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คำ นำ
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นรายงานที่จัดทาขึ้น เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน
ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดขึ้น ประจาปีงบประมาณ
2562 เพื่อให้สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้ทราบสถานภาพที่แท้จริงของหน่วยงาน อันจะนาไปสู่การ
ก าหนดแนวทางและพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ตั้ ง ไว้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพที่ มี
ประสิทธิภาพนั้นคณะผู้ประเมินและสานักประกันคุณภาพการศึกษา จาเป็นต้องกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารงานภายในองค์กร
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 6 การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับมหาวิทยาลัย
ส านั ก ประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา หวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ง ว่ า ข้ อมู ล และการรายงานการประเมิน ตนเอง
หน่วยงานฉบับนี้จะสามารถสะท้อนผลการดาเนินงาน ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพียงพอสาหรับรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในให้กับผู้ประเมินคุณภาพได้ ตลอดจนสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
การประกัน คุณ ภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็ น การมุ่งเน้นให้ เกิดการพัฒ นาคุณ ภาพของการบริหารจัดการและ
ดาเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒ นาคุณภาพของผู้เรียนอย่า งต่อเนื่องและสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยถือเป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุรี ได้ดาเนินการพัฒ นาระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ
ศึกษามาเป็นเวลานาน โดยในช่วงแรกได้จัดตั้งเป็ นสานักพัฒนาและบริการวิชาการ ทาหน้าที่พัฒนาระบบและ
ดาเนินการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และในปี 2551 สานักพัฒนาและบริการ
วิชาการได้ยุบรวมงานประกันคุณภาพการศึกษากับงานพัฒนาหลักสูตรเข้าด้วยกัน และจัดตั้งเป็นสานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แต่ในการดาเนินการ พบว่า งานทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันน้อย
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการประกาศจัดตั้งสานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้มีการกาหนด
โครงสร้างการบริห ารงาน ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้ ว ย ฝ่ ายบริ ห ารงานทั่ ว ไป ฝ่ ายพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา และฝ่ าย
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งมีผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามภารกิจ
บทบาท หน้าที่ของสานัก และให้อยู่ภายใต้การกากับตรวจสอบของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และให้สานักประกันคุณภาพการศึกษามีภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บริหารจัดการด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. ประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับหน่วยงานต้นสังกัด และกับหน่วยงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.
3. ดูแ ลงานให้ ความรู้ ฝึ กอบรม สร้างความเข้ าใจด้านระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาให้ กั บ
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งหมด กระตุ้นจูงใจให้บุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยเห็นความสาคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม ให้ความรู้ มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
5. ตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงาน จัดทาการจัดการความรู้
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง
6. ดาเนินการตรวจสอบประสานงานกับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ติดตาม
การจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพ ติดตามผลการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ วิเคราะห์จัดทาข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ และติดตามการจัดอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย
ระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตาม
ระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้
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และทั ก ษะในอนาคตที่ ต ลาดแรงงานต้ อ งการ และพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น ในปั จ จุ บั น สกอ.
ได้ ดาเนิ น การปรั บ ปรุงเกณฑ์ และตัว บ่ งชี้ต ามคู่มือ การประกั นคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับ อุด มศึก ษา
พ.ศ. 2557 (พ.ศ. 2557-2561) ซึ่งได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทาหน้าที่
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และระดับ สถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้าน
ของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จาเป็น สาหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในทั้ ง ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ และสถาบั น ด าเนิ น การไปพร้ อ มกั น หากเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ เน้ น
กระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดาเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย
ประกาศคณะกรรมการประกัน คุณ ภาพภายในระดั บอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์ และแนวปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ได้ยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ ความมีอิสระ
ในการดาเนินการของสถาบันศึกษา เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผลอย่ างต่อเนื่ อง และเพื่ อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายนอก โดยระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกใช้อาจ
เป็ นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในระดับอุดมศึกษาเลือกใช้ อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการ
ประกัน คุณ ภาพภายในระดับ อุดมศึกษาจั ดทาขึ้น หรือเป็นระบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ สากลที่ส ามารถ
ประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN-QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็น
ระบบที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยความเห็นชอบสภาสถาบันและนาเสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะใช้ระบบประกันคุณภาพใดๆ
ต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน ประกอบกับ สกอ. ได้มีการ
กาหนดเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualification Register : TQR) ยิ่งทวีความตื่นตัวให้กับวงการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ทุกสถาบันมากยิ่งขึ้น
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และประเด็นยุทธศำสตร์
วิสัยทัศน์
“องค์กรคุณภาพขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม
ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล”
พันธกิจ
สานั กประกัน คุณภาพการศึกษามีพันธกิจหลักในการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพซึ่งจาแนกพันธกิจออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทุกระดับ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
4. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อนาผลมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
1.
2.
3.
4.

วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result based Culture)
วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข (Happiness Culture)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษารองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกากับ
เป้าประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
2. มีความพร้อมด้านทุนมนุษย์ที่เหมาะสมต่อการดาเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. มีความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และ
มหาวิทยาลัยในกากับ
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กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
1.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน
1.2 เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สู่เกณฑ์การประกันคุณภาพของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance ; AUN-QA) แผนยุทธศาสตร์
พ.ศ.2561-2564 สานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และสถาบัน สู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
2. มีความพร้อมด้านทุนมนุษย์ที่เหมาะสมต่อการดาเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
2.2 สร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร
2.3 พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
3. มีความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล
3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศเพิ่มทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และ
มหาวิทยาลัยในกากับ
4.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานให้รองรับการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.2 สนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาที่จัดขึ้นโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.3 เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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โครงสร้ำงองค์กรกำรบริหำร

รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกร
บริหำร
1. ผศ.ดร.อภิชาติ
2. นางสาววีรนุช
3. นางสาวปัทมาพร
4. นางสาวอมรศรี
5. นางสาวมุกขรินทร์
6. นางสาวกนกพร
7. นางสาวจริยา
8. นายนันทชัย

สนธิสมบัติ
พานทอง
พุ่มทับทิม
กรดนวม
คาประสาตร์
ศรีใสย์
โอ๊ะดา
ชินาศัย

ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อมูล
หัวหน้างานควบคุมระบบและกลไกการประกันฯ
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการประกันฯ
หัวหน้างานติดตามและตรวจสอบการประกันฯ
หัวหน้างานธุรการ
นักวิชาการศึกษา
พนักงานพิมพ์ ส 3
5

จำนวนอัตรำและประเภทของบุคลำกร
บริหำร
1. จานวนสายสนับสนุนแยกตามประเภทบุคลากร
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีอัตราบุคลากร ทั้งสิ้น จานวน 8 อัตรา โดยแบ่งตามประเภทได้ ดังนี้
- ผู้บริหาร
1
คน
- พนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)
5
คน
- พนักงานราชการ (นักวิชาการศึกษา)
1
คน
- ลูกจ้างประจา (พนักงานพิมพ์)
1
คน
รวม
8
คน
2. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประเภทของบุคลากร
1. ข้าราชการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
3. พนักงานราชการ
4. ลูกจ้างประจา
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก
1
2

3
1
1
5

2

1

รวม (คน)
1
5
1
1
8

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

6

การจัดสรรเงินงบประมาณ ประจาปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
งบรายจ่าย/หมวด
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4 พนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
- เงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับ
เงินเดือนเต็มขั้น
- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจาที่ได้รับ
เงินเดือนเต็มขั้น
- ค่าตอบแทนอื่นๆ
2.2 ค่าใช้สอย
- ค่าประกันสังคม
- ค่าใช้สอยอื่นๆ
2.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุการศึกษา
- วัสดุอื่นๆ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
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จานวนเงิน
63,300 บาท
24,400 บาท
24,400 บาท
32,800 บาท
32,800 บาท
6,100 บาท
6,100 บาท
737,600 บาท
800,900 บาท

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบดาเนินงาน 1,581,500 บาท
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.1 ค่าตอบแทน
- เงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
- เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- ค่าตอบแทนอื่นๆ
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- ค่าใช้สอยอื่นๆ
1.3 ค่าวัสดุ
2. ค่าสาธารณูปโภค
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1,642,800
60,000
1,100,700
30,000
410,100
20,000

จานวนเงิน
บาท
1,190,700
บาท
บาท
บาท
430,100
บาท
บาท
10,000
12,000

บาท

บาท
บาท
บาท

การดาเนินโครงการ/กิจกรรมของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
ที่
1

โครงการ
ผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดขึ้น 1. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสานักประกัน
ในระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม อิงธารรีสอร์ท
คุณภาพการศึกษาให้ระดับความพึงพอใจต่อการ
จังหวัดนครนายก
บริห ารโครงการอยู่ในระดับ มาก คิ ดเป็ น ร้อ ยละ
88.14 โดยแยกเป็ น ด้ า นเนื้ อ หา ร้อ ยละ 82.87
ด้านวิทยากร ร้อยละ 84.04 ด้านการดาเนินงาน
ร้อ ยละ 94.25 ด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจ/การน า
ความรู้ไปใช้ ร้อยละ 91.40
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับมา
จัด ท าแผนพั ฒ นารายบุ คคล และการเขีย นแผน
ความเสี่ยงของสานักประกันคุณภาพการศึกษา

2

โครงการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริ ห ารจั ดการหลั ก สู ตรเพื่ อยกระดั บ
คุ ณ ภาพและขึ้ น ทะเบี ย น TQR ระยะที่ 1 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เข้าเกณฑ์ TQR เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
(กลุ่มวิทยาศาสตร์) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561
ระยะที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เข้าเกณฑ์
TQR เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR (กลุ่มสังคมศาสตร์) จัดขึ้นในระหว่าง
วั น ที่ 16 – 17 มกราคม 2562 ระยะที่ 3 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ไม่ เข้ าเกณฑ์
TQR เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR (กลุ่มวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ระหว่างวัน ที่ 5 – 6 กุมภาพัน ธ์ 2562 และ ระยะที่ 4 การพั ฒ นา
คุณ ภาพหลั กสู ตรระดับ บั ณ ฑิ ตศึก ษาที่เข้าเกณฑ์ TQR เพื่ อขอขึ้ น
ทะเบียน TQR ระหว่างวันที่ 11 , 13 กุมภาพันธ์ 2562
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1. ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ระยะที่ 1 ให้ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจ
ต่อการจัดโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 86.60 โดยแยกเป็นด้านหลักสูตร
เนื้อหาการบรรยาย ร้อยละ 82.40 ด้านวิทยากร
ร้ อ ยละ 83.60 ด้ า นการน าไปใช้ ป ระโยช น์
ร้อยละ 87.20 ด้านความพึงพอใจ ร้อยละ 86.60
หลักสูตรมีระดับคุณภาพสูงขึ้น
2. ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 ให้ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจ
ต่อการจัดโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 87.60 โดยแยกเป็นด้านหลักสูตร
เนื้อหาการบรรยาย ร้อยละ 85.20 ด้านวิทยากร
ร้ อ ยละ 85.60 ด้ า นการน าไปใช้ ป ระโยช น์
ร้อยละ 89.80 ด้านความพึงพอใจ ร้อยละ 84.60
3. ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ระยะที่ 3 ให้ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจ
ต่อการ จัดโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 86.80 โดยแยกเป็นด้านหลักสูตร
เนื้ อ ห าก ารบ รรย าย ร้ อ ย ล ะ 8 2 .6 0 ด้ าน
วิ ท ยากร ร้ อ ยละ 81.80 ด้ า นการน าไปใช้
ประโยชน์ ร้ อ ยละ 84.60 ด้ า นความพึ ง พอใจ
ร้อยละ 85.40

การดาเนินโครงการ/กิจกรรมของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
ที่

โครงการ

ผลการดาเนินงาน
4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ระยะที่ 4 ให้ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 87.40 โดยแยกเป็นด้านหลักสูตรเนื้อหาการ
บรรยาย ร้อ ยละ 84.00 ด้ านวิ ท ยากร ร้อ ยละ
82.40 ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.80
ด้านความพึงพอใจ ร้อยละ 84.80
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนิ น การที่ เป็ น เลิ ศ (EdPEx) มาใช้ ในการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระยะที่ 1 ความสาคัญของเกณฑ์ EdPEx ระหว่าง
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ระยะที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อ
การดาเนิ น การที่เป็ น เลิ ศ EdPEx ในระหว่างวัน ที่ 4 – 5 เมษายน
2562 ระยะที่ 3 การเขียนโครงร่างองค์กร OP และผลลัพธ์ 30 - 31
พฤษภาคม 2562 ระยะที่ 4 การติ ดตามการเขีย น OP การเขีย น
โครงร่างองค์กร OP และผลลัพธ์ 8 – 9 กรกฎาคม 2562

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
ภาพรวมเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
2. คณะนาร่องนาองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบการ
ดาเนินงานและพร้อมเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
EdPEx
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ระยะที่ 1
ระดั บ สถาบั น ในระหว่ า งวัน ที่ 7 – 8 มกราคม 2562 ระยะที่ 2
ระดับคณะ ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2562

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 รุ่นที่ 1 ให้ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 84.60 โดยแยกเป็นด้านหลักสูตรเนื้อหาการ
บรรยาย ร้อยละ 82.80 ด้านวิทยากร ร้อยละ
86.60 ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.50
ด้านความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 รุ่ น 2 ให้ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด
โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 83.80 โดยแยกเป็นด้านหลักสูตรเนื้อหาการ
บรรยาย ร้อ ยละ 82.00 ด้ านวิ ท ยากร ร้อ ยละ
85.60 ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.00
ด้านความพึงพอใจ ร้อยละ 84.20
3. ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันวิเคราะห์ ผลและหา
แนวทาง แก้ไข จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในทุกระดับ
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การดาเนินโครงการ/กิจกรรมของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
ที่

โครงการ

ผลการดาเนินงาน
4. ผู้ เข้ าร่ว มโครงการสามารถจั ด ท าแผนพั ฒ นา
คุณภาพของหน่วยงานที่เกิดจากการวิเคราะห์ผล
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
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โครงการประชุม สั ม มนาเครื อข่ ายการจั ด กาความรู้ มหาวิท ยาลั ย 1. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒน การบริหารโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการ
ศิลป์ ครั้งที่ 12 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบั น การพลศึก ษา และสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น
ศิลป์ ครั้งที่ 12 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัย
นวัตกรรม” ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.35 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 86.96
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความพึงพอใจด้าน
ความรู้ ใ นภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.36 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.27
มีความพึงพอใจด้านการบริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ พึ งพอใจมาก คะแนนเฉลี่ ย 4.32 คิด เป็ น
ร้อยละ 86.40
2. มีผลงานกลุ่มอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได้รับรางวัล มีจานวนทั้งสิ้น 11 รางวัล แบ่งเป็น
ประเภทบทความ จานวน 6 รางวัล และประเภท
โปสเตอร์ จานวน 5 รางวัล
3. มี ก ลุ่ ม นั ก ศึ กษา มี จานวนผลงานที่ ส่ งเข้ าร่ว ม
ประกวด จานวน 16 ผลงาน จาแนกเป็นประเภท
บทความ จานวน 9 ผลงาน และประเภทโปสเตอร์
จานวน 7 ผลงาน โดยประเภทบทความมีผลงานที่
ผ่านเข้าสู่รอบการนาเสนอ จานวน 9 ผลงาน
4. มีผลงานกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มีจานวน
ทั้ ง สิ้ น 12 รางวั ล แบ่ ง เป็ น ประเภทบทความ
จานวน 6 รางวัล และประเภทโปสเตอร์ จานวน 6
รางวัล
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โครงการก ากั บ ติ ด ตามการจั ด การความรู้ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย 1. คณะ/วิท ยาลั ย ได้แ นวทางในการดาเนิ น งาน
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1 การกาหนดประเด็นการจัดการ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมพันธ
ความรู้ การติดตามและรายงานผลการจั ดการความรู้ ในวันที่ 26 กิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
11

การดาเนินโครงการ/กิจกรรมของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
ที่

โครงการ
ผลการดาเนินงาน
มีน าคม 2562 และ ระยะที่ 2 การประกวดผลการจัดการความรู้ 2. คณะสามารถค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี อ ย่ างน้ อ ย
ระดับคณะ/วิทยาลัย ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ครอบคลุ มพั น ธกิจด้านการผลิ ตบั ณ ฑิ ตและด้าน
การวิจัย คิดเป็นร้อยละ 92.00
3. การน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.32
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โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธั ญ บุ รี ระยะที่ 1 การก าหนดประเด็ น ความเสี่ ย ง การ
ติดตามและรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง ในวันที่ 1 เมษายน
2562 และ ระยะที่ 2 การประกวดผลการบริหารความเสี่ยง ระดับ
คณะ/วิทยาลัย ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

1. คณะ/วิ ท ยาลั ย สามารถค้ น หาแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง ได้ คิดเป็นร้อยละ 100
2. การน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 84.23
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โครงการอบรมการประกันคุณภาพสาหรับหน่วยงานสนับสนุน
จัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2562

