
 การประชุมวิเคราะหผ์ลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2557 

           ในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา  ได้ด าเนินการจัดประชุมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน โดย รองศาสตราจารย์  ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี   ให้เกียรติ        
เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ช้ัน  

    วันที่  25  มกราคม  2559 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมหารือการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อพิจารณานโยบายในการด าเนินการตามเกณฑ์ 
AUN-QA ของมทร.ธัญบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  ให้เกียรติเป็นประธาน
ในที่ประชุม  และหารือร่วมกับผู้บริหาร  อาจารย์  ผู้ที่รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพฯ  จ านวน  
30 ท่าน  ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48  พระชันษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

 

              ในระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ ผู้แทนคณาจารย์จากคณะ/วิทยาลัย และ

บุคลากรส านักประกันฯ และกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่าย    

การจัดการความรู้   “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่  21” 

(Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ซ่ึงเป็น

ความร่วมมือของเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9  แห่ง 

รวมทั้งสถาบันการพลศึกษา  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (KMUT KM+2)            

โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา      

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 
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การประชุมหารือการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้   9  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษา                       
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KMUT KM+2) 

 

 

http://www.eqa.rmutt.ac.th/?p=4696


        รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร  เสวกวิ  ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา  

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

แบ่งเป็น  2  รุ่นได้แก ่ รุ่นที่  1  เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2559    ให้ความรู้เรื่องความส าคัญ

ของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อองค์กรและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกัน

คุณภาพการศึกษาแต่ละองค์ประกอบ ระดับคณะ  และรุ่นที่  2  วันที่  7  มีนาคม  2559      

ให้ความรู้เรื่องความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อองค์กรและเทคนิคการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละองค์ประกอบ ระดับหลักสูตร                

ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
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         วันที่  29  กุมภาพันธ์ 2559 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (Knowledge Management) 
ระยะที ่ 1  ให้กับผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ระดับคณะ/วิทยาลัย  จ านวน  77  คน  โดย  คุณจ านงค์  บุญมา  ผู้จัดการส านักบริการระบบและ
ข้อมูลงานการจัดการองค์ความรู้  ส านักจัดการองค์ความรู้ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเว็นเตอร์ จ ากัด เป็นวิทยากรบรรยาย  หัวข้อ  “การจัดการ
องค์ความรู้ในองค์กร” นอกจากนั้น ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในแต่ละด้าน        
ระหว่างคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยกับผู้แทนคณะ/วิทยาลัย ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 13 ชั้น ตั้งแต่เวลา   
08.00 – 17.00 น.  โดยมี  ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
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การประชุมเพือ่หารือแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลเพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2559 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  จัดการประชุมเพื่อหารือ

แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้หน่วยงาน  

สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ได้แก่                 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักบัณฑิตศึกษา กองนโยบายและแผน  กองพัฒนานักศึกษา 

กองบริหารงานบุคคล  กองคลัง  และส านักประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีผู้เข้าร่วม

ประชุม จ านวน 37 ท่าน ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล            

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (Knowledge Management) ระยะที่ 1 



การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1 

           เม่ือวันจันทร์ที่  7  มีนาคม 2559 ส านักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการ
ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์  AUN-QA  เพ่ือรับทราบแนวทาง                  
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์  AUN-QA  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบูลย์    
แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดประชุม และได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ   จากคณะศิลป
ศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อ านวยส านักประกันคุณภาพการศึกษา ให้
ค าแนะน าแนวทาง   การด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA โดยผู้เข้าร่วม
ประชุม ได้แก่  อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน  5  ท่าน  และผู้รับผิดชอบฯ 
หลักสูตร 73 ท่าน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

         ระหว่างวันท่ี 24 – 25 มีนาคม 2559 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักประกันคุณภาพการศึกษา        
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ  โรงแรมเซนต์ โทรเปซ บีช         
รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทลี  พรธาดาวิทย์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  มทร.ธัญบุรี  บรรยาย        
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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โครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รุ่นท่ี  1 

 

        วันท่ี  29  มีนาคม  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

รุ่นท่ี  1  โดยมี นางวัลนา ภู่ส าลี นักบัญชีช านาญการพิเศษ วิทยากรจากส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง และคณะ บรรยายหัวข้อเร่ือง  “การบริหารความเสี่ยงในองค์กร”  พร้อมท้ังน าฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และหาปัจจัยเสี่ยง

ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารความเส่ียงของคณะ/วิทยาลัย  ณ  ห้องประชุม  806  ช้ัน  8  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ช้ัน 
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นานาสาระด้านประกันคุณภาพ 

แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
        คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้  
        1. หลักสูตรที่ต้องส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบ การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 
            1.1 หลักสูตรใหม่ 
            1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่เป็นการปรับปรุงในสาระส าคัญในหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวด
วิชาเฉพาะ และระบบการศึกษา 
            1.3 หลักสูตรปรับปรุง (สมอ.08) ที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        2. หลักสูตรที่ไม่ต้องส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ที่เป็นการปรับปรุงระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือก  และการปรับค าอธิบายรายวิชา 
โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสารหลักฐานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เล็กน้อยที่ผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทันสมัยอยู่เสมอ 

 การก าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ และเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
       คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับหลักการพิจารณาหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา การก าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ และเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ดังนี้ 
       1. หลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
           1.1 สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินเกี่ยวกับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ.2548 มาก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ.2558 มีผลบังคับ
ใช้ คือก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ให้สถาบันนั้นสามารถด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ.2548 ต่อไปได้ ทั้งนี้มีก าหนดระยะเวลาที่ต้อง
น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ภายใน 180 วัน นับแต่เกณฑ์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ คือ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
           1.2 หากสถาบันอุดมศึกษาใดด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตาม ข้อ 1.1 ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
หลักสูตรของสถาบันนั้นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548 ได้ 
        2. การก าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ และเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
            ในระยะสองปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควรให้มีการทดลองน าร่องการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้จึงก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนดวิธีการของตนเอง เพ่ือให้ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่จะรับเข้า
เป็นอาจารย์ประจ าใหม่ และผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ว่ามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างน้อยอยู่ในระดับที่ใช้
งานได้หรือไม่ โดยจะทดลองน าร่องตามนี้เป็นเวลาประมาณ 2 ปี นับจากวันประกาศ  

จัืท ำโืย ฝ่ำยประกั คุณภำพกำรศึกษำ   
ส ำ ักประกั คุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเดทคโ โลยีรำชมงคลธัญบุรี  เดบนร์ติืต่น : 02-549-3505 ,3508   เดบนร์โทรสำร : 02-577-5048  

 

             
 

          เม่ือวันพุธที่  11  พฤษภาคม  2559  รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกว ิผู้อ านวยการส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา   และนางสาวปิยวรรณ สนธิโสมพันธุ์ รองผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา   
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  และเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศ  ณ  โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ได้น าแนวความคิดการจัดอันดับมาจาก U-Multirank โดย U-Multirank ขับเคลื่อนโดยสองหน่วยงานหลัก 
คือ Centre for Higher Education in Germany และ the Centre for Higher Education Policy Studies in 
The Netherlands 

สกอ.ประชุมฯเพื่อวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
และเสนอแนะตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมกับบรบิทของประเทศ 


