัดหารายไดจากคาลงทะเบียน  

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

1. ควรมีแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับ

แผนการพัฒนาทองถ่ินไวในสถาบัน 

 

 

1. แผนยุทธศาสตรวิจัยมีความสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(อววน.) และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

2. ควรมีการรายงานผลการประเมินจากปกอน 

(2562) มารายงานเปรียบเทียบการพัฒนา 

ปรับปรุง การทํางานของปปจจุบัน (2563) เพ่ือ

แสดงพัฒนาการการทํางานของสถาบันวิจัยให

มีความชัดเจน และเปนระบบยิ่งข้ึน 

3. ควรระบุรายละเอียดใหชัดเจนในแผนการ

บริหารความเสี่ยงของสถาบัน ดานไหนลดลง 

ตองเขียนใหเปนรูปธรรม 

 

 

4. ควรเขียนใหชัดเจนวาสถาบันวิจัยฯ ไดนําผล

การประเมินของคณะกรรมการการตรวจ

ประเมินในป 2562 และขอเสนอแนะจาก

ผูบริหารมหาวิทยาลัย ไปดําเนินการในทุก

ประเด็นอยางไร เขียนใหอยูในรูปแบบ PDCA 

โดยระบุแผน กิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือนําไป

ดําเนินการในปตอไปอยางไร 

2. เดิมสถาบันวิจัยฯ ไมมีการใหบริการท่ีจัดหารายได แตใน

ปจจุบันมุงท่ีจะใหบริการและจัดหารายไดแกมหาวิทยาลัย 

 

 

 

3. ดานการบริหารจัดการงานวิจัยในสวนของการติดตามการ

สงรายงานวิจัยตามกําหนดสัญญา โดยไดจัดทําระบบติดตาม 

ทําใหความเสี่ยงในการสงรายงานวิจัยลาชาลดลง และไดมี

ระบบแจงเตือนใหขยายเวลาการดําเนินการวิจัย ซ่ึงทําให

นักวิจัยดําเนินการวิจัยแลวเสร็จภายในกําหนดสัญญารับทุน 

4. มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) และแผนปฏิบัติการ มีการติดตาม

และประเมินผลความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการ คิดเปน 

รอยละ 93.40 

 

  

     3.1.2 ตารางท่ี 3.149 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนการวิจัยเชิงบูรณา

การ โดยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยท้ัง 4 คณะ 

มีสวนรวม เพื่อเปนการบูรณาการความรูสําหรับ

การวิจัยในทุกศาสตร 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําแผนการวิจัยบูรณาการ 

ไดแก แผนงานวิจัยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ป 2564 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ควรมีการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการ

เพิ่มการบริการวิชาการแบบ In Cash โดยการ

สรางคุณคาผานคาใชจาย หรือมูลคา หรือรายได 

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะนําไปใชเพื่อวางแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีความมุงมั่นท่ีจะใหบริการวิชาการและ

จัดหารายไดตามพันธกิจ เชน การจัดอบรมเทคนิคการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

ซึ่งเปนการจัดหารายไดจากคาลงทะเบียนของบุคคลภายนอก 
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      ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ สถาบันวิจัยไดดําเนินการตามขอเสนอของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ท้ังหมดจํานวน 8 ขอและดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล จํานวน 14 ขอ โดยจัดทําโครงการกิจกรรมตางๆทุกขอและผลการดําเนินงาน

ไดผลดีนําไปเพ่ิมคุณภาพไดเปนอยางดี 
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 3.2 การบริหารความเส่ียงของสํานัก/สถาบัน  

ตารางท่ี 3.150 แผนการบริหารความเส่ียง ปการศึกษา 2563 

ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

โอกาส

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 
1. คุณสมบัติของอาจารยยังไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

 

  1.1 อาจารยรุนเกาที่มีตําแหนง

ทางวิชาการไดเกษียณการทํางาน 

และอาจารย รุ น ใหม ยั งอ ยู ใ น

ช ว ง เ วลาที่ พัฒนาผลงานทาง

วิชาการ  
  1.2อาจารยรุนใหมยังไมมีผลงาน

ที่จะไดรับการตีพิมพในวารสาร

ทางวิชาการตามเกณฑที่กําหนด 

 

 
 

1.1 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดจัดทําผลงาน

ทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
  1.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบพ่ีเลี้ยง และ

จัดทํามาตรการจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ 

1.3 สงเสริมการทําวิจัยในรูปชุดโครงการวิจัย

เพ่ือเพ่ิมโอกาสการไดรับทุนวิจัย  
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กลาง(  

 

 

1.1คณะได จัดทําโครงการสงเสริม

สนับสนุนใหอาจารยไดจัดทําผลงาน

ทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
  1.2คณะไดจัดทําโครงการสงเสริม

สนับสนุนใหมีระบบพ่ีเลี้ยงและจัดทํา

มาตรการจูงใจในการทําผลงานทาง

วิชาการ 
1 .3  โ คร งการส ง เ สริ มการ ตี พิมพ

เผยแพรงานวิจัยในวารสาร รูปแบบ 

การเขียนบทความวิ จัย เทคนิคการ

เขียนบทความวิ จัยเพ่ือตีพิมพทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

1. คณะทั้ง 4 
 2. สถาบันวิ จัยและ

พัฒนา 
 3.กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

330 

 



 
 

ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติงาน (ตอ)  

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กอนการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
โอกาส 

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

โอกาส

เกิด 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 
  2. ผลงานวิจัยไมตอบโจทย

แกไขปญหาพ้ืนที่ชุมชนและ

ทองถ่ิน 

 

  2.1 นักวิจัย ผูเก่ียวของในการทําวิจัยยังมี

การทําความเขาใจ เก่ียวกับประเด็น โจทย 

ปญหา รวมถึงการแกไขปญหางานวิจัยใน

พ้ืนที่ที่ใหบริการ ตอชุมชนและทองถ่ินยังไม

ชัดเจน  
  2.2 34การพัฒนาองคความรูในงานวิจัยยังไม34 
34ตอเนื่อง และขาดการรวบรวมความรูอยาง

เปนระบบ34เพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนที่ชุมชนและ

ทองถ่ิน 
 

 
 

   2.1 สงเสริมสนับสนุน และจัดอบรม ทํา

ความเขาใจ เกี่ยวกับบริบท ประเด็น โจทย 

ปญหา ในพ้ืนที่ที่ใหบริการ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

ดานการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ือ

แกไขปญหาชุมชนและทองถ่ิน 
     2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินงานจัด

กิจกรรม 3 4เพ่ือพัฒนาองคความรูของอาจารย

และนักวิ จัย เปนรายบุคคล เ พ่ือเปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเผยแพรองคความรูที่ไดรับ34  

4 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

)สูง(  

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

)ปาน

กลาง(  

 

 

  สถาบั น วิ จั ยแล ะ พัฒนา  ได จั ด

กิจกรรม/โครงการดังนี้ 

  2.1  โครงการ พัฒนาโจทย วิ จัย

รวมกับสหกรณการเกษตรบางบอ 
2.2 การพัฒนาโจทยวิ จัยรวมกับ

หนวยงานเครือขาย โดยศึกษาวิจัย

เก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน

เขตพ้ืนที่ อําเภอบางบอ 
2.3โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาแผนงาน/โครงการวิจัยภายใต

โปรแกรมที่3 :แผนงานการยกระดับ

ระบบฝกอบรมเ พ่ือพัฒนาทักษะ

สําหรับบุคลากรวัยทํางาน 

-  สถา บัน วิ จั ย

และพัฒนา 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ  สถาบันไดกําหนดความเสี่ยงไวสองประเด็นไดแกคุณสมบัติของอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ

ผลงานวิจัยไมตอบโจทยแกไขปญหาพ้ืนท่ีชุมชนและทองถ่ิน โดยไดกําหนดกิจกรรมและบริหารความเสี่ยงโดยทําใหความเสี่ยงท้ังสองท่ีอยูในระดับสูงมาอยูท่ีระดับปานกลาง 

  

331 

 



 
 

 3.3 การพัฒนามหาวิทยาลัย การไดรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร  

      1. สงเสริมใหบุคลากรท่ีเก่ียวของเขารับการอบรมเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการให

หองปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหาร   

     2. สงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพ่ือเขาอบรมเก่ียวกับ การบริหารจัดการงานวิจัย

ผานระบบ NRIIS  

      3. เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือพิมพเผแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

 

 3.4 ผลงานท่ีเปนจุดเดนของหนวยงาน 

      1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนผูแทนโหนดกลุมรัตนโกสินทร ดําเนิน

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรคบนฐานอัต

ลักษณชุมชน โบสถ ศาลเจา วัด มัสยิด วีถีชีวิตริมสายน้ํา กลุมรัตนโกสินทร (ปท่ี2 โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย เปนผูอํานวยการแผนภาพรวมท้ัง 38 แหง รวมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วว) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีการดําเนินการงานรวมกับเครือขายผูประกอบการภาครัฐ และ

ภาคเอกชน เปนตน  

      2. สงเสริมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โดยมีการ (1) จดแจงข้ึนทะเบียนคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หมายเลขกลุมงาน IRB 526635 (2) มีการใหบริการ

อบรมนักวิจัยเพ่ือยื่นขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เปนการใหบริการภายใน และ

หารายไดจากบุคคลภายนอก กําหนดคาลงทะเบียนสําหรับบุคคลภายนอก (3) ดําเนินการประกาศแนวทาง

กําหนดคายื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับบุคคลภายในอก เปนการใหบริการวิชาการเพ่ือหา

รายไดเขามหาวิทยาลัย  

      3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเก่ียวกับการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ ซ่ึงเปนการใหบริการวิชาการกับบุคคลากรภายใน และใหบริการวิชาการเพ่ือหารายไดจาก

คาลงทะเบียนเขารับการอบรม  

 

 3.5 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

      1. บุคลากรไมเพียงพอในการท่ีจะพัฒนางานหรือขยายงานใหใหญข้ึน พรอมท่ีจะใหบริการท้ัง

ภายในและภายนอก รวมถึงขยายงานใหสามารถจัดหารายไดอยางเต็มศักยภาพ 

      2. การปรับเปลี่ยนนโยบายภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด ทําใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานในองคกรเชน ดิจิตอลเทคโนโลยีตาง ๆ  

      3. การแพรเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน เชน มีการอบรมผาน

ระบบออนไลน เก่ียวกับ แนวทางการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยจากผูเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนประเด็น
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โจทยวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการเชิงพ้ืนท่ี ผานระบบออนไลน ซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ทํางานจากสถานการณการแพรเชื้อไวรัสโควิด-19 

 

 3.6 แนวทางการพัฒนาหนวยงานในอนาคต 

      1. มุงม่ันท่ีจะสนับสนุนงานวิชาการแกคณาจารยนักวิจัย การพัฒนาวารสารวิจัยรับใชชุมชน และ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยกระดับเปน ฐาน TCI กลุม 1 หรือ ฐานขอมูล ACI อีกท้ังมุงท่ีจะใหบริการ

วิชาการการฝกอบรมแนวทางการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ ท่ีเปนการใหบริการวิชาการและจัดเก็บ

รายได เพ่ือนําไปพัฒนางาน คุณภาพของงานใหไดมาตรฐานมากข้ึน 

      2.  มุงท่ีจะพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสงเสริมใหคณาจารยนักวิจัย ออกแบบแผนงานวิจัย เพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีใหไดผลลัพธเชิงประจักษ ภายใตกรอบแนวคิด BCG model การประกาศทุนวิจัยเชิงประเด็น 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี เกิดผลลัพธเชิงประจักษ 

      3. มุงท่ีจะยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานมาตรฐานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ตาม

คูมือ SOP โดยผานการตรวจประเมินจากหนอยงานภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด   

  

ตารางท่ี 3.151 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาองคกรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นการ

ประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ไดคะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะ 

10 9.80 4.90 ดีมาก 

2. การบริหารความ

เสี่ยง 

5 5 5.00 ดีมาก 

3. การพัฒนาคณะ 

     3.1 การไดรับ

รางวัล 

     3.2 การพัฒนา

คุ ณ ภ า พ ข อ ง

บุคลากร 

 