1. ผู้ เข้าร่ว มโครงการอบรมการประกัน คุ ณ ภาพ
สาหรับหน่วยงานสนับสนุนให้ระดับ ความพึงพอใจ
ต่อ การบริห ารโครงการอยู่ในระดั บ มาก คิด เป็ น
ร้อ ยละ 87.87 โดยแยกเป็ น ด้านเนื้ อ หา ร้อ ยละ
86.80 ด้ า นการด าเนิ น งาน ร้ อ ยละ 84.44
ด้ า นการแบ่ ง กลุ่ ม วิ เคราะห์ ผ ล ร้ อ ยละ 88.65
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.60
2. ผู้ เข้าอบรมร่ว มกั น จั ดท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ของหน่ ว ยงาน ส าหรั บ การตรวจประเมิ น ในปี
2561
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โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของ 1. จากผลการประเมินด้านการวัดความรู้และความ
ส านั ก งานคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาด้ ว ยระบบ CHE QA เข้าใจที่ได้รับหลังเสร็จสิ้นการอบรมของผู้เข้าร่วม
ONLINE จัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
โครงการพบว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
งานระบบฐานข้ อ มู ล CHE-QA Online ร้ อ ยละ
83.33
2. หลักสูตร คณะ และสถาบัน สามารถรายงานผล
การดาเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กาหนด

12

ส่วนที่ 2
รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
1) ตัวบ่งชี้หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้หน่วยงาน คือ ตัวบ่งชี้ที่ทุกหน่วยงานต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งมีทั้งตัวบ่งชี้เชิงกระบวน
การและตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลลั พ ธ์ โดยมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน จ านวน 5 องค์ ป ระกอบ
ประกอบด้วย
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน

เกณฑ์การพิจารณา

1. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
2. การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของ
หน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

4. การบริหารงานภายในองค์กร
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

2) ตัวบ่งชี้สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ได้มอบหมายให้กับหน่วยงานสนับสนุนที่ทาหน้าที่สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1 องค์ ป ระกอบ คือ การสนั บ สนุ น การประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บคณะ และระดั บ
มหาวิทยาลัย
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน

เกณฑ์การพิจารณา

6. การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
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อง องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานสนับสนุนเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญต่อการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ
หลักทั้ง 4 ด้าน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงมีความจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยงานเพื่อสนั บสนุน การดาเนินงานตามพันธกิจและเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปีไปยังหน่วยงานในสังกัด
อย่างเป็นระบบ
3. มีตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
4. มีผลการดาเนินงานครบถ้วนตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ต่อรองอธิการบดีที่กากับดูแลหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. มีการจัด ทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (QA 6201-101) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 (QA 62-01-102) ที่สอดคล้องกับพันธ
กิจของหน่วยงาน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนา ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล ซึ่งแผนฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการปรับปรุงแผน มีการปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผน
รวมทั้งได้เพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในโครงการ/กิจกรรมและสานักประกันฯได้เห็น ถึงความเชื่อมโยง
ของการดาเนินงานต่างๆ ระหว่างพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสานักประกันคุณภาพการศึกษาได้นามาใช้ในการกาหนด
แนวทางการดาเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ เป็น
กรอบในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานที่นามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
สานักประกันคุณภาพการศึกษามีกระบวนการในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดังนี้
1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการดาเนินงานที่ผ่านมา
2. การรวบรวมสภาพปัญหาและประเด็นในการพัฒนาสานักประกันคุณภาพการศึกษาในเพื่อ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงาน (SWOT Analysis)
3. การสรุ ป ประเด็ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
พ.ศ.2561-2564 ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
4. การกาหนดกรอบแนวคิดและทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของ
แผนยุ ท ธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ของส านั กประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา ให้ ส อดคล้ อ งตาม
ข้อกาหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี พ.ศ.25612580
5. การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยบุคลากรของสานักประกันฯ ร่วมกันปรับแผน
ใหม่อีกครั้งตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561–2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562 (QA 62-01-102) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6
มีนาคม 2562
6. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และผู้บริหาร ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564
ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา ดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 มาเป็นแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตและพัฒนากาลังคน
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาความ
เป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนางานบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนอง
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของ
ชุมชน และเศรษฐกิจ
เมืองใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์สานักประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาศักยภาพองค์กรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกากับ

ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษารองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกากับ
1. ยกระดับคุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน

2. มีความพร้อมด้าน
ทุนมนุษย์ที่
เหมาะสมต่อการ
ดาเนินงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

3. มีความพร้อมด้าน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและ
ระดับสากล

4. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขอมหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
4.0 และมหาวิทยาลัยในกากับ

1. ยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบัน
1.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
ระดับคณะและระดับสถาบัน
1.2 เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai
Qualifications Register)
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร สู่เกณฑ์การประกัน
คุณภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network
Quality Assurance ; AUN-QA)
1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะและสถาบัน สู่เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx)เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีความพร้อมด้าน
ทุนมนุษย์ที่เหมาะสม
ต่อการดาเนินงานทั้งใน
เชิงปริมาณและ
คุณภาพ
2.1 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ผู้รับผิดชอบด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
หน่วยงาน
2.2 สร้างองค์
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ให้กับบุคลากร
2.3 พัฒนาผู้
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ทั้ง
ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับ
สถาบัน

3. มีความพร้อมด้าน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล
3.1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3.2 ส่งเสริมให้
ผู้รับผิดชอบด้านระบบ
สารสนเทศเพิ่มทักษะที่
จาเป็นต่อการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี

4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และ
มหาวิทยาลัยในกากับ
4.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และภารกิจของหน่วยงานให้รองรับ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
4.2 สนับสนุนให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่จัดขึ้นโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.3 เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล
2. สร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทุกระดับ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
4. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อนาผลมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สารสนเทศ
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปีไปยังหน่วยงานใน
สังกัดอย่างเป็นระบบ
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ไปเป็นแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี
2562 (QA 62-01-102) และมี ก ารถ่ า ยทอดแผนปฏิ บั ติ ร าชการไปยั ง บุ ค ลากรส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เพื่อให้มีความเข้าในแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562 รวมทั้งมีการ
กาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การกากับติดตาม การประเมินผลโครงการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนาไปใช้ในการประกอบการจัดทาของบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อ
ขอรั บงบประมาณสนั บ สนุ น ในการดาเนินงานพัฒ นาการประกัน คุณภาพการศึกษา ซึ่ง ได้มีการกาหนด
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมแต่ละ
โครงการอย่างชัดเจน ในการประชุมชี้แจงในครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 3/2562 วันที่
9 เมษายน 2562 (QA 62-01-201) รวมทั้งจัดทาปฏิทินการดาเนินการจัดโครงการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้บุคลากร
ทราบโดยทั่ว กัน ในกรณีที่มีการเปลี่ ยนแปลงใดๆ จะมีการแจ้งให้ บุคลากรทราบโดยผ่ านไลน์กลุ่ ม QA
RMUTT และแจ้งในที่ประชุมสานักฯ รวมทั้งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
(QA 62-01-202) การก ากับ ติ ดตามดู แ ลการด าเนิ น โครงการ จะด าเนิ นการโดยผ่ า นการจั ด ประชุม ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย รองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษาด้านการประกั น
คุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทั้งหมดของสานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 1.2 ตารางแสดงการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาศักยภาพองค์กรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกากับ
ประเด็นยุทธศาสตร์สานักประกันคุณภาพการศึกษา : ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษารองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกากับ
1. ยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
1.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
สถาบัน
1.2 เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQR :
Thai Qualifications Register)
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สู่เกณฑ์การประกันคุณภาพของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance ; AUN-QA)
1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและสถาบัน สู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความพร้อมด้านทุนมนุษย์ที่เหมาะสมต่อการดาเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
2.2 สร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร
2.3 พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
3. มีความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล
3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศเพิ่มทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขอมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และ
มหาวิทยาลัยในกากับ
4.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานให้รองรับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
4.2 สนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่จัดขึ้นโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.3 เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 สานักประกันคุณภาพการศึกษา
1. ด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective)
C1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C2 คู่มือ/เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และมีการ
เผยแพร่ให้กับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) / ประสิทธิผลตามภารกิจ/พันธกิจ
I1 จานวนนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ใช้สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
I2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่
เกี่ยวข้อง
I3 หลักสูตรผ่านการกากับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
I4 หลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
I5 คณะ/วิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป
I6 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. รายตัวชี้วัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป
I7 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
3. ด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning & Growth Perspective)
L1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
L2 จานวนกิจกรรมที่แสดงถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. ด้านการเงิน (Financial Perspective)
F1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผน
F2 ร้อยละของการดาเนินโครงการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  3. มีตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ผลการดาเนินงาน
ส านั กประกัน คุณภาพการศึ กษา มีการประชุมร่ว มกั นระหว่างผู้ บ ริห ารและหั ว หน้าฝ่ ายเพื่ อ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ 2562 โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้
และระดับผลลัพธ์รวมทั้งผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
และมีการกาหนดตัว ชี้วัดระดับผลผลิ ต/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้ องกับแผนงานและโครงการตามที่
ปรากฏอยู่ในเล่มแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 และได้มีการ
กาหนดงบประมาณและค่าเป้าหมายในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน (QA 62-01-301) ทั้งนี้ การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
ของ มทร.ธัญบุรี ประเด็นการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยใน
กากับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 ของ
สานักประกันคุณภาพการศึกษา นอกเหนือจากการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนแล้ว ยังมีการวัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การวัดความสาเร็จในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพตามที่กองนโยบายและแผนกาหนดให้รายงานทุกโครงการ
ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ
ตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 สานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษารองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และ
มหาวิทยาลัยในกากับ
รวม

ตัวชี้วัด
13

13

โครงการ/กิจกรรม
13

13

ประมาณการงบประมาณ
1,754,500

1,754,500

(รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 สานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้า 30-32)
ตารางที่ 1.3 ตารางแสดงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ และผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2562
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
มทรธ. สปศ.
1. ด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective)
C1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มี
ร้อยละ
80
80
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ง า น
ส่วนได้ส่วนเสีย
ทั่วไป
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
C2 คู่มือ/เอกสารขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของ
จานวนคู่มือ/เอกสาร
4
กระบวนงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
มีการเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย
2. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) / ประสิทธิผลตามภารกิจ/พันธกิจ
I1 จานวนนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ใช้
ผลงาน
3
สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น
I2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ระดับ
5
ตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธ
กิจที่เกี่ยวข้อง
I3 หลักสูตรผ่านการกากับมาตรฐานหลักสูตร
ร้อยละ
80
ระดับอุดมศึกษา
I4 หลักสูตรทีผ่ ่านการกากับมาตรฐานหลักสูตร
ร้อยละ
80
ระดับอุดมศึกษามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป
I5 คณะ/วิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพ
ร้อยละ
80
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป
I6 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพ
ร้อยละ
80
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. รายตัวชี้วัด
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
I7 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ร้อยละ
90
ที่กาหนด

80

3. ด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning & Growth Perspective)
L1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ
สมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
L2 จานวนกิจกรรมที่แสดงถึงการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

4. ด้านการเงิน (Financial Perspective)
F1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ตามแผน
F2 ร้อยละของการดาเนินโครงการตามแผนที่
ได้รับอนุมัติ

4

ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา

3

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา

5

80

ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา

80

ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา

80

ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา

90

ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา

70

70

ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป

จานวนกิจกรรม

2

2

ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ร้อยละ

100

100

ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป

ร้อยละ

95

95

ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป
Page 20

ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  4. มี ผลการด าเนิน งานครบถ้ วนตามแผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี และผลการดาเนิ น งานบรรลุ ค่ า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ 2562 โดยมี
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผน จานวน 13 ตัวบ่งชี้ ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย จานวน 12 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ
92.31 (QA 62-01-401) ดังนี้
ตารางที่ 1.4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบแผนและผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 และ
แนวทางการดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา ปีงบประมาณ 2563
รายการ

เป้าหมา
ผลการดาเนินงาน
ย
ปีงบประมาณ 2562
1. ด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective)
C1 ร้อยละความพึง
ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสานัก
พอใจของผู้รับบริการ/ผู้
80
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2562 สามารถเก็บ
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 51 คน จากจานวนบุคลากรผู้ที่
เกี่ยวข้องด้านประกันคุณภาพ พบว่า ผู้รบั บริการมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของสานักประกันคุณภาพ
การศึกษา ในภาพรวม ร้อยละ 80.60 อยู่ในระดับมาก
(คะแนนเฉลี่ย 4.03) บรรลุ
C2 คู่มือ/เอกสาร
4 คู่มือ/ สานักประกันคุณภาพการศึกษามีการจัดทาแบบฟอร์ม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เอกสาร ต่างๆ ให้คณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุน
ของกระบวนงานตาม
ขั้นตอน จานวน 5 คู่มือ ได้แก่
ภารกิจหลักของ
การ
1) มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพระดับ
หน่วยงาน และมีการ
ปฏิบัติ หลักสูตร (CHE QA 3D) (ปรับปรุงปี พ.ศ.2562)
เผยแพร่ให้กับ
2) แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสาย
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
สนับสนุน (ฉบับปรับปรุง 2561)
ส่วนเสีย
3) คู่มือรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน
(ฉบับปรับปรุง 2561)
4) แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรประจาปี
การศึกษา 2561 Flow Chart แผนพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรประจาปีการศึกษา 2561
5) แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ประจาปีการศึกษา 2561 โดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้น
จากการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ และโครงการ
ในพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับ
คุณภาพและ ขึ้นทะเบียน TQR นามาวิเคราะห์และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการดาเนินการและ
ลดขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินฯ
จนได้นวัตกรรมในการช่วยให้หน่วยงานนาไปใช้ และ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
บรรลุ
2. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) / ประสิทธิผลตามภารกิจ/พันธกิจ
I1 จานวนนวัตกรรมด้านการ
3
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
บริหารจัดการที่ใช้สนับสนุนการ ผลงาน ได้ดาเนินการนวัตกรรมด้านการบริหาร 3 ผลงาน ดังนี้
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
1) จัดทาแบบสอบถามประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยให้มี
SAQ ในระบบ Google forms เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

แนวทางการดาเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนา ปี2563
เป็นไปตามแผน

เป็นไปตามแผน
โดยนาขึ้นเว็บไซต์
ของสานักประกันฯเพือ่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เป็นไปตามแผน
(พัฒนาฐานข้อมูล
ในองค์ประกอบที่ 1 ระดับ
หลักสูตร เพื่อสารวจคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากขึ้น

I2 การจัดการฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศตามโครงสร้าง
ของหน่วยงานเพือ่ สนับสนุน
พันธกิจที่เกี่ยวข้อง

5 ระดับ

I3 หลักสูตรผ่านการกากับ
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา

ร้อยละ
80

I4 หลักสูตรที่ผ่านการกากับ
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษามีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ
80

I5 คณะ/วิทยาลัยมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ
80

หลักสูตร จานวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร และหลักสูตรพันธุ์ใหม่และ
ปรับปรุงใหม่ จานวน 8 หลักสูตร
2) จัดทาสรุปรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยใช้ระบบ Goolgle
forms ในการกรอกข้อมูลรายงานผล
3) ระบบจัดเก็บเอกสารรายงานการประเมินตนเอง SAR
บนเว็บไซต์ http://www.sar.rmutt.ac.th/sar61/
บรรลุ
สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการจัดทา
ฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นการนาข้อมูลดิบจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1) ฐานข้อมูลข้อมูลอาจารย์ของกองบริหารงานบุคคล
2) ฐานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยจากกองคลัง
3) ฐานข้อมูลผลการตีพิมพ์งานวิจยั และงบประมาณได้ที่
รับจัดสรรทั้งภายในและภายนอกจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
4) ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน SAR@rmutt
5) ฐานข้อมูลอัตราการคงอยู่และอัตราการสาเร็จของ
นักศึกษา โดยนามาจัดทาในรูปแบบตารางสรุปข้อมูล
เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการตรวจประเมินฯ และแจก
แจงรายละเอียด เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน 5 ระดับ
บรรลุ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 114 หลักสูตร
แบ่งเป็น ป.ตรี 86 หลักสูตร
ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร ป.โท 22 หลักสูตร ป.เอก 5
หลักสูตร และทุกหลักสูตรผ่านแกณฑ์การกากับ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100
บรรลุ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 114 หลักสูตร
โดยมีหลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
จานวนทั้งสิ้น 99 หลักสูตรจากจานวนหลักสูตรทั้งสิ้น
114 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 86.84 บรรลุ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา 2561มีจานวนคณะ/วิทยาลัย ทั้งสิ้น 12
คณะ/วิทยาลัย โดยมีคณะ/วิทยาลัย มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับ ดี
ขึ้นไป จานวนทั้งสิ้น 9 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ
75 **ไม่บรรลุ

หลักสูตรเป็นไปตามตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ในปี 2563
ต่อไป)

เป็นไปตามแผน
ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเข้าไป
สืบค้นข้อมูลได้

เป็นไปตามเกณฑ์

เป็นไปตามเกณฑ์กากับ
มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา

ไม่บรรลุ เนื่องจากยังมีบาง
หน่วยงานทีย่ ังไม่เข้าใจบาง
ประเด็น
จึงได้จัดโครงการอบรมใน
ปีงบประมาณ 63 เช่น
โครงการต้นทุนต่อหน่วย
โครงการอบรมความรู้การ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โครงการกากับการจัดการ
ความรู้และการบริหารจัดการ
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ความเสี่ยง เป็นต้นนอกจากนี้
ยังได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวน วิเคราะห์ และจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ฯ ตามข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงาน เช่นคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ,วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย ฯลฯ
I6 มหาวิทยาลัยมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ สกอ. ราย
ตัวชี้วัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ
80

