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บัณฑิตของมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรคีวรมีคุณลักษณะดงันี ้
 1.  มีความรูความสามารถในวิชาชีพ  และสามารถใชเทคโนโลยี  ภาษาไทย   
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 2.  เปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 3.  มีสุขภาพรางกายและจิตใจดี  และบุคลิกภาพด ี
 4.  มีความเปนไทย  สํานึกตอสวนรวม  มีมนุษยสัมพนัธดี  มีความรับผิดชอบ   
ขยนัอดทนพึ่งตนเองได  และมเีจตคติเชิงประชาธิปไตย 
 
 
 
 
  
ในปการศึกษา  2546  มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรีเปดสอน  4  สาขาวิชา  35  โปรแกรมวิชาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  ระดับ
ปริญญาโท  5  สาขา  ดังนี ้
 1.  สาขาวิชาการศึกษา   
  ระดับปริญญาตร ี
   โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
   โปรแกรมวิชาการวดัผลการศึกษา 
   โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 
   โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
   โปรแกรมวิชาจิตวทิยาและการแนะแนว 
   โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
   โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
  ระดับปริญญาโท 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
 2.  สาขาวิชาศิลปศาสตร   
  ระดับอนุปริญญา 
   โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป 
   โปรแกรมวิชาธรุกจิการโรงแรม 
   โปรแกรมวิชาวารสารศาสตรและการประชาสัมพนัธ 
   โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
  ระดับปริญญาตร ี
   โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

คุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี

หลักสูตรและโปรแกรมวิชาที่เปด



   โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
   โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   โปรแกรมวิชานาฏศิลปและการละคร 
   โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
   โปรแกรมวิชานเิทศศาสตร 
   โปรแกรมวิชาการอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
   โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรธรุกิจ 
  ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปรญิญา) 
   โปรแกรมวิชาการจดัการทัว่ไป 
  ระดับปริญญาโท 
   สาขาไทยศึกษา 
   สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพฒันา 
  
 3.  สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจ   
  ระดับอนุปริญญา 
   โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ 
  ระดับปริญญาตร ี
   โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรพัยากรมนุษย) 
   โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
   โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ตลาด) 
   โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธรุกิจระหวางประเทศ) 
   โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
  ระดับปริญญาโท 
   สาขาการจัดการทัว่ไป 
   สาขาการตลาด 
 
 4.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร   
  ระดับอนุปริญญา   ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปรญิญา) 
   โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ระดับปริญญาตร ี
   โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
   โปรแกรมวิชาสถิตปิระยุกต 
   โปรแกรมวิชาชวีวทิยาประยุกต โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป 
    
   
 
 



 
 
ตารางที่  2  ตารางแสดงหลักสูตรและโปรแกรมวิชา ระดับปริญญาตรแีละ  
                          อนุปริญญาที่เปดสอน ปการศึกษา  2546 
 
 

อนุปริญญา ปริญญาตร ี ปริญญาตรี (หลังอนุฯ) 
โปรแกรมวิชา 

ปกติ สมทบ กศ.บป. ปกติ สมทบ กศ.บป. ปกติ สมทบ กศ.บป. 
คณะครุศาสตร          
การประถมศึกษา    /     / 
การวัดผลการศึกษา    /      
คณิตศาสตร    /      
คอมพิวเตอรศึกษา    / /     
จิตวิทยาและการแนะแนว    /      
วิทยาศาสตรทั่วไป    /      
สังคมศึกษา    /      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          
ออกแบบนิเทศศิลป   /       
นาฏศิลปและการละคร    /      
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร    /      
ภาษาไทย    /      
ภาษาอังกฤษธรุกิจ    /      
รัฐประศาสนศาสตร    / / /    
วัฒนธรรมศึกษา    /      
ศิลปกรรม          
     แขนงออกแบบนิเทศศิลป    / /    / 
     แขนงออกแบบประยุกตศิลป    / /     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่  2  ตารางแสดงหลักสูตรและโปรแกรมวิชา ระดับปริญญาตรแีละ  
                          อนุปริญญาที่เปดสอน ปการศึกษา  2546  (ตอ) 
 
 

อนุปริญญา ปริญญาตร ี ปริญญาตรี (หลังอนุฯ) โปรแกรมวิชา 
ปกติ สมทบ กศ.บป. ปกติ สมทบ กศ.บป. ปกติ สมทบ กศ.บป. 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี          
คหกรรมศาสตรทั่วไป    /      
คอมพิวเตอร   /       
ชีววิทยาประยุกต    /      
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม       /   
     แขนงไฟฟา       /  / 
     แขนงอเีล็กทรอนิกส       /  / 
     แขนงการจัดการอุตสาหกรรม       /  / 
วิทยาการคอมพิวเตอร    / / /    
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร    /      
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    /      
สถิติประยุกต    /      
คณะวิทยาการจัดการ          
การบรหิารธรุกิจ          
     แขนงการบรหิารทรพัยากรมนุษย   / / /  / / / 
     แขนงการตลาด   / / /  / / / 
     แขนงการบญัช ี   / / /    / 
     แขนงคอมพิวเตอรธุรกิจ     /     
การจัดการทั่วไป       / / / 
นิเทศศาสตร    / / /    
เศรษฐศาสตรธุรกิจ    / /     
อุตสาหกรรมทองเที่ยว    / /     
     แขนงธรุกิจการทองเที่ยว    /      
     แขนงธรุกิจการโรงแรม    /      
     แขนงธรุกิจการขนสง    /      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตารางที่  3  หลักสตูรระดับมหาบัณฑติและสาขาทีเ่ปดสอน  ปการศึกษา  2546 
 

สาขาวิชา ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต   
    สาขาบรหิารการศึกษา  / 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   
    สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพฒันา / / 
    สาขาไทยศึกษา / / 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
    สาขาการจัดการทั่วไป  / 
    สาขาการตลาด  / 

 
 
 
 
 
 ในปการศึกษา  2546  มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรุีมีจาํนวนนักศึกษาระดับอนปุริญญาและปรญิญาตรรีวมทั้งสิน้  14,278  คน  
ระดับปริญญาโท  251  คน  ตามขอมลูตั้งแตตารางท่ี 4-5 
 
ตารางที่  4  จาํนวนนักศึกษาระดับอนปุริญญาและปรญิญาตรี  ปการศึกษา  2546   
                 จําแนกตามคณะและประเภท 
 
       ประเภท 
คณะ ภาคปกต ิ ภาคสมทบ ภาค กศ.บป. ภาค กศ.บป. 

ศูนยสมุทรฯ 
ภาค กศ.บป. 
ศูนยพเิศษ รวม 

ครุศาสตร    730   125      35   47 -    937 
วิทยาศาสตรฯ 1,216   235     593 209 -  2,253 
มนุษยศาสตรฯ 1,045   462    212   63 184  1,966 
วิทยาการจัดการ 3,596 2,793 2,117 489 127  9,122 
รวมท้ังสิน้ 6,587 3,615 2,957 808 311 14,278 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จํานวนนักศึกษา 



 
 
 
 
 
 
 ตารางที่  5  จาํนวนนักศึกษาปรญิญาโท  ปการศึกษา  2546  จําแนกตาม 
       สาขาและรุนปการศึกษา 
 

รุนปการศึกษา/ภาคเรียน รุน 2542 รุน 2543 รุน 2544 รุน 2545 รุน 2546 
ปริญญา/สาขาวิชา 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 รวม 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต            
   สาขาการบรหิารการศึกษา ภาคพิเศษ 6 - 39 - 23 - 18 - 8 - 94 
รวม 6 - 39 - 23 - 18 - 8 - 94 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต            
   สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพฒันา ภาคปกติ - - 15 - - - - - - - 15 
   สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพฒันา ภาคพิเศษ 15 - - - - - - - 22 - 37 
   สาขาไทยศึกษา ภาคพิเศษ 14 - - - 9 - - - - - 23 
   สาขาไทยศึกษา ภาคพิเศษ - - - - 9 - - - - - 9 
รวม 29 - 15 - 18 - - - 22 - 84 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต            
  ศูนยธนบรุ ี            
  สาขาการจัดการทัว่ไป - - - - - - - - 20 - 20 
  สาขาการตลาด - - - - - - - - 18 - 18 
  ศูนยองคการโทรศัพท            
  สาขาการตลาด - - - - - - - - 35 - 35 
รวม - - - - - - - - 73 - 73 
รวมท้ังส้ิน 35 - 54 - 41 - 18 - 103 103 251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
ในปการศึกษา  2546  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  162  คน   
 
 
ปริญญาตรี  2,520  คนและปรญิญาโท  74  คน  รวมทั้งสิน้  2,682  คน  ตามขอมูลใน 
ตารางที่ 6-9 
ตารางที่  6   สรุปจาํนวนผูท่ีสาํเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญา  ระดับปรญิญาตร ี
                และระดบัปริญญาโท  ปการศึกษา  2546   
         

ประเภท 
ระดับ 

ภาคปกต ิ ภาคสมทบ/ภาค
พเิศษ ภาค กศ.บป. รวม (คน) 

อนุปริญญา 34 - 128 162 
ปริญญาตร ี 979 193 1,348 2,520 
ปริญญาโท 14 60 - 74 
รวมทั้งส้ิน 1,013 253 1,476 2,682 

 
ตารางที่  7  แสดงจาํนวนบัณฑิต  ปการศึกษา  2546  จาํแนกตามคณะ 
 

ประเภท คณะ 
ภาคปกต ิ ภาคสมทบ ภาค กศ.บป. รวม 

ครุศาสตร 107 - 11 118 
มนุษยศาสตรฯ 221 - 210 431 
วิทยาการจัดการ 496 165 984 1,645 
วิทยาศาสตรฯ 155 28 143 326 
รวมทั้งส้ิน 979 193 1,348 2,520 

 
 ในปการศึกษา  2546  มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  รวมท้ังส้ิน  2,520  คน  เปนนักศึกษาภาคปกติ  979  คน  ภาคสมทบ  193  
คน  ภาคกศ.บป.  1,348  คน  ในจาํนวนนี้เปนบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  326  คน  คณะวิทยาการจดัการ  1,645  คน  คณะ
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  431  คน  และคณะครุศาสตร  118  คน 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และนกัศึกษาระดับ
อนุปริญญาที่สําเร็จการศึกษา 



ตารางที่  8  แสดงจาํนวนนักศึกษาระดบัอนุปริญญาที่สําเรจ็การศึกษา 
 

ประเภท คณะ 
ภาคปกต ิ ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิน้ 

มนุษยศาสตรฯ 6 7 13 
วิทยาการจัดการ 3 115 118 
วิทยาศาสตรฯ 25 6 31 
รวม 34 128 162 

 
 ในปการศึกษา 2546 มีนักศึกษาทีสํ่าเรจ็การศึกษาระดับอนุปริญญา  รวมทั้งสิ้น  162  คน เปนนกัศึกษาภาคปกติ 34 คน ภาค 
กศ.บป. 128  คน ในจาํนวนนีเ้ปนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  31  คน คณะวิทยาการจัดการ 118 คน  และคณะ
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  13  คน 
 
ตารางที่  9  จาํนวนมหาบัณฑิตที่สาํเรจ็การศึกษา  ปการศกึษา  2546 
 

ปริญญา/สาขา ชาย หญิง รวม 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบรหิารการศึกษา 14 26 40 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาไทยศึกษา 8 4 12 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตรเพือ่พฒันา 15 7 22 
รวม 37 37 74 

 
 ในปการศึกษา 2546 มีนักศึกษาทีสํ่าเรจ็การศึกษาเปนมหาบัณฑิตสาขาวิชาตาง ๆ รวมท้ังส้ิน 74 คน เปนนักศึกษาปกติ 14 คน  
เปนนักศึกษาภาคพเิศษ 60 คน  จาํแนกตามสาขา  สาขาการบรหิารการศึกษา  คณะครุศาสตร 40 คน สาขาไทยศึกษา 12 คน และสาขา
สังคมศาสตรศาสตรเพื่อการพฒันา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 22 คน   
 
 
ตารางที่  10  สรุปจาํนวนผูท่ีสาํเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา  ระดับปริญญาตร ี
                  และระดับปริญญาโท  ปการศึกษา  2546   
         

ประเภท 
ระดับ 

ภาคปกต ิ ภาคสมทบ/ภาค
พเิศษ ภาค กศ.บป. รวม (คน) 

อนุปริญญา 34 - 128 162 
ปริญญาตร ี 979 193 1,348 2,520 
ปริญญาโท 14 60 - 74 
รวมทั้งส้ิน 1,013 253 1,476 2,682 

 
 
 
 



 
 
  
 
ในปการศึกษา  2546  มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรีมีบุคลากรทั้งหมด  344  คน 
ตารางที่  11  จาํนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี จาํแนกตาม 
                  ประเภทการปฏิบัติงาน  ณ  31  พฤษภาคม  2547 
 

ประเภท ปฏิบัติงานที่มหาวทิยาลยั มาชวยราชการ รวมท้ังสิน้ 
ขาราชการคร ู 157 - 157 
ขาราชการพลเรือน 12 - 12 
อาจารยอัตราจาง 55 - 55 
ลูกจางประจาํ 24 - 24 
ลูกจางชั่วคราว 96 - 96 
รวม 344 - 344 

 
ตารางที่  12  แสดงจํานวนขาราชการครูที่ปฏิบัติงาน  จาํแนกตามคณะและตําแหนง 
                  ทางวิชาการ                  
 

ตําแหนงทางวิชาการ คณะ 
คร ู อาจารย ผศ. รศ. รวม 

ครุศาสตร 1 7 16 4 28 
มนุษยศาสตรฯ - 33 17 6 56 
วิทยาการจัดการ - 17 7 3 27 
วิทยาศาสตรฯ - 36 10 - 46 
      
รวม 1 93 50 13 157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จํานวนอาจารยและบุคลากร



รายชื่ออาจารยประจําของคณะครุศาสตร 
 
ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. ผศ.เก็จวลี   นภารักษาวงศ ค.ม. พืน้ฐานการศึกษา 
2. อ.ขนิษฐา สุวรรณฤกษ ค.ม. พืน้ฐานการศึกษา 
3. ผศ.จํารัส ดวงสุวรรณ กศ.ม การแนะแนว 
4. อ.ปราณ ี ครุฑทอง ปวช. ธุรกิจบัญช ี
5. ผศ.ชลิยา ลิมปยากร ค.ม. โสตทัศนศึกษา 
6. ผศ.ชูชาต ิ เชิงฉลาด ค.ม. การประถมศึกษา 
7. อ.ทศพร วรรณทอง ค.ม. อุดมศึกษา 
8. รศ.ทพิวรรณ จันทรสถิตย ค.ม. การบรหิารการศึกษา 
9. ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล D.M.S. Management Science 
10. ผศ.ปราณ ี รามสูต ค.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว 
11. ผศ.พรรณ ี แพงกุล ค.ม. วิจัยการศึกษา 
12. ผศ.พิมพพรรณ วรชุตนิธร M.ED. Special Education 
13. อ.พริุณ รัชตะหริญั ค.ม. การสอนสังคมศึกษา 
14. ผศ.เพญ็จนัทร ทัพประเสรฐิ ค.ม. พืน้ฐานการศึกษา 
15. ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน ค.ม. การวัดผลการศึกษา 
16. ผศ.ลัดดา เสนาวงษ ค.ม. พืน้ฐานการศึกษา 
17. รศ.วนัเพญ็ วรรณโกมล ค.ม. การสอนสังคมศึกษา 
18. ผศ.ดร.วาสนา เพิ่มพูล D.M.S. Management Science 
19. รศ.วิไล ตั้งจิตสมคิด ศษ.ม. การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง 
20. ผศ.วิสูตร จําเนยีร กศ.ม. การอุดมศึกษา 
21. อ.ศุภรัตน สุขสมนิล ค.ม. พลศึกษา 
22. อ.สถาพร ศรีสุข ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 
23. ผศ.สมิตา บุญวาศ ค.ม. โสตทัศนศึกษา 
24. ผศ.สายพณิ ธรรมบาํรุง ค.ม. การอุดมศึกษา 
25. ผศ.สุนนัทา แกวสุข กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 
26. รศ.โสภัณฑ นุชนาถ กศ.ม. การแนะแนว 
27. อ.ดร.สุรางคนา มัณยานนท ค.ด. บริหารการศึกษา 
28. ผศ.อารีย วชิรวราการ ค.ม. วิจัยการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่ออาจารยอัตราจางของคณะครุศาสตร 
 
ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. อ.พนูชนะ วารีชัย วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร 
2. อ.บงกช นักเสยีง ศศ.ม. จิตวิทยาสังคม 
3. อ.แอนนา พายพุัด ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 
4. อ.ปยพล อุนพุทธางกูล M.S. Biophysics 
 
รายชื่ออาจารยประจําของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. ผศ.จันทรศร ี นิตยฤกษ กศ.ม. ภาษาและวรรณคดไีทย 
2. ผศ.จันทิมา ชุวานนท ศศ.ม. การสอนภาษาฝรั่งเศส 
3. ผศ.จินดา เฮงสมบูรณ อ.ม. ภาษาไทย 
4. ผศ.จิราภรณ มาตังคะ M.A. English Literature 
5. ผศ.ฉลวย บุญประเสริฐ ศศ.ม. ภาษาศาสตร (เอเซยีอาคเนย) 
6. อ.เชิด ศศิภัทรกุล กศ.บ. ภาษาไทย 
7. อ.ณัฐชยา อุนสกุล กศ.ม. บรรณารักษศาสตร 
8. ผศ.ดาราวดี สุกมลสันต ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
9. อ.ทองเจือ เขียดทอง ค.ม. ศิลปศึกษา 
10. อ.ทัศนยี ขุนบญุจนัทร M.A. Linguistics 
11. ผศ.ธญวรรณ กาคาํ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
12. อ.นยันา แยมบุญเรือง ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
13. ผศ.ดร.นิศารัตน ศิลปเดช ค.ด. หลักสูตรและการสอน 
14. อ.บงกชรัตน เกตุศรีพงษ ค.บ. ศิลปศึกษา 
15. อ.ประทักษ เจียระบรรยง กศ.ม. อุดมศึกษาและการฝกหัดคร ู
16. รศ.ประยรู ทรงศิลป ศศ.ม. จารึกภาษาตะวนัออก 
17. อ.ปรีชา แสงโชต ิ วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
18. อ.ปาริชาต เสารยะวิเศษ ศศ.ม. บรรณารักษศาสตรเเละนเิทศศาสตร 
19. อ.พัชร ี จันทรเจริญสขุ ศศ.ม. การสอนภาษา-อังกฤษ 
20. อ.พฒันา ศรีสุรักษ พบ.ม. ภาษาและการสื่อสาร 
21. อ.พนัทิพา มีแตม อ.ม. บรรณารักษศาสตร 
22. ผศ.พาช่ืน สมคํานึง อ.ม. ประวัติศาสตร 
23. อ.ไพรัตน คงพูล ศศ.ม. การสอนภาษาไทย 
 
 
 
 
 



ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
24. อ.ไพลนิ เชิญยศ ป.ชั้นสูง ภาษาจนี 
25. อ.ภัสสร ดวงสุวรรณ ศศ.ม. การพฒันาสังคม 
26. อ.มาลยั นิลพงษ ค.บ. นาฏศิลป 
27. อ.มาล ี สิทธิสงคราม ค.บ. การประถมศึกษา 
28. อ.พ.อ.อ.ยงยุทธ ดําศร ี ศษ.บ. ศิลปภาพพมิพ 
29. ผศ.รัตนาภรณ มหาศรานนท ค.ม. การสอนสังคมศึกษา 
30. ผศ.เรไร ไพรวรรณ กศ.ม. ภาษาและวรรณคดไีทย 
31. ผศ.วราภรณ ภูริวรางกูร อ.ม. บรรณารักษศาสตร 
32. อ.วลัย แจมจนัทร ค.บ. สังคมศึกษา 
33. อ.วลีรัตน ชวาลปญญาวงศ กศ.ม. ภาษาไทย 
34. อ.วสันต ลิมปเฉลิม ร.ม. การปกครอง 
35. ผศ.วัฒนา บาลโพธิ ์ ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
36. อ.วีณา ตังละเเม ค.บ. สังคมศึกษา 
37. อ.วีระ ธรฤทธิ ์ ค.บ. ดนตรีศึกษา 
38. อ.ศยา สันติเสริมสวัสดิ ์ ศศ.ม. ประชากรศึกษา 
39. อ.ศิริวรรณ เวชวิทย ศศ.ม. ประวัติศาสตร (สถาปตยกรรม) 
40. รศ.ดร.สุจิตรา ออนคอม Ph.D. Philosophy 
41. อ.สุนนัทา โชติกเสถียร วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
42. รศ. ดร. สุภาพร มากแจง Ph.D. Sanskrit 
43. ผศ.สุภาภรณ ทองใบ ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
44. อ.สุมาลี ศุภสีมานนท กศ.บ. ภูมิศาสตร 
45. อ.สุมิตรา ดานพาณิชย คศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
46. อ.สุวรรณ ี เครอืปาน ศศ.ม. ประวัติศาสตร (สถาปตยกรรม) 
47. อ.สุวัฒน เสนะวีณนิ ศศ.บ. บริหารรฐักิจ 
48. รศ.เสาวนยี จิตตหมวด สค.ม. สังคมศึกษา 
49. ผศ.แสงอรุณ โปรงธรุะ ค.ม. การสอนสังคมศึกษา 
50. อ.อรนุช รอยแกว กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
51. ผศ.อัจจิมา สวัสดิชีวิน กศ.ม. การอุดมศึกษา 
52. อ.อัจฉราวรรณ ชัยมงคล ค.บ. ภาษาไทย 
53. อ.อัญชลี อมตวนิช สส.ม. การพฒันาชุมชน 
54. ผศ.ดร.อารีศริ ิ สรรพศริ ิ Ph.D. Educational Psychology 
55. รศ.ดร.วิชยั เทียนนอย Ph.D. Geography 
56. รศ.ไพบูลย วงษทองดี กศ.ม. บริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 



รายชื่ออาจารยอัตราจางของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. อ.อภิชาติ คานนิม ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
2. อ.ณัฐพงษ หอมแยม ศป.ม. นฤมิตศิลป 
3. อ.พิมพวด ี กลั่นพจน ศ.บ. นาฏศิลปไทย 
4. อ.วงศกร เพิ่มผล M.A. ศาสนา 
5. อ.ธํารงศักดิ ์ เดชาพนัธกุล M.P.A. รัฐประศาสนศาสตร 
6. อ.กิรติ ศรีสุชาต ิ ค.ม. ศิลปศึกษา 
7. อ.สรวฒุ ิ วงศพุทธา M.S. Computer  Science 
8. อ.ขจรศักดิ ์ เสวกโกเมต ร.ม. การปกครอง 
9. อ.เพียรพิทย เกิดสมบูรณ ศศ.ม. ประวัติศาสตร 
10. อ.สริณรา พลอยสีธรรมชาต ิ ศศ.ม การปกครอง 
11. อ.ธิดารัตน ไชยเสนา ศษ.บ. นาฏศิลปสากล 
12. อ.สุเมธ พรีะพล ศ.ม. จิตรกรรม 
13. อ.ระว ี อรรถวิลัย พธ.ม. ปรัชญา 
14. อ.เทิดศักดิ ์ เหล็กด ี ศศ.ม. บริหารงานวฒันธรรม 
15. อ..จิราพร ทัศนานุสิทธิ ์ อ.ม. บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
16. อ.คัทรยีา ประกอบผล ศ.บ. นาฏศิลปไทย 
17. อ.ลลิตา กุลสุวรรณ ศ.บ. นาฏศิลปไทย 
18. อ.สมบูรณเกยีรต ิ ภมรพล ศ.บ. นาฏศิลปไทย 
19. Mr.Christopher Hinkle M.A. History 
20. Mr.Dermot White B.A. Anthropology 
21. Mr.Richard Felber B.Ed. Teacher Training for 

Upper Secondary School 
22. Mr.Dana Billings M.P.A. Public Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่ออาจารยประจําของคณะวิทยาการจัดการ 
 
ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. อ.คมสิทธ์ิ ยุวชิต M.B.A. International Business 
2. ดร.จรยิา กล่ินจนัทร D.M.S. Management sicence 
3. ดร.จนัทวัลย สุนสวัสดิ ์ D.M.S. การจัดการทั่วไป 
4. อ.จารุจน กล่ินดีปล ี วท.ม. การจัดการ (สิ่งแวดลอม) 
5. อ.เฉลิมชัย ศุขไพบูลย ศศ.ม. การบรหิารการศึกษา 
6. อ.นนัทิยา ลิมปวรรณ บธ.ม. การบญัชี 
7. รศ.ปดิวรัดา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา นศ.ม. นิเทศศาสตรธรุกิจ 
8. อ.ประภาพทิย อินทรชัย นศ.ม. การโฆษณา 
9. อ.ประสิทธิ ์ กลางณรงค บธ.ม. การบรหิารงานบคุคล 
10. รศ.ปรีชา วัฒนาทิพยธาํรงค บธ.ม. การบรหิารงานบคุคล 
11. ผศ.พงศจริา สินพยัคฆ M.A. Economics 
12. อ.พรทพิย มโนดาํรงสัตย บช.ม. บัญชีการเงนิ 
13. อ.แพรวพราย รัตนดิลกพาณิชย ค.ม. บริหารการศึกษา 
14. ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ D.M.S. Management sicence 
15. อ.มั่ง ศรีเจริญ พบ.ม. การพฒันาทรพัยากรมนุษย 
16. ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง D.M.S. Management sicence 
17. ผศ.วรารัตน เขียวไพร ี บธ.ม. องคการและการบรหิารองคการ 
18. ผศ.วิเชียร ทองสีสุกใส วท.ม. เศรษฐศาสตรการเกษตร 
19. อ.วัฒนชัย ชูมาก ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
20. อ.วิโรจน เรือนแปน ศศ.ม. เศรษฐศาสตรสหกรณ 
21. อ.ศศิธร เทียมถนอม นศ.ม. นิเทศศาสตรธรุกิจ 
22. ผศ.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ นศ.ม. การโฆษณา 
23. อ.สมหมาย นอยพนัธ บธ.ม. บริหารการเงนิ 
24. ผศ.สุขสมาน ยอดแกว ศศ.ม. ภาษาไทย 
25. อ.สุณิสา วิลัยรักษ นศ.ม. การส่ือสารมวลชน 
26. รศ.สุปญญา ไชยชาญ พบ.ม. บริหารธุรกิจ 
27. ผศ.อัญวีร จิวศิวานนท บช.ม. บัญชีการเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่ออาจารยอัตราจางของคณะวิทยาการจัดการ 
 
ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. Mr.Ma Yi อนุปริญญา อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
2. อ.สมศร ี คุโรวาท ศ.ม. เศรษฐศาสตร 
3. อ.พรเพญ็ วีรศักดิ์สุรยิา M.S.C. Tourism Management and  

Marketing 
4. อ.กฤษฎา นรุักษ บธ.ม. การจัดการการตลาด 
5. อ.วรพจน แสงอรามรุงโรจน M.S.A. International  

