รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2558
ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 3 อาคาร 23
_____________________________
ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผศ.ไพศาล บุรินทรวัฒนา
รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ
ผศ.ดร.ศิริกลุ คลองคํานวณการ
รศ.สหายพล มีชูนึก
อาจารยพงศวิทย วุฒิวิริยะ
ผศ.สุวิทย วงษยืน
รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร
ผศ.เดชา พลเสน
ผศ.ดร.อํานาจ ศิลวัตร

10. อาจารยอาคม สงเคราะห
11. ผศ.สมใจ บุญสรรค
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ผศ.ดร.เสนีย พวงยาณี
นางสิรพิ ร เรืองสุรัตน
นายเสกสรร คงพึ่งทรัพย
นางสาวสิรัตติกาล ภานุสร
นางสาวพัชรนันท วงศสิงห
นายพัฒนพล แกวยม
นายสุวสันต กะมล
ผศ.วาที่ ร.ท.ธนู ทดแทนคุณ

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร
คณบดีคณะศิลปศาสตร
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ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รศ.ดวงฤดี ศุภติมัสโร
ผศ.อภิชาติ พรหมโชติ
ผศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร
ผศ.กฤษฎี สุขฉายี
อ.อนุรักษ เมฆพะโยม
ผศ.ทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ
อาจารยชลอ หนูอินทร
ดร.ศศิกานต สุวรรณประทีป
ผศ.ดร.สาลินันท บุญมี

10. อาจารยสุวุฒิ ตุมทอง
11. ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
12. รศ.นภัทร วัจนเทพินทร
ผูเขารวมประชุม
1. นางสุรีย เอี่ยมแจ
2. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.นันทวดี วงษเสถียร
นางสาวรัตนา วาสนาสุขสันต
อาจารยอนุชา ขวัญสุข
นางสาวออมใจ บุญหนุน
อาจารยศศินันท ศาสตรสาระ

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

หัวหนางานประกันคุณภาพ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยคณบดีดานงานประกันคุณภาพ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 – 13.00 น.
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ผศ.ไพศาล บุ ริ น ทร วั ฒ นา อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ประธาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 กลาวตองรับผูเขารวมประชุมทุกคน และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1) การประกันคุณภาพการศึกษาถือเปนเรื่องที่สําคัญ เปนเรื่องที่จะตองดําเนินการ เพื่อเปน
การประกันคุณภาพการคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย วามหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปนไป
ตามมารตฐาน และมีคุณภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการเรือ่ งขอมูลดานตางๆ โดยเฉาะขอมูลที่เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงาน วาแตละหนวยงานไดดําเนินงานตามพันธกิจ ดําเนินงานตามยุธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยอยางไร เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพใหทัดเทียบในระดับชาติและนานาชาติ จึงขอใหหัวหนา
หนวยงานไดมีการกํากับ ติดตามเปนระยะ และตองใหความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองใหเกิดความสมบูณรของขอมูล
2) ผู ว า ราชการจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได แ จ ง ว า ในวั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2559 นี้
ทานนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเยี่ยมหัวหนาหนวยงานภายในศูนยราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) จํานวนนักศึกษาที่เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมีจํานวนลดลง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
ตามแผนประกันคุณภาพการศึก ษา ประจําปก ารศึก ษา 2558 และแผนพัฒ นาคุณภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กําหนดชวงระยะเวลาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษาไวเพื่อให
คณะ/หนวยงานไดถือปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 เปนไป
ดวยความเรียบรอย สํานักคุณภาพการศึกษาจึงขอเนนย้ํากําหนดการตามชวงระยะเวลาที่ไดกําหนดไวแลว
ประกอบกับมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาเห็นชอบกําหนดการ
สําคัญๆ ตางไวดังนี้
การกํากับติดตาม ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ระดับหลักสูตร
- คณะกํากับติดตามใหหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
มคอ.7 โดยใหสงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ผานระบบกํากับติดตามงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Google docs)
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ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา
- คณะสงเลมรายงานการประเมินตนเอง เพื่อใหสํานักคุณภาพการศึกษาตรวจประเมิน
เบื้องตน

รอบ 9 เดือน
13 พ.ค. 59
รอบ 12 เดือน
12 ส.ค. 59
ระดับสถาบัน
รอบ 9 เดือน
- หนวยงานที่รับผิดชอบตัวบงชี้ระดับสถาบันสงรายงานการประเมินตนเอง พรอมจัดทํา
13 พ.ค. 59
แฟมเอกสารหลักฐาน เพื่อใหสํานักคุณภาพการศึกษาตรวจประเมินเบื้องตน และเพื่อซักซอม รอบ 12 เดือน
การรับตรวจประเมิน
ครั้งที่ 1 ส.ค. 59
ครั้งที่ 2 ต.ค. 59
คณะ/หนวยงานแจงรายชื่อผูประเมินพรอมแนบหนังสือเชิญไปยังสํานักคุณภาพการศึกษา
29 ก.ค. 59
1 – 14 ต.ค. 59
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสายสนับสนุน
1 – 14 ต.ค. 59
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
16 – 30 ต.ค. 59
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ภายใน 7 พ.ย. 59
 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ยืนยันระบบ CHE QA Online (ตามลําดับ)
ภายใน 8 พ.ย. 59
 ระดับสถาบัน บันทึกขอมูลเขาสู CHE QA Online ใหแลวเสร็จ
พ.ย. 59
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณาผลการประเมิน
15 - 18 พ.ย. 59
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ภายใน 30 พ.ย. 59
 รายงานผลการประเมิน ผานระบบ CHE QA Online ไปยัง สกอ.
1- 30 ธ.ค. 59
 ประชุมสรุปผลการประเมิน และวิภาคผลการประเมินฯ
ม.ค. – ก.พ. 60
 รายงานผลการประเมินฯ ตอมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะประชาสัมพันธใหทราบตอไป

จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ มอบทุกหนวยงานเตรียมความพรอม และแจงใหบุคลากรภายในหนวยงาน
ใหรับทราบ
1.2.2 การนําระบบ Che Qa Online3D ประจําปการศึกษา 2558 ติดตั้งบน Server
ของมหาวิทยาลัย
สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) ไดป ระกาศแจงการเปดระบบ Che Qa
Online ประจําปการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นี้ โดยแจงวา หากสถาบันใดประสงคนําระบบ
ดังกลาวไปติดตั้งที่ server ของมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยจัดทําหนังสือแจงความประสงคไปยัง สกอ. พรอม
แจงรายชื่อผูประสานงาน ทั้งนี้ สํานักคุณภาพการศึกษาเห็นวาการนําระบบดังกลาวมาติดตั้งไว ที่ server ของ
มหาวิทยาลัย เปนประโยชนจึงไดประสานงานไปยังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอความ
อนุเคราะหเจาหนาที่เทคนิค เพื่อรองรับการประสานงานการติดตั้งระบบดัง กลาว และไดดําเนินการจัดทํา
หนังสือแจงความประสงคไปยัง สกอ. เปนที่เรียบรอยแลว
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ทั้งนี้ สํานักคุณภาพการศึกษาวางแผนการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ CHE
QA Online ประจําปการศึกษา 2558 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการลงพื้นที่ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ
ทําการบันทึกขอมูลลงในระบบ CHE QA Online ซึ่งกิจกรรมดังกลาวกําหนดใหคณะละ 1 วัน โดยใหคณะ
กําหนดวัน ระหวางวันที่ 22 – 31 สิง หาคม 2559 เพื่อ ใหท างสํานักคุณภาพการศึก ษาลงพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมดังกลาว ทั้งนี้ใหคณะจัดสงขอมูลวันอบรม และรายชื่อบุคลากรที่รับผิดชอบในการบันทึกขอมูลใน
ระบบ CHE QA Online ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ หองปฏิบัติคอมพิวเตอรที่จะใชในการบันทึกขอมูล และ
แจงกลับไปยังสํานักคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 4 กรกฏาคม 2559
จึง เรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึก ษาเพื่อโปรดทราบ และใหแตล ะคณะ
ดําเนินการจัดสงขอมูลวันอบรม รายชื่อบุคลากรที่รับผิดชอบการบันทึกขอมูล และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
เพื่อใหสํานักคุณภาพการศึกษาลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการบันทึกขอมูลบนระบบ Che Qa Online
มติที่ประชุม
รับ ทราบ มอบทแต ล ะคณะดํ า เนิ น การจั ด ส ง ข อ มู ล วั น อบรม รายชื่ อ บุ ค ลากร
ที่รับผิดชอบการบันทึกขอมูล และชื่อหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อใหสํานักคุณภาพการศึกษาลงพื้นที่ใน
การจัดกิจ กรรมการบันทึก ขอมูล บนระบบ Che Qa Online และมอบหัวกนาหนวยงานกํากัย ติดตาม
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนําขึ้นระบบ
1.2.3 แจงมติสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 สํานักคุณภาพการศึกษาไดขอเสนอนําระเบียววาระเขาที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย จํานวน 4 ระเบียบวาระ โดยสํานักคุณภาพการศึกษาขอรายงานผลการดําเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ระเบียบวาระ

มติสถามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ.2558

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ป งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี
ข อเสนอแนะให ม หาวิ ท ยาลั ย รายงาน
มาตรการหรื อวิ ธี การเพื่ อแก ไขผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ย ง
ของมหาวิทยาลัยในแตละดานที่ไมบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนดไวใหทราบดวย

จั ด ทํ า หนั ง สื อที่ ศธ 0585.23/ว 243
เรื่อง ขอแจงมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
4/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
เพื่ อ แจ ง ผู กํ า กั บ ติ ด ตาม ผู รั บ ผิ ด ชอบ
และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในประเด็ น
ความเสี่ ย งที่ ไ ม บ บรลุ มี มาตรการหรื อ
วิธีการเพื่อแกไขอยางไร
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ระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1.2.4 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2557 ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน
และระดับหนวยงานสายสนับสนุน
(หนวยงานเทียบเทาคณะ)

มติสถามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

รับทราบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ระดับสถาบัน และระดับหนวยงานสาย
สนับสนุน (หนวยงานเทียบเทาคณะ)โดย
มีขอเสนอแนะดังนี้

ไดรายงานผลการประเมินเปรียบเทียบใน
ระดั บ สถาบั น ของ 9 มทร. ต อ สภา
มห าวิ ท ย าลั ย ใ นการ ปร ะ ชุ มค รั้ ง ที่
5/2559 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559

1.จากผลการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ
ใหม ที่ตองมีการประเมินในระดับ
หลักสูตร พบวา ผลการประเมินครั้งแรก
นี้มคี าระดับคะแนนคอนขางนอย
โดยเฉพาะผลการตรวจประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม
มหาวิทยาลัยจึงควรกําหนดกระบวนการ
ที่จะปรับปรุงแกไขและรายงานใหทราบ
ถึงสาเหตุและแนวทางการพัฒนาใหได
คุณภาพตอไป แตอยางไรก็ตาม
สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการทีผ่ ูรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ยังไมเขาใจรายละเอียดของตัวบงชี้ ทํา
ใหการจัดเตรียมขอมูลไมถูกตองและไม
สอดคลองตรงตามที่ผูตรวจตองการ
เนื่องจากเปนการประเมินตามเกณฑ
ใหมเปนครั้งแรกก็ได
2. มหาวิ ทยาลั ยควรนําเสนอรายงานผล
การประเมินเปรียบเทียบในระดับสถาบัน
ของทั้ ง 9 มทร. เพื่ อ จะได ท ราบว า
แนวโนมผลการประเมินของทั้ง 9 มทร.
เป นอย างไร และผลการประเมิ นของ
มทร.สุวรรณภูมิ อยูในลําดับที่เทาใด
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ระเบียบวาระ

มติสถามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ระเบี ย บวาระที่ 4.1.1 พิ จ ารณา
อนุมัติ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงหา
วิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

อนุ มั ติ (ร า ง) แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการกํากับดูแลและติดตาม
ความก า วหน าของผลการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการและวิ ธี ก าร ที่ กํ า หนดไว
โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารความ
เสี่ ย งเกี่ ย วกั บ สภาพทางการเงิ น ของ
มหาวิ ท ยาลั ย และ ควรจั ด ทํ า แผน
บริหารความเสี่ยงใหแลวเสร็จกอนเริ่มตน
ป ง บ ปร ะ มาณ เ พื่ อใ ห ส ามาร ถ
ดํ าเนิ นการบริ หารจั ดการความเสี่ ยงได
ทันทีเมื่อเริ่มปงบประมาณใหม จึงจะชวย
ให การบริ หารความเสี่ ยงบรรลุ ผลสํ าเร็ จ
ตามเปาหมายได นอกจากนี้ ควรไดมีการ
วิเคราะห ถึ งโอกาสที่จะเกิดขึ้ นของความ
เสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นดวย เพื่อใหมหาวิทยาลัยบริหาร
จัดการความเสีย่ งไดถูกตองตามลําดับที่
ควรจะเปน โดยใหพิจารณาเปนเรื่อง ๆ
ไป
2. การปรับปรุงแกไขในเรื่องของความ
เสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การให บ ริ ก ารของฝ า ย
สนับสนุนที่ยังไมดีพอ ซึ่งเปนเรื่องของ
ประสิ ท ธิ ภาพในการทํ างานที่ ส ามารถ
บริหารจัดการได โดยการมอบหมายให
แต ล ะคน ในหน วยงาน จัดทํ าขั้นตอน
และระยะเวลาการทํ างานของแต ละคน
แล วรวบรวมจั ดทํ าเป นคู มื อของแต ล ะ
งานและแตละหนวยงาน ตอจากนั้น ให
นํ าคู มื อนั้ นมาใช ในการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของแตละคนวาไดทํางานตาม
ขั้นตอนและใชระยะเวลาในการทํางาน
ตามที่ตนเองไดจัดทําเปนคูมือไวหรือไม
เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทํางานของ
แตละบุคคลที่สามารถนําไปเทียบเคียง

1. ดํ า เนิ น การเผยแพร แ ผนบริ ห าร
ความเสี่ ย งดั ง กล า วแก ผู บ ริ ห ารตาม
ห นั ง สื อ ที่ ศ ธ 0 5 8 5 . 2 3 / ว 2 3 2
เรื่อง ขอมอบเลมแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลงวั น ที่ 3 พฤ ษภาค ม 255 9 แล ะ
ห น ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด ต าม ห นั ง สื อ ที่
ศธ 0585.23/ว 230 เรื่อง ขอเผยแพร
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งมหาวิ ท ยาลั ย
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวั น ที่ 3
พฤษภาคม 2559
2. จัดทําหนัง สือที่ ศธ 0585.23/ว 242
เรื่อง ขอแจงมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
4/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
เพื่อแจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตามมติ ดั ง กล า ว และหนั ง สื อ ที่ ศธ
0585.23/ว 246 เรื่ อง ขอข อ มู ล และ
ติดตามการดําเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง
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ระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 4.1.2 พิจารณา
อนุมัติ (ราง) แผนประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
การศึกษา 2558

มติสถามหาวิทยาลัย
กับประสิทธิภาพการทํ างานของคนอื่ น
หรื อหน วยงานอื่ นที่ ทํ างานในลั กษณะ
เ ดี ย วกั น ร วมทั้ ง ทํ าใ ห ส ามาร ถ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของ
บุ ค ล า ก ร ใ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง ทั้ ง
มหาวิทยาลัยไดดวย
อนุ มั ติ (ร าง) แผนประกั นคุ ณ ภาพ
การศึ กษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ป ก ารศึ ก ษา
2558 โดยมอบหมายให มหาวิ ทยาลั ย
กํ า หนดระยะเวลาในการจั ด ทํ า แผน
ประกั นคุณภาพการศึกษาใหชัดเจนใน
การจั ด ทํ า แผนครั้ ง ต อ ไป ซึ่ ง ควรใช
ระยะเวลาในการดํ าเนิ นการและการขอ
อนุ มั ติ แผนพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาให
แลวเสร็จภายใน 2 เดือนหลังจากอนุมัติ
แผนประกั นคุ ณภาพการศึกษาแล ว จึ ง
จะชวยใหการดําเนินการประกันคุณภาพ
สัมฤทธิ์ผลตามแผนได

ผลการดําเนินงาน

ไดทําการแจงเวี ยนแผนประกันคุ ณภาพ
การศึกษาตอหน วยงานในสั งกัด มทรส.
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559และเผยแพร
บนเว็ปไซตของสํานักคุณภาพกากรศึกษา
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2.4 รูปแบบการกํากับติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน
นโยบายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2558 กําหนดติดตามผล
การดําเนินงาน 2 ครั้ง/ป คือ 1) รอบ 9 เดือน (ขอมูลระหวาง 1 ส.ค. 58 - 30 เม.ย.59) กําหนดรายงานขอมูล
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และรอบ 12 เดือน (ขอมูลระหวาง 1 ส.ค.58 - 31 ก.ค.59) กําหนดรายงานขอมูล
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยใหจัดทํารายงานการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ทุกระดับ คือ ระดับสถาบัน ระดับ
คณะ ระดับหลักสูตร และระดับหนวยงานสายสนับสนุน ผานระบบ Google docs โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
การกํากับ ติดตามความคืบหนา และเปนการกระตุนใหแตละหนวยงานไดรายงานผลการดําเนินงานใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ สกอ. และ มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งการติดตามดังกลาวไดรับความ
อนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ทาน ซึ่งเปนผูที่มีความรู ประสบการณ และเปน
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ไดแก
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1. ผศ.ทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ
ตําแหนงผูชวยอธิการบดี
2. ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป
ตําแหนงรองคณบดีคณะครุศาสตรฯ
3. ผศ.สายหยุด อุไรสกุล
ตําแหนงอาจารยประจําคณะศิลปศาสตร
4. อาจารยดําเนิน ไชยแสน
ตําแหนงอาจารยประจําคณะครุศาสตรฯ
เป น ที่ ป รึ ก ษาในการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเองระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น
ใหขอเสนอแนะตอการพัฒนาการรายงานผลการดําเนินงานและการวิเคราะหขอมูลใหเปนขอมูลที่มีความ
นาเชื่อถือ ครบถวนตามเกณฑการประเมิน ตลอดจนใหความรูในการพัฒนาและเทคนิคการรับประเมินจาก
ผูประเมิน
ทั้ง นี้ การกํา กับ ติ ดตามในรอบ 9 เดือ น ไดจัด กิจ กรรมในการลงพื้น ที่ให คําปรึก ษาและ
ขอเสนอแนะตอการพัฒนาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ภายหลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ทานไดทํา
การตรวจรายงานการประเมินตนเองของระดับหลักสูตร และระดับคณะ ผานระบบ Google docs รายละเอียดดังนี้
หนวยงาน
วันที่จัดกิจกรรม
สถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
26 พฤษภาคม 2559
ศูนยนนทบุรี เขตเหนือ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
27 พฤษภาคม 2559
ศูนยสุพรรณบุรี เขต 2
คณะบริหารธุรกิจฯ
30 พฤษภาคม 2559
ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 มิถุนายน 2559
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
คณะศิลปศาสตร
ซึ่งกิจกรรมการลงพื้นที่เ พื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน ไดดําเนินการเสร็จ สิ้นแลว โดย
สํานักคุณภาพการศึกษาไดทําการสรุปผลและรายงานความคืบหนาของผลการดําเนินงานดังกลาวในระเบียบ
วาระที่ 4.3 และ 4.4 ตอไป
จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2.4 การติดตามการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
(ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559)
ตามที่แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ไดผานความเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
และสํานักคุณภาพการศึกษาไดเผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงดังกลาวแกผูบริหารตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว
232 เรื่อง ขอมอบเลมแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม
2559 และหนวยงานในสังกัดตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 230 เรื่อง ขอเผยแพรแผนบริห ารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 แลวนั้น และเพื่อใหการดําเนินงานการ
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บริหารความเสี่ยงเปนไปตามกระบวนการสํานักคุณภาพการศึกษาจึงจัดทําหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 246 เรื่อง
ขอขอมูลและติดตามการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เพื่อดําเนินการติดตาม
รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559) โดยกําหนดใหหนวยงาน
ในสังกัดสงขอมูลกลับไปยังสํานักคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เพื่อทราบผลการดําเนินงาน
ในรอบ 9 เดือน รายงานตอผูบริหาร และเพื่อวิเคราะหโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีอยูนําไปจัดทําเปน
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไป
จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2.5 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 พิจารณาอนุมัติ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีมติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการกํากับดูแลและติดตามความกาวหนาของผลการปฏิบัติตามมาตรการและวิธีการที่
กําหนดไว โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย และควร
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหแลวเสร็จกอนเริ่มตนปงบประมาณ เพื่อใหสามารถดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไดทันที เมื่อเริ่มปงบประมาณใหม จึงจะชวยใหการบริหารความเสี่ยงบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ได นอกจากนี้ควรไดมีการวิเคราะหถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นดวย เพื่อใหมหาวิทยาลัยบริหารจัดการความเสี่ยงไดถูกตองตามลําดับที่ควรจะเปน โดยใหพิจารณาเปน
เรื่อง ๆ ไป
2. การปรับปรุงแกไขในเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับการใหบริการของฝายสนับสนุนที่ยังไมดี
พอซึ่งเปนเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานที่สามารถบริหารจัดการได โดยการมอบหมายใหแตละคนใน
หนวยงานจัดทําขั้นตอนและระยะเวลาการทํางานของแตละคนแลวรวบรวมจัดทําเปนคูมือของแตละงาน และ
แตละหนวยงาน ตอจากนั้นใหนําคูมือนั้นมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละคนวาไดทํางานตาม
ขั้นตอนและใชระยะเวลาในการทํางานตามที่ตนเองไดจัดทําเปนคูมือไวหรือไมเพื่อติดตามประสิทธิภาพการ
ทํางานของแตละบุคคลที่สามารถนําไปเทียบเคียงกับประสิทธิภาพการทํางานของคนอื่นหรือ หนวยงานอื่นที่
ทํางานในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งทําใหสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในภาพรวมของ
ทั้งมหาวิทยาลัยไดดวย

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559

หนา 10

สํานักคุณภาพการศึกษาจึงดําเนินการจัดทําหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 242 เรื่อง ขอแจงมติ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เพื่อแจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตาม
มติดังกลาว และหนังสือที่ ศธ 0585.23/ว 246 เรื่อง ขอขอมูลและติดตามการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เพื่อดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภา มทร.สุวรรณภูมิ และ
เพื่อรวบรวมขอมูล แผนบริ ห ารความเสี่ ยงของหนวยงานในสัง กัด นํามาวิเ คราะหโ อกาส ผลกระทบของ
ความเสี่ยง ที่สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย และนําไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกระบวนการตอไป โดยกําหนดใหหนวยงานในสังกัดสง
ขอมูลกลับไปยังสํานักคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
1.2.6.1 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน
ตามที่หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําคํารับ รองไวกับ อธิก ารบดี และได
จัดสงรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดคือ วันที่ 10 เมษายน 2559 นั้น
หนวยงานไดดําเนินการจัดสงรายงานผลฯ ดังกลาวมายังสํานักคุณภาพการศึกษาเปนที่เรียบรอย และสํานัก
คุณภาพการศึก ษา ไดดําเนินการตรวจสอบขอมูล รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานกับ หนวยงานที่
เกี่ยวของดังนี้
1.1 ตั ว ชี้ วั ด ผลการดํ า เนิ น งานตอบสนองตามเป า หมายตามภารกิ จ หลั ก และ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากกองนโยบายและแผน
1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการเบิกจายงบประมาณ จากกองคลัง
1.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การประหยัดพลังงาน จากระบบติดตามของกระทรวงพลังงาน
1.4 ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดน้ํา จากกองกลาง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน ของ
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน
หนวยงาน
สถาบัน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี

ผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน
0.5287
1.2927
1.6917
1.5166
1.3233
1.4873
1.4201
1.1897
1.5721
1.5370
2.1853

1.2.6.2 รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในเบื้องตนเพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบและแจงยืนยัน
คะแนนผลการประเมินขางตนกลับไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ สํานักคุณภาพ
การศึก ษาไดทําการตรวจสอบและแจง กลับ ไปยัง สํา นัก งาน ก.พ.ร. แลวเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดผลการประเมินดังเอกสารแนบ
จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และใหขอเสนอแนะในการรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน ควรรายงานแบบเปรียบเทียบคาคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2558 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการพิจารณา
ระเบียบวาระที่เกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 8 เรื่อง รวม 41 หนา ดังนี้
1. ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2558
2. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ ระดับสถาบัน และระดับหนวยงานสายสนับสนุน
3. พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 “แนวทางการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับสถาบัน”
4. การจัดทําขอมูลพื้นฐานประจําปการศึกษา 2558 (Common Data Set : CDS)
5. การเชื่อมโยงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร
6. พิจารณาคาเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2558
7. การจัดทําขอมูลภาวะการมีงานทํา เพื่อใหครอบคลุมระดับหลักสูตร
8. การจัดทําขอมูลการคงอยูของนักศึกษา
จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รอบรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพการศึก ษาภายใน ประจํา ป
การศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณากําหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
ระดับสถาบัน
ตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดกําหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
ระดับหนวยงานสายสนับสนุนระหวางวันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2559
ระดับหลักสูตร ระหวางวันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2559
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ระดับคณะ ระหวางวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2559
ระดับสถาบัน ระหวางวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินฯ ผานระบบ
CHE QA Online ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ทั้ งนี้ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2558 นี้ กําหนดใหมีระยะเวลาประเมิน จํานวน 2 วัน เลือกจากชวงเวลา
15 – 18 พฤศจิกายน 2559
จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณากําหนดวันตรวจประเมิน
มติที่ประชุม
พิจารณากําหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
ระดับสถาบัน จํานวน 2 วัน ระหวางวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2559
4.2 พิจารณารายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
โดยสํานักคุณภาพการศึกษาใครขออนุญาตเสนอรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ชุดเดิมจากปการศึกษาที่ผานมา เพราะจะทําใหมหาวิทยาลัยไดทราบถึงแนวโนมของการพัฒนาคุณภาพ
จากเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 จากปการศึกษา 2557 ไปสูป
การศึกษา 2558 และยังทําใหทราบถึงแนวโนมของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีความตอเนื่อง และ
เชื่อมโยงกัน รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2558
รายนามดังนี้
ตารางแสดงรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2558
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง/หนวยงานตนสังกัด
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1 รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ -ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ คณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
-ขาราชการบํานาญจากสํานักวิชาเศรษฐศาสตร และ
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รองคณบดีอาวุโสฝายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3 ดร.สุวนิตย รุงราตรี
อาจารยประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร,
การจัดการ,
สหวิทยาการ

ปฏิบัติหนาที่
ประธานกรรมการ

คอมพิวเตอรธุรกิจ

กรรมการ

คอมพิวเตอรธุรกิจ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ
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ที่
ชื่อ-นามสกุล
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
4 ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป

ตําแหนง/หนวยงานตนสังกัด
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

5 ผศ.สายหยุด อุไรสกุล

คณะศิลปศาสตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติหนาที่

วิศวกรรมเครื่องกล,
เทคโนโลยีเครื่องกล
สังคมศาสตร

กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณารายนามคณะกรรมการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําป
การศึกษา 2558 มอบสํานักคุณภาพการศึกษาติดตอประสานงานทาบทาม และจัดทําหนังสือเรียนเชิญอยาง
เปนทางการตอไป
4.3 รายงานความคืบหนาของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2558
รอบ 9 เดือน
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา
2558 รอบ 9 เดือน (1 ส.ค. 58 - 30 เม.ย. 59) ระดับสถาบัน
โดยทําการสรุปขอมูล ณ 18 พ.ค. 2559 เวลา 11.30 น.
ผลการดําเนินงาน
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม

สวท.

3.51 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

กบ.

2.00 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําสถาบัน
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

กบ.

ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

กพ.

ตัวบงชี้

ตัวตั้ง
ตัวหาร

15.78 x 5

ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)

คะแนน
ประเมิน

NA

0.00

1.97

1.97

2.08

2.08

40

กพ.

รอยละ 28.00
2.33 คะแนน

24.94 x 5

6 ขอ
5 คะแนน
6 ขอ
5 คะแนน
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3 ขอ (1, 2, 3,)

3.00

5 ขอ (1, 2, 3, 4, 5,)

5.00
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

สวพ.

6 ขอ
5 คะแนน

สวพ.

3.51 คะแนน

-

0.00

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย

สวพ.

3.51 คะแนน

-

0.00

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม

สวพ.

- ขอ

0.00

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

กก.

6 ขอ
5 คะแนน
7 ขอ
5 คะแนน

- ขอ

0.00

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
กํากับ ติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของสถาบัน

ขอ 1 : กผ.
ขอ 2 : กค.
ขอ 3 : สคศ.
ขอ 4 : กบ.
ขอ 5 : สวส.
ขอ 6 : กบ.
ขอ 7 : สคศ.
สวท.

7 ขอ
5 คะแนน

5 ขอ (2,3,4,6,7)

4.00

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงาน
ของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ
คะแนนเฉลี่ย สกอ. 13 ตัวบงชี้

3.51 คะแนน

- ขอ

คะแนน
ประเมิน

NA

0.00

NA

0.00

6
สวท.

6 ขอ
5 คะแนน
4.22 คะแนน

3 ขอ (1,2,3)

3.00

1.47 คะแนน

ที่มา : ระบบรายงานการประเมินตนเองผาน Google docs
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา
2558 รอบ 9 เดือน (1 ส.ค. 58 - 30 เม.ย. 59) ระดับคณะ
โดยทําการสรุปขอมูล ณ 18 พ.ค. 2559 เวลา 11.30 น.
องคประกอบ
1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย

ตัวบงชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย
3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
4. การทํานุบํารุงศิลปะ
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
และวัฒนธรร
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ ติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของคณะ
5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
6. การสงเสริมการพัฒนา 6.1 การสงเสริมการดําเนินการการประกัน
งานประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาภายใน
ภายใน
6.2 การสงเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพ
(ตัวบงชี้เพิ่มเติม)
การศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
คะแนนเฉลี่ย สกอ. 13 ตัวบงชี้
คะแนนเฉลี่ย สกอ. 13 ตัวบงชี้ + ตัวบงชี้เพิ่มเติม 2 ตัวบงชี้
ที่มาขอมูล : ระบบติดตามรายงานการประเมินตนเอง Google docs

สถานการณรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ
ประจําปการศึกษา 2558
คอ.
ทอ. บท.
วท.
วส.
ศศ.
0.00 0.00 2.78 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 1.33 0.90
0.00
0.90
0.00 0.00 1.83 1.20
0.00
1.20
0.00

0.00

2.33

5.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3.00
1.00

4.00
5.00

0.00
0.00

5.00
5.00

0.00

0.00

3.00

5.00

0.00

5.00

0.00
0.00

0.00
0.00

4.15
1.74

4.87
1.76

0.00
0.00

4.50
1.08

0.00
0.00

0.00
0.00

3.00
3.00

4.00
5.00

0.00
0.00

5.00
5.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00
0.00

0.00
0.00

4.00
5.00

3.00
3.00

0.00
0.00

3.00
0.00

0.00

0.00

4.00

2.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2.78
3.01

3.44
3.32

0.00
0.00

3.13
2.71

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559

หนา 17

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2558 รอบ 9 เดือน (1 ส.ค. 58 - 30 เม.ย. 59) ระดับหลักสูตร
โดยทําการสรุปขอมูล ณ 18 พ.ค. 2559 เวลา 11.30 น.
ที่

หนวยงาน

รหัสหลักสูตร

หลักสูตร

สาขาวิชา

ศูนยพื้นที่

 ดําเนินการแลว
 ไมดําเนินการ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1
คอ.
25421981100423

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

เทคโนโลยีโทรคมนาคม (ตอเนื่อง)

นนทบุรี



2

คอ.

25481981100789

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

เทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง)

สุพรรณบุรี



3

คอ.

25481981100802

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

เทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)

สุพรรณบุรี



4

คอ.

25481981100903

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

เทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง)

สุพรรณบุรี



5

คอ.

25481981100714

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ป)

นนทบุรี
สุพรรณบุรี




วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร 5 ป)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
(หลักสูตร 5 ป)

นนทบุรี



วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ป)

นนทบุรี



สุพรรณบุรี



6

คอ.

25481981100824

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

7

คอ.

25481981100914

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

8

คอ.

25511981102559

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559

% ของขอมูล
ที่รายงาน

30


สุพรรณบุรี

หนา 18

ที่

หนวยงาน

รหัสหลักสูตร

หลักสูตร

สาขาวิชา

ศูนยพื้นที่

 ดําเนินการแลว
 ไมดําเนินการ

% ของขอมูล
ที่รายงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1
25401981100678
ทอ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

หันตรา



60

2

ทอ.

25401981100689

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สัตวศาสตร

หันตรา

3

ทอ.

25481981100892

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

พืชศาสตร

หันตรา




50

4

ทอ.

25511981102537

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

หันตรา



40

5

ทอ.

25511981102548

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิทยาศาสตรการประมง

หันตรา



40

6

ทอ.

25571981100205

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรตอเนื่อง)

หันตรา



40

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
25381981100248
บท.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

การบริหารธุรกิจเกษตร

หันตรา



20

2

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

การจัดการ
หันตรา




10

วาสุกรี



20

นนทบุรี



10

สุพรรณบุรี



10

บท.

25471981100856

- การจัดการทั่วไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559

หนา 19

ที่

หนวยงาน

รหัสหลักสูตร

 ดําเนินการแลว
 ไมดําเนินการ

% ของขอมูล
ที่รายงาน

วาสุกรี



40

สุพรรณบุรี



- การจัดการสํานักงาน

วาสุกรี

- การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

สุพรรณบุรี




หลักสูตร

สาขาวิชา
- การจัดการอุตสาหกรรม

3

บท.

25471981100867

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

5

บท.

บท.

25491981101128

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559

40



การตลาด
วาสุกรี



30

สุพรรณบุรี



50

- การจัดการธุรกิจคาปลีก

วาสุกรี



20

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

หันตรา



10

วาสุกรี



10

นนทบุรี



30

สุพรรณบุรี



50

วาสุกรี



50

- การบริหารการตลาด

4

ศูนยพื้นที่

การบัญชี

หนา 20

ที่

หนวยงาน

6

บท.

7

บท.

รหัสหลักสูตร
25541981101664

25491981101084

หลักสูตร

สาขาวิชา

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 ดําเนินการแลว
 ไมดําเนินการ

% ของขอมูล
ที่รายงาน

หันตรา



10

วาสุกรี



50

นนทบุรี



สุพรรณบุรี



วาสุกรี



30

ศูนยพื้นที่

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1
25421981100412
วท.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

เคมี

หันตรา

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิทยาการคอมพิวเตอร

หันตรา




นนทบุรี



50

หันตรา
สุพรรณบุรี




20

3

วท.
วท.

25441981100234
25521981104272

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

วท.

25551981103162

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

จุลชีววิทยา

หันตรา



30

5

วท.

25551981103713

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หันตรา



20

6

วท.

25561981101598

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ฟสิกสประยุกต

นนทบุรี



รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559

หนา 21

ที่

หนวยงาน

รหัสหลักสูตร

หลักสูตร

สาขาวิชา

ศูนยพื้นที่

 ดําเนินการแลว
 ไมดําเนินการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1
25401981100724
วส.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมอุตสาหการ

นนทบุรี



2

วส.

25481981100936

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมโทรคมนาคม

นนทบุรี



3

วส.

25481981103085

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมเครื่องกล

นนทบุรี



4

วส.

25401981100645

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมไฟฟา

นนทบุรี



สุพรรณบุรี



นนทบุรี



สุพรรณบุรี



5

วส.

25511981104001

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมโยธา

% ของขอมูล
ที่รายงาน

6

วส.

25541981100966

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ

นนทบุรี



7

วส.

25541981102968

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

นนทบุรี



8

วส.

25481981100879

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

สถาปตยกรรม

นนทบุรี



10

9

วส.

25541981100944

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

ภูมิสถาปตยกรรม

นนทบุรี



10

10

วส.

25531981101562

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

วิศวกรรมไฟฟา

นนทบุรี



รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559

หนา 22

ที่

หนวยงาน

รหัสหลักสูตร

หลักสูตร

สาขาวิชา

 ดําเนินการแลว
 ไมดําเนินการ

% ของขอมูล
ที่รายงาน

หันตรา



10

นนทบุรี



30

สุพรรณบุรี



20

หันตรา



60

สุพรรณบุรี



20

หันตรา



50

ศูนยพื้นที่

คณะศิลปศาสตร
1

2
3

ศศ.

ศศ.