5 

3 

 

2 

3.80 

2.00 

 

1.80 

3.80 ดี 

รวม 20 18.60 4.62 ดีมาก 
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ขอเสนอแนะดานการพัฒนาองคกร  

 1. ควรสงเสริมสนับสนุนผลงานและการเผยแพรผลงานวิจัย ทรัพยสินทางปญญา ท้ังในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ การใชประโยชนในเชิงพาณิชยใหมากข้ึน 

 2. ควรพัฒนากลไกในการพัฒนาสงเสริมงานวิจัย เชนปรับปรุงระเบียบใหเอ้ือตอการทํางาน การ

พัฒนานักวิจัย การเรงรัดงานวิจัยใหเปนไปตามกําหนดเวลา การสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกและการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ เปนตน 
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสํานักงาน  

 4.1 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

      4.1.1 ตารางท่ี 3.152 ผลการประเมินการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปงบประมาณ 2564 จากบุคลากรภายในหนวยงาน (จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 80) 

การบริหารงานของผูอํานวยการ 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

1 วิสัยทัศนและภาวะผูนํา 4.00 0.65 ด ี

2 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.40 0.81 ด ี

3 หลักธรรมาภิบาล 4.44 0.85 ด ี

4 การบริหารหนวยงาน 4.29 0.75 ดี 

 4.1 การยืดหยุนและปรับตัวตอสถานการณ 4.31 0.97 ด ี

 4.2 การบริหารจัดการภารกิจในภาวะวิกฤติ 4.25 0.97 ด ี

 
4.3 การใหอํานาจและการพัฒนาผูอ่ืน  

ใหอํานาจและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
4.29 0.95 ดี 

เฉล่ียรวม 4.33 0.94 ดี 

 

จากตารางพบวา บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของ

ผูอํานวยการ ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายดานอยูในระดับ ดี ทุกดาน ไดแก หลักธรรมาภิบาล ดาน

คุณธรรมและจริยธรรม การบริหารหนวยงาน และวิสัยทัศนและภาวะผูนํา ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 แสดงออกถึงความ

ซ่ือสัตยสุจริต และการไมเลือกปฏิบัติ (4.75) ลําดับท่ี 2 ยกยองใหเกียรติผูรวมงานและผูอ่ืน และมีกระบวนการ

ตรวจสอบการทํางานและเผยแพรขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสมํ่าเสมอ (4.63) ลําดับท่ี 3 มีการดําเนินการ

อยางครบถวน ท้ังการวางแผน การปฏิบัติงาน และสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว และมีการบริหารจัดการท่ี

ไดผลคุมคาเม่ือเทียบกับทรัพยากร งบประมาณ และเวลา (4.50) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหนวยงานจากแบบสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร 

- ไมมี- 
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      4.1.2 ตารางที่ 3.153 การบริหารงานและการบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 

2564 จากผูรับบริการ ไดแก บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา 

การบริหารงานและการบริการของสํานัก 
ผลการประเมิน 

M SD ระดับ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.48 0.76 ดี 

1 การใหบริการดวยความสุภาพ 4.65 0.59 ดีมาก 

2 ความเสมอภาคในการใหบริการ 4.51 0.81 ดีมาก 

3 การใหขอมูลที่เปนประโยชน 4.47 0.83 ดี 

4 ความเอาใจใส และกระตือรือรนในการใหบริการ 4.45 0.76 ดี 

5 การใหความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 4.43 0.73 ดี 

6 ความสามารถในการสื่อสารกันไดอยางเขาใจ 4.39 0.85 ดี 

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 4.32 0.87 ดี 

7 ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว 4.37 0.82 ดี 

8 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ 4.37 0.89 ดี 

9 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการใหบริการ 4.35 0.79 ดี 

10 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.35 0.74 ดี 

11 การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารมีความรวดเร็วและท่ัวถึง 4.16 1.12 ดี 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก18  3.80 0.95 ดี 

12 สถานท่ีต้ังสํานักงานสะดวกในการติดตอขอรับบริการ 4.20 0.89 ดี 

13 อุปกรณสํานักงานมีความทันสมัย 3.75 0.93 ดี 

14 สภาพหองทํางานเอื้อตอการใหบริการ 3.73 0.94 ดี 

15 หองปฏิบัติการ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
3.73 0.92 ดี 

16 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทําวิจัย 3.71 1.03 ดี 

17 หองสมุด หรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย หรืองานสรางสรรค 3.69 0.97 ดี 

ดานการสงเสริม/สนับสนุนงานวิจัย 3.93 0.99 ดี 

18 การจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัย หรืองานสรางสรรค เชน การ

จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย

อาคันตุกะ หรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 

3.98 0.97 ดี 

19 ขอมูลสนับสนุนงานวิจัยสอดคลองหรือเหมาะสมกับการดําเนินงานวิจัย 3.94 0.99 ดี 

20 มีขอมูลสนับสนุนงานวิจัยท่ีทันสมัย 3.92 1.02 ดี 

21 สามารถเขาถึงขอมูลสนับสนุนงานวิจัยไดงาย 3.88 0.97 ดี 

เฉล่ียรวม 4.14 0.88 ดี 
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*กลุมตัวอยาง จํานวน 51 คน ประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 37 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จํานวน 10 คน และนักศึกษา จํานวน 4 คน  

จากตารางพบวา ผูรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของ

ผูอํานวยการ ภาพรวมอยูในระดับ ดี เม่ือพิจารณารายดานอยูในระดับ ดี ทุกดาน ไดแก ดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ดานการสงเสริม/สนับสนุนงานวิจัย และดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะจากแบบสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ 

1. การใหบริการดี ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีของสถาบันวิจัยและพัฒนา บางจุดคับแคบเกินไป 

2. ควรมีเครื่องคอมพิวเตอรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหบริการบุคลากรในการแกไขหรือราง

เอกสารท่ีจําเปนเรงดวน และเครื่องพิมพเอกสารใหบริการ 

 

 4.2 สรุปการสัมภาษณสําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

สรุปการสัมภาษณผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. ผลงานท่ีโดดเดนในรอบป 

 1) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานรวมกันกับเครือขาย และไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนของกลุม

รัตนโกสินทร ภายใตโครงการการวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนา การบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงพ้ืนท่ี เปนปท่ี 2 

ซ่ึงในการดําเนินงานวิจัยรวมกันในครั้งนี้ เนื่องจากภายใตนโยบายของกระทรวง อว. มีการปรับเปลี่ยน หรือ

กองทุนวิจัย ปรับเปลี่ยนแนวทางการใหทุนรวมกันเปนเครือขาย ทําใหมหาวิทยาลัยมีโอกาสไดรับทุนอยาง

ตอเนื่อง ภายใตกองทุนนี้ ในแผนงานวิจัยการสรางองคความรู ประมาณ 5 – 10 ลานบาท  

 2) การสงเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการดําเนินงานการจดแจงคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย ตามกฎหมาย ตามประกาศของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุน 

สงเสริมใหผลงานของอาจารยไดรับการรับรองและเปนไปตามมาตรฐาน เกณฑ ประกาศของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา วาผลงานการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการตองผานการรับรองจริยธรรมในมนุษย ซ่ึงในรอบป

ท่ีผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนามุงม่ันในการพัฒนางานในสวนนี้ มีการดําเนินการยื่นขอจดแจง ข้ึนทะเบียน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย (IRB) และไดข้ึนทะเบียนกับทางสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนท่ีเรียบรอย 

ซ่ึงถือวาเปนไปตามกฎหมาย มีการอบรมใหความรูผูท่ียื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และตองผาน

หลักสูตรดังกลาว การอบรมเปนการใหบริการบุคคลภายใน บุคคลภายนอก และมีการหารายไดจาก

คาลงทะเบียน ซ่ึงจัดเปนชองทางหนึ่งในอนาคต เพ่ือนําเงินหรืองบประมาณท่ีไดจากการใหบริการวิชาการนี้มา

พัฒนางานใหไดตามมาตรฐานคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) หรือมาตรฐานสากล ปจจุบันไดมุงม่ันเพ่ือ
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ประกาศรับรองขอเสนอโครงการจากบุคคลภายนอก เพ่ือเปนการสรางโอกาสในการหารายไดใหกับ

มหาวิทยาลัย 

 3) สถาบันวิจัยและพัฒนารับผดิชอบวารสาร จํานวน 2 เลม คือ วารสารวิจัยรับใชชุมชน และวารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ีผานมามีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมไปสูระบบ ThaiJO มีการพัฒนางานเพ่ือ

เปนงานบริการวิชาการและหารายได มีท้ังการเปดอบรมแนวทางการพัฒนาการเขียนบทความตีพิมพ

ระดับชาติ และนานาชาติ มีการเก็บคาลงทะเบียนจากบุคคลภายนอก เปนอีกชองทางหนึ่งท่ีสามารถสราง

รายไดใหกับมหาวิทยาลัย การพัฒนางานวารสารท้ัง 2 เลมนี้ เปนการสงเสริมสนับสนุน ใหอาจารยสามารถ

ตีพิมพ และสามารถท่ีจะยื่นบทความเพ่ือพิจารณาใหตีพิมพท้ังบุคคลภายในและบุคคลภายนอก โดยเปนไป

ตามเกณฑศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ท่ีกําหนดถึงจํานวนสัดสวนของจํานวนบทความของบุคคล

ภายในและจํานวนบทความของบุคคลภายนอกในการตีพิมพวารสารของสถาบันวิจยัและพัฒนา 

 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 1) การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย การกําหนดตรวจวิจัย ไมสามารถ onsite ได จึงเนนเรื่องระบบ

ออนไลนมากข้ึน มีการจัดโครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณในป 2566 เพ่ือแลกเปลี่ยน สะทอนถึงปญหา หรือ

ความตองการของเครือขายผูมีสวนเก่ียวของ ผูนําชุมชนตาง ๆ ท่ีเปนการใหขอมูล และสามารถกําหนดปญหา

วิจัยใหชัดเจน เพ่ือใหคณาจารย และนักวิจัย นําแนวทางดังกลาวไปพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย 

 2) การปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือมุงหวังผลลัพธเชิงประจักษ ซ่ึง

คณะกรรมการใหทุน และตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มองวาตอไปตองหวังผลลัพธเชิงพ้ืนท่ี เชิง

ประจักษ โดยเฉพาะภายใตกรอบแนวคิด SCG โมเดล  

 

3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 1) มุงพัฒนางานวารสารตาง ๆ ยกระดับฐานขอมูลท้ัง 2 เลม จากฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 เปน

ฐานขอมูลท่ี world wide มากยิ่งข้ึน ตอไปจะยกระบบเปนฐานขอมูล ACI เพ่ือรองรับการตีพิมพผลงานของ

คณาจารย นักวิจัย และมุงม่ันท่ีจะพัฒนาการใหบริการวิชาการ การฝกอบรม บทความวิจัย บทความทาง

วิชาการ เปนการให บริการและการหารายไดอยางตอเนื่อง เพ่ือนํางบประมาณไปพัฒนาคุณภาพของงานใหได

มาตรฐานมากข้ึน 

 2) มุงพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สงเสริมคณาจารย นักวิจัย ออกแบบแผนงานวิจัยภายใตแนวคิด SCG 

โมเดล เพ่ือท่ีจะมุงหวังผลลัพธเชิงประจักษ การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ใหเกิดผลชัดเจนมากยิ่งข้ึน มีเปาหมายและ

กําหนดเปาหมายไดอยางชัดเจน 

 3) การยกระดับมาตรฐานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เนื่องจากอาจารย นักวิจัย สนใจท่ีจะ

เขารวมอบรม ไมวาจะเปนอบรมหลักสูตรเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย หรือการยื่นขอรับรอง ยื่น

ขอเสนอโครงการวิจัยในมนุษย เปนไปตามคูมือ SOP ใหครบกระบวนการการรบัรองจริยธรรม 
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ขอเสนอแนะดานการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร 

 คนหาแหลงทุนจากภาคเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ โดยการสํารวจความตองการ จาก

สถานประกอบการหรือโรงงานตาง ๆ 
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บทท่ี 4 

สรุปผลคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
 

ตารางท่ี 4.1 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ดาน คะแนนเต็ม ไดคะแนน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจ 35 32.00 4.57 ดีมาก 

2. ประสิทธิภาพของการใชจาย

งบประมาณ 
35 29.51 4.22 ดี 

3. การพัฒนาองคกร 20 19.30 4.82 ดีมาก 

4. ความคิดเห็นตอการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย  
10 8.74 4.37 ดี 

รวม 100 89.55 4.48 ดี 

 ผลการประเมินมหาวิทยาลัยในภาพรวม     มีผลประเมินอยูในระดับ ดี   (คะแนนเฉลี่ย 4.48) 
 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 1. ควรขยายกลุมเปาหมายบัณฑิต จาก Age group ไปสูกลุมบัณฑิต Nonage group ในการผลิต

บัณฑิตบนหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีตรงกับความตองการของหนวยงาน ในรูปแบบ Reskill  Upskill   และ

หลักสูตรแบบ credit bank โดยการพัฒนาผานรูปแบบปกติ หรือ Virtual University ท่ีอยูใน

ภาคอุตสาหกรรมใหมากข้ึน 

      2. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการทําวิจัยและบริการ

วิชาการจากภายนอกใหมากข้ึน เพ่ือนํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาทีมงานวิจัย 

และตลอดจนการพัฒนาไปสูผลงานตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในยุคดิจิทัล 

 3. ควรพัฒนาระบบ one stop service เพ่ือการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมท้ังระบบ

บุคลากร ระบบการเรียนการสอน และระบบการใหบริการบัณฑิต ตลอดจนควรกํากับดูแลปรับปรุงซอมแซม

หองเรียนหองทํางานของบุคลากรและนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

 4. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของมหาวิทยาลัย จากการดําเนินการตามปกติ 

ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใชงบประมาณ เชน การ

พิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานใหมหาวิทยาลัยนําไปใช

งบประมาณท่ีสามารถใชงบประมาณได หรือทบทวนโครงการในปงบประมาณถัดไป โดยพิจารณาควบคูกับ

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
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 5. ควรนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มาทําเปน

แผนพัฒนาคุณภาพและรายงานผลเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินงาน 

 6. ควรใหความสําคัญของการสรางผลงานท่ีไดรับรางวัลท้ังของอาจารย บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ของนักศึกษา โดยการวางแผนเพ่ือการดําเนินการดังกลาว 

 7. ควรสรางระบบกลไกในการทํางานใหมากข้ึน การแกไขระเบียบขอบังคับท่ีเปนอุปสรรคในการ

ดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนหนวยงานกลางท่ี

สามารถใชเปนขอมูลไดทุกหนวยงาน การใหความรู ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะดานการเงิน พัสดุ 

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพ่ือใหความรูแนวทางการดําเนินงานในรูปแบบ

เดียวกัน การนําผลการประเมินผลไปใชประโยชน และเรงแตงตั้งคณะกรรมการท่ีกําหนดตาม พ.ร.บ.การ

อุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 21 

 8. ควรพัฒนาหนวยงานหลักในการจัดหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบงานวิจัย และบริการ

วิชาการจากภายนอก  
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ตารางท่ี 4.2 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะครุศาสตร  

 

ดาน คะแนนเต็ม ไดคะแนน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจ 35 31.00 4.43 ดี 

2. ประสิทธิภาพของการใชจาย

งบประมาณ 
35 29.85 4.26 ดี 

3. การพัฒนาองคกร 20 16.80 4.40 ดี 

4. ความคิดเห็นตอการบริหารงานของ

คณะ  
10 8.85 4.43 ดี 

รวม 100 86.50 4.33 ดี 

 ผลการประเมินคณะครุศาสตรในภาพรวม  มีผลประเมินอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.33) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะครุศาสตร 

 1. ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันใหมากข้ึน ท้ังในหลักสูตรท่ี

ใหปริญญา และหลักสูตร non degree ในการ reskill และ upskill บุคลากรทางการศึกษาของประเทศ 

 2. ควรและพัฒนาบุคลากรใหทําวิจัยมากข้ึน มีกระบวนการในการพัฒนาอยางเปนระบบ 

 3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตลอดจน การพัฒนานักศึกษา

นอกเหนือจากหลักสูตรเพ่ือการเขาสูใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีสูงข้ึน 

 4. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของคณะครุศาสตร จากการดําเนินการตามปกติ 

ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใชงบประมาณ เชน การ

พิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานใหมหาวิทยาลัยนําไปใช

งบประมาณท่ีสามารถใชงบประมาณได 

 5. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 6. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 

 7. ควรศึกษาขอเสนอแนะของคณะกรรมการใหละเอียดรอบคอบเพ่ือท่ีจะไดนําไปกําหนดแผนพัฒนา

ไดอยางตรงเปาหมาย ควรนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาทําเปน

แผนพัฒนาดวย 

 8. ควรใหความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงใหมากข้ึนดวยการพิจารณาความเสี่ยงท่ีจะมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและวางแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นจากเดิมมีความเสี่ยง

สูงหลังการบริหารความเสี่ยงแลวผลลดลงหรือไมอยางใด 
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 9. ควรพัฒนาบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการใหมีระดับสูงข้ึนและตองเตรียมความพรอม

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการศึกษายุคดิจิทัลและในสถานการณ

โรคระบาด 

 10. ควรเพ่ิมโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถหารายได ใหกับคณะมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตรและ  

                สังคมศาสตร 

 

ดาน คะแนนเต็ม ไดคะแนน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจ 35 29.00 4.14 ด ี

2. ประสิทธิภาพของการใชจาย

งบประมาณ 
35 30.45 4.35 ดี 

3. การพัฒนาองคกร 20 16.90 4.45 ด ี

4. ความคิดเห็นตอการบริหารงานของ

คณะ  
10 8.93 4.47 ดี 

รวม 100 85.28 4.26 ดี 

 ผลการประเมินคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในภาพรวม  มีผลประเมินอยูในระดับ ดี   

(คะแนนเฉลี่ย 4.26) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 1. ควรสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากร เขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมีปริมาณท่ีสูงข้ึน โดยการพัฒนา

ระบบสนับสนนุการวิจัยของคณะ 

 2. ควรสงเสริมใหบุคลากรทํางานวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอกใหมากข้ึนและนํามา 

บูรณาการกับการเรียนการสอนใหมากข้ึน 

 3. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันและตอบสนองตอความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมใหมากข้ึน 

 4. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากการ

ดําเนินการตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใช

งบประมาณ เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานให

มหาวิทยาลัยนําไปใชงบประมาณท่ีสามารถใชงบประมาณได 

 5. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 6. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 

 7. คณะมีการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปน

อยางดี แตควรทําแผนการพัฒนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลดวย 

 8. คณะควรทําการวิเคราะหขอเสนอแนะและทําแผนพัฒนาโดยตองระบุตัวชี้วัดความสําเร็จไวดวย

เพ่ือใชในการประเมินแผนงาน 
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 9. ในการบริหารความเสี่ยงคณะดําเนินการไดดีแตตองระบุผลไวดวยวาความเสี่ยงลดลง หรือยังไม

ลดลง 

 10. ในดานการพัฒนาคณะดานอ่ืน ๆ อยูในระดับท่ีดีแลว 

 11. ควรจัดบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือดูแลงานดานเอกสารใหกับคณาจารยเพ่ือการทํางานของ

คณาจารยจะไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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ตารางท่ี 4.4 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการ 

 

ดาน คะแนนเต็ม ไดคะแนน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจ 35 29.00 4.14 ดี 

2. ประสิทธิภาพของการใชจาย

งบประมาณ 
35 30.27 4.32 ดี 

3. การพัฒนาองคกร 20 17.80 4.45 ดี 

4. ความคิดเห็นตอการบริหารงานของ

คณะ  
10 8.42 4.21 ดี 

รวม 100 85.49 4.28 ดี 

 ผลการประเมินคณะวิทยาการจัดการในภาพรวม  มีผลประเมินอยูในระดับ ดี  (คะแนนเฉลี่ย 4.28) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

 1. พัฒนาหลักสูตรท่ีเปน non degree และเจาะกลุมเปาหมายอุตสาหกรรมใหมากข้ึน โดยเฉพาะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือ reskill และ upskill บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 

 2. ควรสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากร เขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมีปริมาณท่ีสูงข้ึน โดยการพัฒนา

ระบบสนับสนนุการวิจัยของคณะ 

 3. ควรสงเสริมใหบุคลากรทํางานวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอกใหมากข้ึนและนํามา 

บูรณาการกับการเรียนการสอนใหมากข้ึน 

 4. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการ จากการดําเนินการ

ตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใชงบประมาณ 

เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานใหมหาวิทยาลัย

นําไปใชงบประมาณท่ีสามารถใชงบประมาณได 

 5. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 6. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 

 7. คณะมีความเสี่ยง 2 ดานไดแก คณาจารยรุนใหมผลิตผลงานวิจัยไดไมมากนัก  และมีความเสี่ยงสูง

ในดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย ซ่ึงยังไมมีผลในการบริหารความเสี่ยง คณะจึงควรให

ความสําคัญในเรื่องนี้และตองมีแผนพัฒนาบุคลากรมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนมากข้ึน เพ่ือการประเมินผล 

 8. ควรพัฒนาบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการใหมีระดับสูงข้ึนและตองเตรียมความพรอม

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการศึกษายุคดิจิทัลและในสถานการณ

โรคระบาด 
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 9. ควรนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาคณะใหมากข้ึนท้ังในดานการสอนออนไลน การวิจัยและการ

บริหารงานในคณะ 

 10. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธหลักสูตร เปนรูปแบบดิจิตอลมารเก็ตติ้ง ผานชองทาง 

Social Media ตาง ๆ เชน Facebook YouTube เปนตน 
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ตารางท่ี 4.5 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตรและ 

                เทคโนโลยี 

 

ดาน คะแนนเต็ม ไดคะแนน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจ 35 29.00 4.14 ด ี

2. ประสิทธิภาพของการใชจาย

งบประมาณ 
35 30.91 4.42 ดี 

3. การพัฒนาองคกร 20 19.70 4.92 ดีมาก 

4. ความคิดเห็นตอการบริหารงานของ

คณะ  
10 8.52 4.26 ดี 

รวม 100 88.13 4.41 ดี 

 ผลการประเมินคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาพรวม  มีผลประเมินอยูในระดับ ดี   

(คะแนนเฉลี่ย 4.41) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 1. ควรขยายฐานบัณฑิตจาก age group มาเปน nonage group ใหมากข้ึน  

 2. ควรสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากร ในรูปแบบ non degree เพ่ือเปนการ

ใชศักยภาพของคณะใหสูงสุดเต็มประสิทธิภาพ 

 3. ขยายเพ่ิมเติมแหลงทุนวิจัย และการพัฒนางานวิจัยในรูปแบบ cluster ใหมากข้ึน 

 4. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการ

ดําเนินการตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใช

งบประมาณ เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได การคืนงบภายในจากหนวยงานให

มหาวิทยาลัยนําไปใชงบประมาณท่ีสามารถใชงบประมาณได 

 5. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 6 ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 

 7. ควรทําความเขาใจในขอเสนอแนะของคณะกรรมการท้ังสองชุดเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาไดอยาง

เหมาะสม ตรงจุดและพยายามกําหนดตัวชี้วัดในแตละประเด็นดวยเพ่ือการวัดผลประเมินผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 8. ควรพัฒนาบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการใหมีระดับสูงข้ึนและตองเตรียมความพรอม

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยคุดิจิทัล 

 9. ในการบริหารความเสี่ยงควรรายงานผลวาความเสี่ยงลดลงหรือไมอยางไร 
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 10. ควรใชรูปแบบการประชาสัมพันธในรูปแบบดิจิตอลมารเก็ตติ้งเพ่ิมมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4.6 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสํานักงานอธิการบดี 

 

ดาน คะแนนเต็ม ไดคะแนน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจ 35 30.00 4.29 ดี 

2. ประสิทธิภาพของการใชจาย

งบประมาณ 
35 28.85 4.12 ดี 

3. การพัฒนาองคกร 20 17.30 4.33 ดี 

4. ความคิดเห็นตอการบริหารงานของ

สํานักงานอธิการบดี  
10 8.05 4.03 ดี 

รวม 100 84.20 4.21 ดี 

 ผลการประเมินสํานักงานอธิการบดีในภาพรวม  มีผลประเมินอยูในระดับ ดี  (คะแนนเฉลี่ย 4.21) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี 

 1. การปรับปรุงพัฒนาระบบในการใหบริการไปสูรูปแบบการใชเทคโนโลยีเปนหลัก เชน ระบบการ

เบิกจายงบประมาณ การบริหารจัดการพัสดุ การบริการนักศึกษาดานการชําระเงินลงทะเบียน ตลอดจน

ระเบียบการเบิกจายการเงิน กองคลัง และพัสดุ มีการประชาสัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ พรอมท้ังกําหนด

กรอบระยะเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

 2. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของสํานักอธิการบดี จากการดําเนินการตามปกติ 

ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใชงบประมาณ เชน การ

พิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได 

 3. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 4. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 

 5. สํานักไดมีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาทําแผนพัฒนาไดดีแต

ควรนําผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาใชประโยชนในโอกาสตอไป 

 6. ในการกําหนดความเสี่ยงนั้นสํานักควรใหความสําคัญในวิเคราะหหาความเสี่ยงท่ีจะทําใหงานของ

สํานักไมประสบความสําเร็จในอนาคต 
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ตารางท่ี 4.7 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดาน คะแนนเต็ม ไดคะแนน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจ 35 30.00 4.29 ด ี

2. ประสิทธิภาพของการใชจาย

งบประมาณ 
35 26.66 3.81 ดี 

3. การพัฒนาองคกร 20 18.63 4.65 ดีมาก 

4. ความคิดเห็นตอการบริหารงานของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

10 8.17 4.09 ดี 

รวม 100 83.46 4.17 ดี 

 ผลการประเมินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม  มีผลประเมินอยูในระดับ ดี  

(คะแนนเฉลี่ย 4.17) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. การปรับปรุงพัฒนาระบบในการใหบริการไปสูรูปแบบการใชเทคโนโลยีเปนหลัก โดยการนําวารสาร 

ตํารา และเอกสารการเรียนการสอนตาง ๆ ลงสูระบบฐานขอมูลดิจิตอลท้ังหมด และพัฒนาระบบการเขาถึง

ฐานขอมูล การใชขอมูลของบุคลากร และนักศึกษาไดจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาเชื่อมตอ

ฐานขอมูลของสํานักฯ กับคณะตาง ๆ  

 2. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการดําเนินการตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา 

การใชงบประมาณ เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได 

 3. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 4. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 

 5. ในการบริหารความเสี่ยงควรกําหนดผลลัพธดวยวาความเสี่ยงดังกลาวลดลงหรือยังคงอยู 

 6. ในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการนั้น ควรทําความเขาใจในแตละประเด็นและ

จัดโครงการกิจกรรมใหตรงประเด็นและท่ีสําคัญนาจะกําหนดตัวชี้วัดดวยเพ่ือการประเมินผลท่ีถูกตอง 

 7. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหมากข้ึนเพ่ือนําไปใชในการบริหารงานและการเรียนการสอน

ออนไลนท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังการใหความสําคัญตอการดูแลรักษาระบบใหมีความปลอดภัย 
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ตารางท่ี 4.8 สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสํานักสงเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน 

 

ดาน คะแนนเต็ม ไดคะแนน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจ 35 30.00 4.29 ด ี

2. ประสิทธิภาพของการใชจาย

งบประมาณ 
35 28.39 4.06 ดี 

3. การพัฒนาองคกร 20 19.80 4.95 ดีมาก 

4. ความคิดเห็นตอการบริหารงานของ

สํานักสงเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน 

10 7.82 3.91 ดี 

รวม 100 86.01 4.30 ดี 

 ผลการประเมินสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในภาพรวม  มีผลประเมินอยูในระดับ ดี  

(คะแนนเฉลี่ย 4.30) 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 1. การปรับปรุงพัฒนาระบบในการใหบริการไปสูรูปแบบการใชเทคโนโลยีเปนหลัก โดยการใหบริการ

ตาง ๆ ควรเนนการใหบริการออนไลน และระบบการอนุมัติเอกสารของนักศึกษาใหดําเนินการอนุมัติออนไลน 

เชน การลงทะเบียนเพ่ิมถอน การยายกลุมเรียน การพิมพใบรับรองผลการศึกษา 

 2. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จาก

การดําเนินการตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การ

ใชงบประมาณ เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได 

 3. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 4. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 

 5. ในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ สํานักควรวิเคราะหทําความเขาใจใหตรงประเด็นจะไดวางแผน

งานปรับปรุงคุณภาพไดสอดคลองกันกับประเด็นตามขอเสนอแนะ 

 6. ควรประสานงาน สื่อสารกับคณะเก่ียวกับระเบียบตาง ๆ ท่ีใชในการจัดการศึกษา รวมถึงความรู

เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรและแนวคิดใหม ๆ ทางการเรียนการสอน 
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ตารางท่ี 4.9  สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  

ดาน คะแนนเต็ม ไดคะแนน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจ 35 29.00 4.14 ดี 

2. ประสิทธิภาพของการใชจาย

งบประมาณ 
35 31.67 4.52 ดีมาก 

3. การพัฒนาองคกร 20 14.20 3.55 ดี 

4. ความคิดเห็นตอการบริหารงานของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
10 8.60 4.30 ดี 

รวม 100 83.47 4.17 ดี 

 ผลการประเมินสาํนักศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวม  มีผลประเมินอยูในระดับ ดี  

(คะแนนเฉลี่ย 4.17) 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 1. การปรับปรุงพัฒนาระบบในการใหบริการ โดยการรวมมือกับทุกหนวยงานภายใน และเครือขาย

ภายนอกมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน ตลอดจนพิจารณาถึงทรัพยากรบุคคลท่ีมีความชํานาญงาน

ในดานศิลปวัฒนธรรม ท้ังในรูปแบบปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอ 

 2. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จากการ

ดําเนินการตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใช

งบประมาณ เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได 

 3. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 4. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 

 5. สํานักไดวางแผนพัฒนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในในระดับท่ีดี แต

ควรใหความสําคัญในการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาใชประโยชน

ดวย 

 6. ในการบริหารความเสี่ยง ควรคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีจะทําใหแผนปฏิบัติราชการไมประสบ

ความสําเร็จเม่ือกําหนดความเสี่ยงแลวสํานักตองวางกิจกรรมโครงการเพ่ือลดความเสี่ยงเหลานั้น ดังนั้นจึงควร

กําหนดผลของการบริหารความเสี่ยงดวยวาลดลงหรือยังมีความเสี่ยงนั้นอยู 
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ตารางท่ี 4.10  สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ดาน คะแนนเต็ม ไดคะแนน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ผลการประเมิน 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจ 35 29.00 4.14 ดี 

2. ประสิทธิภาพของการใชจาย

งบประมาณ 
35 26.45 3.78 ดี 

3. การพัฒนาองคกร 20 18.60 4.62 ดีมาก 

4. ความคิดเห็นตอการบริหารงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
10 8.47 4.24 ดี 

รวม 100 82.52 4.13 ดี 

 ผลการประเมินสถาบนัวิจัยและพัฒนาในภาพรวม  มีผลประเมินอยูในระดับ ดี  (คะแนนเฉลี่ย 4.13) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 1. การปรับปรุงพัฒนาระบบในการใหบริการไปสูรูปแบบการใชเทคโนโลยีเปนหลัก โดยการพัฒนา

หนวยงานสนับสนุนนักวจิัยในรูปแบบเอกสาร และบริการ พัฒนาระบบคลัสเตอรงานวิจัย และบริการวิชาการ 

โดยการสงเสริมใหทุกหนวยงานเขารวมในกลุมของคลัสเตอรวิจัย และบริการวิชาการ พัฒนาระบบฐานขอมูล

ของบุคลากรวิจัย และเครื่องมือในการวิจัย เพ่ือประโยชนในการใชทรัพยากรรวมกัน โดยการพัฒนารายไดจาก

หนวยงานภายนอก ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหสถาบันฯ เปนฐานขอมูลสวนกลางในการบริหาร

งานวิจัย และบริการวิชาการใหกับมหาวิทยาลัย 

 2. จากปญหาโควิด 19 ทําใหมีผลตอการดําเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากการดําเนินการ

ตามปกติ ควรใหมีการประชุมหารือรวมจากหนวยงานท้ังหมดในกระบวนการรองรับปญหา การใชงบประมาณ 

เชน การพิจารณาแปลงงบท่ีไดรับมาใหสามารถดําเนินการได 

 3. พิจารณาปรับปรุง ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรจากเหตุการณโควิด 19 ท่ีมีผลทําใหไมสามารถใช

งบประมาณ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงงบแลวนําไปใชในโครงการและกิจกรรมอ่ืน  

 4. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมวา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได นําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในปถัดไป 

 5. ควรสงเสริมสนับสนุนผลงานและการเผยแพรผลงานวิจัย ทรัพยสินทางปญญา ท้ังในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ การใชประโยชนในเชิงพาณิชยใหมากข้ึน 

 6. ควรพัฒนากลไกในการพัฒนาสงเสริมงานวิจัย เชน ปรับปรุงระเบียบใหเอ้ือตอการทํางาน การ

พัฒนานักวิจัย การเรงรัดงานวิจัยใหเปนไปตามกําหนดเวลา การสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกและการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ เปนตน 

 

354 
 



 

 
 

 

 

ภาคผนวก 
 



355



356



357



358



359



360



ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

361 

 



 

362 

 



 

363 

 



 

364 

 


	หน้าปก a4
	บทสรุปผู้บริหาร+สารบัญ+คำนำ 64
	บทที่ 1 บริบท มรธ
	บทที่ 2 หลักการและวิธีการประเมิน
	บทที่ 3.1 มหาวิทยาลัย
	     - หลักสูตรบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	คณะวิทยาการจัดการ
	     - ฯลฯ

	บทที่ 3.2 คณะครุศาสตร์
	บทที่ 3.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

	บทที่ 3.4 คณะวิทยาการจัดการ
	บทที่ 3.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	บทที่ 3.6 สำนักอธิการบดี
	17. ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานการป้องกันการติดยาเสพติด/อบายมุข/ และโรคติดต่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
	16. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยนักศึกษา
	11. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและประสานงานการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  โครงการ/กิจกรรม/ชมรม/ชุมนุม121
	10. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและประสานงานพัฒนานักศึกษา การกีฬาและการแนะแนว
	9. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และส่งเสริมงานองค์การบริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา  และสโมสรคณะของมหาวิทยาลัย  
	8. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้ให้แก่นักศึกษาระหว่างการศึกษา
	7. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหาร  และการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
	5. ดำเนินการและดูแลประสานเกี่ยวกับงานประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาภาคปกติ
	6. ดำเนินการเกี่ยวกับการดูและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานพยาบาล
	15. ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยการจัดสถานที่เพื่อการออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัย
	14. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัย
	13. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบัน
	12. ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแล  ควบคุม จัดกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 
	กองพัฒนานักศึกษา 
	     ดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้
	1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงานกิจการของนักศึกษา ตามแผนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
	2. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  กำกับ  ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของกอง
	3. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม  และประเมินผลการดำเนินการของกองพัฒนานักศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
	4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา , ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนอื่นๆ
	3.2 การบริหารความเสี่ยงของสำนัก/สถาบัน
	3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

	บทที่ 3.7 สำนักวิทยบริการ
	บทที่ 3.8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	บทที่ 3.9 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
	บทที่ 3.10 สถาบันวิจัยและพัฒนา
	บทที่ 4 สรุปผลคะแนน-2
	ภาคผนวก
	คั่นหน้าภาคผนวก
	ภาคผนวก
	1. พรบราชภัฏ 2547
	2. ข้อบังคับ คณะกรรมการติดตาม 2549
	3. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามและผู้ช่วยเลขา 2564


	ภาพกิจกรรม หลังสุด



