
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 
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 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 
 

  

 

          3 

 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.) 

 

 

 