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
เป็นไปตามเกณฑ์
ประจาปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. โดยมีจานวน
ตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 13 ตัวชีว้ ัด ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.รายตัวชี้วัดอยู่ในระดับ
ดี ขึ้นไป จานวนทั้งสิ้น 11 ตัวชีว้ ัด คิดเป็นร้อยละ 84.61
บรรลุ

I7 โครงการ/กิจกรรมที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ร้อยละ
90

สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้ดาเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
จานวน 11 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100
บรรลุ

3. ด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning & Growth Perspective)
L1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ ร้อยละ บุคลากรของสานักประกันคุณภาพการศึกษา จานวน
การพัฒนาสมรรถนะตาม
70
ทั้งสิ้น 7 คน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนา
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
รายบุคคล (IDP) ครบ
ทั้ง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100
บรรลุ
L2 จานวนกิจกรรมที่แสดงถึง
2
สานักประกันคุณภาพได้จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการสร้าง
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม สังคมแห่งการเรียนรู้ จานวน 2 โครงการ คือ
1)โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต
2) โครงการกากับติดตามการจัดการความรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทั้งสิ้น 2
ระยะ บรรลุ
4. ด้านการเงิน (Financial Perspective)
F1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
ร้อยละ สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินตามแผน
100
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 1,812,854.00 บาท ซึ่งใน
ไตรมาสที่ 4 ได้ดาเนินการเบิกจ่ายทุกโครงการเป็น
จานวน 1,764,060.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
บรรลุ

เป็นไปตามแผน และระดับ
ความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วม
โครงการของทุกโครงการอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปทุกโครงการ

เป็นไปตามแผน บุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนาความรู้
โดยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิชาชีพ
เป็นไปตามแผน
โดยโครงการประชุมสัมมนา
เครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้ง
ที่ 12
มีบุคลากรมทร.ธัญบุรี จากคณะ
บริหารธุรกิจได้รับรางวัล
บทความดีเด่นเหรียญทองกลุ่ม
อาจารย์
การเบิกจ่ายเงินครบทุกโครงการ
และมีเงินคืนเหลือจ่าย
เนื่องจากมีการคืนเงินทดรอง
ราชการเหลือจ่าย อาทิ เงินเหลือ
จ่ายจากการซื้อวัสดุในการจัด
อบรมของแต่ละโครงการ มีคืนเงิน
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เนื่องจากบางเดือนภาระงานของ
แต่ละคนเสร็จทันตามกาหนด จึง
ไม่ได้เบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เป็นต้น
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
F2 ร้อยละของการดาเนิน
โครงการ
ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

ร้อยละ
95

สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินโครงการตาม บรรลุเป็นไปตามแผน
แผนประจาปีงบประมาณ 2562 จานวนทั้งสิ้น 11
โครงการ ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ได้ดาเนินโครงการแล้ว
เสร็จ จานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ

  5. มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ต่อรองอธิการบดีที่กากับดูแลหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดประชุมติดตามการดาเนินงานในแต่ละโครงการเป็นรายไตรมาส
จากผู้ รั บผิ ดชอบ เพื่อวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เช่น มีการปรับ
แผนการดาเนิน โครงการประจ าปี งบประมาณ 2562 จากโครงการที่ไม่ได้สามารถดาเนินการได้ คือ 1)
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ตาม
เกณฑ์ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เนื่องจากยังไม่มีการ
ตรวจประเมิน คุณภาพภายนอก (สมศ.) และ 2) โครงการอบรมเกณฑ์และตัว บ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายใน ระดั บ อุด มศึก ษา โดยยุ บรวมงบประมาณทั้ง 2 โครงการ มาเป็นโครงการเดีย ว คื อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แทน
ทางสานักประกันคุณภาพการศึกษามีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
และรายงานความก้าวหน้า ผลการดาเนิน ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2562 ต่อกอง
นโยบายและแผน รองอธิการบดีที่กากับดูแลหน่วยงาน และผู้บริหารระดับสูงเป็นรายไตรมาส (QA 62-01501) ดังนี้
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562
ซึ่งผลการดาเนินงานจากวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมไม่
เป็นไปตามแผนเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจากผู้เข้าร่วมบางท่านติด ภารกิจการเรียนการสอน ติดไปราชการ
อื่นๆ ซึ่งจากการตอบรับเข้าร่วมโครงการมายังสานักประกันคุณภาพการศึกษาได้ยืนยันผู้เข้าร่วมฯ เต็ม
จานวนมายังสานักฯ แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการจัดโครงการในปีงบประมาณ 2563 คือ ทางสานักฯ ต้อง
มีการสารวจความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการก่ อนการดาเนินการขออนุมัติโครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ
2563 เป็นไปตามแผนที่กาหนด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.5
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ตารางที่ 1.5 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดโครงการ และผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่

ชื่อโครงการ

สานักประกันคุณภาพการศึกษา
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสานักประกันคุณภาพการศึกษา
2 โครงการอบรมการประกันคุณภาพสาหรับหน่วยงาน
สนับสนุน
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
6 โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ด้วยระบบ CHE QA Online

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้าโครงการ
จานวน
/ ผู้เข้ารับ
เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม
บริการนา
งบประมาณ
โครงการ ความรู้ไปใช้
(จานวน)
ประโยชน์
(ร้อยละ)
จานวน หน่วยนับ แผน ผล แผน ผล
2,870,595 1,312
48,000
8
คน
8
7 82 91.40
38,000
48
คน
48 46 82 91.60

ความพึง
พอใจของผู้
ร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์
ที่ได้รับ (ร้อย
ละ)
แผน ผล

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึง
โครงการ
พอใจของ
บรรลุผลตาม
ผู้รับบริการใน
วัตถุประสงค์
กระบวนการ
ของโครงการ
ให้บริการ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
แผน ผล แผน ผล

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
โครงการ/
กิจกรรมแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด (ร้อยละ)
แผน

ผล

84
84

91.40
91.60

82
82

88.14
87.87

82
82

88.14
87.87

90
90

100
100

130,725

181

คน

181 192

82

85.25

84

85.25

82

84.20

82

85.25

90

100

161,965

166

คน

166 181

82

87.35

84

87.35

82

87.10

84

87.35

90

100

200,660

30

คน

30

30

82

88.50

84

88.50

82

86.50

84

88.50

90

100

54,935

127

คน

127 103

82

88.79

85

88.53

82

88.68

82

88.79

90

100
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หมายเหตุ

ทุก
โครงการ
บรรลุตาม
เป้าหมายที่
กาหนดไว้
ยกเว้น
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ที่

ชื่อโครงการ

7 โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้เข้าโครงการ
จานวน
/ ผู้เข้ารับ
เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม
บริการนา
งบประมาณ
โครงการ ความรู้ไปใช้
(จานวน)
ประโยชน์
(ร้อยละ)
จานวน หน่วยนับ แผน ผล แผน ผล
71,455
65
คน
65 81 82 89.67

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึง
ความพึง
โครงการ
พอใจของผู้
พอใจของ
บรรลุผลตาม
ร่วมโครงการ ผู้รับบริการใน
วัตถุประสงค์
ต่อประโยชน์ กระบวนการ
ของโครงการ
ที่ได้รับ (ร้อย
ให้บริการ
(ร้อยละ)
ละ)
(ร้อยละ)
แผน ผล แผน ผล แผน ผล
84 84.23 82 82.26 84 84.23

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
โครงการ/
กิจกรรมแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด (ร้อยละ)
แผน
90

ผล
100

8 โครงการการกากับติดตามจัดการความรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

71,455

65

คน

65

100

82

89.43

84

84.32

82

83.43

84

84.32

90

100

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสูก่ ารนาเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

177,400

147

คน

147 146

82

87.66

84

87.66

82

88.58

84

87.66

90

100

10 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

416,000

100

คน

100

70

82

87.24

84

85.98

82

86.90

84

85.98

90

100

11 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 "การจัดการ
ความรูส้ ู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม"

1,500,000

375

คน

375 320

82

89.40

82

89.40

82

86.20

84

87.00

90

100
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หมายเหตุ

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
ประเมินตนเอง
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการตรวจประเมินของ
คะแนน
คณะกรรมการ
ประเมินของ
(ให้ระบุข้อที่ดาเนินการ) คณะกรรมการ

5 คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
QA 62-01-101 แผนยุทธศาสตร์สานักประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561-2564
QA 62-01-102 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562
QA 62-01-201 แบบฟอร์มปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน ประจาปีงบประมาณ 2562
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ปฏิทินการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562
QA 62-01-202 เว็บไซต์สานักประกันคุณภาพการศึกษา (https://www.eqa.rmutt.ac.th/)
QA 62-01-301 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
QA 62-01-401 รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
QA 62-01-501 รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562 (รายไตรมาส)
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
- มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ในการดาเนินงานของหน่วยงานที่ชัดเจน
- มี ก ระบวนการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
- มีการมอบหมายภาระงานรายบุคคลในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
- มีการกากับ ติดตาม และนาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบที่ 2 : การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
พันธกิจที่เกี่ยวข้อง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานสนับสนุนต้องให้ความสาคัญในการสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถ
นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
นิยามศัพท์ :
ความพึง พอใจของผู้ ใ ช้ งาน หมายถึ ง การประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งานภายในและภายนอก
หน่วยงาน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งจะพิจารณาจากประเด็นที่สาคัญ คือ ความพึงพอใจด้านความ
ถูกต้อง ด้านความเป็นปัจจุบัน ด้านความสะดวกต่อการสืบค้น และด้านการนาไปใช้ประโยชน์
มีระบบฐานข้อมูล/สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงาน หมายถึง ระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงานซึ่งข้อมูลอาจจาแนกตามโครงสร้าง/พันธกิจของหน่วยงานซึ่งเป็นระบบที่ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการดาเนินงานและข้อมูลป้อนกลับที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงานอย่างครบถ้วน
2. ฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศมี ค วามถู ก ต้ อ ง เป็ น ปั จ จุ บั น สะดวกต่ อ การสื บ ค้ น เผยแพร่ แ ละ
การนาไปใช้ประโยชน์ โดยจัดเก็บในระบบเอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. มีข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนตามโครงสร้าง/พันธกิจหลักของหน่วยงานอย่างครบถ้วนและ
สามารถนาไปใช้ในการอ้างอิงได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของระบบที่กาหนดในเกณฑ์ข้อที่ 1
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
5. น าผลการประเมิ น มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาการจั ด การฐานข้ อ มู ล และระบบสารสนเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. มีระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงานอย่างครบถ้วน
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษามีพันธกิจ ดังนี้
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล
2. สร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทุกระดับ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
4. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อนาผลมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยสานักประกันคุณภาพการศึกษา มี การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานภายในของ
สถาบันและเพื่อให้มีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สานักประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดให้มี
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล
เพื่อให้หน่วยงานดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) สาหรับหน่วยงานที่จัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุน ให้ดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทาและผ่านการวิพากษ์จาก
อาจารย์ ที่เป็ น ผู้ ป ระเมิน ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดังนั้น สานักประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ดังต่อไปนี้ (เว็บไซต์สานัก
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา : www.eqa.rmutt.ac.th และ Facebook ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
1.1 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ซึ่งจาแนกเป็นคู่มือของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และคู่มือของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้จัดทาในปีการศึกษา 2557 และปี
การศึกษา 2558 จานวน 4 เล่ม (QA62-02-101-104) และจัดทาคู่มือการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ปี การศึกษา 2559 โดยได้ปรับแก้แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของระดับ
หลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 1 เล่ ม และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา 1 เล่ ม (QA62-02-105) และในปี
การศึกษา 2561 สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทาคู่มือและแบบฟอร์มการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา (QA62-02-106)
1.2 คู่ มื อ การเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเอง ระดั บ คณะ/วิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ได้ จั ด ท าใน
ปี การศึ กษา 2557 และได้ ป รับ แก้ ในปีการศึ กษา 2558 จานวน 1 เล่ ม (QA62-02-107) ส่ ว นใน
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 - 2560 ได้ ใ ช้ คู่ มื อ การเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเองระดั บ คณะใช้ เ ล่ ม
ที่ ไ ด้ จั ด ท าในปี ก ารศึ ก ษา 2558 และในปี ก ารศึ ก ษา 2561 ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดทามีเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม)
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อทาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีเกณฑ์สาหรับ
ระดับหลักสูตร จานวน 4 ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ จานวน 7 ตัวบ่งชี้ และระดับสถาบัน จานวน 9 ตัวบ่งชี้
รวมทั้งสิ้น จานวน 20 ตัวบ่งชี้ (QA62-02-108) โดยในปีการศึกษา 2561 บังคับใช้ จานวน 10 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 6 ตัวบ่งชี้ (QA62-02-109)
1.3 คู่ มื อ การเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเอง หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ซึ่ ง ได้ จั ด ท าใน
ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จานวน 2 เล่ม ในปีการศึกษา 2559 ปรับคู่มือการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสนับสนุน (จัดทา พ.ศ. 2560) (QA62-02-110) ส่วนในปี
การศึกษา 2560 ปรับคู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสนับสนุน (จัดทา พ.ศ.
2561) (QA62-02-111) และในปีงบประมาณ 2563 มีแผนในการปรับคู่มือการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานสนับสนุน โดยเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และการ
บริหารความเสี่ยง
1.4 คู่ มือผู้ ตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสู ตร ปี การศึกษา 2558 และ
ปีการศึกษา 2559 (QA62-02-112-113) และในปีการศึกษา 2560 สานักประกันคุณภาพการศึกษา
ได้จัดทาคู่มือผู้ ตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตร เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 2558 ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนในปีการศึกษา 2561
สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทาคู่มือผู้ต รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
รวมถึงเพิ่มในส่วนขั้นตอนในการกรอกผลตรวจในระบบ CHE QA Online เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถ
กรอกผลการตรวจในระบบได้ (QA62-02-114) และคู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน
ประจาปี 2561 (QA62-02-115)
1.5 ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทาคู่มือการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CHE QA 3D) (QA 62-02-116)
1.6 ฐานข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ใ ช้ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของปี ก ารศึ ก ษา 2557 ปีการศึกษา 2561 จานวน 2 ฐานข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ทั้งด้าน
จานวนอาจารย์ ประกอบด้วย คุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ จานวนหลักสูตรที่มีรหัสหลักสูตร FTES
แ ผ น แ ล ะ ผ ล ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า เ พื่ อ เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 7 ถึ ง
ปีการศึกษา 2561 อัตราการคงอยู่ อัตราการสาเร็จการศึกษา โดยจาแนกเป็นรายหลักสูตรของแต่ละ
คณะ/วิทยาลัย (QA 62-02-117) สานักประกันคุณภาพการศึกษา นาข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้นจัดทา
เป็น CD และจัดส่งให้คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพิ่มเติมข้อมูล และดาเนินการ
ส่ งกลั บ มาที่ ส านั กประกั น คุ ณภาพการศึ กษาฐานข้ อมูล การประเมินผล SAQ (Self-Assessment
Questionnaire) ระดับ หลั กสู ตร มีความเป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการกรอกข้อมูลจากประธาน
หลักสูตรโดยตรง และทาให้ข้อมูลที่ได้เป็นปัจจุบัน และตรงกันกับความเป็นจริงที่สุด
2. สร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทุกระดับ
2.1 ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสานักประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 “การจัดการความรู้
สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท
จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาบุคลากรระหว่างเครือข่ายการจัดการความรู้และ
ผู้สนใจ โดยการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความสาเร็จ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาการทางานของ บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของเครือข่าย
การจัดการความรู้สู่สังคม และเพื่อเป็นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือข่ายมุ่งสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1. ก า ร บ ร ร ย า ย ท า ง วิ ช า ก า ร “ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ สู่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม ”
2. กิจ กรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สู่ มหาวิทยาลั ยนวัตกรรม”ของ
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี จานวน 7 CoP ได้แก่
CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
CoP 3 การบริการวิชาการ
CoP 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
CoP 5 การบริหารจัดการ
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา
CoP 7 การพัฒนานักศึกษา
เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วสานักประกันคุณภาพการศึกษาได้ทาการรวบรวมผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
ของกลุ่มอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน และกลุ่มนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมนาเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่
ดีภาคบรรยายทั้งหมด คณะกรรมการดาเนินโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 เพื่อ
เป็ น ประโยชน์ ในการศึกษาค้ นคว้าหรื อใช้อ้างอิ งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สามารถใช้ประโยชน์ในทาง
วิชาการด้านต่างๆ รวมถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (ชุมชนนักปฏิบัติจานวน 7 CoP) การ
สรุปการบรรยายพิเศษและการบรรยายทางวิชาการ ไว้ในเว็บไซต์http://www.km12.rmutt.ac.th/
2.2 ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรม
การรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย
ระบบ CHE-QA Online ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562เพื่อ ผู้ใช้งาน
ระบบฐานข้ อ มู ล ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานเพื่อให้หลักสูตรเตรียมการประเมิน
ตนเองระดับ หลักสูตรและจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับ หลัก สูตรผ่านระบบ CHE QA 3D
ระดับหลักสูตร โดย ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมิน ระดับหลักสูตร และส่งผลการ
ประเมิ น ให้ ส านั ก งาน คณะกรรมการการอุด มศึก ษาทราบผ่ านระบบฐานข้อมู ล ด้ านการประกั น
คุณภาพ (CHE QA Online) ฐานข้อมูลการประเมินผล SAQ (Self-Assessment Questionnaire)
ระดับหลักสูตร สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการกากับติดตามหลักสูตรใหม่ที่เริ่มดาเนินการ และเป็น
การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีข้อมูลปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลใน
เว็บไซต์ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา (QA62-02-118)
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3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก
3.1 ฐานข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ใ ช้ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของปี ก ารศึ ก ษา 2557 ปีการศึกษา 2561 จานวน 2 ฐานข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ทั้งด้าน
จานวนอาจารย์ ประกอบด้วย คุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ จานวนหลักสูตรที่มีรหัสหลักสูตร FTES
แ ผ น แ ล ะ ผ ล ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า เ พื่ อ เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 7 ถึ ง
ปีการศึกษา 2561 อัตราการคงอยู่ อัตราการสาเร็จการศึกษา โดยจาแนกเป็นรายหลักสูตรของแต่ละ
คณะ/วิทยาลัย (QA 62-02-117) สานักประกันคุณภาพการศึกษา นาข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้นจัดทา
เป็น CD และจัดส่งให้คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพิ่มเติมข้อมูล และดาเนินการ
ส่งกลับมาที่สานักประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทาคู่มือการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CHE QA 3D)
3.3 ในปีการศึกษา 2561 สานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีได้จัดทามีเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ตามอัต ลักษณ์ เอกลักษณ์ และ
บริบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อทาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีเกณฑ์สาหรับระดับหลักสูตร จานวน 4 ตัว
บ่งชี้ ระดับคณะ จานวน 7 ตัวบ่งชี้ และระดับสถาบัน จานวน 9 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น จานวน 20 ตัว
บ่งชี้ โดยในปีการศึกษา 2561 บังคับใช้ จานวน 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 4 ตัวบ่งชี้ และตัว
บ่งชี้ระดับสถาบัน 6 ตัวบ่งชี้
3.4 การประเมินผล SAQ ระดับหลั กสูตร ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินการ
พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ค าแนะน าของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 เพื่อลดความเสี่ยงหรือเฝ้าระวัง
ของการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรพันธุ์ใหม่ (จานวน 8 หลักสูตร)
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา และคุณจริยา โอ๊ะดา จึงร่วมกันจัดทาการประเมินผล
SAQ (Self-Assessment Questionnaire) ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร ต า ม เ ว็ บ ไ ซ ต์
https://forms.gle/xpFhBiMYUumsUJug7 จุดประสงค์เพื่อให้ประธานหลักสูตรที่มีความเสี่ยง หรือ
เฝ้าระวัง ได้ประเมินตนเองตามกรอบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ.2558 ตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เนื่องจากเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายของมหาวิทยาลัย จะต้องทาให้ทุกหลักสูตร “ผ่าน” ร้อย
ละ 100 (ผ่านทุกหลักสูตร 114 หลักสูตรจาก 114 หลักสูตร) โดยสานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้
ส่ งบั น ทึกข้อความ (QA62-02-118) เพื่อให้ ประธานหลั กสู ตรทั้ง 9 หลั กสู ตรกรอกข้อมูล เกี่ยวกั บ
สถานภาพหลักสูตร จานวน-คุณสมบัติ-คุณวุฒิ-ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พร้ อ มแนบไฟล์ ผ ลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและประเมิ น ตนเองว่ า ได้
มาตรฐาน (ผ่าน) หรือไม่ได้มาตรฐาน (ไม่ผ่าน) หากไม่ผ่านท่านมีแนวทาง กิจกรรม/โครงการใดบ้าง ที่
จะปรับปรุงแก้ไขให้ผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตรตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลเหล่ านี้ และมหาวิทยาลัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป
4. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อนาผลมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนา
ผลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย
4.1 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ในปีการศึกษา 2557 ถึง ปีการศึกษา 2561 (QA 62-02-119)
4.2 สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561 ที่
ใช้เกณฑ์การประเมิน ของ สกอ. ในปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2561 (QA 62-02-120)
4.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ในปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2561
(QA
62-02-121)
4.4 ฐานข้อมูล รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิช าที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557-2562
(QA 62-02-122)
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ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  2. ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นเผยแพร่และการ
นาไปใช้ประโยชน์ โดยจัดเก็บในระบบเอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลการดาเนินงาน
1. ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีวิธีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบ และนามาออกแบบตารางและวิธีการนาเสนอให้ตรงกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้นส่งไปยังหน่วยงานที่จัดการศึกษา(คณะ/วิทยาลัย) ให้
ตรวจสอบ ปรับแก้ เพิ่มเติมให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยระบุ วัน/เดือน/ปี ของการยืนยันข้อมูล แล้ว
สานักประกันคุณภาพการศึกษารวบรวม และจัดทาเป็นฐานข้อมูลใส่ CD จัดส่งให้ทุกคณะ/วิทยาลัย
เมื่อหน่วยงานได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอกแล้วผู้รับผิดชอบการประสานงาน
ของคณะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลอีกครั้งให้ตรงกับข้อมูลพื้นฐาน (Common data
set) ในระบบ CHE-QA ONLINE
สาหรับข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/
วิทยาลัย และระดับสถาบัน ผู้รับผิดชอบแต่ละคณะตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาฯ ที่ อ ยู่ ใ นระบบเอกสาร (รายงานผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา)
กั บ ผลการตรวจประเมิ น ฯ ในระบบ CHE-QA ONLINE ให้ ค รบถ้ ว นและตรงกั น หากพบความ
คลาดเคลื่อนต้องประสานกับทีมคณะกรรมการตรวจประเมิน และหาข้อสรุป แล้วส่งผลการตรวจ
ประเมินฯ ไปในระบบ CHE-QA ONLINE
ฐานข้อมูลการประเมินผล SAQ (Self-Assessment Questionnaire) ระดับหลักสูตร มี
ความเป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการกรอกข้อมูลจากประธานหลักสูตรโดยตรง และทาให้ข้อมูลที่ได้
เป็นปัจจุบัน และตรงกันกับความเป็นจริงมากที่สุด
2. ฐานข้อมูลมีความสะดวกต่อการสืบค้นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ในเว็บไซต์ สารอง
ข้อมูลลงแผ่น CD รวมทั้งมีระบบเอกสารที่หน่วยงานสามารถทาสาเนาข้อมูลได้ นอกเหนือจากที่กล่าว
มาข้างต้น สานักประกัน คุณภาพการศึกษา ยังได้นาข้อมูล /แบบฟอร์ม รวมถึงคู่มือต่างๆ ที่สานัก
ประกัน คุณภาพการศึกษาจั ดทาขึ้ น เพื่อประชาสั มพันธ์โ ครงการ/กิจกรรม และข่าวสารข้อมูล ที่
เกี่ย วข้ องกับ การประกัน คุณภาพการศึกษา โดยได้ ประชาสั มพันธ์ เผยแพร่ไปยัง กลุ่ มเป้ าหมายที่
เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ฐานข้ อ มู ล การประเมิ น ผล SAQ (Self-Assessment Questionnaire) ระดั บ หลั ก สู ต ร
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการกากับติดตามหลักสูตรใหม่ที่เริ่มดาเนินการ และเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร (QA 62-02-123)
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ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  3. มีข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนตามโครงสร้าง/พันธกิจหลักของหน่วยงานอย่างครบถ้วน
และสามารถนาไปใช้งานได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของระบบที่กาหนดในเกณฑ์ข้อที่ 1
ผลการดาเนินงาน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 ถึ ง 2561 ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ข้ อ มู ล และสารสนเทศ
ที่สัมพันธ์กับพันธกิจหลักครบถ้วน และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปแบบ
ข อ ง เ อ ก ส า ร แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ไ ด้ กั บ ร ะ บ บ CHE-QA ONLINE ก า ร น า ข้ อ มู ล ข อ ง
ส านั กประกัน คุ ณภาพการศึก ษาไปใช้ ประโยชน์ พบว่า ในส่ ว นของ CD ที่ เ ป็ นข้ อ มูล พื้ น ฐานนั้ น
หลั ก สู ต รและคณะได้ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ค รบถ้ ว น ซึ่ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ ป ระสานงานกั บ คณะ
ที่รับผิดชอบตรวจสอบ และพบว่าข้อมูลตรงกับรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2561 สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้นาเสนอรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณ ภาพการศึ ก ษา ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริก ารวิ ช าการและวิ จั ย สภาวิ ช าการ และสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมและสภาทั้ง 2 สภา จะมีข้อเสนอแนะที่ทุกคณะ/วิทยาลัย จากปีการศึกษา
2560 จะสามารถนาไปผนวกรวมกับผลการวิเคราะห์ (SWOT) ของหน่วยงานซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
หลั กสู ตรและการบริ ห ารงานของคณะ/วิ ทยาลั ยได้ ดัง มติรายงานการประชุมสภามหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 8/2562 วันพุธที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 (QA 62-02-124)
ฐานข้อมูลการประเมินผล SAQ (Self-Assessment Questionnaire) ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการกากับมาตรฐาน ของหลักสูตรใหม่ หลังจากที่ประธานหลั กสูตรกรอกข้อมูลแล้ว สานัก
ประกันคุณภาพการศึกษาได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ในที่ประชุมของ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สิริแข พงษ์
สวัส ดิ์) ที่ป รึ กษามหาวิทยาลั ย (ผศ.สมควร สนองอุทัย) และผู้ อานวยการส านักประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นา จากนั้ น ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ ที่ ป รึ ก ษา
มหาวิทยาลัย และผู้อานวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา ติดต่อประสานงาน และประชุม
ร่วมกับหลักสูตร เฉพาะในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจั ดการหลักสูตรดังกล่าว ให้ได้ผลการประเมิน
“ผ่าน” ทุกหลักสูตร (QA 62-02-125)
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ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้พัฒนาแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล และได้สารวจความพึงพอใจจากบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย
และหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ที่เกี่ยวข้อง โดยทาการจัดส่ งผ่ านระบบสารบรรณ ไปยังเจ้าหน้าที่และ
อาจารย์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย
สาหรับปีการศึกษา 2561 สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้พัฒนาแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล และได้สารวจความพึงพอใจจากบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย และ
หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จากการจัดส่งผ่านระบบสารบรรณ เป็นระบบ Google Form โดย
กาหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ/วิทยาลัย และประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจาหลักสูตรๆ โดยมีผลการสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล ของสานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
ประเด็น
1. สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน
2. ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศถูกจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบและถูกพัฒนาให้เป็นปัจจุบนั พร้อมใช้งาน
3. การเข้าถึงข้อมูล ทาได้ง่ายและสามารถนาไปพัฒนาหรือใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์ของท่าน
4. มีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพื่อสามารถศึกษาแนวโน้ม
ของงานได้
5. ข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือได้
6. หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติมสามารถสอบถามจาก
ผู้รับผิดชอบได้
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิน้

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2559
2560
2561
4.26

4.09

4.06

4.24

4.00

4.06

4.26

4.00

4.00

4.15

4.18

4.12

4.16

4.00

4.06

4.16

4.27

4.29

4.20

4.09

4.10

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล จากคณะ/วิทยาลัย
พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.10) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินใน
ปีการศึกษา 2559 และมีระดับคะแนนใกล้เคียงกับปีการศึกษา 2560 แต่พบว่าในปีการศึกษา 2561
มีระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในประเด็นที่ 2 ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศถูกจัดเก็บอย่าง
เป็น ระบบและถูกพัฒ นาให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน และพบว่าประเด็นที่ 6 หากต้องการข้อมูล
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
เพิ่มเติมสามารถสอบถามจากผู้รับผิดชอบได้ ที่มีระดับความพึงพอใจเพิ่มขั้นจากปีการศึกษา 2559
และ 2560 ตามลาดับ และประเด็นคาถามที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด และควรจะได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ประเด็นที่ 3 การเข้าถึงข้อมูล ทาได้ง่ายและสามารถนาไปพัฒนา
หรือใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของท่าน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 โดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ อื่น ๆ ที่
ระบุ ว่า ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสามารถติ ด ต่อ สอบถามได้ ส ะดวก แต่ การเข้ า ถึ งระบบฐานข้ อ มูล หรื อระบบ
สารสนเทศยังต้องพัฒนาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูล SAQ ของสานักประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประเด็น
ความพึง
พอใจ
1. ฐานข้อมูล SAQ (Self-Assessment Questionnaire) ถูกจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ และถูกพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน

4.10

2. การเข้าถึงฐานข้อมูล SAQ (Self-Assessment Questionnaire) ทาได้
ง่าย

3.98

3. ฐานข้อมูล SAQ (Self-Assessment Questionnaire) ทาให้หลักสูตร
ทราบสถานะของตนเอง

4.02

4. ฐานข้อมูล SAQ (Self-Assessment Questionnaire) สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

4.00

คะแนนเฉลี่ยรวม
ข้อเสนอแนะ ควรมีฐานข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหลักสูตร (1 คน) QA 62-02-126

4.03

  5. น าผลการประเมิ น มาใช้เ ป็ นข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาการจั ด การฐานข้ อ มูล และระบบสารสนเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงาน
จากผลการประเมินข้างต้นจะเห็นว่าประเด็นที่มีความพึงพอใจต่าสุด และควรได้รับการแก้ไข
ปรับปรุง ได้แก่ ประเด็นที่ 3 การเข้าถึงข้อมูล ทาได้ง่ายและสามารถนาไปพัฒนาหรือใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของท่าน ซึ่งการปฏิบัติงานด้านจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เป็นหน้าที่ข อง
ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศมี หน้าที่และความรับผิดชอบงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษามีภารกิจด้านการประมวลผล วิเคราะห์สรุปผล และจัดทารายงานเสนอ
ผู้บริหาร วิเคราะห์ข้อมูลด้านการประปันคุณภาพ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ บริหารจัดการ
ข้อมูลระบบสาระสนเทศ โดยจัดเก็บรวบรวม ประสานงานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติจาเป็น
ในการประกันคุณภาพซึ่งมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานดังกล่าวเพียง 1 คน อีกทั้งยังขาดความชานาญใน
การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
จากตารางที่ 2 สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้นาผลการประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษา
2562 โดยมีผู้ เสนอแนะให้ ห ลั กสูตรที่ได้รับการปรับปรุง หรือหลักสู ตรใหม่ ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปี พ.ศ.2558 เพื่ อ ท าให้ ผู้ บ ริ ห ารคณะ ประธานหลั ก สู ต ร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรที่ทางานเกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพการศึกษาทราบถึงสถานะ
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งสานักประกันคุณภาพการศึกษา กาลังดาเนินการ
ปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข้อมูลดังกล่าวอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรต่อไป (QA 62-02-128)
ดังนั้น ในปี 2562 สานักประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อบรรจุเข้ารับตาแหน่งในฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ แต่พบว่ายังไม่มีบุคคลใดที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (QA 62-02-129) จึงได้ดาเนินการเปิดอีกรอบในปี 2563
เพื่อบรรจุเข้ารับตาแหน่งในฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ โดยมีหน้าที่ในการจัดทาเป็นระบบ
ฐานข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้ว น การเข้าถึงข้อมูล ทาได้ง่าย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา และรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification
Register : TQR) และสอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ตามอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ และบริบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561 ต่อไป

ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

4 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
ประเมินตนเอง
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการตรวจประเมินของ
คะแนน
คณะกรรมการ
ประเมินของ
(ให้ระบุข้อที่ดาเนินการ) คณะกรรมการ

5 คะแนน
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
QA 62-02-101 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) ประจาปีการศึกษา
2557
QA 62-02-102 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) ประจาปีการศึกษา
2557
QA 62-02-103 คู่มือการเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการหรือการดาเนินงานของหลักสูตร สาหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2558
QA 62-02-104 คู่มือการเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการหรือการดาเนินงานของหลักสูตร สาหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
QA 62-02-105 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559
QA 62-02-106 คู่มือและแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาหรับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 2558
QA 62-02-107 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2558
QA 62-02-108 เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
QA 62-02-109 มติรายงานการประชุมสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2562
QA 62-02-110 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสนับสนุน (จัดทา พ.ศ. 2560)
QA 62-02-111 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสนับสนุน (จัดทา พ.ศ. 2561)
QA 62-02-112 คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
QA 62-02-113 คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
QA 62-02-114 คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 2558 ปีการศึกษา 2561
QA 62-02-115 คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน ประจาปี 2561
QA 62-02-116 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CHE QA 3D)
QA 62-02-117 ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
QA 62-02-118 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ ประธานหลักสูตรพันธุ์ใหม่กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม SAQ
QA 62-02-119 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน ในปีการศึกษา 2557 ถึง ปีการศึกษา 2561
QA 62-02-120 สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561 ที่ใช้
เกณฑ์การประเมิน ของ สกอ. ในปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2561
QA 62-02-121 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ในปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2561
QA 62-02-122 ฐานข้อมูลรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557-2562
QA 62-02-123 เว็บไซต์ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
QA 62-02-124 มติรายงานการประชุมสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 8/2562
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หมายเลขเอกสาร
QA 62-02-125
QA 62-02-126
QA 62-02-127
QA 62-02-128
QA 62-02-129

