
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 
หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
9 ขอ 

 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ  
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

  

3 มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน   
4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย  

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปที่ เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) 
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

  

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผล
ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้  

  

6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  
9 องคประกอบคุณภาพ 

  

7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

  

8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน 

  

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

  

 
 
 
 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 8 ขอ   เกณฑการประเมิน : 4 คะแนน  



ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 9 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 8 ขอ     ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป : 9 ขอ    เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

   ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินการ 8 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังน้ี   
    1. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยฯ ภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยการประกัน
คุณภาพภายใน [มธร.9.1-1(1-2)] และมีการจัดทําคู มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 [มธร.9.1-1(3)] และมีรายละเอียดการเพิ่มเติมคําอธิบายเกณฑการประเมิน 
[มธร.9.1-1(4) คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยฯ [มธร.9.1-1(5)] และมีคําสั่ง
แตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงาน รายการหลักฐานและเอกสารขอมูลอางอิง    
ในแตละองคประกอบตามเกณฑของ สกอ. และ สมศ. [มธร.9.1-1(6)] เพ่ือใชเปนแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก และดําเนินการตามระบบที่กําหนดทุกปการศึกษา 
[มธร.9.1-1(7)] 
    2. มหาวิทยาลัยฯ มีแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ [มธร.9.1-2(1)] และแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยฯ [มธร.9.1-2(2)] เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดอางอิงกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา [มธร.9.1-2(3)] มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยฯ และ
ผูรับผิดชอบดําเนินรวบรวมเอกสารหลักฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งเกณฑ สกอ. 
และ สมศ. [มธร.9.1-2(4-7)] และมีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2553 [มธร.9.1-1(8)] 

3. มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องการ
พัฒนาความรูทางวิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning และระบบและกลไกการพัฒนา
ศูนยธนบุรีศึกษา [มธร.9.1-3(1-3)] ซ่ึงมีความสอดคลองระหวางปรัชญากับมหาวิทยาลัยฯ สรางทุนทาง
ปญญา พัฒนาคุณธรรม สรางสรรคสังคม [มธร.9.1-3(4)] 
  4. มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ดังนี้คือ 
1) มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดทีม QA สัญจรเพ่ือ
ติดตามการดําเนินงานและเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา [มธร.9.1-4(1-7)]    
2) มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี สภามหาวิทยาลัยธนบุรี 
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา [มธร.9.1-4(8-9)] และ 3) มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แผนปฏิบัติการประจําป 
และมีการรายงานผลการดําเนินงานปละ 2 ครั้ง [มธร.9.1-4(10-15)]  



  5. มหาวิทยาลัยฯ มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานให
สอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในบริบทใหม และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธบางตัวชี้วัด [มธร.9.1-5(1-3)]    
  6. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา/หนวยงาน คณะวิชา 
และมหาวิทยาลัยฯ ผานทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ [มธร.9.1-6(1)] และระบบฐานขอมูล CHE QA 
online [มธร.9.1-6(2-3)]  
   7. มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งใน
สถานที่ตั้งและศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เขามามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เขามาใหขอมูลปอนกลับในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ [มธร.9.1-7(1)] มีการจัดโครงการ “จัดบอรดเผยแพรความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
ณ อาคารแยมชุติ มหาวิทยาลัยธนบุรี” ระยะเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2556 โดย
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา จัดขึ้นเพ่ือใหสรางเสริมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ถูกตอง สําหรับบุคลากรในคณะ/สาขา หนวยงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ตลอดจนการมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกาทั้งภายในและภายนอกที่ดีขึ้น [มธร.9.1-7(2)] จัดโครงการ “ใหความรู/ทักษะ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแกนักศึกษา” ระยะเวลาจัดโครงการตั้งแตเดือนกันยายน – ตุลาคม 2555 
จัดเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษาะดสนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และนํา
ความรูและทักษะดานประกันคุณภาพการศึกษาไปปรับใชปฏิบัติในกิจกรรมของนักศึกษา และใหนักศึษา
มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันตลอดจนมีระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและนาว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ [มธร.9.1-7(3)] พรอมทั้งไดจัดโครงการ “เสวนาเชิงปฏิบัติการ วัฒนธรรมคุณภาพ 
มธร.สรางไดอยางไร” โดยใหคณาจารยและเจาหนาที่รวมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสราง
วัฒนธรรมคุณภาพ การกําหนดอัตลักษณ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  วันจันทรที่ 24 และวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 [มธร.9.1-7(4)] 
สํานักประกัน    
  8. มหาวิทยาลัยฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดโครงการ 
“QA Network” โดยสงตัวแทนนักศึกษาและคณะเขารวมกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยสยามเมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2556 โดยมีตัวแทนนักศึกษาจํานวน 5 คน จากคณะ
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะบัญชี และบัณฑิตวิทยาลัย 
[มธร.9.1-8(1)] ตลอดจนจัดโครงการ “สานสัมพันธ มธร. สรางความรูคูคุณภาพ” ในวันที่ 27-29 มีนาคม 
2556 ณ โรงแรมระยองชาแลต สอรท จังหวัดระยอง เพ่ือใหทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกา [มธร.9.1-8(2)] นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสงผลงานนักศึกษาเขาประกวด เรื่อง “กิ้งกาเปลี่ยนสี” ไดรับรางวัลลูกโลก
สีเขียว ครั้งที่ 15 ประจําปการศึกษา 2555 ในหัวขอ “วิธีพอเพียง แบงปน ผูกพัน ดิน นํ้า ปา” และไดรับ
รางวัลลูกโลกสีเขียว และ[มธร.9.1-8(3)] มหาวิทยาลัยฯ ไดมีเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง เชิง



ประเด็นเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา หรือเครือขาย C-IQA เพ่ือได
ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมความรู ความเขาใจ และความสามารถนําความรูไปใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามบทบาทของนักศึกษา อีกทั้งเปนการสรางเครือขายและสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของนักศึกษาของสถาบันสมาชิกในการนําระบบประกันคุณภาพไปใชในกิจกรรมตางๆ 
ทางมหาวิทยาลัยฯ ไดสงผลงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขาประกวดประชุมวิชาการ 
ประจําปการศึกษา 2555 เครือขายสถาบันอุดมศึกาเขตภาคกลางตอนลาง โดยไดรับคัดเลือกใหเปน
โครงการจิตอาศาที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 2 ทีม ไดแก เกียรติบัตรโครงการหองสมุดนี้พ่ีใหนองปที่ 
5 รวมกับบริษัท เดอเบล จํากัด ทีม 1 และเกียรติบัตรโครงการหองสมุดนี้พ่ีใหนองปที่ 5 รวมกับบริษัท 
เดอเบล จํากัด ทีม 2 [มธร.9.1-8(4-5)]  
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดสรางเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
จัดโครงการศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2554 เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกณฑการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และเกณฑการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ให
เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และสรางเครือขายแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะวิชา/หนวยงาน/ศูนย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนให
ขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชน [มธร.9.1-8(6)]  และบันทึกขอตกลงความรวมมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวาง มหาวิทยาลัยธนบุรี และบันทึกขอตกลงความรวมมือกับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย [มธร.9.1-8(7)]  มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในโครงการ “สานสัมพันธ มธร.สรางความรูคูคุณภาพ” 
[มธร.9.1-8(8)]  ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสงบุคลากรไปประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการตางๆ เชน  1) ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงและการเปดใชงานระบบฐานขอมูลดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online ประจําปการศึกษา 2554)” เม่ือวันที่ 19 มิถุนาย 2555 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ สรางความเขาใจในการใชระบบฐานขอมูลดาน การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2554 เปนตนไป [มธร.9.1-8(9)]  2) ประชุมเครือขาย 
C-IQA  เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2555 อาจารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาบัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา-
ธนบุรี กรุงเทพฯ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายการปฏิบัติงานของคณาจารยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ตลอดจนการเสริมสรางวัฒนธรรมคานิยาใหญใหคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมสรางสรรค
กิจกรรมเพื่อใหมีวงจรพัฒนาระบบการประกันคุรภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง 
[มธร.9.1-8(10)]  3) เขารวมอบรม “โครงการอบรมการจัดเก็บขอมูลและเขียนรายงานประกันคุณภาพ
อยางมืออาชีพ (55/1) หลักสูตร 2 เทคนิคการใช Microsoft Word ชวยเตรียมตนฉบับ รายงานรุนที่ 8” 
เม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 310 ชั้น 3 อาคาร ทวี ญาณุคนธ คณะ
วิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ [มธร.9.1-8(11)]  4) ประชุมวิชาการระดับชาติ “เร่ือง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา : สูมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน” ระหวางวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 
2555 ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อาคารศูนยการประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคาและการ



ประชุมดิมแพ็ค เมืองทองธานี เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหเปนที่ยอมรับ อีกทั้งเพ่ือเปนเวทีแสดงผลวาน แลกเปลี่ยนเรียนรู แนวปฏิบัติที่ดีใน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา และเปนเวทีประกาศเกียรติคุณมาอบรางวัลแก
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการดําเนินงานดานการศึกษาที่ไดมาตรฐานคุณภาพ [มธร.9.1-8(12)]  5) ประชุม
ชี้แจง “เรื่องแนวทางในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) ไปใชในการประกัน
คุณภาพการศึษาภายใน” เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร ชั้น 
3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึษา เพ่ือประชาสัมพันธชี้แจงใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและใน
กํากับ ไดรับทราบรายละเอียดของเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศไปใชในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอยางกาวกระโดด [มธร.9.1-8(13)]  6) ประชุมสัมมนาเรื่อง “การประกันคุณภาพ
การศึษาของนักศึกษา” ในวันที่ 10-11 มกราคม 2556 ณ หองสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัย
สยาม เพ่ือสงเสริมใหนักศึฏษาตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึษา มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพรวมทั้งบทบาทของนักศึกษาในการมีสวนรวม
ประกันคุณภาพของสถาบัน มีทักษะในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการนําประ
ประยุกตใชในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ และใหความรูและแนวทางในการสรางเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหวางสถาบันในกลุมนิสิตนักศึกษา ซ่ึงสอดครองกับตัวบงชี้ที่ 9.2 ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน [มธร.9.1-8(14)]  7) ประชุมสัมมนาโครงการเรื่อง “การสรางความ
เขาใจในตัวบงชี้และกณฑการประเมินคุณภาพภายใน (ภาษาอังกฤษ)” ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ 
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพ่ือใหคณาจารยมีความรูความเขาใจ เร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึษาภายใน และมีแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐาน สราง
เครือขายความรวมมือขอคณาจารยระหวางเครือขายฯ ในการประกันคุรภาพการศึกษาภายใน [มธร.9.1-
8(15)]  8) ประชุมสัมมนาโครงการเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็น เพ่ือจัดทํา
ขอเสนอแนะการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุรภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา” ในวันที่ 5 
เมษายน 2556 ณ หองประชุมกําพลอดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(บางเขน) เพ่ือระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงดัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพของ สกอ. เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงานประกันคุณภาพของสมาชิกเครือขาย
เพ่ือพัฒนาอุดมศึษาภาคกลางตอนลาง และเพ่ือเปนเวทีใหสมาชิกของเครือขายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนลาง จํานวน 31 สถาบัน มีสวนรวมในกิจกรรมประกันคุณภาพรวมกัน [มธร.9.1-8(16)]  
9) ประชุมสัมมนาโครงการเรื่อง “สงเสริมและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ EdPEx” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2556 ณ หองประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจและมุงหวังใหสถาบันอุดมศาใชเกณฑดังกลาวเปนคูมือและ
แนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน [มธร.9.1-8(17)] และ 10) เขา
รวมอบรมเร่ือง “การใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)” ในวันที่ 16 
พฤษภาคม 2556 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเหลาธนบุรี เพ่ือเสริมสรางทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณและเพิ่มพูนขอมูลในการดําเนินงานผาน



ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ เกณฑการประเมิน การนําเขาขอมูลพ้ืนฐานการประเมินผล 
การจัดทํารายงานและการจัดสงรายงาน และรวมทดสอบระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ 
เตรียมการสําหรับการเปดใชฐานขอมูลฯ ประจําปการศึกษา 2555 [มธร.9.1-8(18)]          
  นอกจากนี้ มีการจัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หลักสูตร 2 (สําหรับผูที่ไมมีประสบการณ) ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุม
วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาและหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร เพ่ือใหคณาจารยในเครือขายเบญจมิตรไดมีความรู เขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึษาภายในระดับอุดมศึษา มีทักษะในการทําหนาที่เปนผูประเมินคุณภาพการศึษามีแนวปฏิบัติใน
การประเมินคุณภาพการศาภายในการทําหนาที่เปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา มีแนวปฏิบัติในการ
ประเมินคุณภาพการศาภายในระหวางสถาบันอุดมศึกษา [มธร.9.1-8(19)] รวมทั้งไดสงบุคลากรเขารวม
ประชุมโครงการรวมพลังทูตคุณภาพและเขารวมอบรมพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ หองเบญจรงคบอลรูม (หองประชุมฝง
โรงแรม) เพ่ือชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับดุดมศึษา และรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขจากการทําหนาที่เปนผูประเมิน
คุณภาพภายนอกในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผานมา ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผูประเมิน เพ่ือใหมีแนวทางและแนวปฏิบัติในการพัฒนาการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตอไป [มธร.9.1-8(20)]  เปนตน    
 9. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดใหมีแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึษาที่มีสํานักงาน
หนวยงาน มีสวนรวมในการพัฒนาขึ้น โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดโครงการเสวนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “วัฒนธรรมคุณภาพ มธร.สรางไดอยางไร” เพ่ือใหคณาจารยและเจาหนาที่รวมกันพูดคุย
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ การกําหนดอัตลักษณ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  [มธร.9.1-9(1)] รวมทั้งสํานักประกันได
ทําวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของวิธีการถายทอดความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี” โดย อาจารยอุมาพร เภตราพรโชติ 
อาจารยนันทวัน นาคอราม งานวิจัยน้ีมีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมุงเนนการพัฒนา
นักศักษาใหมีการนําเอาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชน ในกระบวนการ 
PDCA การจัดทําโครงการ ทําใหโครงการหรือกิจกรรมบรรลุเปาหมาย และสามารถมองเห็นภาพรวม
ของโครงการไดอยางชัดเจน [มธร.9.1-9(2)] 
 
 
 
จุดแข็ง :  

1. มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญและดําเนินการตามระบบประกันคณุภาพในบริบทใหม และ
สงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 



2. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการจัดทําการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยเนนให
บุคลากรของทุกระดับใหความสําคัญ และมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ ใหความรู
กับบุคลากรตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยตามกรอบการประกันคุณภาพ 
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง :  

1. มหาวิทยาลัยธนบุรี มีนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง และพัฒนา
บุคลากรของคณะและหนวยงานใหมีความรูความสามารถดานการประกันคุณภาพ และถายทอดความรู
ดานการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสงเสริมใหเกิดความรูเกี่ยวกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง 
 
จุดออน : 

-  
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มธร.9.1-1 (1) กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 



พ.ศ. 2553 
 (2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 (3) 

 
คู มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา    
พ.ศ. 2553 

 (4) ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เร่ืองแนว
ปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 (5) คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา/หนวยงาน 
 (6) คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน

และเอกสารขอมูลอางอิง ในแตละองคประกอบตามเกณฑของ สกอ. ระดับ
มหาวิทยาลัย  

 (7) รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 
มธร.9.1-2 (1) แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยธนบุรี  
 (2) แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (3) กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธนบุรี  
 (5) 

 
คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน
และเอกสารขอมูลอางอิง ในแตละองคประกอบตามเกณฑของ สกอ. ระดับ
มหาวิทยาลัย 

 (6) 
 

คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน
และเอกสารขอมูลอางอิง ในแตละองคประกอบตามเกณฑของ สมศ. ระดับ
มหาวิทยาลัย 

 (7) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (8) 

 
คู มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2553 

มธร.9.1-3 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยธนบุรี เรื่อง อัตลักษณ ตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ธนบุรี 

 (2) บันทึกขอความ เร่ือง ตัวบงชี้เพ่ิมเติม “อัตลักษณของมหาวิทยาลัยธนบุรี” 
ประจําปการศึกษา 2553 

 (3) อัตลักษณของมหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (4) เอกสารวิเคราะหความสอดคลองระหวางปรัชญากับมหาวิทยาลัยฯ สรางทุนทาง

ปญญา พัฒนาคุณธรรม สรางสรรคสังคม 
มธร.9.1-4 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ QA สัญจรศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
 (2) บันทึกขอความ เรื่อง “ขออนุญาตไปดําเนินงาน QA สัญจรศูนยการศึกษานอก

สถานที่ตั้ง”  



 (3) บันทึกขอความ เรื่อง “ขอแจงกําหนดการไปดําเนินงาน QA สัญจรศูนยการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง” 

 (4) กําหนดการ QA สัญจรมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําปการศึกษา 2555 
 (5) 

 
บันทึกขอความ เรื่อง “ขอนําสงการเตรียมความพรอมรับการประเมินศูนย
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง” 

 (6) 
 

บันทึกขอความ เร่ือง “การติดตาม ตรวจสอบ ผลการดําเนินงานการจัดเตรียม
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555”  

 (7) 
 

บันทึกขอความ เรื่อง “ขอแจงกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ศูนยการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ ง /บันทึกขอความแจงกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยธนบุรี” 

 (8) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําปการศึกษา 2555 
 (9) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําปการศึกษา 2554 
 (10) 

 
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําป
การศึกษา 2554 

 (11) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (12) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี  
 (13) แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (14) บันทึกขอความ เร่ือง “รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

(ครั้งที่ 1)” 
 (15) บันทึกขอความ เร่ือง “รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

(ครั้งที่ 2)” 

มธร.9.1-5 (1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําป
การศึกษา 2554 

 (2) แผนปฏิบัติการปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (3) แผนกลยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี  
มธร.9.1-6 (1) เว็บไซตมหาวิทยาลัยธนบุรี  
 (2) ระบบฐานขอมูล CHE QA online 
 (3) คูมือผูดูแลระบบ CHE QA online 
มธร.9.1-7 (1) บันทึกขอความเชิญประชุมการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ประจําปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (2) สรุปผลโครงการ “จัดบอรดเผยแพรความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ” 
 (3) สรุปผลโครงการ “ใหความรู/ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแกนักศึกษา” 
 (4) สรุปผลโครงการ “เสวนาเชิงปฏิบัติการ วัฒนธรรมคุณภาพ มธร.สรางไดอยางไร” 
มธร.9.1-8 (1) หนังสือเชิญเขารวมโครงการ “QA Network”  



 (2) รายงานสรุปโครงการ “QA Network” 
 (3) รายงานสรุปรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 ประจําปการศึกษา 2555 
 (4) เกียรติบัตรโครงการหองสมุดนี้พ่ีใหนองปที่ 5 รวมกับบริษัทเดอเบล จํากัด ทีม 1  
 (5) เกียรติบัตรโครงการหองสมุดนี้พ่ีใหนองปที่ 5 รวมกับบริษัทเดอเบล จํากัด ทีม 2 
 (6) บันทึกขอตกลงความรวมมือการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง มหาวิทยาลัย

ธนบุรี และเครือขายความมวมมือทางวิชาการเบญจมิตร 
 (7) บันทึกขอตกลงความรวมมือกับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
 (8) สรุปโครงการ “สานสัมพันธ มธร.สรางความรูคูคุณภาพ” 
 (9) บันทึกขอความขออนุญาตไปเขารวมประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงและการ

เปดใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online 
ประจําปการศึกษา 2554)” 

 (10) บันทึกขอความขออนุญาตไปประชุมเครือขาย C - IQA 
 (11) บันทึกขอความขออนุญาตเขาอบรม โครงการการจัดเก็บขอมูลและเขียนรายงาน

ประกันคุณภาพอยางมืออาชีพ (55/1) หลักสูตร 1 เทคนิคการจัดเก็บขอมูล
ประกันคุณภาพดวย Excel รุนที่ 13 และ บันทึกขอความขออนุญาตไปอบรม
โครงการ เรื่อง “การจัดเก็บขอมูลและเขียนรายงานประกันคุณภาพอยางมืออาชีพ
(55/1) หลักสูตร 2 เทคนิคการใช Microsoft Word ชวยเตรียมตนฉบับรายงาน 
รุนที่ 8” 

 (12) บันทึกขอความขออนุญาตไปประชุมวิชาการระดับชาต ิเรื่อง “การประกันคุณภาพ
การศึกษา : สูมาตรฐานคุณภาพการศึษาอาเซียน” 

 (13) บันทึกขอความขออนุญาตไปเขารวมโครงการประชุมชี้แจง “เรื่องแนวทางในการ
นําเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) ไปใชในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน” 

 (14) บันทึกขอความขออนุญาตไปเขารวมโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “การประกัน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษา” 

 (15) บันทึกขอความขออนุญาตไปเขารวมโครงการสรางความเขาใจในตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน (ภาษาอังกฤษ) 

 (16) บันทึกขอความขออนุญาตไปเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความ
คิดเห็น เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ การปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 

 (17) บันทึกขอความขออนุญาตไปเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ EdPEx 

 (18) บันทึกขอความขออนุญาตไปอบรมเรื่อง ”การใชงานระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุรภาพ (CHE QA Online)” 



 (19) บันทึกขอความขออนุญาตไปอบรมโครงการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สําหรับผูที่ไมมีประสบการณ) 

 (20) บันทึกขอความขออนุญาตไปประชุมโครงการรวมพลังทูตคุณภาพ และเขารวม
อบรมพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

มธร.9.1-9 (1) สรุปผลโครงการ เสวนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “วัฒนธรรมคุณภาพ มธร.สรางได
อยางไร” 

 (2) บทความเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของวิธีการถายทอดความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 


