
ปรัชญา (Philosophy)

การประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการบริหาร

เพื่อนำพาองคกรสูการพัฒนาคุณภาพที่ไดมาตรฐานการศึกษา

วิสัยทัศน (Vision)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 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://www.facebook.com/QualityAssuranceDRU?ref=hl งานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาว�ทยาลัยราชภัฏธนบุร�

สารประกันคุณภาพการศึกษา

ปการศึกษา ๒๕๖๒
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ปการการศึกษา 2562
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บอกเลาเกาสิบการประกันคุณภาพ 

 

 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบและกลไก แนวทางการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ประกาศเรื่องการนํามาตรฐานการอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561  

จากกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีกําหนดใหสถาบันการศึกษา
แตละแหงสามารถสรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาข้ันมาใหเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาตนเองได และมีการจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหกับหนวยงานตนสังกัดเปน
ประจําทุกป  ดังน้ันมหาวิทยาลัยตองจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน มีการ
ดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน และจัดสงรายงานการประเมินตนเองให
หนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป สวนการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอกดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตอไป   
  การจัดทําแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใน
ครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยไดมีกระบวนการในการจัดทําแผนฯ ดังน้ี สรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ โดยให
ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเขารวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนฯ มีการใหความรูเก่ียวกับ
แนวคิดการสรางเปาประสงคและผลลัพธท่ีสําคัญ OKRs โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิแกผูบริหาร
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการจัดทําแผนฯ จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2563 
คณะกรรมการจัดทําแผนฯ ไดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนฯ จํานวน 5 ครั้ง 12 กุมภาพันธ 2563 
, 6 มีนาคม 2563, 23 มีนาคม 2563, 16 เมษายน 2563  และ 12 พฤษภาคม 2563 ขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ จากคณะกรรมการจัดทําแผนฯ นโยบายจากผูบริหารมหาวิทยาลัยนํามาสรุปจัดทําเปน
รางแผนฯ ไดนํารางแผนฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 
และมกีารทําประชาพิจารณผานระบบออนไลน วันท่ี 1 – 15 กรกฎาคม 2563 เพ่ือใหบุคลากรภายใน
ไดใหขอเสนอแนะ ไดนําขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในนํามาวิเคราะหสรุปในรางแผนฯ นํารางแผน 
เสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 ท่ีผานมา ไดรับความเห็นชอบ
แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ปการศึกษา 2563 – 2565    

 

การจัดทําแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ                   
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 – 2565 

 วัน/เวลา รายละเอียด 
วันจันทรท่ี 21 กันยายน 2563 

9.00 - 10.00 คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมินคณุภาพการศึกษา 
10.00 - 11.00 - อธิการบดี กลาวตอนรับ 

- นําเสนอผลการดาํเนินงาน ในรอบปการศึกษา 2562 
- ประธานกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการและกลาววัตถุประสงค 

11.00 - 12.00 กลุม 1 สัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุม 2 สัมภาษณผูบรหิาร 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 –14.00 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 

สัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงช้ี 
14.00 - 14.45 กลุม 1 สัมภาษณตัวแทนอาจารย กลุม 2 สัมภาษณตัวแทนบุคลากร  
14.45-15.30 กลุม 1 สัมภาษณตัวแทน นักศึกษา และศิษยเกา  

กลุม 2 สัมภาษณตัวแทนผูใชบัณฑิต 
15.30 - 16.30 คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมคณะและหนวยงานตางๆ / ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

/ สัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงช้ี 
16.30 - 17.00 คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินประจําวัน 

วันอังคารท่ี 22 กันยายน 2563 
9.00 - 12.00 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สมัภาษณผูรับผดิชอบ ตัวบงช้ี 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา 
14.00 – 15.30 คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการตรวจประเมินคณุภาพดวยวาจาตอผูบริหารและ

ผูเก่ียวของ 
หมายเหตุ : สถานท่ีหองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิอาคาร 2 ช้ัน 8, หองรับรองวิทยากร อาคาร 2 ช้ัน 8 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2562 

      



เรื่องเดนประจําฉบับ 
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เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยไดมอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการกรณีขอรองเรียน

เจาหนาท่ีของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ จัดโดย : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) ณ หองแกรนด เอบี ช้ัน 4 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีรองปลัดกระทรวง (นายปฐม สวรรค

ปญญาเลิศ) เปนผูกลาวเปดในงาน 

การรายงานผลการดําเนินการกรณีขอรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐ

กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 

ในวันท่ี 21 - 22 กันยายน 2563 มหาวิทยาลยัมกีารตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 โดยมี ตามท่ีเสนอ

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี ในปการศึกษา 2562 ดังน้ี  

1. รศ.ดร.ไทย    ทิพยสุวรรณกุล (ประธานกรรมการ) รับผดิชอบตัวบงช้ีท่ี 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
2. รศ.ดร.สุวัฒน   ฉิมะสังคนันท (กรรมการ) รับผดิชอบตัวบงช้ีท่ี 1.6, 1.7, 1.8, 2.4 
3. ผศ. สมหมาย มหาบรรพต (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีท่ี 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 
4. ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล (กรรมการ) รับผดิชอบตัวบงช้ีท่ี 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5   
5. อ.ดร.สรุางคณา  มณัยานนท (กรรมการและเลขานุการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีท่ี 2.1, 2.2, 2.3 

 

 

เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหงานประกันคุณภาพ

การศึกษาเขารวมประชุมวิชาการเน่ืองในวันสหวิทยาการ ครั้งท่ี 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลกับ

การปองกันการทุจริตในสังคมไทย ณ หองแซฟไฟร 115-118 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

วันสหวิทยาการ 

 



ขาวยอยรอยสาระการประกันคุณภาพ 

โครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

การลงระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดการลงระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร              
ปการศึกษา 2562 ณ หองบริการอินเทอรเน็ต อาคาร 2 ช้ัน 11 ในวันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2563 
และวันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 โดยกําหนดการของแตละหลักสูตร ดังน้ี 
 
วันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2563 

เวลา คณะ 
9.30 -12.00 น. ทุกหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.30 – 16.00 น. ทุกหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
 
วันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 

เวลา คณะ 
10.00 – 12.00 น. ทุกหลักสูตร คณะครศุาสตร 
13.30 – 16.00 น. ทุกหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

          3 

เมื่อวันท่ี 16-17 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดโครงการอบรม
หลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับหลักสูตร (สําหรับ
ผูไมมีประสบการณ) เปนรุนท่ี 3 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ และ รอง
ศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท เปนวิทยากร ในการน้ีมี ดร.พรศิริ กองนวล เปนผูกลาวเปด
งาน โดยมีอาจารยเขารวมประชุม ในการประชุมน้ีไดจัดหองประชุมตามมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิท-19 

 

                      

                   

 

 

โดยท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะหใหทุกหลักสูตรดําเนินการลง

ระบบ CHE QA Online ใหเรียบรอย ใหเรียบรอยภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 เพ่ือท่ีระดับ

คณะสามารถดําเนินการลงขอมูลในระบบ CHE QA Online ใหแลวเสร็จตอไป 



โครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพ

  

  

ประชุมเครือขายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  

 

 

 

  

 เมื่อวันท่ี 16-17 มีนาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดโครงการอบรมหลักสูตร
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
(สําหรับผูไมมีประสบการณ)  โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ และ รศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท 
เปนวิทยากร ในการน้ี ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีไดกลาวเปดงาน โดยมีบุคลากรไดเขา
รวมประชุม และมีข้ันตอนในการดูแลผูเขาอบรม ณ อาคาร 1 ช้ัน 15 หองประชุม 50 ป   
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ขอขอบคุณภาพถาย                                                                                      

จากงานประชาสมัพันธและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เมื่อวันท่ี 10-11 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใหเกียรติเปนประธานเปดการประชุมเครือขายสภา
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย ประจําป 
2563 พรอมบรรยายเรื่องธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการน้ี
ไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน ประธานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย บรรยายเรื่องหลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2563 ณ ธนบุรี ลอดจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

 
 

 

 



บรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ

บรรณาธิการประจำฉบับ  : ผูชวยศาสตรจารยจันวิภา สุปะกิ่ง, อาจารยวรวิทย ลีลาวรรณ

  อาจารยสมชาย ศรีรักษ และนางสาวลัดดาวรรณ สุวรรณเวก

กองบรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ  นางสาวภัสสธีมา มาสิริธนาธิป

