
 

 

   

รายงานการประเมินตนเอง 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



   
                                                                           

                                                           

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของส่วนส่งเสริมวิชาการฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด
ในปีการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) ต่อมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งเป็น
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2549 และได้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี โดยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยควรมีและตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และในปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้มีการปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
สถาบัน) ปีการศึกษา 2554 เพ่ือให้สามารถเทียบเคียงได้ภายในหน่วยงานระดับส านักงานอธิการบดีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ส่วนส่งเสริมวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่ งว่า รายงานการประเมินตนเอง ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป 
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     หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ 

30 เมษายน 2556 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และมีหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมวิชาการและ
รองรับงานของฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย ส่วนส่งเสริมวิชาการได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยเริ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา และ
ได้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
โดยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรมีและตัวบ่งชี้
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และในปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้มีการปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2554 
เพ่ือให้สามารถเทียบเคียงได้ภายในหน่วยงานระดับส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสามารถ
น ามาสรุปเป็นผลการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนส่งเสริมวิชาการได้ดังนี้  

1. ในภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนส่งเสริมวิชาการอยู่ในระดับดีมาก คือ             
ได้คะแนน 4.88 จากคะแนนเต็ม 5 

2. เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 17 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนผลการประเมิน 5 คะแนน 
ซ่ึงเป็นจุดเด่น จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

 1) ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 2) ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 3) ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 4) ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 5) ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 6) ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 7) ตัวบ่งชี้ 12.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
   การบินพลเรือน 
 8) ตัวบ่งชี้ 12.3 การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่
   ชั้นปีที่ 1  
 9) ตัวบ่งชี้ 12.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 10) ตัวบ่งชี้ 12.5 การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์
   ในสถาบันอุดมศึกษา 
 11) ตัวบ่งชี้ 12.6 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 12) ตัวบ่งชี้ 12.7 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 13) ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนินงานตามโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 
 14) ตัวบ่งชี้ 12.9 การด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ 
 15) ตัวบ่งชี้ 12.10 การด าเนินงานประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 

 และมีตัวบ่งชี้ที่มคีะแนนผลการประเมิน 4 คะแนน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส่วนส่งเสริมวิชาการ 
2) ตัวบ่งชี้ 12.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 

 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ถือเอาวันที่ 27 
กรกฎาคม 2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นมา 

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน โดย
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานเป็น 1) ส านักงานอธิการบดี 2) ส านักวิชา 3) สถาบัน และ 4) ศูนย์ และ
ได้มีการก าหนดให้ “งานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน” สังกัดส่วนอ านวยการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้นมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าควร
มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ิมขึ้น จึงสมควรให้จัดตั้งหน่วยงานเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม
วิชาการขึ้น กระทั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541 
ได้มีมติใหยุ้บส่วนอ านวยการและจัดตั้งส่วนงานขึ้นใหม่ ชื่อ “ส่วนส่งเสริมวิชาการ” สังกัดส านักงานอธิการบดี 
ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมวิชาการและรองรับงานของฝ่ายวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2541  

ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้แบ่งโครงสร้างงานภายในเป็น 4 งาน และได้ด าเนินงานภายใต้โครงสร้าง
ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

1) งานธุรการและการประชุม 
2) งานสนับสนุนวิชาการ 
3) งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 
4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2. วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อมุ่งให้มหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ 
 
3. พันธกิจ 

1) ด าเนินงานด้านงานธุรการและจัดการประชุม ได้แก่ งานธุรการทั่วไป และการประชุมสภาวิชาการ 
และงานประชุมของฝ่ายวิชาการ 

2) สนับสนุนวิชาการ ท าหน้าที่ เกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการ หลักสูตร สถาบันสมทบ และ
บัณฑิตศึกษา 

3) ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 
4) ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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4. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

4.1 โครงสร้างการบริหารงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ และมีหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
4.2 การแบ่งสายงาน 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ มีการแบ่งสายงานออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย งานธุรการและการประชุม 
งานสนับสนุนวิชาการ งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
รายละเอียดงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมาย 

 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 
 
 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ 
(นางสาวจันทนา  พรหมศิริ) 

งานธุรการและ 
การประชุม 

งานสนับสนุน 
วิชาการ 

งานโครงการและ 
กิจกรรมทางวิชาการ 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. นางสนทนา  สอิ้งทอง        1. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน      1. น.ส.ทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์     1. น.ส.กิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย  
2. น.ส.มยุรี  เชื้อจันทึก 2. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน 2. น.ส.ฐิติกา  จันทร์หล้า   
  3. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
  4. น.ส.รุจิรตัน์  ชุมใหม ่

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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4.3 ภารกิจหลัก 
4.3.1 งานธุรการและการประชุม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- งานพิมพ์เอกสาร และงานถ่ายเอกสาร 
- รับ - ส่งหนังสือ 
- งานวัสดุ - ครุภัณฑ ์
- การจัดท างบประมาณประจ าปี 
- การประชุมคณะท างานกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ 
- การประชุมสภาวิชาการ 
- การประชุมคณะกรรมการ/ คณะท างานต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ 
- งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.3.2 งานสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 งานหลักสูตร 

- ประสานกับ สกอ. และส านักวิชา ในการด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร 
- จัดส่งหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้ สกอ. รับทราบ 
- แจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยรับทราบ 
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. ให้ส านักวิชา และผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยทราบ 
- รายงานผลงานหลักสูตร ประจ าภาคการศึกษา ให้ สกอ.ทราบ 
- ฯลฯ 

 งานระดับปริญญาตรี 
- ดูแลการจัดท าคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี 
- ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ 

ระดับปริญญาตรี 
- ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าประกาศการให้รางวัลส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร และจัดมอบเกียรติบัตร
และรางวัลในพิธีไหว้ครู 

- กลั่นกรองการขออนุมัติน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสาขาวิชาต่าง ๆ 
ระดับปริญญาตรี 

 งานระดับบัณฑิตศึกษา 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
- กลั่นกรองการขออนุมัติค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต 
- ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา 
- กลั่นกรองการขออนุมัติน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสาขาวิชาต่าง ๆ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- แจ้ง สกอ. รับทราบการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 งานสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) สถาบันสมทบ 
- ประสานงานกับสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบของ มทส. ในเรื่องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

กับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตร เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ผลการด าเนินงานของ สบพ. การขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ฯลฯ 

 งานสนับสนุนวิชาการอื่น ๆ 
- กลั่นกรองการขออนุมัติไปเสนอผลงานต่างประเทศของคณาจารย์ 
- งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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4.3.3 งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- งานอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา 
- การด าเนินงานโครงการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
- การด าเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- การด าเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
- การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน

สถาบันอุดมศึกษา 
- การด าเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาใน

เขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- การด าเนินงานโครงการ 1 อาจารย์ 1 ผลงาน 
- การด าเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพ่ือมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
- การด าเนินงานฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.3.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- ประสานการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- ทบทวน/ ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
- จัดประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

และปัญหา-อุปสรรคในการท า QA 
- รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 
- จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน 
- บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ผ่านระบบฐานข้อมูล QA ของ สกอ. (CHE QA Online System) 
- จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พร้อม

น าเสนอ SAR ต่อ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สภาวิชาการ 
 สภามหาวิทยาลัย 
 เผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
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- ประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดย สมศ. (อย่างน้อย 
1 ครั้ง ในทุก 5 ปี) 

- จัดท าเอกสารบทสรุปผู้บริหารรายงานการประเมินตนเอง ฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก 

- จัดท าข่าว QA เพ่ือลงรายวัน เดือนละ 2 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน) 
- จัด FORUM QA เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน กรอบระยะเวลาการแก้ไข สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

- ติดตามผลการด าเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
- การด าเนินงานจัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา 
- งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. บุคลากร 

ปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการมีจ านวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 10 คน จ าแนกเป็นคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท 4 คน (ร้อยละ 40.00) ระดับปริญญาตรี 4 คน (ร้อยละ 40.00) และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 2 คน 
(ร้อยละ 20.00) โดยในจ านวนดังกล่าวนี้ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง ประกอบด้วยหัวหน้าส่วน 1 คน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 7 คน พนักงานธุรการ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งพนักงานธุรการ 1 คน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2555 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

หน่วย : คน 

จ านวนบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

หัวหน้าส่วน - - 1 - 1 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป - 4* 3 - 7 

พนักงานธุรการ 1 - - - 1 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ต าแหน่งพนักงานธุรการ 

1 - - - 1 

รวม 2 4 4 - 10 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 

* หมายถึง : ปัจจุบันส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน 
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6. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2555 
 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

1. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1 

ก.พ. - มี.ค. 56 

2. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 
เพ่ือปรับปรุงตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

มี.ค. 56 

3. จัดท าคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน มี.ค. - เม.ย. 56 

4. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2555 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
ส าหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

เม.ย. 56 

5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 และเสนอคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการพิจารณา 

พ.ค. 56 

6. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 
เพ่ือพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 

มิ.ย. 56 

7. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 ให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ พร้อมบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online  

ภายในกลางเดือน 

มิ.ย. 56 

8. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 ระดับหน่วยงาน และ
ระดับสถาบัน  

(คณะกรรมการประเมินภายในแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายใน) 

ประเมินระดับหน่วยงาน 
ต้นเดือน ก.ค. 2556

ประเมินระดับสถาบัน
ต้นเดือน ส.ค. 2556 

9. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 

ก.ย. 56 

10. น าเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ต่อที่ประชุม Forum QA 

ต.ค. 56 

11. ด าเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดกิจกรรมเสริม
จุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ต.ค. - ธ.ค. 56 



 

   7 

7. กิจกรรม/ การประชุม/ การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2555 
(พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

ปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการได้จัดกิจกรรมและด าเนินงานเกี่ยวกับการประชุม และให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

รายช่ือกิจกรรม/การประชุม วันที่จัด  งานที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การประชุม     

1. จัดประชุมสภาวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง โดยในปีการศึกษา 
2555 มีการประชุมสภาวิชาการ จ านวน 12 ครั้ง 

พ.ค. 55 - เม.ย. 56 งานธุรการและการประชุม 

2. การจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา และ
การจัดค่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐาน 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 

23 - 27 พ.ค. 55 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

3. การสอบวัดความรู้ภายหลังการเข้าค่ายฯ 29 พ.ค. 55 
 

งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

4. การประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2554 

2 ก.ค. 55 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

5. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

9 - 20 ก.ค. 55 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

6. การประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุน 
ให้กับนักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 
4/2555 

10 ก.ค. 55 งานสนับสนุนวิชาการ 

7. การประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
1/2555 

18 ก.ค. 55 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

8. การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 
2554 

1 ส.ค. 55 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

9. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
ปีการศึกษา 2554 

6 - 8 ส.ค. 55 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

10. การประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
ของภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2554 

16 ส.ค. 55 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 
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รายช่ือกิจกรรม/การประชุม วันที่จัด  งานที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การประชุม (ต่อ)     

11. การประชุมคณะท างานจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ครั้งที่ 1/2555 

23 ส.ค. 55 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

12. การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2554 ครั้งที่ 
1/2555 

8 ต.ค. 55 คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ 
งานพระราชทานปริญญาบัตร 

13. การประชุมคณะท างานทบทวน ปรับปรุง ระบบการ
ประเมิน มทส. ครั้งที ่1/2555 

7 พ.ย. 55 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

14. การสัมมนาแนวปฏิบัติในการขออนุมัติงบประมาณ
เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี มทส. และโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. 

