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คํานํา 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ฉบับที่ 
14 (Self Assessment Report 14: SAR 14) เพื่อรายงานการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งเป็นรายงานที่ดําเนินการต่อเน่ืองจากรายงานการประเมินตนเอง ฉบับที่ 13 
 เอกสารรายงานการประเมินตนเองฉบับที ่ 14 นี ้ เป็นรายงานการประเมินตนเองในปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) โดยโครงการบัณฑิตศึกษาต้องประเมิน
ตนเองในองค์ประกอบการประกันคุณภาพที่เก่ียวข้อง 6 องค์ประกอบ คือ  
  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
    2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 
    ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารงานและการจัดการ 
  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2556 จะเป็นข้อมูลในการนําไปเป็นแนวทางปรับปรุง
และพัฒนางานของโครงการบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายต่อไป 
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           31 พฤษภาคม 2557 
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อดีต-ปัจจุบนั 

 

66 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 19 ปี โครงการบัณฑิตศึกษา  
 

 66 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจุดกําเนิดครั้งแรกจากโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา เปิดเมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนช่ือจากโรงเรียน
ฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี และเป็นวิทยาลัยครูธนบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2513 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฎ” แทน “วิทยาลัยครู” และประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
เมื่อ พ.ศ. 2538 โดยยกฐานะวิทยาลัยครูทุกแห่ง เป็น “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูธนบุรี จึงเปลี่ยน
ฐานะเป็นสถาบันราชภัฏธนบุรี ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาการอ่ืน ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นผลทําให้
สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปล่ียนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรีจึง
เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามพระราชบัญญัติน้ี โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษาภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยมีปรัชญาในการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล สร้างองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ย่ังยืนและสร้างสังคมคุณภาพ 
 

 19 ปี โครงการบัณฑิตศึกษา 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดต้ัง
โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ปี พ.ศ . 2538 ซึ่ง
ในช่วงเวลาน้ันยังมีสถานะเป็นสถาบันราชภัฏ
ธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับภาระงาน
ด้านบัณฑิตศึกษาของสถาบันในขณะน้ันตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 ที่กําหนดงานด้านบัณฑิตศึกษาไว้ว่า “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพระดับสูง ทําการวิจัย ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 4ก หน้า 2, 24 มกราคม 2538) 
 โครงการบัณฑิตศึกษาประสานงานกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากร หลักสูตร อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2538 รวมทั้งศึกษาวิจัย



ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสํารวจความต้องการ ทั้ง
ในภาพรวมและเฉพาะสาขาวิชา ได้พัฒนาหลักสูตรและได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาครั้งแรกในปี
การศึกษา 2542 โดยเปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาไทยศึกษาและสาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและเปิดสอนต่อเน่ืองกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบางปีได้เพ่ิมการเปิดสอน
หลักสูตรอ่ืนๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น เช่น ปีการศึกษา 2545 ได้เพ่ิมการเปิดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาหลักสูตร
และการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการโครงการและการประเมินโครงการ  
คณะท้ัง 4 คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างก็ได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและตามความพร้อมของสาขาวิชาน้ันๆ เรื่อยมา ณ ปัจจุบันล่าสุดคือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ส่วนใหญ่เป็นผู้มีงานทําและมีอาชีพ
เป็นหลักแหล่งแล้ว แต่มหาวิทยาลัยก็มุ่งหวังให้มีการพัฒนางานอาชีพและสังคมหลังสําเร็จการศึกษา 
โดยนําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปประยุกต์ใช้ นอกจากน้ัน
มหาวิทยาลัยยังมุ่งจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการวิจัย คิด วิเคราะห์ สืบค้น สร้างองค์ความรู้ โดย
เอ้ืออํานวยในทุกช่องทางทั้งด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านอาจารย์และการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการทํากิจกรรมและการเรียน ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตมี
ทักษะในการสร้างองค์ความรู้  แสวงหาความรู้ และมีความสนใจใฝ่รู้ รวมทั้งให้มีการพัฒนาคุณลักษณะ
ส่วนตนเพ่ือสนับสนุนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน คุณลักษณะที่มุ่งส่งเสริม 
ได้แก่ ความเช่ือมั่น  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความใฝ่รู้ ความเป็นผู้นํา มนุษยสัมพันธ์ การคิดวิเคราะห์ 
การสื่อสาร ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ และความขยันสู้งาน ซึ่งเป็นจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มุ่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  สร้างเสริมโอกาสใน
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส แต่ขณะเดียวกันก็เน้นคุณภาพและคุณลักษณะส่วนตนของบัณฑิตไปพร้อม
กัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่ง 3 ประเด็นคือ 
 
  1. สร้างโอกาสทางการศึกษา  
  2. พัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
  3. เพ่ิมมาตรฐานการศึกษาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
 
 โครงการบัณฑิตศึกษาจึงเป็นองค์กรที่ดําเนินภารกิจร่วมมือและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตศึกษา 
การบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย
ประสานงานกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เพ่ือให้งานบัณฑิตศึกษางานดําเนินการโดยมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
 
 



ท่ีตั้ง 
 

 โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีสํานักงานโครงการ ต้ังอยู่ช้ัน 12 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
 โทรศัพท์ 0-2890-1801-9 ต่อ 2121, 2122, 2123 สายตรง/แฟ๊กซ์ 0-2890-2308  
 เว็ปไซต์ http://dit.dru.ac.th/home/005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา:  http://maps.google.co.th/maps?hl=th&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44442042,d.bmk&biw 
        =1024&bih=677&q=แผนท่ีธนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษามีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
และภาระหน้าที่ของโครงการบัณฑิตศึกษา โดยมีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันระดมความคิด และ
หลังจากนั้นก็ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาคมถึงความเหมาะสมของ  ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจของโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
ปรัชญา (Philosophy) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  บูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล  สร้างองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ย่ังยืน 
 

เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตศึกษา พัฒนาสังคมไทย 
ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ 
 

        
วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่ ไ ด้ ม า ต ร ฐ านส า กล  บริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่
สังคม  ธํารงศิลปวัฒนธรรม เช่ือมโยงการวิจัยสู่
การพัฒนาท้องถิ่น   

โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งทรัพยากร 
การเรียนรู้ที่มีคุณค่า ส่งเสริมงานบัณฑิตศึกษา 
ให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาสังคมให้ก้าวทันโลก 
บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย 
 

 
พันธกิจ (Mission) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี โครงการบัณฑิตศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมุ่งมั่น 
1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความงอกงาม 
   ทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง มี 
   คุณธรรม จริยธรรม และเป็นนักวิชาชีพที่ดี 
2. พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็น 
 เครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้ การสร้าง 
 องค์ความรู้ และการพัฒนาองค์กร 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการที่ 
 ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
4. เป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสาน และ 
 สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล  
 

โครงการบัณฑิตศึกษามุ่งมั่น 
1. ดําเนินการเพ่ือพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ 
   ของบัณฑิตศึกษา 
2. บริการวิชาการเพ่ือการวิจัย การพัฒนาสังคม 
   และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ก้าวทันโลกบน 
 พ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย 
3. เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการจัด 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูลความรู้ ด้วย 
 ธรรมาภิบาล โปร่งใส รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ 
 ตนเอง องค์กร และสังคม 
  



โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษามีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการในระดับต่างๆ เพ่ือความเข้มข้นของ
คุณภาพทางวิชาการ ประกอบด้วยคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณะ  คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

โครงสร้างการบริหารงานบณัฑิตศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน คณบดีทุกคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
และผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ 
คณบดี หรือรองคณบดีท่ีได้รับมอบหมาย รองคณบดีฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการในคณะ และอาจารย์ใน
คณะที่คณบดีแต่งต้ัง 

คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา 
ผู้ อํ านวยการโครงการบัณฑิตศึกษา  รอง ผู้ อํานวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษา คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาท่ีรับผิดชอบงานฝ่าย
ต่างๆ และกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาท่ีทําหน้าท่ีเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาไทยศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 



คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 
 
 งานของโครงการบัณฑิตศึกษาเป็นงานที่ต้องร่วมดําเนินการกับหน่วยงานและบุคลากรหลาย
ฝ่าย จึงมีคณะกรรมการร่วมดําเนินงานหลายชุด จากหลายหน่วยงาน ดังน้ี 
 
 1. คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน คณบดีทุกคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และ
ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานตาม
นโยบาย 
 2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ ประกอบด้วย คณบดี หรือรองคณบดีที่ได้รีบมอบหมาย 
รองคณบดีฝ่ายที่เก่ียวข้อง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ และคณาจารย์ที่ได้รับแต่งต้ัง
จากคณบดี ทําหน้าที่กํากับดูแลด้านวิชาการของหลักสูตร/โครงการต่างๆ ที่คณะรับผิดชอบ 
 3. คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 
คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาและสารสนเทศ 
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและเลขานุการ ซึ่งส่วนใหญ่จะประสานกับประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของคณะต่างๆ 
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการจากคณะที่รับผิดชอบ
จัดการศึกษาหลักสูตรน้ันๆ ทําหน้าที่บริหารวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาและจัด
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิประจําหลักสูตร ผู้สอนประจําหลักสูตร การควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ์ ภาค
นิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ การเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรน้ันๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างสายงานบุคลากรของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในกํากับดูแลของ
คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษามีคณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา 
ประกอบด้วย  ผู้ อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา รองผู้ อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาที่รับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ ภายในโครงการบัณฑิตศึกษามี
คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา 3 คน และเจ้าหน้าที่ 4 คน ร่วมมือกันดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของโครงการบัณฑิตศึกษา โดยมีโครงสร้างสายงานดังน้ี 
 
 โครงสร้างสายงานของโครงการบัณฑิตศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้อํานวยการ 
โครงการบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ 
อํานวยการบณัฑิตศึกษา 

รองผู้อํานวยการ 
โครงการบัณฑิตศึกษา 

กรรมการดําเนินการ 
โครงการบัณฑิตศึกษา 

 

ฝ่ายทะเบียน 
และประมวลผล 

 

ฝ่าย 
บริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายบริการ
การศึกษาและ
สารสนเทศ 

 

ฝ่ายธุรการ 



บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบณัฑิตศึกษา 
 งานในส่วนของคณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
 1. ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
  ปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี 
  1.1 กําหนดนโยบาย วางแผน กํากับติดตามการดําเนินงานของโครงการบัณฑิตศึกษา ใน
ด้านงานธุรการของสํานักงานบัณฑิตศึกษา 
  1.2 ควบคุมดูแลสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการสอน การรับ
นักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา การประมวลผลการเรียน 
  1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานทางวิชาการ 
  1.4 การประสานงานกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พัฒนางานบัณฑิตศึกษา 
  1.5 ปฏิบัติงานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา และ
อธิการบดี 
  1.6 ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษา 
 2. รองผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
  ปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี 
  2.1 กํากับดูแลและดําเนินการฝ่ายงานบริหาร งานวางแผน 
  2.2 ควบคุมดูแลการจัดการบริหารงานสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
  2.3 เป็นคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา 
  2.4 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการ 
  2.5 งานอ่ืนๆ ที่ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษามอบหมาย 
 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจําโครงการบัณฑิตศึกษา 
 3. เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษา 4 คน แยกงานหลักเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานทะเบียนและ
ประมวลผล ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายงานบริการการศึกษาและสารสนเทศ และฝ่ายงานธุรการและ 
ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังน้ี 
  1. ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล 
   1.1 ปฏิบัติงานในฝ่ายงานวิชาการ งานมาตรฐานการศึกษา งานวางแผน งานทะเบียน
และประมวลผล โดยมีบทบาทหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติงานตามการกํากับดูแลของรองผู้อํานวยการ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
   1.2 ให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์ ในการออกใบรับรองและเอกสารต่างๆ เก่ียวกับ
กกงานทะเบียนและประมวลผล 
   1.3 จัดเก็บหลักฐานทะเบียนประวัตินักศึกษา หลักฐานผลการศึกษา และตรวจสอบการ
จบการศึกษา 
   1.4 ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา 
   1.5 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการให้กับนายทะเบียนคือผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 



   1.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา 
  2. ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป 
   2.1 ปฏิบัติงานในด้านการเงินและบัญชี 
   2.2 จัดพิมพ์ร่างคําสั่ง ร่างประกาศ รายงานการประชุม ฯลฯ 
   2.3 จัดทํารูปเล่มการประชุมและรูปเล่มเอกสารต่างๆ 
   2.4 จัดส่งใบตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาไปยังสถานท่ีออกใบหลักฐานแสดงคุณวุฒิ
นักศึกษา 
   2.5 ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา 
   2.6 รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าสํานักงาน และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
กรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา 
  3. ฝ่ายงานบริการการศึกษาและสารสนเทศ 
   3.1 ปฏิบัติงานในฝ่ายงานสารสนเทศและบริการการศึกษา โดยมีบทบาทหน้าที่เป็นฝ่าย
ปฏิบัติงานตามการกํากับดูแลของรองผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
   3.2 ดูแลห้องปฏิบัติการสารสนเทศโครงการบัณฑิตศึกษา 
   3.3 อํานวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ในการเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการ
สารสนเทศโครงการบัณฑิตศึกษา 
   3.4 จัดทําทะเบียนหนังสือและบัญชีหนังสือในห้องปฏิบัติการสารสนเทศ 
   3.5 ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารบัณฑิตศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ 
   3.6 ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา 
   3.7 ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ และอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
  4. ฝ่ายงานธุรการ 
   4.1 ปฏิบัติงานในฝ่ายงานเลขานุการ ธุรการ กิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ โดยมี
บทบาทหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติตามการกํากับดูแลของรองผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
   4.2 รับ-ส่ง เอกสารระหว่างโครงการบัณฑิตศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เสนอต่อผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
   4.3 รับแบบคําร้องต่างๆ จากนักศึกษาและอาจารย์ เพ่ือดําเนินการเสนอต่อไป 
   4.4 ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา 
   4.5 ปฏิบัติหน้าที่บริการและติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์สําหรับอาจารย์ 
   4.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 



ศักยภาพบุคลากรโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหน่ง ระดับ 

1 ผู้อํานวยการ 
โครงการ

บัณฑิตศึกษา 

 ผศ.ดร.สุมิตรา  ด่านพาณิชย์ ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
ประกาศนียบัตร (มัคคุเทศก์) ป.ชั้นสูง 
(Certificate (ELICOS)) 
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน 
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2 รองผู้อํานวยการ 
โครงการ

บัณฑิตศึกษา 

อ.พันธ์ุทิพย์  คูอมรพัฒนะ วท.บ. เทคนิคการแพทย์ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ทางธุรกิจ 

อาจารย์ - 

3 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
โครงการ

บัณฑิตศึกษา 

อ.สันธนี  แผนดี อ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้าน 
   การสอนภาษาอังกฤษ 

อาจารย์ - 

 
บุคลากรประจําโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหน่ง 

1 นางสาวศันสนีย์ วิชัยดิษฐ ค.บ.  
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล 

2 นางสาวเย็นฤดี ศิริโต ศศ.บ.  
นิเทศศาสตร์ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
หัวหน้าสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 

3 นายสมศักด์ิ   ทองถนอมกุล บธ.บ.  
การจัดการท่ัวไป 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
รับผิดชอบงานธุรการและโสตทัศนูปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของโครงการบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ (SWOT 
Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ 
สําหรับองค์กร ซึ่งจะทําให้ผู้บริหารและสมาชิกใน
โครงการบัณฑิตศึกษา ตระหนักถึงจุดเด่นหรือจุดแข็ง
(Strengths) และจุดอ่อนหรือจุดด้อย(Weaknesses)  
จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจาก
ประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีต่อการทํางานของโครงการ
บัณฑิตศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการกําหนดยุทธศาสตร์และแผน 
กลยุทธ์ตลอดจนแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่จะตอบสนอง
ต่อความจําเป็นเร่งด่วนขององค์กร 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ที่มา:   th.wikipedia.org 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีปรากฏดังน้ี   
 
จุดแข็ง  
  มีทําเลท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร สะดวกในการเดินทาง  
  สามารถสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือร่วมกัน
แลกเปลี่ยนบุคลากร และใช้ทรัพยากรร่วมกันได้  
  เป็นองค์กรขนาดเล็ก จึงเอ้ือต่อการปรับปรุงและพัฒนาสภาพในอนาคต  
  มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์เอ้ือต่อภารกิจ  
  อาจารย์มีความรู้ความสามารถ มีความต้ังใจในการทํางาน  
  อาจารย์และนักศึกษามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาควบคู่ไปกับ 
การสอน  
  ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในวัยเรียนและประชากรในชุมชนมาก เปิดโอกาสให้
ประชาชนและ ผู้นําท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษา  
  สามารถจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบที่สนองความต้องการของผู้เรียน  
  ความมีช่ือเสียงด้านคุณภาพของผลผลิตเฉพาะด้านในอดีต 
จุดอ่อน  
  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรยังไม่ทันตามกําหนด  
  การพัฒนาองค์ความรู้จากกระบวนการวิจัยยังมีน้อยในบางสาขาวิชา  
  สัดส่วนตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์ ยังอยู่ในระดับตํ่า ต้องพัฒนาให้สูงขึ้น  



  ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินอย่างจํากัด เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  
  บุคลากรบางส่วนยังมีวัฒนธรรมการทํางานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางาน 
  อาจารย์และนักศึกษาบางคนไม่สนใจกฎระเบียบ ข้อกําหนดต่างๆ ของบัณฑิตศึกษา 
  ความนิยมในการเลือกเข้าศึกษายังเป็นรองเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืนๆ  
  ขาดความชํานาญในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ 
 
โอกาส   
  นโยบายการปฏิรูประบบราชการ และปฏิรูปการศึกษา เป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัยมี
อิสระใน การดําเนินภารกิจได้ตามศักยภาพ  
  มีระบบการประเมินตนเองและการประเมินจากภายนอก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องเร่งรัด
พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
  แรงผลักดันจากกระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกติกา 
สากลระหว่างประเทศ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเร่งพัฒนาเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง  
  นโยบายการปฏิรูประบบงบประมาณและการเงิน ก่อให้เกิดการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ  
  การสนับสนุนและความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่นที่มีต่อการขยายพ้ืนที่การผลิตบัณฑิตไป
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
ภาวะคุกคาม  
  นโยบายของรัฐในการจํากัดอัตรากําลังข้าราชการ  
  ความสิ้นเปลืองและความคุ้มค่าอันเกิดจากการเป็นผู้บริโภคเทคโนโลยี  
  การยอมรับของสังคมไทยที่มีต่อการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมยังมี
น้อย  
  ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอันเกิดจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้า  
  การแข่งขันด้านการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น  
  กลยุทธ์ด้านการรับนักศึกษาใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีหลากหลาย     
รูปแบบ ส่งผลต่อ การเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายการบริหารงานโครงการบัณฑิตศึกษา     
 
 โครงการบัณฑิตศึกษา มีแนวนโยบายในการบริหารงานดังน้ี   
 1. บริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษาให้ตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของโครงการ
บัณฑิตศึกษา และมหาวิทยาลัย 
 2. บริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับระบบโครงสร้างและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. ร่วมผลิตบัณฑิต โดยเน้นคุณธรรม ความต้องการของสังคม และการสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียม
กันทางการศึกษา 
 4. มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเพ่ือการแข่งขันโดยให้ได้มาตรฐาน ก้าวทันโลกบนพ้ืนฐาน ภูมิปัญญา
ไทย 
 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการ
บริการบัณฑิตศึกษา 
 6. พัฒนาบุคลากรของโครงการบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ มีความเข้มแข็งในการทํางานเป็นทีม และมีคุณภาพชีวิต  
 7. พัฒนาโครงการบัณฑิตศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยกระบวนการจัดการความรู้
และมีสภาพแวดล้อมที่มีการเรียนรู้ตลอดเวลา 
 8. นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
 9.  เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโครงการบัณฑิตศึกษา 
 10. ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามจุดเน้นและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 11. มุ่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกการดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทุกช่องทางอย่างรวดเร็วและทันสมัย 
 12. สร้างเครือข่ายพันธมิตร เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งด้าน
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 การจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 จุดมุ ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา เพื ่อ
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของโครงการบัณฑิตศึกษาตามระบบและกลไกที ่โครงการ
บัณฑิตศึกษากําหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้โครงการบัณฑิตศึกษาทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนําไปสู่การ
กําหนดแนวทาง และพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ และมาตรฐานที่ตั ้งไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมิน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ทั้งคณะผู้ประเมินและโครงการบัณฑิตศึกษาจําเป็นต้องกําหนดบทบาทและ
หน้าที ่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 โดย
โครงการบัณฑิตศึกษาต้องวางแผนจัดการประเมินคุณภาพภายใน ให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีการศึกษา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
 1. เพ่ือให้สามารถนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา
ได้ทันในปีการศึกษาถัดไป และต้ังงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม  
 2. เพ่ือให้สามารถจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่งให้สํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อสังเคราะห์เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ประโยชน์ดังที ่กล่าวข้างต้น จึงควรมีแนว
ทางการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอน ตามระบบการพัฒนา
คุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ 
(Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act)  
 

  P  =  เริ่มกระบวนการต้ังแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมินปี
     ก่อนหน้าน้ีมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 
  D = ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแต่                  
    ปีการศึกษา คือ เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป 
  C = ประเมินกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหว่าง
    เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม (รอบปีการศึกษา) 
  A = นําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
    คุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานรวมท้ัง
    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา มาทํา
    แผนกลยุทธ์ประจําปี และเสนอต้ังงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทํา
    โครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีก็ได้ 
 
 
 
 



 นโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 โครงการบัณฑิตศึกษามีการกําหนดนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้
สอดคล้องตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA ดังน้ี  
 1.การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา อันประกอบด้วย มาตรฐานการส่งเสริม การควบคุม การตรวจสอบ 
และการประเมินคุณภาพการศึกษา  
 2.การพัฒนาระบบกลไกการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 
 3.การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื ่อง และนําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษามาใช้กําหนดนโยบาย และแผนงานของโครงการบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
แก้ปัญหา และพัฒนา การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 4.การนําข้อมูล ข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
โครงการบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
 
 มาตรการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา  
 โครงการบัณฑิตศึกษา วางมาตรการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือให้การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในบรรลุตามนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 1. ส่งเสริมความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของโครงการบัณฑิตศึกษาเห็น
ความสําคัญและความจําเป็นในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2. ประสานกับคณะต่าง ๆ ในการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้ง
องค์ประกอบคุณภาพ (Quality Framework) ที่จําเป็นในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. กําหนดให้มีกรรมการที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 4. จัดให้มีการเตรียมการเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นระยะ 
 5. เตรียมการเพื่อการตรวจประเมินระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
หน่วยงานภายนอก 
 
 แนวทางในการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 โครงการบัณฑิตศึกษามีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
 1.กําหนดนโยบายและแนวทางดําเนินการ พร้อมจัดทําคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 2.สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของโครงการบัณฑิตศึกษาเห็นความสําคัญ
และความจําเป็นของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.จัดประชุม อบรม สัมมนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบ กระบวนการและ
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 4.แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา 



 5.สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรหลัก ที ่มีความรู ้เกี ่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา  
 6.กําหนดมาตรฐานของการสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพบัณฑิต 
 7.จัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 8.จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เสนอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปี
การศึกษา 
 9.เตรียมพร้อมเพ่ือให้ได้รับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 10.เตรียมการเพ่ือเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากภายนอก 
 11.ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั ้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
 
 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 1. การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมิน 
  1. การเตรียมเอกสาร 
   1. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้รูปแบบการ
จัดทํา ควรมีหัวข้อหลัก ดังน้ี 
    ก. คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้า
มี) 
    ข. ข้อมูลเบื ้องต้นของมหาวิทยาลัยและโครงการบัณฑิตศึกษา 
ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยและโครงการบัณฑิตศึกษา สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปี
ที่ผ่านมา และเป้าหมายสําคัญในปีปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง) 
    ค. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์
และเป้าหมายในรอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  
    ง . สรุปผลการประเม ินตนเองโดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่
ควรพัฒนา แผน และเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป  
   2. จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
    ก. เอกสารอ้างอิง ควรเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่นําเสนอใน
รายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุใน
รายงานการประเมินตนเอง  
    ข. หากเอกสารที่อ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุดใหญ่ให้ใช้วิธีใด
วิธีหนึ่งในการระบุว่าเอกสารหรือข้อความที่กล่าวถึงอยู่ที่ใด เช่น ระบุหน้าที่อ้างอิง ทําแถบกระดาษสี
แยกหน้ากระดาษหรือระบายสีเน้นข้อความ เป็นต้น 
    ค. สําหรับเอกสารที่เป็นแผ่นปลิวหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่ม   
บาง ๆ ไว้หรือใส่แฟ้มไว้กันการสูญหายหรือหลงอยู่กับเอกสารชุดอ่ืน 



    ง. จัดเตรียมเอกสารมารวมไว้ที ่เดียวกันในห้องทํางานของคณะ
ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้  
  2. คณะกรรมการประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินของโครงการบัณฑิตศึกษา ต้องมีกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน และเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่ง
สามารถให้คําแนะนําที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู ้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู ้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือสถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.  
   ประธานคณะกรรมการประเมิน เป็นผู ้ประเมินจากภายในหรือภายนอก
สถาบันก็ได้ ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่รับการประเมิน โดย
ประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.  
  3. การเตรียมการประสานงานกับคณะกรรมการประเมิน 
    ก .  โครงการบ ัณฑ ิตศ ึกษาจ ัดทํ าคํ าสั ่งแต ่ง ตั ้งและจ ัดส ่ง ให้
คณะกรรมการประเมินภายในทราบ 
    ข. จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเอกสาร
ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ให้คณะผู้ประเมินก่อนวันรับการตรวจเย่ียมอย่างน้อย 2 สัปดาห์  
    ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผู้ประเมิน เพื่อ
ร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพภายใน เช่น การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเย่ียม การให้ข้อมูลที่คณะ
ผู้ประเมินต้องการเพ่ิมเติมก่อนการตรวจเย่ียม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น  
 
 2. การดําเนินการของโครงการบัณฑิตศึกษาระหว่างการตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินคุณภาพ 
  1. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมิน และชี้แจงวัตถุประสงค์และ
วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเย่ียม 
  2. บุคลากรเตรียมพร้อมสําหรับการนําเย่ียมชมหรือตอบคําถามหรือรับการสัมภาษณ์
จากคณะผู้ประเมิน 
  3. จัดให้มีผู้ประสานงานทําหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะผู้ประเมินต้องการข้อมูลและเพ่ือนําการเย่ียมชมหน่วยงาน 
  4. บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะผู้ประเมิน 
เมื ่อสิ ้นสุดการตรวจเยี ่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม 
 

 3. การดําเนินการของโครงการบัณฑิตศึกษาภายหลังการประเมินคุณภาพ 
  1. ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนําผลการประเมินเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับ    
ต่าง ๆ  
  2. วางแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดย
อาจจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้อง



ดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่าน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง  
 

  
 

การตรวจเย่ียมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 โครงการบัณฑิตศึกษาได้ดําเนินการให้มีการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกปีการศึกษา โดยหน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามกรอบแนวทางท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา การ
บริหารจัดการและการบริการวิชาการในรอบปีการศึกษา ซึ่งใช้ผลการดําเนินงานตั้งแต่วันแรกของปี
การศึกษาถึงวันสิ้นสุดปีการศึกษา ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษาได้รับการตรวจเยี่ยม
เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิทั ้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 ปีการศึกษา 2546 ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 11 
สิงหาคม 2547 โดยมีคณะกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชุณหคล้าย กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสวคนธ์  แดงสอาด กรรมการและเลขานุการ 
 
 ปีการศึกษา 2547 ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 3 
สิงหาคม 2548 โดยมีคณะกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตดา อัจฉริยนนท์ กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาตรีประทีป ประพันธ์พจน์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 ปีการศึกษา 2548 ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 21 
มิถุนายน 2549 โดยมีคณะกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 1. อาจารย์ ดร.ภัทรา     สุขะสุคนธ์  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตดา   อัจฉริยนนท์  กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ปดิวรัดา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 
  
 ปีการศึกษา 2549 ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 1 
สิงหาคม 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 1. อาจารย์ ดร.สุรสาล  ผาสุข   ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์  กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุภา จิวศิวานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
 



 ปีการศึกษา 2551 ได้ร ับการตรวจเยี ่ยมเพื ่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
คณะกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธญวรรณ  ก๋าคํา   กรรมการ 
 3. นางสาวสมพร   ประดิษฐศร  กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.นงเยาว์   อุทุมพร   กรรมการและเลขานุการ 
 ปีการศึกษา 2552 ได้ร ับการตรวจเยี ่ยมเพื ่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
คณะกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมสุรีย์  เช่ือมทอง ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร.ดิเรก    สุขสุนัย  กรรมการ 
 3. นางสาววินัยธร    วิชัยดิษฐ์ กรรมการ 
 4. อาจารย์วรรณพร    จิตรสังวรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 ปีการศึกษา 2553 ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2554 โดยมีคณะกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํารัส  ด้วงสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขศรี  วิรุฬห์จรรยา  กรรมการ 
 3. นางบุษบา    กอศรีสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ปีการศึกษา 2554 ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 2 
กรกฎาคม 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต  ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร.ภัทรา   สุขะสุคนธ์  กรรมการ 
 3. นางบุษบา    กอศรีสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ปีการศึกษา 2555 ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 4 
มิถุนายน 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคํา  กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.ปาริชาต  เสารยะวิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ปีการศึกษา 2556 ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 26 
พฤษภาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์  ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์พัชนี   เดชประเสริฐ  กรรมการ 
 3. อาจารย์รสริน   ดิษฐบรรจง  กรรมการและเลขานุการ 
 



ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 
 
วัน/เดือน/ป ี งาน/กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ก.พ. 57 ประชุมวางแผน  ทบทวนปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ/ นําผลประเมิน 
SAR 13 กพร. และสมศ. มาปรับปรุง
ระบบประกันคุณภาพภายในของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 

สํานักงาน 
โครงการ

บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ

บัณฑิตศึกษา 

1 มี.ค.- 
30 เม.ย. 57 

จัดทําคู่มือประกันคุณภาพ SAR 14 
และจัดเก็บข้อมูลระยะเวลา 12 เดือน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

สํานักงาน 
โครงการ

บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ

บัณฑิตศึกษา 
เม.ย. - พ.ค. 

57 
ยกร่าง วิพากษ์ SAR 14 ดําเนินการ
ปรับปรุง 

สํานักงาน 
โครงการ

บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ

บัณฑิตศึกษา 
1-31 พ.ค. 57 - เสนอและแต่งต้ังคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการบัณฑิตศึกษาเพ่ือเตรียมรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักงาน
โครงการ

บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ

บัณฑิตศึกษา 

26 พ.ค. 57 โครงการบัณฑิตศึกษารับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักงาน
โครงการ

บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ

บัณฑิตศึกษา 
16-23 มิ.ย. 57 ดําเนินการปรับ/แก้ไข SAR 14 ให้

เป็นฉบับสมบูรณ์ 
สํานักงาน
โครงการ

บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ

บัณฑิตศึกษา 
30 มิ.ย. 57 ดําเนินการจัดส่ง SAR 14 และผลการ

ประเมินให้สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

สํานักงาน
โครงการ

บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ

บัณฑิตศึกษา 
ก.ค.-ส.ค. 57  โครงการบัณฑิตศึกษานําผลการ

ประเมิน SAR 14 มาปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพภายใน เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ  

สํานักงาน
โครงการ

บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ

บัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 



ผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2555 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ผลการปรบัปรุงหรือการ
ดําเนนิงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
1 .  มี ก า ร กํ า ห น ด ป รั ช ญ า 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจําปีที่
ชัดเจน  

ควรจัดเอกสารหลักฐานอ้างอิง
ให้ สอดคล้ อ ง กับ เกณฑ์การ
ประเมิน เช่น เกณฑ์ระบุว่ามีการ
ดําเนินงานตามแผน หลักฐาน
ควรเป็น โครงการจริงที่ผ่านการ
ขออนุมัติจากผู้บริหาร แม้จะไม่
ใช้งบประมาณก็ตาม และหาก
เป็นปฏิทินการปฏิบัติงานในภาค
การ ศึกษาต่ า งๆ  ก็ ควรระ บุ
โครงการที่บัณฑิตศึกษาทํา เช่น 
โครงการบริการสังคม / วิชาการ
ต่างๆ ช่วงเวลาขั้นตอนการรับ
บัณฑิต, การสอบ, การประชุม
คณะกรรมการบัณฑิต เป็นต้น  

1 .  โ ค ร ง ก า ร บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
ดําเนินการปรับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการทุกปี 
เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอน  

ควรจัดเอกสารให้ตรงกับเกณฑ์
การประเมิน  

- 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. มีคลินิกวิจัย เพ่ือช่วยเหลือ
และให้คําแนะนําแก่นักศึกษา  
2. มีป้านและจุลสาร 
  

1. ควรแสดงหลักฐานอ้างอิงว่ามี
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
อย่างชัดเจนต่อเน่ือง เช่น คลินิก
วิจัยเป็นต้น  

1 .  โ ค ร ง ก า ร บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีเน้นด้านวิชาการ และ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 



ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ผลการปรบัปรุงหรือการ
ดําเนนิงาน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
มีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคมอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะในระดับหน่วยงาน
วิ ช า ชี พ  ใ น รู ป แบบก า ร จั ด
ประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ  

ควรจัดหลักฐานให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานและการ
ดําเนินงาน เช่น เกณฑ์ระบุว่า 
“มีระบบและกลไก” หลักฐาน
ควรเป็นคําสั่ง, ประกาศ, 
แผนการดําเนินการ หรือเกณฑ์
ระบุว่า “มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง” หลักฐาน
ควรแสดงให้เห็นทั้งข้อเสนอแนะ 
อาจเป็นแผนกลยุทธ์ ฉบับ
ปรับปรุงหรือโครงการใหม่ๆ 
ตามข้อเสนอแนะ  

โครงการบัณฑิตมีการนําผลการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงเป็น แผนกลยุทธ์ฉบับ
ปรับปรุงหรือโครงการใหม่ๆ 
ตามข้อเสนอแนะ  

3. มีการส่งเสริมให้เกิดการบูร
ณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน 

  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1 .  ผู้ นํ า มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล  
2. นําองค์กรสู่องค์กรการเรียนรู้  
3 .  มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ  
4. มีการวิเคราะห์และบริหาร
จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ  

1. ควรจัดหลักฐานให้สอดคลอ้ง
กับเกณฑ์มาตรฐานและการ
ดําเนินงาน  
2. ควรนําความรู้ คู่มือการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
หรือ Facebook ของโครงการ
บัณฑิต  
3. ควรเพ่ิมข้อความในบันทึก
ข้อความในการส่งวิทยานิพนธ์
ให้กับสํานักวิทยบริการ ฯ ว่า 
“เพ่ือเผยแพร่ในฐานข้อมูล 
ThaiLIS (สกอ.) ต่อไป” 

1. โครงการบัณฑิตศึกษาจัดทํา
แผนการ จัดการความรู้ ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
2. โครงการบัณฑิตศึกษาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม และ
นําความรู้ที่ ไ ด้มาเผยแพร่กับ
บุคลากรประจําหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
1. มีแผนการใช้งบประมาณ มี
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ดู แ ล ก า ร ใ ช้
ง บ ป ร ะ ม า ณ  มี ก า ร ใ ช้
ง บ ป ร ะ ม าณอย่ า ง โ ป ร่ ง ใ ส 
ตรวจสอบได้ 

- - 



ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ผลการปรบัปรุงหรือการ
ดําเนนิงาน 

 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. มีการดําเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเน่ือง 

1. ขาดการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

1. โครงการบัณฑิตศึกษาจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

 
เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ของโครงการบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2556  

องค์ประกอบคุณภาพ เกณฑ์
มาตรฐาน 

เป้าหมายของ 
โครงการ

บัณฑิตศึกษา 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนนิการ 

   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 8 ข้อ  5 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต    
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล    
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 

องค์ประกอบ ท่ี  3  กิ จกรรมการ พัฒนา
นักศึกษา 

   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

6 ข้อ 3 ข้อ 3 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 

5.2.1 ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการ
แก่สังคม  

5 ข้อ 5 ข้อ 5 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ    
7.1 ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 



7.2 การพัฒนาโครงการบัณฑิตศึกษาสู่องค์กร
การเรียนรู้ 

5 ข้อ  5 ข้อ 5 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ    
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ข้อ 8 ข้อ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 
การคิดรอบปี ใช้ปีงบประมาณในองค์ประกอบที่ 1 
ตัวบ่งชี้ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ  
  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี    ใช้ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน 
 4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
 8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 

ดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 6 หรือ 7 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ  

8 ข้อ 



ผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 1 1. มีการจัดทําแผนกล

ยุทธ์ที่สอดคลอ้งกับ
นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน โดยเป็นแผนที่
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและ
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.
2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555-2559) 
 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
นอกจากน้ันมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา  

1.1.1.1 แผน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี พ.ศ. 2556-
2560  
1.1.1.2 คําสั่งที่ 
5/2556 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
1.1.1.3 เอกสารการ
เช่ือมโยงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี แผน
ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี   
1.1.1.4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา วาระ
พิเศษ วันที่ 30 ตุลาคม 
2556  วาระที่  5.1 
เรื่อง การกําหนด
นโยบาย และวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนกล
ยุทธ์ 
1.1.1.5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา วาระ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
พิเศษ 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2556 วาระที่ 5.1 ผล
การประเมินและ
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 
2555  
5.2 การวิเคราะห์แผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจําปีของโครงการ
บัณฑิตศึกษาประจําปี
การศึกษา 2556  

 2  มีการถ่ายทอดแผน     
กลยุทธ์ไปสู่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการถ่ายทอด
และช้ีแจงทําความเข้าใจกับบุคลากร
ในองค์กรถึงแผนกลยุทธ์ และ
เป้าหมายในการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ 

1.1.2.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา  วาระ
พิเศษวันที่ 13 ธันวาคม 
2556 วาระที่ 4.1 การ
ช้ีแจงทําความเข้าใจ
และมอบหมายงานตาม
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2556  

 3 มีกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจําปี ตามพันธกิจ
หลักของหน่วยงาน 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการจัดทํา
แผนที่กลยุทธ์ และได้ทําการแปลง
แผนกลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีตามภารกิจหลักของ
โครงการบัณฑิตศึกษา คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 
 
 
 

1.1.3.1 แผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2556 
โครงการบัณฑิตศึกษา  



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 4 มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการประจําปี 
และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

โครงการบัณฑิตศึกษาเปิดโอกาสให้
บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
จัดทําตัวบ่งช้ี (KPI) ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมทั้งค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 
 

1.1.4.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา  วาระ
พิเศษวันที่ 13 ธันวาคม 
2556 วาระที่ 4.1 การ
ช้ีแจงทําความเข้าใจ
และมอบหมายงานตาม
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2556 
1.1.4.2 แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2556          
โครงการบัณฑิตศึกษา 

 5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี
ครบตามพันธกิจ 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการจัดทํา
ปฏิทินการดําเนินงานเพ่ือให้มีการ
ดําเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีครบทุกพันธกิจหลัก 
และจัดทําเป็นรายงานประจําปี 

1.1.5.1 ปฏิทนิ
ปฏิบัติงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา ประจํา
ภาคเรียนที่ 1/2556, 
2/2556 และ 3/2556 
1.1.5.2 แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2556 ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
1.1.5.3 รายงาน
ประจําปีการศึกษา 
2556 โครงการ
บัณฑิตศึกษา 

 6 มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี
เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อ
ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
เพ่ือพิจารณา    ปีละ 2 ครั้ง  

1.1.6.1 คําสั่งที่ 
3/2557เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2556  



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
1.1.6.2 แบบรายงาน
การกํากับ ติดตาม ผล
การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 
2556 โครงการ
บัณฑิตศึกษา 1.1.6.3 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 
บัณฑิตศึกษา วันที่ 20 
พฤษภาคม 2557 วาระ
ที่ 4.1 เรื่อง ผลการ
ติดตามการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การของโครงการ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 

 7 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อย   ปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของ
ตัวบ่งช้ีการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําเสนอผล
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
รายงานต่อผู้อํานวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณาปีละ 
1 ครั้ง 

1.1.7.1 บันทึกข้อความ
เพ่ือ รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปี 
2556 และเลม่รายงาน 
ประจําปี 2556 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  

 8 มีการนําผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผน กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 
 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการนําผล
การพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําใน
ปีต่อไป  

1.1.8.1 แผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2556 
โครงการบัณฑิตศึกษา  

 
 



ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

5.00 มีการดําเนินงานครบทุกข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5.00 มีการดําเนินงานครบทุกข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

 
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนนประเมินตามเกณฑ์ 

สกอ. สมศ. มหาวิทยาลัย 
1.1 5.00 5.00 บรรลุ

เป้าหมาย 
5 - - 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 5 - - 
 
จุดแข็ง 
 1. โครงการบัณฑิตศึกษามีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ นอกจากน้ันยังมีการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา กฎหมาย พันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
2. โครงการบัณฑิตศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนกลยุทธ์ และมีการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. โครงการบัณฑิตศึกษา ดําเนินการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
โครงการบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต 
 2. โครงการบัณฑิตศึกษา มีแผนการปฏิบัติงานประจําปี ซึ่งมีทั้งตัวบ่งช้ี ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งเป้าหมาย เพ่ือวัดความสําเร็จของแต่ละงาน โดยโครงการบัณฑิตศึกษาจะ
ดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีดังกล่าว  
 
 



 
 
ตัวบ่งชี้ 2.7    ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี    ใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย 
ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ี
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยโครงการ
บัณฑิตศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 

ดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 3 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 5 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 1 มีการสํารวจคณุลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย 
ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร 

โครงการบัณฑิตศึกษาจัดทํารายงาน
การวิจัยติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เป็นประจําทุกปี
การศึกษา โดยสํารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนํา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรหรือจดัการเรียนการสอน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

2.7.1.1 โครงการวิจัย
การติดตามผลผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 2554 - 2555 
2.7.1.2 รายงาน
ความก้าวหน้าการวิจัย
การติดตามผลผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
บัณฑิตมากที่สดุ บัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ปีการศึกษา 
2554 -2555  

 2 มีการนําผลจากข้อ 1 มา
ใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

โครงการบัณฑิตศึกษาประสานให้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แต่ละหลักสูตรมีการนําผลจากข้อ 1 
ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษา และ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งอาจารย์
ประจํารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษามี
การเช่ือมโยงรายวิชากับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ในลักษณะบูรณาการระหว่างการ
เรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน 
ให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เช่น โครงการให้บริการ
ปรึกษาคลินิกวิจัย  

2.7.2.1 หลักสตูร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
และหลักสูตรรฐั
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสาธารณะ 
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 
2555) 2.7.2.2 
โครงการให้บริการ
ปรึกษาคลินิกวิจัย    
จัดโดย โครงการ
บัณฑิตศึกษา 
2.7.2.3 โครงการ
ประชุมเสวนาทาง
วิชาการ การเขียน
บทคัดย่อ วันที่ 25 
พฤษภาคม 2557  
ณ อาคาร 2 ช้ัน 8  
จัดโดยโครงการ
บัณฑิตศึกษา  

 3 มีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรท้ังด้าน
บุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการสง่เสริม 
และสนับสนุนทรัพยากรท้ังทางด้าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตอย่าง
เพียงพอ เช่น มีบุคลากรเพ่ือให้
บริการนักศึกษา มีห้องปฏิบัติการ
สารสนเทศ มมุสบายได้ความรู้ ทีม่ี
วารสารวิชาการจากที่ต่าง ๆ 
ตลอดจนการเชิญวิทยากรภายนอก

2.7.3.1 รายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ 
2555 และ 2556 ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
2.7.3.2 ภาพถ่ายห้อง
สํานักงาน/ 
ห้องปฏิบัติการ
สารสนเทศ/  



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
มาบรรยาย หรอืเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

มุมสบายได้ความรู้/ 
ห้องเรียน และสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

2.7.3.3 หนังสือเชิญ
วิทยากร/หนังสือเชิญ
กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

 4 มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

โครงการบัณฑิตศึกษามีระบบและ
กลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือทีป่ระชุมระดับ
นานาชาติ โดยมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการที่
เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ผ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์ และผ่าน website 
โครงการบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังมี
งบประมาณจํานวนหน่ึงเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาที่ต้องการ
นําเสนอผลงานหรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการฉบับต่าง ๆ  

2.7.4.1 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2550 ใน คู่มือ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา           
ปีการศึกษา 2555-
2556 

2.7.4.2 รายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
2556 กิจกรรม : การ
นําเสนอผลงาน ตีพิมพ์ 
เผยแพร่บทความทาง
วิชาการ 

2.7.4.3 ป้ายและ 
website โครงการ
บัณฑิตศึกษา
ประชาสัมพันธ์การ
ประชุมวิชาการใน
สถานที่ต่าง ๆ  
2.7.4.4 
โครงการเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
วิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัย  

 5 มีกิจกรรมเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
โครงการบัณฑิตศึกษา 

โครงการบัณฑิตศึกษาสนับสนุนให้มี
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คือ โครงการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
นักวิจัย 

2.7.5 โครงการบัณฑิต
จัดทําโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง 
จรรยาบรรณของ
นักวิจัย เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 2 : การผลติบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนนประเมินตามเกณฑ์ 

สกอ. สมศ. มหาวิทยาลัย 
2.7 5.00 5.00 บรรลุ

เป้าหมาย 
5.00 - - 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 5.00 - - 
 
 
 
 



จุดแข็ง 
 1. โครงการบัณฑิตศึกษามีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา เพ่ือนําผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
 2. โครงการบัณฑิตศึกษามีระบบและกลไกการส่งเสริมทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตในหลายด้าน เช่น ด้านความรู้ ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น  
 
ตัวบ่งชี้ที่  2         คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                         ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี ใช้ปีการศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงาน 
 โครงการบัณฑิตได้สํารวจคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ประกอบด้วยด้านบุคลิกภาพ ด้านจิตใจ 
คุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ที่ผู้ใช้บัณฑิตมีต่อบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากการให้บัณฑิตนําแบบสอบถามให้นายจ้างประเมิน แล้วปิดผนึก
ส่งกลับมายังโครงการบัณฑิต จากผลการประเมินพบว่าผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิตในระดับ
มาก ค่าคะแนนประเมินอยู่ที่ 4.41 กิจกรรมน้ีจะกระทําต่อเน่ืองในช่วงการรับปริญญาทุกปี 
 
รายการหลักฐาน 
 โครงการวิจัยการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี
การศึกษา 2554-2555  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

4.51 4.14 4.14 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
 

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 



ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

4.51 4.14 4.14 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชี้ที่  3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี ใช้ปีการศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ 
 
 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาโท x 100 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด  

 
หมายเหตุ : นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น 
เกณฑ์การประเมิน  
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 

ค่าน้าํหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเ น่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceedings) หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวม 3 คณะ คือ    
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ในปีการศึกษา 2556         
มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 107 ราย ซึ่งตีพิมพ์บทความในวารสารภายนอกและ/หรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในการประชุมวิชาการ จํานวน 81 ราย แบ่งเป็นตีพิมพ์บทความในวารสารภายนอก จํานวน 
59 ราย และนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ จํานวน 22 ราย รวมจํานวน 81 ราย 
และตีพิมพ์บทความในวารสารลานปัญญา จํานวน 26 ราย ซึ่งวารสารลานปัญญาน้ีเป็นวารสารทาง
วิชาการท่ีจัดทําขึ้นโดยโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประจําทุกปี และเป็น



ผลงานที่ผ่าน การกลั่นกรอง (peer review) ที่มีบุคคลภายในและภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 
 
รายการหลักฐาน 
1. ข้อมูลบทความวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ประจํา พ.ศ. 2555 และ 2556   
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แลว้ 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

4.00 4.22 4.22 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

4.51 5.00 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี    ใช้ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มกีารจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า   
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา   
 
หมายเหตุ : ในกรณีมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 
โดยอนุโลม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 

ดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 4 หรือ 5 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 6 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 7 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 1 มีการจัดบริการให้

คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 

โครงการบัณฑิตศึกษามี
ฐานข้อมูลนักศกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีการต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ และมีการจัดทํา 
“โครงการคลินิกวิจัย” เพ่ือดูแล
และช่วยเหลือให้คําแนะนํา
นักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน 
และเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งในปัจจุบันเปิด
โอกาสให้นักศกึษาสามารถ
ติดต่อหรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ 

3.1.1.1. แฟ้ม/ระบบฐานข้อมูล
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.1.1.2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.1.1.3 โครงการให้บริการ
ปรึกษาคลินิกวิจัยเพ่ือการเขียน 
Abstract 
 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ผ่านทาง web board ของ
โครงการบัณฑิตศึกษาได้ ทั้งน้ีมี
การประเมินผลการให้บริการ
ด้วย 

 2 มีการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
นักศึกษา 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
website สําหรับประกาศข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษา เช่น ข้อมูล
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับ
สมัครงาน และข่าวสารวิชาการ
ที่ทันสมัย ทั้งน้ียังมีระบบการ
ติดตามประเมินผลการให้บรกิาร
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้นักศึกษา
หรือผู้ที่เก่ียวขอ้งได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
การให้บริการ 

3.1.2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 

3.1.2.2 website โครงการ
บัณฑิตศึกษา
http://dit.dru.ac.th/home 
/005 

3.1.2.3 จดหมายสื่อสารติดต่อ/ 
ติดตามนักศึกษา จากทาง
โครงการบัณฑิตศึกษา 
3.1.2.4 ผลการประเมินการ
ให้บริการข้อมลูข่าวสารของ
โครงการบัณฑิตศึกษาในรายงาน
การวิจัยการติดตามผลผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี
การศึกษา 2555  
3.1.2.5 โครงการ “เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษา” กิจกรรม 
“โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
จรรยาบรรณนักวิจัย”  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 3 มีการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการจัด
กิจกรรมทางวิชาการผ่าน
สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การอบรม
สัมมนา การจัดมุมความรู้     
การจัดฐานข้อมูลความรู้เผยแพร่
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดย
ในบางกิจกรรมหรือโครงการมี
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การดําเนินงานเพ่ือฝึกทักษะ

3.1.3.1 โครงการประชุมเสวนา
ทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2557  
ณ อาคาร 2 ช้ัน 8  
จัดโดยโครงการบัณฑิตศึกษา  
 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ประสบการณ์การทํางานร่วมกัน 
และยังเปิดโอกาสให้ผูท้ี่เก่ียวข้อง
ได้ประเมินผลและให้
ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อไป  

 4 มีการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น 
ข้อมูลกิจกรรมการประชุม
วิชาการ การสัมมนาความรู้  
ใหม่ ๆ ในหลากหลายช่องทาง 
เช่น website เป็นต้น 
 

3.1.4.1 ฐานข้อมูลทะเบียน
รายช่ือและที่อยู่ของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.1.4.2 จดหมายข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น
จดหมายและการ์ดแสดงความ
ยินดีเมื่อสําเร็จการศึกษาและให้
ข้อมูลเก่ียวกับการรับปริญญา 
3.1.4.3 website ประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 

 5 มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์
ให้ศิษย์เก่า 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่จัดให้ทั้ง
นักศึกษาปัจจุบันและเปิดโอกาส
ให้ศิษย์เก่าเข้าร่วม เพ่ือพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์
เก่า ตลอดจน website ของ
โครงการบัณฑิตศึกษายังมี
คอลัมน์ความรู้ให้บริการทั้ง
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
ด้วย 

3.1.5.1 โครงการประชุมเสวนา
ทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2557  
ณ อาคาร 2 ช้ัน 8  
จัดโดยโครงการบัณฑิตศึกษา 
3.1.5.2 โครงการคลินิกวิจัยตรวจ
แก้ไข abstract ที่ให้บริการทัง้ 
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า 
3.1.5.3 คอลัมน์ความรู้บน  
website   ของโครงการ
บัณฑิตศึกษามุ่งให้บริการทั้ง
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า 

 6 มีผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการในขอ้ 1-3 
ทุกข้อ ไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

โครงการบัณฑิตศึกษามีคําสั่ง
แต่งต้ังบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบ
ในการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการทุกด้าน โดยเฉพาะ 1.
การจัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการในโครงการคลินิกวิจัย 
2. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ี

3.1.6.1 คําสั่ง เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารจัดการการ
ให้บริการและติดตามผลการ
ให้บริการของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

3.1.6.2 รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพของการ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และ 
3. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา ซึ่งผลการ
ประเมินในการจัดบริการทั้ง 3 
ข้อ อยู่ในระดับไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

ให้บริการในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

 7 มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการ
มาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการ
จัดบริการที่สนอง
ความต้องการของ
นักศึกษา 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการนํา
ผลการประเมนิคุณภาพการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษาปีละ 
1 ครั้ง ซึ่งจะเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทําแผนการ
พัฒนาระบบการให้บริการในปี
ต่อไป 
 

3.1.7.1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
3.1.7.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการบัณฑิตศึกษา วาระ
พิเศษ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 
วาระที่ 5.2  เรือ่ง รายงานการ
วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปีของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี    ใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. โครงการบัณฑิตศึกษาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปน้ี 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือขา่ยคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 3 
หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

 1 โครงการบัณฑิตศึกษาจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
กําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ที่ส่งเสริมผลการเรยีนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

3.2.1.1 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โครงการ
บัณฑิตศึกษา 

 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการให้
ความรู้แก่นักศกึษาในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา โดยจัดทําเป็นคู่มือการ
เขียนและเสนอโครงการหรือ

3.2.2.1 คู่มือการ
เขียนและเสนอ
โครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ตามระบบ
ประกันคุณภาพของ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานํา
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 2 
ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรม
ต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นําความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการดําเนินการจัดกิจกรรม
หรือโครงการที่เป็นกิจกรรมตาม
เกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติที่กําหนดว่าต้องจัด
กิจกรรมอย่างน้อย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งใน 
ปีการศึกษา 2556 มีอาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัด
กิจกรรมหรือโครงการตามเกณฑ์
ดังกล่าว ซึ่งใน แต่ละโครงการจะมี
คําอธิบายเก่ียวกับระบบประกัน
คุณภาพที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
เช่น วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการดําเนินงาน วิธีการประเมิน
ความสําเร็จ เป็นต้น ตลอดจนมี
การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรม  

3.2.3.1 โครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี และสาขาวิชา
ภาษาไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ร่วมปลกูป่า
เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
ในวันที่ 10-12 
สิงหาคม พ.ศ. 2556  
ณ ตําบลโอโล อําเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
3.2.3.2 การสมัมนา
หัวข้อ “จุดเปล่ียน
จากลูกจ้างก้าวสู่
เจ้าของธุรกิจในยุค
ประชาคมอาเซียน”  
จัดโดยหลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต     
3.2.3.3 โครงการ
สัมมนาทางไทย
ศึกษา “อาหารไทย 
ก้าวไกลสู่ ครัวโลก” 
ในวันที่ 21 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี   
 
 
 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

 4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างเครือข่ายคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยและระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

- - 

 5 มีการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- - 

 6 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

- - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

3 มีการดําเนินการ 3 ข้อ 3 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

3 มีการดําเนินการ 4 ข้อ  4 บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมินตามเกณฑ์ 

สกอ. สมศ. มหาวิทยาลัย 

3.1 5.00 5 บรรลุ
เป้าหมาย 

5 - - 

3.2 3.00 3 บรรลุ
เป้าหมาย 

3 - - 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 4 - - 
 
 
 



จุดแข็ง 
1. โครงการบัณฑิตศึกษามีฐานข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
อย่างเป็นระบบและมีการจัดทํา “โครงการคลินิกวิจัย” เพ่ือดูแลและช่วยเหลือให้คําแนะนํานักศึกษา 
อํานวยความสะดวกแก่นักศึกษาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถติดต่อหรือซักถามปัญหาต่าง ๆ ผ่าน
ทาง web board ของโครงการบัณฑิตศึกษา  ทั้งน้ีมีการประเมินผลการให้บริการด้วย 
2. โครงการบัณฑิตศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานํา
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดําเนินการจัดกิจกรรมโดยจัดทําคู่มือการเขียนและเสนอ
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในการเขียนโครงการต้อง
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีด้านต่างๆ ซึ่งศึกษาได้จากคู่มือ  
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
1. โครงการบัณฑิตศึกษายังไม่มีกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งโครงการบัณฑิตศึกษาควรจะได้
ดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

2.  โครงการบัณฑิตศึกษายังขาดการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ซึ่งควรต้องปรับปรุงในประเด็นน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



องค์ประกอบที่ 5 : การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 

 
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี ใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของบูรณาการตามเกณฑ์ ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ 
ดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 3 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 5 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

โครงการบัณฑิตศึกษามีแผนการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมี
การวางแนวทางขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการ
ด้านต่าง ๆ ที่สมัพันธ์กับพันธกิจของ
โครงการบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้ง
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว้ 
และมีการติดตามประเมินผลใน   
แต่ละกิจกรรมเพ่ือนําไปสู่การไปสู่
ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ
ทางวิชาการ 

5.1.1.1 แผนกลยุทธ์
แผนการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 
2556  

 2 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการสง่เสริม
ให้เกิดการ  บูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

5.1.2.1 โครงการความ
ร่วมมือระหว่างสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
การสอน โดยสง่เสริมให้นักศกึษานํา
ความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลภายนอก เช่น ศิษย์เก่า และ
ผู้สนใจทั่วไป  โดยในรายวิชาสัมมนา
ทางการศึกษา อาจารย์ประจํา
รายวิชามอบหมายให้นักศึกษานํา
ความรู้ที่ได้รับไปจัดทําเป็นโครงการ
ประชุมสัมมนาขึ้น 

ราชภัฏธนบุรี และ
สาขาวิชาภาษาไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ร่วมปลกูป่าเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ใน
วันที่ 10-12 สงิหาคม 
พ.ศ. 2556  
ณ ตําบลโอโล อําเภอ 
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
5.1.2.2 การสมัมนา
หัวข้อ “จุดเปล่ียนจาก
ลูกจ้างก้าวสู่เจ้าของธุรกิจ
ในยุคประชาคมอาเซียน”  
จัดโดยหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
5.1.2.3 โครงการสัมมนา
ทางไทยศึกษา “อาหาร
ไทย ก้าวไกลสู่ ครัวโลก” 
ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 
2556 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี   
5.1.2.4 โครงการประชุม
เสวนาทางวิชาการ การ
เขียนบทคัดย่อ วันที่ 25 
พฤษภาคม 2557  
ณ อาคาร 2 ช้ัน 8  
จัดโดยโครงการ
บัณฑิตศึกษา  

 3 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย 

โครงการบัณฑิตศึกษาร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัยอย่างเป็นระบบ โดยมีการ
ดําเนินการวิจัยที่ผลการวิจัยนําไปสู่
การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนอง

5.1.3.1 โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทางวิชาการ
และการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการคร้ังที่ ๑/
๒๕๕๗ เรื่อง “การวิจัย



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ความต้องการของชุมชนได้ในอนาคต  บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย

ก้าวไกลสู่อาเซียน” 
 4 มีการประเมินผล

ความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

โครงการบัณฑิตศึกษามีระบบ
ติดตามและประเมินความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย โดยผู้รับบริการ
เป็นผู้ประเมิน 

5.1.4.1 รายงานสรุปผล
การประเมินคุณภาพของ
การให้บริการในการจัด
โครงการหรือกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

 5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการ บูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการนํา    
ผลการประเมนิที่ได้ไปเป็นข้อมูล 
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการบูรณา
การบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

5.1.5.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา วาระพิเศษ 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2556 วาระที่ 5.2 เรื่อง 
รายงานการวิเคราะห์แผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจําปีของโครงการ
บัณฑิตศึกษา  

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี    ใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 
 5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการสํารวจความ
ต้องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการสาํรวจ
ความต้องการของชุมชนเพ่ือ
ประกอบการวางแผนการบริการ
วิชาการที่เน้นความต้องการของ 
ขุมชน ตามจุดเน้นของโครงการ
บัณฑิตศึกษา และมหาวิทยาลัย 

5.2.1.1 แผนกลยุทธ์และ
แผนการให้บรกิารทาง
วิชาการแก่สังคม 
โครงการบัณฑิตศึกษา 

5.2.1.2 แบบสํารวจความ
ต้องการของหน่วยงาน
วิชาชีพในการจัดบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
 

 2 มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรู้และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือ

โครงการบัณฑิตศึกษามีกิจกรรม
หรือโครงการบริการทางวิชาการท่ี
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจาก
ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรม ทาํให้
สามารถนําผลที่ได้จากกิจกรรมไป
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงปัญหา

5.2.2.1 โครงการการ
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทางวิชาการ
และการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ครั้งที่ 
1/2557 เรื่อง “การวิจัย



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

ภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

ที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือท้องถิ่น อัน
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือท้องถิ่นน้ัน ๆ ใน
อนาคต  

บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย
ก้าวไกลสู่อาเซียน”  
  

 3 มีการประเมิน
ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคม 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
การให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
โดยมีการประเมินผลจากบุคลากร
ผู้รับบริการ ทัง้ในด้านความรู้ความ
เข้าใจ การนําไปใช้ประโยชน์ และ
ความพึงพอใจต่อโครงการ  

5.2.3.1 รายงานสรุปผล
การประเมินคุณภาพของ
การให้บริการในการจัด
โครงการหรือกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

 4 มีการนําผลการ
ประเมินในข้อ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก 
หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการนําผล
การประเมินจากข้อ 3 ไปเป็น
ข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบและกลไก
การให้บริการวิชาการ ตลอดจน
การควบคุมและการกํากับคุณภาพ
การให้บริการวิชาการ 

 

 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้
จากการให้บรกิารทาง
วิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย
และเผยแพรสู่่
สาธารณชน 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการพัฒนา
ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในและเผยแพร่สู่
สาธารณชน โดยผ่าน website 
ของโครงการบัณฑิตศึกษา 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่  5.2.1 ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการแก่สังคม 
 (ตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
การคิดรอบปี ใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิชาการ โดยผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่สังคมและชุมชน 
4. มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
5. ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากชุมชนในการบริการวิชาการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการปฏิบัติ 
 1 ข้อ 

มีการปฏิบัติ  
2 ข้อ 

มีการปฏิบัติ 
 3 ข้อ 

มีการปฏิบัติ 
 4 ข้อ 

มีการปฏิบัติ  
5 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 1 มีการดําเนินงานตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) 
โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
ดําเนินงานการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

5.2.1.1.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา วันที่ วันที่ 8 
พฤศจิกายน 2556 วาระที่ 5.2  
เรื่อง ผลการวิเคราะห์ระบบและ
กลไกของการให้บริการวิชาการแก่
สังคมปีการศึกษา 2556 
 

 2 บรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
80 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
ดําเนินการบริการวิชาการแก่
สังคมบรรลุเป้าหมายตามแผน
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

5.2.1.2.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา วันที่ วันที่ 8 
พฤศจิกายน 2556 วาระที่ 5.2  
เรื่อง ผลการวิเคราะห์ระบบและ
กลไกของการให้บริการวิชาการแก่
สังคมปีการศึกษา 2556 
 

 3 มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ผลงาน
วิชาการ โดยผ่านสื่อ
และเทคโนโลยีต่างๆ 
ให้แก่สังคมและชุมชน 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ผลงานวิชาการ โดยผ่านสื่อ 
และเทคโนโลยีต่าง ๆ ใหแ้ก่
สังคมและชุมชน ได้แก่

5.2.1.3.1 โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม ใน 
website โครงการบัณฑิตศึกษา 
http://dit.dru.ac.th/home/005 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
วารสารลานปัญญา และ
เว็บไซต์โครงการบัณฑิตศึกษา 

 4 มีการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนท้องถิ่นและ
สังคม 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
จัดกิจกรรมหรอืโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม ทั้งที่เป็น
ผู้ดําเนินการจัดกิจกรรมเอง 
ร่วมมือกับอาจารย์และ
นักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
หรือร่วมมือกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

5.2.1.4.1  โครงการประชุมเสวนา
ทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2557  
ณ อาคาร 2 ช้ัน 8  
จัดโดยโครงการบัณฑิตศึกษา  
5.2.1.4.2 โครงการการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทาง
วิชาการและการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เรื่อง 
“การวิจัยบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย
ก้าวไกลสู่อาเซียน”  
5.2.1.4.3 การสัมมนาหัวข้อ “จุด
เปลี่ยนจากลูกจ้างก้าวสู่เจ้าของ
ธุรกิจในยุคประชาคมอาเซียน”  
จัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต     
 
 

 5 ได้รับความร่วมมือ
และการยอมรับจาก
ชุมชนในการบริการ
วิชาการ 

โครงการบัณฑิตศึกษา
ดําเนินการบริการวิชาการ 
โดยได้รับความร่วมมือและ
การยอมรับจากชุมชนในการ
บริการวิชาการ 

5.2.1.5.1   โครงการประชุมเสวนา
ทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2557  
ณ อาคาร 2 ช้ัน 8  
จัดโดยโครงการบัณฑิตศึกษา   
5.2.1.5.2 โครงการการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทาง
วิชาการและการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เรื่อง 
“การวิจัยบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย
ก้าวไกลสู่อาเซียน”  
5.2.1.5.3 การสัมมนาหัวข้อ “จุด
เปลี่ยนจากลูกจ้างก้าวสู่เจ้าของ
ธุรกิจในยุคประชาคมอาเซียน”  
จัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต     



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 
  

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 5 : การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 

 
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนนประเมินตามเกณฑ์ 

สกอ. สมศ. มหาวิทยาลัย 
5.1 5.00 มีการดําเนินการ

ครบทุกข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
5 - - 

5.2 5.00 มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

5 - - 

5.2.1 5.00 มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

5 - - 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 5 - - 
 
จุดแข็ง 
 1.  โครงการบัณฑิตศึกษามีระบบและกลไกการบริการวิชาการและกระบวนการบริการทาง
วิชาการที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะในระดับหน่วยงานวิชาชีพ โดยมีรูปแบบ เช่น การจัด
ประชุมหรือสัมมนาวิชาการ 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่  7 : การบรหิารและการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี ใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
 2. ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษามีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
 3. ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามท่ีมอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 4. ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา สนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้อํานาจ ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 
 6. ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
หมายเหตุ : 
 หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์
ของ สมศ. 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ 
ดําเนินการ 1 

ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 6 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 7 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

 1 ผู้ อํ านวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษาปฏิบัติหน้าที่

ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
ทราบและเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย 

7.1.1.1 คําสั่งปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการโครงการ



มี ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

ตามที่กฎหมายกําหนด
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ มี ก า ร
ป ระ เ มิ น ตน เ อ ง  ตาม
ห ลั ก เ กณ ฑ์ ที่ กํ า ห น ด
ล่วงหน้า 

ข้อบังคับ  ต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทํา
หน้าที่กํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไปในทิศทางที่กําหนด
ร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตศึกษา 

7.1.1.2 วาระการประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ และ
คณะกรรมการอํานวยการ
บัณฑิตศึกษา 
7.1.1.3รายงานการประเมิน
ตนเองของผู้อํานวยการ
โครงการบัณฑิตศึกษา 

 2 ผู้อํานวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษามีวิสัยทัศน์ 
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์ มี
การนําข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาหน่วยงาน 

ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษาและ
บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนกลยุทธ์ และนําไปสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน พร้อมทั้งมีการนําข้อมูล
สารสนเทศมาใช้เป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร 

7.1.2.1 แผนกลยุทธ์
โครงการบัณฑิตศึกษา 
2556-2560 
7.1.2.2 เอกสารการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
และโครงการบัณฑิตศึกษา 
7.1.2.3 แผนปฏิบัติการ
ประจําปี โครงการ
บัณฑิตศึกษา 2556 

7.1.2.4 ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เช่น ระบบ
ทะเบียนประมวลผล
นักศึกษา ระบบการเงิน 
ระบบงานพัสดุของ
มหาวิทยาลัย 

7.1.2.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการบัณฑิตศึกษา วาระ
พิเศษ วันที่ 30 ตุลาคม 
2556  วาระที่  5.1 เรื่อง 
การกําหนดนโยบาย และ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน
กลยุทธ์ 
 
 



มี ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

 3 ผู้อํานวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษา มีการกํากับ 
ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามที่
มอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน 

ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษามีการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปีอย่างต่อเน่ือง 
พร้อมทั้งสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของโครงการบัณฑิตศึกษาไป
ยังบุคลากรของหน่วยงานเพ่ือปรับ
แผนการดําเนินงานในรอบปีถัดไป 

7.1.3.1 แผนปฏิบัติการ
ประจําปี โครงการ
บัณฑิตศึกษา 2556 
7.1.3.2 บันทึกข้อความเพ่ือ 
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2556 และ
เล่มรายงาน ประจําปี 2556 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

 4 ผู้อํานวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษา สนับสนุน
ให้บุคลากรมสีว่นร่วมใน
การบริหารจัดการ ให้
อํานาจ ในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
สนับสนุนให้บุคลากรในองคก์รมีส่วน
ร่วมในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้ปฏิบัติงาน  นอกจากน้ันยังกําหนด
ตําแหน่งเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่บุคลากร คือ ตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักงาน และตําแหน่ง
เลขานุการของผู้อํานวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งการยกย่อง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นประจํา
โครงการบัณฑิตศึกษาในรอบปี 

7.1.4.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการบัณฑิต  
7.1.4.2  ป้ายภาพบุคลากร
แผนผัง 
7.1.4.3 ป้ายยกย่องบุคลากร 
 

 5 ผู้อํานวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษา ถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานเต็มตาม
ศักยภาพ 

ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยมีการ
จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน และมีการจัดทํา
โครงการการจัดการความรู้เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

7.1.5.1 คู่มือการปฏิบัติงาน 
(job description) สําหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา
ประจําปี 2556  
7.1.5.2 เอกสารการจัดการ
ความรู้ชุดเรียนรู้จากบุคลากร
ประจําหน่วยงาน 
 

 6 ผู้อํานวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษา บริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยคํานึงถึงประโยชน์

ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
บริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
วิเคราะห์ ให้ความเห็น และตัดสิน
ปัญหา ด้วยหลกัการบนพ้ืนฐานของ

7.1.6.1 รายงานการประเมิน
ตนเองฉบับที่ 14   
7.1.6.2  
ผลการประเมนิการปฏิบัติ



มี ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

ของมหาวิทยาลัยและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูล โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กร
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะใน
เรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
นอกจากน้ันยังมีการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง รายงานการบริหาร
ความเสี่ยง เสนอต่อมหาวิทยาลัยเป็น
ประจําทุกปี 

ราชการของผู้อํานวยการ
โครงการบัณฑิตศึกษา ใน
ประเด็นธรรมภิบาลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 7 มหาวิทยาลัยประเมินผล
การบริหารงานของ
โครงการบัณฑิตและ
ผู้บริหารโครงการบัณฑิต
นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

มหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผล
การบริหารงานของโครงการ
บัณฑิตศึกษาตามหลักกัลยาณมิตร โดย
ใช้หลักการที่มุง่เน้นการให้ข้อเสนอแนะ
เชิงสร้างสรรค์ และจะได้นําผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาองค์กรใน
อนาคต 
 

 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการ 6 ข้อ 4  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้  7.2   การพัฒนาโครงการบัณฑิตศึกษาสู่องค์กรการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี ใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน    
กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 
 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
 

มีการ 
ดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ  

4 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

5 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
กําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา ที่
ครอบคลุมพันธกิจด้านการบริหาร
จัดการและการบริการเพ่ือการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดย
โครงการบัณฑิตศึกษาจัดให้มี
โครงการที่เก่ียวข้องกับพันธกิจ

7.2.1.1 แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 
7.2.1.2 โครงการการ
จัดการความรู้ 
 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ดังกล่าวในปีการศึกษาที่ผ่านมา  

 2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนด
ในข้อ 1 

บุคลากรทุกคนของโครงการ
บัณฑิตศึกษามีการจัดการความรู้
ในงานของตน ทําเอกสารคู่มอืการ
ปฏิบัติงานที่เป็นภาระหน้าที่หลัก
ของโครงการบัณฑิตศึกษา 
ให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และ
ปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้เมื่อจําเป็น   
นอกจากน้ียังมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมบุคลากรสู่การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

7.2.2.1 แผนการ
จัดการความรู้ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
7.2.2.2 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน (job 
description) สําหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
ของโครงการ
บัณฑิตศึกษาประจําปี 
2556 
7.2.2.3 เอกสารการ
จัดการความรู้ของ
บุคลากรของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 
7.2.2.4 กิจกรรม
บริการทางวิชาการ
คลินิกวิจัยสําหรับ
นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร และผู้สนใจ
ทั่วไป 

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทกัษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

บุคลากรของโครงการ
บัณฑิตศึกษาที่มีความรู้เช่ียวชาญ
ในงานที่เป็นภาระหน้าที่ของตนได้
จัดทําเอกสารความรู้ในงานของตน 
ทําเอกสารคู่มอืการปฏิบัติงานที่ให้
สามารถถ่ายทอดความรู้เคล็ดลับ
ต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้
ต่อเพ่ือนร่วมงานให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่แทนกันได้เมื่อจําเป็น 
 

 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรูอ่ื้นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
รวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนด มาจัดเก็บเป็น
ระบบและเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

 5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ใน ปีการศึกษาปัจจุบันหรือ
ปีการศึกษาที่ผา่นมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู้
ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

บุคลากรของโครงการ
บัณฑิตศึกษาได้จัดทําเอกสาร
ความรู้ในงานของตน ทําเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงานที่ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้เมื่อจําเป็น 
นอกจากน้ันการอบรมสัมมนา
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ทาง
โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของโครงการบัณฑิตศึกษา
ด้วย 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการ 2 ข้อ  2 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้  7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การคิดรอบปี    ใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย    
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 2 
ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีแผนระบบสารสนเทศ 
(information 
System Plan)  

โครงการบัณฑิตศึกษามีการใช้
แผนระบบสารสนเทศที่
สอดคล้องกับแผนระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

7.3.1.1 แผนระบบสารสนเทศ
ของโครงการบัณฑิตศึกษา 
2556 – 2560 

 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการ
ตัดสินใจตาม พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดย
อย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถ
นําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 
 
 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของโครงการ
บัณฑิตศึกษา ทั้งที่เก่ียวข้องกับ
งานการเงิน การจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการงาน
บริการ ซึ่งสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

7.3.2.1 ระบบทะเบียนและ
ประมวลผลนักศึกษา ระบบ
การเงิน ระบบฐานข้อมูล
นักศึกษา ระบบฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

 3 มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

7.3.3.1 แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการโครงการ
บัณฑิตศึกษา 
 

 4 มีการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการนํา
ผลการประเมนิความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

7.3.4.1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

 5 มีการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่
เก่ียวข้องตามที่กําหนด 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
ประสานงานกับสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ดําเนินการ
ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด เช่น ระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA online) 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี    ใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตาม
บริบทของมหาวิทยาลัยจากตัวอย่างต่อไปน้ี 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
  - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย 
ระบบงานระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 
 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ 
ดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 3 หรือ 4 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 5 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 6 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยร่วมเป็น

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้อํานวยการ
โครงการบัณฑิตศึกษาและ
ตัวแทนที่รับผดิชอบเป็น

7.4.1.1 คําสั่ง เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
โครงการบัณฑิตศึกษา 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน  

 2 มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3  ด้าน ตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย จาก
ตัวอย่างต่อไปน้ี 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงินงบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร
สถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตรการบริหาร
งานวิจัย ระบบงานระบบประกัน
คุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและ
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงตามบริบทของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

7.4.2.1 แผนบริหาร
ความเสี่ยง โครงการ
บัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 
2556 

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

7.4.3.1 แผนบริหาร
ความเสี่ยง โครงการ
บัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 
2556 

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงที่
มีระดับความเสี่ยงสูงและ
ดําเนินการตามแผน 

7.4.4.1 แผนบริหาร
ความเสี่ยง โครงการ
บัณฑิตศึกษาประจํา 
ปีการศึกษา 2556 

 5 มีการติดตาม และประเมินผลการ โครงการบัณฑิตศึกษามีการ 7.4.5.1 รายงานการ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

ดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ดําเนินงานตามแผนติดตาม 
และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและ
รายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

ติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงของ
โครงการบัณฑิตศึกษา
จากฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ปีละ 1 ครั้ง 

 6 มีการนําผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
นําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป  

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 มีการดําเนินการ 5 ข้อ  4  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่  8 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 
ตัวบ่งชี้  8.1      ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การคิดรอบปี    ใช้ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและบุคลากร 
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 
 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 
 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ 
ดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ  
2 หรือ 3ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 4 หรือ 5 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 6 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 7 ข้อ 

 
 
ผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่

สอดคล้องกับแผน  กลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย 

โครงการบัณฑิตศึกษามีแผน
กลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
โครงการบัณฑิตศึกษาและ
ของมหาวิทยาลัย โดยได้
กําหนดแหล่งที่มาของ
งบประมาณ ว่าเป็น
งบประมาณแผ่นดิน หรือเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 

8.1.1.1 แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน โครงการ
บัณฑิตศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2556 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร

ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส่
ตรวจสอบได้ 

โครงการบัณฑิตศึกษามีแนว
ทางการจัดหาทรัพยากรด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8.1.2.1 รายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
2557 

 3 มีงบประมาณประจําปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและ
บุคลากร 

โครงการบัณฑิตศึกษามี
งบประมาณประจําปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ในแต่ละพันธกิจ และการ
พัฒนาโครงการบัณฑิตศึกษา
และบุคลากร 

8.1.3.1 รายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
2556 

 4 มีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบ  และ
รายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานอย่างน้อย   
ปีละ 2 ครั้ง 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
จัดทํารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการบัณฑิตศึกษาอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

8.1.4.1 รายงานทาง
การเงินรอบระยะเวลา 
6 เดือน ของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 
8.1.4.2 รายงานทาง
การเงินรอบระยะเวลา 
12 เดือนของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

 5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
จัดทํารายงานการใช้เงิน
งบประมาณตามแผน และนํา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงขององค์กร
อย่างต่อเน่ือง 

8.1.5.1 รายงานการใช้
เงินงบประมาณตาม
แผนการปฏิบัติการของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

โครงการบัณฑิตศึกษามี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น 
หน่วยตรวจสอบภายใน งาน
การเงินของมหาวิทยาลัย กอง
นโยบายและแผน 

8.1.6.1 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
8.1.6.2 เอกสารขอ
อนุมัติโครงการต่าง ๆ 
ของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 
8.1.6.3 รายงานผลการ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ตรวจสอบเงินโครงการ
บัณฑิตศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
(ไตรมาสที่ 1) จากกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 
8.1.6.4 เอกสารการ
ตรวจสอบการใช้เงิน
ของโครงการ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นไป
ตามแผน 

 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตาม
ผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ 

ผู้บริหารระดับสูงซึ่งกํากับ
ดูแลโครงการบัณฑิตศึกษามี
การติดตามผลการใช้เงินของ
โครงการบัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และนํา
ข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้วางแผนและการ
ตัดสินใจ 

8.1.7.1 เอกสารการ
ตรวจสอบการใช้เงิน
ของโครงการ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นไป
ตามแผน 
8.1.7.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานบัณฑิตศึกษา 
เรื่อง การนํา
ข้อเสนอแนะไปใช้ใน
การปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปี
การศึกษา 2556 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

4 มีการดําเนินการ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

4 มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

 
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนนประเมินตามเกณฑ์ 

สกอ. สมศ. มหาวิทยาลัย 
8.1 5.00 5 บรรลุ

เป้าหมาย 
5 - - 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 5 - - 
 
จุดแข็ง 
 โครงการบัณฑิตศึกษามีการวางแผนใช้งบประมาณ มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรด้าน  
ต่าง ๆ มีการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถกูต้อง ความคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่  9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
ตัวบ่งชี้ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี ใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
 3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย        
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน 
CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 7 หรือ 8 ข้อ 

มีการ 
ดําเนินการ 

 9 ข้อ 

 
 
 



ผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ      
พันธกิจและ
พัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่
ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 
และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

โครงการบัณฑิตศึกษามีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เหมาะสม โดยระบบประกัน
คุณภาพที่นํามาใช้เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดําเนินการเป็นประจํา เช่น มีการ
วางแผน การดําเนินการตามแผน 
การตรวจสอบและการประเมินเพ่ือ
ปรับปรุง ซึ่งระบบประกันคุณภาพ
ดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของโครงการ
บัณฑิตศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

9.1.1.1 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพประจํา  ปีการศึกษา 
2556 ของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 
9.1.1.2 แผนประกันคุณภาพ
การศึกษา โครงการ
บัณฑิตศึกษา  
9.1.1.3 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา โครงการ
บัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2556  
9.1.1.4  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2556  

 2 มีการกําหนด
นโยบายและให้
ความสําคัญเรือ่ง
การ ประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในโดย
คณะกรรมการ 
ระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการกําหนด
นโยบายและให้ความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
และจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกปี 

9.1.2.1 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา โครงการ
บัณฑิตศึกษา 2556 
9.1.2.2 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา 

 3 มีการกําหนดตัว
บ่งช้ีเพ่ิมเติมตาม      
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการกําหนด
ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
โครงการบัณฑิตศึกษาและของ
มหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 
2555 น้ัน โครงการบัณฑิตศึกษา
กําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมใน
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ซึ่ง
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย 

โครงการประชุมเสวนาทาง
วิชาการ การเขียนบทคัดย่อ 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2557  
ณ อาคาร 2 ช้ัน 8  
จัดโดยโครงการบัณฑิตศึกษา   
 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 4 มีการดําเนินงาน

ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถว้น 
ประกอบด้วย 1) 
การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน 
และประเมิน
คุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็น
รายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย
และสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA 
Online และ 3) 
การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการ
ดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์
ครบถ้วน โดยมีการกําหนดการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการ
ดําเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพ และมีการจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพที่รับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินภายนอก
หน่วยงาน เมื่อแล้วเสร็จจึงนําเสนอ
ต่อสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

9.1.4.1 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2556 
9.1.4.2 รายงานการประเมิน
ตนเองของโครงการ
บัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 8-14 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 5 มีการนําผลการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน 
และส่งผลให้มกีาร
พัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผน     
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

โครงการบัณฑิตศึกษามีการนําผล
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน  
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

9.1.5.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2556 ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา และ
ของมหาวิทยาลัย 
9.1.5.2 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ของโครงการบัณฑิตศึกษา 
9.1.5.3 ตารางแสดงผลการ
ดําเนินงานตามผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2555 

 6 มีระบบสารสนเทศ
ที่ให้ข้อมลู
สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ครบทั้ง 6 
องค์ประกอบ
คุณภาพ 

โครงการบัณฑิตศึกษามีระบบ
สารสนเทศทีใ่ห้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
 

9.1.6.1 Website ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา 
9.1.6.2 Website ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการบัณฑิตศึกษาเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใ้ช้บัณฑิต 
และผูใ้ช้บริหารตามพันธกิจของ
โครงการบัณฑิตศึกษา  

9.1.7.1 รายงาน
ความก้าวหน้าผลการวิจัย
ติดตามผลบัณฑิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 
2555 
9.1.7.2 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการของโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

 8 มีเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยและมี

โครงการบัณฑิตศึกษาเริ่มสรา้ง
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1.8.1 ภาพการศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพกับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
กิจกรรมร่วมกัน 

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดี
หรืองานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่
หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืน
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

4 มีการดําเนินการ 7 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

4 มีการดําเนินการ 8 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา : 
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

 
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมินตามเกณฑ์ 

สกอ. สมศ. มหาวิทยาลัย 

9.1 4 มีการ
ดําเนินการ  

8 ข้อ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

4 - - 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่9 4 - - 
 
จุดแข็ง 
 1. โครงการบัณฑิตศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม 
โดยกําหนดเป็นนโยบายและให้ความสําคญักับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



 2. โครงการบัณฑิตศึกษาเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้รับบริการ
นักศึกษา เป็นผู้ประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับ และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานต่อไป 
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. โครงการบัณฑิตศึกษาเริ่มดําเนินการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
 2. โครงการบัณฑิตศึกษาจะดําเนินการพัฒนางานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้นในปีต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพของโครงกรบัณฑิตศึกษา 
       ปีการศึกษา 2556 
ตัวบ่งชี้คณุภาพ  เป้าหมาย  

(คะแนน)  
 ผลการดําเนนิงาน  คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.)  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวหาร  
ตัวบ่งช้ี 1.1  5  8 ข้อ  5 
ตัวบ่งช้ี 2.7  5  5 ข้อ  5  
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 2  4.51 - 4.41 4.41 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 3 5  25% 5  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  5 - 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  3 - 4 ข้อ  4 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  5 - 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  5  - 3 ข้อ 3  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.1 5  - 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 5  - 6 ข้อ  4 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 5 - 2 ข้อ 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 5 - 4 ข้อ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4  5  - 5 ข้อ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  5 - 7 ข้อ  5 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1  4 - 8 ข้อ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคณุภาพของโครงการบัณฑิตศึกษาปีการศกึษา 
       2556 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย  ผลการประเมิน หมายเหตุ  
I 

 
 
 

P 
 
 
 

O 
 
 
 

รวม 
 
 
 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน  
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง  
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้  
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 

 

องค์ประกอบที่ 1  - 5 - 5 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 2  - 5 - 5 ดีมาก เฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 

2.7 
องค์ประกอบที่ 3  - 4.5 - 4.5 ดี  
องค์ประกอบที่ 5  - 4 4 4 ดี  
องค์ประกอบที่ 7  - 3.5 - 3.5 พอใช้  
องค์ประกอบที่ 8  - 5 - - ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 9  - 4 - 4 ดี  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกตัว
องค์ประกอบ  

- 4.17 4.17 4.17 ดี  

ผลการประเมนิ  - ดี ดี ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา 
       ปีการศึกษา 2556  

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย  ผลการประเมิน หมายเหตุ  
I 

 
 
 

P 
 
 
 

O 
 
 
 

รวม 
 
 
 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน  
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง  
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้  
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 

 

มาตรฐานที่ 1  - - - -   
มาตรฐานท่ี 2  
มาตรฐานท่ี 2 ก          
มาตรฐานท่ี 2 ข  

- 
- 
- 

 
4.30 
4.40 

- 
- 
- 

 
4.30 
4.40  

 
ดี 
ดี 

 

มาตรฐานที่ 3    2.00  2.00 ต้องปรับปรุง  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี
ของทุก
องค์ประกอบ   

 4.17  4.17  ดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  
มาตรฐานสถาบัน 

อุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย  ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I P O รวม  0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน  
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง  
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้  
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพรอ้มในการจัด
การศึกษา  

      

(1) ด้านกายภาพ - - - - -  
(2) ด้านวิชาการ - - - - -  
(3) ด้านการเงิน - 5 - 5 ดีมาก  
(4) ด้านการบริหารจัดการ  - 3.80 - 3.80 ดี  
2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนนิการตามภารกิจของ
สถาบนัอุดมศกึษา  

      

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.67 - 4.67 ดี  
(2) ด้านการวิจัย  - - - - -  
(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 4 - 4 ดีมาก  

(4) ด้านการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

- - - - -  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

- 4.17 - 4.17 ดีมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการของโครงการบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2556  
มุมมองด้านบริหารจัดการ  คะแนนการประเมินเฉลี่ย  ผลการประเมิน หมายเหตุ 

I P O รวม  0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน  
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง  
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้  
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย   

- 4.40 - 4.40 ดี  

2. ด้านกระบวนการภายใน  - 4.20 - 4.20 ดี  
3. ด้านการเงนิ - 5 - 5 ดีมาก  
4. ด้านบคุลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม  

- 2 - 2 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ   

- 4.17 - 4.17 ดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