  และนางสาวสุภาวิมล กือเย็น

ผูพิมพ / ผูออกแบบ  : นางสาวภัสสธีมา 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. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต

๒. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ

อัตลักษณของนักศึกษา

๑. พัฒนาคร�และบุคลากรทางการศึกษา

๒. บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“กาวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปญญาไทย”

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย



ปรัชญา (Philosophy)

การประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการบริหาร

เพื่อนำพาองคกรสูการพัฒนาคุณภาพที่ไดมาตรฐานการศึกษา

วิสัยทัศน (Vision)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 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://www.facebook.com/QualityAssuranceDRU

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏธนบุร�

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
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เรื่องเดนประจําฉบับ 

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

เมื่อวันท่ี 21 – 22 กันยายน 2563 ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 โดยมี รายชื่อ

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 

 1. รศ.ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณกุล   ประธานกรรมการ                                           

 2. รศ.ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท  กรรมการ                                  

 3. ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล     กรรมการ                                                        

 4. ผศ.สมหมาย   มหาบรรพต     กรรมการ                                                  

 5. อ.ดร.สุรางคนา มัณยานนท   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
 

 

 

 
 



เรื่องเดนประจําฉบับ 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในครั้งน้ีมีทาน ผศ.ดร.ยุวลักษณ 

เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ผูบริหารและผูแทนคณาจารยเขารวมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

 

 

1. เนื่องจากระบบการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหแกมหาวิทยาลัย บริบทของสังคม
เปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็ว และนักศึกษาใหมมีจํานวนลดลงอยางตอเน่ือง สงผลตองบประมาณ
ดําเนินการ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยตองมียุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรอุดมศึกษา มีกลยุทธทาง
การเงินท่ีเหมาะสม พ่ึงพา งบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรรใหนอยลง แสวงหารายไดจากสินทรัพย
และทรัพยสินทางปญญาของ มหาวิทยาลัยและการสนับสนุนจากภาคเอกชนและสวนราชการอ่ืนให
มากข้ึน โดยมีการทบทวนภารกิจของ มหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยอยางจริงจัง ในทุกภารกิจ   

 
2. มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบงชี้ใหมเพ่ิมเติมอีก 7 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนสิ่งท่ีดี เพราะจะชวยให

การพัฒนาตรง ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมากยิง่ข้ึน แตสิ่งสําคัญคือ การประเมินความสําเร็จของ

เกณฑตาง ๆ ของแตละ ตัวบงช้ี ท่ีตองมีเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ การกําหนดเปาหมายความสําเร็จของ

ตัวบงช้ีตาง ๆ ท้ังของเดิมและของใหมตองชัดเจน ทาทายและทบทวนเปนระยะๆ เพ่ือใหสะทอนถึง

ความสําเร็จและการพัฒนามหาวิทยาลัย อยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

3. การดําเนินงานในพ้ืนท่ีสมุทรปราการ มีการพัฒนาท่ีดี อยางไรก็ตาม การพัฒนาควร

สอดคลองกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยอาจรวมมือกับหนวยงานท่ีมีศักยภาพในดานท่ีแตกตางกัน 

แตสงเสริมกันได ดําเนินการ หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีใชประโยชนอาคารสถานท่ีและการจัดการ

ของมหาวิทยาลัยอยาง สม่ําเสมอ ท้ังแบบมหาวิทยาลัยจัดเองและใหหนวยงานภายนอกเขามาจัด ซึ่ง

การดําเนินการลักษณะน้ีตอง จัดระบบและกลไกการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพรองรับดวย 

 

 

ขอเสนอแนะในภาพรวม  

 

 



ตารางผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

 

                                                6 

                                                

 

 

 

       3 

รายงานผลประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรีพบวา ผลการประเมินใน

ภาพรวมอยูในระดับดี โดยมี 1 องคประกอบอยูในระดับ “ดี” และม ี4 องคประกอบท่ีอยูในระดับ “ดีมาก”  

ซึ่งจากการตรวจประเมินคณุภาพภายในตามตัวบงช้ีของคณะกรรมการพัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 20 ตัวบงช้ี พบวาผลการตรวจประเมินในภาพ

รวมอยูในระดับ “ดี” ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.46 ดังผลประเมินตามรายองคประกอบ ดังน้ี                               

องคประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต ไดคะแนน  4.01     ผลการดําเนินการอยูในระดับ ดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย ไดคะแนน  4.73              ผลการดําเนินการอยูในระดับ ดีมาก       

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการไดคะแนน  5.00  ผลการดําเนินการอยูในระดับ ดีมาก      

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ไดคะแนน 5.00 ผลการดําเนินการอยูในระดบั ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ไดคะแนน  4.58  ผลการดาํเนินการอยูในระดับ ดีมาก                                                                  
              

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพของ                                      

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

 

 



ตารางผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ตอ) 

 4 

 

 

 

 

5 

เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2563 คณะกรรมการ รวบรวมและวิเคราะหภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย  จากการสัมภาษณท้ัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ผูบริหาร นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา 

บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ และหองวิทยากร 

อาคาร 2 ช้ัน 8   

บรรยากาศการสัมภาษณ 

 

  ขอขอบคณุภาพถาย ประจาํเดือนตุลาคม                                                                         

จากงานประชาสมัพันธและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 



บรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ

บรรณาธิการประจำฉบับ  : อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ, นายคณาธิป สัมมาทัต, นายจตุพร เดชจร

กองบรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ  นางสาวภัสสธีมา มาสิริธนาธิป

  และนางสาวสุภาวิมล กือเย็น

ผูพิมพ / ผูออกแบบ  : นางสาวภัสสธีมา 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. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต

๒. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ

อัตลักษณของนักศึกษา

๑. พัฒนาคร�และบุคลากรทางการศึกษา

๒. บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“กาวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปญญาไทย”

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย



ปรัชญา (Philosophy)

การประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการบริหาร

เพื่อนำพาองคกรสูการพัฒนาคุณภาพที่ไดมาตรฐานการศึกษา

วิสัยทัศน (Vision)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 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://www.facebook.com/QualityAssuranceDRU

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏธนบุร�

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
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บอกเลาเกาสิบการประกันคุณภาพ 

    ยุทธศาสตรที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

สรุปสาระสําคัญ แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 – 2565 

“โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการทบทวนแผนการจัดการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” 

“การสัมภาษณสําหรับการประเมินคณุภาพการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี 

และผูอํานวยการสํานัก” 

เปาประสงค  
(Objectives) 

ผลลัพธที่สําคัญ (Key Results) กลยุทธ  (Strategies) 

1. บัณฑิตมีทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
สามารถประยุกตใช
ความรูในการสราง
สัมมาอาชีพ ยึดม่ันใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
และเปนพลเมืองที่
เขมแข็ง 

1. บัณฑิตมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 
21 
  - ทักษะการใชภาษาอังกฤษผานเกณฑใน
ระดับ CEFR (B1) ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปสุดทาย ไมนอยกวารอยละ 
50 
  - ทักษะดานดิจิทัลผานเกณฑในระดับ 
IC3  ห รื อ เ ที ย บ เ ท า  ห รื อ ต า ม ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปสุดทาย ไมนอยกวารอยละ 
50 
   - ผูเรียนเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
(Innovative Co-Creator) โดยการให
ความรู  การบูรณาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก
สังคม รวมไปถึงแนวคิดวิศวกรสังคม การ
เรียนรูรวมกับชุมชนทองถิ่น หลักสูตรสห
กิจศึกษาที่ฝกประสบการณการแกปญหา 
หลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อนําไปใช
ประโยชนในแกไขปญหาชุมชน ทองถิ่น 
องคกร หรือสถานศึกษา ไมนอยกวารอย
ละ 80  

1 .  ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
พัฒนากิจกรรมใหผูเรียน
เ ป น ผู ร ว ม ส ร า ง ส ร ร ค
นวัตกรรม เปนผูมีทักษะ
การเรียนรูตลอดชี วิต มี
ทักษะศตวรรษที่  21 มี
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ทักษะดานดิจิทัล 

ภาพขาวกิจกรรม 



เร่ืองเดนประจําฉบับ 
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เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2563 อ.เอกรัตน สุขะสุคนธ รองอธิการบดี พรอมดวย อ.ภัทรพล 

พรหมมัญ ผูชวยอธิการบดี ใหการตอนรับคณะผูบริหารจากการกีฬาแหงประเทศไทย ที่เดินทางมา

สํารวจพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อขอเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา

แหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2571 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน (ตอ) 

เปาประสงค  
(Objectives) 

ผลลัพธที่สําคัญ (Key Results) กลยุทธ  (Strategies) 

  - ผูเรียนเปนผูมีทักษะการเรียนรูตลอด
ชีวิต (Learner Person) เหมาะกับชวง
วัย โดยการจัดทําห ลักสูตร วิ ธีการ
จัดการเรียนรู ส่ือที่หลากหลาย เชน การ
เรียนการสอนที่ทันสมัย การเรียนแบบ 
Active Learning การเรียนรูดวยตนเอง 
(Self - Directed Learning) หลักสูตร
ระยะส้ัน และหลักสูตรที่องคกรวิชาชีพ
รับรอง และนําไปประกอบสัมมาอาชีพ
ได  ไมนอยกวารอยละ 80 

2. ผูเรียนทุกช้ันปมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและตามอัตลักษณของนักศึกษา
ต า ม ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย กํ า ห น ด  มี
คุณลักษณะคนไทยที่พึ งประสงค  4 
ประการตามแนวพระบรมราโชบาย และ
มีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
ไดแก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

3. ผูเรียนมีทักษะในวิชาชีพสามารถ
ประยุกตใชองคความรูในการประกอบ
อาชีพ บูรณาการศาสตรตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม เปนที่พึ่ง
ของชุมชนและสามารถใชชีวิตในสังคมได
อยางปกติสุข 

2. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาให
ผูเรียนเปนพลเมืองที่เขมแข็งมี
ความกลาหาญทางจริยธรรม 
ยึดม่ันในความถูกตอง รูคุณคา
และรักษความเปนไทย  มีจิต
อาสา มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง
แ ล ะ มี ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต อ
สถาบันหลักของชาติ 
3. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา
ผู เรียนใหมีคุณลักษณะความ
เปนผูประกอบการStartupและ
มีความสามารถในการบูรณา
การศาสตรตาง ๆ เพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาสังคมและสราง
บัณฑิ ต   มี คุณลั กษณะ เป น
ผูประกอบการ 

ขอเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ประจําป 

  



ขาวยอยรอยสาระการประกันคุณภาพ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนการจัดการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

แนวทางในการเขาสูอาชีพในศตวรรษท่ี 21 

โครงการอบรมเร่ือง “เยาวชนรุนใหม รูรักสามัคคี มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง” 

         6 

                          

 

 

เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางในการเขาสูอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21” โดยไดรับเกียรติจาก คุณนันทพล วิชัยดิษฐ ผูบริหารอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) มาบรรยายใหความรู ในครั้ง น้ี ณ หองประชุมอาคารอํานวยการ ช้ัน 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

3

เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการทบทวนแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ปการศึกษา 2563-2565 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน
แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเพื่อเปนการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นทบทวนการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
โดยมีทาน ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เปนประธานในการประชุม 
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ช้ัน 5 

เม่ือวันที่ 27 ตลุาคม 2563 ผศ.กมลศักดิ์ วงศศรีแกว รองคณบดีฝายประชาสัมพันธ 

และทีมงาน ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเร่ือง “เยาวชนรุนใหม รูรัก

สามัคคี มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง” โดยมีผูบริหารโรงเรียนวัดทรงธรรม ใหการตอนรับ และไดรับ

ความรวมมือจากนักเรียนเขารวมโครงการกันอยางพรอมเพรียง ณ หอประชุม โรงเรียนวัดทรง

ธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  



การสัมภาษณสําหรบัการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 

คณบดี และผูอํานวยการสํานกั 

 

เ ม่ือวันที่  15 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการสัมภาษณสําหรับการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 
คณบดี และผูอํานวยการสํานัก โดยมีคณะกรรมการสัมภาษณจํานวน 3 ทาน ไดแก 1. รศ.ดร.ทอง
หลอ วงษอินทร 2. ดร.สุวัฒน เงินฉ่ํา และ 3. รศ.ดร.สิทธิชัย แกวเก้ือกูล มีการสัมภาษณแบงเปน 6 
กลุมดังน้ี กลุมที่ 1. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุมที่ 2. คณบดี กลุมที่ 3. 
ผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน กลุมที่ 4. บุคลากรสายวิชาการ กลุมที่ 5. บุคลากรสายสนับสนุน และ
กลุมที่ 6. อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี  

54

ขอขอบคุณภาพถาย ประจําเดือนพฤศจิกายน        

จากงานประชาสัมพันธและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการสัมภาษณ 

กลุมที่ 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

กลุมที่ 2 คณบดี 

กลุมที่ 3 ผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน 

กลุมที่ 6 อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี 



บรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ

บรรณาธิการประจำฉบับ  : ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน ปญญาดิลกพงศ, น.ส.นพวรรณ บุญตวง,

  ผูชวยศาสตราจารยนแอนนา พายุพัด, น.ส.กิติชา ธรณชยะ

กองบรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ  นางสาวภัสสธีมา มาสิริธนาธิป

  และนางสาวสุภาวิมล กือเย็น

ผูพิมพ / ผูออกแบบ  : นางสาวภัสสธีมา 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. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต

๒. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ

อัตลักษณของนักศึกษา

๑. พัฒนาคร�และบุคลากรทางการศึกษา

๒. บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“กาวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปญญาไทย”

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย



ปรัชญา (Philosophy)

การประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการบริหาร

เพื่อนำพาองคกรสูการพัฒนาคุณภาพที่ไดมาตรฐานการศึกษา

วิสัยทัศน (Vision)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 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://www.facebook.com/QualityAssuranceDRU

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏธนบุร�

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
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บอกเลาเกาสิบการประกันคุณภาพ 

 

    ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัยและนวตักรรม 

สรุปสาระสําคัญ แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 – 2565 

“รัฐบาลรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. มอบรางวัล ITA Awards 2020                                                

ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” 

 

 เปาประสงค  
(Objectives) 

ผลลัพธที่สําคัญ (Key Results) กลยุทธ  
(Strategies) 

1.มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยงานสรางสรรค 
และนวัตกรรมท่ีสรางองค
ความรูใหมและมีการ
ประยุกตใชองคความรู
ใหมเพ่ือสรางสรรค
นวัตกรรมหรือทรัพยสิน
ทางปญญาท่ีเชื่อมโยงกับ
สภาพเศรษฐกจิ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดลอม โดยการมี
สวนรวมของชุมชน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการทําวิจัย 
นวัตกรรม และงานสรางสรรค 
2. มีกรอบการวิจัย การใหทุนการติดตาม
และประเมินผลการวิจัย 
3. มีงานวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ี
สรางองคความรูใหมไมนอยกวา 10 เร่ือง 
4. มีงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีรับใชชุมชน
สังคม ไมนอยกวา 10 เร่ือง 
5. มีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชย การแกปญหาสังคม สิ่งแวดลอม 
และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุกป 
6. มีงานวิจัยท่ีไดรับการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา ไมนอยกวา 5 เร่ือง 

1. สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรม และงาน
สรางสรรค   

2. เครือขาย
ภายในประเทศหรือ
ตางประเทศในการพัฒนา
งานวิจัย/นวัตกรรมตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

1. มีเครือขายการวิจัย สถาบันการศึกษา 
หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ
ภายในประเทศหรือตางประเทศ ไมนอยกวา 
5 เครือขาย 
2.  มีโครงการวิจัยรวมกันหรือไดรับทุน
สนับสนุน ไมนอยกวารอยละ 10 

1. สรางเครือขายความ
รวมมือดานการวิจัย
และนวัตกรรมกับ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ 
ตลอดจนองคกร
ภาครัฐและภาคเอกชน
ท้ังในและตางประเทศ 

3.  มีการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค/นวัตกรรม ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. มีบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ และนานาชาติ ไมนอยกวารอยละ 
20 

1. สงเสริมสนับสนุน
การ ตี พิมพ เ ผ ยแพร
งานวิจัย 

 

ภาพขาวกิจกรรม 

 

 

  



เร่ืองเดนประจําฉบับ 
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วันที่ 23 ธันวาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมการสราง

ความเขาใจตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปการศึกษา 2563 ระดับคณะและสถาบัน โดยมีทาน รศ.ดร.สุวัฒน                  

ฉิมะสังคนันท เปนวิทยากร ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 สามารถแจงความ

ประสงคเขารวมโครงการไดที่ Link : https://bit.ly/2KSFv9G หรือที่ QR  Code  

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม(ตอ) 

เปาประสงค  
(Objectives) 

ผลลัพธที่สําคัญ (Key Results) กลยุทธ  (Strategies) 

4. มีผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค/นวัตกรรมท่ี
นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาผูเรียน ชุมชน 
สถานศึกษาและ
ผูประกอบการนํา
ผลงานวิจัยงานสรางสรรค
และนวัตกรรม ไปใช
ประโยชนพัฒนาตนเองได 

1.  มีผลงานวิจัย/งานสร างสรรค /
นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาผูเรียน ไมนอยกวารอยละ 10 
 2. มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค /
นวัตกรรมท่ีชุมชน สถานศึกษา และ
ผูประกอบการนําไปใชประโยชนพัฒนา
ตนเอง ไมนอยกวารอยละ 10 

1. สงเสริมสนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค 
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ไ ป ใ ช
ประโยชน 
 2. สงเสริมสนับสนุนการบูร
ณาการการวิจัยกับการเรียน
การสอนการบริการวิชาการ 
แ ล ะ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ขาวประชาสัมพันธ 

 ความกาวหนาของแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการรวมกับคณะครุศาสตร และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดรวมกันจัดทําแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 – 2565 ซ่ึงมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีการจัดประชุม ครั้งที่ 1 เม่ือวันศุกรที่ 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อทําความเขาใจกับคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 
สมุทรปราการ ประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาจัดทํา (ราง) 
แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ ประชุมครั้งที่ 3 เม่ือวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และประชุมครั้งที่ 4 
เม่ือวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณา (ราง) แผนการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

 ขณะน้ี ทางคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ไดจัดทํา (ราง) แผนการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เสร็จแลว 
ขั้นตอนตอไปโรงเรียนสาธิตฯ จะตองไปดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ (ราง) แผนการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ เม่ือเสร็จแลวก็จักไดนํามาเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเปนลําดับตอไป 

 

เอกสารเผยแพร 

 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 2562              

(1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563) สามารถ Download เอกสารไดที่ Link : 

https://bit.ly/39mldQ6 หรือที่ QR Code 

 

https://bit.ly/2KSFv9G%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


ขาวยอยรอยสาระการประกันคุณภาพ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหปญหาความเดือดรอนในการประกอบอาชีพและ

หารือแนวทางการพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรฐานราก 

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ 

โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดทําหลักสูตรพัฒนาทองถ่ิน 

                                       6 

                                                  

                                                 

 

 

 

 เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเขารวมพิธีวาง
พวงมาลาถวายสักการะ เน่ืองในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา ณ พระบรมราชานุสาวรีย 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ณ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน  โดย  
อ.นิชาภา  พิมพสุต  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ ดร.จิราภรณ  กาญจน
สุพรรณ พรอมดวยนายกสโมสรและกรรมการสโมสรคณะวิทยาการจัดการ   

          3 

 เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 อ.วสุธิดา นักเกษม ผูชวยอธิการบดี ไดนําเสนอ
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ทางมหาวิทยาลัยไดทําขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก 
ตามพระบรมราโชบาย พรอมทั้งรวมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหปญหาความเดือดรอนในการ
ประกอบอาชีพและหารือแนวทางการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรฐานราก ดวย
องคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม : สมุทรปราการโมเดล ณ ศาลา
ประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร 

วิจัย และนวัตกรรม พรอมทั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการกอง

ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาเขารวมประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน นําโดย

นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา และคณะทํางานติดตามและ

ประเมินผล ในการน้ี อ.เอกรินทร ตั้งนิธิบุญ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาพรอมทั้งงานแนะ

แนว กองพัฒนานักศึกษา ไดรายงานผลการดําเนินงานใหแกคณะผูเขาประชุมติดตามผลทราบ 

ณ หองประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ช้ัน 7  

  

 เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทน

อธิการบด ีมอบหมายให อ.วสุธิดา นักเกษม ผูชวยอธิการดี เปนประธานเปด "โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อการจัดทําหลักสูตรพัฒนาทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ" โดยมีหัวหนาสวนราชการ 

พัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอ ผูนําชุมชนและหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ เขารวมประชุมกันอยาง

พรอมเพียง ณ หองประชุม 1201 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

 



รัฐบาลรวมกบัสํานกังาน ป.ป.ช. มอบรางวัล ITA Awards 2020               

ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี 

  

 

 

 

 

 เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี 
เขารวมงานมอบรางวัลโลเกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการน้ี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
มอบหมายให นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีมอบรางวัลโลเกียรติยศการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (ITA Awards) เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณใหแกหนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุดในแต
ละประเภท จํานวน 7 หนวยงาน ดังน้ี 
 1. ประเภทสวนราชการระดับกรม ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 2. ประเภทรัฐวิสาหกิจ : ธนาคารอาคารสงเคราะห   
 3. ประเภทองคการมหาชน : องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (องคการมหาชน)  
 4. ประเภทกองทุนและหนวยงานอ่ืนๆ ของรัฐ : สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
 5. ประเภทสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
 6. ประเภทเทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ : เทศบาลตําบลอุดม
ธัญญา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค   
 7. ประเภทองคการบริหารสวนตําบล : องคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคออก อําเภอ
เมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
 โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนหนวยงานที่มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม (AA) 
ประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เขารับ
มอบรางวัล ณ หอง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร  
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ไดคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดาํเนินการของหนวยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา เปนอันดับ 1 คะแนนเฉล่ีย 98.73 ระดับดี
เยี่ยม AA จากทั้งหมด 83 แหง นับเปนปที่  2 ติดตอกัน และไดคะแนนเปนอันดับที่  4 ของ
ระดับประเทศ 

  5 4 

 

ขอขอบคุณภาพถาย ประจําเดือนธันวาคม                                                  

จากงานประชาสัมพันธและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 



บรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ

บรรณาธิการประจำฉบับ  : ผศ.ดร.วาสนา สังขพุม  ผศ.ดร.พงษพัชรินทร พุธวัฒนะ

  อาจารยขนิษฐา แนนอุดร  และอาจารยอริสรา จุลกิจวิวัฒน

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. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต

๒. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ

อัตลักษณของนักศึกษา

๑. พัฒนาคร�และบุคลากรทางการศึกษา

๒. บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“กาวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปญญาไทย”

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย



ปรัชญา (Philosophy)

การประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการบริหาร

เพื่อนำพาองคกรสูการพัฒนาคุณภาพที่ไดมาตรฐานการศึกษา

วิสัยทัศน (Vision)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 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://www.facebook.com/QualityAssuranceDRU

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏธนบุร�

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๔
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บอกเล่าเก้าสิบการประกันคุณภาพ 

 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

สรุปสาระส าคัญ แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2563 – 2565 

“สร้างแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ                                              
เป็นสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” 

 

 เป้าประสงค์  
(Objectives) 

ผลลัพธ์ที่ส าคัญ (Key Results) กลยุทธ์  (Strategies) 

1.  เป็นศูนย์กลางของ
การบริการวิชาการแก่
ชุมชน และสังคม (DRU 
Enterprise) 

   1. ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมได้รับ
การบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการ  เหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบท  
  2. การจัดโครงการบริการวิชาการ
ที่ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามความถนัดของคนในชุมชนและ
สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน
เพิ่มมากข้ึน 

 1. ส่ ง เ ส ริ มสนับสนุ น
ส ารวจท้องถิ่น/ชุมชนการ
จัดท าฐานข้อมูลชุมชน 
(Big Data) 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริการวิชาการที่ตรงกับ
ความต้องการและที่ตรง
กับศักยภาพบุคลากร  

  2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกในการท างาน  
 

 1.มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน  
 2. ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางใด
ทางหนึ่งหรือหลายด้าน  
 3. เกิดชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเอง
ได้  

1. ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้ า ง เ ค รื อข่ า ยคว าม
ร่ วมมือทั้ งภายในและ
ภายนอก ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ผลงาน  
2. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการที่ช่วย
แก้ไขปัญหา และพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตาม
ความต้องการของท้องถิ่น  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดตั้งชุมชนต้นแบบ/ศูนย์
การเรียนรู้ /ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาครู  

 

ภาพข่าวกิจกรรม 

 

“ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกลางประกนัคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 1/2563” 

 



เรื่องเด่นประจ าฉบับ 
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 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีท่าน รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร เป็นประธานในการประชุม และ
กรรมการ ดังนี้ 1. รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ 2. ดร.ดิเรก พรสีมา 3. ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ า 4. รศ.ดร.
สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และทีมผู้ช่วยเลขานุการ ประชุม ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ช้ัน 5  

 พร้อมกันนี้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลั ยราชภัฏธนบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีผลการ
ประเมิน 4.46 คะแนน อยู่ในระดับดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวชิาการ (ต่อ) 

เป้าประสงค์  
(Objectives) 

ผลลัพธ์ที่ส าคัญ (Key 
Results) 

กลยุทธ์  (Strategies) 

3. มีการบูรณาการกับ
พันธกิจอื่น ๆ ด้วยความ
โปร่งใส ชัดเจน และ
ตรวจสอบได้  
 
 

1. มีหลักสูตรที่บูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัยและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
2. ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม รู้ มี
ประสบการณ์ ในการท างาน
ร่วมกับชุมชน ควบคู่กับการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม   

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณา
การบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา จักได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ในการจัดท าแผนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร 2 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์  

 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 



ข่าวย่อยร้อยสาระการประกันคุณภาพ 

สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ                                
เป็นสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 
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 เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1/2563 โดยมี ดร.พรศิริ 
กองนวล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ช้ัน 5 มีสาระส าคัญ
จากการประชุมดังนี้       
 มอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา                         
ปีการศึกษา 2563        
 มอบเล่มรายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 
2562 เป้าหมายแต่ละตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย                     
ปีการศึกษา 2563        
 แจ้งผลจากการประเมินระดับหลักสตูรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

 

          3 

 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 งานประกันคณุภาพการศึกษา ได้จดัท าเกียรติบัตรมอบให้
ระดับหลักสตูร และระดับคณะ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติทีด่ีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
เป็นสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ในการนี้ท่าน ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ 
เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบตัรในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ณ หอ้งประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ช้ัน 5 

น าผลจากการตรวจประกันคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562                                                    
 ระดับหลักสูตร หลักสตูรมคีะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแตล่ะคณะ    
 คณะครุศาสตร์ 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑติวิชาชีพครู เฉลี่ย 3.66 คะแนน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏศลิป์
และการแสดง เฉลี่ย 3.67 คะแนน 
 คณะวิทยาการจัดการ 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ เฉลีย่ 3.85 คะแนน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
เฉลี่ย 3.59 คะแนน 
 ระดับคณะ 
 คณะวิทยาการจัดการ มีแนวปฏิบตัิที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีคะแนน
เฉลี่ยระดับคณะสูงสดุ เฉลีย่ 4.40 คะแนน 
 

 

 

 



โครงการอบรมการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ลิขสิทธิ์และจริยธรรมทางวิชาการเพื่อคุณภาพงานวิชาการ 

กิจกรรมสัมมนาผู้น านักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
มหาวิทยาลัย 

  

 

 

 

 

 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมการสร้าง
ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะและสถาบัน ในการนี้ท่าน ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ 
เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าว
ขอบคุณท่านวทิยากร รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8  

 

  5 4 

 

ขอขอบคุณภาพถ่าย ประจ าเดือนมกราคม                                                  
จากงานประชาสมัพันธ์และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการลิขสิทธิ์และจริยธรรมทางวิชาการเพ่ือคุณภาพงานวิชาการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความและป้องกันการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ส าหรับ
คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังสนับสนุนการน าผลงานวิจัยใหไ้ดร้ับความคุ้มครอง
สิทธิและการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 
2 ช้ัน 8 

 

 เมื่อวันท่ี  18 - 19  ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อ.ธนากร 
เมียงอารมณ์ พร้อมทั้งนายภีมพัฒน์  พลอยวิลัย และนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารว่มงานกิจกรรมสมัมนาผู้น านักศกึษาเครือข่ายคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 9 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 



บรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ

บรรณาธิการประจำฉบับ  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน ดิษฐบรรจง อาจารยพิมพงา เพ็งนาเรนทร

  อาจารยศรัณย สรรพศิริ  และนางสาวจิตติมา สรวยโภค

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. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต

๒. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ

อัตลักษณของนักศึกษา

๑. พัฒนาคร�และบุคลากรทางการศึกษา

๒. บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“กาวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปญญาไทย”

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย



ปรัชญา (Philosophy)

การประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการบริหาร

เพื่อนำพาองคกรสูการพัฒนาคุณภาพที่ไดมาตรฐานการศึกษา

วิสัยทัศน (Vision)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 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://www.facebook.com/QualityAssuranceDRU

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏธนบุร�

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔

         ด�วยพระบารมีจึงมีราช

ภัฏ

๑๔ กุมภาวันราชภัฏ
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บอกเลาเกาสิบการประกันคุณภาพ 

 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

สรุปสาระสําคัญ แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 – 2565 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดกิจกรรมการมีสวนรวม

     ในการปองกันการทุจริต โดยการศึกษาเรียนรูรวมกัน

     ท่ีพิพิธภัณฑตานโกง (Anti - Corruption Museum) 

     สํานักงาน ป.ป.ช. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการ

     น้ีขอเชิญทานเขารวมกิจกรรมในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 

     2564 โดยมีรถออกจากมหาวิทยาลัยเวลา 9.00 น. 

 มหาวิทยาลัยเห็นถึงความสําคัญเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยจัดกิจกรรมการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เพ่ือใหบุคลากร

มีทัศนคติคานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต ท้ังเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ

ปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

 

เปาประสงค  
(Objectives) 

ผลลัพธท่ีสําคัญ (Key Results) กลยุทธ  (Strategies) 

  1.มหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทยโดยมี
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวิจยั
และการบริการวิชาการ 
ดําเนินการบูรณาการ
ดานการเรียนการสอน
กับดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย
รวมกับทุกคณะ 
 

 1. มีกิจกรรมท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาการ ท่ี
เก่ียวของหรือการวิจัยการบริการ
วิชาการดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย ไมนอยกวารอยละ 20  
  2. ผูเรียนมีความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ไม
นอยกวารอยละ 20 
 

 1. สงเสริมสนับสนุนการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปญญาทองถ่ิน  
สงเสริมและสนับสนุนให
คณะฯสามารถบูรณาการ
งานดานศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปญญาทองถ่ินกับ
การจัดการเรยีนการสอน 
 2. จัดทําแผนบูรณาการ
รวมกันระหวางสาขาวิชา 
คณะ และสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมในดานการ
เรียนการสอนกับดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย  

  2. การสืบสาน การ
สรางองคความรู ความ
เขาใจในศิลปวัฒนธรรม
ท้ังของไทยและ
ตางประเทศตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย การ
เผยแพรในระดับชาต ิ

1. มีการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ 
ฟนฟู สืบสาน พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินธนบุรีและสมุทรปราการ   
2. มีการถายทอด อนุรักษ และ
สรางองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและ
ตางประเทศ ไมนอยกวา 20 ครั้ง 

1.สงเสรมิ สืบสาน 
ถายทอด และสราง
ความรูความเขาใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ความ
เปนไทย ประเพณไีทย 
ภูมิปญญาของทองถ่ิน 
และของตางประเทศ 
 

 

ขาวประชาสัมพันธ 

 

คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA 

2021)  สามารถ Download ไดท่ี 

http://bit.ly/3opsVwA หรือท่ี QR Code 

 

 

 

เอกสาร Download 

http://bit.ly/3opsVwA


เรื่องเดนประจําฉบับ 
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การรายงานผล 

 
 
องคประกอบและตัวบงช้ีท่ีรายงานผลโดยใช ปการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)  

ระดับหลักสูตร  องคประกอบท่ี 1 - 6 
ระดับคณะ   องคประกอบท่ี 1 - 5 

ยกเวน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ระดับหนวยงาน  องคประกอบท่ี 1 - 5 

ยกเวน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ระดับมหาวิทยาลัย  องคประกอบท่ี 1 - 5 

ยกเวน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (ตอ) 

เปาประสงค  
(Objectives) 

ผลลัพธท่ีสําคัญ (Key Results) กลยุทธ  (Strategies) 

ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย โดยมุง
ยกระดับการจดัการงาน
และการเผยแพรงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ  
 

3. มีองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและ
ตางประเทศ ไมนอยกวา 20 เรื่อง 
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เปนเจาภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาตหิรือนานาชาติ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง  
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนํา
ผลงานดานศิลปวัฒนธรรมเขารวม
เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

2. สรางงานวิจัยหรือองค
ความรูดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
นําไปสูการเผยแพรในงาน
นําเสนอผลงานระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ  
 3. สรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงานภายใน
และภายนอกดาน
ศิลปวัฒนธรรมท้ังท่ีเปน
หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

  3.เปนศูนยกลางแหลง
เ รี ย น รู ร วบ ร วมองค
ค ว า ม รู ท า ง ด า น
ศิ ลป วัฒนธรรมและ
ความเปนไทย  

  1.  มีฐานขอมูลหรือการบริการ 
หรื อแหล งการเรี ยนรู ทางด าน
ศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา 20 
เรื่อง 

 1. จัดทําระบบฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือนําไปพัฒนา
เ ป น อ ง ค ค ว า ม รู ด า น
ศิลปวัฒนธรรม  

  4. เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทยหรือ
ส ร า ง โ อ ก า ส แ ล ะ
มูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน 
ค ร อ บ ค รั ว  ท อ ง ถ่ิ น 
ชุ ม ช น  สั ง ค ม  แ ล ะ
ประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 

 1.ผู เ รี ย น นํ า ค ว า ม รู ด า น
ศิลปวัฒนธรรมไปประยุกตเ พ่ือ
ประกอบอาชีพได สามารถสราง
โอกาสและมูลคาเ พ่ิมจากองค
ความรูดานศิลปวัฒนธรรมท้ังของ
ไทยและตางประเทศ เพ่ือพัฒนา
ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ไมนอยกวารอย
ละ 80     
 2. บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทยและมีความเปน
ระเบียบวินัย ไมต่ํากวารอยละ 80  

 1. สงเสริมพัฒนาผู เรียนมี
ความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย และมีความสามารถใน
ก า ร นํ า เ อ า ค ว า ม รู ด า น
ศิลปวัฒนธรรมไปประยุกตใช
ในการประกอบอาชีพได  
 
2. สงเสริมสนับสนุนบุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ใหมีความภาคภูมิใจในความ
เปนไทยและสรางวัฒนธรรม
องคกรเรื่องมีความเปนระเบียบ
วินัย  

 

   องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีรายงานผลโดยใช ปงบประมาณ 2563                  

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ระดับคณะ  องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

ระดับหนวยงาน  องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

ระดับมหาวิทยาลัย  องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัย

และงานสรางสรรค 



ขาวยอยรอยสาระการประกันคุณภาพ 

แนวปฏิบัติการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                      

ประจําปการศึกษา 2563 

 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับหลักสูตร 

                                       6 

                                                  

                                                 

 

 

 

 ระดับมหาวิทยาลัย ผูประเมินจํานวน 5 คน ซึ่งประกอบไปดวย 
    - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอก
    มหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษา
    ภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงาน 
    คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผูท่ีข้ึนทะเบียน
    ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและ
    สถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
    ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 1 คน 
 
 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และ ผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏั (คปภ.) จํานวน 3 คน 
 
 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 
ผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 1 คน 
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 เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 

เปนไปดวยความเรียบรอย งานประกันคุณภาพการศึกษาขอแจงแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 

 1. ปฏิทินการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ

หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 

ระดับ ระยะเวลาดําเนินงาน 

ระดับหลักสตูร ระหวางวันท่ี 1 - 11 มิถุนายน 2564 

ระดับคณะ ระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 

ระดับหนวยงาน ระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 

ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี 9 - 31 สิงหาคม 2564 

 

 2. แนวทางการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 

 

   ระดับหลักสูตร ผูประเมินจํานวน 3 คน ตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ี

ขอรับการประเมิน ซึ่งประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และผู ท่ี ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 

 

 ผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบันของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) สามารถตรวจสอบไดท่ี : 

www.mua.go.th/users/bhes/QAMUA58/MuaC/ACCESSER_MUAC57.html  

 ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ท่ีข้ึน

ทะเบียนท้ังระดบัหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน สามารถตรวจสอบไดท่ี : 

http://iqaru.chandra.ac.th/index.php/assessor  

http://www.mua.go.th/users/bhes/QAMUA58/MuaC/ACCESSER_MUAC57.html
http://iqaru.chandra.ac.th/index.php/assessor


ระดับหนวยงาน 

ระดับคณะ  
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  - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ีข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 ระดับหนวยงาน ผูประเมินจํานวน 3 คน ตอง ซึ่งประกอบไปดวย 

         - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจาก 

         ภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน  

         คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน 

         ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

         (สกอ.) และผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพ 

         การศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ 

         คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผู ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผู ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 ระดับคณะ ผูประเมินจํานวน 3 คน ตองมีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธกับคณะท่ีขอรับการประเมิน 

ซึ่งประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผูท่ี

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัท่ีข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 

 

 





ปรัชญา (Philosophy)

การประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการบริหาร

เพื่อนำพาองคกรสูการพัฒนาคุณภาพที่ไดมาตรฐานการศึกษา

วิสัยทัศน (Vision)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 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://www.facebook.com/QualityAssuranceDRU

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏธนบุร�

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
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บอกเลาเกาสิบการประกันคุณภาพ 

 

    ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 

สรุปสาระสําคัญ แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 – 2565 

“กิจกรรมการมสีวนรวมในการปองกันการทุจริต” 

 

เปาประสงค  
(Objectives) 

ผลลัพธท่ีสําคัญ (Key Results) กลยุทธ  (Strategies) 

1. หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนการ
พัฒนาผูเรียนแบบบูรณา
การ โดยการมสีวนรวม
ของชุมชน สังคมสถาน
ประกอบการ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 

 1. มีหลักสูตรท่ีมีความทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยีเปนไปตามความ
ตองการของประเทศชาติ  
  2. มีหลักสูตรสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนา
ผูเรยีนโดยบูรณาการกับการทํางาน  
(Work Integrated Learning : 
WIL)  
  3. ผูเรียนมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ตอบสนองยุทธศาสตร
ชาติและความตองการ ท่ี
หลากหลายของประเทศ  

 1. สงเสริม สนับสนุนการ
ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูรใหตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาติ ความ
ตองการจําเปนของสังคม 
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประเทศตามระดับ
ความเช่ียวชาญและอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย 
 2. สงเสริมสนับสนุนใหมี
หลักสตูรและการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนการพัฒนา
ผูเรยีนแบบบูรณาการกับ
การทํางาน (Work 
Integrated Learning : 
WIL)  

2. มหาวิทยาลัยมีระบบ
การบริหารจัดการท่ี
สงเสริมสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจยั 
การบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การพัฒนาทองถ่ินตาม
พระราโชบาย 

1. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
มีการบรหิารงานเปนไปตามพันธ
กิจและวิสัยทัศน และตามจดุเนน  
 

1. สงเสริมสนับสนุนพัฒนา 
และการกํากับติดตามการ
บริหารของมหาวิทยาลัย
และหนวยงานใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล                                     
 

 

ภาพขาวกิจกรรม 

 

“ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกนัคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 2/2563” 

 

 



เรื่องเดนประจําฉบับ 

 

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ (ตอ) 

เปาประสงค  
(Objectives) 

ผลลัพธท่ีสําคัญ (Key Results) กลยุทธ  (Strategies) 

 2. มีการบริหารจัดการบุคลากร
ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลยั
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
คํานึงถึงความหลากหลายและ
ความเปนอิสระ 
3.  มีคะแนนผลการประเมินของ
การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี

2. สงเสรมิสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร และ
เกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
3. การสรางแรงจูงใจใหกับ
หนวยงานภายใน/บุคลากรท่ีมี
ผลการประเมินความพึงพอใจ
สูงสุด 

3. การจัดการศึกษา
ระดับหลักสตูร คณะ 
และมหาวิทยาลัย มี
มาตรฐานคุณภาพตาม
เกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

1. มีการกํากับ การตดิตาม 
ตรวจสอบ การประเมินผลการจัด
การศึกษา มีการประกันคณุภาพ
การศึกษา                                        
2. มหาวิทยาลัยมีผลการ
ดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคณุภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ืองสอดคลอง
ตามเกณฑและมาตรฐานท่ีกําหนด 

1. สงเสรมิสนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
หลักสตูร คณะ และ
มหาวิทยาลยัใหเปนไป                     
2. สงเสรมิสนับสนุนและ
ผลักดันการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรเขาสู
เกณฑการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในตามรปูแบบ
ระบบ AUN-QA     

 

 เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขารวมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เร่ืองแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน
ในสังกัด อว. ณ หองประชุมนพมาศ อาคาร 3 ช้ัน 5 
 หลังเสร็จสิ้นการประชุมมีการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปงบประมาณ 2564 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ 
เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เปนประธานในการประชุม เพ่ือวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปงบประมาณ 2563 โดย
เสนอจุดท่ีตองการพัฒนาในปงบประมาณ 2564 โดยมุงเนนการปฏิบัติงานและบริหาร
หนวยงานอยางซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังคํากลาวท่ีวา 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรียึดถือความถูกตองเปนใหญ สุจริตใจในการทํางาน” 
 

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

 

 

 



ขาวยอยรอยสาระการประกันคุณภาพ 

กิจกรรมการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 

ครั้งท่ี 2/2563 
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 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ  2564 งานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดประชุม

คณะกรรมการการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 2/2563 โดยมี ดร.พรศิริ 

กองนวล รองอธิการบดี เปนประธานในการประชุม ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ช้ัน 5 

และชองทางออนไลนผาน google meet  มีสาระจากการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 - มอบเลมเกณฑการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ระดับคณะ  
และระดับมหาวิทยาลยั ประจําปการศึกษา 2563 
 - แนวปฏิบัตกิารดาํเนินงานดานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 
 - แนวปฏิบัติการดําเนินการปดหลกัสูตรและการยกเลิกตัวบงช้ี   
ระเบียบวาระท่ี 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู 
 - สํารวจความคิดเห็นการกําหนดเปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ปการศึกษา 2563 
 
  

 

          3 

 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดกิจกรรมการมีสวนรวม

ในการปองกันการทุจริตโดยเปนการศึกษาเรียนรูรวมกัน ณ พิพิธภัณฑตานโกง (Anti - 

Corruption Museum) นําโดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี พรอมคณะผูบริหาร

มหาวิทยาลัย และบุคลากร โดยไดรับฟงการบรรยายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเจาหนาท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. เปนผูบรรยาย ท้ังน้ีกิจกรรมการมี

สวนรวมในการปองกันการทุจริตเพ่ือเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร สงเสริมดานคุณธรรม

ความโปรงใส ใหมีทัศนคติคานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และปองกันการทุจริตใน

องคกร 

 

 

 

 



ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 โดยมีวาระท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) ดังน้ี 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ / วาระท่ี 4.6 ปฏิทินการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนการแจงชวงเวลาใน

การจัดสงขอมูลตาง ๆ และกําหนดการในการจัดสงหลักฐาน 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา / วาระท่ี 5.3 การประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 โดยมีการมอบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: 

ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปงบประมาณ 2564 โดยใหคณะกรรมการดําเนินงานการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐบอกถึงปญหา 

อุปสรรคในการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอมท้ังมอบคูมือการประเมิน ITA 

2021 

 

 

 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการจัดประชุมกรรมการบริหาร 

ครั้งท่ี 2/2564 โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และ มีการจัดประชุม ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ช้ัน 

5 มี ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เปนประธานในการประชุม โดยมีกิจกรรมดังตอไปน้ี  

ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ        

 - การลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ 2564 เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ และความตั้งใจ

ในการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี         

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการการงดให หรือรับของขวัญ หรือ

ประโยชนอ่ืนใด (No Gift Policy) ในการดําเนินงานและเทศกาลสําคัญ เพ่ือเปนการสงเสริมทัศนคติ

และคานิยมดานความโปรงใส และปองกันชองทางการรับผลประโยชนอันนําไปสูการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบได         

 - ชวงเชาวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดกิจกรรมการมีสวนรวม

ในการปองกันการทุจริตโดยเปนการศึกษาเรียนรูรวมกัน ณ พิพิธภัณฑตานโกง (Anti - Corruption 

Museum) นําโดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี พรอมคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย และ

บุคลากร โดยไดรับฟงการบรรยายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเจาหนาท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. เปนผูบรรยาย ท้ังน้ีกิจกรรมการมีสวนรวมในการ

ปองกันการทุจริตเพ่ือเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร สงเสริมดานคุณธรรมความโปรงใส ใหมี

ทัศนคติคานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และปองกันการทุจริตในองคกร 

ขอขอบคุณภาพถาย ประจําเดือนมีนาคม                                                                      

จากงานประชาสมัพันธและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 



บรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ

บรรณาธิการประจำฉบับ  : ผศ.กมลศักดิ์ วงศศรีแกว  น.ส.อรวี  การีกลิ่น

  น.ส.เจนจิรา เชื้อประดิษฐ  และ น.ส.ศิริพร  กลิ่นคำหอม

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. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต

๒. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ

อัตลักษณของนักศึกษา

๑. พัฒนาคร�และบุคลากรทางการศึกษา

๒. บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“กาวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปญญาไทย”

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย



ปรัชญา (Philosophy)

การประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการบริหาร

เพื่อนำพาองคกรสูการพัฒนาคุณภาพที่ไดมาตรฐานการศึกษา

วิสัยทัศน (Vision)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 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://www.facebook.com/QualityAssuranceDRU

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏธนบุร�

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๒ เมษายน วันอนุรักษมรดกไทย๒ เมษายน วันอนุรักษมรดกไทย
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บอกเลาเกาสิบการประกันคุณภาพ 

 
แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                

ปการศึกษา 2563 – 2565 

“ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564” 

 

 

 

ภาพขาวกิจกรรม 

“ประชุมพิจารณาวิพากษแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง               

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563” 

 

 

“ประชุมคณะกรรมการเครือขายความรวมมือดานประกันคุณภาพการศึกษาของ

เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

 



เรื่องเดนประจําฉบับ 

 

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี                                      

ปการศึกษา 2563 – 2565 (ตอ) 

 

 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2564 คณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปงบประมาณ 2564 เขารวมประชุมการชี้แจง

แนวทางการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุม 10) โดยมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือ

ประเมินผล สังเคราะหขอมูล และจัดทําขอเสนอแนะดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 2. เพ่ือใหคําปรึกษาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการ

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3. เพ่ือศึกษาและถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

สําหรับใชเปนตัวแบบใหแกหนวยงานภาครัฐแตละกลุมนําไปใชพัฒนาและยกระดับคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงาน ในการน้ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนผูช้ีแจงผานระบบ

ทางไกล (Zoom) โดยหลังจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดดําเนินการติดตาม

สอบถามไปยงัคณะกรรมการดําเนินงานและไดกําหนดชวงในการจัดสงขอมูลตอไป 

เขารวมประชุมรับฟงการช้ีแจงแนวทางการยกระดับคะแนนการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

 



ขาวยอยรอยสาระการประกันคุณภาพ 

ประชุมพิจารณาวิพากษแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประชุมคณะกรรมการเครือขายความรวมมือดานประกันคุณภาพ

การศึกษาของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โครงการอบรมความรู เรื่อง พระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2564 คณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปงบประมาณ 2564 มีการประชุมวางแผนรวมกัน การประชุม

ในครั้งน้ีมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เปนประธานในการประชุม เพ่ือวางแผนการ

ดําเนินงานกิจกรรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปลูกฝงใหบุคลากรมีทัศนคติคานิยมในการปฏิบัติงาน

อยางซื่อสัตยสุจริต และปองกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย พรอมท้ังมีการติดตามผลดําเนินงาน 
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 เมื่อวันศุกรท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ท่ีผานมา งานประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัด

ประชุมพิจารณาวิพากษแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปการศึกษา 2563 โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เปนประธานในการประชุม              

ซึ่งการประชุมครั้งน้ีมีตัวแทนจากท้ังคณะ หลักสูตร และหนวยงาน เขารวมเปนผูเช่ียวชาญ

วิพากษแนวทางฯ รวมกัน ณ หองรับรองวิทยากร อาคาร 2 ช้ัน 8 

 

 

 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดมอบหมายใหงานประกันคุณภาพ

การศึกษา เขารวมประชุมคณะกรรมการเครือขายความรวมมือดานประกันคุณภาพการศึกษาของ

เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 1/2564 ณ หองประชุมพิมานจันทร 1 ช้ัน 12 อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนประธานในการประชุม โดยมีสาระสําคัญจากการประชุมดังน้ี               

1. รายงานผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ประจําปการศึกษา 2562 และรายงานผลการดําเนินงาน 2. การปรับปรุงเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน และ 3. การดําเนินงานของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยศูนยคอมพิวเตอรไดจัด

โครงการอบรมความรู เร่ือง พระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยมี ดร.สุนทร 

หลั่นเจริญ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากร เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเห็นถึงความสําคัญของ

ขอมูลตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการใหความรูกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีการ

กลาวถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลตองมีความถูกตอง มีความรับผิดชอบตอเน้ือหาท่ี

นําเสนอขอมูลสูสาธารณชน อธิบายความสําคัญของกฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หลักการคุมครอง (GDPR) การจัดเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 5 ช้ัน 5 หอง 543 

 



การกําหนดหมวดรายการ ประเภทบัญชีคาใชจายตามมาตรฐานการบัญชีภาครฐั 

ตามหลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาใชจาย (ตอ) 

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย              

ราชภัฏธนบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การกําหนดหมวดรายการ ประเภทบัญชีคาใชจายตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ตามหลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาใชจาย 
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 นายจิรายุ พลับสวาท ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหบุคลากรสามารถ

เขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ี ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน (https://office.dru.ac.th/copoffice/index.php) นายจิรายุ พลับสวาท และ

กองคลังและพัสดุ เปนผูบรรยายการกําหนดหมวดรายการ ประเภทบัญชีคาใชจายตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ตามหลักการและนโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาใชจาย ณ หอง

ประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ช้ัน 5 

 

 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 กองคลังและพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ไดจัดโครงการอบรม “การกําหนดหมวดรายการ ประเภทบัญชีคาใชจายตามมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐ ตามหลักการและนโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาใชจาย” ใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหเกิด ความรู ความเขาใจ ในการบันทึกบัญชีเพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดในอนาคต โดยมี 

อาจารยสุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เปนผูเปดการประชุม พรอมท้ังถายทอดนโยบายจาก

อธิการบดีใหมีการปลูกฝงใหบุคลากรมีทัศนคติคานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และ

ปองกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย ท้ังเนนย้ําเก่ียวกับมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

  

 

ขอขอบคุณภาพถาย ประจําเดือนเมษายน                                                                     

จากงานประชาสมัพันธและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 เมื่ อ วันท่ี  17 มีนาคม 2564 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ธ น บุ รี 

ป งบประมาณ พ .ศ .  2564  ค ร้ั ง ท่ี 

4/2564 ณ หองประชุมพินิตประชานาถ 

1 อาคาร อนุสรณ 100 ป การฝกหัดครู

ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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บรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ

บรรณาธิการประจำฉบับ  : อาจารยบัณฑิตา สุขเจริญ  อาจารยสุชีลา ศักดิ์เทวิน

  อาจารยอุษา จูฑะสุวรรณศิริ และนายอัครเดช  เตโช

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. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต

๒. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ

อัตลักษณของนักศึกษา

๑. พัฒนาคร�และบุคลากรทางการศึกษา

๒. บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“กาวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปญญาไทย”

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย



ปรัชญา (Philosophy)

การประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการบริหาร

เพื่อนำพาองคกรสูการพัฒนาคุณภาพที่ไดมาตรฐานการศึกษา

วิสัยทัศน (Vision)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 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 ๒๕๖๓ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
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บอกเลาเกาสิบการประกันคุณภาพ 

 
ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา (คุณลักษณะของคนไทย 4.0) ซ่ึงมี
ความเช่ือมโยงกันกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มาตรฐาน

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2562 และแผนการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา มรภ.ธนบุรี ปการศึกษา 2563 – 2565   

สามารถโหลดเอกสารตาง ๆ ของงานประกันคณุภาพการศึกษา ไดท่ี https://qa.dru.ac.th/ 

 

งานประชาสัมพันธ 

 

 

 

เลือกเอกสารเผยแพร 

 



เรื่องเดนประจําฉบับ 

 

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา (คุณลักษณะของคนไทย 4.0) ซ่ึงมีความเชือ่มโยงกันกบั
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2562 
และแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มรภ.ธนบุรี ปการศึกษา 2563 – 2565 (ตอ) 

  

 

 

เอกสารเผยแพร 

 

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยท่ีสามารถ 

download ไดท่ี 

https://office.dru.ac.th/_docqadru/dat

as/dms/87/6088fdeb6ccf6.pdf หรือ ท่ี 

QR Code หรือสามารถโหลดเอกสารไดท่ี

หนาเว็บงานประกันคณุภาพการศกึษา เลือก

เอกสารเผยแพร เลือก แนวปฏิบัต ิ

 

แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                    

ปการศึกษา 2563-2565 สามารถ 

Download ไดท่ี 

https://office.dru.ac.th/_docqadru/dat

as/dms/88/6088fea54a65e.pdf หรือ 

QR Code หรือสามารถเขาท่ีเว็บของงาน

ประกันคณุภาพการศึกษา เลือกเอกสาร

เผยแพร เลือก อ่ืนๆ 

 

 

https://office.dru.ac.th/_docqadru/datas/dms/88/6088fea54a65e.pdf
https://office.dru.ac.th/_docqadru/datas/dms/88/6088fea54a65e.pdf


ขาวยอยรอยสาระการประกันคุณภาพ 

แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน และแผนการบริการวิชาการ                

แกสังคม ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2564 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอม การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ครั้งท่ี 21 ประจําป 2563 
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 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเตรียมความพรอม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังท่ี 21 ประจําป 2563 

สําหรับคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมี 

อาจารย ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร เปนประธานกลาวเปดโครงการ ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 

3 ช้ัน 5 โดยการอบรมครั้งน้ีเนนการเขารวมแบบออนไลนรองรับมาตราการปองกัน COVID-19 

  

 

          3 

 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา พรอมกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ไดจัดประชุมหารือการดําเนินงานตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน และแผนการบริการวิชาการแกสังคม ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 

2564 ผานทางระบบออนไลน ซึ่งมีคณะกรรมการดําเนินงานจากคณะท้ัง 4 คณะและกองบริการ

การศึกษาและบริการวิชาการ สมุทรปราการ เขารวมประชุม 

 

 

 

 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑสําหรับ

ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเภท                        

การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) 
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 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเภทการพัฒนางาน  ประจําสูงานวิจัย (R2R) 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยท่ีตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ พันธกิจ

ขององคกรและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรและบุคลากรในการใหบริการและการวิจัย 

และเกิดนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอการใหบริการ โดยมี รศ.ดร.สมสรรญก วงษอยูนอย 

และ ดร.วีรชัย คําธร เปนวิทยากร ณ หองประชุม 50 ป ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ช้ัน 15 

 

ขอขอบคุณภาพถาย ประจําเดือนพฤษภาคม                                                                     

จากงานประชาสมัพันธและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2564 อ.วสุธิดา นักเกษม ผูชวยอธิการบดี จัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ โดยไดรับเกียรติจาก อ.ธนาศักดิ์ เสนคํา ผูอํานวยการศูนยฝกอบรม 

สกิลไรซและท่ีปรึกษาธุรกิจชุมชน เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกตัวแทนกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน ตัวแทนกลุม OTOP เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑชุมชน ใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

สามารถแขงขันได และยังเปนการยกระดับธุรกิจชุมชนใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตอไป 

ณ หองประชุม 1201 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

4 

 

 

 มห า วิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ ธน บุ ร ี

สมุทรปราการ ปรับพ้ืนท่ีเปนโรงพยาบาล

สนาม เ พ่ือรองรับสถานการณการแพร

ระบาดโรคติดตอไวรัส COVID-19 ของ

จังหวัดสมุทรปราการ 

 



บรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ

บรรณาธิการประจำฉบับ  : อาจารยนุชรา แสวงสุข  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิิทธิ์ ภูสมมา

  อาจารยเสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร  นางสาววรรณวิสาข สุกปลั่ง

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. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต

๒. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ

อัตลักษณของนักศึกษา

๑. พัฒนาคร�และบุคลากรทางการศึกษา

๒. บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“กาวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปญญาไทย”

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย