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
วาระการประชุมเรื่องฐานข้อมูล SAQ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล สานักประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบกรอกฐานข้อมูล SAQ ประจาปีการศึกษา 2562 (กาลังดาเนินการ)
บันทึกข้อความรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุเข้ารับตาแหน่ง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
- มีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน อย่างครบถ้วน
- ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบได้โดยตรงทางโทรศัพท์ Line และอีเมล์
แนวทางเสริมจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- การเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ทาได้ยาก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรมีการจัดทาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
และหาวิธีเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศให้เข้าถึงง่าย
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริหารทรัพยากรบุคคล
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานสนับสนุนจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมโดยต้องมีระบบการวิเคราะห์ภาระงาน
และสมรรถนะให้สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุกับพันธกิจและเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนพัฒ นาบุคลากรโดยการวิเคราะห์ ภาระงานและสมรรถนะบุคลากรที่จาเป็นให้ส อดคล้ องกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
2. มีการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพให้กับบุคลากรและมีผลการดาเนินงานตามระบบ
(ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ)
3. บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์/สมรรถนะวิชาชีพ ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
สายงานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ)
4. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกของสานักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากรในหน่วยงาน
5. มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมต่อการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยการวิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะบุคลากรที่จาเป็นให้สอดคล้องกับภารกิจที่

ได้รับมอบหมายและดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีอัตราบุคลากร ทั้งสิ้น จานวน 8 อัตรา โดยแบ่งตามประเภทได้ ดังนี้
- ผู้บริหาร
1
คน
- พนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)
5
คน
- พนักงานราชการ (นักวิชาการศึกษา)
1
คน
- ลูกจ้างประจา (พนักงานพิมพ์)
1
คน
รวม
8
คน
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประเภทของบุคลากร
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม (คน)
1. ข้าราชการ
1
1
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
3
2
5
3. พนักงานราชการ
1
1
4. ลูกจ้างประจา
1
1
รวมทั้งสิ้น
5
2
1
8
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
โดยรวมของหน่วยงานและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเป็นสาคัญ จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ภาระ
งานและสมรรถนะบุคลากรที่จาเป็นต่อหน่วยงานและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ที่กาหนดไว้
ในคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job Specification) ของ
บุ ค ลากรรายบุ ค คล (QA 62-03-101) และน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นารายบุ ค คล
Individual Development Plan (IDP) ตามความต้ อ งการของบุ ค ลากรและตามความจ าเป็ น ของ
หน่วยงาน และมีการวิ เคราะห์แผนเพื่อเป็นการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน
และมีการกากับติดตามผลประจาปี 2562 – 2565 (QA 62-03-102)
ในปีงบประมาณ 2562 มีการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินระดับนานาชาติ
โดยเปิดรับบุคลากร ด้านงานสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 1
ตาแหน่ ง และ ด้านกากับ ติดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิ ศ (EdPEx , QS
World University Rankings และ QS Stars University Rankings) จานวน 1 ตาแหน่ง
  2. มีการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพให้กับบุคลากรและมีผลการดาเนินงานตามระบบ
(ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ)
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายวิชาชีพให้กับบุคลากร โดยให้
พนักงานมหาวิทยาลัยจัดทาแบบประเมินค่างานตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
ชานาญการ และ ระดับชานาญการพิเศษ ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของต าแหน่ ง และมี ก ารวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพ ความยุ่ ง ยาก และความซั บ ซ้ อ นของงาน ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน (QA 62-03-201) เพื่อนาเสนอต่อกองบริหารงานบุคคล กบม. และมหาวิทยาลัย
พิจารณาตามลาดับต่อไป จากการประเมินค่างานตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 6 อัตรา
ผลปรากฏว่า การประเมินค่างานทุกอัตราผ่านการอนุมัติกรอบตาแหน่งเป็นการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างการรอให้ผู้ครองอัตรามีอายุราชการครบตามเกณฑ์ที่กาหนด กล่าวคือ ผู้บรรจุเข้ารับราชการวุฒิ
ปริญญาตรี จะสามารถยื่นขอกาหนดตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้เมื่ออายุราชการครบ 6 ปี และผู้บรรจุเข้ารับ
ราชการวุฒิปริญญาโท จะสามารถยื่นขอกาหนดตาแหน่งในระดับสูงขึ้ นได้เมื่ออายุราชการครบ 4 ปี ทั้งนี้
สานั กประกัน คุณภาพการศึกษา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ พนักงานมหาวิทยาลัย เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการเตรียมเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าในการ
เขียนคู่มือได้อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเตรียมเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากร
สายสนับสนุนจานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวปัทมาพร พุ่มทับทิม และ นางสาวมุกขรินทร์ คาประสาตร์ และ
ในปี 2562 มี บุ ค ลากรของส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ ยื่ น ขอต าแหน่ ง ช านาญการ กั บ ทาง
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงาน
  3. บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์/สมรรถนะวิชาชีพ ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับสาย
งานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ)
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยให้เข้า
ร่ ว มอบรมในหลั ก สู ต รที่ ด าเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมโดยหน่ ว ยงานภายนอก หลั ก สู ต รที่ ห น่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยดาเนินการ และหลักสูตรที่สานักประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินการจัดเอง ซึ่งบุคลากรทุกคน
ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 1 ครั้ง / คน /
ปี จานวน 7 ราย (QA 62-03-301) สาหรับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
สายงานนั้น สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้ความสาคัญในการให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี และนอกเหนือจากนั้นยังส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม
โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสายงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
1. โครงการเตรียมเข้าสู่ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านพัสดุ
3. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรับรองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวของมหาวิทยาลัย
4. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดกาความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการ
พลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12
ทัง้ นี้สานักประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรรายละ 6,000 บาท

Page 43

ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  4. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกของสานักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา ยังได้มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกให้กับบุคลากร
นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรไว้และเป็นไปตามความต้องการของบุคลากร ได้แก่
1. จัดสถานที่ทางานให้เอื้ออานวยต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
2. มีการจัดหาน้าดื่มและกาแฟไว้บริการ
3. จัดห้องรับประทานอาหารสาหรับบุคลากร และมีการดาเนินการปรับปรุงห้องครัวเพื่อสุขอนามัยของ
บุคลากร ดังนี้
- ติดมุ้งลวดหน้าต่างภายในห้องครัว
- ปรับปรุงระบบน้าทิ้งใต้อ่างล้างจาน
- ติดพัดลมดูดอากาศภายในห้องครัว
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 โดยบุคคลากรที่สามารถลดน้าหนักได้มากที่สุด
(คิดเป็นร้อยละของการลดน้าหนัก) จะได้รับเงินรางวัลจากผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา (เงิน
ส่วนตัว) ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ จานวน 2 รางวัลๆ ละ 500 บาท
5. โครงการสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน โดยผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้มอบเงินส่วนตัว
ไว้ที่ส่วนกลางเป็นจานวนเงิน 6,000 บาท โดบบุคลากรสามารถยืมเงินได้ครั้งละ 3,000 บาท/คน และแบ่ง
จ่ายเงินคืนเดือนละ 1,500 บาทในเดือนถัดไป(โดยไม่คิดดอกเบี้ย)
6. จัดหาอุปกรณ์สานักงานสาหรับบุคลากรรายบุคคลและสาหรับใช้งานส่วนกลางเพิ่มเติม เพื่ออานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องปริ้นเตอร์สี
เครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดา และเครื่องถ่ายเอกสาร
นอกจากการให้ความสาคัญในการจัดสวัสดิการและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นให้กับบุคลากร
แล้ว สานักประกันคุณภาพการศึกษา ยังมีการให้สวัสดิการผ่านการสร้างความร่วมมือและสานสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน ด้วยการจัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระเพลของสานักฯ ในวันที่ 6 เมษายน 2562
และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน ณ ห้องสานักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล
ให้ แ ก่ บุ ค ลากรของส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพฯ และเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ มี ก ารพบปะ พู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเกิดความรักใคร่และสามัคคีในองค์กร
  5. มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมต่อการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดไว้สาหรับบุคลากรแต่ละประเภท โดยกองบริหารงานบุคคล
จะดาเนินการแจ้งหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพร้อมทั้งจัดส่ง
แบบฟอร์มและข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีบุคลากรที่ถูกประเมินจานวนทั้งสิ้น 7
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 5 คน พนักงานราชการ จานวน 1
คน และลูกจ้างประจา จานวน 1 คน
ส านั กประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ด าเนิน การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานตามระบบและขั้ นตอนที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนดไว้ (QA 62-03-501) โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภท จะมี
การประเมินทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการประเมินด้านคุณภาพและปริมาณงาน
2) ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
3) ด้านการรับรู้งานในหน้าที่และการพัฒนา
4) ด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่
สาหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน จะเป็นการประเมินสมรรถนะที่แสดงออกในแต่ละ
สมรรถนะหลัก โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้มีการกาหนด
ระดับค่าเป้าหมายเอาไว้เป็นการเบื้องต้น แล้วดาเนินการประเมินฯ และให้ค่าคะแนนที่ได้โดยผู้อานวยการ
สานักประกันคุณภาพการศึกษา (QA 62-03-502) โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละประเภท
จะแจ้งให้บุคลากรทราบถึงเกณฑ์การประเมินฯ เป็นการล่วงหน้ า และให้บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองเป็นรายบุคคล ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมตามลาดับ หลังจากที่ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจะแจ้งให้บุคลากรทราบผลการ
ประเมินและลงลายมือชื่อรับทราบเป็นรายบุค คลก่อนเสนอผลการประเมินไปยังกองบริหารงานบุคคล ทั้งนี้
หากบุคลากรรายใดไม่ยอมรับผลการประเมินหรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามผู้บังคับบัญชาในประเด็น
ที่สงสัยได้ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งงานและคนร่วมกัน
ภายหลังได้รับแจ้งคาสั่งเลื่อนค่าพนักงานของบุคลากรแต่ละประเภทจากกองบริหารงานบุคคลแล้ว
สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินการแจ้งผลการประเมินฯ ให้กับบุคลากรทราบเป็นรายบุคคล โดย
หากบุคลากรรายใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในผลการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
มหาวิทยาลัย ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งผลการเลื่อนค่าจ้าง โดยจากการประเมินผลการ
ปฏิบั ติ งานตามระบบดังกล่ าว ส่ งเสริม ให้ เ กิดการพัฒ นางานในหน้า ที่และก่อให้ เกิ ดการบริห ารผลการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

5

5

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ
(ให้ระบุข้อที่ดาเนินการได้)

คะแนนประเมิน
ของ
คณะกรรมการ

5
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
QA 62-03-101 คาบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของบุคลากรรายบุคคล
QA 62-03-102 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
QA 62-03-201 การวิเคราะห์และประเมินค่างานสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
QA 62-03-301 รายงานผลการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ
QA 62-03-501 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
QA 62-03-502 แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 3
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
- มีการจัดทาคาบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งเพื่อแสดงขอบเขตและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างชัดเจน
- มีการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าทางสายงานวิชาชีพและมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นตามระบบอย่างชัดเจน เช่น การศึกษาต่อ หรือการพัฒนาศักยภาพรองรับตาแหน่งที่
สูงขึ้น
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสานักฯ เข้ารั บการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมในสายงานที่
ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งการกากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
แนวทางเสริมจุดเด่น
- มีการหมุนเวียนการรับผิดชอบงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานทุกด้านและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรกาหนดให้บุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านการทางานวิจัยเสนอของบประมาณจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อดาเนินการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอกาหนดตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
- สนั บสนุน ให้ บุคลากรศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นเพื่อนาความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อไป
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องค์ประกอบที่ 4 : การบริหารงานภายในองค์กร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยคือผู้บริหารของหน่วยงาน หากผู้บริหารมีศักยภาพใน
การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นผู้นาที่ดี มีธรรมาภิบาลดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ และมีการกากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากร จะส่งผลให้การบริหารงาน
ภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
นิยามศัพท์ :
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการของหน่วยงานสนับสนุนนั้นๆ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ผู้บริหารมีศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กรส่งผลให้การดาเนินงานสามารถบรรลุตามแผน
ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2. ผู้บริหารมีการกากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมายให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกาหนดแนวทางการพัฒนา
หน่วยงาน
4. มีการมอบหมายอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง
5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและบุคลากรซึ่งส่งผล
ให้ผลการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโดยประเมินจากบุคลากรภายในหน่วยงาน
ทั้งหมด ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. ผู้บริหารมีศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กรส่งผลให้การดาเนินงานสามารถบรรลุตามแผน
ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารของสานักประกันคุณภาพการศึกษา (ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา) ร่วมกันประชุมเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานของสานักฯ มีการกาหนด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์การบริหารจัดการ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561-2564) และแผนปฏิบัติงานประจาปี
2562 (QA 62-04-101) ไว้อย่ างชัดเจน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561-2564) ของมหาวิทยาลัย
และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561-2564) ของมหาวิทยาลั ย
และแผนปฏิบั ติราชการประจ าปีของส านักประกันคุณภาพการศึกษา ไปยังบุคลากรของส านักฯ มีการนา
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ อาทิ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.eqa.rmutt.ac.th
ไลน์กลุ่ม QA RMUTT บุคลากรสานักประกันคุณภาพการศึกษา
ผลจากการบริหารจัดการภายในองค์กร ส่งผลให้การดาเนินงานสามารถบรรลุตามแผน ของตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2562 มีการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่กาหนดไว้ในแผน จานวน 13 ตัวบ่งชี้ ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย จานวน 12 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 92.31
  2. ผู้บริหารมีการกากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมายให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริ หารของส านั กประกันคุณภาพการศึกษา มีการกากับติดตามผลการดาเนินงาน โดยการประชุม
สานักฯ ดังนี้
1. ประชุมบุคลากรสานักฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
ราชการ มีการประชุมทบทวนโครงสร้างสานักประกันคุณภาพการศึกษา มอบหมายงานให้บุคลากรตาม
โครงสร้าง มีการกากับติดตามการดาเนินงานในที่ประชุมแต่ละครั้ง และร่วมกันพิจารณาผลการดาเนินงานแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการประชุม จานวน
9 ครั้ง (QA 62-04-201)
- รายงานการประชุมสานักประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 ตุลาคม 2561
- รายงานการประชุมสานักประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561
- รายงานการประชุมสานักประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 มกราคม 2562
- รายงานการประชุมสานักประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562
- รายงานการประชุมสานักประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 9 เมษายน 2562
- รายงานการประชุมสานักประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
- รายงานการประชุมสานักประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562
- รายงานการประชุมสานักประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 3 กันยายน 2562
- รายงานการประชุมสานักประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 11 กันยายน 2562
2. มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และจัดทารายงานผลเป็นรายไตรมาส
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(QA 62-04-102) จานวน 4 ครั้ง และรายงานผลผ่านรองอธิการบดี (ที่กากับดูแลงานประกันคุณภาพ
การศึกษา) เพื่อเสนอกองนโยบายและแผน และมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายไตรมาส)
ปีงบประมาณ
2562
1. ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 3 เดือน
(1 ต.ค.-31 ธ.ค.
61)
2. ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
(1 ต.ค.6131 มี.ค.62)
3. ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 9 เดือน
(1 ต.ค.6130 มิ.ย.62)
4. ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค.6130 ก.ย.62)

จานวน
ตัวชี้วัด
13

13

13

13

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

บรรลุ

ร้อยละ

ไม่
บรรลุ

ร้อย
ละ

4

30.7
7

1

7.69

ไตรมาสที่ 3

บรรลุ

ร้อย
ละ

ไม่
บรรลุ

ร้อย
ละ

7

53.85

-

-

ไตรมาสที่ 4

บรรลุ

ร้อย
ละ

ไม่
บรรลุ

ร้อย
ละ

7

53.83

-

-

บรรลุ

ร้อยละ

ไม่
บรรลุ

ร้อยละ

11

84.62

2

15.38

ผลตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561 - 2564) ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยมีตัวชี้วัด จานวน 13
ตัวชี้วัด ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย จานวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31 ซึ่งมีตัวชี้วัด จานวน 1 ตัวชี้วัดไม่
บรรลุผล คิดเป็นร้อยละ 7.69 คือ ตัวชี้วัด คณะ/วิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ค่าเป้าหมาย 80 ผลการตรวจประเมิน คิดเป็นร้อยละ 75 และ ตัวชี้วัด
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผน ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 1,812,854.00 บาท
ดาเนินการเบิกจ่าย 1,764,060.00 บาท ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงกับค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 97.31 เนื่องจากมีการคืนเงินทดรองราชการเหลือจ่าย อาทิ เงินเหลือจ่ายจากการซื้อ
วัสดุในการจัดอบรมของแต่ละโครงการ มีคืนเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากบางเดือนภาระงาน
ของแต่ละคนเสร็จทันตามกาหนด จึงไม่ได้เบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น
  3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกาหนดแนวทางการพัฒนา
หน่วยงาน
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ และกาหนดแนวทางการพัฒนาสานักฯ เช่น จัดประชุมเพื่อพัฒนากระบวนการทางานและติดตามผล
การดาเนิ นงาน มอบหมายงาน และภาระหน้าที่ความรับผิ ดชอบตามโครงสร้าง มีการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบ การดาเนินงานทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน โดยมีบุคลากรของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทางาน เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
รับรู้ถึงปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดโครงการเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12
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- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2561
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา 2561
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปี
การศึกษา 2561
- คาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประชุมก ากับ ติดตามการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
พร้อมกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
รายการหลักฐาน (QA 62-04-301)
  4. มีการมอบหมายอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารสานักฯ มีการมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคล ดังนี้
1. การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างสานักประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานของ
ฝ่ายต่างๆ ตาม Job description ชัดเจน (QA 62-04-401)
1. นางสาววีรนุช
พานทอง หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อมูล
2. นางสาวปัทมาพร
พุ่มทับทิม หัวหน้างานควบคุมระบบและกลไกการประกันฯ
3. นางสาวอมรศรี
กรดนวม หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการประกันฯ
4. นางสาวมุกขรินทร์ คาประสาตร์ หัวหน้างานติดตามและตรวจสอบการประกันฯ
5. นางสาวกนกพร
ศรีใสย์
หัวหน้างานธุรการ
6. นางสาวจริยา
โอ๊ะดา
นักวิชาการศึกษา
7. นายนันทชัย
ชินาศัย
พนักงานพิมพ์ ส 3
2. การอนุญาตให้บุคลากรไปช่วยราชการ โดยสานักงานอธิการบดี ได้ขออนุญาตยืมตัวพนักงาน
ราชการ ราย นายสันติ เกษมวัฒนปัญญา นักวิชาการศึกษา ช่วยปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ซึ่งผู้บริหารสานักฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวไปทาหน้าที่รับผิดชอบงานที่
เป็นหนึ่งพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยนั้น จะเป็นการช่วยพัฒนาระบบและกลไกในการติดตามงานด้าน
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันงานด้าน
บริการวิชาการแก่สังคมยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ประกอบกับนายสั นติเป็นผู้มีประสบการณ์ในเรื่องการ
บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเห็นว่า
จะเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวม และไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักประกันฯ
แต่อย่างใด
3. การมอบหมายหน้าที่ ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมในการประชุมต่างๆ แทนตามความเหมาะสม
และตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแทนในแต่ละด้านได้มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถติดตามผลการดาเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ โดยในการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมแทนนั้น จะมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
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  5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและบุคลากรซึ่งส่งผล
ให้ผลการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหารโดยประเมินจากบุคลากรภายใน
หน่วยงานทั้งหมด ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
ผู้อานวยการของสานักฯ มีการบริหารงานโดยการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของสานักฯ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารของสานักประกันคุณภาพการศึกษา มีการติดตามผล
การดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการประชุมติดตามเพื่อนามา
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (QA 62-04-201)
ไตรมาสที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2562
ไตรมาสที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2562
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ไตรมาสที่ 4 วันที่ 11 กันยายน 2562
ผลจากการบริ หารจัดการ ส่ งผลให้การดาเนินงานมี ประสิ ทธิผ ล สามารถบรรลุตัว ชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี จานวน 12 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ
92.31
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารของสานักประกันคุณภาพการศึกษา มีนโยบายขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ (2561-2564) ถ่ายทอดสู่การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2562 โดยกาหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมพิจารณาและแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังตาราง
ตารางที่ 4.2 แผน/ผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562

1. มุมมองด้านผูร้ ับบริการ
(Customer Perspective)

จานว
น
ตัวชี้วั
ด

2

ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

ไม่บรรลุเป้าหมาย

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อย
ละ

2

100.0
0

-

-

-
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2. มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน(Internal Process)

7

6

85.71

1

14.2
9

3. มุมมองด้านการเรียนรู้และ
เติบโต (Learning & Growth
Perspective)

2

2

100.0
0

-

-

4. มุมมองด้านการเงิน
(Financial Perspective)

2

1

50.00

1

50.0
0

13

11

84.62

2

15.3
8

รวม

คณะ/วิทยาลัย มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์
สกอ.อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ค่า
เป้าหมาย 80 ผลการตรวจประเมิน
คิดเป็น
ร้อยละ 75 เนื่องจากบางคณะยังไม่
เข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งทางสานักฯ ได้
สารวจความต้องการ และวิเคราะห์
ปัญหา จึงจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาทิ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
คานวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละ
หลักสูตร โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน วิเคราะห์และ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

-

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินตามแผน ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน 1,812,854.00
บาท ดาเนินการเบิกจ่าย
1,764,060.00 บาท ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 97.31

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทาง Facebook ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านทางไลน์กลุ่ม
QA RMUTT และ กลุ่มไลน์ QA เครือข่าย มีการดาเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้อง (QA 62-04-501)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีคาสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้าง
สานักฯ โดยมอบหมายให้ผู้ รั บผิ ดชอบในแต่ล ะงาน รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้รั บมอบหมาย
รวมทั้งรายงานปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (QA 62-04-201)
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหารของสานักฯ มีระบบการบริหารจัดการที่เปิดเผย
ตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบกระบวนการดาเนินการต่างๆ ได้ ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานด้านการเบิก
จ่ายเงินของสานักประกันคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีการแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ www.eqa.rmutt.ac.th เช่น แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร แบบฟอร์มการจัดการความรู้ คู่มือการใช้งาน CHE QA Online 3D รายชื่อผู้ผ่าน
การอบรมผู้ตรวจประเมิ นคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน เป็นต้น (QA 62-04502)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสานักฯ มีส่วนร่วมรับรู้ และ
ร่วมคิดร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ โดยผ่านการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมทุกครั้ง
(QA 62-04-201) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ และตัดสินใจ
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) มีการมอบอานาจให้หัวหน้างาน ควบคุมและกากับ
ดูแลดาเนินงานในแต่ละฝ่าย รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะทางานชุดต่างๆ ของสานักฯ เช่น คณะกรรมการ
ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการ
ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการ
ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2561 เป็นต้น
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารสานักฯ ใช้อานาจกฎหมาย กฎระเบียบในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การให้
บุคลากรรับทราบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ และสานั กประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งถือปฏิบัติ
9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารสานักฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาด้านการทางาน ด้านความรู้ เพื่อมาใช้ในการพัฒนางานของตนเอง เปิดโอกาสให้บุคลากรมีสิทธิและ
เสรีภาพโดยเท่าเทียมกัน อาทิ การขออนุญาตเข้ารับการอบรม การขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย การลาพักผ่อน เป็นต้น
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการประชุมเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปเป็นมติของการประชุมในประเด็ นต่างๆ เพื่อให้การบริหาร
สานักฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้ทาแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลและฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจจากบุคลากรทั้งหมด จานวน 7 คน (QA 62-04-503) โดยมี
เกณฑ์การพิจารณาผลการประเมิน คือ
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
และทาการวิเคราะห์ผล พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อานวยการ
สานักประกันคุณภาพการศึกษา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.53 อยู่ในระดับดี โดยเปรียบเทียบผลการประเมิน
ในปี 2561 - 2562 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิ บาลของผู้อานวยการสานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561-2562
รายการ
1. มีการบริหารงานอย่างมีระบบ มีการวางแผนงานตามวัตถุประสงค์หน่วยงาน
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. มีการบริหารงานที่เหมาะสมใช้ทรัพยากร งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด
3. ได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจจากหน่วยงานภายในสถาบันและหน่วยงานภายนอก
4. มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงานทั้งด้านลบและด้านบวกทุกกรณี
5. มีกระบวนการทางานเปิดเผยตรงไปตรงมา
6. รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและบุคคลากรภายนอก
7. มีการบริหารงานแบบกระจายงานตามโครงสร้างอย่างเหมาะสม
8. เคารพ กฎ ระเบียบ ของสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. มีความยุติธรรม ให้ความเสมอภาค กับบุคลากรภายในและภายนอก
10. บริหารงานภายในหน่วยงานโดยใช้หลักการหาข้อสรุปจากข้อคิดเห็น ของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ปี 2561
ปี 2562
3.71
3.57
3.43

3.29

3.57
3.43
3.43
3.57
3.43
3.86
3.29
3.71

3.43
3.14
3.86
3.43
3.57
4.14
3.57
3.29

3.54

3.53

ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
ประเมินตนเอง
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ
(ให้ระบุข้อที่ดาเนินการ)

คะแนนประเมิน
ของ
คณะกรรมการ

5 คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
QA 62-04-101 แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561-2564) แผนปฏิบัติงานประจาปี 2562
QA 62-04-102 รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ สานักประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562
QA 62-04-201 รายงานการประชุมสานักประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562
QA 62-04-301 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
QA 62-04-401 โครงสร้างสานักประกันคุณภาพการศึกษา
QA 62-04-501 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
QA 62-04-502 ข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่
QA 62-04-503 แบบสอบถามเพื่อประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 4
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. ผู้บริหารมีการวางแผนการทางานล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. ผู้บริหารมีการมอบหมายงานและติดตามผลการดาเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
แนวทางเสริมจุดเด่น
- ผู้บริหารมีการสนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรไปพัฒนาความรู้เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้หน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา
- บุคลากรภายในหน่วยงานขาดทัศนคติและเจตคติเชิงบวกบางเรื่องต่อการบริหารงานของผู้บริหารและบุคลากร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสและหาแนวทางในการปรับทัศนคติและเจตคติของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารองค์กรและ
บุคลากร
2. ผู้บริหารควรให้บุคลากรมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ พัฒนาความรู้ด้าน
อื่นๆ และสามารถทางานแทนกันได้ เพื่อการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น
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องค์ประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพของหน่ ว ยงาน ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารจั ด การที่
หน่วยงานสนับสนุนต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกคนของหน่ วยงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
นิยามศัพท์ :
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สาคัญ คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
และมีการดาเนินการตามระบบ
2. มีคู่มือ/แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากร
ภายในให้สามารถทางานทดแทนกันได้
3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมาและดาเนินการ
ตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม (improvement plan)
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการและผู้รับบริการ
5. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ผลการดาเนินงาน :
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน และมีการดาเนินการตามระบบ
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ร ะบบและกลไกประกั น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านที่
เหมาะสมตามภาระงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสานักประกันคุณภาพการศึกษา และมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยหลักการวงจร
คุณภาพ PDCA ดังนี้
P: สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา มทร.ธัญบุ รี มอบหมายผู้ รั บผิ ดชอบในการกากับตั ว ชี้วัดทั้ ง 6 องค์ประกอบ ซึ่ ง
สอดคล้องกับภาระงานของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทาแผนการดาเนินงานและ
เป้าหมายการประกันคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมีการแจกคู่มือ เอกสาร
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ข้ อ มู ล ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ ใ ห้ ผู้ รั บ ม อ บ ห ม า ย
ในแต่ละองค์ประกอบนาไปศึกษาและจัดเก็บเอกสารต่อไป
ตารางที่ 5.1 แสดงเป้าหมาย และผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ
ชื่อตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี

5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 : การจัดการฐานข้อมูล
หรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนพันธกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 3 : การบริหารทรัพยากร
บุคคล
องค์ประกอบที่ 4 : การบริหารงานภายใน
องค์กร

5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 5 : ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพ

5 ข้อ

5 ข้อ
5 ข้อ

ผลการ
ผู้กากับตัวชี้วัดและจัดทา
ดาเนินงาน
ข้อมูล
5 ข้อ
ผอ.สปศ. และ น.ส.กนกพร
ศรีใสย์ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
5 ข้อ
น.ส.วีรนุช พานทอง
ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและ
สารสนเทศ
5 ข้อ
น.ส.อมรศรี กรดนวม
งานบุคลากร
5 ข้อ
น.ส.ปัทมาพร พุ่มทับทิม
และ น.ส.จริยา โอ๊ะดา
ฝ่ายพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
5 ข้อ
น.ส.ปัทมาพร พุ่มทับทิม
และ น.ส.จริยา โอ๊ะดา
ฝ่ายพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
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ตน

กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 6 : ระบบกลไกการ
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย





5
ข้อ

5 ข้อ

น.ส.มุกขรินทร์ คาประ
สาตร์
ฝ่ายพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

D: ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล และจั ด ท าเอกสารตาม
องค์ประกอบทุกตัวบ่งชี้ที่ตนเองรับผิดชอบ และมอบหมายให้เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของส านักประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ ว จึงนารายงาน SAR ฉบับร่างมอบให้
ผู้ อ านวยการส านั ก ประกั น เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และเชื่ อ มโยงในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ
C: สานักประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษาประชุม
สานักประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด มอบให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบไปดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเล่มรายงานการ
ประเมินตนเองให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ
A: จัดทาหนังสือให้ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษาลงนาม เพื่อส่งเล่มรายงานการ
ประเมินตนเองไปยังคณะกรรมการการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน และเตรียมความ
พร้อมเพื่อรอรับการตรวจประเมินตามวันเวลาที่กาหนด ทั้งนี้สานักประกันฯ จะนาผลการประเมินและ
ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการมาจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อนาไปปรับปรุงกระบวนการทางานต่อไป (QA
62-05-101)
 2. มีคู่มือ/แนวทางขั้น ตอนการปฏิบัติงานภายในหน่ว ยงาน รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
บุคลากรภายในให้สามารถทางานทดแทนกันได้
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา จัดทาแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) รวมทั้ง
คู่มือต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เกณฑ์และตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ก่อนที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับบุคลากรทุกระดับ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ดั ง นั้ น ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง จั ด ท าคู่ มื อ และแนวทางในการ
ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในทั้ ง ระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ ระดั บ สถาบั น และ
หน่วยงานสนับสนุน (QA 62-05-201) เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษากระบวนการดาเนินงานจากคู่ มือและ
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเอกสารดังกล่าวถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา www.eqa.rmutt.ac.th อาทิ แบบฟอร์มการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

3. มีแ ผนพั ฒ นาคุณภาพการปฏิบั ติงานจากผลการประเมิ นและข้อ เสนอแนะจากปี ที่ผ่ า นมาและ
ดาเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม (improvement plan)
ผลการดาเนินงาน
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ตน

กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และตรวจสอบตามคู่มือที่สานักประกัน
คุณภาพการศึกษาจัดทาซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารงานภายในองค์กร
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย
ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 (QA 62-05-301) คณะกรรมการ
ประเมินได้เสนอจุดที่ควรพัฒนา จากปีที่ผ่านมานั้น สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้นามาแก้ไข
ปรับปรุงกระบวนการทางาน และมอบผู้รับผิดชอบ ดังนี้
ตารางที่ 5.2 แสดงแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีทผี่ ่านมา
ข้อเสนอแนะ
แผนงาน/โครงการ/
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผู้รับผิดชอ หมาย
เพื่อการพัฒนา
กิจกรรม เพื่อพัฒนา
วัดความสาเร็จ
บ
เหตุ
คุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
จากข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดทาแผนกลยุทธ์
- จัดทาแผนกลยุทธ์
แผนกล
1 แผน - ฝ่าย
ที่แสดงความเชื่อมโยง
ปี 2561-2564 ของสานัก
ยุทธ์
บริหารทั่วไป
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ที่แสดง
กับสานักประกันฯ โดย
ของมหาวิทยาลัย โดย
ความ
วิเคราะห์ SWOT ของสานัก วิเคราะห์ SWOT ของ
เชื่อมโยงฯ
ฯ และจัดทาตัวชี้วัดระดับ
สานักฯ
แผนยุทธศาสตร์ และระดับ
แผนกลยุทธ์ที่มีคา่ เป้าหมาย
ชัดเจน
2. ควรจัดทาแผนการ
- จัดทาแผนการสนับสนุน แผนการ 1 แผน - ฝ่าย
สนับสนุนระบบการประกัน ระบบการประกันคุณภาพ สนับสนุน
บริหารทั่วไป
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย
ระบบการ
- ฝ่ายพัฒนา
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การ
ประกันฯ
ระบบและ
ดาเนินงานบรรลุ
กลไกการ
ตัวชี้ความสาเร็จตาม
ประกัน
วัตถุประสงค์ของแผน และ
คุณภาพ
ตัวชี้วัดที่สานักฯ กาหนด
การศึกษา
3. ควรนาแผนกลยุทธ์เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักฯ เพื่อทบทวน

1. จัดประชุมสานักฯ เพื่อ
ทบทวนและวิเคราะห์แผน

ประชุม
เพื่อ
ทบทวน

3 ครั้ง

- ฝ่าย
บริหารทั่วไป
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และวิเคราะห์ร่วมกัน นาไปสู่ กลยุทธ์ที่นาไปสู่การทา
การทาแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติ
ประจาปีอย่างมีทิศทาง
2. จัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี 2562
4. ควรมีการเปรียบเทียบ
- จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
แผนและผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
เพื่อนาผลไปใช้ในการ
2562
ปรับปรุงและพัฒนาแผนในปี - จัดทาผลการดาเนินงาน
ต่อไป
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
2562
- จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
2563
5. ควรมีการทบทวน
- ประชุมทบทวนพันธกิจ
พันธกิจของสานักฯ เพื่อให้การ ของสานักฯ เพื่อเตรียม
ดาเนินการจัดทาระบบ
ข้อมูลจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลมีความสอดคล้อง
ฐานข้อมูล
และครบถ้วนตามพันธกิจอย่าง
แท้จริง