26 พ.ย. 55 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

15. การประชุมเตรียมการต้อนรับการเยี่ยมชมและการ
พบปะนักวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิจาก ALICE, CERN  

27 พ.ย. 55 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

16. การประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และ ALICE (A Large lon Collider Experiment) 

12 ธ.ค. 55 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

17. การประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
ของภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 

18 ธ.ค. 55 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

18. กา รประชุ ม คณะท า ง านจั ดท า คู่ มื อหลั ก สู ต ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2556 

30 ม.ค. 56 งานสนับสนุนวิชาการ 

19. การประชุมคณะท างานพิจารณาแนวทางการจ้าง
อาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2556 

 1 ก.พ. 56 งานสนับสนุนวิชาการ 

20. การประชุมคณะท างานจัดเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้พื้นฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 
1 ครั้งที่ 1/2556 

12 ก.พ. 56 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

21. การประชุมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับ 
อุดมศึกษา 

14 ก.พ. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

22. การประชุมคณะท างาน เครือข่าย C - เชิงประเด็น
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
(C - IQA) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ครั้งที่ 1/2556 

18 ก.พ. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายช่ือกิจกรรม/การประชุม วันที่จัด  งานที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การประชุม (ต่อ)     

23. การประชุมคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันการบินพลเรือน 1/2556 

5 มี.ค. 56 งานสนับสนุนวิชาการ 

24. การประชุมคณะท างานจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ครั้งที่ 1/2556 

7 มี.ค. 56 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

25. การประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
ของภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 

14 มี.ค. 56 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

26. การประชุมเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์
การประเมินในตัวบ่งชี้ระดับศูนย์/สถาบัน ส าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

25 มี.ค. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

27. การประชุมเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์
การประเมินในตัวบ่งชี้ระดับส านักงานอธิการบดีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

26 มี.ค. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 5 คณะ 

หน่วยงาน วันที่ หัวข้อดูงาน 

1. คณะบุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

15 พ.ค. 55 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การท างานด้วยระบบ 
ประกันคุณภาพ 

2. คณะบุคลากรวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

3 ธ.ค. 55 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

3. คณะอาจารย์และบุคลากร  
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 

17 ธ.ค. 55 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

4. คณะอาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

27 ก.พ. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ของ มทส. 

5. คณะบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตตรัง 

3 เม.ย. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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8. การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2554 (ปีท่ีผ่านมา) 

8.1 การด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหน่วยงาน) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
1) การอธิบายประกอบเกณฑ์ธรรมาภิบาล 

หน่วยงานควรเข้าใจว่า หลักธรรมาภิบาลนั้น
หน่วยงานได้ปฏิบัติอย่างไร เช่น ด้านความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วม
ของบุคลากร 

 ฝ่ายวิชาการได้จัดการประชุมเพ่ือท าความ
เข้าใจ และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับ
เ กณฑ์ ก า รป ร ะ เ มิ น ต ามข้ อ สั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 
และได้มีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในเรื่องผู้บริหารบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล โดยงาน QA ได้ยก (ร่าง) 
แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
(good governance) ส าหรับเก็บข้อมูลดังกล่าว 
และน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 
2555 เป็นต้นไป     

2) ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ด้านการจัดการองค์ความรู้ แต่ละข้อ
ควรค านึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ 

 ส่วนส่งเสริมวิชาการได้ปรับปรุงวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน โดยค านึงถึงคุณภาพมากขึ้น ดัง
รายละเอียดปรากฏในตัวบ่งชี้ที่  7.2 การ
พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (หน้า
20-23) 

3) ตัวบ่งชี้ที่ 12 ควรเป็นเกณฑ์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนด
โดยหน่วยงาน 

 ปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ไม่ ไ ด้ มี ก า รป รั บ เ กณ ฑ์ ก า รป ร ะ เ มิ น ใ น
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
แต่มีการปรับวิธีการด าเนินงานเชงิกลยุทธ์มากขึ้น 
ได้แก่ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ด าเนินงาน เช่น ระบบฐานข้อมูลสภาวิชาการ 
และระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เพ่ือใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร
และท าความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้ง
เป็นการช่วยลดขั้นตอนการด าเนินการ และ
ช่วยประหยัดทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรธรรมชาติ 
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8.2 การด าเนินงานตามการประเมินตนเองท่ีเป็นจุดอ่อนของส่วนส่งเสริมวิชาการ 

