เมื่อวัน จัน ทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สานักประกัน คุณภาพการศึกษา จัดการประชุมชี้แ จงการรายงานผลการประเมิน ตนเอง
ระดับหลักสูตร ด้วยระบบ CHE-QA ONLINE ให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกัน คุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะ/วิท ยาลั ย โดยได้รั บ เกี ยรติ จ าก ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ไ พบู ล ย์ แย้ มเผื่อ น ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ มฯ
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบรมการประกันค ุณภาพ
สาหรับหน่วยงานสนับสน ุน ประจาปีการศึกษา 2558
เมื่อวัน อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 สานัก ประกัน คุณภาพ
การศึกษา จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสาหรับหน่วยงานสนับสนุน
ประจาปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเกณฑ์การประกัน
คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรม และ
ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้แ ทนจากกองพัฒนานักศึกษา กองบริหารงาน
บุค คล กองนโยบายและแผน กองคลัง สานัก ส่ งเสริ มวิ ชาการและงาน
ทะเบี ยน สถาบัน วิจั ยและพัฒ นา และส านัก วิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อ น
ผู้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี เป็ น ประธานเปิ ด โครงการฯ ณ ห้ องประชุ มวิ ค ตอเรี ย
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 สานักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมทบทวนเกณฑ์และแนวทาง
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรีย มความพร้อมให้กับผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สาหรับการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม
เอกสโรชา ชั้ น 1 คณะศิล ปศาสตร์ และได้ รับเกีย รติจาก ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิ เชี ย ร ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากรในโครงการอบรมฯ ครั้งนี้
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การตรวจประเมินค ุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
สานั กประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา จัด ให้ มีก ารตรวจประเมิ น คุ ณภาพการศึก ษาภายใน ระดั บ หลัก สู ต ร ประจ าปีก ารศึก ษา 2558
ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จานวน 107 หลักสูตร ได้แ ก่ ระดับปริญญาตรี 81 หลักสูตร ระดับ ป.บัณฑิต
1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 20 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ เป็น ไปตามเกณฑ์ สกอ.
ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าที่ ต รวจประเมิ น ฯ เป็ นประธานคณะกรรมการ และ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายใน มทร.ธั ญ บุ รี ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงหรื อ สั มพั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าที่ ต รวจประเมิ น ฯ และ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายใน มทร.ธั ญ บุ รี
ที่มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ร่วมเป็นคณะกรรมการ

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจประเมิน ฯ ระหว่างปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 พบว่า ในปีการศึกษา 2558 หลักสูต ร
ได้ มาตรฐาน (ผ่านองค์ ประกอบที่ 1) ทุก หลัก สู ตร จ านวน 107 หลัก สู ตร (คิ ดเป็ น 100%) โดยมี ห ลัก สูต รที่ไ ด้ ระดั บคุ ณ ภาพดีมาก
1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรที่ได้ระดับคุณภาพดี เพิ่มขึ้น จากเดิม 16 หลักสูตร
เป็น 58 หลักสูตร หลักสูตรที่ได้ระดับคุณภาพปานกลางลดลงจากเดิม 79 หลักสูตร เป็น 44 หลักสูตร และระดับคุณภาพน้อยลดลง
จากเดิม 12 หลักสูตร เป็น 4 หลักสูตร
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จานวน 16 หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 9 หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จานวน 6 หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จานวน 8 หลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจ จานวน 13 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 9 หลักสูตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 27 หลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 12 หลักสูตร

คณะศิลปศาสตร์ จานวน 3 หลักสูตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 2 หลักสูตร

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จานวน 2 หลักสูตร
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การตรวจประเมินค ุณภาพหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสตู รที่มีค ุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิระดับอ ุดมศึกษาแห่งชาติ
(THAILAND QUALITY REGISTER : TQR)
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558
พบว่ า มี ห ลั กสู ต รที่มี ร ะดับ คุ ณ ภาพดี 2 ปี ต่อ เนื่ อง และสามารถยื่ นขอบั นทึ ก ในฐานข้ อ มู ล หลั ก สู ตรเพื่ อการเผยแพร่
(Thailand Quality Register : TQR) ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดได้ จานวนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. คณะบริ หารธุรกิจ จานวน 7 หลักสูตร ได้แ ก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิช าการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาการเงิน หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต(บช.บ.) สาขาบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาการตลาด (นานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต(บธ.ม.) สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) สาขาบริหารธุรกิจ
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา
เคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิช าชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์
3. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทย์ แผนไทยประยุกต์บัณฑิต(พป.บ.)
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
แต่เนื่องจาก มทร.ธัญบุรี ได้ยื่นขอ TQR หลักสูตรที่มี มคอ.1 และมีระดับคุณภาพดี ในปีการศึกษา 2557 ไปแล้ว
จานวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา
เคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วิทยาลัย การแพทย์ แผนไทย จานวน 1 หลักสูตร ได้แ ก่ หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต(พป.บ.)
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โดย สกอ. กาหนดเข้าตรวจประเมินฯ เพื่อขึ้นทะเบียน TQR ทั้ง 5 หลักสูตร ในเดือนธันวาคม 2559 และ มทร.
ธัญบุรี จะยื่นขอ TQR เพิ่มอีก จานวน 11 หลักสูตร ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป

สานักประกันค ุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ ุรี (www.eqa.rmutt.ac.th)
เบอร์ติดต่อ

: 02 549 3501, 3502, 3503, 3505, 3506, 3508, 3510, 3511

เบอร์โทรสาร : 02 577 5048
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