
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 ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจร�ญ
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บอกเลาเกาสิบการประกันคุณภาพ 

 
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

ของ สมศ. (พ.ศ. 2564 – 2565) 

“ประชุมผานระบบทางไกลคณะทํางานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศกึษา” 

ภาพขาวกิจกรรม 

 

 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ.ประกอบ 
5 ดาน 11 องคประกอบ 32 ประเด็นพิจารณา ไดแก 
ดานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
องคประกอบที่ 1.1 บริบทสถาบันอุดมศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองตอ
แผนยุทธศาสตรของชาติ 
 ประเด็นที่ 1 (1) ผลการสังเคราะหเชิงคุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทําในเรื่อง
การดําเนินงาน ที่สะทอนอัตลักษณภายใตพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ดาน และ
การตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่เพื่อ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร
ชาติ 
 ประเด็นที่ 2 (2) ผลการสังเคราะหเชิงคุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทําในเรื่อง
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามระบบหรือ
กลไกที่สถาบันกําหนดโดยนําแผนพัฒนาสถาบันไปถายทอดสูการปฏิบัติที่เช่ือมโยงกับ
เปาหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
องคประกอบที่ 1.2 ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานดานการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
 ประเด็นที่ 1 (3) ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นที่ 2 (4) ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวทางธรรมาภิบาล 
ดานที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)  
 องคประกอบที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตปรญิญาตรี 
 ประเด็นที่ 1 (5) การมีงานทํา หรือการศึกษาตอ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายใน 
1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
 ประเด็นที่ 2 (6) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
 ประเด็นที่ 3 (7) ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะใน
การทํางาน  

         
 

 

“ประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย” 



เร่ืองเดนประจําฉบับ 

 

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลยั  

ประจําปการศึกษา 2563 

             2 

 

 

 

 

 

                                

 
 

     

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

            

              

 

 

          

 

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ. (ตอ) 
องคประกอบที่ 2.2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท 
 ประเด็นที่ 1 (9) ผลการนําความรู และทักษะในวิชาชีพไปประยุกตใชในการพัฒนางาน
โดยใชความรูขั้นสูงในการปฏิบัติและพัฒนางานเพื่อใหงานหรือองคกรเกิดความ กาวหนาในเชิง
นโยบาย วิชาการ หรือดานการบริหารจัดการ โดยมีคุณภาพผลงานเปนที่ยอมรับเชิงประจักษ 
 ประเด็นที่ 2 (10) สัดสวนผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พัฒนาความ
เช่ียวชาญ หรือการตอยอดความรูที่สอดคลองกับ (1) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความ
เช่ียวชาญของสถาบัน หรือ (2) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ (3) 
งานวิจัยที่สามารถประยุกตใชกับหนวยงานภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม 
 ประเด็นที่ 3 (11) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
องคประกอบที่ 2.3 คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก 
 ประเด็นที่ 1 (12) คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ประเด็นที่ 2 (13) สัดสวนงานวิจัยและงานสรางสรรคของผูเรียนระดับปริญญาเอก 
 ประเด็นที่ 3 (14) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ดานที่ 3 คุณภาพงานวิจัย 
องคประกอบที่ 3.1  คุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 ประเด็นที่ 1 (15) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่มีความสอดคลองกับบริบท
ของสถาบันอุดมศึกษาและตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 2 (16) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่มีการอางอิงจากวารสาร 
วิชาการที่ตีพิมพเผยแพร (Citation) 
 ประเด็นที่ 3 (17) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่ไดรับรางวัล หรือทุนวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
องคประกอบที่ 3.2 คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 1 (18) สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมที่มีความ
สอดคลองกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา กอใหเกิดการสรางสรรคส่ิงใหม มีส่ิงประดิษฐคิดคนที่
ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 2 (19) สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนผลงานจากหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ จดสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบัตร เปนตน 
 ประเด็นที่ 3 (20) สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนํามา
ประยุกตใช หรือไดทุนวิจัยพัฒนาตอยอดจากหนวยงานภายนอก  
ดานที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ 
องคประกอบที่ 4.1 ผลของการบริการวิชาการสูสาธารณะ (Public Service) 
 ประเด็นที่ 1 (21) ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผูรับบริการที่สามารถ 

ประชุมการเขยีนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลยั 

 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล 

รองอธิการบดี เปนประธานในการประชุม การประชุมครั้งน้ีไดหารือทําความเขาใจเก่ียวกับ

การเขียนรายรวมกันใหผูรับผิดชอบตามคําส่ังและกําหนดสงรายงานประเมินตนเอง 

 

ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพ เพ่ือกําหนดกลุมเปาหมายของ

 
 เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด

ศกัยภาพองคกรและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานเพื่อกําหนดกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส มี ดร. ผดุงชาติ สุวรรณวงศ เปน

ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เปนรองประธานกรรมการ  

รวมกับผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีสาระสําคัญดังน้ี  1.พิจารณาการประเมินตนเองเพื่อกําหนด

กลุมสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2.พิจารณาแผนการผลิตกําลังคน

ระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ ปการศึกษา 2564 – 2568 

 

 



โครงการอบรมการใชระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและการใชระบบ 

CHE QA Online ระดับคณะ 
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 ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษาไดพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อ
มีระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งานประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงไดจัดโครงการอบรมการใชระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและการใช
ระบบ CHE QA Online ระดับคณะ ปการศึกษา 2563 เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
โดยมีนายรัชศักดิ์ เลิศไตรกุล เปนวิทยากร ใหความรูเก่ียวกับระบบประเมินคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับหลักสูตร โดยมีตัวแทนจากทุกคณะเขารวมในการอบรม ณ 
หองบริการอินเทอรเน็ต อาคาร 2 ช้ัน 11 

          3 

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ. (ตอ) 
 นําไป ใชในการพัฒนาหรือประยุกตใชสวนใดสวนหน่ึงได 
 ประเด็นที่ 2 (22) ผลการบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคา (Value) แกผูรับบริการ 
ชุมชน และสังคมได โดยสามารถนําผลจากการบริการวิชาการไปใชประโยชนไดอยางเปน
รูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวกในวงกวาง 
 ประเด็นที่ 3 (23) ผลความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการของ
สถาบัน อุดมศึกษาโดยคํานึงถึงการใชนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชน
สรางสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความทาทายในอนาคต 
องคประกอบที่ 4.2 ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) 
 ประเด็นที่ 1 (24) ผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหนวยงานที่รองขอสามารถ
ทําใหเกิดประโยชนไดจริง 
 ประเด็นที่ 2 (25) ผลงานบริการวิชาการสามารถสรางคุณคา (Value) โดยพิจารณา
จากผลที่คาดวาจะไดรับจากผลการบริการวิชาการน้ัน ๆ   
 ประเด็นที่ 3 (26) ผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) 
โดยคณะกรรมการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 
ดานที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน 
องคประกอบที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน 
 ประเด็นที่ 1 (27) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่กอใหเกิดประโยชนตอการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษา สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาและเปนสวนหน่ึงของการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาได 
  ประเด็นที่ 2 (28) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดําเนินการประกัน
ภายใน 
 ประเด็นที่ 3 (29) ผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เปนสวนหน่ึง
ในการขับเคล่ือนใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 
องคประกอบที่ 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา 
 ประเด็นที่ 1 (30) ผลของการนําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใชปรับปรุง 
พัฒนา และบริหารจัดการ 
 ประเด็นที่ 2 (31) หลักสูตรไดรับการรับทราบจากหนวยงานตนสังกัด หรือการรับรอง
จากสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) 
 ประเด็นที่ 3 (32) หลักสูตรไดรับการรับรองจากองคกรรับรองคุณภาพในระดับ
นานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถามี) 
 

ท่ีมา : คูมือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2564)   



ขาวยอยรอยสาระการประกันคุณภาพ ประชุมผานระบบทางไกลคณะทํางานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ระดับอุดมศึกษา 
โครงการอบรมแนวทางการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา 
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 เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดประชุมผานระบบ

ทางไกลคณะทํางานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เปนประธานในการประชุม โดยไดมีการ

หารือการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และการสงรายการหลักฐาน ทั้งน้ี

ไดกําหนดใหทุกหนวยงานสงแบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมตามกรอบแนวทางการ

ประเมินฯภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อจัดทําเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอไปและ

ชองทางออนไลน 

 

 เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดโครงการอบรมแนว

ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศกึษา เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี มีความรูความเขาใจและเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายนอก ในป พ.ศ. 2565 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกัน

คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนวิทยากร ทั้งน้ี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี 

กลาวเปดโครงการ ณ หองประชุมศรีเจริญ หองประชุมนพมาศ อาคาร 3 ช้ัน 5 

ขอขอบคุณภาพถาย ประจําเดือนสิงหาคม                                                        

จากงานประชาสัมพันธและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 