Administration 
6. อ.งอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง ป.บัณฑิต การจัดการการทองเท่ียวเพือ่อนรุักษส่ิงแวดลอม 
7. อ.สุนทราภรณ ตระกูลวงศวฒัน วท.ม. เศรษฐศาสตรเกษตร 
8. อ.อัฎฐวฒุ ิ สุขสมัย Ph.D. Agricultural Economics 
9. อ.ฎายนิ จันทรเศรษฐ ี M.B.A. การบญัช ี
10. อ.นิชาภา พิมพสุต บธ.ม. การบรหิารการตลาด 
11. อ.อรวรรณ ลีลาเกยีรติวณิช M.B.A. การบรหิารธรุกิจท่ัวไป 
12. อ.สมนึก จงไพบูลยกิจ บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่ออาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. อ.กะมนต สื่อไพศาล วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
2. ดร.กานดา ไทพาณิชย D.MS. Management science 
3. ผศ.ไขศร ี เปยมศุภทรพัย ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร 
4. ดร.จุฑามาส ไทยบุญเรือง D.MS. Management science 
5. ผศ.ฉวีวรรณ ปานชี วท.ม. กีฏวิทยา 
6. อ.ชาดา เมี้ยนกาํเนิด ค.ม. วิจัยการศึกษา 
7. อ.ชาล ี อินทรชัย กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
8. ผศ.ฐัศแกว ศรีสด พบ.ม. สถิติประยุกต (คอมพิวเตอร) 
9. ผศ.เติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช วท.ม. การสอนชีววิทยา 
10. อ.นพวรรณ ทิพาปกรณ พบ.ม. สถิติประยุกต 
11. อ.นภาศร ี สุวรรณดิษฐ กศ.ม. ชีววิทยา 
12. อ.นวลระหง เทพวิวฒันจิต M.S. Packaging 
13. อ.นุชรา ภูวรวรรณ พบ.ม. สถิติประยุกต 
14. ผศ.น.ต.ประทีป ประพนัธพจน ร.น. ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร 
15. ผศ.ปราณ ี สุขรัตนไชยกุล ศษ.ม. สิ่งเเวดลอมศึกษา 
16. อ.ปญญา มิตรสัมพนัธ วท.ม. การสอนเคม ี
17. อ.ปทมา เหลานพินธ วท.ม. จุลชีววิทยา 
18. อ.พนิดา ภิสัชเพ็ญ กศ.ม. การมัธยมศึกษา 
19. อ.พัชน ี เดชประเสรฐิ ค.ม. อุดมศึกษา 
20. ผศ.พนูทรพัย มิตรสัมพนัธ วท.ม. ฟสิกส 
21. อ.มานิต สุขจินดาเสถียร วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร 
22. อ.ยิ่งศักดิ ์ นิตยฤกษ กศ.ม. การอุดมศึกษา 
23. อ.ระววีรรณ วุฒิประสิทธิ ์ ศษ.ม. ประชากรศึกษา 
24. อ.ลัดดา ใหมมงคล วท.บ. วิทยาศาสตร-การอาหาร 
25. อ.ลือเดช ปุตุรงค กศ.ม. ฟสิกส 
26. อ.วิชัย สีแกว วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
27. อ.วิชิต ดาราบถ ค.ม. การอุดมศึกษา 
28. อ.วิภา รัศมีอมรวิวฒัน วท.ม. ครุศาสตรเกษตร 
29. อ.วิวัฒน จูวราหะวงศ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
30. อ.ศตรัตน ทิพยผอง คศ.ม. คหกรรมศาสตร 
31. ผศ.ศรีสวคนธ แดงสอาด พบ.ม. สถิติประยุกต (คอมพิวเตอร) 
32. อ.ศุภลักษณ เกื้อวรกุลชัย วท.ม. สุขศึกษา 
33. อ.น.ต.สมชาย หอมขาํ ร.น. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
34. อ.สุนทร เกตุสุขาวด ี กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป 
ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
35. ผศ.สุรชัย ตั้งจิตสมคิด พบ.ม. สถิติประยุกต 



36. ดร.สุรสาล ผาสุข ค.ด คณิตศาสตรศึกษา 
37. ผศ.สุวรรณ ี สิมะกรพนิธ วท.ม. สงเสริมการเกษตร 
38. อ.สุวิทย ฉันทวิทย กศ.บ. ฟสิกส 
39. อ.อนงค ธรฤทธ์ิ คศ.บ. คหกรรมศาสตรท่ัวไป 
40. อ.อรทัย อริยสิทธิ ์ M.T.A. Teaching Home 

Economic 
41. อ.อุทุมพร แยมสุข คศ.ม. คหกรรมศาสตร 
42. อ.อุบล สุขสบาย ค.ม. สุขศึกษา 
43. อ.อุไรวรรณ โชติวิท วท.ม. สงเสริมการเกษตร 
44. อ.เอกรัตน สุขะสุคนธ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
45. อ.เถลิง เกื้อกูลวงศ กศ.บ. คณิตศาสตร 
46. อ.สิริถนอม รัตนะรัต ค.ม. การประถมศึกษา 

 
รายชื่ออาจารยอัตราจางของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. อ.ไพรัช จุลบุญญาสิทธิ ์ วท.บ. เทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม 
2. อ.สุมาลี พั่วช ู กศ.บ. วิทยาศาสตร-ฟสิกส 
3. อ.เอกรนิทร ตั้งนิธิบญุ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
4. อ.สุดารัตน ปสันธนาทร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
5. อ.ประสิทธิ ์ ภูสมมา คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
6. อ.ขายทอง ชุนหสุวรรณ ค.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา 
7. อ.วรรณทอง จิตรสังวรณ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
8. อ.ไวทยานุช เพชรบญุด ี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
9. อ.สุชาติ หัตถสุวรรณ คอ.บ. เทคโนโลยีการวัดคมุทางอุตสาหกรรม 
10. อ.กังวาล ครองยุติ วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
11. อ.สถาพร จํารัสเลิศลักษณ คอ.ม. ไฟฟา 
12. อ.ปรัญชัย แพรกรีฑาเวศน วท.ม. เคมีอนนิทรีย 
13. อ.สิรนิาร ี เงินเจรญิ วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
ในปการศึกษา  2546  มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรุี  ไดรับงบประมาณจัดสรร จากเงิน 
งบประมาณแผนดิน  จาํนวน  82,270,420  บาท  และมีงบประมาณเงนิรายไดฯ  จํานวน  28,427,200  บาท  รวมท้ังส้ิน  110,697,620  บาท  
มหาวิทยาลยัใหจัดสรรงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน  จํานวน  3  แผนงานไดแก  แผนงานจดัการศึกษาระดับอดุมศึกษา  จาํนวนเงนิ  
110,138,420  บาท  คิดเปนรอยละ  99.49  แผนงานบริการวิชาการแกชุมชน  จํานวนเงนิ  153,200  บาท  คิดเปนรอยละ  0.14  และ
แผนงานทาํนบํุารุงศาสนา  ศิลปะและ   
วัฒนธรรม  จํานวนเงิน  406,000  บาท  คิดเปนรอยละ  0.37  ตามตารางที่  12 
 
ตารางที่  12  สรุปการจัดสรรงบประมาณสาํหรับการจัดการศึกษาภาคปกต ิ
         ประจาํป  2546 จําแนกตามแผนงานและหมวดเงนิ 
 

แผนงาน/งาน งบประมาณ 
แผนดนิ 

งบประมาณเงนิ 
รายไดฯ รวม รอยละ 

ก.  แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     
     1.  งานสนับสนนุการจัดการศึกษา 21,424,460 14,824,502 36,248,960 32.75 

    2.   งานจัดการสาขาครุศาสตร 11,702,600 1,191,500 12,894,100 11.65 

    3.  งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

18,374,660 2,647,900 21,022,560 18.990 

    4.  งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร 

19,149,500 2,546,900 21,696,400 19.60 

    5.  งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาการจดัการ 8,005,900 4,130,700 12,136,600 10.96 

    6.  งานพฒันาคณุภาพการศึกษา 3,364,100 1,299,700 4,663,800 4.21 

    7.  งานจัดการศึกษาเพือ่พฒันาครูวิชาชีพคร ู - 126,000 126,000 0.11 

    8.  งานวิจยั พัฒนา และถายทอดเทคโนโลย ี - 1,350,000 1,350,000 1.22 

     รวมแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 82,021,220 28,117,200 110,138,420 99.49 

 

 

งบประมาณ 



 

แผนงาน/งาน งบประมาณ 
แผนดนิ 

งบประมาณเงนิ 
รายไดฯ รวม รอยละ 

ข.  แผนงานบริการวิชาการแกชุมชน     
     1.  งานบริการวชิาการแกชุมชน 153,200 - 153,200 0.14 

     รวมแผนงานบรกิารวิชาการแกชุมชน 153,200 - 153,200 0.14 

ค.  แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม     

     1.  งานทาํนุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม 96,000 310,000 406,000 0.37 

     รวมแผนงานศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 96,000 310,000 406,000 0.37 

รวมท้ังสิน้ 82,270,420 28,427,200 110,697,620 100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัด 
 
 เกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุี  นี้เปนเกณฑกลางของมหาวิทยาลยั  ซ่ึงไดพฒันาจากเกณฑ
การประเมนิคณุภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏท่ี  สํานักมาตรฐานการศึกษา  สาํนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทาํขึน้  เกณฑ
การประเมนิคณุภาพการศึกษา  ประกอบดวย  9  องคประกอบ  45  ตัวช้ีวัด 
 การใชเกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
 1.  เกณฑการประเมินคณุภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี  ประกอบดวย  9  องคประกอบ  จํานวน  45  ตัวชี้วัด  แต
ละตัวชี้วัดจะมเีกณฑการประเมนิเปนระดับ  แตละระดับจะมีลักษณะเปนทวีคูณ 
 2.  เกณฑการประเมินคณุภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี  9  องคประกอบ  45  ตัวชีว้ัดนี้จะใชเปนเกณฑกลางของ
มหาวิทยาลยัเพื่อเปนแนวทางในการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลยั  สามารถปรับเปลี่ยนคําและ
ขอความ  ใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานได 
 3.  เกณฑการประเมินคณุภาพการศึกษา  มีลักษณะเปนระดับที่สูงขึน้เรื่อย ๆ มีท้ังหมด  5  ระดบัแตละระดับมีความยากในการ
นาํไปปฏิบัตแิละมีความชนัของระดับ 
 4.  เกณฑการตัดสิน  ผลจากการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี  มมีติวา  เกณฑ
การประเมนิคณุภาพการศึกษากําหนดใหองคประกอบที่จะประเมนิตองมีตัวชี้วัด  แตละตัวชี้วัดประเมนิแลวตองไดระดับ  3  ขึน้ไป  จึงจะ
ถือวาผาน  หากตัวชี้วัดใดประเมนิแลวไดระดับต่าํกวา  3  องคประกอบนัน้ถือวาไมผาน 
 5.  ในการนาํเกณฑการประเมนิคณุภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  หนวยงานตาง ๆ ตองพิจารณาเรื่องที่จะประเมนิแยกเปนส่ิงท่ีตอง
วัด  และกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับสิ่งที่จะวัดใหตรงกัน  กาํหนดเปนแผนการดําเนนิการตามกระบวนการ  วางแผน  ดาํเนนิการ  
ตรวจสอบประเมนิ  และปรับปรุงพฒันาตรงตามกาํหนดหลักฐานของการประเมนิไวเพื่อสะดวกในการตรวจสอบประเมนิทีร่วดเร็วและ
เปนระบบ 
 6.  เกณฑการประเมินคณุภาพการศึกษานี้เปนเกณฑสาํหรับใชประเมนิคณุภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมในทุก ๆ ดาน  สําหรบัการประเมนิ  จากองคกรภายนอก 
 
 
 
 
 

 

การประเมินผลการดําเนนิงาน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี  ปการศึกษา  2546 

 

เกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี ปการศกึษา 2546 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนสาระ 



 
 
 
องคประกอบที่  1  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  
วัตถุประสงคและแผนงาน 
 

ตัวช้ีวัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ จุดแข็งและ
แนวทางเสริม 

1.1 การกาํหนดปรชัญา วิสัยทัศน 
พนัธกิจ  
วัตถุประสงคและแผนงาน 
       
มีปรัชญา วิสัยทัศน  
พนัธกิจ และวัตถุประสงค  เปนลาย
ลักษณอักษร 
มี (1) + มีความสอด 
คลองระหวาง ปรัชญา  
วิสัยทัศน  พนัธกิจ  และ 
วัตถุประสงค 
มี (2) + อาจารย  
นักศึกษา และบุคลากร      อืน่ ๆของ
มหาวิทยาลยัมีสวนรวมในการกาํหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน 
มี (3) + มีการเผยแพร 
ภายในมหาวิทยาลยั  
อยางทั่วถึง 
(5) มี (4) + มีการเผยแพรให
ประชาคมทราบ 
 

 
 

    มหาวิทยาลัยมีขอความในเว็บไซต  ปาย
ประชาสัมพนัธและอืน่ ๆ ที่แสดงปรชัญา  
วิสัยทัศน  พนัธกิจและวัตถุประสงคเปนลาย
ลักษณอักษร (เอกสารหมายเลข 1.1.1) และมี
ความสอดคลองซึ่งกันและกนั (เอกสาร
หมายเลข 1.1.2) โดยผูบริหารคณาจารย 
บุคลากรของมหาวทิยาลัย รวมท้ังผูทรงคุณวฒุิ
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัมสีวนรวม
ในการกําหนด (เอกสารหมายเลข 1.1.3) และมี
การเผยแพรภายในมหาวิทยาลยัอยางท่ัวถึง 
(เอกสารหมายเลข 1.1.4) และประชาคมทราบ 
(เอกสารหมายเลข 1.1.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 จุดแข็ง 
   มหาวิทยาลัยมีปรัชญา วิสยัทัศน 
พนัธกิจ วัตถุประสงคท่ีมีความ
สอดคลอง  และกาํหนดโดยคณาจารย 
นักศึกษา  และบุคลากรทุกฝาย มีสวน
รวมและเผยแพรท้ังใน และนอก
มหาวิทยาลยัตลอดจนประชาคมได
ทราบ 
 
แนวทางเสริม 
    ควรมีการปรับปรัชญา วิสยัทัศน พนัธ
กิจและวัตถุประสงคใหเหมาะสมกับ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงและประชาสัมพนัธ
ใหทุก ๆ  ฝายทราบในสื่อท่ีหลากหลาย 
 

 

ผลการประเมินการดําเนินงาน



องคประกอบที่ 1 (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดาํเนนิงาน ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ จุดแข็ง
และแนวทางเสริม 

1.2  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
  
มีแผนกลยุทธและแผน 
ปฏิบัติการโดยบคุลากรภายใน
มหาวิทยาลยัมีสวนรวม          ในการ
กําหนด 
มี (1) + สอดคลองกับ  
ปรัชญา วิสัยทัศน พนัธกิจ และ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลยั 
มี (2) + มีกลไกนาํแผน 
ไปสูการปฏิบัติ 
มี (3) + มีการปรับแผน 
ใหเหมาะสมกับสถานการณและเปน
ปจจุบัน 
มี (4)+ มีการเผยแพร 
ใหบคุลากรภายในมหาวิทยาลยัทราบ 
 

     
 

     มหาวิทยาลยัมีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การโดยบคุลากรภายในมหาวิทยาลยัมสีวน
รวม (เอกสารหมายเลข  1.2.1) และสอดคลอง
กับปรัชญา  วิสัยทัศน  และวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 1.2.2) ซ่ึง
ทุกๆ หนวยงานมีกลไกการนาํแผนไปสูการ
ปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 1.2.3)โดยมี
โครงการและงบประมาณรองรับ (เอกสาร
หมายเลข 1.2.4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 จุดแข็ง 
     มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการที่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลยัมีสวนรวมใน
การกาํหนดที่สอดคลองกับปรัชญา 
วิสัยทัศน พนัธกิจ สามารถนาํแผน
ไปปฏิบัติและปรับแผนให
เหมาะสมได 
  
แนวทางเสริม 
     ควรมีการปรับแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการตลอดเวลาที่
สถานการณเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
ท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่ 1 (ตอ)  

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดาํเนนิงาน ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุดแข็ง
และแนวทางเสริม 

1.3   การติดตามและประเมนิแผนงาน 
     
มีการติดตามและ 
ประเมนิแผนงานอยาง        ไมเปน
ทางการ 
มี (1) + ระบบใน 
การติดตามและประเมนิแผนงานอยาง
เปนรูปธรรม 
มี (2) + มีการประเมนิ 
เมื่อสิน้สุดแผนงาน          
มี (3)+มีรายงานผล 
การติดตามและประเมนิแผนงาน 
(5) มี (4)+ นาํผล 
การประเมนิไปสู 
การปรับปรุงแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การและ 
แผนงาน 
 
 
 

   
 
 

      มหาวิทยาลยัมกีารติดตามและประเมนิ
แผนงานอยางไมเปนทางการ (เอกสาร
หมายเลข 1.3.1) และแบบประเมนิของสํานัก
วางแผนและพัฒนากําหนด (เอกสารหมายเลข 
1.3.2) ท้ังประเมนิครึ่งแผนและสิน้สุดแผน 
(เอกสารหมายเลข 1.3.3) ตลอดจนรายงานผล
การติดตามและประเมนิแผนงาน (เอกสาร
หมายเลข 1.3.4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 จุดแข็ง 
   มหาวิทยาลยัมีการติดตามและ
ประเมนิแผนงานทัง้ไมเปนทางการ
และรูปธรรม เพือ่นาํผลการประเมนิ
ไปปรับปรุงแผนงานตอไป 
 
แนวทางเสริม 
   ตองนาํผลการประเมนิไปพฒันา
และปรับแผนงานใหเปนรูปธรรมที่
นาํไปสูการปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 



องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

2.1  การสรางหลกัสูตร 
 
(1) มีหลักสูตรสอดคลอง 
กับปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
(2) มี (1) + มีระเบียบ 
แนวปฏิบัติการพัฒนา      
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) + มีการ
ดําเนินการพัฒนาหลกัสตูร 
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสตูรของ
มหาวิทยาลัยและเปดโอกาส
ใหทองถิ่นเขามามีสวนรวม 
(4) มี (3) + มีการทดลอง
การใชและประเมินหลักสูตร 
(5) มี (4) + มีการนําผล 
การประเมินมาปรับปรุง 
หลักสูตร 
 
 

   
 
 

     มหาวิทยาลัยมกีารจัดการเรียนการ
สอนโดยใชหลักสูตรของสภาสถาบนั
ราชภัฏ พ.ศ. 2543 หลักสูตรมีความ
สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลยั 
(เอกสารหมายเลข 2.1.1) มีระเบียบและ
แนวปฏิบัติการพฒันาหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.1.2) และ
ดําเนนิการพฒันาหลักสูตรตามระเบียบ 
แนวปฏิบัติการพฒันาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยัโดยมผูีทรงคุณวฒุิเขามามี
สวนรวม (เอกสารหมายเลข 2.1.3) และ
ไดทดลองการใชและประเมนิหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.1.4) แลวนาํผลการ
ประเมนิมาปรับปรงุหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 2.1.5) 
 
 
 
 

5 จุดแข็ง 
  มหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนาหลักสูตรอยางเปน
ระบบโดยมี
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรมีการประชมุ
สรางความเขาใจกัน มี
แผนการ 
เรียนตลอดหลักสูตรมี
การจัดอาจารยผูสอนตรง
ตามคุณวุฒิและ
ประสบการณ 

 
แนวทางเสริม 
  ควรมีหลักสูตรที่
หลากหลายสนองความ
ตองการของนักศึกษาและ
ทองถิ่น 

 
 
 
 
 



องคประกอบที่ 2 (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

2.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
 
(1) มีผูรับผิดชอบ 
การประเมินการใชหลักสูตร 
(2) มี (1) + มีการประเมิน 
การใชหลักสูตร 
(3) มี (2) + มีการปรับปรุง 
คําอธิบายรายวิชาใหทันสมัย 
(4) มี (3) + มีการพัฒนา
เนื้อหาวิชาใหเหมาะกับทองถิ่น 
(5) มี (4) + มีการปรับปรุง 
โ ค ร ง ส ร า ง ห ลั ก สู ต ร ที่
สอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น 
 
 

   
 
 
 

   มหาวิทยาลยัมีคณะกรรมการ 
บริหารโปรแกรมวิชาเปน
ผูรับผิดชอบในการปรับปรุง
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.2.1) 
และไดประเมินการใชหลกัสตูร 
(เอกสารหมายเลข 2.2.2) ปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชาใหทันสมัย 
(เอกสารหมายเลข 2.2.3) และ
พัฒนาเนื้อหาใหเหมาะสมทันกับ
สภาพการณ (เอกสารหมายเลข
2.2.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
จุดแข็ง 
   โปรแกรมวิชามีการ 
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชาพฒันา
เนือ้หาวิชาให 
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบนัและ
พฒันาไดเหมาะสมกับทองถิ่น 
 

แนวทางเสริม 
   ควรศึกษาและวิจัยความตองการของ
ทองถิ่น  เกี่ยวกับหลักสูตรของทุก
โปร แกรมวิ ช า  โค ร งสร า ง ขอ ง
หลักสูตรและรายวิชาที่เปดสอน เพื่อ
จะไดพัฒนาใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ินไดมากยิ่งขึ้น 



องคประกอบที่ 2 (ตอ) 

 
 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

2.3  การบริหารหลักสตูร 
 
(1) มีคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตร 
(2) มี (1) + มีการประชุม 
สรางความเขาใจกับอาจารย 
ผูสอน 
(3) มี (2) + มีแผนการเรียน
ตลอดหลกัสูตร 
(4) มี (3) + มีการจัด
อาจารยเขาสอนตรงตามคุณวุฒิ 
ความรู และหรือประสบการณ
หรือภูมิปญญาทองถิ่น 
(5) มี (4) + มีการประเมิน 
และปรับแผนการเรียน 
 
 

   
 
 
 

    ทุกคณะในมหาวิทยาลัยมี
กรรมการบรหิารโปรแกรมวิชาทาํหนาท่ี
บริหารจัดการหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 2.3.1) มกีารประชุมคณาจารย
สรางความเขาใจ(เอกสารหมายเลข 
2.2.2) ในการจัดแผนการเรยีนการสอน
ตลอดหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 
2.3.3) และจัดผูสอนตรงตามคุณวฒุิ 
ความรูและหรอืประสบการณ (เอกสาร
หมายเลข 2.3.4)  
 
 
 
 
 
 

4 
จุดแข็ง 
    คณะมีการบรหิาร 
หลักสูตรอยางเปนระบบโดยคณะ
กรรมการบรหิาร 
หลักสูตร  มีแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร  มีการจัดอาจารยผูสอน ตรง
ตาม 
คุณวฒุิ ความรูและหรือ 
ประสบการณ ตลอดจนมีการประเมนิ
และปรับแผนการเรียน 
 

แนวทางเสริม 

    ควรมีการประเมินแผน
และปรับแผนการเรียน โดย
ให นั กศึ กษ า  มีส วนร วม
เสนอแนะ 
 



องคประกอบที่ 2 (ตอ) 

 
 
 

 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

2.4  ระบบการพัฒนาอาจารย 
 
(1) มีนโยบายและ 
แผนกลยุทธในการพัฒนา
อาจารย 
(2) มี (1) + มี
คณะกรรมการรบัผิดชอบการ
ดําเนินงานพัฒนาอาจารย 
(3) มี (2) + มีการสงหรือ
จัดใหอาจารยเขาประชุม อบรม 
สัมมนาวิชาการ ลาศกึษาตอ 
และการเพิ่มตําแหนงวิชาการ    
(4) มี (3) + มีการ
ประเมินผล และติดตาม
แผนพัฒนาอาจารย 
เปนระยะ       
(5) มี (4) + มีการนําผล 
การประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาใหเปนไปตามเกณฑการ
จัดการศกึษาระดับอุดมศกึษา 
 

         
 

       มหาวิทยาลยัมนีโยบายและแผนกล
ยุทธในการพฒันาอาจารย โดยระบุไวทั้ง
ที่เปนแผนระยะกลาง (เอกสารหมายเลข 
2.4.1) มีคณะกรรมการรับผิดชอบการ
ดําเนนิงานพฒันาอาจารย (เอกสาร
หมายเลข 2.4.2) มกีารจัดสงอาจารยให
เขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ 
ลาศึกษาตอและการเพิ่มตาํแหนงทาง
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.4.3)  

3 
จุดแข็ง 

    มหาวิทยาลัยมี  นโยบาย
แ ล ะ แ ผน ใน ก า ร พั ฒน า
อาจารยอยางตอเนื่อง 
 
แนวทางเสริม 
   ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร
ดํา เนินการพัฒนาอาจารย
อย า งต อ เนื่ อ งและมี ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ติ ด ต า ม
แผนพัฒนาอาจารยเปน 
ระยะ ๆ ตลอดจนนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป 
 



องคประกอบที่ 2 (ตอ) 

 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

2.5 ระบบการคัดเลือกนักศึกษา 
     
(1) มีระบบการคดัเลือกที ่
หลากหลายเพื่อใหไดนักศึกษา
ที่มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับ
ปรัชญา วัตถุประสงคของ
โปรแกรมวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย 
(2) มี (1) + มี
คณะกรรมการคดัเลือกที่
โปรงใส ตรวจสอบได 
และทองถิ่นมีสวนรวม 
(3) มี (2) + มีนักศกึษาตาม
จํานวนที่ตองการตามแผนและ
มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว 
(4) มี (3) + มีการ
ประเมินผลระบบการคดัเลอืก      
(5) มี (4) + นําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบการ
คัดเลอืกนักศกึษา 
 
 

    
 
 

    มีการกําหนดคณุลักษณะของ
นักศึกษาท่ีสอดคลองกับปรัชญา 
วัตถุประสงคของโปรแกรมวิชาโดย
กําหนดไวในคูมือรบัสมัครและระเบียบ
การรับสมัครนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 2.5.1) มคีณะกรรมการ
คัดเลือกที่โปรงใส โปรแกรมวิชา
ตรวจสอบได และทองถิ่นมีสวนรวม 
โดยคัดเลือกนักศึกษาหลายวิธี ไดแก 
ระบบเครอืขายชมุชนในทองถ่ินท่ี
รับผิดชอบ (กรุงเทพฯ - สมุทรปราการ) 
ระบบการสอบคัดเลือกกับกลุม
รัตนโกสนิทร (เอกสารหมายเลข 2.5.2) 
มีนักศึกษาตามจาํนวนที่ตองการตาม
แผน และมคีุณสมบัติตามที่ระบุไว 
(เอกสารหมายเลข 2.5.3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
จุดแข็ง 

   มีนักศึกษาตามจํานวนที่กําหนด
ไวในแผนและมี 

คุณสมบัติตามที่กําหนดไว 
 

แนวทางทางเสริม 
    ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธท่ี
ก ว า ง ข ว า ง แ ล ะ มี วิ ธี ก า ร รั บ ท่ี
หลากหลายมากขึ้นตลอดจนมีการ
ประเมินระบบการคัดเลือกนักศึกษา
และนํ าผลมาปรับปรุ งระบบการ
คัดเลือกใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



องคประกอบที่ 2 (ตอ) 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

2.6  การติดตามและประเมนิ
คุณภาพบัณฑติ 
 
(1) มีการกําหนด 
คุณลักษณะบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย คณะ และ
โปรแกรมวิชา 
(2) มี (1) + มีแผน 
การติดตามและประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 
(3) มี (2) + มี
คณะกรรมการตดิตามและ 
ประเมินคุณภาพบัณฑิต 
(4) มี (3) + มีการติดตาม
คุณภาพบัณฑิตและ ประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
อยางตอเนื่องและมีเอกสาร
เผยแพร      
(5) มี (4) + มีการนําผล 
การประเมิน และติดตาม
คณุภาพบัณฑิตมาใชปรับปรุง
หลักสูตรและ 
การเรียนการสอน 
 

     
 
 

    โปรแกรมวิชามกีารกาํหนด 
คุณสมบัติของนักศกึษาตามมาตรฐานโปรแกรม
วิชา (เอกสารหมายเลข 2.6.1) มีการวางแผนการ
ติดตาม และประเมนิผลคุณภาพบัณฑติดวยการ
วิจัย (เอกสารหมายเลข 2.6.2) มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมนิคณุภาพบัณฑิต (เอกสาร
หมายเลข 2.6.3) มกีารติดตามคุณภาพบัณฑิต
และประเมนิความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยาง
ตอเนือ่งและมีเอกสารเผยแพร (เอกสาร
หมายเลข 2.6.4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
จุดแข็ง 

    มี ก า รติ ดต ามความพึ ง
พอใจ ของผูใชบัณฑิต อยาง
ตอเนื่องและมีเอกสาร 
เผยแพร 
 

แนวทางเสริม 

    ควรนําผลการวิจัย 
คว ามพึ งพอ ใ จขอ งผู ใ ช
บัณฑิตมาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน 
 



องคประกอบที่  2 (ตอ) 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

2.7  กิจกรรมการเรยีนการสอน 
      
(1) มีแนวการสอนทกุ 
รายวิชา และแจงใหนักศกึษา
ทราบ 
(2) มี (1) + มีกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยใชเทคนิคและ
วิธีสอนที่หลากหลาย 
(3) มี (2) + ใหบุคลากรใน
ทองถิ่นมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอน 
(4) มี (3) + มีการใชวิธีการ
ที่หลากหลายในการประเมิน
การสอนตามสภาพจริง      
(5) มี (4) + มีการนําผล 
การประเมินมาปรับปรุง 
การจดัการเรียนการสอน 
 
 

 
 
 

    อาจารยผูสอนจดัทําแนวการสอนอยางชัดเจน
ทุกรายวิชา และแจงใหนักศึกษาทราบกอนสอน 
(เอกสารหมายเลข 2.7.1) อาจารยผูสอนจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคญั ดวยวิธีการสอนทีห่ลากหลาย (เอกสาร
หมายเลข 2.7.2) เชญิวิทยากรในทองถ่ินท่ีมี
ความรูความเชีย่วชาญในศาสตรตาง ๆ มารวม
สอนบางรายวิชา (เอกสารหมายเลข 2.7.3) 
ประเมนิการสอนของอาจารย โดยนักศึกษาภาค
เรียนละ 1 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 2.7.4) อาจารย
นําผลการประเมนิการสอนมาปรับปรงุการ
จัดการเรยีนการสอนใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
(เอกสารหมายเลข 2.7.5) 

    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
จุดแข็ง 
    นักศึกษาทราบแนวทางการสอน
กอนเรียนทุก ๆ 
รายวิชา อาจารยผูสอนใชเทคนิคใน
การจัดกิจกรรมโดยเนนผูเรยีนเปน
สําคญั วิทยากรในทองถิ่น มีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน มี
การประเมนิการสอนของอาจารยทุก
ภาคเรียนและนาํผลท่ีไดมาปรับปรุง
และพฒันาการจัดกจิกรรมการเรยีน
การสอนใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 

แนวทางเสริม 

   ควรประเมินการสอนของ
อาจารยทุกรายวิชา และแจง
ผลใหอาจารยผูสอนทราบ
อยางเปนระบบ 
   ควรมีคณะกรรมการสรุปผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย และ
สงเสริมใหอาจารยนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการสอนตอไป 



องคประกอบที่ 2 (ตอ) 

 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

จุดออนและแนวทางแกไข/ จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

2.8  การวัดและประเมินผลการ
เรียน 
        
(1) มีระเบียบการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรูของ
นักศกึษา 
(2) มี (1) + มีหนวยงาน 
รับผดิชอบกํากับดูแลให
ปฏิบัติตามระเบียบ 
(3) มี (2) + มีวิธีการที่
หลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
(4) มี (3) + มีการแจงผล 
การประเมินให นักศกึษา
ทราบเปนระยะ      
(5) มี (4) + มีการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ดานการวัดและประเมินผล
การเรียน 
 
 
 

 
 
 

   มหาวิทยาลัยใชระเบียบ 
การวัดผลและการประเมินผลของสภาประจํา
สถาบันราชภัฏธนบุรี  ( เอกสารหมายเลข 
2.8.1) มีสํานักสงเสริมวิชาการ คณะกรรมการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย  คณะวิชาและ 
โปรแกรมวิชา รับผิดชอบดูแลใหปฏิบัติตาม
ระเบียบ (เอกสารหมายเลข 2.8.2) มีการวัด
และการประเมินผลท่ีแตกตางกันไปอยาง
หลากหลายตามลักษณะของเนื้อหาวิชา 
(เอกสารหมายเลข 2.8.3) อาจารยผูสอนแจง
ผลการประเมินใหนักศึกษาทราบเปนระยะ ๆ 
ท้ังดวยวาจาและลายลักษณอักษร (เอกสาร
หมายเลข  2.8.4) มีการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการ
เรียน โดยคณะกรรมการวิชาการของทุกคณะ
จัดประชุมอนุมัติผลการเรียนทุกภาคเรียน 
(เอกสารหมายเลข 2.8.5) 
 
 
 
 
 

5 จุดแข็ง 
   มีระเบียบการวัดผลและประเมินผล มี
คณะกรรม 
การควบคุมดูแลใหเปนไปตามระเบียบ 
ใชวิธีการหลายอยางในการวัดผล มีการ
แจงผลการประเมินใหนักศึกษาทราบ
พรอมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกตองในการประเมินผล 
 

แนวทางเสริม 

   ควรใหความรูกับคณาจารยในเรื่องการ
วัดผลและประเมินผลอยางตอเนื่อง 
สนับสนุนใหอาจารยผูสอนทําการวัดผล
และประเมินผลในแตละรายวิชาใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน 



องคประกอบที่ 2 (ตอ) 

 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

2.9  ระบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

        
(1) มีคณะกรรมการฝก 
ประสบการณวิชาชีพ และมี
ขอมูลสารสนเทศของแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพที่ตรงตาม
ความตองการของโปรแกรม
วิชา นักศกึษาและอาจารย
นิเทศก 
(2) มี (1) + มีแผนการจดั 
กิจกรรมและคูมือการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
(3) มี (2) + มีกระบวน 
การเตรียมความพรอมกอนการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ 
(4) มี (3) + มีการประเมิน 
การฝก/ การนิเทศ และ
ประเมินแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
(5) มี (4) + มีการนําผล 
การประเมินมาปรับปรุงระบบ
การฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

    
 
 

    ทุกคณะในมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และมีขอมูลสารสนเทศของ
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพที่เปนไปตามความ
ตองการของโปรแกรมวิชา นักศึกษา และอาจารย
นิ เทศก  ( เอกสารหมายเลข  2.9.1)มีปฏิทิน
ปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมและมีคูมือการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 2.9.2) มี
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพโดยเชิญวิทยากร
และผูเช่ียวชาญจากหนวยงานที่เกี่ยวของ มารวม
บรรยายใหการปฐมนิเทศ (เอกสารหมายเลข 2.9.3) 
มีการประเมินนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศกทั้ง
อาจารยที่มหาวิทยาลัยและหนวยงาน(เอกสาร
หมายเลข 2.9.4) มีการประเมินอาจารยนิเทศก โดย
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ มีการ
ประเมิน แหลงฝกประสบการณวิชาชีพโดยอาจารย
และนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.9.4) นําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพใหมีคุณภาพ เชน การคัดเลือกนักศึกษาให
สอดคล องกับความต องการของหน วยฝ ก
ประสบการณ หรือ คัดเลือกหนวยฝกประสบการณ
ใหสอดคลองกับ ความตองการของโปรแกรมวิชา 
(เอกสารหมายเลข 2.9.5) 

5 จุดแข็ง 
   มีคณะกรรมการรบัผิดชอบในการฝก
ประสบการณวิชาชพีอยางเปนระบบทกุ
คณะ และมีแหลงฝกประสบการณท่ี
หลากหลาย 
 

แนวทางเสริม 
    สรางความสัมพนัธท่ีดีกับแหลงฝก
ประสบการณวิชาชพีอยางตอเนื่อง ควร
เตรียมความพรอมวชิาชพีในรูปแบบ
ของ 
สหกิจศึกษา 



องคประกอบที่ 2 (ตอ) 

 
 
 

 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

2.10  หองเรียนและหองปฏิบัติการ 

        
(1) มีระเบียบการใช 
หองเรียนและหองปฏิบัติการ 
(2) มี (1) + มีผูรบัผิดชอบ 
ดูแลอาคารหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ 
(3) มี (2) + มีหองเรียนและ 
หองปฏิบัติการทีม่ีสภาพพรอม
ใช 
(4) มี (3) + มีการวิเคราะห 
การใชหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ 
(5) มี (4) + มีการนําผล 
การวิเคราะหมาใชปรับปรุง 
หองเรียน และหองปฏิบัติการ 
 
 

 

    มีระเบยีบการใชหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ  (เอกสารหมายเลข 2.10.1) มี
ผูรับผิดชอบดูแลอาคารเรียนหองเรยีนและ
หองปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 2.10.2) มี
หองเรียนและหองปฏิบัติการที่มีสภาพพรอมใช 
(เอกสารหมายเลข 2.10.3) มีการวิเคราะหการใช
หองเรียนและหองปฏิบัติการ(เอกสารหมายเลข 
2.10.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
จุดแข็ง 

   มีหองเรียนและหองปฏิบัติ 
การสําหรับการจัดการเรียน
การสอนที่พรอมใชและ
เพียงพอ 
 

แนวทางเสริม 
    ควรดแูลอุปกรณใน 
หองเรียนและหองปฏิบัติ 
การใหอยูในสภาพพรอมใชอยู
ตลอดเวลา 



องคประกอบที่ 2 (ตอ) 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

2.11 ระบบสารสนเทศ 
 
(1) มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยและ เพียงพอตาม
เกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา 
(2) มี (1) + มีระบบจัด 
การฐานขอมูลและระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการ
คนคืนสารสนเทศ 
(3) มี (2) + มีระบบ 
การบริการสารสนเทศที่เอ้ือ
ประโยชนตอผูใช 
(4) มี (3) + มีการประเมิน 
ระบบการใหบรกิารอยาง
ตอเนื่อง 
(5) มี (4) + มีการนาํผล 
การประเมนิมาปรบัปรุงระบบการ
ใหบริการสารสนเทศ 
 

 
 

    มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทนัสมัยและ
เพียงพอตามเกณฑมาตรฐานของสาํนกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 
2.11.1) มีระบบจัดการฐานขอมูลและระบบ
เครอืขายคอมพิวเตอรเพือ่การคนคนืสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 2.12.2) มีระบบการบริการ
สารสนเทศทีเ่อื้อประโยชนตอผูใช(เอกสาร
หมายเลข 2.11.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 จุดแข็ง 

   ค ณ ะ ต า ง  ๆ  มี ร ะ บ บ
เครือขายคอมพิวเตอรเ พ่ือ
การคนคืนสารสนเทศ 
 

แนวทางเสริม 
    มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหมีการ
ใชระบบฐานขอมูลอยางกวางขวางมีมี
การประเมินระบบการใหบริการ และ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ
การใหบริการดวย 
 

 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่ 2 (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

2.12  สื่อและวัสดุการสอน 
 
(1) มีเอกสารประกอบ 
การสอนหรือ ตําราหลักทกุ
รายวิชาที่เปดสอน 
(2) มี (1) + มีการนําแหลง 
ทรัพยากรทองถิน่มาใชในการ
เรียนการสอน และการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
(3) มี (2) + มีหนวยงาน 
และระบบการบริการที่
สนับสนุนใหผูสอนผลติสื่อ
และวัสดุ การสอนซึ่งใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(4) มี (3) + มีการประเมิน 
ผลระบบการบรกิารผลิตสื่อ
และวัสดุการสอน 
(5) มี (4) + มีการนําผล 
การประเมินมาใชปรับปรุง
พัฒนาระบบการบริการผลติสื่อ
และวัสดุการสอน 
 

 
 

  มีเอกสารประกอบการสอนหรือตํารา
หลักทุกรายวิชาท่ีเปดสอน(เอกสาร
หมายเลข 2.12.1) มีการนําแหลง
ทรัพยากรทองถิ่นมาใชในการเรียนการ
สอนและการฝกประสบการณวิชาชีพ
(เอกสารหมายเลข 2.12.2) มีหนวยงาน
และระบบการบริการที่สนับสนุนให
ผูสอนผลิตสื่อและวัสดุการสอน ซึ่งใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (เอกสารหมายเลข 
2.12.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 จุดแข็ง 

  มีการสนับสนุนใหผูสอนผลิต 

สื่อและวัสดุการสอน 
 

แนวทางเสริม 
   ควรมีการประเมินผลระบบการ
บริการผลิตสื่อและวัสดุการสอน
และนํ าผลการประ เมินมาใช
ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการ
ผลิตสื่อและวัสดุการสอ 

 
 



องคประกอบที่  3  กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

3.1 นโยบายและแผนพัฒนา
นักศึกษา 

        
(1) มีนโยบาย  แผนงาน 
 และโครงการในการจดั
กิจกรรม เพื่อพัฒนานักศกึษา  
ที่ครอบคลุมคุณลักษณะของ
บัณฑิต   
ที่พึงประสงค 
(2) มี (1) + มีความสอด 
คลองตองกันทกุประเด็น และ
สามารถนาํไปปฏิบัติไดจริง 
(3) มี (2) + บุคลากรทุก 
ฝาย ทั้งในสวนของ
มหาวิทยาลัยและทองถิ่นมี
สวนรวมในการกําหนด 
แผนงานและโครงการ 
(4) มี (3) + มีการเผยแพร 
ใหบคุลากรทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและทองถิ่นไดรับ
ทราบ รวมกันอยางทั่วถึง 
(5)  มี (4) + มีการติดตาม
ประเมนิผล และนาํผลมาปรับปรุง
ในทุกระบบของแผน โดยมี
คณะกรรมการทีไ่ดจากผูแทนของ
บุคลากร 
ทุกฝายทั้งในสวนของมหาวิทยาลยั
และทองถิน่ 

     มหาวิทยาลัยมนีโยบายแผนงานและ
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันานักศึกษาที่
ครอบคลุมคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคโดยมอบ
ใหคณะ , สาํนัก ศูนย ไดจัดทํานโยบาย
แผนงานและโครงการ(เอกสารหมายเลข 3.1.1) 
นโยบายแผนงานและโครงการมคีวาม
สอดคลองทาํใหปฏิบัติไดจริง (เอกสาร
หมายเลข 3.1.2) โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย
คณาจารย นักศึกษา และบุคคลในทองถิ่นไดมี
สวนรวมในการกาํหนดแผนงานและโครงการ
(เอกสารหมายเลข 3.1.3) พรอมทั้งไดเผยแพร
ใหบคุลากรทั้งภายใน และภายนอกของ
มหาวิทยาลยัไดทราบอยางทั่วถึง (เอกสาร
หมายเลข 3.1.4)  
มีการติดตามผลการปฏิบัติ 
ตามนโยบาย แผนงานและโครงการทีกํ่าหนด 
โดยใหจัดทําแบบสรุปผลการปฏิบัตพิรอม 
รายงานผล เพือ่นาํผลการปฏิบัติมาพฒันา
ปรับปรุงโดยมคีณะกรรมการที่ไดจากผูแทน
ของบุคลากรทุกฝาย ท้ังในสวนของคณะ 
มหาวิทยาลยัและทองถิ่นรับทราบผลการ
ปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 3.1.5) 
 
 
 
 
 
 

5 
 จุดแข็ง 

     ม ห า วิ ท ย า ลั ย  มี น โ ย บ า ย 
แผนงานและโครงการในการจัด
กิ จ ก ร รม เพื่ อ พั ฒน านั ก ศึ ก ษ า
ครอบคลุม 
คุณลักษณะของบณัฑิตที่พึง
ประสงค สามารถนําไปปฏิบัติได
จริงโดยมีบุคลากรทั้งในสวนของ
มหาวิทยาลยั และทองถ่ินมีสวน
รวมในการกาํหนดแผนงานและ
โครงการ พรอมกับเผยแพรให
บุคลากรในทองถิน่และของ
มหาวิทยาลยัไดทราบโดยผานสื่อ  
การประชาสัมพนัธของ
มหาวิทยาลยั และมกีารติดตาม
ประเมนิผลเพื่อนาํมาปรับปรุง
พฒันา 
นโยบาย แผนงานและโครงการให
มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น 
 

แนวทางเสริม 

     ควรใหบุคลากรในทองถ่ินไดมี
โอกาสในการเขามามีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบาย แผนงาน และ
โครงการใหมากขึ้น    



องคประกอบที่  3  (ตอ) 

 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

3.2  องคกรรับผิดชอบการ
ดําเนนิงาน 

        
(1) มีหนวยงานรับผิดชอบ 
ดําเนินงานกิจการ   
นักศกึษา ทั้งในสวนของ
อาจารย บุคลากร และ 
นักศกึษาอยางชดัเจน 
(2) มี (1) + มีการคัดเลอืก 
บุคลากรเพื่อรับผิดชอบและมี
ทรัพยากรการบริหาร
สนับสนุนอยางเพียงพอ 
(3) มี (2) + มีการพัฒนา 
บุคลากรทีร่ับผดิชอบดาํเนิน
กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 
(4) มี (3) + มีการประสาน 
งานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานรวมกันตาม
ภารกิจ 
(5)  มี (4) + มีการติดตาม
ประเมนิผลการปฏบัิติงานของ
บุคลากรและนาํผล 
การประเมนิมาเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันา 

 
 

     มหาวิทยาลัยมีคณะ สํานัก และ
ศูนย รวมรับผิดชอบการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศกึษาทั้งในสวนของอาจารย
และนักศึกษาอยางชัดเจน โดยมสีํานัก
กิจการนักศกึษาเปนหนวยงานหลัก ทํา
หนาที่ประสานงานและตดิตามแผนงาน
โครงการ (เอกสารหมายเลข 3.2.1) มี
การคดัเลือกบคุลากรรับผดิชอบ พรอม
ทรัพยากรการบริหารให 
การสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 3.2.2) 
และมีการพัฒนาบุคลากรทีร่ับผดิชอบ
ใหไดรับความรูและประสบการณ
เพิ่มเติม (เอกสารหมายเลข 3.2.3)  
จัดการประสานงานกับหนวยงานที่
รับผดิชอบ ในการดาํเนินกิจกรรม
ปฏิบัติงานรวมกันอยางมีระบบ (เอกสาร
หมายเลข 3.2.4) และมีการตดิตาม
ประเมินผลเพื่อนําผลมาพัฒนาปรับปรุง
การดาํเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
(เอกสารหมายเลข 3.2.5) 

 
 
 
 
 
 

5 
จุดแข็ง 
    มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะ 
สํ า นั ก  แ ล ะ ศู น ย  รั บ ผิ ด ช อบก า ร
ดําเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย
มี ก า รคั ด เ ลื อ ก บุ คล า กรพร อ มกั บ
ประสาน ง านขอคว ามร วมมื อกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

แนวทางเสริม 
    ควรมีการพัฒนาระบบการประเมินผล
ติดตามผลใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อ
จะไดนําผลมาพัฒนาปรับปรุงไดอยาง
เปนรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น 



 องคประกอบที่  3  (ตอ) 

 
 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุดแขง็
และแนวทางเสริม 

3.3 การจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 

 
(1) มีแผนงานการจดั 
กิจกรรมสงเสริมการดาํเนิน
ชีวิตอยางมีคุณภาพของ 
นักศกึษา 
(2) มี (1) + มีการจัดทํา 
โครงการและดาํเนิน 
กิจกรรมสงเสริมการดาํเนิน
ชีวิตตามแผนงาน และมี
ผูรับผิดชอบดําเนินการโดย
เปดโอกาสใหนกัศึกษามีสวน
รวมในการบริหารจดัการ
กิจกรรม  
(3) มี (2) +นักศึกษาสวน 
ใหญเขารวมกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง 
(4) มี (3) + นักศกึษาที่เขา 
รวมกิจกรรม มีความพึงพอใจ 
ในโครงการและกิจกรรม 
(5) มี (4) + มีการติดตาม
ประเมินผลและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
 

 

   มหาวิทยาลยัมีแผนงานจดั
กิจกรรมเสริมการดําเนนิชีวติอยาง
มีคุณภาพ โดยมอบใหคณะ สํานัก 
และศูนยจัดทําแผนงานสงเสริมการ
ดําเนินชวีิตของนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 3.3.1) พรอมกับจดัทํา
โครงการและแผนดําเนนิกจิกรรม
สงเสริมการดําเนินชวีิต ตาม
แผนงานโดยมผีูรบัผดิชอบ
ดําเนินงาน และเปดโอกาสให
นักศึกษามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการกจิกรรม (เอกสารหมายเลข 
3.3.2) ในการจัดกิจกรรมโครงการ
นักศึกษาสวนใหญ ไดเขารวม
กิจกรรมอยางตอเนื่อง (เอกสาร
หมายเลข 3.3.3) และมีความพึง
พอใจในโครงการและกจิกรรมที่
ดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 
3.3.4) พรอมกบัไดมีการติดตามผล
และนําผลมาปรับปรุงในการจัด
กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 3.3.5) 

 

5 จุดแข็ง 

   มหาวิทยาลัย มีแผนงานการจัด
กิจกรรมสงเสริมการดําเนนิงาน โดยได
จัดทําโครงการและเปดโอกาสให
นักศึกษาเขามาเปน 

คณะกรรมการในการบริหารจัดกิจกรรม
 

แนวทางเสริม 
   ควรหาวิ ธี ก า รหรื อมาตรกา รให
นักศึกษาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมให
มากขึ้น ควรพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ติดตามและประเมินผลใหดีขึ้น 
 



องคประกอบที่  4  การวิจัย 

 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

4.1  นโยบายและแผนงานดานการ
วิจัย 

        
(1) มีนโยบายและแผน 
งานวิจัยเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) + สอดคลอง 
กับปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงคของ 
มหาวิทยาลัย  เนนการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่น 
(3) มี (2)  + แผน 
พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย 
และแผนพัฒนางานวิจัย 
(4) มี (3) + มีการติด 
ตามและประเมินผล        การ
ดําเนินงาน 
(5) มี (4) + นําผล 
การประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 
 

       

 
 

     มหาวิทยาลัยมีการกาํหนดนโยบายและ
แผนงานวิจัยเปนลายลักษณอักษร (เอกสาร
หมายเลข 4.1.1)สอดคลองกับปรัชญา 
วิสัยทัศน พนัธกิจ และวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลยัเนนการพฒันาภูมิปญญาทองถิ่น 
(เอกสารหมายเลข 4.1.2) มหาวิทยาลยัมี
แผนพฒันาบคุลากรดานการวิจยั (เอกสาร
หมายเลข 4.1.3) มีการติดตามผลการ
ดําเนนิงาน  (เอกสารหมายเลข 4.1.4)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

4 
จุดแข็ง 
    มีนโยบายและแผนงานดานการวิจัย
ท่ีชัดเจน และสนับสนุนใหบุคลากร
ทํางานดานการวิจัย 
 

แนวทางเสรมิ 
   ควรนําผลการวิจัยมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

 
     



องคประกอบที่  4  (ตอ) 

 
 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

4.2  การสนับสนนุและพัฒนา
งานวิจัย 

        
(1) อาจารยและ 
นักศกึษามีการทาํวิจัยและ มี
ระบบสนับสนุนสงเสริม
งานวิจัย 
(2) มี (1) + มี 
การฝกอบรมนักวิจัย 
(3) มี (2) + มี 
การกําหนดภาระงานวิจัย 
(4) มี (3) + มีการ 
ทําวิจัยเปนคณะ 
(5) มี (4) + มีที่ปรึกษา 
การวิจัย 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและพัฒนา
งานวิจัย อาจารยและนักศึกษามีการทํางาน
วิจัย (เอกสารหมายเลข 4.2.1) มีการฝกอบรม
นักวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.2.2) และกําหนด
ภาระงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.2.3) มีการ
ทําวิจัยเปนคณะ (เอกสารหมายเลข  4.2.4) 
และมีท่ีปรึกษางานวิจัย (เอกสารหมายเลข 
4.2.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 จุดแข็ง 

   มีการสนับสนุน และเปดโอกาสให
คณาจารยและนักศึกษาทํางานวิจัยรวมกัน 

 

แนวทางเสริม 

   ควรสงเสริมใหมีการวิจัยเปนคณะให
มากขึ้น 

 



องคประกอบที่  4  (ตอ) 

 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

4.3  ทุน 

       
(1) มีการจัดสรร 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย
แตละปไมนอยกวา 2% ของ
งบประมาณทั้งหมด 
(2) มี (1) + มีนโยบาย 
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
การแสวงหาแหลงทุนและการ
บริหารทุนวิจัย 
(3) มี (2) + มีการจัดหา 
แหลงทุนที่หลากหลาย  
(4) มี (3) + มีการติด 
ตามการดาํเนินงานเพื่อ
ปรับปรุง และพัฒนา 
(5) มี (4) + มีการสราง 
เครือขายความรวมมือกับแหลง
ทุนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
 

 

 
 
 
 

    มหาวิทยาลยัจัดสรรงบประมาณใหคณะ
ละ 100,000 บาท (เอกสารหมายเลข 4.3.1) 
และจัดสรรทนุผานสํานักวิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อสนับสนนุการวิจัยของอาจารย
ในมหาวิทยาลัยจํานวนมากมีการจัดหา
แหลงทนุจากหนวยงานภายนอก (เอกสาร
หมายเลข 4.3.2) และมีแหลงเงนิทุนท่ี
หลากหลาย (เอกสารหมายเลข 4.3.3)แตยัง
ไมม ี
การติดตามการดาํเนนิงาน เพือ่ ปรับปรุง
พฒันาอยางเปนรูปธรรมมีการรเิริ่มสราง
เครอืขายความรวมมือกับแหลงทนุภายใน
และภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 

3 จุดแข็ง 

    มีทุนจากแหลงทุนท่ีหลากหลายและ
เพียงพอ 

 

แนวทางเสริม 
    ค ว ร มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
ดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนา และ
สรางเครือขายความรวมมือกับแหลง
ทุนทั้งภายในและภายนอกใหชัดเจน 



องคประกอบที่  4  (ตอ) 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

4.4  ผลงานวิจัย 

        
(1) มีผลงานวิจัยของ 
อาจารยและนักศกึษา 
(2) มี (1) + มีผลงาน 
วิจัยแตละปไมนอยกวารอยละ 
5 ของจํานวนอาจารยทั้งหมด 
(3) มี (2) + ความหลาก 
หลายของผลงานวิจัย 
(4) มี (3) + มีความ 
สอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่นและสังคม 
(5) มี (4) + มีผลงาน 
วิจัยแตละปไมนอยกวารอยละ 
5  ของอาจารยแตละคณะ 
 
 

 
 
 
 
 
 

    มหาวิทยาลัยมีผลงานของอาจารยและ
นักศึกษา(เอกสารหมายเลข 4.4.1)ไมต่าํกวา
รอยละ 5 ของจาํนวนอาจารย(เอกสาร
หมายเลข 4.4.2) ม ี
ความหลากหลายของผลงานวิจยั (เอกสาร
หมายเลข 4.4.3) มคีวามสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิน่และสังคม (เอกสาร
หมายเลข 4.4.4) ผลงานวิจยันอยกวารอยละ 
5 ของอาจารยแตละคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 จุดแข็ง 
     มีผลงานวิจัยของอาจารยและ
นักศึกษา หลากหลายมากขึน้และ
สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นสังคม 
 

แนวทางเสริม 
    สนับสนุนใหมีความหลากหลาย
ของผลงานวิจัยมากขึ้นโดยพยายามให
สอดคลองกับความต องการของ
ทองถิ่นและสังคมและสนับสนุนให
อาจารยในคณะตาง ๆ ทํางานวิจัยให
มากขึ้น 



องคประกอบที่  4  (ตอ) 

 
 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

4.5 การเผยแพร 
ผลงานวิจัย 

        
(1) มีผลงานวิจัยที่พิมพ 
เผยแพรไมนอยกวา 
รอยละ 5 ของจํานวนอาจารยที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
(2) มี (1) + มีการเผย 
แพรในระดับทองถิ่น 
(3) มี (2) +  มีการเผย 
แพรในระดับประเทศ 
(4) มี (3) + มีการนําผล 
งานวิจัยไปใชเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นและสังคม 
(5)  มี (4) + มีการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ  

 
 

 
 
 
 
 

   มหาวิทยาลยัมีผลงานวิจยัพิมพเผยแพรไม
นอยกวารอยละ 5  
ของจาํนวนอาจารยที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั มีการเผยแพรในระดับทองถิ่น
และระดับประเทศ (เอกสารหมายเลข 4.5.1 , 
4.5.2 , 4.5.3) 

3 จุดแข็ง 
      มีผลงานวิจัยพมิพเผยแพรท้ังใน
ระดับทองถิน่และระดับประเทศ 
 
แนวทางเสริม 
    มหาวิทยาลยัเปดสอนระดับปริญญา
เอก และปรญิญาโทจึงมีผลงานวิจัยท่ี
เผยแพรในระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ ควรนาํผลงานวิจัยไป
ใชเพือ่พฒันาทองถิน่ สังคมและ
พยายามปรับปรุงใหสามารถเผยแพร
ในระดับนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
องคประกอบที่  5  การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 

 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

 5.1 นโยบายและแผนงานการ
บริการวิชาการ  
  
(1) มีนโยบาย แผนงาน 
 และแผนกลยุทธการบริการ
วิชาการสอดคลองกับปรัชญา  
วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
เปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) + บุคลากรมี

สวน 
รวมในการกําหนดนโยบาย 
แผนงานและการดําเนิน 
กิจกรรม   
(3) มี (2) + มีการประชา 
สัมพันธ เผยแพรนโยบายและ
การดาํเนินกิจกรรม  
(4) มี (3) + มีการประเมิน 
นโยบาย แผนงาน และแจงผล
การประเมินใหบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยทราบ 
(5) มี (4) + มีการนาํผล 
การประเมนิมาปรบัปรุง 
นโยบายแผนงาน และ 
การดาํเนนิกิจกรรม     

 
       

    มหาวิทยาลยัมนีโยบาย  
แผนงาน และแผนกลยุทธ  
การบริการวิชาการสูทองถ่ินและสังคมที่
สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พนัธกิจ
และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลยัและ
เปนลายลักษณอักษร (เอกสารหมายเลข 
5.1.1) โดยอาจารยและบุคลากรมีสวน
รวมในการกาํหนด (เอกสารหมายเลข 
5.1.2)  
มีการประชาสมัพนัธเผยแพรนโยบายการ
บริการวิชาการสูทองถิ่นและสังคม และ 
การดําเนินกิจกรรมตามแผนผานสื่อท้ัง
ในและนอก 
มหาวิทยาลยั(เอกสารหมายเลข 5.1.3) มี
การประเมนิและตดิตามผลการ
ดําเนนิงานเปนระยะ (เอกสารหมายเลข 
5.1.4)  
 

4 จุดแข็ง 
    มหาวิทยาลัยมีนโยบาย  
แผนงาน และแผนกลยุทธ 
การบริการวิชาการสูทองถิ่น
และสังคมโดยบคุลากรใน
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการ
กําหนด มีการประชาสัมพันธ
เผยแพรการดําเนินงานและมี
การประเมินและติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
 

แนวทางเสริม 
    1.  ควรทําการศึกษา  สํารวจ
ความตองการของทองถิ่นและ
สังคมในการรับบริการจาก
มหาวิทยาลัย 
    2.  นําผลการประเมินมาปรับปรุง
น โ ย บ า ย  แ ผ น ง า น  ใ ห มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



องคประกอบที่  5  (ตอ) 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

5.2  การดําเนินกิจกรรมและ
โครงการตามแผนงาน 
 
(1) มีแผนปฏิบัติงานที่ระบุ 
กิจกรรม หรือโครงการบรกิาร
วิชาการ 
(2) มี (1)+ จํานวนกิจกรรม 
หรือโครงการที่ใหบริการ
วิชาการหรือจํานวนการเปน
กรรมการวิชาการ วิชาชีพหรือ
วิทยานิพนธภายนอก
มหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) + มีการติดตาม 
และประเมินผลการดาํเนิน
กิจกรรมและโครงการบรกิาร
วิชาการ 
(4) มี (3) + มีการประชา 
สัมพันธผลการดาํเนินงาน
กิจกรรมหรือโครงการบรกิาร
วิชาการ 
(5) มี (4) + มีการนาํผล 
การประเมนิมาปรบัปรุง 
แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการ 
           

 
 
 
 

    หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมี
แผนปฏิบัติงานที่กาํหนดกิจกรรมหรือ
โครงการไวชัดเจนเพื่อบริการวิชาการสู 
ทองถิ่นและสังคม (เอกสารหมายเลข 
5.2.1) จํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่
หนวยงานตาง ๆ ดาํเนนิงานมี 25 
กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 5.2.2) มีการ
ติดตามและประเมนิผลการดําเนนิ
กิจกรรมหรือโครงการ (เอกสารหมายเลข 
5.2.3) และ 
มีการประชาสมัพนัธผล 
การดําเนินการในสารประชาสัมพนัธ 
แผนพบั เว็บไซตของหนวยงานตาง ๆ 
และของมหาวทิยาลัย (เอกสารหมายเลข 
5.2.4)  
      
 
 
 
 
 
 
 
 

4 จุดแข็ง 
    หนวยงานตาง ๆ ภาย 
ในมหาวิทยาลัยมีการดําเนิน 
กิจกรรมหรือโครงการตาม 
แผนง าน เพื่ อบริ ก า ร วิ ช ากา รสู
ทองถิ่นและสังคม 
 

แนวทางเสริม 
  1.ควรนําผลการประเมิน 
มาปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรมหรือโครงการอยาง 
เปนทางการ 
   2.  จัดกิจกรรมหรือโครง 
การที่หลากหลาย เพื่อใหตรงตาม
ความตองการหรือ 
สภาพปจจุบันของทองถิ่นและสังคม 
 
 



องคประกอบที่  5  (ตอ) 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

 5.3  การประเมินและ 
การพัฒนาการดําเนนิงาน   
     
(1) มีการตดิตามและ 
ประเมินผลการดําเนินงานการ
บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
(2) มี (1) + มีการประเมิน 
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการวิชาการจาก
ผูใชบรกิาร 
(3) มี (2) + มีการประเมิน 
ผลความคุมคาและนําผลมา
ปรับปรุง 
(4) มี (3) + มีการนําผล 
การประเมินมาพัฒนา 
ปรับปรุงงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลยั 
(5) มี (4) + มีการประชา 
สัมพันธหรือรายงานผลการ
ดําเนินงานบริการวิชาการและ
นาํผลการรายงานไปใช
ประโยชน 
 
 

 
 
 

     มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานที่จัดกิจกรรม
หรือโครงการบริการวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข 5.3.1) มีการประเมินความพึง
พอใจในการใหบริการจากผูใชบริการ 
โดยใชแบบสอบถามประเมินผลการ
ดําเนินการ (เอกสารหมายเลข 5.3.2) มี
การประเมินความคุมคาของการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการ และนําผลการ
ประเมินพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน 
(เอกสารหมายเลข 5.3.3 และ 5.3.4)  
 

4 จุดแข็ง 
    มีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ความพึงพอใจ
ผูใชบริการ ความคุมคาและนํา
ผลมาปรับปรุงการดําเนินการ
บริการวิชาการ 
 

แนวทางเสริม 
     ควรนาํผลการรายงานการ
ดําเนนิงานบริการวชิาการไปใช
ประโยชนในการดาํเนนิงานตอไป 



   องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

6.1 การอนุรกัษฟนฟูและเผยแพร
ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 
(1) มีนโยบาย แผนงาน 
 และแผนกลยุทธการทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรมที่เปนลาย
ลักษณอักษร 
(2) มี (1) + บุคลากรทั้งภาย 
ในมหาวิทยาลัยและหรือ
ทองถิ่นมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายและแผน 
(3) มี (2) + นโยบายและ 
แผนที่กาํหนดมคีวาม
สอดคลองกับ  ปรัชญา 
วิสัยทัศน และวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลยั 
(4) มี (3) + มีการเผยแพร 
นโยบายและแผนงานให
บุคลากรทั้งภายใน 
มหาวิทยาลัย  และทองถิ่น
ทราบ 
(5) มี (4)+ มีการประเมนิและนาํผล
การประเมนิมาปรบัปรุงนโยบาย
และแผน 
 

 
 
 

  มหาวิทยาลัยมนีโยบายจัดทําแผนงาน
และแผนกลยุทธการทาํนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมเปนลายลักษณอักษร 
(เอกสารหมายเลข 6.1.1) โดยกาํหนดขึ้น
จากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 6.1.2) 
โดยมีความสอดคลองกับปรัชญา 
วิสัยทัศน และวัตถปุระสงคของ
มหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 6.1.3)  
มีการเผยแพรนโยบายและแผนงานให
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและทองถิ่น
ทราบ (เอกสารหมายเลข 6.1.4) 
      

4 
 จุดแข็ง 

    มหาวิทยาลยัมนีโยบาย แผนงาน 
และแผนกลยุทธซึ่งกําหนดไวและ
เผยแพรอยางชัดเจนโดยบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมสีวน
รวมและรับทราบทาํใหมีความ
สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พนัธ
กิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
สามารถรวมกนัดาํเนนิกิจกรรมตาม
นโยบายได 
 

แนวทางเสริม 
     เพื่อพฒันามหาวทิยาลยัควรมีการนาํ
ผลการประเมนิมาปรับปรุงนโยบาย
และแผนงานการ 
อนุรักษฟนฟูและเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อสนองความตองการของ
ชุมชนใหดียิ่งขึน้ 
 



องคประกอบที่ 6  (ตอ) 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

6.2 การดําเนนิกิจกรรม 
 
(1) มีผูรับผิดชอบโครงการ 
 และหนวยงานสามารถ
ปฏิบัติงานได 
(2) มี (1) + มีการดําเนิน 
งานตามกจิกรรม และ 
โครงการ 
(3) มี (2) + มีการดําเนิน 
กิจกรรมหรือประสานงานให
เกิดกิจกรรมโดยทองถิ่นมีสวน
รวม 
(4) มี (3) + มีการติดตาม 
และประเมินผลการจัด 
กิจกรรม แจงผลการประเมิน
ใหบุคลากรทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและทองถิ่นทราบ 
(5) มี (4) + มีการนําผล 
การประเมินมาเปนแนว 
ทางในการปรับปรุงโครงการ
และกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 

  มหาวิทยาลัยมีผูรบัผิดชอบโครงการ 
(เอกสารหมายเลข 6.2.1) มีการดาํเนนิงาน
ตามกิจกรรมและโครงการ (เอกสาร
หมายเลข 6.2.2) โดยมีการประสานงานให
ทองถ่ินมีสวนรวม (เอกสารหมายเลข 
6.2.3) และมีการประเมนิผลกิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 6.2.4) 
      

4 
 จุดแข็ง 

    มหาวิทยาลยัมีสํานักศิลปวฒันธรรม
เปนผูรับผิดชอบหลักในการ
ดําเนนิงานตามนโยบาย โครงการและ
กิจกรรมตาง ๆโดยมีการประสานงาน
กับหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดผล
สําเร็จในการดาํเนนิกิจกรรมตาง ๆ 
ตลอดปการศึกษา 
 

แนวทางเสริม 
    เพื่อพฒันามหาวทิยาลยัควรนาํผล
การประเมนิมาเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงโครงการและกิจกรรมอยาง
สมํ่าเสมอ 
เพื่อใหการดาํเนนิงาน มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 



  องคประกอบที่ 6  (ตอ) 

 
 
 

ตัวช้ีวัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

6.3  การพัฒนาและสรางมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 
 
(1)  มีนโยบายใน 
การพัฒนาและสราง 
มาตรฐานศลิปวฒันธรรม 
(2)  มี (1) + มีหนวยงาน 
รับผดิชอบนโยบาย 
(3)  มี (2) + มีการดําเนินงาน
ตามนโยบายใน       การพัฒนา
และสราง 
มาตรฐานศลิปวฒันธรรม 
(4)  มี (3) + มีสัมฤทธ์ิ 
ผลการดําเนินงานกิจกรรมที่
แสดงถึงการพัฒนาและ 
สรางมาตรฐาน 
ศลิปวัฒนธรรม 
(5)  มี (4) + มีการประเมนิผลการ
ดําเนนิงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

  มหาวิทยาลัยมนีโยบาย แผนงาน และ
โครงการในการพฒันาศิลปวฒันธรรม โดย
ระบุไวในแผนพฒันาการศึกษาระยะที่ 9 
และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลยั (เอกสาร
หมายเลข 6.3.1) โดยมีผูรับผิดชอบคือ 
สํานักศิลปวฒันธรรมและ 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเปน
ผูรับผิดชอบในระดบัคณะ (เอกสาร
หมายเลข 6.3.2) มีการดําเนนิงานตาม
นโยบายการพฒันาและสรางมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 6.3.3) 
และประสบผลสาํเร็จในการดาํเนนิกิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 6.3.4)  

4 
 จุดแข็ง 

    มหาวิทยาลยัมนีโยบายในการ
พฒันาและสรางมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม มีกลไกสนับสนนุการ
ดําเนนิงาน กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
กิจกรรมตาง ๆ  
 

แนวทางเสริม 
     เพื่อพฒันามหาวทิยาลยัควรมีการ
ประเมนินโยบายและผลการ
ดําเนนิงานในการพฒันาและสราง
มาตรฐานศิลปวฒันธรรมและนาํผลมา
ปรับปรุงนโยบายและการดาํเนนิงาน
ตอไป 



   องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

7.1 นโยบาย  แผนกลยุทธ  
แผนปฏิบัติการ 

        
(1) มีนโยบายการบริหาร 
มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการทุกระดับ   
ชัดเจน  และ   สอดคลองกัน 
(2) มี (1) + บุคลากรทั้ง 
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมสีวนรวมในการ
กําหนดนโยบาย 
การบริหาร 
(3) มี (2) + มีการนํา 
นโยบาย แผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ
ของแตละหนวยงาน 
(4) มี (3) + มีการประเมิน 
นโยบาย แผน และแจงให
บุคลากรที่เกี่ยวของทราบ 
(5) มี (4) + มีการนํา 
นโยบายและแผนมาปรับปรุง
การบริหารจดัการ 
 

 
 
 
 

    มีการกําหนดนโยบายการบริหาร แผนกล
ยุ ทธ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก า รที่ ชั ด เ จนและ
สอดคลองกัน (เอกสารหมายเลข 7.1.1) โดย
ผู บ ริ ห า รคณาจ า ร ย แ ล ะ  บุ คล ากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกมีสวนรวมใน
การกํ าหนดนโยบายการบริหารและนํา
นโยบาย แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการไปสูการ
ปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 7.1.3) และมีการ
ประเมิน นโยบายแผน และแจงใหบุคลากรที่
เกี่ยวของทราบ (เอกสารหมายเลข 7.1.4)  
      

4 จุดแข็ง 
    มีนโยบายการบริหาร แผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติการที่บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกมีสวนรวมใน
การกําหนดพรอมทั้งนําไปสูการ
ปฏิบัติ พรอมทั้งมีการประเมินผล
การดําเนินการ 
 

แนวทางเสริม 
    ควรใหมีบุคลากรทุกระดับมี
สวนรวมในการประเมินนโยบาย 
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
พ ร อ ม ทั้ ง แ จ ง ใ ห บุ ค ล า ก ร ที่
เกี่ ยวของทราบ  และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ 



    องคประกอบที่  7  (ตอ) 

 
  
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

7.2 โครงสรางระบบของ 
 องคกร และรูปแบบการบริหาร
จัดการ 

        
(1) มีโครงสรางองคกร และ 
โครงสรางการบริหารงานอยาง
ชัดเจน 
(2) มี (1) + มีการบริหาร 
โดยเนนการมสีวนรวมของ
ประชาคมผูเกี่ยวของ และ/หรือ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) + มีการใชขอมูล 
สารสนเทศเพื่อประโยชนใน
การบริหารจดัการ 
(4) มี (3) + มีคณะบุคคล 
ทําหนาที่ประเมินผลการ
บริหารงาน และแจงใหทุกคน
ทราบผล 
(5) มี (4) + มีการปรับปรุง 
ระบบบริหารงานเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 
 
 

     หนวยงานตาง ๆ มีโครงสรางองคกรและ
โครงสรางการบริหารงานที่สอดคลองชัดเจน 
(เอกสารหมายเลข 7.2.1) มีการบริหารโดยเนน
การมีสวนรวมของบุคลากรและมีการกําหนด
หนา ท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรอยาง
เหมาะสมชัดเจน (เอกสารหมายเลข 7.2.2) มี
การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อประโยชนในการ
บริหารจัดการและปรับปรุงขอมูลให เปน
ปจจุบันอยูเสมอ (เอกสารหมายเลข7.2.3) มี
การประเมินผลและแจงผลการประเมินให
บุคลากรทราบ เพื่ อปรับปรุ งและพัฒนา
ระบบงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (เอกสาร
หมายเลข 7.2.4)      

4 จุดแข็ง 

    มีโครงสรางองคกรและ
โครงสรางการบริหารงานที่
สอดคลองชัดเจนเนนการมี
ส วนร วมของบุ คล าก ร
ภายในและภายนอกมีการ
นําขอมูลสารสนเทศมาใช
ประโยชนในการบริหาร
จัดการ 
 

แนวทางเสริม 
    ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
เ พื่ อ ทํ า หน า ที่ ป ร ะ เ มิ น ผล ก า ร
บริ ห า ร ง า นพ ร อ มแ จ ง ผ ล ก า ร
ประเมินเพื่อนําไปปรับปรุงระบบ
การบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 



องคประกอบที่  7  (ตอ) 

 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

7.3  การสรรหาบุคลากร  และระบบ
การคัดเลอืก 

        
(1) มีนโยบาย แผนงาน  
ระเบียบ ขอกําหนดในการ 
สรรหาผูบริหาร อาจารย และ
บุคลากร 
(2) มี (1) + มีแนวปฏิบัติใน 
การไดมาซึ่ง  ผูบริหาร อาจารย 
และบุคลากร ที่โปรงใสและ
สอดคลองกับนโยบาย 
(3) มี (2) + มีระบบ กลไก 
 การประเมิน ผูบริหาร อาจารย 
และบุคลากรที่ชัดเจน โปรงใส 
เปนธรรม 
(4) มี (3) + มีการประเมิน 
และพัฒนาผูบรหิาร อาจารย และ
บุคลากรอยางตอเนื่อง และแจง
ผลการประเมินใหทราบเพื่อ
นําไปปรับปรุง          
(5) มี (4) + นําผลการ 
ประเมินมาปรับปรุง 
ระบบการสรรหาและพัฒนา 
 

 
 
 
 

      มี น โ ย บ า ย  แ ผ น ง า น  ร ะ เ บี ย บ 
ขอกําหนดในการสรรหาผูบริหาร อาจารย
และบุคลากร (เอกสารหมายเลข 7.3.1) โดย
มี แนวปฏิ บั ติ ใ นกา ร ได ม าที่ โ ปร ง ใ ส
สอดคลองกับนโยบาย (เอกสารหมายเลข 
7 . 3 . 2 )  มี ร ะบบก า ร ปร ะ เ มิ น โ ด ย ใ ช
หลักเกณฑที่ชัดเจน  โปรงใส  เปนธรรม 
(เอกสารหมายเลข 7.3.3) และมีการแจงผล
การประเมินใหทราบเพื่อนําไปปรับปรุง 
(เอกสารหมายเลข 7.3.4) 

 

4 
จุดแข็ง 
   มีนโยบาย แผนงาน ระเบยีบ
ขอกําหนดใน การสรรหา 
ผูบริหาร อาจารยและบุคลากรพรอมทัง้
มีแนวปฏิบัตใินการไดมาที่โปรงใสและ
สอดคลองกับนโยบาย และมรีะบบการ
ประเมนิที่ชัดเจน โปรงใส และเปน
ธรรม 
 

แนวทางเสริม 
     ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
สรรหาและระบบ 
การประเมินอยางตอเนื่องและควรแจง
ผลการประเมินใหผูบริหาร อาจารยและ
บุคลากรทราบ เพื่ อนํ า ไปปรับปรุ ง
พัฒนาการปฏิบัติงาน 



 องคประกอบที่  7  (ตอ) 

 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

7.4  การพัฒนาบุคลากร 

        
(1) มีนโยบายและแผนพัฒนา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(2) มี (1) + มีการกําหนด 
กรอบและคุณสมบัติของ
บุคลากรทีต่รงตามนโยบายและ
แผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) + มีการจัดกจิกรรม 
เพิ่มพูนความรูและทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
(4) มี (3) + มีการจัดกจิกรรม 
สรางเสริมจติสํานึกการมีสวน
รวมในการพัฒนาองคการของ
อาจารยและบุคลากร 
(5) มี (4) + มีการประเมินผล 
การปฏิบตัิงาน และประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร         พรอม
ทั้งนําผลมาใชปรับปรุงการ
ทํางาน 
 

 
 

   มหาวิทยาลัย และหนวยงานระดับคณะ 
ศูนย  สํานัก มีนโยบายและแผนพัฒนา
บุคลากร (เอกสารหมายเลข 7.4.1) โดยได
กําหนดกรอบและคุณสมบัติของบุคลากรที่
ตรงตามนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร 
(เอกสารหมายเลข 7.4.2) มหาวิทยาลัยและ
หนวยงานระดับ คณะ ศูนย สํานัก มีการจัด
กิจกรรมเพิ่มพูนความรู และทักษะโดยสง
อาจารย เจาหนาท่ี และบุคลากรเขารับการ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ (เอกสารหมายเลข 
7.4.3) มหาวิทยาลัยและหนวยงานระดับ 
คณะ ศูนย สํานัก มีการจัดกิจกรรมเพื่อสราง
เสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนา
องคการของอาจารย เจาหนาที่และบุคลากร 
เชน กิจกรรม 5 ส (เอกสารหมายเลข 7.4.4)  

4 จุดแข็ง 

    มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ระดับคณะ  ศูนย  สํ านัก  มี
น โ ยบ า ย และ แผนพัฒน า
บุคลากรโดยมีการกําหนด
กรอบคุณสมบัติของบุคลากร
ท่ี ต ร ง ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ
แผนพัฒนาบุคลากรรวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู
และทักษะในการปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอและมีการจัด
กิจกรรมสรางเสริมจิตสํานึก
การมีสวนรวมในการพัฒนา
องคการของอาจารย เจาหนาท่ี 
และบุคลากร 
 

แนวทางเสริม 

     1.  ควรมีการจัดกิจกรรม
สรางเสริมจิตสํานึกการมีสวน
รวมในการพัฒนาองคการ
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ในระดับมหาวิทยาลัย 
     2 .   ค ว รมี ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร
ปฏิบัติงานและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรทุกหนวยงานรวมทั้งนําผลมา
ใชปรับปรุงการทํางาน 
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ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

7.5 การกําหนดเกณฑภาระงานของ
อาจารย 

        
(1) มีการกําหนดเกณฑภาระ 
งานของอาจารยเปน 
ลายลกัษณอักษร 
(2) มี (1) + มีการประกาศ 
ใชภาระงานของอาจารย 
(3) มี (2) + มีการปฏิบัติ 
การตามภาระงานและรายงานผล
อยางครบถวนของพันธกิจ            
ทั้งหมด 
(4) มี (3) + มีการตรวจสอบ 
และประเมินผลการใชภาระงาน
ของอาจารย 
(5) มี (4) + มีการปรับปรุง 
และพัฒนาเกณฑภาระงานเปน
ระยะ ๆ 
 

 
 
 

      มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเกณฑภาระ
งานของอาจารย เปนลายลักษณอักษร 
( เอกสารหมายเลข  7 .5 .1)  และมีการ
ประกาศใชภาระงานของอาจารย (เอกสาร
หมายเลข 7.5.2) โดยใหอาจารยปฏิบัติตาม
ภาระงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด (เอกสาร
หมายเลข 7.5.3) 

3 จุดแข็ง 

    1.  มีการกําหนดเกณฑภาระ
งานของอาจารย อยางชัดเจน
และเปนลายลกัษณอักษรและ
ประกาศใหทราบทั่ว ทุก
หนวยงาน 
    2.  อาจารยและเจาหนาที่ สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ เพราะทราบเกณฑภาระงาน
ท่ีชัดเจน 
 

แนวทางเสริม 
    ควรมีการประเมนิวพิากษเกณฑภาระ
งานเพือ่ปรับปรุง และพัฒนาใหสอดคลอง
กับการทาํงานตามสภาพความเปนจรงิโดย
พิจารณาจากภารกิจของหนวยงานแตละ
ประเภท เชน คณะ ศูนย สํานัก 
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ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

7.6  การติดตามและประเมินผล 

 
(1) มีแผนปฏิบัติการ 
ประเมินผลการบริหาร จัดการ 
หนวยงานตาง ๆอยางชัดเจน 
และเผยแพรใหบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยรับทราบทั่วกัน 
(2) มี (1) + มีการกําหนด 
และพัฒนาระบบ  รูปแบบ  และ
เครื่องมือประเมินการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับลกัษณะงาน 
(3) มี (2) + มีการประเมิน 
ผลการบริหารจดัการ  ทั้ง
ประเมินตนเอง และ 
การประเมินโดยองคกร 
ตาง ๆ  
(4) มี (3) + มีการจัดสงผล 
การประเมินใหทุกคนและ
หนวยงานที่รับการประเมิน
ทราบ 
(5) มี (4) + มีการปรับปรุง 
แกไขตามผลการประเมินการ
บริหารจัดการ 
 

 
 
 

         มหาวิทยาลัยและหนวยงานระดับ
คณะ  ศูน ย  สํ านั ก  มี แผนปฏิ บั ติ กา ร
ประ เ มิ นผลกา รบริ ห า ร จั ดก า รของ
หนวยงาน อยางชัดเจนและเผยแพรให
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรับทราบทั่ว
กัน (เอกสารหมายเลข 7.6.1) โดยมีการ
กํ า หนดและพัฒน า รู ป แบบรวมทั้ ง
เ ครื่ อ ง มื อประ เมินกา รปฏิ บั ติ ง านที่
สอดคลองกับ ลักษณะงาน  ( เอกสาร
หมาย เลข  7 . 6 . 2 )  มหาวิทยาลั ยและ
หนวยงานระดับ คณะ ศูนย สํานักมีการ
ประเมินผลการบริหารจัดการทั้ งการ
ป ร ะ เ มิ น ตน เ อ ง  และป ร ะ เ มิ น โ ด ย
คณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข 7.6.3) 

3 จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลยัและ 
หนวยงานระดบัคณะ ศูนย 
สํานักมีแผนปฏิบัติการ
ประเมินผลการบริหาร
จัดการอยางชดัเจนและ
เผยแพรใหทราบทั่วกัน 
โดยมีการกําหนดและ
พัฒนารปูแบบ เครื่องมือ
การประเมินการปฏบิัติงาน
ท่ีสอดคลองกบัลักษณะ
งาน 

2. มีการประเมนิผลงาน 
บริหารจัดการ ทั้งประเมนิ 
ตนเอง และประเมนิจาก
คณะกรรมการ 
 

แนวทางเสริม 
     การติดตามและประเมนิผลการ
บริหารจัดการควรมีการเผยแพร ให
บุคลากรทุกคน ในมหาวิทยาลยั
ทราบ และเสนอความคิดเหน็เพื่อ
แกไขและปรับปรุง ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

7.7  การจัดการประชาสัมพนัธ 

        
(1) มีนโยบาย และจัดระบบ 
การสื่อสารการประชาสัมพันธ
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทีช่ดัเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
(2) มี (1) + มีแผนดําเนินงาน 
การสื่อสารการประชาสัมพันธที่
สอดคลองกับนโยบาย 
(3) มี (2) + มีกลไก 
การดาํเนินงานอยางมี 
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
เปนระบบ 
(4) มี (3) + มีการติดตาม 
ประเมินผลการสื่อสารการ
ประชาสัมพันธทั้งภายในและ 
ภายนอกมหาวิทยาลัยทกุระดับ
และทุกรูปแบบ 
(5) ม ี(4) + นําผล 
การประเมินมาปรับปรุงระบบ
การสื่อสารการประชาสัมพันธ
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 

 
 

    มหาวิทยาลัยมีนโยบายและจัดระบบ
การสื่อสารการประชาสัมพันธทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันที่ชัดเจน (เอกสาร
หมายเลข 7.7.1) โดยมีแผนดําเนินงานการ
สื่อสารที่สอดคลองกับนโยบาย (เอกสาร
หม า ย เ ลข  7 . 7 . 2 )  และ มี กลไกก า ร
ดํ า เนินงานอย างมีประสิทธิภาพและ
เชื่อมโยงกันเปนระบบ (เอกสารหมายเลข 
7.7.3) ไดมีการติดตามประเมินผลการ
สื่อสารประชาสัมพันธ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดับและทุก
รูปแบบ (เอกสารหมายเลข 7.7.4) รวมท้ัง
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
สื่อสารการประชาสัมพันธ  ( เอกสาร
หมายเลข 7.7.5) 
      

5 จุดแข็ง 

    1.  มหาวิทยาลัยมี
นโยบายและแนวทางใน
การจัดระบบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธอยางชดัเจน 
มีกลไกการดําเนินการอยาง
มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง
อยางเปนระบบ มีการ
ประเมินผลและติดตามผล
การประเมินเพื่อทําการ
ปรับปรุงระบบการสื่อสาร
การประชาสัมพันธท้ัง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
    2.  มีผูรับผิดชอบดําเนนิงานการ
ประชาสัมพนัธเพื่อใหสามารถ
เช่ือมโยงกันระหวางหนวยงานตาง 
ๆ ได 
 

แนวทางเสริม 
     1.  ควรมีการจัดการ
ประชาสัมพนัธใหครบใน 
แตละหนวยงานของมหาวิทยาลยั 
     2.   ควรศึกษาวจิัยถึงปญหาดาน
การประชาสัมพนัธอยางเจาะลึก เพื่อ
สรางกลไกการดาํเนนิงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

7.8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

        
(1) มีนโยบายหรือแผน 
การจดัตั้งฐานขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 
(2) มี (1) + มีแผน 
ดําเนินการและกจิกรรมในการ
จัดทํา และพัฒนาระบบ
สารสนเทศภายในสถาบัน 
(3) มี (2) + มีบุคคล 
หรือคณะบุคคลรับผดิชอบ
บริหาร  จัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบรกิาร 
(4) มี (3) + มีการใช 
ระบบเครือขายขอมูลและ
เชื่อมโยงกันทุกหนวยงาน 
(5) มี (4) + มีการ 
ประเมินผลการดําเนินงานและ
นําผลการประเมนิไปพัฒนา
ปรับปรุงการบรหิารจดัการและ
ระบบสารสนเทศ 
 

 
 
 

      มหาวิทยาลัยมีนโยบายและ 
แผนงานตั้งฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทั้ งในระดับมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานในระดับ  คณะ  ศูนย  สํานัก 
( เอกสารหมายเลข  7.8.1)  โดยมีแผน
ดําเนินการและกําหนดกิจกรรมในการ
จั ดทํ า และพัฒนาระบบสารสน เทศ 
(เอกสารหมายเลข  7.8.2) มีบุคคลหรือ
คณะรับผิดชอบบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร  ( เอกสาร
หมายเลข  7 .8 .3)  และมีการใชระบบ
เครือข ายขอมูลและ เชื่ อมโยงกันทุก
หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 7.8.4) 

4 จุดแข็ง 
    1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายและ
แผนการจัดตั้งฐานขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร  มีแผนดําเนินการ 
และกําหนด 
กิจกรรมในการจัดทําและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
    2.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
บริหารและจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการบริการ 
 

แนวทางเสริม 
     ควรเ ช่ือมโยงระบบเครือขาย
ขอมูลภายในใหครบทุกหนวยงาน
เพื่อการบริหารและการบริการที่
สมบูรณ เต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัย
จะไดใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี 
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ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

8.1 แหลงงบประมาณ 

        
(1) มีการจัดทาํคําของบ 
ประมาณแผนดนิที่

สอดคลองกับ  แผนงานและ
โครงการของมหาวิทยาลัย 
(2) มี (1) + มีระเบียบ ขอ 
บังคับ เกี่ยวกับการเก็บ
คาธรรมเนียมการขอรับ 
การบริการจากมหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) + มีแผนและ 
กําหนดคุณสมบัติผูรับผดิชอบ
ในการหารายไดจาก 
สินทรัพยของมหาวิทยาลัย 
(4) มี (3) + มีความรวมมือ 
กับองคกรภายนอกหรือ  
หนวยงานอื่นในการระดม
เงนิทุน 
(5) มี (4) + มีการสรรหา 
และระดมเงินทุนจากบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

      มหาวิทยาลัยมอบหมายทุกหนวยงาน
จัดทําคําของบประมาณแผนดินที่สอดคลอง
กับแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 8.1.1) มีระเบียบขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย เ ก่ียวกับการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการขอบริการดานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย  ( เอกสารหมายเลย  8 .1.2) 
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการหารายได  ( เอกสาร
หมายเลข  8.1.3) และมีความรวมมือจาก
องคกรภายนอกในการระดมเงินทุนกอตั้ง
มูลนิธิสรรหาและ ระดมเงินทุนท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
8.1.4และ8.1.5) 
 

5 จุดแข็ง 
    มหาวิทยาลัยมีระเบียบขอบังคับ
ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม มีการ
จัดทําคําของบประมาณแผนดินที่
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น ง า น แ ล ะ
โครงการ 
 

แนวทางเสริม 
    มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมี
ก า รห าร า ย ได เ พิ่ ม จ ากกา รจั ด
กิ จกรรมบริก า รแกชุมชนด าน
วิชาการ 
สันทนาการ ฯลฯ ตลอดจนบริหาร
จัดการพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยใหได
ประโยชนสูงสุด ควรระดมทุนจาก 
องคกรและบุคคลตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยใหมาก
ขึ้น 
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แข็งและแนวทางเสริม 

8.2  การจัดสรรงบประมาณ 

        
(1) มีการจัดทาํรายละเอียด 
การจดัสรรงบประมาณ 
ประจําป 
(2) มี (1) + มีการจัดทํา 
แผนงานจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกับปรชัญา 
วิสัยทัศน  พันธกิจและ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) + มีการนําขอมูล 
ความตองการของทุก
หนวยงานมาใชในการจัดสรร
งบประมาณ 
(4) มี (3) + มีการวิเคราะห 
และคํานวณตนทุนกิจกรรมแต
ละภารกิจ เพื่อ 
การจดัสรรงบประมาณ 
(5) มี (4) + มีการประเมิน 
และติดตามการใช  
งบประมาณ  และเผยแพรให
ประชาคมรับทราบ 
 

  
 
 

        มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายให
หนวยงานจัดทํารายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ 
ประจําปของแตละหนวยงาน  ( เอกสาร
หมายเลข 8.2.1) มหาวิทยาลัยมีการประชุม
ชี้แจงผูบริหารและผูเก่ียวของทุกหนวยงาน
ไ ด รั บ ท ร า บ เ พื่ อ ใ ห แ ผ น ง า น จั ด ส ร ร
งบประมาณใหสอดคลองกับ  ปรั ชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค (เอกสาร
หมายเลข 8.2.2) มหาวิทยาลัยนําขอมูลความ
ตองการของหนวยงานมาใชในการจัดสรร
งบประมาณ (เอกสารหมายเลข 8.2.3) และมี
การวิเคราะหและคํานวณตนทุนกิจกรรมแต
ละกิจกรรมของหนวยงานและคณะ  เพื่อ
จัดสรรงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 8.2.4) 
มหาวิทยาลัยไดติดตามผลการประเมินและ
ติดตามการใชงบประมาณของหนวยงานเปน
รายไตรมาสและเผยแพรใหหนวยงานตาง ๆ 
รับทราบ (เอกสารหมายเลข 8.2.5) 

 

5 
จุดแข็ง 
     มหาวิทยาลยักําหนดนโยบาย
แนวการจัดทํา 
งบประมาณใหทุกหนวยงาน
รับทราบ 
 

แนวทางเสริม 
    มหาวิทยาลยัควรกําหนดระบบ
วิเคราะหและคาํนวณตนทนุของ
กิจกรรมใหทุกหนวยงานมีสวนรวม
ในการดาํเนนิการ และมแีบบแผน
ในการวเิคราะห เปนไปในแนวทาง
เดียวกนั 



องคประกอบที่  8  (ตอ) 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

8.3  ระบบบัญชีและการตรวจสอบ 

 
(1) มีการจัดตั้งและกําหนด 
คุณสมบัติคณะกรรมการ 
ดูแลระบบบัญชีและการ
ตรวจสอบ 
(2) มี (1) + มีการรายงาน 
ผลการใชงบประมาณตาม  
แผนงาน  โครงการ 
(3) มี (2) + มีการวิเคราะห 
คาใชจายตามกิจกรรมและ
ภารกิจ 
(4) มี (3) + มีระบบการ 
ตรวจสอบภายในและภายนอก
ที่สอดคลองและโปรงใส 
(5) มี (4) + มีการรายงาน 
ผลการตรวจสอบให 
ประชาคมทราบ และนําผลมา
ใชปรับปรุง 
 

 
 
 
 

    มหาวิทยาลั ยใช ระ เ บียบสภาประจํ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนเกณฑในการ
จัดตั้งและกําหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ
ดูแลระบบบัญชีและตรวจสอบให เปน
ปจจุ บันสามารถตรวจสอบได  ( เอกสาร
หมายเลข 8.3.1) มีการรายงานผลการใชเงิน
งบประมาณตามแผน /โครงการ  (เอกสาร
หมายเลข 8.3.2)มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห
คาใชจายในเอกสารโครงการจดักจิกรรมทีข่อ
อนุมัติ  ( เอกสารหมายเลข  8 .3.3)  มีการ
ตรวจสอบภายในและภายนอกที่โปรงใส 
(เอกสารหมายเลข 8.3.4) และรายงานผลการ
ตรวจสอบงาน 
ก า ร เ งิ นบัญ ชี และพั ส ดุ ตลอดจนสรุ ป
ขอสังเกตปญหาขอเสนอแนะใหอาจารยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบ (เอกสาร
หมายเลข 8.3.5) 

5 จุดแข็ง 
    มหาวิทยาลยัมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการดูแลระบบบญัชีและ
ตรวจสอบ โดยใชระเบียบสภา
ประจาํมหาวิทยาลยัราชภัฏรวมท้ังมี
การรายงานผลการใชงบประมาณ 
และมรีะบบตรวจสอบ 
 

แนวทางเสริม 
      มหาวิทยาลยัควรนาํผลวิเคราะห
คาใชจาย 
ตามกิจกรรมและภารกิจ 
มาวางเปนเกณฑการใชจายปตอไป 



องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

   
 
 
 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

9.1  นโยบายและแผน 
 
(1) มีนโยบายและแผนงาน 
การประกันคุณภาพที่เปนลาย
ลักษณอักษร 
(2) มี (1) + มีคณะ 
กรรมการประกนัคุณภาพของ
สํานักเปนผูกาํหนดนโยบาย 
(3) มี (2) + ประชาคมม ี
สวนในการพัฒนาแผนงาน
กิจกรรม และสรางความเขาใจ
รวมกัน 
(4) มี (3) + มีการประเมิน 
นโยบายและแผนงาน 
การประกันคุณภาพทุกป 
(5) มี (4) + มีการปรับ 
นโยบายและแผนงาน 
การประกันคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 
 

 

   มหาวิทยาลัยมนีโยบายและแผนงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาเปนลายลักษณ
อักษรท่ีเผยแพรดวยส่ือที่หลากหลาย 
(เอกสารหมายเลข 9.1.1) โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเปนผูกาํหนดนโยบาย
ระดับมหาวิทยาลยั และทุกหนวยงาน
ภายในมคีณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษารับนโยบายของมหาวิทยาลยัไป
กําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 9.1.2) มี
การจัดการประชุมเพื่อเปดโอกาสให
ประชาคมมสีวนรวมในการพฒันา
แผนงาน กิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและสรางความเขาใจรวมกนั 
(เอกสารหมายเลข 9.1.3) มีการ
ประเมนิผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย
และแผนงานประกันคณุภาพการศึกษา
เมื่อสิน้ปการศึกษา (เอกสารหมายเลข 
9.1.4) และมีการปรบันโยบายและ
แผนงานการประกนัคณุภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเปนระยะ ๆ (เอกสาร
หมายเลข 9.1.5) 
   
      

5 
 จุดแข็ง 

     มหาวิทยาลยัและทุกหนวยงาน
ภายในมีนโยบายและแผนงาน
ประกนั 
คุณภาพการศึกษาทีช่ัดเจนสามารถ
นาํลงสูการปฏิบัตไิดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

แนวทางเสรมิ 
     ควรมีการปรบันโยบายและ
แผนงานประกันคณุภาพระดับ
หนวยงานเปนระยะ ๆ และตอเนื่อง 

 
 
 



องคประกอบที่  9  (ตอ) 

 
 
 

ตัวช้ีวัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

9.2  ระบบและกลไกการดําเนนิการ 

        
(1) มีคณะกรรมการและ 
หนวยงานรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 
(2) มี (1) + มีการกําหนด 
ภารกิจของ คณะกรรมการ และ 
เจาหนาที่ เปนลายลกัษณอักษร 
(3) มี (2) + มีการใชระบบ 
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ 
(4) มี (3) + มีการดําเนิน 
งานที่เปนระบบและสอดคลอง
สัมพันธกับกลไกการประกัน
คุณภาพที่มีอยู 
(5) มี (4) + มีการประเมิน 
ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพ และนําผลการประเมิน  
มาปรับปรุง 
การดาํเนินงาน 
 

 
 
 
 
 

  มหาวทิยาลัยมีสํานักประกนัคุณภาพ
การศึกษาและมคีณะกรรมการสาํนัก
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและมีผูแทนจาก
หนวยงานภายในมาปฏิบัติงานและ
ประสานความรวมมือ (เอกสาร
หมายเลข 9.2.1) มกีารกาํหนดภารกิจ
ของสาํนักและหนาที่ของคณะกรรมการ
เปนลายลักษณอักษร (เอกสารหมายเลข 
9.2.2) มีการใชระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการประกนัคณุภาพการศึกษาทัง้
ระดับมหาวิทยาลยัและหนวยงาน 
(เอกสารหมายเลข 9.2.3) มีการ
ดําเนนิงานที่เปนระบบและสอดคลอง
สัมพนัธกับกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.2.4)  

4 
จุดแข็ง 

     มหาวิทยาลัยมีระบบ
และกลไกการดําเนิน 
การประกันคณุภาพที่มี
ความแข็งแกรงสามารถ
ประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน
ภายในไดอยางทั่วถึง 
 

แนวทางเสรมิ 
    ควรมีการประเมนิระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพและนาํผล
การประเมนิมาปรบัปรุงการ
ดําเนนิงานทั้งระดบัหนวยงานและ
ระดับมหาวิทยาลยั  



   องคประกอบที่  9  (ตอ) 

 
 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

9.3  การประกนัคุณภาพภายใน 

        
(1) มีการสรางความเขาใจ 
เรื่องการประกันคุณภาพเปน
ระยะ ๆ 
(2) มี (1) + มีการจัดทําคู 
มือ และเอกสาร  ตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
(3) มี (2) + มีบรรยากาศ

ที่ 
เอ้ืออํานวย  และมีระบบการ
ตรวจสอบภายในอยาง
กัลยาณมิตร 
(4) มี (3) + มีการประเมิน 
ตนเองและรายงานผล เพื่อ
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และ
นําไปปรับปรุงพัฒนา 
(5)  ม ี(4) + มีการนําแนว 
ความคิดใหม ๆ เพื่อ
เสนอแนะทางเลือกในการ
ประกันคุณภาพ 
 
 

 

   มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมสัมมนาใน
การสรางความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปน
ระยะ ๆ (เอกสารหมายเลข 9.3.1) มีการจัดทํา
คูมือและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเผยแพรแกหนวยงานและ
บุคลากร (เอกสารหมาย 9.3.2 ) มีการสราง
ความเขาใจรวมกัน บริการใหคําแนะนําแก
หนวยงานเพื่อเตรียมการรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  และมีระบบการ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา  โดย
แต งตั้ งบุ คล ากรของมหาวิ ทย าลั ย และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอ่ืนที่ผานการอบรมและมี
สัมฤทธิผลในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามา
ร วมกันประ เมิน คุณภาพการศึ กษาของ
หนวยงาน  โดยมีการประชุมชี้แจงวางแผน
ประเมินและจัดทํากําหนดการกอนตรวจ
ประเมินแจงแกหนวยงานทราบและประเมิน
คุณภาพอยางกัลยาณมิตร (เอกสารหมายเลข 
9.3.3) มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
วิเคราะหจุดออนจุดแข็งและนําไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพทั้ งระดับมหาวิยาลั ยและ
หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 9.3.4) มีการ
แสวงหาแนวทางใหม  ๆ  เพื่ อ เสนอแนะ
ทางเลือกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

4 จุดแข็ง 
      มีการสรางความเขาใจการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาดวยวิธีที่
หลากหลายและตอเนือ่งมีระบบการ
ตรวจสอบภายในอยางกัลยาณมิตร
และมีประสิทธิภาพ เพื่อการพฒันา
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและ
หนวยงาน 
 

แนวทางเสรมิ 
     ควรมีการนาํแนวความคิด 
ใหม ๆ มารวมกนักําหนดทางเลือก
ในการประกนัคุณภาพ 
 



องคประกอบที่  9  (ตอ) 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

9.4  การประกนัคุณภาพภายนอก 

        
(1) มีหลักฐานแสดงผล 
การประเมินคุณภาพภายในเก็บ
ไวอยางเปนระบบ 
(2) มี (1) + มีการนําผล 
การประเมินภายในมาวางแผน
ในการปรับปรุง 
(3) มี (2) + มีการจัด 
เตรียมขอมลูและหลักฐาน
แสดงผลการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประเมินภายนอก 
(4) มี (3) + มีการจัด 
ประชุมบุคลากรทุก  หนวยงาน
เพื่อทําความเขาใจและเตรียม
ความพรอมรองรับการประเมิน
จากองคกรภายนอก 
(5) มี (4) + มีการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาจาก 
องคกร ภายนอก  และนําผล
การประเมินมาปรับปรุง และ 
พัฒนา 
 

 

  มหาวิทยาลัยและทุกหนวยงานของ
มหาวิทยาลยัจัดเก็บหลักฐานแสดงผล
การประเมนิคุณภาพภายในไวอยางเปน
ระบบ (เอกสารหมายเลข 9.4.1) มีการนาํ
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน
มาประกอบการพจิารณาวางแผน
ปรับปรุงการดาํเนนิงานของมหาวิทยาลัย
และหนวยงาน (เอกสารหมายเลข 9.4.2)
มีการจัดเตรยีมขอมูลและหลักฐานอางอิง
แสดงผลการดาํเนนิงานเพือ่การประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายนอก (เอกสาร
หมายเลข 9.4.3) มกีารจัดประชุม
บุคลากรทุกหนวยงานเพือ่ทําความเขาใจ
และเตรียมความพรอมรบั 
การประเมนิจากองคกรภายนอก 
(เอกสารหมายเลข 9.4.4) มหาวิทยาลยัได
ดําเนนิการขอรับ 
การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายนอก
จากสาํนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศึกษาตามกาํหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2545 และไดนาํผลการ
ประเมนิคุณภาพการศึกษามา
ประกอบการจัดทาํแผนพฒันา
มหาวิทยาลยั (เอกสารหมายเลข 9.4.5) 
 
 
 

5 จุดแข็ง 
   มหาวิทยาลยัไดรบัการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะผู
ประเมนิการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ของสาํนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
แลว 
 

แนวทางเสรมิ 
   ควรนาํผลการประเมนิมาปรับปรุง
และพฒันาการดาํเนนิงานตอไป 



องคประกอบที่  9  (ตอ) 

 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

จุดออนและแนวทางแกไข/จุด
แข็งและแนวทางเสริม 

9.5  การประชาสัมพันธการประกนั
คุณภาพ 

        
(1) มีนโยบายและจดัระบบ 
การประชาสัมพนัธ 
การประกันคุณภาพที่ชัดเจน 
(2) มี (1) + มีแผนดําเนิน 
งานการประชาสมัพันธการ
ประกันคุณภาพที่สอดคลอง
กับนโยบาย 
(3) มี (2) + มีกลไกการ 
ดําเนินงานการประชาสัมพันธ 
การประกัน 
คุณภาพอยางหลากหลายและ
เปนระบบ 
(4) มี (3) + มีการติดตาม 
ประเมินผล 
การประชาสัมพนัธการ
ประกันคุณภาพ 
(5) มี (4) + นําผล 
การประเมินมาปรับปรุงงาน 
ประกันคุณภาพ 
 

 
 
 

   มหาวิทยาลัยมีนโยบายและจัดระบบ
การประชาสัมพันธการประกันคุณภาพ
เปนลายลักษณอักษร (เอกสารหมายเลข 
9 . 5 . 1 )  มี แ ผ น ดํ า เ นิ น ง า น ก า ร
ประชาสัมพันธที่สอดคลองกับนโยบายที่
กําหนด  ( เอกสารหมายเลข  9.5.2) มี
คณะกรรมการในแต ละหน วยงาน
ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า  มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
ประชาสัมพันธการประกันคุณภาพ
หลากหลายและเปนระบบทั้ งระดับ
มหาวิทยาลัยและของหนวยงาน (เอกสาร
หมายเลข 9.5.3) 
 

3 จุดแข็ง 
    มีกลไกและระบบการ
ประชาสัมพนัธท่ีมคีุณภาพ 

 

 

แนวทางเสรมิ 
   ควรมีการติดตามประเมนิผลการ
ประชาสัมพนัธการประกนัคุณภาพ
เพื่อนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ประชาสัมพนัธการประกนัคุณภาพให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนสรุป 



 
 
   

 
 จากผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา  2546   

ต้ังแต  1  มิย. 2546  ถึง  31  พค. 2547  พบวาสวนใหญมีแนวทางเสริม  เพื่อพัฒนาท้ัง  9   
องคประกอบดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองซ่ึงกันและกัน  และทุกหนวยงาน  รวมทั้งบุคลากรทั้ง
ภายนอกและภายในมีสวนรวมในการกําหนด  สามารถนําไปจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการได
อยางมีประสิทธิภาพ  ประชาคมรับรูไดจากสื่อท่ีหลากหลาย  แตเม่ือสภาพสังคมเปลี่ยนไป  บรรดา
คณาจารย  ผูทรงคุณวุฒิ  และบุคลากรทุกฝายไดปรับแผนกลยุทธใหเปนรูปธรรมที่นําไปสูการพัฒนา
ไดตามสภาพจริง 

 
 
 
   

 จากการประเมินตนเองพบวา  มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง  ดังน้ีคือ มหาวิทยาลัย 
มีการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโปรแกรมทุกโปรแกรมวิชา
ไดจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  และมีการประชุม  สรางความเขาใจการจัดอาจารยผูสอนให
ตรงกับคุณวุฒิ  ความรู  ความสามารถและประสบการณ 
 คณาจารยแจงแนวการสอนใหนักศึกษาทราบกอนเรียนทุกรายวิชา  ในการสอนอาจารยใช
เทคนิคในการจัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  วิทยากรในทองถ่ินมีสวนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนดวยในบางรายวิชา  ตลอดจนใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย  และมี
คณะกรรมการสรุปผลการประเมินแจงใหอาจารยทราบเพื่อพัฒนาการสอนของตน 
 คณาจารยมีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  พัฒนาเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนในการพัฒนาอาจารย  และสงอาจารยเขารับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
 ในดานการวัดผลและประเมินผล  มหาวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการวิชาการคอย
ควบคุมดูแลใหเปนไปตามระเบียบ  ใชวิธีการหลากหลายในการวัดผลมีคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปจุดออน แนวทางแกไข จุดแข็ง แนวทางเสริมและขอเสนอแนะ 
เพื่อพัฒนาเปนรายองคประกอบ 

 
 
 

องคประกอบที่  1  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถปุระสงค  และแผนงาน 

 
 
 

องคประกอบที่  2  การเรยีนการสอน 



ความถูกตองเหมาะสมในการวัดผลและประเมินพรอมท้ังแจงผลการประเมินใหนักศึกษาทราบเปน
ลายลักษณอักษร 
 ในดานการฝกประสบการณวิชาชีพ  มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพอยางเปนระบบทุกคณะ  และมีแหลงฝกประสบการณอยางเพียงพอ  และสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
 มีหองเรียนและหองปฏิบัติการสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยูในสภาพพรอมใชและ
เพียงพอ  คณะตาง ๆ มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการคนคืนสารสนเทศ  และสนับสนุนให
อาจารยผูสอนผลิตส่ือและวัสดุการสอน 
 จากจุดแข็งท้ังหมดดังกลาวมาแลวนั้น  มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางเสริมเพื่อพัฒนาดังตอไปน้ี 
 มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสนองความตองการของผูเรียนกอนเปดสอน
หลักสูตรใดควรมีการศึกษาวิจัยความตองการของทองถ่ินดวย  นักศึกษาสามารถมีสวนรวมในการ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและปรับแผนการเรียนได 
 ในการรับนักศึกษาเขาเรียนควรมีการประชาสัมพันธอยางกวางขวางหลายรูปแบบเพื่อใหได
นักศึกษาตรงกับความตองการของโปรแกรมวิชา  สําหรับในเรื่องการเรียนการสอนนั้นควรจัดประเมิน
การสอนของอาจารยในทุกรายวิชา  และคณะกรรมการสรุปผลแจงใหอาจารยผูสอนทราบอยางเปน
ระบบเพื่ออาจารยจะไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และควรใหความรูกับคณาจารย  ในเรื่องการวัดผลประเมินผล  อยางตอเนื่องตลอดจนสนับสนุนให
อาจารยผูสอน  ทําการวัดผลและประเมินผลในทุกรายวิชา  ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  มหาวิทยาลัย
ควรสรางความสัมพันธอันดีกับแหลงฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมความพรอมในการฝก
ประสบการณวิชาชีพแบบสหกิจศึกษาในบางสาขาวิชา 
 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหมีการใชระบบฐานขอมูลอยางกวางขวางและปรับปรุงใหทันสมัย 
 

 
 
     

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ไดมีนโยบาย  แผนงานและโครงการในจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหครอบคลุม  คุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงคโดยมอบหมายใหคณะทั้ง  4  คณะ  ไดแก  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการและ
คณะครุศาสตร  และมีสํานักกิจการนักศึกษา  เปนหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงาน  และมีศูนย
ภาษา  ศูนยคอมพิวเตอร  ใหการสนับสนุนชวยพัฒนาทักษะความรู  ดานภาษาตางประเทศและ
คอมพิวเตอร 
 ผลจากความรวมมือ  ทําใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถนํากิจกรรมไปปฏิบัติไดจริง  
โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยและทองถ่ินมีสวนรวมในการกําหนดแผนงานและโครงการ  พรอมกับ
เผยแพรใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยและทองถ่ินไดทราบโดยผานส่ือการประชาสัมพันธของ

 
 
 

องคประกอบที่  3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 



มหาวิทยาลัยไดแกวารสารพิกุลจัน  ระบบโทรทัศนวงจรปด  ระบบเสียงตามสายหลังจากการจัด
กิจกรรมเสร็จส้ินไดมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมแตละกิจกรรม  เพื่อนําผลมาปรับปรุงพัฒนา
นโยบายแผนงานและโครงการใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ในการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยไดมอบหมาย
ใหคณะทั้ง  4  คณะ  ศูนยภาษา  ศูนยคอมพิวเตอรดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยมีการ
คัดเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับกิจกรรม  และมอบหมายใหสํานักกิจการนักศึกษา  เปนหนวยงาน
กลางทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก 
 มหาวิทยาลัย  มีแผนงานการจัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินชีวิต  โดยไดจัดทําเปนโครงการ
และเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมโดยผานคณะกรรมการองคการนักศึกษาภาคปกติ  ภาค
สมทบและภาคบุคลากรประจําการ (กศ.บป) 
 

จากจุดแข็งดังกลาวนี้  มหาวิทยาลัยควรดําเนินการตามแนวทางเสริมเพื่อพัฒนาดานกิจกรรม
นักศึกษาไดแก ควรใหบุคลากรในทองถ่ินไดมีโอกาสในการเขามามีสวนรวมในสวนของการกําหนด  
นโยบายแผนงานและโครงการใหมากขึ้น  ตลอดจนการพัฒนาระบบการประเมินผล 
ติดตามผลใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เพื่อจะไดนําผลมาพัฒนาปรับปรุงได  อยางเปนรูปแบบที่ชัดเจน
ขึ้น  และควรหาวิธีการหรือมาตรการใหนักศึกษาเขามาท่ีสวนรวมในกิจกรรมใหมากขึ้น 
 
 
     

 มหาวิทยาลัยมีทั้งนโยบาย  แผนงาน  ทุนและการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยคอนขางมาก  
แตขาดผูวิจัยและผลงานวิจัยที่หลากหลาย  ทําใหงานวิจัยมีนอยกวารอยละ  5  ของคณาจารยในแต
ละคณะ  และแตละหนวยงาน  ผลจากการดําเนินงานปการศึกษานี้ทําใหมหาวิทยาลัยตองเรงรัด
สนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัยเปนทีม  รวมกับภูมิปญญาทองถ่ิน  ทํางานวิจัยที่สอดคลองและสนอง
ความตองการของชุมชน  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับทองถ่ินและระดับ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 การบริการทางวิชาการสูทองถ่ินและสังคมนับเปนภารกิจอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีจุด
แข็งคือ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย  แผนงาน  และแผนกลยุทธการบริการวิชาการสูทองถ่ินและสังคม  
โดยบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการกําหนด  มีการประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงาน  และมี
การประเมนิและติดตามผลการดําเนินงาน 

 
 
 

องคประกอบที่  4  การวิจยั 

 
 
 

องคประกอบที่  5  การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 



 หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตามแผนงานเพื่อ
บริการสูทองถ่ินและสังคม  และมีการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ  ความคุมคาและนําผลมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
 

อยางไรก็ตาม  ถึงแมวาผลการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกงสังคมของมหาวิทยาลัย
ในปการศึกษา  2546  จะอยูในระดับท่ีเปนจุดแข็ง  แตมหาวิทยาลัยก็ควรมีแนวทางเสริมเพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานดานนี้ใหมีคุณภาพมากขึ้นไดแก  ควรศึกษา  สํารวจความตองการของทองถ่ิน
และสังคมในการรับบริการจากมหาวิทยาลัย  เพื่อจะไดดําเนินกิจกรรมการบริการวิชาการ  ท่ีตรงตาม
ความตองการแทจริง  ของทองถิ่นและสังคม 
 ควรนําผลการประเมินการดําเนินงานมาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานกิจกรรมหรือโครงการใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการใหหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการหรือ
สภาพปจจุบันของทองถ่ินและสังคม 
 
 
 
 
 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย  แผนงานและแผนกลยุทธซ่ึงกําหนดไวและเผยแพรอยางชัดเจนโดย
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีสวนรวมและรับทราบทําใหมีสอดคลองกับปรัชญา  
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคที่ทุกคนสามารถรวมกันดําเนินกิจกรรมตามนโยบายได 
 มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปวัฒนธรรมเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามนโยบาย  
โครงการและกิจกรรมตาง ๆ  ซ่ึงมีการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน  ๆ  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ทําใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมตาง  ๆ  ตลอดปการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมมีกลไกสนับสนุนการ
ดําเนินงานกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในกิจกรรมตาง  ๆ  อยางตอเน่ือง 
 ในปการศึกษา  2546  มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยาง
มีคุณภาพในระดับท่ีเปนจุดแข็ง  และในปการศึกษาตอไปมหาวิทยาลัยควรมีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงโครงการและกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 
 
 

 
 
 
 

 มีนโยบายการบริหารแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการที่บุคลากรท้ังภายในและภายนอกมีสวน
รวมในการกําหนดพรอมท้ังนําไปสูการปฏิบัติ  พรอมทั้งมีประเมินผลการดําเนินการ 

 
 
 

องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

 
 
 

องคประกอบที่  7  การบรหิารและการจดัการ 



 มีโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงานท่ีสอดคลองชัดเจนเนนการมีสวนรวมของ
บุคลากรภายในและภายนอกมีการนําขอมูลสารสนเทศมาใชประโยชนในการบริหารจัดการ 
 มีนโยบาย  แผนงาน  ระเบียบขอกําหนดใน  การสรรหาผูบริหาร  อาจารยและบุคลากร
พรอมทั้งมีแนวปฏิบัติในการไดมาที่โปรงใสและสอดคลองกับนโยบาย  และมีระบบการประเมินที่
ชัดเจน  โปรงใส  และเปนธรรม 
 มหาวิทยาลัยและหนวยงานระดับคณะ  ศูนย  สํานัก  มีนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรโดย
มีการกําหนดกรอบคุณสมบัติของบุคลากรที่ตรงตามนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรรวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมเพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและมีการจัดสรางเสริมจิตสํานึก
การมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรของอาจารย  เจาหนาที่  และบุคลากร 
 มีการกําหนดเกณฑภาระงานของอาจารย  อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษรและประกาศ
ใหทราบทั่วถึงทุกหนวยงาน 
 อาจารยและเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะทราบเกณฑภาระงานที่
ชัดเจน 
 มหาวิทยาลัยและหนวยงานระดับคณะ  ศูนย  สํานัก  มีแผนปฏิบัติการประเมินผลการบริหาร
จัดการอยางชัดเจนและเผยแพรใหทราบทั่วกัน  โดยมีการกําหนด  และพัฒนารูปแบบเครื่องมือการ
ประเมินการปฏิบัติงาน  ที่สอดคลองกับลักษณะงาน 
 มีการประเมินผลงานบริหารจัดการ  ทั้งประเมินตนเอง  และประเมินจากคณะกรรมการ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวทางในการจัดระบบการสื่อประชาสัมพันธอยางชัดเจน  มี
กลไกการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงอยางเปนระบบ  มีการประเมินผลและติดตามผล
การประเมินเพื่อทําการปรับปรุงระบบการสื่อสารการประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 มีผูรับผิดชอบดําเนินงานการประชาสัมพันธเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานตาง  
ๆ  ได 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนการจัดต้ังฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีแผน
ดําเนินการและกําหนดกิจกรรมในการจัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 มีคณะกรรมการรับผิดชอบบริหารและจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ 
 ในปการศึกษา  2546  มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานดานการจัดการที่ดี  อยูในระดับที่
เปนจุดแข็ง  ในปการศึกษาตอไปมหาวิทยาลัยควรดําเนินการตามแนวทางเสริมไดแก  ควรให
บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการประเมินนโยบาย  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการพรอมทั้งแจงให
บุคลากรที่เก่ียวของทราบ  และนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ประเมินผลการบริหารงานพรอมแจงผลการ
ประเมินเพื่อนําไปปรับปรุงระบบการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  



 ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบการสรรหาและระบบการประเมินอยางตอเนื่องและควรแจงผล
การประเมินใหผูบริหาร  อาจารยและบุคลากรทราบเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 ควรมีการจัดกิจกรรมสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรอยางนอยภาค
เรียนละ  1  คร้ัง  ในระดับมหาวิทยาลัย 
 ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทุกหนวยงานรวมทั้ง
นําผลมาใชปรับปรุงการทํางาน 
 ควรมีการประเมินวิพากษเกณฑภาระงานเพื่อปรับปรุง  และพัฒนาใหสอดคลองกับการ
ทํางานตามสภาพความเปนจริงโดยพิจารณาจากภารกิจของหนวยงานแตละประเภท  เชน  คณะ  ศูนย  
สํานัก 
 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ  ควรมีการเผยแพรใหบุคลากรทุกคน  ใน
มหาวิทยาลัยทราบ  และเสนอความคิดเห็น  เพื่อแกไขและปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ควรมีการจัดการประชาสัมพันธใหครบในแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
 ควรศึกษาวิจัยถึงปญหาดานการประชาสัมพันธอยางเจาะลึก  เพื่อสรางกลไกการดําเนินงานที่
มีประสิทธิภาพ 
 ควรเชื่อมโยงระบบเครือขายขอมูลภายในใหครบทุกหนวยงานเพื่อการบริหารและการบริการ
ที่สมบูรณเต็มรูปแบบ  มหาวิทยาลัยจะไดใชประโยชนอยางเต็มที่ 
 

 
 
 
 

 มหาวิทยาลัยมีระเบียบขอบังคับในการเรียนเก็บคาธรรมเนียม  มีการจัดทํา 
คําของงบประมาณแผนดินท่ีสอดคลองกับแผนงานและโครงการ  มีแนวการจัดทําใหหนวยงาน
รับทราบ 
 จัดและต้ังคณะกรรมการดูและระบบบัญชีและตรวจสอบ  โดยใชระเบียบสภาประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรวมทั้งมีการรายงานผลการใชงบประมาณและมีระบบตรวจสอบ 
 เพื่อใหการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยควร
สงเสริมใหมีการหารายไดเพิ่ม  จากการจัดกิจกรรมบริการแกชุมชนดานวิชาการ  สันทนาการ  ฯลฯ  
ตลอดจนบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยใหไดประโยชนสูงสุด  ควรระดมทุนจากองคกรและ
บุคคลตาง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 
 และควรกําหนดระบบวิเคราะหและคํานวณตนทุนของกิจกรรมใหทุกหนวยงานมีสวนรวมใน
การดําเนินการ  และมีแบแผนในการวิเคราะห  เปนไปในแนวทางเคียงกัน  แลวนําผลวิเคราะห
คาใชจายตามกิจกรรมและภารกิจมาวางเกณฑการใชจายปตอไป 
 
 
 

 
 
 

องคประกอบที่  8  การเงนิและงบประมาณ 



 
 
 
 
 มหาวิทยาลัยและทุกหนวยงานภายใน  มีนโยบาย  และแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา  ที่
ชัดเจนสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพที่มีความแข็งแกรงสามารถ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภายในไดอยางทั่วถึง 
 มีการสรางความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา  ดวยวิธีที่หลากหลาย  และตอเนื่องมี
ระบบการตรวจสอบภายในอยางกัลยาณมิตรและมีประสิทธิภาพเพือ่การพัฒนาคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน 
 มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  โดยคณะผูประเมินการศึกษา  
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  แลวมีกลไก
และระบบการประชาสัมพันธที่มีคุณภาพ 
 

 ในปการศึกษา  2546  มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานดานระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพอยูในระดับที่เปนจุดแข็ง  เพื่อใหการดําเนินงานดานนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปการศึกษา
ตอไป  

มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพระดับหนวยงาน  เปนระยะ  ๆ  
ตอเนื่องและควรมีการประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงาน  ท้ังระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย  นําแนวความคิดใหม  ๆ  มารวมกัน
กําหนดทางเลือก  ในการประกันคุณภาพนําผลการประเมินมาปรับปรุง  และพัฒนา 
การดําเนินงานและมีการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพเพื่อนําผล 
การประเมินมาปรับปรุงการประชาสัมพันธ  การประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
 

 
 

 
 
 

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

 
อักษรยอของหนวยงาน 

  คร.   คณะครุศาสตร 
  มส.   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  วก.   คณะวิทยาการจัดการ 
  วท.   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  บฑ.   โครงการบัณฑิตศึกษา 
  สนอ.   สํานักงานอธิการบดี 
  สนพ.   สํานักวางแผนและพัฒนา 
  สวบ.   สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
  สนบ.   สํานักวิทยบริการ 
  สนว.   สํานักสงเสริมวิชาการ 
  สนก.   สํานักกิจการนักศึกษา 
  สศว.   สํานักศิลปวัฒนธรรม 
  สนป.   สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
  ศภ.   ศูนยภาษา 

ศค.   ศูนยคอมพิวเตอร 
 

           
 

       
 
 
 

 

อักษรยอของหนวยงาน 



รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
องคประกอบที่  1  ปรชัญา  วิสัยทศัน  พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผนงาน 

 
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล

1. 1.1.1 -  ปายนิเทศประชาสัมพันธหรือบอรดคณะ คร. มส. วก. วท. สนบ. สศว. 
  หรือแผนพับหรือแผนปลิว สนก. สนอ. สนว. บฑ. สวบ. 
   สนพ. ศคพ. ศภ. 
  -  โปรแกรม Flash แนะนําคณะ คร.  
  -  เอกสารการประชุมปฏิบัติการวิพากษ มส. 
  รายงานประเมินตนเอง  
  -  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการประกัน สนอ. 
  คุณภาพ  
  -  คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บฑ. 
  -  SAR 1-4 สวบ. ศค. 
  -  รายงานการประชุม สนก. 
  -  Home page สํานักประกันคุณภาพ สนป 
  การศึกษา  
  -  Self Study Report ศค. งานวิเทศสัมพันธ 
    

2. 1.1.2 -  ตารางวิเคราะหความสอดคลอง คร. 
  -  รายชื่อกรรมการวิเคราะหปรัชญา  คร. 
  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค  
  -  มนุษยสารป  2543  จนถึงปจจุบัน  มส. 
  -  รายงานการประชุมปฏิบัติการการจัดทํา สนว. 
  คูมือปฏิบัติงาน  
  -  เอกสารการประชุมคณะกรรมการ บฑ. สวบ. 
  -  ขอมูลแสดงความคิดเห็นของผูนํา สนก. 
  นักศึกษาตอวิสัยทัศน  
  -  รายงานการประชุมบุคลากร ศค. 
  -  บันทึกขอความเอกสารที่นําเสนอภายใน งานตรวจสอบภายใน 
  สถาบัน  
    

 



 
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล

3. 1.1.3 -  รายงานสรุปการมีสวนรวมและแบบสอบถาม คร. 
  อาจารย นักศึกษา บุคลากร ฯลฯ  
  -  แฟมสํารวจความคิดเห็นปรัชญา วิสัยทัศน สศว. 
  และพันธกิจ  
  -  รายการประชุม สนอ. สศว. ศภ. 
  -  คูมือคุณภาพ สนว. 
  -  เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหาร วท. 
  คณะ ครั้งที่ 5/2546  
  -  แบบสํารวจปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและ วท. สนบ. สนพ. 
  เปาหมาย  
  -  สรุปแบบสํารวจจากคณาจารยนักศึกษา วท. 
  และผูสนใจ  
  -  บันทึกขอความแจงกําหนดการประชุมของ วท. 
  คณาจารย นักศึกษาและผูสนใจ  
  -  สารวิจัย สวบ. 
  -  ระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาและ บฑ 
  คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  -  Web page สนก. 
    

4. 1.1.4 -  แบบฟอรมบันทึกขอความ คร. สนป. สนอ. 
  -  ปายตัวอักษรขอความ สศว. 
  -  โทรทัศนวงจรปด สนบ. 
  -  รายงานการประชุม สนอ. 
  -  แผนกลยุทธ สนว. 
  -  แผนพับ สนพ. สศว. 
  -  แผนพับประชาสัมพันธการรับสมัคร บฑ 
  ระเบียบการสอบคัดเลือกและคูมือการ  
  สมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  -  อินเตอรเน็ต ศภ. 
  -  Web page ศค. 

 
 



 
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล

5. 1.1.5 -  แผนพับเอกสารประชาสัมพันธ คร. มส. 
  -  เว็บไซต http : // arc.rid.ac.th สนบ. 
  ปจจุบันเปน http : // arc.dru.ac.th  
  -  เอกสารจากเว็บไซต สนอ. 
  -  สําเนาเว็บไซต http : //dit.dru. สนพ. 
  Ac.th/home/009/index.htm  
    

6. 1.2.1 -  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ คร. มส. วก. วท.  สนพ. สนบ.
   สศว. สนก. สนอ. สนป. ศภ. 
   ศคพ. บฑ. งานวิเทศสัมพันธ 
   งานตรวจสอบภายใน  
  -  คําสั่งที่7/2546 และ 3/2547 สนบ. 
  -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา สนอ. 
  แผนกลยุทธ  
  -  คูมือปฏิบัติงานการรับสมัครนักศึกษา สนว. 
  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการ บฑ. 
  -  แฟมแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย สวบ. 
  แผนงานดานวิจัยและบริการวิชาการ  
    

7. 1.2.2 -  ตารางวิเคราะหความสอดคลองปรัชญา คร. 
  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคกับ  
  แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ  
  -  คําสั่งแตงต้ังกรรมการดําเนินการจัดทํา มส. 
  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  
  -  แบบเขียนโครงการแผนปฏิบัติการตาม วท. 
  แผนกลยุทธ  
  -  แผนกลยุทธ สนบ. สนอ. สนพ. สนป. 
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน สวบ. 
  -  รางแผนยุทธศาสตร สนบ. 
  -  แผนปฏิบัติงาน สนก. สนป. 
  -  แผนปฏิบัติการ และเอกสารโครงการ บฑ. 
  -  คูมืองานการลงทะเบียนวิชาเรียน สนว. 



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
 1.2.2 (ตอ) -  รายงานประจําป ศภ. 
  -  ปฏิทินปฏิบัติงานของสถาบัน ศค. สนป.  
   งานตรวจสอบภายใน 
    

8. 1.2.3 -  ตารางวิเคราะหความสอดคลองปรัชญา คร. 
  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค แผนกลยุทธ  
  -  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน มส. 
  -  จดหมายเชิญวิทยากร คุณสิริพงค อินทวดี วท. 
  -  บันทึกการประชุมอาจารยและเจาหนาที่ สนบ. 
  คร้ังที่ 3/2547  
  -  ปฏิทินการปฏิบัติงาน สนอ. 
  -  คูมือการจัดตารางเรียน ตารางสอน   สนว. 
  -  เอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการ บฑ. 
  และเอกสารขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและ  
  ยอดเงิน  
  -  รายละเอียดโครงการ สวบ. 
  -  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ สนพ. 
  จายจากเงินรายไดของสถาบัน  

  -  รายละเอียดโครงการ สวบ. 
  -  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณราย สนพ. 
  จายจากเงินรายไดของสถาบัน  
  -  แผนดําเนินกิจกรรม สนก. 
  -  งบประมาณและโครงการตาง ๆที่ สนป. 
  ไดรับอนุมัติป 2546  
  -  แผนภูมิ Flow Chart แสดงขั้นตอน ศค. 
  ทํางานของงาน  
  -  รายละเอียดของหนาที่ฝายตาง ๆ ศค. 
    

9. 1.2.4 -  รายงานการประชุม (วาระพิเศษ) ปรับ คร. 
  ปรุงแผนกลยุทธ  
  -  แผนกลยุทธและประชุมกรรมการ สนอ. 
    

 
 



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
 1.2.4 (ตอ) -  เอกสารการประชุมกรรมการ มส. 
  -  แบบทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วท. 
  แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ  
  -  ปฏิทินการปฏิบัติงาน สนก. สนป.  
   งานตรวจสอบภายใน 
  -  โครงการและกิจกรรมในการปรับแผนให สนบ. 
  เหมาะสม  
  -  คูมือการจัดตารางสอบ สนก. 
  -  บันทึกการประชุมคร้ังที่ 4/2546 สนพ. 
  -  โครงการจัดทํารายงานประจําป สนพ. 
  -  โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทํา  สนพ. 
  แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ  
    

10. 1.3.1 -  แบบติดตามแผนงาน คร. 
  -  คําสั่งแตงต้ังรองคณบดีฝายวางแผนและ มส. 
  และพัฒนา  
  -  บันทึกติดตามงานจากผูเก่ียวของ วท. 
  -  รายงานของหัวหนาหนวยงาน สนบ. 
  คร้ังที่ 3/2546 หนา 25-31  
  -  รายงานวาระประชุม สนก. สนอ. บฑ. 
  -  สรุปรายงานวาระประชุม 7 กค. 46 ,  สนว. 
  12-13 สค. 46  
  -  เอกสารประเมินโครงการ สวบ. 
  -  สรุปผลการติดตาม  ประเมินการใชจาย สนพ. 
  งบประมาณรายได และงบประมาณแผนดิน  
  -  รายงานประจําเดือนการใชงบประมาณ ศภ. 
  -  สรุปรายงานการดําเนินงานกิจกรรม ศค. 
  โครงการตาง ๆ  
    

11. 1.3.2 -  รายงานการประเมินครึ่งแผนและสิ้นสุด มส. ศภ. 
  แผน  
  -  แบบติดตามผลการใชงบประมาณและเงิน สนพ. 
  รายได  

 



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
 1.3.2 -  รายงานประจําป วท. 
  -  แบบประเมินตาง ๆ สนอ. 
  -  แฟมรายงานการปฏิบัติงาน สนก. 
  -  เอกสารรายงานการประชุม บฑ. สนก. 
    

12. 1.3.3 -  รายงานการประเมินแผนงานครึ่งแผน  คร. มส. สนบ. สนอ. บฑ. 
  และสิ้นสุดแผน  
  -  รายงานการใชงบประมาณแผนดินและ สนพ. 
  เงินรายได ปงบประมาณ 2546 สง สกอ.  
    

13. 1.3.4 -  รายงานสรุปผลการติดตามและประเมิน คร. 
  แผนงาน  
  -  บันทึกการประชุมผูบริหารสถาบันครั้งที่  สนพ. 
  8,9 และ10 2546  
  -  รายงานประจําปสรุปผลการปฏิบัติงาน สนบ. 
  โครงการตาง ๆ  
  -  รายงานประจําป สนอ. 
  -  แผนกลยุทธ สนว. 
  -  เอกสารการประชุม บฑ. 
  -  รายงานการใชจายเงินตามโครงการ สนก 
    

 
 

 
 
 
 
 



รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง  
องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน 

 
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล

1. 2.1.1 -  คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2546 คร. 
  -  หลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏป 2543 มส. 
  -  หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวระดับ วก. 
  อนุปริญญา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  -  แผนกลยุทธสถาบัน พ.ศ. 2546 - 2549 วท. 
  -  รหัสและคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรสถาบัน วท. 
  ราชภัฏ 2543 เลม 3  
    

2. 2.1.2 -  คูมือนักศึกษาปริญญาโท คร. 
  -  เอกสารระเบียบและแนวปฏิบัติใน มส. 
  การพัฒนาหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการ  
  อุดมศึกษา  
  -  เอกสารแสดงกําหนดการประชุม/สัมมนา วท. 
  เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมวิชาตาง ๆ  
  -  บันทึกขอความที่ ศธ 0563.07/ว.175 ใน  
  การประชุมหลักสูตร  
  -  แบบประเมินการใชหลักสูตร คร. 
    

3. 2.1.3 -  ปรัชญา วิสัยทัศน ของคณะครุศาสตร คร. 
  -  คําสั่งแตงต้ัง/หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒ ิ มส. 
  ประจําหลักสูตร  
    

4. 2.1.4 -  แบบสํารวจความพึงพอใจของผูเขา คร. 
  การอบรมหลักสูตรครูเอ้ืออาทร  
  -  เอกสารหลักฐานการประเมินหลักสูตรของ มส. 
  โปรแกรมวิชา  
    

5. 2.15 -  แนวทางการสอนที่ไดมีการปรับปรุง คร. 
  คําอธิบายรายวิชากิจกรรมและการวัดผล  
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6. 2.2.1 -  คําสั่งแตงต้ังกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คร. 
  -  ประกาศสถาบันราชภัฏธนบุรี เร่ือง  มส. 
  การบริหารโปรแกรมวิชา คําสั่งแตงต้ัง  
  คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา  
  -  คําสั่งสถาบันราชภัฏธนบุรี ที่ 1094/2546  วท. 
  เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประชุมหลักสูตร  
  หมวดการศึกษาทั่วไป  
  -  คําสั่งสถาบันราชภัฏธนบุรี ที่ 1055/2546   
  เร่ือง การปรับปรุงหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
  -  คําสั่งคณะวิทยาศาสตรฯ ที่ 22/2546  
  เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
  ระดับอุดมศึกษาของโปรแกรมวิชา และกลุม  
  วิชาตาง ๆ คณะวิทยาศาสตรฯ  
    

7. 2.2.2 -  แบบประเมินการสอนรายวิชาตาง ๆ  มส. 
  คณะมนุษยศาสตรฯ  
    

8. 2.2.3 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรที่ คร. 
  โรงแรม Green World จังหวัดกาญจนบุรี  
  -  เอกสารประชุมปรับปรุงและพัฒนา มส. 
  หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
    

9. 2.2.4 -  แบบสํารวจการปรับปรุงแนวการสอนของ คร. 
  อาจารย  
  -  เอกสารหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรฯ มส. 
    

10. 2.3.1 -  คําสั่งแตงต้ังกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คร. 
  คณะครุศาสตร  
  -  แผนการเรียนตลอดหลักสูตรของโปรแกรม คร. 
  วิชา  
  -  ศักยภาพของอาจารยคณะครุศาสตร คร. 
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 2.3.1 (ตอ) -  เอกสารแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร มส. 
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการโปรแกรมวิชา , วก. 
  คูมือการบริหารโปรแกรม  
    

11. 2.3.2 -  โครงการปฏิบัติ การจัดแผนการเรียนรู คร. 
  ที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  -  เอกสารแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร มส. 
  โปรแกรมวิชา  
  -  รายงานการประชุมคณาจารยคณะวิทยา วท. 
  ศาสตรฯ ครั้งที่ 2/46 ครั้งที่ 3/46  
  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วท. 
  คณะ ครั้งที่ 1/47 ครั้งที่ 2/47 และ 4/47  
    

12. 2.3.3 -  แผนการเรียนตลอดหลักสูตรของโปรแกรม มส. 
  วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บรรณรักษ  
  ศาสตร และสารนิเทศ ศิลปกรรม  
  รัฐประศาสนศาสตร นาฏศิลปและการละคร  
  สังคมศึกษา  
    

13. 2.3.4 -  เอกสารการประชุมโปรแกรมวิชาเพ่ือจัด มส. 
  อาจารยเขาสอน และทําความเขาใจเรื่อง การ  
  จัดการเรียนการสอน  
  -  แผนการเรียนนักศึกษารุน 2546 วท. 
    

14. 2.4.1 -  แผนกลยุทธ วท. , วก. 
  -  แผนพัฒนาอาจารย คร. , วก. 
  -  ระเบียบสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ วท. 
  ธนบุรีวาดวยเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร  
    

15. 2.4.2 -  คําสั่งแตงต้ังที่ 736/2546 เร่ืองการแตง วท. 
  ต้ังคณะกรรมการรับจายเงินกองทุนพัฒนา  
  ขาราชการ  
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 2.4.2 (ตอ) -  โครงการจัดอบรมของศูนยศึกษา คร. 
  การพัฒนาครู  
  -  คณะกรรมการบริหารคณะ มส. 
    

16. 2.4.3 -  รายงานประจําป  2546   วท. 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  -  คําสั่งไปศึกษาดูงานดานการเรียนการสอน วก. 
  หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ  
  บริหารธุรกิจในที่ยุโรป  
  -  คําสั่งการสงอาจารยเขาอบรมดาน วก. 
  การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  
  และฝกอบรมดานการควบคุมวิทยานิพนธ   
  ประเทศออสเตรเลีย  
  -  คําสั่งการฝกอบรมโปรแกรม  SPSS  ที่ วก. 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  -  คําสั่งใหขาราชการไปอบรมสัมมนา คร. , มส. 
    

17. 2.5.1 -  มาตรฐานโปรแกรมวิชา (ระบบการคัด คร. 
  เลือกนักศึกษา)  
  -  ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา มส. 
  -  แผนพับการรับสมัครนักศึกษาใหม วท. 
  -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดวย วท. 
  วิธีการรับตรง ประจําปการศึกษา 2547  
  -  ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเขา  
  ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพ  
  มหานคร  
  -  หนังสือราชการที่ ศธ.0501.6 (3.2) 10. วท. 
  5436 เร่ืองนโยบายแนวทางและแผนรับ  
  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  ปการศึกษา 2547  
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 2.5.1 (ตอ) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  ปการศึกษา 2547  
  -  เอกสารแนวทางการรับสมัครเขาเรียน วท. 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  
  -  คูมือการรับนักศึกษาปริญญาตรีและ วก. 
  ปริญญาโท  
    

18. 2.5.2 -  คําสั่งแตงต้ังกรรมการสอบคักเลือก คร. 
  -  คําสั่งแตงต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ คร. 
  -  คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี วท. 
  สถาบันราชภัฏธนบุรีที่ 4/2546 เร่ือง  
  แตงต้ังกรรมการออกขอสอบเพ่ือคัดเลือก  
  บุคคลเขาศึกษาในสถาบันราชภัฏกลุม  
  รัตนโกสินทร  
    

19. 2.5.3 -  รายงานการประชุมคณาจารยมหาวิทยาลัย วท. 
  ที่ 3/2546  
  -  รายงานประจําปการศึกษา 2546 คณะ วท. 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
  -  แผนรับนักศึกษาป 2546 คร. 
  -  เอกสารประกาศผลการสอบคัดเลือก มส. 
    

20. 2.6.1 -  เอกสารคุณลักษณะบัณฑิต มส. 
  -  มาตรฐานโปรแกรมวิชา (การติดตาม คร. 
  ประเมินคุณภาพบัณฑิต)  
  -  รายงานผลการดําเนินงานป 2545 วท. 
  -  แผนพับการรับนักศึกษาใหม  วท. 
  ปการศึกษา 2547 คุณลักษณะของนักศึกษา  
  หลังจากการสําเร็จการศึกษาทุกโปรแกรมวิชา  
    

21. 2.6.2 -  โครงการวิจัยติดตามและประเมินคุณภาพ วท. , วก. 
  บัณฑิต  
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 2.6.2 (ตอ) -  เอกสารการวิจัยติดตามผลการมีงานทํา คร. 
  ของบัณฑิต  
  -  ปฏิทินวิชาการ มส. 
    

22. 2.6.3 -  คําสั่งคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สถาบัน วท. 
  ราชภัฏธนบุรี ที่ 21/2546 เร่ือง แตงต้ัง  
  คณะกรรมการดําเนินงาน โครงการวิจัย  
  ติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตประจํา  
  ปการศึกษา 2545  
  -  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มส. 
  บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรฯ  
        

23. 2.6.4 -  เอกสารวิจัยติดตามความพึงพอใจของผูใช คร. , มส. 
  บัณฑิต  
  -  รายงานการวิจัยการติดตามผลการปฏิบัติ คร. , วท. 
  งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  -  แบบสํารวจเพื่อติดตามผูสําเร็จการศึกษา วท. 
  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  ปการศึกษา 2544-2545  
  -  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูจางงาน/ วท. 
  ผูบังคับบญัชาตอผูปฏิบัติงานที่สําเร็จการ  
  ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  -  หนังสือสงมอบงานวิจัยและหนังสือตอบ วท. 
  รับงานวิจัย  
    

24. 2.7.1 -  แนวการสอนของอาจารย คร. , มส. , วก. , วท. 
    

25. 2.7.2 -  โครงการจัดอบรมการเรียนรู แบบ คร. 
  Active learning   
    

26. 2.7.3 -  เอกสารการเชิญวิทยากรและอาจารยพิเศษ คร. , มส. , วก. , วท. 
    

27. 2.7.4 -  แบบประเมินการสอนของอาจารย คร. , มส. , วก. , วท. 
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28. 2.7.5 -  งานวิจัยการติดตามผลคุณภาพบัณฑิต คร. 

    
29. 2.8.1 -  ระเบียบการวัดผลและประเมินผลของ สนว. 

  สภาสถาบันราชภัฏ  
    

30. 2.8.2 -  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการของ สนว. 
  สถาบัน (กว)  
    

31. 2.8.3 -  แนวการสอน คร. , มส. , วก. , วท. 
    

32. 2.8.4 -  รูปภาพการติดประกาศผลการเรียนบน คร. 
  ปายประกาศของคณะ  
    

33. 2.8.5 -  รายงานการประชุมอนุมัติผลการเรียน คร. , มส. , วก. , วท. 
    

34. 2.9.1 -  คําสั่งแตงต้ังคระกรรมการ  คร. , มส. , วก. , วท. 
  ฝายจัดประสบการณวิชาชีพ  
    

35. 2.9.2 -  คูมือการประสบการณวิชาชีพ คร. , วก. 
    

36. 2.9.3 -  โครงการเสริมประสบการณกอนฝก คร.  
  ประสบการณวิชาชีพ  
    

37. 2.9.4 -  แบบประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพ คร. , มส. , วก. , วท. 
  ของนักศึกษา  
    

38. 2.9.5 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการฝก คร. , มส. , วก. , วท. 
  ประสบการณวิชาชีพ  
    

39. 2.10.1 -  ระเบียบการใชหองปฏิบัติการ คร. , มส. , วก. , วท. 
    

40. 2.10.2 -  รายชื่อผูรับผิดชอบดูแลอาคารหองเรียน คร. , มส. , วก. , วท. 
  และหองปฏิบัติการ  
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41. 2.10.3 -  ตารางการใชหองเรียน  

  -  หลักฐานจากการพาเดินชมหลังปฏิบัติ คร. , มส. , วก. , วท. 
  การตาง ๆ   
    

42. 2.10.4 -  สถิติการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร วก. 
    

43. 2.11.1 -  บัญชีรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร มส. 
  -  หองเอกสารวิชาการ , หองสมุดภาควิชา วท. 
  สรุปจํานวนหองเครือขายอินเตอรเน็ต  
    

44. 2.11.2 -  ฐานขอมูลคณะวิทยาศาสตรฯ  วท. ,คร. 
  คณะครุศาสตร  
    

45. 2.11.3 -  คําอธิบายโครงสรางเว็บไซต วท. 
  -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คร. 
  คณะครุศาสตร  
    

46. 2.12.1 -  เอกสารประกอบการสอนหรือตําราหลัก คร. , มส. , วก, วท. 
    

47. 2.12.2 -  เอกสารเชิญวิทยากรจากโรงเรียนเครือขาย คร. 
  มาบรรยายแกนักศึกษากอนออกฝก  
  ประสบการณวิชาชีพ  
  -  รายชื่อสถานประกอบการ มส. , วท. 
  -  หนังสือเชิญวิทยากรใหความรูเก่ียวกับ วก. 
  การเรียนการสอน  
    

48. 2.12.3 -  แบบฟอรมการขอใชบริการคณะครุศาสตร คร. 
  -  ระเบียบการสั่งพิมพเอกสารและสื่อ มส. 
  การสอนคณะมนุษยศาสตรฯ  
    
    

 
 

         



รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
องคประกอบที่  3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล

1. 3.1.1 -  นโยบายในการพัฒนานักศึกษา คร. 
  คณะครุศาสตร “TEACHER”  
  -  นโยบายและแผนพัฒนานักศึกษา มส. 
  -  แผนกลยุทธ วก. 
  -  รายงานประจําปการศึกษา 2546  วท. 
  คณะวิทยาศาสตรฯ  
  -  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน สนก. 
  ฉบับปรับปรุงป 2546  
  -  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการศูนยภาษา ศภ. 
  -  แผนปฏิบัติการงานคณะครุศาสตร คร. 
    

2. 3.1.2 -  แผนปฏิบัติงานคณะครุศาสตร คร. 
  -  โครงการตลอดปการศึกษา ในการจัด มส. 
  กิจกรรม 2546  
  -  โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา มส. 
  -  ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2546 , วท. 
  2/2546  
  -  คําสั่งคณะวิทยาศาสตรที่ 1/2547 เร่ือง วท. 
  แตงต้ังคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
  กิจกรรมลีลา  
  -  โครงการอบรมกอนฝกประสบการณ วท. 
  วิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร  
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนิน สนก. 
  กิจกรรมนักศึกษา  
  -  ปฏิทินปฏิบัติงาน สนก. 
  -  โครงการองคการนักศึกษา สนก. 
  -  โครงการที่ผานการของบประมาณจาก ศภ. 
  มหาวิทยาลัย  
  -  โครงการ ศค. 

 



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล
3. 3.1.3 -  แผนกลยุทธของคณะครุศาสตร คร. 
  -  หนังสือขอเรียนเชิญรวมงานในพิธีเปดงาน วท. 
  สัปดาหวิทยาศาสตร  
  -  แผนพับจากหางเซ็นทรัลพระราม 2  วท. 
  เก่ียวกับวันสัปดาหวิทยาศาสตร 2546  
    

4. 3.1.4 -  วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 99 ประจําวันที่   วท. 
  21 สิงหาคม 2546 , ฉบับที่ 104 ประจํา  
  วันที่ 29 กันยายน 2546  
    

5. 3.1.5 -  สรุปประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ วท. 
  เร่ืองการสงเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา  
  และวัฒนธรรมการทํางานรวมกัน  
  -  สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ วท. 
  การพัฒนาบุคลิกภาพ  
  -  รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรม วท. 
  สัปดาหวิทยาศาสตร  
    

6. 3.2.1 -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร คร. 
  คณะครุศาสตร  
  -  คําสั่งแตงต้ังรองคณบดีฝายกิจการ มส. 
  นักศึกษา  
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการนักศึกษา วก. 
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฝายกิจการ วท. 
  นักศึกษา  
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการนักศึกษา วท. 
  ดําเนินกิจกรรม  
  -  คําสั่งแตงต้ังบุคลากรบริหารงานและ สนก. 
  ปฏิบัติงานของสํานักกิจการนักศึกษา  
  -  รายงานประจําปศูนยภาษา ปการศึกษา ศภ. 
  2546  
  -  เอกสารแสดงบทบาทและหนาที่ของ ศค. 
  หัวหนาฝายวิชาการและฝกอบรม  

 



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล
7. 3.2.2 -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการนักศึกษา คร. 
  คณะครุศาสตร 2546  
  -  เอกสารอนุญาตใหอาจารยฝายกิจการ มส. 
  นักศึกษาไปเขาอบรม/สัมมนา  
    

8. 3.2.3 -  โครงการอบรมผูนํานักศึกษา วก. 
  -  คําสั่งแตงต้ังคระกรรมการดําเนินงาน วท. 

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
  -  เอกสารกระบวนการดําเนินงานตาม วท. 
  กิจกรรมและโครงการ  
  -  โครงการเลือกต้ังนายกองคการบริหาร สนก. 
  นักศึกษา  
  -  โครงการพัฒนาบุคลากร ศภ. 
  -  คําสั่งแตงต้ังกรรมการดําเนินงาน ศค. 
      โครงการ/กิจกรรม  
    

9. 3.2.4 -  บันทึกขอความ อนุเคราะหงบประมาณ วท. 
  คาใชจายในการถวายเทียนพรรษาและ  
  ผาอาบนํ้าฝน  
  -  เอกสารขอความรวมมือและแสดงความ สนก. 
  รวมมือจากหนวยงานอื่น   
    

10. 3.2.5 -  สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน คร. 
  -  รายงานผลการประเมินโครงการ มส. 
  -  แบบประเมินกิจกรรม วท. 
    

11. 3.3.1 -  แผนกลยุทธและแผนงานปฏิบัติงานฉบับ สนก. 
  ปรับปรุงประจําป 2546  
  -  แบบคําของบประมาณ ป 2547  
  -  แผนงานกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ คร. 
  นักศึกษาคณะครุศาสตร  
  -  โครงการที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบดําเนิน มส. 
  งานป 2546  

 



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล
 3.3.1 (ตอ) -  โครงการกิจกรรมลีลา , คูมือกิจกรรมลีลา วก. 
  โครงการปฐมนิเทศ , โครงการ  
  กลุมสัมพันธ  
  -  แผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตรและ วท. 
  เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.  
  2546-2549  

  -  ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/46 ,   
  2/46  
  -  แผนการศึกษาดูงาน ศภ. 
    

12. 3.3.2 -  โครงการจัดกิจกรรมของสํานักกิจการ สนก. 
  นักศึกษา , องคการนักนักศึกษา คณะ  
  ชมรม ชุมนุม  
  -  โครงการพัฒนาบุคลิกนักศึกษาของคณะ คร. 
  ปการศึกษา 2546  
  -  คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี วท. 
  สถาบันราชภัฏธนบุรีที่ 25/45  
  -  โครงการพัฒนาบุคลากร ศภ. 
  -  คําสั่งแตต้ังกรรมการดําเนินงานโครง/ ศค. 
  กิจกรรม  
    

13. 3.3.3 -  บัตรกิจกรรม คร. 
  -  รายชื่อนักศึกษาและลายเซ็นนักศึกษาที่เขา มส. 
  รวมกิจกรรม  
  -  รายชื่อนักศึกษาผูปฏิบัติงาน วท. 
  สัปดาหวิทยาศาสตร ป 2546  
  -  รายชื่อนักศึกษาเขารวมกิจกรรมประสาน วท. 
  พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด  
  -  เอกสารการเขารวมกิจกรรม สนก. 
  -  สถิติจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ศค. 
      

14. 3.3.4 -  สรุปการประเมินโครงการ/กิจกรรม คร. 
  -  รายงานผลการประเมินโครงการ มส. 

 



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล
 3.3.4 (ตอ) -  สรุปประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษา วท. 
  -  รายงานการประเมินผลโครงการอบรม วท. 
  เชิงปฏิบัติการ  
    

15. 3.3.5 -  รายงานการประชุมคณาจารย  วท. 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

  ครั้งที่ 2/46  
  -  เอกสารเขารวมกิจกรรม สนก. 

 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
องคประกอบที่  4  การวิจัย 

 
ลําดับท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล 

1. 4.1.1 -  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 254-2549 คร. ,มส. , วท. , สนพ. , สนก. 
  -  นโยบายและแผนงานวิจัยของคณะ มส. 

  -  แผนการวิจัยจากรายละเอียดการจัดสรรงบ วท. 
  ประมาณประจําป 2547 (1 ตุลาคม 2546 -   
  30 กันยายน 2547)  
  -  รายงานประจําป 2546 ของ วท. 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  -  แผนงานดานการวิจัยและแผนงานบริการ สวบ. 
  วิชาการ 2546 – 2549 , 2549 – 2553  
    

2. 4.1.2 -  ปรัชญา วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของ คร. 
  มหาวิทยาลัย  
  -  แผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี วท. 
  -  แผนกลยุทธของสํานักวิจัย (2546 –2549 , สวบ. 
  2549 – 2553)  
    

3. 4.1.3 -  แผนพัฒนาบุคลากรดานวิจัยของสํานักวิจัย คร. 
  -  โครงการพัฒนาบุคลากร สวบ. 
    

4. 4.1.4 -  แบบติดตามประเมินผล คร. 
  -  รายงานผลการดําเนินงานของสํานักวิจัยฯ สวบ. 
    

5. 4.2.1 -  งบประมาณบํารุงการศึกษา 2546 , 2547 สศว. 
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ  สวบ. 
  -  รายชื่องานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา คร. 
  ปริญญาโทและปริญญาตรี  



ลําดับท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล 
  -  งานวิจัยของอาจารย/งานศึกษาเอกเทศของ มส. 
  นักศึกษา  

  -  คําสั่งคณะวิทยาศาสตรฯ ที่ 8/2547 เร่ือง วท. 
  คณะกรรรมการพิจารณาการใหความสนับสนุน  
  งานวิจัยและของนักศึกษา  
  -  แบบสอบถามการวิจัยเรื่องความพึงพอใจและ  
  ความตองการใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรฯ  
  ป 2545 - 2546  
  -  แบบสํารวจสถานภาพศิษยเกา  วท. 
  คณะวิทยาศาสตรฯ  
  -  แบบเสนอโครงการวิจัยเร่ืองการสรางและ  
  ทดสอบประสิทธิภาพของหมอแปลง  
    

6. 4.2.2 -  เอกสารแสดงหลักฐานการฝกอบรมนักวิจัย คร. , สวบ. 
  และสงอาจารยไปอบรมการวิจัย  
  -  เอกสารหนังสือราชการ แจงคณาจารย เร่ือง มส. , สวบ. 
  ทุนอุดหนุนการวิจัย  
  -  รายชื่อหนังสือ สวบ. 
    

7. 4.2.3 -  ภาระงานวิจัยจากเอกสารกําหนดภาระงาน คร. 
  -  เอกสารสงอาจารยเขาอบรมวิจัย มส. 
  -  สถิติผูขอรับบริการ สวบ. 
    

8. 4.2.4 -  รายชื่ออาจารยและงานวิจัยที่ทําเปน คร. 
  รายบุคคลและกลุม  
  -  แบบสํารวจภาระงานของคณาจารย มส. 
  คณะมนุษยศาสตรฯ  
  -  คําสั่งแตงต้ังผูทรงคุณวุฒทิี่ปรึกษาของ สวบ. 
  สํานักวิจัย  
    



ลําดับท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล 
9. 4.2.5 -  คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โครงการบัณฑิตฯ , คร. , 
  คําสั่งแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิที่เปนที่ปรึกษางานวิจัย สวบ. 

  ของสํานักวิจัย  
  -  เอกสารภาระงานของมหาวิทยาลัย สวบ. 

10. 4.3.1 -  หลักฐานจากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คร. 
  ป 2546  
  -  เอกสารจัดสรรงบประมาณที่ระบุวาเปนทุน มส. 
  ของ สวพ.  
  -  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายได วท. 
  ประจําป 2547  
  -  เอกสารการจัดสรรงบประมาณ สวบ. 
    

11. 4.3.2 -  หลักฐานเงินงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย สวบ. 
  ของสํานักวิจัย  
  -  เอกสารแหลงเงินทุน สวบ. 
  -  แนวปฏิบัติในการขอรับทุนของสํานักวิจัย สวบ. 
  -  ผลงานวิจัยของคณาจารยคณะมนุษยศาสตรฯ มส. 
  ป 2546 และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท  
  สาขาไทยศึกษา , สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา  
  -  ทุนสนับสนุนโครงการติดตามผลผูสําเร็จ วท. 
  การศึกษา  
  -  ทุนวิจัยสนับสนุนโครงการศึกษา  
  ความพึงพอใจและความตองการใชบัณฑิต วท. 
    

12. 4.3.3 -  เอกสารพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย สกอ. และ สวบ. , คร. 
  แหลงทุนอ่ืน ๆ  
  -  การจัดสรรงบประมาณแผนดินป 2547 วท. 
  -  เอกสารการติดตามผลการวิจัย สวบ. 
    

13. 4.4.1 -  รายงานการวิจัย สวบ. 
  -  ผลงานวิจัยของคณาจารยคณะมนุษยศาสตรฯ มส. 



ลําดับท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล 
 4.4.1 (ตอ) ป 2546 และผลงานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท  
  สาขาไทยศึกษาและสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา  

  -  รายงานการวิจัยการติดตามผลผูสําเร็จ วท. 
  ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรฯ ป 2544-  
  2545  
  -  งานวิจัยเร่ือง วิเคราะหความตองการของ สศว. 
  นักทองเที่ยวตอการจัดโฮมสเตยในประเทศไทย  
    

14. 4.4.2 -  งานวิจัยพิมพเผยแพรป 2546 12 ชื่อเร่ือง สนบ. 
    

15. 4.4.3 -  บทคัดยองานวิจัย คร. 
    

16. 4.4.4 -  บทคัดยองานวิจัย คร. 
    

17. 4.5.1 -  งานวิจัยและบทคัดยองานวิจัยที่เผยแพร  
  -  ผลงานวิจัยของ ผศ. รัตนภรณ มหาศรานนท มส. 
  -  ผลงานวิจัย สวบ. 
    

18. 4.5.2 -  หลักฐานการสงเอกสารงานวิจัยที่สงให รร. สวบ. 
  ในเครือขาย  
  -  เอกสารประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา มส. 
  -  ใบตอบรับหนังสือ สวบ. 
    

19. 4.5.3 -  เอกสารงานวิจัยที่สงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวบ. , คร. 
  ทั่วประเทศ  
  -  รายชื่อและที่อยูเครือขายชุมชน สวบ. 

 

        



รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
องคประกอบที่  5  การบริการทางวชิาการแกสังคม 

 
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล 

1. 5.1.1 -  เอกสารนโยบาย แผนงานและแผนกลยุทธ สศว. สวบ. คร. วก. วท. มส. 
  ดานการบริการวิชาการสูทองถ่ินและสังคม ศภ. 
    

2. 5.1.2 -  เอกสารบันทึกรายงานการประชุม สวบ. คร. มส. สศว. ศภ. 
    

3. 5.1.3 -  เอกสารการประชาสัมพันธเผยแพรการ งานประชาสัมพันธ สศว. สวบ. 
  ดําเนินงานบริการวิชาการสูสังคมและทองถิ่น คร. วท. มส. ศภ. 
    

4. 5.1.4 -  เอกสารประเมินผลการดําเนินงานตาม สวบ. คร. 
  แผนการปฏิบัติงาน  
    

5. 5.2.1 -  เอกสารแผนปฏิบัติงาน โครงการและ คร. วท. มส. สศว. ศภ. สวบ. 
  กิจกรรมการบริการวิชาการสูทองถ่ินและสังคม  
  ของหนวยงานตาง ๆ  
    

6. 5.2.2 -  เอกสารแสดงจํานวนกิจกรรมหรือ คร. มส. ศภ. วท. สวบ. 
  โครงการของหนวยงานตาง ๆ ในการบริการ  
  ทางวิชาการสูทองถ่ินและสังคม  
    

7. 5.2.3 -  เอกสารรายงานผลการประเมินการดําเนิน คร. วท. สวบ. มส. ศภ. 
  งานการบริการวิชาการสูทองถิ่นและสังคม  
  ของหนวยงานตาง ๆ  
    

8. 5.2.4 -  เอกสารการประชาสัมพันธผลการดําเนิน งานประชาสัมพันธ คร. สวบ. 
  งานการบริการวิชาการสูทองถิ่นและสังคม วท. ศภ. 
    

9. 5.3.1 -  เอกสารรายงานผลการประเมินการดําเนิน คร. สวบ. มส. ศภ. 
  งานการบริการวิชาการสูทองถิ่นและสังคม  
  ของหนวยงานตาง ๆ  
    



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล 
10. 5.3.2 -  เอกสารรายงานการประเมินความพึงพอใจ คร สวบ. มส. ศภ. 

  จากผูใชบริการ  
    

11. 5.3.3 -  เอกสารแสดงผลการประเมินความ มส. 
  คุมคา  
    

12. 5.3.4 -  เอกสารแสดงการนําผลการประเมิน มส. 
  มาปรับปรุงการดําเนินงาน  
    

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
องคประกอบที่  6  การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล 
1. 6.1.1 -  แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 มหาวิทยาลัย 
  -  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
  -  แผนกลยุทธของคณะ/สํานัก คร. มส. วก. วท. สศว. 
    

2. 6.1.2 -  เอกสารประชุมคณะกรรมการวิชาการ มส. คร. 
  -  แผนกลยุทธ  
    

3. 6.1.3 -  แผนงานของคณะ คร. 
  -  ปรัชญา วิสัยทัศน และวัตถุประสงค www.dru.ac.th 
  ของมหาวิทยาลัย  
    

4. 6.1.4 -  มนุษยสารสนเทศ และมนุษยสาร มส. 
    

5. 6.2.1 -  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบ คร. วท. วก.  
  -  เอกสารโครงการ มส. 
  -  งานในความรับผิดชอบของบุคลากร สศว. 
    

6. 6.2.2 -  แฟมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สศว. 
  -  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนักศึกษา คร. 
  คณะครุศาสตร ป 2546  
    

7. 6.2.3 -  รายงานผลการดําเนินงานประจําป สศว. 
  -  หนังสือราชการ และบันทึกขอความรวม คร. 
  มือกับหนวยงานอื่น  
    

8. 6.2.4 -  แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม มส. คร.  
  -  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม คร. 
    

9. 6.3.1 -  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัย 
  -  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 9 มหาวิทยาลัย 

 



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล 
 6.3.1 (ตอ) -  เอกสารโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คร. 
    

10. 6.3.2 -  แผนกลยุทธของคณะ คร. 
    

11. 6.3.3 -  แผนงานของคณะ คร. 
    

12. 6.3.4 -  โครงการตลอดปการศึกษาที่ใชเงิน คร. 
  กิจกรรมป 2546  

 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

 
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล 

1. 7.1.1 -  เอกสารนโยบายการแผนกลยุทธแผน คร. มส. วก. วท. สนบ. สนอ. 
  ปฏิบัติการ บฑ. สนพ. สศว. สนป. 
    

2. 7.1.2 -  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ คร. มส. วก. วท. สนบ. สนอ. 
   บฑ. สนพ. สศว. สนป. 

    
3.  7.1.3 -  เอกสารโครงการและกิจกรรมที่สอดคลอง คร. วท. สนว. สนอ. บฑ. สนพ. 
  ตามแผนกลยุทธ สนบ. สนก. ผส. 

    
4. 7.1.4 -  เอกสารปฏิทินการปฏิบัติงานและรายงาน คร. มส. วท. วก. 

  ประชุม  
    

5. 7.2.1 -  โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร คร. มส. วท. สนบ. สนอ. สนว. 
  งานของมหาวิทยาลัย หนวยงานระดับ คณะ  บฑ. สนว. สนพ. สนป. 
  ศูนย สํานัก  

    
6. 7.2.2 -  เอกสารแสดงการมีสวนรวมของบุคลากร คร. มส. วท. วก. สนบ. สนอ. 

   สนว. บฑ สนพ. สนก. สนป. 
   ศค. 

    
7. 7.2.3 -  เอกสารขอมูลสนเทศ คร. มส. วท. สนบ. สนอ. สนว.  

   บฑ. สนผ. 
    

8. 7.2.4 -  รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการ สนอ. สนบ. สนว. 
  ปฏิบัติงานและเอกสารการประเมิน  
    

9. 7.3.1 -  แผน ระเบียบ ขอกําหนดในการสรรหา คร. มส. วก. บฑ. สนพ. สนอ. 
   สนก. ศค. 
    
    



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล 
10. 7.3.2 -  เอกสารอาจารยและบุคลากรแนวปฏิบัติ ศค. บฑ. คร. มส. วท. สนบ. 

  แนวปฏิบัติและระบบการสรรหาผูบริหาร สนอ. สนป. 
  อาจารยและบุคลากร  
    

11. 7.3.3 -  ระบบ กลไก การประเมินผูบริหาร  คร. มส.วท. สนบ. วก. สนอ.  
  อาจารย และ บุคลากร สศว. สนก. สนป. 

    
12. 7.3.4 -  เอกสารการประเมินผูบริหารอาจารยและ สนพ. สนอ. สนบ. สนก. วท. 

  บุคลากร สนป. คร. 
    

13. 7.4.1 -  แผนกลยุทธนโยบายและแผนพัฒนา วก. , สนอ. 
  บุคลากร  

  -  แผนพัฒนาบุคลากร มส. วก. สนป. ศค. งานตรวจ 
   สอบภายใน บฑ. สนว. สนอ. 
   สนบ. สศว. 
  -  เอกสารการจัดสรรงบประมาณ งานวิเทศสัมพันธ 

  -  รายงานประจําป 2546 วท. 
    

14. 7.4.2 -  นโยบายและแผนพัฒนาบุคลาการ ทุกหนวยงาน 
  -  เอกสารกําหนดคุณสมบัติการพัฒนา มส. , สนบ. 
  บุคลากร  
  -  รายงานประจําป วก. 
  -  ระเบียบขอกําหนดบุคลากร สนป. 
  -  บันทึกขอความแบบติดตาม-ค 3 และ งานตรวจสอบ 
  ค 4 โครงการอบรมระบบการจัดการควบคุม  
  ภายในของราชการ  
  -  หลักฐานการเขารับการอบรมของทุก สนอ. 
  หนวยงาน  
  -  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพเจาหนาที่ สนว. 
    
    
    
    

 



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล 
 7.4.2 (ตอ) -  คูมือการดําเนินงานโครงการบัณฑิตป บฑ. 
  2546-2547  
  -  ประกาศสถาบันราชภัฏธนบุรี เร่ืองหลัก วท. 
  เกณฑวิธีการขอรับทุนพัฒนาขาราชการ  
  ป 2545  
  -  แผนปฏิบัติการงานกิจกรรมนักศึกษา สนก. 
    

15. 7.4.3 -  คําสั่งตาง ๆ ที่สงบุคลากรเขารับการอบรม สนพ. ศค. บฑ. สนบ. คร. มส. 
   สนป. วท. สนก. 
  -  เอกสารรายชื่อผูเขารับการอบรมสัมมนา คร. 

  -  เอกสารการจัดประชุมปฏิบัติการ มส. วท. 
  -  โครงการจัดกิจกรรม 5 ส วก. สนก. 

  -  โครงการกิจกรรมสรางเสริมจิตสํานึกการมี ศค. 
  สวนรวมในองคกร  

  -  โครงการอบรมสิทธิประโยชนจากการ สนอ. 
  ประกันสังคม  
  -  หนังสือขอเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง วท. 

  เศรษฐกิจเพียงพอตามแนวพระราชดําริ  
  -  หนังสือเชิญประชุมกองทุนเงินกูยืมเพ่ือ สนก. 

  การศึกษา  
  -  การอบรมผูนํานักศึกษา สนก. 

  -  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาอุดมคติ สนก. 
  เด็กไทย  

    
16. 7.4.4 -  โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพ สนว. 

  เจาหนาที่  
  -  วิธีคัดเลือกผูไดรับรางวัลดีเดน สนบ. 
  -  โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สนอ. 

  ระบบควบคุม การรับจายวัสดุ  
  -  บันทึกขอความสงบุคลากรเขารับ สนพ. 
  การอบรมคอมพิวเตอร  
  -  หนังสือเชิญรวมสัมมนา 5 ส สนพ. 
    
    



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล 
 7.4.4 (ตอ) -  โครงการกิจกรรมสรางเสริมจิตสํานึก ศค. 
  การมีสวนรวมในองคกร  
  -  คําสั่งการประชุมเชิงปฏิบัติการประกัน คร. 
  คุณภาพการศึกษา  
  -  หนังสือเชิญประชุมและบันทึกการประชุม สนก. 
  การปรับแผนกลยุทธ  
    

17. 7.5.1 -  เกณฑภาระงาน/ประกาศภาระงาน วก. สนพ. มส. คร. บฑ. 
  -  แบบฟอรมภาระงาน สนบ. สศว. สนก. สนป. ศค. 

วท. 
  -  Job Description ของทุกหนวยงาน สนอ. 

  -  โครงสรางภาระหนาที่และภาระงานของ สนว. 
  บุคลากร  

  -  รายงานการประชุมผูบริหารคณะครั้งที่ วท. 
  4/2547 วันจันทรที่ 26 เมษายน 2547  

    
18. 7.5.2 -  การกําหนดภาระงานคณาจารย คร. 

  -  ประกาศกําหนดเกณฑภาระงานอาจารย สนก. 
  -  แบบบันทึกภาระงานอาจารยและเจาหนาที่ ศค. 
  -  โครงสรางองคกร และภาระงานของสํานัก สนอ. 

  อธิการบดี  
  -  สรุปรายงานประจําป 2546 สนว. 

  -  เอกสารการประชุมของคณะกรรมการ บฑ. 
  -  ใบภาระงาน และเกณฑการประเมิน สนบ. 

  -  รายงานการประชุมคณาจารยครั้งที่  วท. 
  1/2547 วันพุธที่ 18 กพ. 2547  
    

19. 7.5.3 -  การประเมินการปฏิบัติงานอาจารย คร. 
  -  แบบฟอรมการประเมิน การปฏิบัติภาระ สนก. 

  งาน   
  -  สรุปรายงานปฏิบัติงานประจําป 2546 สนอ. 
  -  สรุปการปฏิบัติงานในแบบสํารวจภาระงาน วท. 
  ภาคเรียนที่ 1 และ 2/2546  
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 7.5.3 (ตอ) -  บันทึกขอความสงภาระงานและหลักฐาน วท. 
  ประกอบ  
    

20. 7.6.1 -  ประกาศเรื่องการบริหารโปรแกรมวิชา/ มส. 
  บันทึกการประชุม  
  -  แบบการประเมินผลการบริหารจัด คร. สนก. สนป. 
  การของหนวยงาน   
  -  เอกสารแบบติดตามและประเมินผล ศค. 
  การบริหารจัดการปฏิบัติงาน  
  -  ปฏิทินแผนการประเมินจากงานประกัน สนว. 
  คุณภาพ  

  -  แผนปฏิบัติงานการประเมินผล บฑ. สนบ. 
    

21. 7.6.2 -  คูมือปฏิบัติงาน บฑ. 
  -  เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหาร สนอ. 

  -  รายงานผลการประเมินคุณภาพจากคณะ ศค. 
  กรรมการตรวจคุณภาพจากคณะกรรมการ  

  คุณภาพการศึกษาภายใน  
  -  เอกสารประเมินการปฏิบัติงานอาจารย มส. 
  -  SSA สนก. 

  -  เอกสารรายงานประเมินตนเองของหนวย มส. 
      งาน  

    
22. 7.6.3 -  บันทึกขอความแจงผลการประเมิน บฑ. 

  คุณภาพการศึกษาภายใน  
  -  รายงานการประเมินตนเอง สนบ. สนอ. สนก. 
  -  เอกสารรายงานประสิทธิภาพการสอนของ มส. 
  อาจารย  

  -  เอกสารกําหนดรูปแบบการประเมิน สนป. 
  การปฏิบัติงานจากกรรมการที่มหาวิทยาลัย  
  มอบหมาย  
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 7.6.3 -  ผลการประเมินบริหารจัดการของสํานัก สนป. 
  ประกันคุณภาพการศึกษา  
    

23. 7.7.1 -  web site คณะ คร. 
  -  มนุษยฯสาร มนุษยสารสนเทศ แผนพับ มส. 
  -  นโยบาย แผนการดําเนิน วก. 
  การประชาสัมพันธ แผนพับ เอกสาร  
  ประชาสัมพันธ  
  -  วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 98 ประจําวันที่ วท. 
  11 สิงหาคม 2546  
  -  เอกสารนโยบายและระบบประชาสัมพันธ สนบ. 
  -  รายงานการประชุมของสํานักงานอธิการบดี สนอ. 
  -  เอกสารแผนพับประชาสัมพันธขอมูลของ สนว. 

  สํานักสงเสริมวิชาการ  
  -  เอกสารการประชุมกรรมการและเจาหนาที่ บฑ. 

  โครงการบัณฑิตศึกษา  
  -  เอกสารแผนพับของสํานักวางแผนและ สนพ. 

  พัฒนา  
  -  เอกสารการจัดการประชาสัมพันธ สศว. 

    
24. 7.7.2 -  web site คณะ คร. 

  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสาร มส. 
  -  นโยบาย แผนการดําเนิน การประชา วก. 
  สัมพันธ แผนพับ เอกสาร ประชาสัมพันธ  
  -  บันทึกขอความขอมูลโปรแกรมวิชาเพ่ือ วท. 
  ประชาสัมพันธ  
  -  แผนการปฏิบัติการประชาสัมพันธ สนบ. 
  -  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานัก สนอ. 
  งานอธิการบดี  
  -  สัญญาการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของ สนว. 
  มหาวิทยาลัย  
  -  แผนพับแนะนําโครงการบัณฑิต บฑ. 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
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  -  วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 95 ประจําวันที่ สนพ. 
  18 กรกฎาคม 2546  
  -  เอกสารการจัดการประชาสัมพันธ สศว. 
    

25. 7.7.3 -  web site คณะ คร. 
  -  แผนพับการรับสมัครนักศึกษาใหม วท. 
  ปการศึกษา 2547  
  -  ปายประชาสัมพันธ แผนพับ วารสารพิกุล สนบ. 
  จัน เว็บไซต  
  -  แบบฟอรมการขอใชบริการทางเว็บไซต สนอ. 
  -  สัญญาการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ สนว. 
  มหาวิทยาลัย  
  -  แผนพับแนะนําโครงการบัณฑิตศึกษา บฑ. 
  มหาวิทยาลัย  
  -  วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 120 ประจําวันที่ สนพ. 
  16 กพ. 47  
  -  เอกสารการจัดการประชาสัมพันธ สศว. 
  -  สื่อประชาสัมพันธไดแก เสียงตามสาย สนก. 
  ปายไฟฟา เว็บไซต  
    

26. 7.7.4 -  แบบสอบถามความพึงพอใจผูเขาชม สนบ. 
  เว็บไซต  
  -  แบบฟอรมการรับสมัคร สนอ. 
  -  เอกสารแสดงจํานวนผูรับการบริการ สนก. 
  กิจการนักศึกษา  
    

27. 7.7.5 -  เอกสารการเบิกจางทําปายประชาสัมพันธ สนอ. 
  -  เอกสารแสดงจํานวนผูมารับรอง สนก. 
  การบริการกิจการนักศึกษา  
    

28. 7.8.1 -  คําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบจัดฐาน คร. 
  ขอมูลคณะ  
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 7.8.1 (ตอ) -  เอกสารคําแตงต้ังมหาวิทยาลัย มส. 
  เรื่อง การวางระบบอินทราเน็ต  
  -  รายงานประจําปการศึกษา 2546  วท. 
  คณะวิทยาศาสตร  
  -  แผนการจัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศ สนบ. 
  และการจัดตั้งระบบอินทราเน็ตรวมกับ  
  มหาวิทยาลัย  
  -  รายงานการประชุมของสํานักงาน สนอ. 
  อธิการบดี  
  -  เอกสารคูมือการลงทะเบียนทาง สนว. 
  อินเตอรเน็ตเน็ต  
  -  เอกสารแผนการตั้งฐานขอมูลสารสนเทศ บฑ. 
  โครงการบัณฑิตศึกษา  
  -  แผนกลยุทธสํานักวางแผนและพัฒนา สนพ. 
  ฉบับปรับปรุง 2546  
  -  เอกสารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สศว. 
  -  ฐานขอมูลสารสนเทศและภาพกิจกรรม สนป. 
  ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  
  -  โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลของศูนย ศค. 
  คอมพิวเตอร  
    

29. 7.8.2 -  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ มส. 
  การบริหาร  
  -  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  วท. 
  คณะวิทยาศาสตร  
  -  บันทึกการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ สนบ. 
  วางระบบงานของมหาวิทยาลัย  
  -  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของ สนอ. 
  สํานักงานอธิการบดี  
  -  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร สนว. 
  -  เอกสารแผนพับการดําเนินการพัฒนา บฑ. 
  ระบบสารสนเทศของโครงการบัณฑิต  
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 7.8.2 (ตอ) -  คําสั่งสถาบันที่ 1340/2546 สนพ. 
  -  ฐานขอมูลสารสนเทศและภาพกิจกรรม สนป. 
  ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัด ศค. 
  ทําฐานขอมูลสารสนเทศ  
    

30. 7.8.3 -  คําสั่งแตงต้ังฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มส. 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน วท. 
  ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะวิทย  
  -  คําสั่งคณะกรรมการจัดเตรียมฐานขอมลู สนบ. 
  สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําขอบเขต สนอ. 
  การจาง  
  -  เอกสารบทบาทหนาที่ของบุคลากรโครง บฑ. 
  การบัณฑิตศึกษา  
  -  คําสั่งสถาบันที่ 1340/2546 สนพ. 
  -  ฐานขอมูลสารสนเทศและภาพกิจกรรม สนป. 
  -  แผนผังการเชื่อมโยงเครือขายของหนวย ศค. 
  งานภายในมหาวิทยาลัย  
    

31. 7.8.4 -  เว็บไซต http : //wichai.dru.ac.th/ วท. 
  Science home.php  
  -  บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร สนบ. 
  สํานักวิทยบริการคร้ังที่ 1/2546 หนา 16  
  -  เอกสารหลักฐานการติดตอสื่อสารทาง สนบ. 
  เว็บไซต  
    

 

    



รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
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1. 8.1.1 -  การจัดสรรงบประมาณแผนดิน คร. 
  ประจําปงบประมาณ 2546 และ เอกสาร  
   การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําป   
  งบประมาณ 2547  
  -  เอกสารจัดทําคําของบประมาณ  มส. 
  ป 2546  
  -  แผนงาน/งาน/โครงการที่ตองใช วท. 
  งบประมาณป 2546  
  -  แบบฟอรมคําขอตั้งงบประมาณ วก. 
  -  เอกสารคําของบประมาณเงินรายได บฑ. 
  ของโครงการบัณฑิตศึกษา  
  -  การจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําป สนพ. 
  งบประมาณ 2546 และ 2547  
  -  แบบคําของบประมาณแผนดินป 2546 , สวบ. 
  2547  
  -  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ สนอ. 
  รายจายจากเงินรายได ประจําป   
  งบประมาณ 2547 (เงินบํารุงการศึกษา   
  และโครงการ กศ.บป.)  
  -  เอกสารคําของบประมาณแผนดิน สนก. 
  -  เอกสารแหลงงบประมาณ สศว. 
  -  เอกสารคําของบประมาณของสํานัก สนป. 
  ประกันคุณภาพการศึกษา  
  -  เอกสารการจัดสรรงบประมาณ งานวิเทศสัมพันธ 
  -  โครงการของบประมาณแผนดินป 2546 สนบ. 
  และป 2547 และงบรายได บ.กศ. 2546  
  และ 2547  
    
    



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
2. 8.1.2 -  ระเบียบการเก็บคาธรรมเนียม คร. 
  ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย  
  -  ระเบียบสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ มส. 
  ธนบุรี วาดวยการรับ-จายเงินรายไดจาก  
  การปฏิบัติภารกิจ  
  -  ระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการเก็บคา วท. 
  ธรรมเนียมตาง ๆ   
  -  เอกสารแสดงระเบียบขอบังคับการเก็บ สนบ. 
  คาธรรมเนียม ในคูมือนักศึกษาปการศึกษา  
  2546 หนา 286  
  -  ขอบังคับและระเบียบสภาประจํามหา บฑ. 
  วิทยาลัยราชภัฎ วาดวยการจัดการศึกษา   
  และการเงิน การจัดการบัณฑิตศึกษา และ  
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วา  
  ดวยการรับ – จายเงินระดับบัณฑิตศึกษา  
  ที่ปรากฏในคูมือการศึกษา ระดับบัณฑิต  
  ศึกษา พ.ศ. 2542 หนา 286  
  -  คูมือนักศึกษา สนว. 
  -  ระเบียบสภาฝกหัดครู วาดวยคาใชจาย  
  เก่ียวกับกีฬา และระเบียบสภาฝกหัดครูวา  
  ดวยเงินกิจกรรม  
  -  ระเบียบสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ ศค. 
  และขอบังคับประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  ธนบุรี  
    

3. 8.1.3 -  เอกสารการหารายไดจากทรัพยากร คร. 
  ของคณะ  
  -  โครงการรายไดจากทรัพยากรของคณะ คร. 
  -  โครงการจัดหารายไดศูนยฝก วก. 
  ประสบการณวิชาชีพธนบุรีลอรด  
  -  โครงการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ วก. 
  รายวิชาไมนับหนวยกิต  
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 8.1.3 (ตอ) -  โครงการฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ วก. 

  จําลอง  
  -  โครงการ/กิจกรรมหารายไดจาก ศค. 
  สินทรัพย ของศูนยคอมพิวเตอร และ  
  เอกสารแสดงบทบาทของผูรับผิดชอบใน  
  การหารายได  
  -  สมุดเก็บเงินรายได และสมุดบัญช ี สนบ. 
  เงินสวัสดิการ  
    

4. 8.1.4 -  คําสั่งแตงต้ังกรรมการมูลนิธิ 100 ป สนอ. 
  การฝกหัดครูไทย หลวงพอวัดปากน้ํา  
  -  ขอบังคับมูลนิธิ 100 ป การฝกหัดครู สนอ. 
  หลวงพอวัดปากน้ํา   
  -  คําสั่งแตงต้ังกรรมการมูลนิธิพิกุลทอง สนอ. 
  เพ่ือการศึกษา  
    

5. 8.1.5 -  บัญชีแสดงการรับ - จายเงินมูลนิธิและ สนอ. 
  กองทุน  
  -  หนังสือที่ กท. รธย.42/2546 สนอ. 
  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2546 เร่ือง ขอนําสง  
  คําตอบแทนการใชอาคารสถานที่  
    

6. 8.2.1 -  รายงานการประชุม เร่ืองการจัดสรรงบ คร. 
  ประมาณแผนดิน ป 2547  
  -  เอกสารรายละเอียดการจัดสรรงบ มส. 
  ประมาณ ประจําป 2546  
  -  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณป วก. 
  2546  
  -  รายละเอียดการจัดทํางบประมาณ วท. 
  ป 2546  
  -  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ สนบ. 
  รายจายจากเงินรายได และงบประมาณ  
  แผนดิน ป 2546 และ ป 2547  
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 8.2.1 (ตอ) -  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ สนอ. 

  รายจายจากเงินรายได ประจําป  
  งบประมาณ 2547 (เงินบํารุงการศึกษา  
  และเงินโครงการ กศ.บป.)  
  -  รายละเอียดงบประมาณรายจายจากเงิน สนก. 
  รายได ประจําปงบประมาณ 2546   
  -  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ สวพ. 
  รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ  
  2546 และ 2547  
  -  เอกสารรายละเอียดการจัดสรรงบ บฑ. 
  ประมาณ   
  -  เอกสารรายละเอียดการจัดสรรงบ ศค. 
  ประมาณ ป 2546  
    

7. 8.2.2 -  รายงานการประชุมเร่ืองการจัดสรรงบ คร. 
  ประมาณ ป 2547  
  -  แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจําป มส. 
  2545  
  -  การจัดสรรงบประมาณใหโปรแกรมวิชา วท. 
  ป 2545  
  -  ขอมูลการจัดสรรงบประมาณให สนบ. 
  หนวยงาน  
  -  แบบฟอรมขอมูลความตองการใชงบ สนว. 
  ประมาณของหนวยงาน  
  -  การจัดสรรงบประมาณของแตละหนวย สวพ. 
  งาน  
  -  เอกสารการประชุมคณะกรรมการ สนอ. 
  บริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2547  
  ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองการพิจารณาจัดทําคํา  
  ขอตั้งงบประมาณ และเอกสารการประชุม  
  คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี  
  คร้ังที่ 5/2547  
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 8.2.2 (ตอ) -  รายงานการประชุมคณะกรรมการ บฑ. 

  โครงการบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2546  
    

8. 8.2.3 -  หนังสือเชิญประชุมเรื่อง การจัดสรรงบ คร. 
  ประมาณรายจายจากเงินรายไดของคณะ  
  ครุศาสตร ขอมูลประกอบการจัดสรร  
  -  หลักฐานแบบสํารวจความตองการของ มส. 
  โปรแกรมวิชาในการจัดสรรงบประมาณ  
  -  สมุดบันทึกขอมูลการใชงบประมาณ วท. 
  ของคณะและของโปรแกรมวิชา  
  -  บันทึกการประชุมคณะกรรมการ สนบ. 
  บริหารสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2547  
  หนา 8 , 32 –38  
  -  แบบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ สนอ. 
  เงินรายไดมหาวิทยาลัย (บํารุงการศึกษา  
  และโครงการ กศ.บป.)  
  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการ บฑ. 
  อํานวยการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการ     
  โครงการบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2546  
  -  คําขอตั้งงบประมาณรายไดของแตละ สนพ. 
  หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2547  
  -  เอกสารรายงานผลผลติดตามการใชงบ ศค. 
  ประมาณ  
    

9. 8.2.4 -  ขอมูลการวิเคราะหตนทุนกิจกรรมและ คร. 
  การจัดเงินงบประมาณ  
  -  รายงานผลการใชงบประมาณ สนว. 
  -  เอกสารการประชุมของสภาประจํา สนอ. 
  มหาวิทยาลัย เดือนมกราคม และเมษายน  
  2547 เร่ือรายงานการใชเงินรายได  
  มหาวิทยาลัย (ไตรมาส)  
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10. 8.2.5 -  การรายงานการดําเนินโครงการและ คร. 

  การใชงบประมาณ  
  -  บันทึกเรงรัดการใชงบปราณเงิน สนอ. 
  รายไดมหาวิทยาลัย และงบประมาณแผนดิน  
  -  รายงานการติดตาม ประเมินผลการใช สวพ. 
  จายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  ธนบุรี ประจําปงบประมาณ 2546  
    

11. 8.3.1 -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ มส. 
  ภายใน  
  -  หนังสือการขอแตงต้ังผูตรวจสอบ วท. 
  ภายในของคณะ  
  -  ระบบบัญชี สนบ. 
  -  เอกสารการประชุมคณะกรรมการ สนอ. 
  กําหนดระบบบัญชีคุณสมบัติหนาที่ สนอ. 
  และความรับผิดชอบ  
  -  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สวพ. 
  ที่ 797/2546 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการ  
  กําหนดระบบบัญชีตามเกณฑคงคาง  
  -  เอกสารระบบบัญชี และการตรวจสอบ สศว. 
  เกณฑการประเมิน  
  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนิน สนก. 
  งานฝายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2546  
  วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2546  
  -  คําสั่งแตงต้ังกรรมการตรวจสอบภายใน สนป. , ศค. 
    

12. 8.3.2 -  เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ มส. 
  -  รายงานการดําเนินโครงการและการใช วท. 
  งบประมาณของหนวยงานคณะวิทยาศาสตร  
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 8.3.2 (ตอ) -  รายงานการใชงบประมาณเปนไตรมาส สนบ. 
  บันทึกการประชุมคณะกรรมการ   
  สํานักวิทยการ ครั้งที่ 2/2547 หนา 22  
  -  รายงานผลการใชงบประมาณตาม สนอ. 
  แผนงาน โครงการ  
  -  เอกสารรายงานผลการใชประมาณตาม บฑ. 
  ปการศึกษา 2546  
  -  รายงานการติดตาม - ประเมินผลการใช สวพ. 
  จายงบประมาณจากเงินรายได  
  -  เอกสารคําของบประมาณรายงาน สนป. 
  ประจําป  
  -  แบบบันทึกรายการใชงบประมาณ ศค. 
  ตามแผนงาน/โครงการ  
    

13. 8.3.3 -  เอกสาร 8 มาตรฐาน คณะวิทยาศาสตรฯ วท. 
  -  บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร สนบ. 
  สํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2546 หนา 

4,14 
 

  -  รายงานการใชงบประมาณแยกตาม สนอ. 
  กิจกรรม  
  -  รายงานการประชุมโครงการบัณฑิต บฑ. 
  ศึกษา  
  -  คําสั่งแตงต้ังกรรมการวิเคราะห สนป. 
  งบประมาณ และเอกสารการใชงบประมาณ  
  -  ขอมูลการวิเคราะหงบประมาณที่ไดรับ ศค. 
  ตอจํานวนนักศึกษาที่มาใชบริการ  
    

14. 8.3.4 -  รายงานการใชงบประมาณจากหนวยงาน สนบ. 
  และบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
  สํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2546 (เอกสาร  
  ประกอบการประชุม) ครั้งที่ 4/2546 หนา   
  6 และ ครั้งที่ 2/2547 หนา 22-23  
  -  รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สนอ. 
  การบัญชี และพัสดุ  
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 8.3.4 (ตอ) -  รายงานเงินคงเหลือประจําวันกับรายงาน สนอ. 
  การตรวจสอบการบันทึกบัญชีประจําวัน  
  -  รายงานการรับ - จายเงินมูลนิธิหรือ สนอ. 
  กองทุน และงบแสดงฐานะการเงินเพ่ือ  
  รองรับการตรวจสอบ  
  -  เอกสารทางการเงิน สมุดบันทึกรายการ สนอ. 
  ทางการเงิน รายงานการเงินและงบเดือน   
  พรอมรองรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบ  
  ภายในสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
  และภายในสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงิน  
  แผนดิน  
    

15. 8.3.5 -  บันทึกแจงการแกไขปรับปรุงรายการที่ สนอ. 
  ผูตรวจสอบภายในทักทอง  
  -  ขอปญหา ขอสังเกต และขอเสนอแนะ สนอ. 
  จากการตรวจสอบการเงินและพัสดุ   
  ของหนวยงานตรวจสอบภายในสํานักงานสภา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏและรายการตรวจสอบ  
  การดําเนินงานบริหารเงินนอกงบประมาณ  
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สํานักงานสภา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ  

 
 
 

 
 
 
 



รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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1. 9.1.1 -  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  สนป. 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2546  
  -  วารสาร “สารประกันคุณภาพการศึกษา”  
  รายเดือน  
  -  สื่อ Power Point  
    

2. 9.1.2 -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ สนป. 
  การศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ ทุกหนวยงาน 
  การศึกษาระดับหนวยงาน  
    

3. 9.1.3 -  โครงการจัดการประชุมวิพากษและ สนป. 
  กําหนดการ  
    

4. 9.1.4 -  แบบประเมินผลกิจกรรมและสรุปผลการ สนป. 
  ประเมินกิจกรรม  
  -  รายงานประจําป  ปการศึกษา 2545 ของ สนป. ทุกหนวยงาน 
  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  
    

5. 9.1.5 -  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  สนป. 
  ปการศึกษา 2543  
  -  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สนป. 
  ปการศึกษา 2546  
    

6. 9.2.1 -  ประกาศสถาบันราชภัฏธนบุรี เร่ืองยกฐานะ สนป. 
  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสํานักประกัน สนป. 
  คุณภาพการศึกษา  
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  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสํานักประกัน สนป. 
  คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
    

7. 9.2.2 -  โครงสรางการบริหารงานของสํานักประกัน สนป. 
  คุณภาพการศึกษา  
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสํานักประกัน สนป. 
  คุณภาพการศึกษา  
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน สนป. 
  กลาง  
  -  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  สนป. 
  ปการศึกษา 2546  
    

8.   9.2.3 -  เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทุกหนวยงาน 
  สํานักประกันคุณภาพการศึกษาและของ  
  หนวยงาน  
  -  Home page สํานักประกันคุณภาพการ ทุกหนวยงาน 
  ศึกษา www.dru.ac.th  
    

9. 9.2.4 -  แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา สนป. 
  ปการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  -  แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา สนป. วก. สนอ. สนว. 
  ระดับหนวยงาน  
  -  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ทุกหนวยงาน 
  ภายใน ระดับหนวยงาน  
    

10. 9.2.5 -  แบบประเมินผลระบบและกลไกการ  
  ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย  
  ราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา  2546  และรายงาน  
  การประเมิน  

11. 9.3.1 -  โครงการประชุมสัมมนา/ประชุมปฏิบัติ สนป. 
  การเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา  
  ของมหาวิทยาลัย  
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 9.3.1 (ตอ) -  โครงการประชุมสัมมนา/ประชุมปฏิบัติ คร. มส. วก. วท. สนว. 
  การเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา  
  ของหนวยงาน  
  -  รายงานการประชุมชี้แจงเร่ืองการประกัน บฑ. สนอ. สนก. ศคพ. ศภ. 
  คุณภาพของหนวยงาน สนบ. วท. 
  -  การศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ศภ. 
    

12. 9.3.2 -  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการ สนป. 
  ศึกษา 2546 สถาบันราชภัฏธนบุรี  
  -  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ คร. มส. บฑ. ศภ. 
  หนวยงาน  
  -  วารสาร “สารประกันคุณภาพการศึกษา” สนป. 
  รายเดือน  
  -  รายงานการประเมินตนเองฉบับที่ 3  สนป.และทุกหนวยงาน 
  (Self Assessment Report) เพ่ือรับการ  
  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ   
  สถาบันราชภัฏธนบุรีและของหนวยงาน  
    

13. 9.3.3 -  บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
  สถาบันของหนวยงาน คร้ัง...../2546  
  คร้ัง....../2546 ครั้ง......./2546  
  -  การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ทุกหนวยงาน 
  การศึกษาของหนวยงาน  
  -  หนังสือเชิญเปนวิทยากรบรรยาย เร่ือง สนป. 
  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง   
  ฉบับท่ี  4 ใหหนวยงาน  
  -  บันทึกขอความที่ ศธ. 0563.04/125 สนป. 
  เร่ือง แจงกําหนดการประเมินคุณภาพ  
  การศึกษาภายใน  
  -  แฟมเอกสารขอมูลโครงการจัดประชุม สนป. 
  ปฏิบัติการประเมินและประมวลผลภาพ  
  กิจกรรม  
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14. 9.3.4 -  รายงานการประเมินตนเองฉบับที่ 4 สนป. 

  (Self Assessment Report 4)   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  -  รายงานการประเมินตนเอง ฉบับที่ 4 ทุกหนวยงานที่เทียบเทาคณะ/ 
  (Self Assessment Report 4)ของหนวยงาน งานวิเทศสัมพันธ/งานตรวจ 
   สอบภายใน 
  -  โครงการจัดการประชุมวิพากษ (ราง) สนป. 
  รายงานการประเมินตนเอง ฉบับที่ 4  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
  -  โครงการจัดการประชุมวิพากษ (ราง)  มส. สนอ. วท. วก. 
  รายงานการประเมินตนเอง ของหนวยงาน  
  -  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สนป.และทุกหนวยงาน 
  ภายใน ระดับหนวยงานและประสิทธิผลของ  
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา  
  2546  
    

15. 9.4.1 -  เอกสารหลักฐานอางอิงแสดงผลการ สนป.และทุกหนวยงาน 
  ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  ปการศึกษา 2546 ตามระบุไวในรายงาน  
  การประเมินตนเองฉบับที่ 4  
    

16. 9.4.2 -  สรุปผลรายงานผลการประเมินคุณภาพ สนป.และทุกหนวยงาน 
  ศึกษาภาพใน ปการศึกษา 2545และ  
  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ  
  การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  ปการศึกษา 2546  
  -  แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา สนป. 
  ปการศึกษา 2546 และปการศึกษา 2547   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
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17. 9.4.3 -  แบบบันทึกขอมูลเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ สนป.และทุกหนวยงาน 

  การศึกษาภายนอก  
  -  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment  
  Report) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  
  ภายนอก  
  -  เอกสารหลักฐานแสดงผลการดําเนินงาน  
  ปการศึกษา 2545  
    

18. 9.4.4 -  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน สนป. 
  “กิจกรรม 5 ส” 8 สิงหาคม 2546   
  -  โครงการประชุมเตรียมความพรอมรับการ  
  ประเมินภายนอก  
  -  โครงการประชุมวิพากษรายงานประเมิน  
  ตนเองเพ่ือรับการประเมินภายนอก  
  -  โครงการจัดการประชุมปฏิบัติการเตรียม  
  ความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  
  ภายนอก  
    

19. 9.4.5 -  แฟมเอกสารการขอรับการประเมินคุณภาพ สนป. 
  ภายนอก ระดับอุดมศึกษา จากสํานักงานรอง  
  รับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
  (สมศ.)  
  -  ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพ สนป. 
  ภายนอกระหวางวันที่ 21-27 มกราคม 2547  
  -  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สนป. 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สํานักงานรับรอง  
  มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
    

20. 9.5.1 -  แผนกลยุทธการประกันคุณภาพการศึกษา สนป. 
      พ.ศ. 2547-2550  
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21. 9.5.2 -  แผนปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2546 สนป. 

  -  ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1/2546, สนป. 
      2/2546 ,3/2546  
    

22. 9.5.3 -  คําสั่งแตงต้ังคระกรรมการดําเนินงาน สนป. 
      กลางประกันคุณภาพการศึกษา  
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณ ทุกหนวยงาน 
      ภาพการศึกษาระดับหนวยงาน  
  -  วารสารรายเดือน “สารประกันคุณภาพ สนป. 
      การศึกษา”  
  -  วารสารรายสัปดาห “พิกุลจัน” งานประชาสัมพันธ 
  -  ปายนิเทศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและ ทุกอาคาร 
      ของหนวยงาน  
  -  ปายไฟว่ิงอีเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย หนาอาคาร 2 
  -  แผนพับประชาสัมพันธการประกันคุณ สนป. 
      ภาพการศึกษา  
  -  โทรทัศนวงจรปดของมหาวิทยาลัย สนป. 
  -  www.dru.ac.th  .www.dru-ok.com และ สนป. 
      Home page ของสํานักประกันคุณภาพ  
      การศึกษา  
    

 
 

    
 
 
 
 
 
 



 
 

 ผูชวยศาสตราจารยอารีย  วชิรวราการ อธิการบดี 
 รองศาสตราจารย ดร. สุภาพร  มากแจง  รองอธิการบดี 
 รองศาสตราจารยประยูร  ทรงศิลป ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
        ดําเนินงานกลาง 
 
 
 
 

  อาจารยวลีรัตน   ชวาลปญญาวงศ 
  ผูชวยศาสตราจารยลัดดา  เสนาวงษ 
  อาจารย ดร. จริยา   กล่ินจันทร 
  ผูชวยศาสตราจารยฉวีวรรณ  ปานช ี
  รองศาสตราจารยโสภัณฑ  นุชนาถ 
  อาจารยสุวรรณี   สันตธนะวานิช 
  อาจารยกานดา   ไทพาณิชย 
  อาจารยศศิธร   เทียมถนอม 
  ผูชวยศาสตราจารยชลิยา  ลิมปยากร 
  อาจารยอุทุมพร   แยมสุข 
  อาจารยพัชน ี   เดชประเสริฐ 
  ผูชวยศาสตราจารยไขศรี  เปยมศุภทรัพย 
  อาจารย ดร. จุฑามาส  ไทยบุญเรือง 
  อาจารยปรีชา   แสงโชติ 
  นางริษา    สุมประเสริฐ 
  นางรัชนีย    กล่ินดีปลี 
  อาจารยวิวัฒน   จูวราหะวงศ  
 
 
   

 นางสาวศศิวัลย   ทองศรี 
  

ที่ปรึกษา

คณะผูจัดทํา 

ผูพิมพและออกแบบปก


