
Z:\ประกันคุณภาพ\QA ส่วนส่งเสริมวิชาการ\มาตรการติดตามผล QA\มาตรการติดตาม ปี 56 รอบ 1-ปรับ 17 ส.ค. 58.doc        1                   
                                                                                                                                                   

การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เปา้หมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลยัจะมี QA Forum 
และการติดตามผล ปลีะ 2 ครั้ง แต่ไม่
ปรากฏว่ามีการวิเคราะห์และทบทวนผล
ดังกล่าวว่าบรรลตุามเปา้ประสงคห์รือไม ่

ปีการศึกษา 
2557 

  
 

   forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
ได้มีการปรับรูปแบบการน าเสนอ จากทีแแต่ละหน่วยงานเป็นผู้เสนอต่อทีแประชุม เป็น
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมประมวลสรุปภาพรวมประเด็นทีแส าคัญทีแเป็นปัญหาร่วมทีแ
หน่วยงานต้องการสิแงสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพืแอการแก้ไขปัญหาน าเสนอต่อ
ทีแประชุมแทน ซึแงหน่วยงานอาจต้องให้ข้อมูลเพิแมเติมในบางประเด็นทีแเป็นปัญหาร่วม
ทีแหน่วยงานต้องการสิแงสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพืแอการแก้ไขปัญหา ซึแงจะเป็นการ
วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ประกอบด้วย  
1. กลุ่มการเรียนการสอน ได้แก่ ส านักวิชา 
2. กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ศูนย์/สถาบัน  
3. กลุ่มหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ได้แก่ ส่วน/หน่วยงานต่าง ๆ    
    โดยภาพรวมทีแ เป็นปัญหาร่วมของหน่วยงาน จะเสนออธิการบดี เพืแอมอบ
ผู้เกีแยวข้องรับไปด าเนินการต่อไป และจะมีการติดตามความคืบหน้าจากฝ่าย/
หน่วยงานต่าง ๆ ทีแเกีแยวข้อง 2 ครั้ง โดยในครั้งทีแ 2 จะเป็นการติดตามในส่วนทีแยังไม่มี
การด าเนินการว่ามีความคืบหน้าของการด าเนินงานจากรอบแรกหรือไม่ ซึแงตั้งแต่
ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ในแบบกรอกรายงานการติดตามความคืบหน้าผลการ
ด าเนินงานท้ัง 2 ครั้ง จะให้หน่วยงานรายงานสัมฤทธิผลของการด าเนินงานด้วย 

 
 
- 
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การด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 

และ 
การด าเนินงานภาพรวมที่เป็นปัญหาร่วมของหน่วยงาน 

จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน และจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 
ส าหรับการประชุมเพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum)  ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-
อุปสรรค/ 

แนวทางการ
แก้ไข 
(ถ้ามี) 

แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน 
(ระดับสถาบัน) 
ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 
1 ส.ค. 2557 
เนืแองจากส านักวิชาและ
หน่วยงานเกือบทั้งหมด
ได้คะแนนการประเมิน
ตนเอง ของระบบ
ประกันคณุภาพ

ปี
การศึกษา 

2557 
- 
ปี

การศึกษา 
2559 

  
 

   ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมเห็นชอบให้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพืแอการด าเนินการทีแเป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพืแอพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยขณะนี้มี 2 ส านักวิชา ทีแได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้เข้าร่วมโครงการน าร่อง EdPEx คือ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และส านักวิชาแพทยศาสตร์ ซึแงปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการเข้าร่วมโครงการ EdPEx ผู้บริหารและบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรืแองตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินดังกล่าว และการให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การทบทวนแผนการด าเนินงาน ซึแง
ต้องมีความเสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ ได้แก่ การประชุมต่าง ๆ ในเรืแองการวัด
ตัวบ่งช้ีในหมวดต่าง ๆ ซึแงมีความยากและซับซ้อน ซึแงแตกต่างอย่างมากจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตาม
องค์ประกอบ 9 ด้าน รวมทั้งการเดินทางไปเยีแยมชมสถาบันทีแมีแนวปฏิบัติทีแดี เพืแอแบ่งปันแลกเปลีแยนเรียนรู้ และใน
เบื้องต้น เพืแอให้ประชาคม มทส. ได้รับรู้รับทราบทัแวทั้งองค์กร  ในเรืแอง EdPEx หรือระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีแได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คือ การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

- 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-
อุปสรรค/ 

แนวทางการ
แก้ไข 
(ถ้ามี) 

แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

การศึกษาภายใน 
มากกว่า 4.50 อย่าง
ต่อเนืแอง มหาวิทยาลัยจึง
ควรเริแมวางแผนทีแจะใช้
ระบบคณุภาพอืแน ๆ ทีแ
สะท้อนถึงการ
ด าเนินงานขององค์กร 
เพืแอช่วยให้เกิดการ
พัฒนาอย่างแท้จริง 
 

(ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) หากมหาวิทยาลัยสนใจจะเข้าร่วมต้องมีกระบวนการ หรือ
การเตรียมตัวอย่างไร เช่น การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และการส่งบุคลากรทีแรับผิดชอบในเรืแองการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เข้าร่วมอบรม เพืแอให้มีความรู้ความเข้าใจเรืแองตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน เพืแอเตรียม
ความพร้อมซึแงคาดว่าอีก 2-3 ปี ข้างหน้า โดยทีแผ่านมาได้มีการด าเนินการไปบ้างแล้ว เช่น 
1. การบรรยายเรืแอง “การประกันคุณภาพโดยใช้เกณฑ์ EdPEx/TQA” โดย อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดี

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มทส. เมืแอวันทีแ 29 กันยายน 2557 
2. การบรรยายเรืแอง “การเตรียมพร้อมเข้าสู่ความเป็นนานาชาติด้วย AUN-QA” โดย รศ. ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านจัดการคุณภาพและบริหารทัแวไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมืแอวันทีแ 20 ตุลาคม 2557 
นอกจากนี้ ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบคุณภาพทีแช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดดรวมทั้งการ

เตรียมพร้อมเข้าสู่การรับรองหลักสูตรในระดับนานาชาติ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมเสนอแนวทางในการด าเนินการ
เรืแองต่าง ๆ ต่อสภาวิชาการเพืแอขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในระบบคุณภาพต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เช่น การเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้  
 

2. การพัฒนาบุคลากรประจ าหน่วยงานส าหรับระบบคุณภาพหรือระบบประกันคุณภาพนานาชาติ เพืแอเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินการตามระบบทีแหน่วยงานเลือก 

3. การพัฒนาผู้ประเมินภายในส าหรับระบบคุณภาพหรือระบบประกันคุณภาพนานาชาติ นั้น ๆ เพืแอให้บุคคลากรน า
ความรู้มาช่วยแนะน าและเกิดการพัฒนาทีแยัแงยืนในทุกระบบ 

4. การด าเนินงานของหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพทีแเลือก (เต็มรูปแบบ หรือบางส่วน) เพืแอเตรียมความพร้อมในการ
สมัครรับการประเมิน  
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-
อุปสรรค/ 

แนวทางการ
แก้ไข 
(ถ้ามี) 

แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

5. การจัดตั้งหน่วยงานเพืแอดูแลการบริหารจัดการคุณภาพองค์กรเป็นการเฉพาะ เพืแอให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนา
ความสามารถในการบริหารจัดการทุกเรืแองภายในองค์กรและเพิแมความสามารถในการแข่งขัน โดยย้ายงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มาอยู่ในหน่วยงานนี้ 
ซึแงสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งทีแ 1/2558 เมืแอวันทีแ 29 มกราคม 2558 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และมติ 

ดังนี ้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการคุณภาพองค์กรเป็นเรืแองทีแควรท า เพืแอให้เกิดการพัฒนาอย่างยัแงยืน และเพิแมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
2. การบริหารจัดการคุณภาพองค์กรเปน็เรืแองทีแต้องให้ความรู ้และเรืแองนี้ควรตอ้ง topdown ผู้บริหารควรต้องตก

ผลึกว่า จะท าอะไรให้เกิดความชัดเจนก่อน แล้วมีทีมงานด าเนินงาน 
 

3. การน าเกณฑ์คุณภาพ EdPEx มาใช้ในการบริหารจัดการ ควรต้องมีผู้ทีแเป็นผู้น า เป็นมืออาชีพ และมีหน่วยงาน
ทีแรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ 

มต ิ
1. ปีการศึกษา 2557 เห็นชอบให้หน่วยงานด าเนินการประกันคุณภาพตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายในทีแ สกอ. ได้ปรับปรุงใหม่ ยกเว้นส านักวิชาทีแต้องด าเนินการตามสภาวิชาชีพ 
2. เห็นชอบให้มีการจัดให้ความรู้เรืแองเกณฑ์ EdPEx/TQA โดยสนับสนุนให้ 5 หน่วยงานต่อไปนี้ คือ ส านักวิชา

เทคโนโลยีสังคม ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสืแอการศึกษา และศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เรียนรู้และน าเกณฑ์ EdPEx/TQA มาปรับใช้ในหน่วยงานเพืแอเป็นตัวอย่าง
ให้แก่หน่วยงานอืแน  
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-
อุปสรรค/ 

แนวทางการ
แก้ไข 
(ถ้ามี) 

แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

3. การจัดตั้งหน่วยงานเพืแอดูแลการบริหารจัดการคุณภาพองค์กรเป็นการเฉพาะ ให้วิเคราะห์ภาระงาน ปริมาณ
งาน แล้วเสนอเพืแอพิจารณา 

ซึแงในการประชุมเพืแอเตรียมความพร้อมส าหรับการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีทีแปรับใหม่ของ สกอ. และการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับส านักวิชา และระดับสถาบัน เมืแอวันทีแ 11 มีนาคม 2558 ฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมได้ให้ทุกหน่วยงานเพิแมเติมการเขียนบททีแ 1 ของบทน า ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในเรืแอง 
“ลักษณะทีแส าคัญขององค์กร อธิบายสภาพแวดล้อม องค์กรหลักมีหน้าทีแหลักคืออะไร” เพืแอให้หน่วยงานเริแมมี
ความคุ้นเคยและค่อย ๆ ท าความเข้าใจเรืแอง EdPEx 
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การด าเนินงานตามจุดออ่นจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข/ 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนนิการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

จุดอ่อน-แนวทางแก้ไข 
   ไมม่ ี

        

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 
   บุคลากรมีภาระงานทีแรับผิดชอบจ านวนมากตลอดทั้งปี  
ในระยะยาวอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพของพนักงาน ควรมีการ
วิเคราะหภ์าระงานและปริมาณงานของหน่วยงานทีแมีปริมาณ
เพิแมมากข้ึน 
 

 
ปีการศึกษา 

2557 

  
 

 
 
 

  
   ส่วนส่งเสรมิวิชาการมีนโยบายให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
จัดท าคู่มือการด าเนินงานให้ครบถว้นทุกงาน เพืแอเป็นการ
วิเคราะหภ์าระงานและปริมาณงาน และใช้เป็นเครืแองมือในการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สามารถใช้ส าหรับสืแอสาร 
แนวทางการด าเนินงานให้กับหน่วยงานทีแเกีแยวข้องได้ด้วย เช่น  
ได้จัดท า (ร่าง) ขั้นตอนการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึแงประกอบไปด้วยรายละเอียดและตัวอย่างเอกสาร
ประกอบของการจัดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในอย่าง
ละเอียด  

 
- 

 
 
 
 


