
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