25401981100691

25481981100925

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

25531981101573
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ศศ.
ที่มาขอมูล : ระบบติดตามรายงานการประเมินตนเอง Google docs

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

การทองเที่ยว
การโรงแรม

หนา 23

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา
2558 รอบ 9 เดือน (1 ส.ค. 58 - 30 เม.ย. 59) ระดับหนวยงานสายสนับสนุน
โดยทําการสรุปขอมูล ณ 18 พ.ค. 2559 เวลา 11.30 น.
ผลการประเมินจําแนกตามหนวยงานปการศึกษา 2558 รอบ 9
เดือน
องคประกอบคุณภาพ
สํานักสงเสริม สํานักวิทยบริการ
สถาบันวิจัย
สํานักงาน
วิชาการและ และเทคโนโลยี
และพัฒนา
อธิการบดี
งานทะเบียน
สารสนเทศ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
0.00
5.00
3.00
2.00
วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
0.00
4.60
3.27
2.33
องคประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ
0.00
4.20
3.40
2.40
องคประกอบที่ 4 การเงินและ
0.00
5.00
5.00
5.00
งบประมาณ
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
0.00
4.00
4.33
5.00
การประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
0.00
4.45
3.36
2.82
ตองปรับปรุง
ผลการประเมิน
ดี
พอใช
พอใช
เรงดวน
จํานวนตัวบงชี้
20 ตัวบงชี้ 20 ตัวบงชี้
21 ตัวบงชี้
22 ตัวบงชี้
ที่มาขอมูล : ระบบติดตามรายงานการประเมินตนเอง Google docs
หมายเหตุ :
1. คาคะแนนแตละองคประกอบที่ 2 ไมสามารถเปลี่ยนเทียบได เนื่องจากตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายใน ในองคประกอบที่ 2 แตกตางกันไปตามภารกิจหลักของแตละหนวยงาน
2. ในปการศึกษา 2558 มีหนวยงานที่มีการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินในองคประกอบที่
2 ภารกิจหลัก ใหมีความเหมาะสม จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จากผลการประเมิน คุ ณภาพการศึก ษาภายใน ระดับ สถาบั น ระดับ คณะ ระดั บ หลั ก สู ต ร และ
ระดับหนวยงานสายสนับสนุน พบวา ยังมีความคืบหนาคอนขางนอย สรุปไดดังนี้
1. สวนใหญมีการรายงานอธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการนอย ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่
สามารถเขียนอธิบายผลการดําเนินงาน PDCA คาดการณโครงการกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ 31 ก.ค.
59 ซึง่ พบวา มีการรายงานเขามาคอนคางนอย
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2. ขอมูลระดับหลักสูตร มีความเคลื่อนไหวนอย มีการรายงานขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพเขามา แต
ไมครบถวน
ทั้งนี้ ขอใหหัวหนาหนวยงานไดกํากับติดตามการรายงานอยางใกลชิด ใหความสําคัญ และกระตุนให
เกิดการรายงานใหขอมูลครบถวนสมบูรณ ตามสภาพปจจุบัน เพื่อสรางความพรอมรับตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ในรอบ 12 เดือนตอไป
จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานความคืบหนาของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา
2558 รอบ 9 เดือน และมอบหัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานเรงรัด กํากัย ติดตาม ใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อรองรับ การตรวจประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน
รอบ 12 เดือน ประจําปการศึกษา 2558 นี้
4.4 รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อใหความรู และติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558
ตามที่สํานักคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อกํากับการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของทุกหลักสูตร จาก 6 คณะ ดังนี้
หนวยงาน
วันที่จัดกิจกรรม
สถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
26 พฤษภาคม 2559
ศูนยนนทบุรี เขตเหนือ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
27 พฤษภาคม 2559
ศูนยสุพรรณบุรี เขต 2
คณะบริหารธุรกิจฯ
30 พฤษภาคม 2559
ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
1 มิถุนายน 2559
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร
โดยดําเนินการ ดังนี้
1) ดําเนินการทบทวนตัวบงชี้กระบวนการ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่สําคัญๆ ของหลักสูตร ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับสมัคร
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 5.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การพิจารณาการกําหนดผูสอน
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตัวบงชี้ที่ 6.1 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2) ปฏิบัติเขียนรายงานตามตัวบงชี้ที่มีการทบทวนดังกลาว นําเสนอ และแลกเลี่ยนเรียนรูร ะหวาง
หลักสูตร โดยทีมวิทยากรใหขอเสนอแนะตอการพัฒนาการเขียนรายงานใหมีความครบถวนสมบูรณ
จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อใหความรู และติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 และมอบใหหัวหนาหนวยงาน
กํากับติดตาม อยางใกลชิด และใหความสําคัญ เนื่องจากปการศึกษา 2558 นี้ เปนการประเมินในรอบที่ 2
หลักสูตร และคณะจึงควรมีผลการดําเนินงานที่มีแนวโนมที่ดีขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
4.5 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา องคการมหาชน (สมศ.)
ดวย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนา คสช. ออกประกาศคําสั่งหัวหนา คสช.
ที่ 23/2559 เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) หรือสมศ. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557
ให นายชาญณรงค พรรุงโรจน ผูอํานวยการ สมศ. ระงับการปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว
โดยให นายคมศร วงษรักษา รองผูอํานวยการ สมศ. รักษาราชการแทน จนกวาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
โดยใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาตอไป พรอมใหเหตุผลวา เพื่อใหการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และการประเมินผลการจัดการศึกษาอันเปนกลไกสําคัญของการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาในแตละระดับ เปนไปตามจุดมุงหมาย และหลักการตามที่กําหนด
ขณะที่ศาสตราจารย สมพงษ จิตระดับ อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาว
วา คําสั่งดังกลาว นาจะเกิดจากความขัดแยงในทางนโยบาย และแนวทางการทํางาน ระหวาง สมศ. และ
ผูกํากับดูแล สมศ. ซึ่งคําสั่งระงับหนาที่ ผอ.สมศ.ครั้งนี้ นาจะสงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษาตองเลื่อน
ออกไปอีก 2 ปแนนอน เพื่อปรับปรุงรายละเอียด และปรับทิศทางการทํางานตางๆ
รายงานขาวแจงวาวา สมศ.เปนหนึ่งในองคกรที่อยูในขายที่กระทรวงศึกษาธิการกําลังปรับปรุงระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษา เนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ.ที่ผานมา ขัดแยงกับสภาพที่
แทจริงของการศึกษาไทย โดยมีสถานศึกษาถึง 70-80% ที่ผานการรับรองประเมินคุณภาพจาก สมศ. แตใน
ภาพรวมการศึกษาไทยกลับพบวา ดอยคุณภาพลง
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จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณา ใหคําปรึกษาหารือ และรวมให
ขอคิดเห็นตอแนวทางการวางแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการเตรียม
ความพรอมในอนาคตตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ มอบทุกหนวยงานใหมีการวางแผนดานขอมูล และการเตรียมพรอมทุกดาน
ทุกมิติ ในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในในอนาคตตอไป
4.6 เกณฑการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
กลยุทธที่ 19 พัฒนาดานกายภาพ และสภาพแวดลอมโดยใชแนวทาง Green University
เกณฑการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ใหม ตามมติที่ประชุมณะกรรมการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5ส+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
ไดพิจารณาคูมือกิจกรรม 5ส+3 ใหม โดยมีมติใหเปลี่ยนการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 เปนการสงประกวด
กิจกรรม 5ส+3 โดยมีเงื่อนไขและเกณฑการประเมิน ดังนี้
1. หนวยงานที่ทํากิจกรรม 5ส+3 ตามเกณฑคูมือปจจุบัน และหนวยงานที่จะไดใบรับรอง
เหรียญทองแดง จะตองมีคะแนนแยกตามศูนย ทุกหอง และทุกเกณฑการประเมิน จะตองไดคะแนนเต็ม
100 คะแนน จะไดรับใบรับรองกิจกรรม 5ส+3 เหรียญทองแดง
2. หนวยงานที่ทํากิจ กรรม 5ส+3 แลวไดใบรับ รองเหรียญทองแดงแลว สามารถสง เขา
ประกวดเหรียญเงินได โดยใหคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของมหาวิทยาลัยเปนผูเขาไปตรวจ
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ประเมิ น โดยเกณฑทั่ ว ๆ ไปจะดูถึ ง ความต อเนื่ องในการทํ า กิจ กรรม 5ส+3 เช น การทํ าความสะอาด
มีการตรวจเช็คจริงไหม โดยขอดูขอมูลยอนหลัง อยางนอย 3 เดือน และหนวยงานที่จะไดใบรับรองเหรียญเงิน
จะตองมีคะแนน แยกตามศูนย ทุก หอง และทุก เกณฑก ารประเมิน จะตองไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
จะไดรับใบรับรองกิจกรรม 5ส+3 เหรียญเงิน
3. หนวยงานที่ทํากิจกรรม 5ส+3 แลวไดใบรับรองเหรียญเงินแลว สามารถสงเขา ประกวด
เหรียญทองได โดยใหคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของมหาวิทยาลัยเปนผูเ ขาไปตรวจประเมิน
โดยเกณฑเหรียญทอง จะอางอิงจากเกณฑมหาวิทยาลัยสีเขียว และหนวยงานที่จะไดใบรับรองเหรียญทอง
จะตองมีคะแนน แยกตามศูนย ทุก หอง และทุก เกณฑก ารประเมิน จะตอ งไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
จะไดรับใบรับรองกิจกรรม 5ส+3 เหรียญทอง
ระดับการประเมิน
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน
ระดับเหรียญทองแดง

