
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  
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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