และ
วิเคราะห์
แผนฯ

- บุคลากร
ทุกคน
- ฝ่าย
บริหารทั่วไป
การ
แนวโน้ม - ฝ่าย
เปรียบเทีย 3ปี
บริหารทั่วไป
บแผนและ
ผลการ
ดาเนินงาน

ทบทวน
พันธกิจ
ของสานัก
ฯ

1 ครั้ง

- ฝ่าย
บริหารทั่วไป
- บุคลากร
ทุกคน

ตารางที่ 5.3 แสดงการเปรียบเทียบแผนและผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 และ
แนวทางการดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา ปีงบประมาณ 2563
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
แนวทางการ
ปีงบประมาณ 2562
ดาเนินการ
ปรับปรุงและ
พัฒนา ปี2563
1. ด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective)
C1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
เป็นไปตามแผน
ผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
การให้บริการของสานักประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจาปี 2562
สามารถเก็บข้อมูลรวมทั้งสิ้น 51 คน
จากจานวนบุคลากรผู้ที่เกีย่ วข้อง
ด้านประกันคุณภาพ พบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสานักประกันคุณภาพ
การศึกษา ในภาพรวม ร้อยละ
80.60 อยู่ในระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 4.03) บรรลุ
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C2 คู่มือ/เอกสารขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน และมี
การเผยแพร่ให้กับผูร้ ับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

4 คู่มือ/
เอกสาร
ขั้นตอน
การปฏิบัติ

สานักประกันคุณภาพการศึกษามี
การจัดทาแบบฟอร์มต่างๆ ให้
คณะ/วิทยาลัยและหน่วยงาน
สนับสนุน จานวน 5 คู่มือ ได้แก่
1) มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
(CHE QA 3D) (ปรับปรุงปี พ.ศ.
2562)
2) แบบฟอร์มรายงานการประเมิน
ตนเองหน่วยงานสายสนับสนุน
(ฉบับปรับปรุง 2561)

3) คู่มือรายงานการประเมินตนเอง
หน่วยงานสนับสนุน (ฉบับปรับปรุง
2561)
4) แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรประจาปีการศึกษา 2561
Flow Chart แผนพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรประจาปีการศึกษา 2561
5) แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปี
การศึกษา 2561 โดยทั้งหมดนี้
เกิดขึ้นจากการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ และโครงการใน
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร
เพื่อยกระดับคุณภาพและ ขึ้น
ทะเบียน TQR นามาวิเคราะห์และ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหา
แนวทางในการดาเนินการและลด
ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อรองรับ
การตรวจประเมินฯ จนได้นวัตกรรม
ในการช่วยให้หน่วยงานนาไปใช้
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
บรรลุ
2. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) / ประสิทธิผลตามภารกิจ/พันธกิจ
I1 จานวนนวัตกรรมด้านการ
3 ผลงาน สานักประกันคุณภาพการศึกษา
บริหารจัดการที่ใช้สนับสนุนการ
ได้ดาเนินการนวัตกรรมด้านการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
บริหาร 3 ผลงาน ดังนี้
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
1) จัดทาแบบสอบถามประเมิน
และประสิทธิผลมากขึ้น
ตนเองระดับหลักสูตร SAQ ในระบบ
Google forms เพื่อติดตามผลการ

เป็นไปตามแผน
โดยนาขึ้นเว็บไซต์
ของสานักประกันฯ
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

เป็นไปตามแผน
(พัฒนาฐานข้อมูล
ในองค์ประกอบที่ 1
ระดับหลักสูตร เพื่อ
สารวจคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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I2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศตามโครงสร้างของ
หน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่
เกี่ยวข้อง

I3 หลักสูตรผ่านการกากับ
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา

ดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐานหลักสูตร จานวน 9
หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร และ
หลักสูตรพันธุ์ใหม่และปรับปรุงใหม่
จานวน 8 หลักสูตร
2) จัดทาสรุปรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรโดยใช้ระบบ
Goolgle forms ในการกรอกข้อมูล
รายงานผล
3) ระบบจัดเก็บเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง SAR บนเว็บไซต์
http://www.sar.rmutt.ac.th/sar
61/
บรรลุ
5 ระดับ สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้มี
การจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นการนาข้อมูลดิบจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1) ฐานข้อมูลข้อมูลอาจารย์ของกอง
บริหารงานบุคคล
2) ฐานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยจาก
กองคลัง
3) ฐานข้อมูลผลการตีพิมพ์งานวิจยั
และงบประมาณได้ที่รับจัดสรรทั้ง
ภายในและภายนอกจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา
4) ระบบการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐาน SAR@rmutt
5) ฐานข้อมูลอัตราการคงอยู่และ
อัตราการสาเร็จของนักศึกษา โดย
นามาจัดทาในรูปแบบตารางสรุป
ข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับ
การตรวจประเมินฯ และแจกแจง
รายละเอียด เพื่อสะดวกต่อการใช้
งาน 5 ระดับ บรรลุ
ร้อยละ80 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2561 มีจานวนทั้งสิ้น 114 หลักสูตร
แบ่งเป็น ป.ตรี 86 หลักสูตร

หลักสูตรเป็นไปตาม
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ในปี 2563
ต่อไป)

เป็นไปตามแผน
ซึ่งทุกหน่วยงาน
สามารถเข้าไปสืบค้น
ข้อมูลได้

เป็นไปตามเกณฑ์
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ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร ป.โท 22
หลักสูตร ป.เอก 5 หลักสูตร และทุก
หลักสูตรผ่านแกณฑ์การกากับ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ
I4 หลักสูตรทีผ่ ่านการกากับ
ร้อยละ80
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษามีระดับคุณภาพอยู่
ในระดับดีขึ้นไป

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2561 มีจานวนทั้งสิ้น 114 หลักสูตร
โดยมีหลักสูตรทีผ่ ่านการกากับ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
จานวนทั้งสิ้น 99 หลักสูตรจาก
จานวนหลักสูตรทั้งสิ้น 114
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 86.84
บรรลุ
ร้อยละ80 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2561มีจานวนคณะ/วิทยาลัย ทั้งสิ้น
12 คณะ/วิทยาลัย โดยมีคณะ/
วิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป จานวนทั้งสิน้
9 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 75
**ไม่บรรลุ

เป็นไปตามเกณฑ์
กากับมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา

I5 คณะ/วิทยาลัยมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป

ไม่บรรลุ เนื่องจากยังมี
บางหน่วยงานที่ยังไม่
เข้าใจบางประเด็น
จึงได้จัดโครงการ
อบรมในปีงบประมาณ
63 เช่น โครงการ
ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการอบรมความรู้
การพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โครงการกากับการ
จัดการความรู้และ
การบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้จัด
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
วิเคราะห์ และจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฯ ตาม
ข้อเสนอแนะจาก
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ,
วิทยาลัยการแพทย์
แผนไทย ฯลฯ
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I6 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ สกอ. รายตัวชี้วัดอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

I7 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ80 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา
2561 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์
สกอ. โดยมีจานวนตัวชี้วัด ทั้งสิ้น
13 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์
สกอ.รายตัวชี้วัดอยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป จานวนทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 84.61 บรรลุ
ร้อยละ90 สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้
ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
จานวน 11 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 บรรลุ

เป็นไปตามเกณฑ์

เป็นไปตามแผน
และระดับความพึง
พอใจจากผู้เข้าร่วม
โครงการของทุก
โครงการอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปทุก
โครงการ

3. ด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning & Growth Perspective)
L1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ ร้อยละ70 บุคลากรของสานักประกันคุณภาพ
พัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนา
การศึกษา จานวนทั้งสิ้น 7 คน
รายบุคคล (IDP)
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ครบ
ทั้ง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100
บรรลุ

เป็นไปตามแผน
บุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนา
ความรู้
โดยเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
และวิชาชีพ
L2 จานวนกิจกรรมที่แสดงถึงการ 2 กิจกรรม สานักประกันคุณภาพได้จัดกิจกรรม เป็นไปตามแผน
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่แสดงถึงการสร้างสังคมแห่งการ
โดยโครงการ
เรียนรู้ จานวน 2 โครงการ คือ
ประชุมสัมมนา
1)โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย เครือข่ายการ
การจัดการความรู้ ครั้งที่ 12 เมื่อ
จัดการความรู้ ครั้ง
วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ 12
โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต
มีบุคลากรมทร.
2) โครงการกากับติดตามการจัดการ ธัญบุรี จากคณะ
ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจได้รับ
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทั้งสิ้น รางวัลบทความ
2 ระยะ บรรลุ
ดีเด่นเหรียญทอง
กลุ่มอาจารย์
4. ด้านการเงิน (Financial Perspective)
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
F1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินตามแผน

ร้อยละ100

สานักประกันคุณภาพการศึกษา
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
จานวน 1,812,854.00 บาท ซึ่งใน
ไตรมาสที่ 4 ได้ดาเนินการเบิกจ่าย
ครบทุกโครงการเป็นจานวน
1,764,060.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
100 บรรลุ

F2 ร้อยละของการดาเนินโครงการ
ตามแผนทีไ่ ด้รับอนุมัติ

ร้อยละ95 สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้
ดาเนินโครงการตามแผนประจาปี
งบประมาณ 2562 จานวนทั้งสิ้น 11
โครงการ ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ได้
ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ จานวน
11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
บรรลุ

การเบิกจ่ายเงิน
ครบทุกโครงการ
และมีเงินคืนเหลือ
จ่าย
เนื่องจากมีการคืน
เงินทดรองราชการ
เหลือจ่าย อาทิ เงิน
เหลือจ่ายจากการ
ซื้อวัสดุในการจัด
อบรมของแต่ละ
โครงการ มีคืนเงิน
ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
เนื่องจากบางเดือน
ภาระงานของแต่ละ
คนเสร็จทันตาม
กาหนด จึงไม่ได้
เบิกจ่ายค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
เป็นต้น
บรรลุเป็นไปตาม
แผน

 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการและผู้รับบริการ
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้
มาติดต่อราชการ และผู้ใช้บริการ จานวน 36 คน ซึ่งเป็นสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
หน่วยงานสนับสนุน คณะวิชา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย โดยการตอบแบบสอบถาม จาก QR Code
ในระบบ Google form
เกณฑ์การพิจารณาผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ และผู้ใช้บริการ พบว่ามีระดับความ
พึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.94 (ระดับดี) และเมื่อพิจารณาถึงประเด็นที่มีความพึงพอใจต่าสุด และ
ควรจะได้รับการแก้ไขปรับปรุง ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 3.80 (ระดับดี) (QA 62-05-401)
ตารางที่ 5.4 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ และผู้ใช้บริการ
รายการ
ด้านกระบวนการให้บริการ
1. มีระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน มีระยะเวลาในการให้บริการ
ที่เหมาะสม รวดเร็ว คล่องตัว
2. ติดต่อประสานงานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ได้สะดวก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการชี้แจงให้คาปรึกษาแก่หน่วยงาน
4. มีความสุภาพเป็นมิตรเอาใจใส่กระตือรือร้น และพร้อมในการให้คาปรึกษา
ให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
5. การจัดการสถานที่ทันสมัย มีระเบียบ สะอาด สวยงาม และเอือ้ ต่อการ
ให้บริการ
6. มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ Facebook และไลน์ เป็นต้น
7. มีเอกสาร แบบฟอร์ม คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีความชัดเจนเหมาะสม
ด้านคุณภาพการให้บริการ
8. มีคู่มือ/หลักเกณฑ์ ข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัยเป็นแนวทางการปฏิบัติที่
สามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง
9. มีการให้บริการตอบข้อหารือ/ข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สะดวก
และรวดเร็ว
10. ให้ความรู้ทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม)
11. มีเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยูเ่ สมอ
ด้านช่องทางการให้บริการ
12. ความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ
13. มีช่องทางเลือกใช้บริการหลากหลายรูปแบบ
ภาพรวม



𝒙

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
S.D
เกณฑ์ประเมิน

4.11

0.82

ดี

4.23

0.72

ดี

4.05
4.00

0.71
0.75

ดี
ดี

4.05

0.71

ดี

3.97

0.73

ดี

4.11

0.78

ดี

4.02

0.73

ดี

4.11

0.74

ดี

3.94

0.75

ดี

4.00

0.75

ดี

3.80
4.16
3.94

0.66
0.73
0.62

ดี
ดี
ดี

 5. มีการนาผลการประเมิน ความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ
ผลการดาเนินงาน
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ ราชการและผู้ใช้บริการ จานวน 36 คน พบว่า
ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.94 (มีผลการดาเนินงานระดับดี) และเมื่อ
ตรวจสอบรายการคาถามทุกข้อมีผลการประเมิน 3.80 - 4.23 ซึ่งใกล้เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตามสานัก
ประกันคุณภาพการศึกษายังคงมีความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ เกิดประสิทธิภาพ
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็น ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ (มีผลประเมิน 3.80) โดยทาง
สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทาไลน์กลุ่มเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อตอบคาถามข้อสงสัยของหน่วยงาน มีระบบพี่
เลี้ ย งให้ คาปรึ กษา แนะน า จั ดทา FAQ ที่ พบคาถามบ่อยๆ รวมทั้ง หาวิธีที่ส ะดวก รวดเร็ว ในการ
ให้บริการ การให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่หน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์งานประกัน
คุณภาพการศึ กษา ซึ่ง ปั จ จุ บั นมี ห ลากหลายช่อ งทาง เช่ น การติ ดต่ อทางไลน์ ทางโทรศัพ ท์ ทาง
Facebook ทาง e-mail ประเด็ น ให้ ค วามรู้ ทั่ ว ถึ ง สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้ าหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม) (มีผ ลประเมิน 3.94) ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้
มอบหมายให้ ฝ่ า ยพัฒ นาระบบและกลไกประกัน คุณภาพการศึกษา คัด เลื อ กหั ว ข้ อการอบรม ให้
เหมาะสมกับความต้องการ และเหตุการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน และจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ พบ
จากหน่วยงาน รวมทั้งสารวจความต้องการในการเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ความรู้ทั่วถึงและสอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงาน

ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
ประเมินตนเอง
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการตรวจประเมินของ
คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
(ให้ระบุข้อที่ดาเนินการ)

5 คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
QA 62-05-101 ระบบกลไกการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับพันธกิจของสานัก
QA 62-05-201 - คู่มื อการเขียนรายงานการตัวบ่ งชี้ที่เป็นกระบวนการหรือการดาเนินงานของหลั กสู ตร ส าหรั บ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
- คู่มื อการเขียนรายงานการตัวบ่ งชี้ที่เป็นกระบวนการหรือการดาเนินงานของหลั กสู ตร ส าหรั บ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
QA 62-05-301 ผลการตรวจประเมินสานักประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
QA 62-05-401 ผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 5
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
- มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม
- มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการและผู้รับบริการ มาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
แนวทางเสริมจุดเด่น
- กระตุ้น ให้ บุ คลากรภายในหน่ ว ยงานทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัว บ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายนอกหน่วยงานที่มา
ติดต่อสอบถาม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรให้ บุ คลากรจั ดทาคู่มือการปฏิบัติงานในส่ ว นงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงาน และเป็ นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เส้ นทางความก้าวหน้าในสายงาน
วิชาชีพของบุคลากรรายบุคคล รวมทั้งสามารถทางานแทนกันได้

Page 68

องค์ประกอบที่ 6 : การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานสนับสนุนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานใน
ภาพรวมของสถาบันบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจที่กาหนดทั้ง 4 ด้าน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบภารกิจเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน
2. มีการจัดทาแผนเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
3. มีการจัดทารายงาน/สถิติข้อมูลเพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกาหนดเวลา
4. มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบภารกิจเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมายให้สานักประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบ
ภารกิจเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิท ยาลั ย จานวน 4 ตั วชี้วัด และส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษาได้มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงาน
ของคณะ โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2.เทคโนโลยีการเกษตร
3.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5.บริหารธุรกิจ
6.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.วิศวกรรมศาสตร์
8.ศิลปกรรรมศาสตร์
9.ศิลปศาสตร์
10.สถาปัตยกรรมศาสตร์
11.การแพทย์แผนไทย
12.พยาบาลศาสตร์

จานวนหลักสูตร
19 หลักสูตร
9 หลักสูตร
6 หลักสูตร
10 หลักสูตร
12 หลักสูตร
11 หลักสูตร
26 หลักสูตร
14 หลักสูตร
4 หลักสูตร
2 หลักสูตร
3 หลักสูตร
1 หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จริยา โอ๊ะดา
น.ส.ปัทมาพร พุ่มทับทิม
น.ส.ปัทมาพร พุ่มทับทิม
น.ส.อมรศรี กรดนวม
น.ส.มุกขรินทร์ คาประสาตร์
น.ส.มุกขรินทร์ คาประสาตร์
น.ส.วีรนุช พานทอง
น.ส.กนกพร ศรีใสย์
น.ส.อมรศรี กรดนวม
น.ส.กนกพร ศรีใสย์
น.ส.กนกพร ศรีใสย์
น.ส.ปัทมาพร พุ่มทับทิม

2. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กาบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน (เฉพาะเกณฑ์ข้อ 3, 5 และ 7) โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
5.1 การบริ ห ารของสถาบั น ข้อ 3 การบริหารความเสี่ยงฯ น.ส.มุกขรินทร์ คาประสาตร์
เพื่อการกากับ ติดตามผลลัพธ์ ข้อ 5 การจัดการความรู้ฯ
น.ส.มุกขรินทร์ คาประสาตร์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ ข้อ 7 การประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
การศึกษาฯ
3. ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบและการกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (เฉพาะเกณฑ์ข้อ
4, 5 และ 6) โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
5.3 ระบบก ากั บ การ ข้อ 4 นาผลการประเมินคุณภาพทุก น.ส.มุกขรินทร์ คาประสาตร์
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ หลั ก สู ต รและทุ ก คณะเสนอสภา
หลักสูตรและคณะ
สถาบันฯ
ข้ อ 5 น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ข้ อ เสนอแนะจากสภาสถาบั น มา
ปรับปรุงฯ
ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

  2. มีการจัดทาแผนเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และกาหนดตัวบ่งชี้
วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดทาแผนเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้ (QA 61-06-201)
ตารางที่ 6.3 แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1
หลักสูตรผ่านการกากับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ร้อยละ 100
2
หลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามี
ร้อยละ 80
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันฯ
เกณฑ์ข้อที่ 3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยง
3
กาหนดประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3 ประเด็น
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันฯ
เกณฑ์ข้อที่ 5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
4
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการความรู้ให้ทุกหน่วยงาน
2 ครั้ง
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันฯ
เกณฑ์ข้อที่ 7. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบกลไกฯ
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
5
ส่ งเสริ มสนั บ สนุ นการจัดโครงการให้ ความรู้ด้านการประกั น
คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
6
คณะ/วิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ 5.3 การกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
7
นาผลการประเมินทุกระดับและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เข้าสภามหาวิทยาลัย

6 โครงการ
ร้อยละ 80
2 ครั้ง

  3. มี ก ารจั ด ท ารายงาน/สถิ ติ ข้ อ มู ล เพื่ อ น าเสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตาม
กาหนดเวลา
ผลการดาเนินงาน
ส านั กประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายงาน/สถิ ติ ข้ อ มู ล เพื่ อ น าเสนอต่ อ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ก่อนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทาข้อมูล
ดังนี้
1. ระดับหลักสูตร ได้จัดทาสถิติข้อมูลจานวนนักศึกษา แผนการรับนักศึกษา อัตราการคงอยู่
อัตราการสาเร็จการศึกษา เสนอต่อคณบดี/ผู้อานวยการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองในระดับหลักสูตร
2. ระดับคณะ ได้จัดทาสถิติข้อมูลด้านบุคลากร คุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา (FTES) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
เขียนรายงานการประเมินในระดับคณะ (QA 61-06-301)
หลังตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทาข้อมูล
ดังนี้
1. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
ไปยังคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย (QA 61-06-302)
2. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 ไป
ยังคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย (QA 61-06-303)
3. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ไป
ยังอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยภายในมหาวิทยาลัยฯ (QA
61-06-304)
4. รายงานแผนและผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2560 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่
7/2562 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562 เพื่อ
พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา (QA 61-06-305)
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  4. มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 ที่กาหนดในเกณฑ์การ
ประเมินข้อ 2 ทั้งการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดังนี้
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1
หลั ก สู ต รผ่ า นการก ากั บ มาตรฐาน ร้อยละ  บรรลุ ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 มี
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
100  ไม่บรรลุ จานวนทั้งสิ้ น 114 หลักสู ตร แบ่งเป็นปริญญาตรี 86 หลั กสูตร ป.บัณฑิต 1
หลักสูตร ปริญญาโท 22 หลักสูตร ปริญญาเอก 5 หลักสูตร และทุกหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์การกากับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100
2
หลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน ร้อยละ  บรรลุ ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 มี
หลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี ร ะดั บ
80
 ไม่บรรลุ จานวนทั้งสิ้น 114 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐานหลักสูตร
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ระดับอุดมศึกษา มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป จานวนทั้งสิ้น 99 หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 86.84
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันฯ
เกณฑ์ข้อที่ 3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
3
ก าหนดประเด็ น ความเสี่ ย งของ
3
 บรรลุ มหาวิทยาลัยโดย ผศ.สมควร สนองอุทัย (คณะกรรมการบริหารงานเสี่ยง มทร.
มหาวิทยาลัย
ประเด็น  ไม่บรรลุ ธัญบุรี) ได้รายงานผลการดาเนินงานประเด็นความเสี่ ยง ระดับสถาบันไว้ 3
ประเด็น คือ 1.การพบสารเสพติดของนักศึกษา 2.การบริหารผู้เรียนเรียนไม่จบ
3. การแสวงหาทุนวิจัยและพัฒนารองรับงานวิจัย
ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันฯ
เกณฑ์ข้อที่ 5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ 2 ครั้ง  บรรลุ สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้กาหนดจัด โครงการกากับติดตามการ
ความรู้ให้ทุกหน่วยงาน
 ไม่บรรลุ จั ด การความรู้ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีแนวทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และ
สามารถน าความรู้ ที่ ค้ นหาได้ ไปใช้ ประโยชน์ ได้ อย่ างแท้ จริ ง โดยมี ก าร
ดาเนินงานโครงการจานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ระยะที่ 1 กระบวนการและเทคนิคการดาเนินการติดตามการจัดการความรู้
วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 48 พระชันษาฯ มทร.ธัญบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน
51 คน ประกอบด้วยประกอบด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบการ
จัดการความรู้ของคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสายสนับสนุน ซึ่งวิทยากร
คือ ผศ.สมควร สนองอุทัย และ รศ.วสั นต์ กันอ่า
ให้ ความรู้ใน
ประเด็นกระบวนการและเทคนิคการดาเนินการติดตามการจัดการความรู้
ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนการด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้องค์ความรู้ การสรุปองค์ความรู้ เทคนิคการ
ติ ด ตามการจั ด การความรู้ และแบบฟอร์ ม การสรุ ป การจั ด การความรู้
RMUTT-KM1 การกาหนดองค์ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ (2561 – 2580) และแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 RMUTT-KM2 แผนการจัดการ
ความรู้ RMUTT-KM3 ผลการด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ แก่ ค ณะ/
วิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น และให้ ค ณะ/วิ ท ยาลั ย รายงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ซึ่งคณะ/วิทยาลัย ได้รายงานประเด็น
การจัดการความรู้ ไว้ดังนี้
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ประเด็นการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการวิจัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
การจัดทาผลงานวิชาการ
การเขียนบทความวิชาการ
ประเภทตารา/หนังสือ เพือ่
และบทความวิจยั สู่การ
การเรียนการสอนและเข้าสู่
เผยแพร่ในระดับชาติ/
ตาแหน่งทางวิชาการ
นานาชาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การประยุกต์ใช้เทคนิคการ
เทคนิคการเขียน
เรียนการสอนแบบ Smart
ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
teacher model สาหรับ
ระดับชาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษใน เทคนิคการดาเนิน
การจัดการเรียนการสอน
โครงการวิจัยให้เป็นไปตาม
ระดับปริญญาตรี
ระยะเวลาทีก่ าหนด
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคนิคการกระตุ้นความสนใจ เทคนิคการเผยแพร่
ในการเรียน
งานวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ
เทคนิคการสอนแบบโมเดล
การเขียนรายงานวิจยั ตาม
ฟินแลนด์ (Finland Model) หลักระเบียบวิธวี ิจยั และ
การนาเสนอผลวิจยั ที่
ถูกต้องตามหลักสากล
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคนิคในการนา active
เทคนิคการของบวิจัยจาก
เทคโนโลยี
learning มาใช้ในการเรียน
ภายนอก
การสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดสัมมนาอบรม ด้านการ การเพิ่มจานวนการตีพิมพ์
สอน เทคนิคการสอน การวัด ในฐาน Scopus
ประเมินผลการสอน การสอน
แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม active
learning
คณะ/วิทยาลัย
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คณะ/วิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

คณะพยาบาลศาสตร์

ประเด็นการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการวิจัย
การเขียนเอกสาร
การเขียนหัวข้อเสนองาน
ประกอบการสอนเพื่อขอ
สร้างสรรค์
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ด้านศิลปกรรมศาสตร์
เทคนิคการสอนให้นักศึกษามี เทคนิคทาอย่างไรให้ได้รับ
ความสุขในการเรียน
การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ
นานาชาติ
การใช้เทคนิคการเรียนการ
การใช้เทคนิคการเขียน
สอนมุ่งเน้น Active
หัวข้อวิจยั เชิงวัสดุให้
Learning : Project-Based ประสบความสาเร็จ เพือ่
Learning
สามารถนาไปต่อยอดจด
ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
การจัดการเรียนการสอนด้วย แนวทางการเข้าถึงแหล่ง
Google classroom
ทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อสนับสนุนการ
ทางานวิจยั และนวัตกรรม
การเตรียมความพร้อมเพือ่ ขอ ตาแหน่งทางวิชาการ

ระยะที่ 2 การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย
ปี
การศึ ก ษา 2561 วั น พฤหั ส บดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้ อ ง
วิคตอเรี ย ชั้ น 1 อาคารเฉลิ มพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ มทร.ธัญ บุรี
มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 49 คน โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานการ
ประกวดในโครงการฯ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย ข้าราชการบานาญ
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ซึง่ มีคณะ/วิทยาลัย ส่งผลงานประกวด จานวน 5 คณะ 6 ผลงาน ได้แก่
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ Smart teacher model ส า ห รั บ ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร” โดย นายไตรภพ บุญธรรม
2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนการ
สอน (Active Learning) ภายใต้ประเด็นเทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้” โดย นายชิรพงษ์ ญานุชิตร
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง”การหมุนเกลียวความรู้
กับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม” โดย ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบโครงงานเป็นฐาน PBL คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” โดย นายกิตติ
กุล บุญเปลี่ยน
5. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เรื่อง “การเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบ Google Classroom” โดย ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์
6. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เรื่อง “แนวทางการเข้าถึงแหล่ง
ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการ
ทางานวิจัยและนวัตกรรม” อาจารย์เขมจิรา จากม
ผลการประกวดการจั ด การความรู้ ระดั บ คณะ/วิ ท ยาลั ย ปี
การศึกษา 2561 มีดังนี้
รางวัลที่ 1 จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง”การหมุนเกลียวความรู้กับการจัดการ
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เรียนการสอนแบบสะเต็ม ” โดย ดร.จุฬาลั กษณ์ วัฒ นานนท์ ได้รับเงิน
รางวัล จานวน 8,000 บาท
รางวัลชมเชย จานวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ Smart teacher model ส า ห รั บ ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร” โดย นายไตรภพ บุญธรรม
- วิทยาลั ยการแพทย์แผนไทย เรื่อง “การเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบ Google Classroom” โดย ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์
- วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เรื่อง “แนวทางการเข้าถึงแหล่งทุน
วิจั ย จากหน่ ว ยงานภายนอก ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ทางานวิจัยและนวัตกรรม” อาจารย์เขมจิรา จากม
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันฯ
เกณฑ์ข้อที่ 7. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบกลไกฯ
5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการให้ 6 โครงการ  บรรลุ สานักประกันคุณภาพได้กาหนดจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
 ไม่บรรลุ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั กสู ตร ระดั บคณะ และ
ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับ
คุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยระบบ CHE QA ONLINE
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5. โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
6. โครงการก ากั บ ติ ด ตามการจั ด การความรู้ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่ อ การด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ (EdPEx) มาใช้ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
6 คณะ/วิ ท ยาลั ย มี ผ ลการประเมิ น ร้อยละ 80  บรรลุ ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2561
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์
 ไม่บรรลุ มีจานวนคณะ/วิทยาลัย ทั้งสิ้น 12 คณะ/วิทยาลัย โดยมีคณะ/วิทยาลัย มี
สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป จานวนทั้งสิ้น 9 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 75
ตัวบ่งชี้ 5.3 การกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
7 น าผลการประเมิ น ทุ ก ระดั บ และ 2 ครั้ง  บรรลุ สานักประกันคุณภาพ ได้ดาเนินการรายงานแผนและผลการพัฒนาคุณภาพ
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเข้ า
 ไม่บรรลุ การศึกษา จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
2560 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่
7/2562 ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 8/2562 และที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนา และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2561 ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 10/2562 ที่
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2562 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้ง
ที่ 11/2562
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  5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพ ได้นาผลการดาเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ คือตัวบ่งชี้ 5.2
ผลการบริหารงานของคณะ ข้อ 6. คณะ/วิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80 ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 12 คณะ/วิ ท ยาลั ย โดยมี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป จานวนทั้งสิ้น 9 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อย
ละ 75 ดังนั้นสานักประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้นาผลกลับมาวิเคราะห์และสอบถามไปยัง คณะ/
วิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง พบว่า
1.คณะ/วิทยาลัยควรต้องทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลั ย และควรเพิ่มเติมตัว ชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามศักยภาพ จุดเน้ น
จุดเด่น และอัตลักษณ์ตามศาสตร์ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย
2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 5 ประการ ควรมีการจัดทาแผนงานให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนของคณะ/
วิทยาลัย ทบทวนการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมให้สามารถตรวจวัดความสาเร็จได้
3. ควรทบทวนแผนการรับ นัก ศึ กษาให้ มี จ านวนตามที่ก าหนดใน มคอ.2 อั นจะส่ ง ผลให้
สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา (FTES) เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.
ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจึ ง ได้ น าข้ อ มู ล กลั บ มาพิ จ ารณาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แผนการ
ดาเนิ นงาน โดยจั ดทาเป็ นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน และจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา รุ่ น ที่ 2 วั น ที่ 11 มกราคม 2562
นอกจากนั้นสานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทีมช่วยเหลือเข้าไปประสานกับคณะและหลักสูตร
โดยตรง เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
เป็นต้น
สาหรั บหน่ว ยงานสนั บสนุนอื่นๆ ที่มีส่ว นช่ว ยในการสนับสนุน ให้ แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ดาเนินการดังนี้
1. กองนโยบายและแผน เป็นผู้ดาเนินการเชิญทุกหน่วยงานเข้าร่วมพิจารณาตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายความสาเร็จ เพื่อให้ทุกหน่วยงานนาไปทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับระดับ
มหาวิทยาลัย โดยสามารถกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จตามศักยภาพ จุดเน้น จุดเด่น
และอัตลักษณ์ของคณะเพิ่มเติม
2. กองพัฒนานักศึกษา ได้ดาเนินการตามแผนงานโดยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 ด้าน มีการ
จัดโครงการอบรมบุคลากรในการทาแผนความเชื่อมโยงกลยุทธ์ การกาหนดวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี
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3. ปีการศึกษา 2562 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบแผนการรับ
นักศึกษาให้เป็นไปตามที่ระบุใน มคอ.2 เท่ากับ 5,960 คน ชาระค่าลงทะเบียน 6,059 คน ข้อมูล ณ
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งพบว่าใกล้เคียงตามแผน และเกณฑ์ของ สกอ.

ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
ประเมินตนเอง
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการตรวจประเมินของ
คะแนน
คณะกรรมการ
ประเมินของ
(ให้ระบุข้อที่ดาเนินการ) คณะกรรมการ

5 คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
QA 62-06-101 Job Description ของบุคลากรสานักประกันคุณภาพการศึกษา
QA 62-06-201 แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562 ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
QA 62-06-301 บันทึกข้อความ ศธ0578.30/ว301 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ขอส่งฐานข้อมูลเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
QA 62-06-302 บันทึกข้อความ ศธ0578.30/152 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
QA 61-06-303 บันทึกข้อความ อว0649.30/ว227 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2561
QA 61-06-304 บันทึกข้อความ อว0649.30/ว247 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
QA 61-06-305 บันทึกข้อความ อว0649.30/124 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งแบบเสนอเพื่อขอ
บรรจุระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 7/2562
บันทึกข้อความ อว0649.30/155 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งแบบเสนอเพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562
บันทึกข้อความ อว0649.30/155 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งแบบเสนอเพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562
บันทึกข้อความ อว0649.30/206 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอบรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 8/2562
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หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
QA 61-06-501 มติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 6
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
- มีการแบ่งผู้รับผิดชอบตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่าง
ชัดเจน
แนวทางเสริมจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- คณะ / วิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
75 ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ให้ความช่วยเหลือ คณะ / วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินฯ ที่มีคะแนนต่า โดยวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนาและ
นาไปจัดโครงการให้ความรู้ ระดับหน่วยงาน และมีระบบพี่เลี้ยง
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ส่วนที่ 3
แบบรายงานผลการประเมิน
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย ผลการประเมิน

องค์ประกอบที่ 1
การบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
องค์ประกอบที่ 2
การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 3
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์ประกอบที่ 4
การบริหารงานภายในองค์กร
องค์ประกอบที่ 5
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 6
การสนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หลั ก สู ต ร
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
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คะแนนการ
ประเมิน

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน
5.00 คะแนน