คะแนน
ได 100 คะแนนเต็มจากเกณฑเหรียญเงิน
ได 100 คะแนนเต็มจากเกณฑเหรียญทองแดง
ได 100 คะแนนเต็มจากเกณฑปกติ

จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบในหลักการ มอบสํานักคุณภาพการศึกษาดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของตอไป
ระเบียบวาระที่ 5.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความครบถวนสมบูรณของรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอมกอนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา
2558 ระดับหลักสูตร
จากที่สํานักคุณภาพการศึกษาไดรายงานผลการดําเนินกิจกรรมลงพื้นที่ กํากับ ติดตาม และประเมิน
ความครบถวนสมบูรณของรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจําปการศึกษา 2558 รอบ 9
เดือน (ขอมูล ระหวาง 1 ส.ค. 58 – 30 เม.ย. 59) ของทุกหลัก สูตร ทุกคณะที่ผานมา ตามที่ไดรายงานใน
ระเบียบวาระที่ 4.4 แลวนั้น พบวา ยังพบอุปสรรค และปญหาของแตละหลักสูตร ดานขอมูลและการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) โดยสามารถสรุปอุปสรรค และปญหาหลัก ไดดังนี้
สรุปอุปสรรค และปญหาที่พบ
1. หลักสูตรสวนใหญไมมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) แตมีการรายงาน
ขอมูลคอนขางนอย ขอมูลทีร่ ายงานไมครอบคลุม ไมครบวงจรคุณภาพ PDCA และไมครบถวนสมบูรณ
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2. อาจารยประจําหลักสูตรที่รับผิดชอบในการจัดทํา มคอ.7 มีความเขาใจที่ไมชัดเจนตอการเขียน
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ที่จะตองเขียนรายงานผลการดําเนินงานในลักษณะที่สอื่ ใหเห็นภาพของ
กระบวนงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
หลังจากลงพื้นที่ ไดดําเนินการทบทวนความเขาใจการการเขียนรายงานใหครบวงตรคุณภาพ PDCA
และไดดําเนินการใหแตละหลักสูตรฝกปฏิบัตเิ ขียนผลการดําเนินงานในตัวบงชี้กระบวนการ โดยมีทมี วิทยากร
ใหคําปรึกษา และใหขอเสนอแนะ พบวา
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรมลงพื้นที่
พบวา อาจารยประจําหลักสูตรมีความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น สามารถเขียนรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรที่ตนเองรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําให มคอ.7 มีขอมูลมากขึ้นจากเดิม ณ วันฝกปฏิบัติเขียน
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ดังนั้น สํานักคุณภาพการศึกษาจึงขอปรึกษาหารือ เพื่อจะวางแผนดําเนินกิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินความครบถวนสมบูรณของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอมกอน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน อีกครั้งหนึง่
โดยประมาณการคาใชจายในการดําเนินการจํานวน 68,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
- คาอาหารกลางวัน (50 คน * 70 บาท * 1 มื้อ * 4 วัน)
จํานวน 14,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50 คน * 70 บาท * 1 มื้อ * 4 วัน) จํานวน 14,000 บาท
- คาตอบแทนวิทยากรภายใน (5 คน * 300 บาท * 6 ชม. * 4 วัน) จํานวน 36,000 บาท
- คาถายเอกสารและเขาเลม (200 ชุด * 20 บาท)
จํานวน 4,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 68,000 บาท
จึงเรียนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณา ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะตอ
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความพรอมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรและคณะ
ตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ มอบสํานักคุณภาพการศึกษาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
เลิกประชุม เวลา 13.30 น.
_______________
นายพัฒนพล แกวยม : ผูบันทึกรายงานการประชุม
นางสิริพร เรืองสุรัตน : ผูตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 1
ผศ.ดร.เสนีย พวงยาณี : ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา ผูตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2
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