
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 หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 

ช้ัน 8 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


