
ตัวบงชี้ที่ 10.3  ระบบและกลไกการพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษา 
มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา  ข. มาตรฐานดานพันธกิจการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
คําอธิบายตัวบงชี้ มหาวิทยาลัยธนบุรีกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง ให
เปนองคกรการเรียนรูพลวัตรที่มีศักยภาพสูงในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
คุณภาพการอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. โดยมุงเนนการใหบริการ 4 ดาน ไดแก การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะในดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรีมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ปจจุบันมหาวิทยาลัยธนบุรี
ไดมีการจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรม เปนศูนยกลางในการใหบริการทางการศึกษา สงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมตางๆ ของเขตหนองแขม ใหแกเยาวชนและบุคคลที่สนใจ เพ่ือใหตระหนักถึงคุณคาของ
วัฒนธรรมไทย เกิดความรักหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และชวยกันรักษาไวเปนศักดิ์ศรี และ
เกียรติภูมิของชาวหนองแขมตอไป ในอนาคตมหาวิทยาลัยธนบุรีจะยกระดับศิลปวัฒนธรรมใหเปนศูนย
ธนบุรีศึกษา เปนศูนยกลางขอมูลดานประวัติความเปนมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และชาติ
พันธุวรรณนาของเขตธนบุรีทั้งหมดและเปดใหบริการเขาชมเพื่อเปนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอีกดวย  
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกการพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด   
2 มีการบูรณาการงานพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษากับการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา    
 

3 มีการเผยแพรกิจกรรมและใหบริการแหลงเรียนรูธนบุรีศึกษาแกสังคม     
4 มีการประเมินผลการบูรณาการงานพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษากับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา การเผยแพรกิจกรรม และการใหบริการแหลงเรียนรูธนบุรีศึกษา
แกสังคม   

 
 

5 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษา     
 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 5 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 5 ขอ     ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป : 5 ขอ    เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 



 ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินการ 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน  
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยธนบุรี ดังน้ี   

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษาและดําเนินการตามระบบอยาง
ชัดเจน โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน ศูนยศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2555 และ
คําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ในศูนยศิลปวัฒนธรรม ใหมีหนาที่กําหนดแผนยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม 
พัฒนาศูนยศิลปวัฒนธรรมเปนแหลงเรียนรูดานทองถิ่นศึกษา อาทิเชน ดําเนินการสํารวจขอมูล แหลง
ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น ทําการวิจัยและฝกอบรม จัดตั้งดําเนินการและบริหารพิพิธภัณฑ เปนตน 
[มธร.10.3-1(1-2)] มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2555 ซ่ึงมีรายละเอียด โดยระบุชื่อกิจกรรม และ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษาไวอยางชัดเจน 
[มธร.10.3-1(3)] รวมถึงมีการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับธนบุรีศึกษาอยาง
ตอเน่ือง และเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปของศูนยศิลปวัฒนธรรม [มธร.10.3-1(4)] 

2. มหาวิทยาลัย มีการบูรณาการงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษากับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดสรางหองเรียนรูธนบุรีศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือเปน
แหลงเรียนรูเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษา [มธร.10.3-2(1)] มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ธนบุรีศึกษา โดยใชเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ธนุบรีศึกษา โดยดร.ปฐมพร  อินทรางกูร ณ 
อยุธยา ที่จัดพิมพในปการศึกษา 2554 ซ่ึงชวยใหการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น [มธร.10.3-2(2)]  

3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานดานธนบุรีศึกษาอยางตอเน่ือง โดยมีการเผยแพรกิจกรรมและ
องคความรูที่เกี่ยวของกับธนบุรีศึกษาในเว็บไซตของศูนยศิลปวัฒนธรรม [มธร.10.3-3(1)] มีการจัด
กิจกรรมเผยแพรความรูดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นธนบุรีแกเยาวชน [มธร.10.3-3(2)] 
นอกจากนี้บุคลากรของศูนยศิลปวัฒนธรรมยังไดนําเสนอบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร
ธนบุรี ชื่อเรื่อง ความสําคัญทางประวัติศาสตรของ “เมืองธนบุรี” ราชธานีที่ถูกลืม ในการประชุมเบญจ
มิตรวิชาการครั้งที่ 3 [มธร.10.3-3(3)]  
 4. มหาวิทยาลัยไดทําการประเมินความสําเร็จของโครงการที่เกี่ยวของกับธนบุรีศึกษาในทุกกิจ
กรรรม เพ่ือนํามาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป [มธร.10.3-4(1)] มีการวัดและประเมินผล
การเรียนรายวิชา ธนบุรีศึกษา จากการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ธนบุรีศึกษา ที่
เรียบเรียงโดย ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา จัดพิมพในปการศึกษา 2554 [มธร.10.3-4(2)] รวมถึง
มีการเผยแพรกิจกรรมและใหบริการแหลงเรียนรูดานทองถิ่นศึกษาในรูปของเว็บไซตของศูนย
ศิลปวัฒนธรรม [มธร.10.3-4(3)]  
   5. มหาวิทยาลัยไดมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในสวนของขอเสนอแนะมาปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษา ซ่ึงมีการบรรจุโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษาไวอยาง
ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจําป ศูนยศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2556 คือ โครงการพัฒนา
ศูนยศิลปวัฒนธรรมใหเปนแหลงเรียนรูดานทองถิ่นศึกษา ประกอบดวย 
 - กิจกรรมการจัดพิมพหนังสือดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 - กิจกรรมวันรําลึกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 



 - กิจกรรมการพัฒนาตําหนักสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชให เปนแหลงเรียนรูดาน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นธนบุรี 
 - กิจกรรมพัฒนาเว็บไซตฐานขอมูลศูนยศิลปวัฒนธรรม 
 ทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินงานดานศูนยธนบุรีศึกษาสามารถดําเนินการไดอยางเปนประบบอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล [มธร.10.3-5(1)] 
 
จุดแข็ง : 

1. มหาวิทยาลัยธนบุรีมีศูนยศิลปวัฒนธรรม เปนเรือนไทยจํานวน 3 หลัง ตั้งอยูในทําเลที่
เหมาะสม เหมาะอยางยิ่งที่จะเปนแหลงเรียนรูดานธนบุรีศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยธนบุรี มีแผนการดําเนินงานในการพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษาที่ชัดเจน ทั้งในสวน
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําปของศูนยศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานดานการพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษา 

3. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนในรายวิชา “ธนบุรีศึกษา” ใหเปนรายวิชา
เลือกสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกคณะวิชา ซ่ึงชวยใหมีการเรียนการสอน การศึกษาคนควา 
วิจัยดานธนบุรีศึกษาไดชัดเจนขึ้น 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1. ควรมีการศึกษาคนควาองคความรูเกี่ยวกับธนบุรีศึกษาใหกวางขวางและรอบดานมากขึ้น 
2. ควรมีแผนการบรรจุโครงการ/กิจกรรมดานธนบุรีศึกษาใหเพ่ิมขึ้น โดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติ

การประจําปใหชัดเจนและตอเน่ือง 
 
จุดออน : 

1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และเชี่ยวชาญดานธนบุรีศึกษาโดยเฉพาะ 
2. มหาวิทยาลัยธนบุรีไมมีคณะวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับธนบุรีศึกษาโดยตรง สงผลการ

จัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการดานการเรียนการสอนยังไมชัดเจนเทาที่ควร 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1. ควรมีประสานงานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกรใหมากขึ้น 
2. ควรมีการสงเสริม สนับสนุน การสรางองคความรูเร่ืองธนบุรีศึกษาในรูปแบบตางๆ อยาง

ตอเน่ือง  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 



มธร.10.3-1 1. คําสั่งมหาวิทยาลัยธนบุรีที่ 46/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย
ศิลปวัฒนธรรม  

2. คําสั่งมหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ 108/2554 เร่ือง แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ในศูนย
ศิลปวัฒนธรรม 

3. แผนปฏิบัติการประจําป ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําป
การศกึษา 2555 

4. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษา 
    - กิจกรรมวันรําลึกสมเดจ็พระเจาตากสินมหาราช ประจําปการศึกษา 2555 
    - กิจกรรมการจัดตั้งหองเรียนรู “ธนบุรีศึกษา” ปที่ 3 

มธร.10.3-2 1. กิจกรรมการจัดตั้งหองเรียนรู “ธนบุรีศึกษา” ปที่ 3 
2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ธนบุรีศกึษา 

มธร.10.3-3 1. เว็บไซตศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี 
2. กิจกรรมเผยแพรความรูดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นธนบุรีแก

เยาวชน 
3. เอกสารบทความเรื่อง ความสําคัญทางประวัติศาสตรของ “เมืองธนบุรี” ราช

ธานีที่ถูกลืม เผยแพรในการประชุมเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 3 
มธร.10.3-4 1. กิจกรรมวันรําลึกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ประจําปการศึกษา 2555 

2. ผลการเรียนของนักศึกษารายวิชา ธนบุรีศึกษา 
3.  เว็บไซตศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี 

มธร.10.3-5 1.  แผนปฏิบัติการประจําป ศูนยศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2556 
 
สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 10 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยธนบุรี  
ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการพัฒนาความรูทางวิชาชีพครู การจัดการเรียนรูแบบ       e-Learning 
และระบบและกลไกการพัฒนาศูนยธนบุรีศึกษา จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวามหาวิทยาลัยฯมีผลการประเมิน
เทากับ 5.00 อยูในระดับ ดีมาก   
 
 
 
 
 


