
ปรัชญา (Philosophy)

การประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการบริหาร

เพื่อนำพาองคกรสูการพัฒนาคุณภาพที่ไดมาตรฐานการศึกษา

วิสัยทัศน (Vision)

งานประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบและกลไก

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐาน

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบและกลไกแนวทางการสงเสริมระบบการประกัน

 และการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ใหไดตามเกณฑคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

3. พัฒนาแนวทางการประสานงานและสนับสนุนทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย

 เกี่ยวกับระบบการประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษา

 เพื่อใหเกิดระบบการประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษาไดตามเกณฑคุณภาพ

4. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอตอหนวยงานตนสังกัด

 และเผยแพรตอสาธารณชน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ๑๗๒ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กร�งเทพฯ ๑๐๖๐๐

โทร.๐-๒๘๙๐-๑๘๐๑ ตอ ๒๐๘๔, ๒๐๘๕ โทรสาร.๐-๒๔๖๕-๑๒๑๒

เว็บไซต https://qa.dru.ac.th

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏธนบุร�

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ทรงพระเจร�ญ
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บอกเลาเกาสิบการประกันคุณภาพ 

 
 การพัฒนารายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

เขาไปในระบบการรายงานการประเมินตนเอง                                          
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

“ประชุมส่ือสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565)” 

ภาพขาวกิจกรรม 

 

 ตามกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุวา 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมี

กลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาและความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถาบันการศึกษาน้ัน

สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงค

ของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล รวมถึงใหสถาบันการศึกษาแตละแหง

จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถาบันการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และการ

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มุงคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การอุศึกษา และจัดสงรายงานการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน

ที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

 จากกฎกระทรวงฯดังกลาวน้ัน การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาถือวาเปนความสําคัญอยางยิ่งเพื่อจะใหสาธารณชนและหนวยงานตนสังกัดได

ทราบวาสถาบันการศึกษาน้ันจัดการศึกษาไดมีคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

หรือไม  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฯ จึงนับไดวาเปนขั้นตอนหน่ึงที่สําคัญ  



เร่ืองเดนประจําฉบับ 

 

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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การพัฒนารายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเขาไปในระบบการรายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย (ตอ) 

  
 ดังน้ันแลวมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยงานประกันคุณภาพการศึกษาไดตระหนักถึง
ความสําคัญดังกลาวจึงไดพัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเขา
ไปในแบบฟอรมการเขียน รายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย ซ่ีงการพัฒนาดังกลาวน้ัน เปนการบูรณาการรายงานผลการดําเนินงานฯ เขากันกับ
การรายงานการประเมินตนเองประจําป เพื่อเปนการรายงานตอหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่
กํากับดูแลและเพื่อเปนการจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆ ที่ตองการใหมีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซ่ึงรวบรวมไดใหหนวยงานที่เก่ียวของใชเปนขอมูลและ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

เม่ือวันที่  2 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 531  อาคาร 5  ช้ัน 3 โดยมีรายนาม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดงัน้ี 

1.  อาจารย ดร.สุรินทร   ผลงาม   ประธานกรรมการ 

2.  อาจารยบุญญาพร    บญุชัย กรรมการ 

3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารยา  เกียรติกอง กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 แบบฟอรมรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 สามารถ Download ไดที่ 

https://qa.dru.ac.th/ เลือกเอกสารเผยแพร ดังรูป 

 

โครงการสัมมนากอนฝกประสบการณวิชาชีพ 

 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชา

ภาษาไทย ไดจัดโครงการสัมมนากอนฝกประสบการณวิชาชีพ หัวขอ "ทักษะชีวิต ทักษะ

วิชาการกอนทํางาน" ผานระบบ online google meet โดยไดรับเกียรติจากคุณสุภาวดี 

สมานมิตร นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ วิทยากรจากสํานักวัฒนธรรม กีฬาและการ

ทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร บรรยายใหความรูเพื่อเตรียมความพรอมและเสริมสรางทักษะ 

HARD SKILL AND SOFT SKILL  

 

 



ขาวยอยรอยสาระการประกันคุณภาพ 

การประชุมเพ่ือรายงานความกาวหนาของการจัดทํา                                     

ศูนยการเรียนรูออนไลน : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยานกะดีจีน 

ประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา                  

(พ.ศ. 2564-2565) 
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 เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายใหงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเขารวมประชุมส่ือสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
(พ.ศ. 2564-2565) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ผานชองทางระบบออนไลน เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับสถาบันอุดมศึกษา
เก่ียวกับแนวทางการประเมิน ขั้นตอนและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมกอนประเมิน โดยมีสาระสําคัญดังน้ี มีการแนะนําระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก (Automated QA) และ E-SAR มีการบรรยายขั้นตอนการประเมินและการ
เตรียมความพรอมกอนการประเมิน 

          3 

 เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผานมา คณะกรรมการดําเนินงานจากคณะทั้ง 4 

คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา พรอมดวยงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดรวมกันจัดประชุม

เพื่อรายงานความกาวหนาของการจัดทํา "ศูนยการเรียนรูออนไลน : ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมยานกะดีจีน" ตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน และแผนการบริการ

วิชาการแกสังคม ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 ผานชองทางระบบ   

ออนไลน 

 

 

 



แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                     

มหาวิทยาลยัราชภัฏ (คปภ.) 
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 ขอขอบคุณภาพถาย ประจําเดือนมิถุนายน                                                                  

จากงานประชาสัมพันธและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4 

 

ที่มาเอกสาร : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                                  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มไดที่ QR Code :  

 
 



บรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ

บรรณาธิการประจำฉบับ  : ผศ.ดร.ธิติมา เกตุแกว  ผศ.วิวัฒน จูวราหะวงศ

  อ.ดร.จุฑามาศ ศิริอังกูรวาณิช  น.ส.ศันสนีย วิชัยดิษฐ

กองบรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ  ดร.ภัสสธีมา มาสิริธนาธิป

  และนางสาวสุภาวิมล กือเย็น

ผูพิมพ / ผูออกแบบ  : ดร.ภัสสธีมา มาสิริธนาธิป และนายมงคล พรสิริภักดี

นโยบายของสารประกันคุณภาพการศึกษา

 ๑.ถายทอดนโยบาย เกณฑ และแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษา

  ของมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนัก

  งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

  ผานสารประกันคุณภาพการศึกษา

 ๒.พัฒนาสงเสริมและสรางองคความร�ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ใหแก

  บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอยางตอเนื่อง โดยผานสาร

  ประกันคุณภาพการศึกษา

 ๓.ประชาสัมพันธแผนงาน/งาน/โครงการตางๆ ท่ีทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

  ดำเนินการในเชิงสรางสรรค และพัฒนาผานสารประกันคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค

 ๑.เพื่อเผยแพรความร�ดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากร นักศึกษา

  ในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 ๒.เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง

  บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

 ๓.เพ่ือเปนการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน

  ภายใน

๑. มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค ๔ ประการตามแนวพระบรมราโชบาย

 - มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง

 - มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง

 - มีอาชีพมีงานทำ

 - เปนพลเมืองดีมีวินัย

๒. มีจิตอาสา

๓. มีทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ

อัตลักษณของบัณฑิต

๑. ผลิตและพัฒนาคร�/บุคลากรทางการศึกษา

๒. พัฒนาทองถิ่นโดยนอมนำแนวพระราชดำริสูการปฏิบัติ

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยแหงการเรียนร�คูคุณธรรม

บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญาสากล

สรางองคความร�เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืนและสรางสังคมคุณภาพ”

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย


