
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://qa.dru.ac.th

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏธนบุร�

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
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บอกเลาเกาสิบการประกันคุณภาพ 

 
ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา (คุณลักษณะของคนไทย 4.0) ซ่ึงมี
ความเช่ือมโยงกันกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มาตรฐาน

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2562 และแผนการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา มรภ.ธนบุรี ปการศึกษา 2563 – 2565   

สามารถโหลดเอกสารตาง ๆ ของงานประกันคณุภาพการศึกษา ไดท่ี https://qa.dru.ac.th/ 

 

งานประชาสัมพันธ 

 

 

 

เลือกเอกสารเผยแพร 

 



เรื่องเดนประจําฉบับ 

 

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา (คุณลักษณะของคนไทย 4.0) ซ่ึงมีความเชือ่มโยงกันกบั
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2562 
และแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มรภ.ธนบุรี ปการศึกษา 2563 – 2565 (ตอ) 

  

 

 

เอกสารเผยแพร 

 

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยท่ีสามารถ 

download ไดท่ี 

https://office.dru.ac.th/_docqadru/dat

as/dms/87/6088fdeb6ccf6.pdf หรือ ท่ี 

QR Code หรือสามารถโหลดเอกสารไดท่ี

หนาเว็บงานประกันคณุภาพการศกึษา เลือก

เอกสารเผยแพร เลือก แนวปฏิบัต ิ

 

แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                    

ปการศึกษา 2563-2565 สามารถ 

Download ไดท่ี 

https://office.dru.ac.th/_docqadru/dat

as/dms/88/6088fea54a65e.pdf หรือ 

QR Code หรือสามารถเขาท่ีเว็บของงาน

ประกันคณุภาพการศึกษา เลือกเอกสาร

เผยแพร เลือก อ่ืนๆ 

 

 

https://office.dru.ac.th/_docqadru/datas/dms/88/6088fea54a65e.pdf
https://office.dru.ac.th/_docqadru/datas/dms/88/6088fea54a65e.pdf


ขาวยอยรอยสาระการประกันคุณภาพ 

แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน และแผนการบริการวิชาการ                

แกสังคม ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2564 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอม การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ครั้งท่ี 21 ประจําป 2563 
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 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเตรียมความพรอม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังท่ี 21 ประจําป 2563 

สําหรับคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมี 

อาจารย ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร เปนประธานกลาวเปดโครงการ ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 

3 ช้ัน 5 โดยการอบรมครั้งน้ีเนนการเขารวมแบบออนไลนรองรับมาตราการปองกัน COVID-19 

  

 

          3 

 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา พรอมกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ไดจัดประชุมหารือการดําเนินงานตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน และแผนการบริการวิชาการแกสังคม ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 

2564 ผานทางระบบออนไลน ซึ่งมีคณะกรรมการดําเนินงานจากคณะท้ัง 4 คณะและกองบริการ

การศึกษาและบริการวิชาการ สมุทรปราการ เขารวมประชุม 

 

 

 

 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑสําหรับ

ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเภท                        

การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) 
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 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเภทการพัฒนางาน  ประจําสูงานวิจัย (R2R) 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยท่ีตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ พันธกิจ

ขององคกรและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรและบุคลากรในการใหบริการและการวิจัย 

และเกิดนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอการใหบริการ โดยมี รศ.ดร.สมสรรญก วงษอยูนอย 

และ ดร.วีรชัย คําธร เปนวิทยากร ณ หองประชุม 50 ป ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ช้ัน 15 

 

ขอขอบคุณภาพถาย ประจําเดือนพฤษภาคม                                                                     

จากงานประชาสมัพันธและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2564 อ.วสุธิดา นักเกษม ผูชวยอธิการบดี จัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ โดยไดรับเกียรติจาก อ.ธนาศักดิ์ เสนคํา ผูอํานวยการศูนยฝกอบรม 

สกิลไรซและท่ีปรึกษาธุรกิจชุมชน เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกตัวแทนกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน ตัวแทนกลุม OTOP เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑชุมชน ใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

สามารถแขงขันได และยังเปนการยกระดับธุรกิจชุมชนใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตอไป 

ณ หองประชุม 1201 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

4 

 

 

 มห า วิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ ธน บุ ร ี

สมุทรปราการ ปรับพ้ืนท่ีเปนโรงพยาบาล

สนาม เ พ่ือรองรับสถานการณการแพร

ระบาดโรคติดตอไวรัส COVID-19 ของ

จังหวัดสมุทรปราการ 

 



บรรณาธิการ  : นายสมโชค ฤทธิ์จำร�ญ

บรรณาธิการประจำฉบับ  : อาจารยนุชรา แสวงสุข  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิิทธิ์ ภูสมมา

  อาจารยเสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร  นางสาววรรณวิสาข สุกปลั่ง

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