จุดอ่อน ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเกิดความล่าช้า
และไม่ถูกต้องในการให้ข้อมูลของบางหน่วยงาน 
ท าให้ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูลอย่าง
ละเอียดก่อนท าการประมวลผลทุกครั้ง 

 ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดประชุ ม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้
บุคลากรทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้
ชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา การสร้างความตระหนักในการให้
ข้อมูลให้ถูกต้อง แม่นตรง เช่น การประชุมเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินของหน่วยงานที่ปรับใหม่ โดยเฉพาะ 
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเป็นตัวบ่งชี้
ขั้นต่ าของหน่วยงานเพ่ือให้สามารถเทียบเคียง
กันได้ระหว่างหน่วยงานในระดับศูนย์/สถาบัน 
และหน่วยงานในระดับส านักงานอธิการบดี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูล SAR Online 
ของหน่วยงาน” เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงานและระดับ
สถาบัน การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
สถาบัน) และการประชุมเพ่ือรับทราบปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จาก สมศ.  
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8.3 การด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 
จาก สมศ. 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
 ควรพัฒนาระบบและกลไกในการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพให้
สามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้องและทันต่อความ
ต้องการใช้งานให้มากขึ้น 

 ส่วนส่งเสริมวิชาการได้ประสานกับสถาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ (SUT-MIS) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้าน QA 2 ระบบ เพ่ือให้สถาบันและหน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูลด้าน QA อย่างเป็นระบบ และได้
ข้อมูลถูกต้อง และทันต่อความต้องการต่อการ
ใช้ ง านของหน่ ว ย งาน  ได้ แก่  1 )  ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้าน IQA และ EQA 
ระดับสถาบัน (ข้อมูลเชิงปริมาณ) ซึ่งสามารถ
น าข้อมูลมาใช้ได้ในปีการศึกษา 2555 (สามารถ
เข้าดูได้ที่ http://ai.sut.ac.th => IQA & EQA)  
และ 2) ระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง Online ส าหรับหน่วยงานและสถาบัน 
(สามารถเข้าดูได้ที่ http://ai.sut.ac.th:8080/sarsut) 
เป็นระบบฐานข้อมูล ส าหรับให้หน่วยงาน
บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของ
หน่วยงานและสถาบัน ด้วยระบบ Online ซึ่ง
ระบบนี้ ง่ายและสะดวกต่อคณะกรรมการ
ประเมินฯ ส าหรับการค้นหาหลักฐานตามผล
การด าเนินงานในแต่ละเกณฑ์การประเมินของ
ตั วบ่ งชี้  และท า ให้ เห็นภาพรวมของทุ ก
หน่วยงานว่าได้ผลการประเมิน และระดับ
คุณภาพเท่าไร ซึ่ งทุกหน่วยงานได้ท าการ
บันทึกข้อมูล SAR ผ่านระบบในปีการศึกษา 
2555 เป็นต้นไป  

 
 

http://ai.sut.ac.th/
http://ai.sut.ac.th:8080/sarsut
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ส่วนที่ 2 
 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   : กระบวนการพัฒนาแผน   
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) มี () หรือ ไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
2555-2564) 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  

3. มีการทบทวน/ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทุกภารกิจ
ของหน่วยงาน  

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ  
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตาม
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตาม
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงาน
และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) ของ
ส่วนส่งเสริมวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนส่งเสริมวิชาการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) โดยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและ
สนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งให้บริการที่เอ้ือและตอบสนองความต้องการของฝ่ายวิชาการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (ดังเอกสารประกอบท่ี 1.1.1-1) 

2. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการมีการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดแผนการด าเนินงานและ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2554 

3. ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนส่งเสริมวิชาการจะมีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็น
ประจ าทุกปีงบประมาณ และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละตัวบ่งชี้ของการ
ด าเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้   

4. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจะมีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินงานและก าหนดค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบท่ี 1.1.1-1) 

5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 
ซึ่งเมื่อน าผลผลิตของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เท่ากับร้อยละ 89.72 
(ดังตารางที่ 1.1.5-1) 

