
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 ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๔
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บอกเลาเกาสิบการประกันคุณภาพ 

 
ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ. (พ.ศ. 2564 – 2565) 

“โครงการวิพากษรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563” 

ภาพขาวกิจกรรม 

 

ประเด็น รายละเอียดการประเมินคุณภาพภายนอก 
เง่ือนไข 1.  กมอ. พิจารณารับรอง สมศ. เปนหนวยงานประเมินภายนอก หรือ 

2.  สถาบันอุดมศึกษาเสนอช่ือ สมศ. เปนหนวยงานประเมินภายนอกให 
กมอ. พิจารณารับรองเปนหนวยงานประเมินภายนอก 

กอนการ 
ประเมิน 

1.  สถาบันอุดมศึกษาสงไฟล SAR และ CDS 3 ปยอนหลัง / เอกสารท่ี
เก่ียวของ PA2-1 และPA2-2 และกรอกขอมูลสาํคัญ ผานระบบ e-SAR 
ไดท่ีลิงค htpp://thaiqa.net/higher 
2. สถาบันสามารถแนบลิงคเอกสารประกอบการประเมิน ในระบบ e-
SAR เชน หลักฐานท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาท่ี
เก็บรวบรวมขอมูลโดยหนวยงานภายนอก เปนตน 
3. สมศ. ประกาศรายช่ือสถาบันอุดมศึกษา และการจดัคณะผูประเมิน 

ระหวางการ
ประเมิน 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกดวยระบบ Online ซึ่ง

ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 1. คณะผูประเมินรวบรวมขอมูลท่ี

เก่ียวของกับการประเมิน อาทิ 1) ศึกษาขอมูลดานบริบทพ้ืนฐานของ

สถาบันอุดมศึกษา (Organization Context) การศึกษารายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา (Self-Assessment Report : 

SAR) และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 2) รวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดสวน

เสีย เชน ผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ชุมชน เปนตน  

2. คณะผูประเมินตรวจสอบผลการประเมินโดยใชการตัดสินใจของ

ผูเช่ียวชาญ (Expert Judgment) เพ่ือยืนยันผลการประเมินใหมีความ

นาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ การประชุม Online 

หรือสอบถามขอมูลไปยังสถาบันอุดมศึกษา ในประเด็นท่ียังมีขอสงสัย 

หรือตองการหลักฐานเพ่ิมเติม ท้ังน้ีการขอขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ิมเติมตองไมซ้ําซอนกับขอมูลในการประเมินอ่ืน  

 

 

“วิพากษ (ราง) แบบสํารวจตนเองเพ่ือเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพการศึกษา                  

ภายนอก ระดับอุดมศึกษา” 



เรื่องเดนประจําฉบับ 

 

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย  

ประจําปการศึกษา 2563 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ.  
(พ.ศ. 2564 – 2565) (ตอ) 

 
ประเด็น รายละเอียดการประเมินคุณภาพภายนอก 

 และอยูในรูปแบบของการประชุมออนไลน ผานทางระบบท่ีไดจัดทําข้ึน เพ่ือการ
รักษาขอมูลท่ีเปนความลับ 
3. คณะผูประเมินนําเสนอผลการประเมินในภาพรวม และรวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตอสถาบันอุดมศึกษา 

หลังการ 
ประเมิน 

1. คณะผูประเมินจัดทํา (ราง) รายงานผลการประเมินเสนอตอผูบรหิาร
สถาบันอุดมศึกษาผานระบบ และอาจมีการปรับแก (ราง) รายงานการประเมิน
ตามความเห็นของสถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 
2.  เมื่อสถาบันอุดมศึกษายอมรับ (ราง) รายงานผลการประเมิน คณะผูประเมิน
จัดทํารายงานการประเมินฉบับสมบูรณเสนอตอ สมศ. พรอมเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ี 
สมศ. กําหนด 
3.  สมศ. นําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการ กพอ. และคณะกรรมการ              
สมศ. เพ่ือรับรองผลการประเมินตามข้ันตอนท่ี สมศ. กําหนด 
4.  สมศ. แจงผลการประเมินตอสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานตนสังกัดผานระบบ 
เผยแพรบทสรุปผูบรหิารผลการประเมินตอสาธารณชนทางเว็บไซตของ สมศ. 

ระยะเวลา 
การประเมิน 
(Timelines) 

ระยะเวลาดําเนินงานรวมตั้งแตเตรียมการประเมิน-เผยแพรผลการประเมิน 
จํานวน 120 วัน (ประมาณ 4 เดือน) 
    -  ข้ันเตรียมการประเมิน ไดแก ไดรับ SAR ของสถาบันอุดมศึกษา เช่ือมโยง
ขอมูล จัดทําแผนการประเมิน จัดคณะผูประเมิน คณะผูประเมินวิเคราะห SAR 
เก็บรวบรวมขอมูล (เวลาดําเนินการประมาณ 60 วัน นับตั้งแตไดรบั SAR) 
    -  ข้ันการประเมิน ไดแก ผูประเมินดาํเนินการประเมิน Online 
สถาบันอุดมศึกษา 1-3 วัน ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาตามจํานวนประเด็น
พิจารณาท่ีผูประเมินตองการขอมลูเพ่ิมเติม จัดทํารางรายงานผลการประเมิน และ
สงใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา ภายใน 15 วันและปรับแก (ถามี) และจัดทําเปน
รายงานฉบับสมบูรณ (เวลาดําเนินการประมาณ 30 วัน นับตั้งแตประกาศรายช่ือผู
ประเมิน) 
     -  ข้ันหลังการประเมิน ไดแก รับรองรายงานผลการประเมิน เผยแพรการ
ประเมินใหกับผูเก่ียวของ (ภายใน 30 วันนับตั้งแตไดรับเลมรายงานฉบับสมบูรณ)  

 

วิพากษ (ราง) แบบสํารวจตนเองเพ่ือเตรียมความพรอม                       

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

 เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดโครงการ

วิพากษ (ราง) แบบสํารวจตนเองเพ่ือเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การประชุมครั้งน้ีมี                             

ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เปนประธานในการประชุม โดยมีผูบริหารและ

คณะกรรมการจัดทํารายงาน สมศ. เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

 



ประชุมออนไลน                                                                         

“ถอดบทเรียนการดําเนินงานของหนวยงานรับการประเมิน ITA” 
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 เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดเขารวมประชุมออนไลน 
“ถอดบทเรียนการดําเนินงานของหนวยงานรับการประเมิน ITA” โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ  
เวชวิทยาขลัง อธิการบดี อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เขารวมประชุมในครั้งน้ี เพ่ือศึกษาและถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ
หนวยงานท่ีไดรับผลการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

          3 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ. 
(พ.ศ. 2564 – 2565) (ตอ) 

ประเด็น รายละเอียดการประเมินคุณภาพภายนอก 
รับรองผล 

การประเมิน 
*  การรับรองผลการประเมินมี 2 รูปแบบ คือ 
     1.  รับรองผลการประเมินวาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
     2.  ไมรับรองผลการประเมินเน่ืองจากไมเปนไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา 
*  การตัดสินผลการประเมินแบงเปน 2 ระดับ คือ 
     1)  ผลการประเมินอยูในระดับเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 กําหนดควรไดรับสนับสนุนใหเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี 
(good practice) และไดรับการสงเสริมเพ่ือยกระดับมาตรฐานรับรองใน
ระดับสากลตอไป 
      2)  ผลการประเมินอยูในระดับไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 กําหนด สมศ. ไมรับรองผลการประเมิน และเสนอผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือใหความชวยเหลือ
แกสถาบันอุดมศึกษาในการปรับปรุงการดําเนินการใหเปนไปตามพันธกิจ
หลักและยุทธศาสตร 

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

ฉบับสถาบันอุดมศึกษา.มีนาคม 2564.  

 

 

โดยสามารถ download คูมือการประเมินคณุภาพภายนอก                                                                    

ไดท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา qa.dru.ac.th 

 



ขาวยอยรอยสาระการประกันคุณภาพ ประกาศผลการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการวิพากษรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย                                   

ปการศึกษา 2563 

  

 

 

 

 

  5 4 

 

 เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 สํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกาศผลการประเมิน ITA 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และ

ประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

เปนผูประกาศผล ประเภทสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดคะแนนเปน

อันดับท่ี 1 (3 ปซอน) ดวยคะแนน 99.29 ระดับ AA 

 

 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดโครงการวิพากษ

รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา 2563 ในการประชุมครั้งน้ีมี 

ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เปนประธานในการประชุม โดยมีผูบริหาร 

คณะกรรมการการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการจัดทํารายงาน

รายงานการประเมินตนเอง เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ขอขอบคุณภาพถาย ประจําเดือนกันยายน                                                        

จากงานประชาสมัพันธและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 



บรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ

บรรณาธิการประจำฉบับ  : นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ  นายรวี แยมสรวล

  อาจารยสมชาย ศรีรักษ และ ดร.จิราภรณ กาญจนสุพรรณ

กองบรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ  ดร.ภัสสธีมา มาสิริธนาธิป

  และนางสาวสุภาวิมล กือเย็น

ผูพิมพ / ผูออกแบบ  : ดร.ภัสสธีมา มาสิริธนาธิป และนายมงคล พรสิริภักดี

นโยบายของสารประกันคุณภาพการศึกษา

 ๑.ถายทอดนโยบาย เกณฑ และแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษา

  ของมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนัก

  งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

  ผานสารประกันคุณภาพการศึกษา

 ๒.พัฒนาสงเสริมและสรางองคความร�ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ใหแก

  บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอยางตอเนื่อง โดยผานสาร

  ประกันคุณภาพการศึกษา

 ๓.ประชาสัมพันธแผนงาน/งาน/โครงการตางๆ ท่ีทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

  ดำเนินการในเชิงสรางสรรค และพัฒนาผานสารประกันคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค

 ๑.เพื่อเผยแพรความร�ดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากร นักศึกษา

  ในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 ๒.เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง

  บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

 ๓.เพ่ือเปนการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน

  ภายใน

๑. มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค ๔ ประการตามแนวพระบรมราโชบาย

 - มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง

 - มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง

 - มีอาชีพมีงานทำ

 - เปนพลเมืองดีมีวินัย

๒. มีจิตอาสา

๓. มีทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ

อัตลักษณของบัณฑิต

๑. ผลิตและพัฒนาคร�/บุคลากรทางการศึกษา

๒. พัฒนาทองถิ่นโดยนอมนำแนวพระราชดำริสูการปฏิบัติ

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยแหงการเรียนร�คูคุณธรรม

บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญาสากล

สรางองคความร�เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืนและสรางสังคมคุณภาพ”

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย


