
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 ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจร�ญ
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บอกเลาเกาสิบการประกันคุณภาพ 

 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา                                 

(พ.ศ. 2564 – 2565) 

“โครงการอบรมการใชระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและ                                                     

การใชระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร” 

ภาพขาวกิจกรรม 

 

 สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ได

นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ใจความสําคัญวา การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานให

ผูเรียน 4 ดาน ไดแก 1) ทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 2) พื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่ม่ันคง

เขมแข็ง มีคุณธรรม 3) มีอาชีพ – มีงานทํา และ 4) เปนพลเมืองดี นํามาพัฒนาเปนกรอบ

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาในดานคุณภาพบัณฑิต ตลอด

จนถึงกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ เพื่อกําหนดเปนหลักการสําคัญในการพัฒนากรอบแนว

ทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีความเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสถาบันอุดมศึกษา ไมสรางภาระงานใหกับสถาบันอุดมศึกษา สอดคลองกับ

บริบทสะทอนคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาตามประเภทหรือกลุมสถาบัน สะทอน

ผลลัพธจากการประกันคุณภาพภายในเพื่อเ ช่ือมโยงผลการบริหาร จัดการของ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับสถาบัน คณะ และหลักสูตร 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 5 ที่วาดวยการบริหารและ

การจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณา

เสนอมาตรฐานการอุดมศกึษาทีส่อดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและ

ความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํา

มาตรฐานการอุดมศึกษาซ่ึงประกอบไปดวย 

 

 



เร่ืองเดนประจําฉบับ 

 

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลยั  

ประจําปการศึกษา 2563 
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แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 – 2565) (ตอ) 
  

 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
ดานการสรา งและพัฒนาสังคมฐานความรู และสั งคมแห งการเ รียนรู  รวมทั้ งประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน 
ไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการใหบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย และดานการบริหารจัดการ 
 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ระดับอุดมศึกษา ไดแก 1) การประเมิน
คณุภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจ และ 2) การดําเนินการใหมีความสอดคลองกันระหวางการ
ประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  ซ่ึงจะเนนการตรวจประเมินตาม
เจตนารมณของกรอบแนวทางการประเมินภายนอกรอบส่ี มากกวาการตรวจประเมินตามลายลักษณ
อักษร 

ที่มา : คูมือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2564)  
ฉบับสถาบันอุดมศึกษา. เดือนมีนาคม 2564. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 

คร้ังท่ี 1/2564  

 เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม ไดประชุม คร้ังที่  1/2564 โดยมี อ.เอกรัตน สุขะสุคนธ เปนประธานใน

การประชุม ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 2 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 

คร้ังท่ี 2/2564  

 
 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม ไดประชุม คร้ังที่ 2/2564 โดยมี อ.เอกรัตน สุขะสุคนธ เปน

ประธานในการประชุม ณ หองประชุมนพมาศ อาคาร 3 ช้ัน 5 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลยั                     

ประจําปการศึกษา 2563 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 จะมีขึ้นในวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ณ หองประชุมเฉลิม

พระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 และมีชองทางออนไลน โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน

คณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ทาน ดังน้ี 

 1. รองศาสตราจารย ดร.ไทย  ทพิยสุวรรณกุล  ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท       กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร อินทพรหม      กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย ดร.ชลลดา พงศพัฒนโยธิน       กรรมการ 
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ     กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 



ขาวยอยรอยสาระการประกันคุณภาพ 

โครงการอบรมการใชระบบประเมินคุณภาพการศึกษา                                      

และการใชระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย                 

เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

                                       6 

                                                  

                                                 

 

 

 

 เม่ือวันที่  25  และ  28  มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
โดยมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนประธานเปดโครงการ 
ในการน้ีไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน, รศ.ดร.เสกสรรค แยมพินิจ, รศ.ดร.                    
อาวีวรรณ ปญญาโกเมศ และ รศ.ดร.จอมขวัญ สุวรรณรักษ  เปนวิทยากรในการใหความรูกับ
บุคลากร ณ หองประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ช้ัน 7 

          3 

 ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษาไดพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้น 

เพื่อมีระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งาน

ประกันคุณภาพการศึกษาจึงไดจัดโครงการอบรมการใชระบบประเมินคุณภาพการศึกษา

และการใชระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 เม่ือวันที่ 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมี นายรัชศักดิ์ เลิศไตรกุล เปนวิทยากร ใหความรูเก่ียวกับระบบ

ประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับหลักสูตร โดยมีหลักสูตรจาก

ทุกคณะเขารวมในการอบรม ณ หองบริการอินเทอรเน็ต อาคาร 2 ช้ัน 11  

 

 

 



ประชุมคณะกรรมการการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกรและตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานเพ่ือกําหนดกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานหนวยปฏิบัติการสวนหนา                          

จังหวัดสมุทรปราการ (อว.สวนหนา) 
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 เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด

ศักยภาพองคกรและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานเพื่อกําหนดกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 1/2564 ณ หองประชุมนพมาศ อาคาร 3 ช้ัน 5 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ 

เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เปนประธานในการประชุม มีสาระสําคัญจากการประชุมดังน้ี วาระ

เพื่อพิจารณา 1. จัดทําการประเมินตนเองเพื่อกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 2. จัดทําแผนการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ              

3. จัดทําแผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ เพื่อนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

ขอขอบคุณภาพถาย ประจําเดือนกรกฎาคม                                                               

จากงานประชาสัมพันธและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 

 

 

 เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีบันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานหนวยปฏิบัติการสวนหนา จังหวัดสมุทรปราการ (อว.สวนหนา) โดยมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟลส และสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ รวมบันทึกขอตกลงความ

รวมมือ เพื่อเปนการรวมมือกันดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล "ขับเคล่ือนไทยไปดวยกัน" ใน

ระดับจังหวัด พัฒนาและแกไขปญหาในระดับจังหวัด เนนการบูรณาการการทํางานของทุกภาค

สวนในพื้นที่ รวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยกําหนดแนว

ทางการพัฒนาโดยใชองคความรูจากงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมกับการบูรณาการองค

ความรูที่หลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ หองประชุมช้ัน 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

 

 



บรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ

บรรณาธิการประจำฉบับ  : นางสาวฐานิตา เอี่ยมธนะมาศ  ดร.โสธิตภา เมืองศิริ

  ผศ.แอนนา พายุพัด  นางสาวกิติชา ธรณชยะ

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