6. ส่วนส่งเสริมวิชาการได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อมหาวิทยาลัยปีละ 4 ครั้ง 
(ทุกไตรมาส) โดยกรอกข้อมูลลงระบบการจัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายวางแผน 
(http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) และฝ่ ายวางแผนจะรวบรวมน า เสนอ
อธิการบดีและคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

7. มีการประเมินผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) โดย
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้และค านวณออกมาเป็นคะแนน
ร้อยละ พร้อมให้รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละไตรมาส โดยกรอกข้อมูลลงระบบการ
จัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายวางแผน (http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) 
และฝ่ายวางแผนจะรวบรวมน าเสนออธิการบดีและคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัด
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาต่อไป (ดังเอกสารประกอบท่ี 1.1.1-1) 

8. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานของส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โดยดูจากร้อยละของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ หากค่าร้อยละของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีค่าน้อย จะมีการประชุมบุคลากร
ภายในหน่วยงานเพ่ือหาสาเหตุว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรและด าเนินการแก้ไขจากสาเหตุนั้น ๆ และน าสู่การ
ปรับแผนปฏิบัติการของส่วนส่งเสริมวิชาการให้มีความเหมาะสมในปีงบประมาณต่อไป 

http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 

5 คะแนน 8 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
  (หน้า 81) 
 ตารางที่ 1.1.5-1 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) 
  (หน้า 92) 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1   : ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน   
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนด

ครบถ้วน 
 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากร
ในหนว่ยงาน 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานตามระบบการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีหน้าที่
บริหารงานส่วนส่งเสริมวิชาการให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนส่งเสริมวิชาการมีภารกิจหลัก 
4 ภารกิจ คือ งานธุรการและการประชุม งานสนับสนุนวิชาการ งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 
และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการและบุคลากรภายในหน่วยงานมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ และในการท างานต่าง ๆ  ที่
บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการทุกคนต้องร่วมมือกัน เช่น งานพิธีการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งาน
การจัดค่ายพัฒนาความรู้พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 งานการจัดอบรมเทคนิคการเรียน
ระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นต้น จะมีการ
ประชุมบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการเพ่ือร่วมกันวางแผนการท างานและแก้ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้ง หัวหน้าส่วนฯ มีการผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานจัดท าฐานข้อมูลให้
สามารถน ามาช่วยในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงานได้ ได้แก่ ฐานข้อมูลสภาวิชาการ ฐานข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษและผู้สอน
ปฏิบัติการ และฐานข้อมูลคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าไปสืบค้นได้ที่ 
www.sut.ac.th/das 

3. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการก าหนดเป็นนโยบายให้มีการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานระดมสมองเกี่ยวกับการด าเนินงานของส่วนฯ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
แต่ละงาน และรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการก ากับ
ติดตาม ดูแลผลการด าเนินงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน อีกท้ัง หัวหน้าส่วนฯ จะน าเรื่องที่ได้จากการ
ประชุมประสานงานบริหาร ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการ และความเคลื่อนไหวของ
มหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบและน าสู่การปฏิบัติ ซึ่งท าให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทุกคนรับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (ดังตารางที่ 
7.1.3-1) ซึ่งรายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ สามารถสืบค้นได้ท่ี 
http://web.sut.ac.th/das/index.php?option=com_content&view=article&id=67 

4. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของหน่วยงาน ตั้งแต่การ
ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
ก าหนดบุคลากรหลักที่รับผิดชอบในงานนั้น ๆ ซึ่งในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนจะมีการประชุมและวางแผนการด าเนินงานร่วมกันก่อนและระหว่างการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เข้าใจงานตรงกันและร่วมกันศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดย
ได้น าแนวทางและปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการด าเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา มาประกอบการพิจารณาในการ
ประชุมด้วย อีกทั้ง หลังจากด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนจะประชุมร่วมกันเพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือน าไปเป็นแนวทางการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

http://www.sut.ac.th/das
http://web.sut.ac.th/das/index.php?option=com_content&view=article&id=67
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

5. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการจะมีการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ โดยสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนเข้าร่วมการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ดังตารางที่ 7.1.5-1) และส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดสัมมนา
บุคลากรเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โดยในแต่ละปีงบประมาณจะมีการมอบหมายให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานรับผิดชอบในการสืบค้นหัวข้อ/ข้อมูลการสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรภายใน
หน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดสัมมนา เรื่อง Gantt Charts เพ่ือ
การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน และการปรับปรุง website ส่วนส่งเสริมวิชาการ ใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการทุกคนได้เข้าใจและลงมือ
จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Gantt Charts) ของตนเองและของส่วนส่งเสริมวิชาการอย่างถูกต้อง และ
ร่วมกันปรับปรุง website ส่วนส่งเสริมวิชาการให้มีความทันสมัย ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 7.1.5-2)   

6. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการได้ประเมินตนเองตามแบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
(good governance) ที่ฝ่ายวิชาการ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการยก (ร่าง) 
แบบประเมินฯ ขึ้นมาให้ทดลองใช้ส าหรับเก็บข้อมูล (ดังเอกสารประกอบที่ 7.1.6-1) โดยแบบสอบถาม
ดังกล่าวจะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทและหน้าที่การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ข้อ
ของหัวหน้าหน่วยงานว่ามีหรือไม่มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจากการตอบแบบประเมิน
พบว่าหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานครบทั้ง 10 ข้อ  

7. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ โดย
ระบบประเมินภาระงานของคณาจารย์และบุคลากรปีละ 3 ครั้ง    

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 

5 คะแนน 7 ข้อ  
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รายการหลักฐาน  : 
ตารางที ่7.1.3-1 ข้อมูลการประชุมบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ และจ านวนบุคลากรที่

เข้าประชุม ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) (หน้า 94) 
ตารางที่ 7.1.5-1 ข้อมูลบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
(หน้า 95) 

เอกสารประกอบที่ 7.1.5-2 โครงการสัมมนาบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (หน้า 97) 

เอกสารประกอบที่ 7.1.6-1 แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (good 
governance) (หน้า 99) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2   : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง

กับแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2. มีการทบทวนการจัดการความรู้ เพ่ือมุ่ งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู้  ทั กษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง ( tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการได้แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 มีแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานในเรื่อง 
“มีองค์ความรู้ในการพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือน าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ” โดย
ก าหนดประเด็นย่อยในการจัดการความรู้ 2 ประเด็น ได้แก่ งานสภาวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้เพ่ิมหน่วยวัดความส าเร็จของการจัดการความรู้ จากเดิม 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) มีองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของขอบเขตประเด็นที่ก าหนดไว้ เพ่ิมเป็น 
มีองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของขอบเขตประเด็นที่ก าหนดไว้ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้ได้น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการท างานและการจัดการความรู้ของหน่วยงานมากขึ้น (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 7.2.1-1) 

2. บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ มีการทบทวนประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงานในประเด็นการมีองค์ความรู้
ในการพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือน าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงข้อมูลอย่าง
เป็นประจ าสม่ าเสมอในเรื่อง ภาระหน้าที่ , ขั้นตอนการด าเนินงาน, รายละเอียดการจัดประชุมและ
รายละเอียดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ทั้งในรูปแบบเอกสาร, บันทึกข้อมูลใน
ฐานข้อมูล และอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ  (http://web.sut.ac.th/das/) เพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบ 

3. บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการมีการแสวงหาความรู้จากเอกสาร/เว็บไซต์/การประชุม/อบรม/สัมมนาต่าง ๆ 
พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ที่ได้รับและความรู้จากทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานธุรการ
และงานประชุม (งานสภาวิชาการ), งานสนับสนุนวิชาการ, งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานโครงการ
และกิจกรรมทางวิชาการ ในการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการซึ่งจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยน าความรู้
มาเป็นข้อมูลในการพัฒนางานและพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือน าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ยังมีการระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้บริหารหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา-อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน โดยมีการจดบันทึกเป็น
รายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ซึ่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
(http://web.sut.ac.th/das/) ในส่วนของรายงานส่วนส่งเสริมวิชาการ 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการรวบรวมประเด็นความรู้ จากการแสวงหาความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ผู้ปฏิบัติงานจริงมาเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ ทั้งในรูปแบบเอกสาร พัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูล และอัพโหลด
ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน โดยมีการถ่ายทอดความรู้จากการประชุมและแนวปฏิบัติที่ดีไปยังบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
4.1 จัดสัมมนาแนวปฏิบัติในการจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ และการขออนุมัติ

งบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  มทส. และ
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง
ประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร  

 (http://web.sut.ac.th/das/academic/images/stories/Activity/Grad-Budjet-2012Nov-26/index.htm)  

http://web.sut.ac.th/das/
http://web.sut.ac.th/das/
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

4.2 การสรุปสาระส าคัญจากที่ประชุม QA Forum และการสรุปสาระส าคัญจากที่ประชุมคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีในก ากับของรัฐ (QA ทอมก) เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa/)  

4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการน าไปใช้งานและการ
พัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือน าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้
จากเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/das/) ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบฐานข้อมูล SAR Online ของหน่วยงาน ระบบฐานข้อมูลการประชุมสภา
วิชาการ และระบบฐานข้อมูลประเมินความพึงพอใจ “การบริการทั่วไป” ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

5. ส่วนส่งเสริมวิชาการได้น าความรู้ที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบมาพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ 
5.1 ระบบฐานข้อมูลการประชุมสภาวิชาการ ได้มีการพัฒนาระบบการจัดท าวาระการประชุมและการ

จัดส่งวาระการประชุมผ่านระบบการประชุม emeeting (http://boffice.sut.ac.th/emeeting/) 
การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการผ่านระบบทาง e-mail 

5.2 ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาเชิงปริมาณ ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
สถาบัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบโดยสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ (MIS)  
 

นอกจากนี้ ส่วนส่งเสริมวิชาการได้มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และค้นคว้าจากแหล่งความรู้ภายนอก เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการท างานในการสัมมนาภายในหน่วยงาน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันท า
หน้าที่เป็นวิทยากร (โดยจะประชุมสัมมนาเรื่อง Gantt Charts เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท างาน และการปรับปรุง website ส่วนส่งเสริมวิชาการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556) และส่วน
ส่งเสริมวิชาการได้เสนอผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อย่างต่อเนื่อง (ดังเอกสารประกอบที่ 7.2.5-1 และเอกสาร
ประกอบท่ี 7.2.5-2)  

 
 
 
 

http://web.sut.ac.th/qa/
http://web.sut.ac.th/das/
http://boffice.sut.ac.th/emeeting/
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 7.2.1-1 ข้อมูลรายละเอียดแผนการปฏิบัติการความรู้ของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หน้า 103) 

เอกสารประกอบที่ 7.2.5-1 ข้อมูลแผนกิจกรรมและผลการด าเนินงานการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หน้า 106) 

เอกสารประกอบที่ 7.2.5-2 ข้อมูลแผนกิจกรรมและผลการด าเนินงานการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หน้า 110) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3   : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
นิยามศัพท ์

 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการด้านสารสนเทศ โดยน าคอมพิวเตอร์ 

และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการรับ -ส่ง การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบการให้บริการ การ
ใช้เงิน และการดูแลข้อมูลด้วย 
 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือใช้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เช่น 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
3. ระบบประมวลผลรายวัน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ  

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอก
ที่เก่ียวข้อง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีนโยบายในการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภายในหน่วยงานและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการยังมีแผนระบบสารสนเทศเพ่ิมเติมอีก 1 ฐานข้อมูล 
คือ ฐานข้อมูล SAR Online ระดับหน่วยงาน และสถาบัน ปรากฏในแผนงานการบริหารจัดการภายใต้
อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล มทส.  ซึ่งพัฒนาโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (SUT-MIS)  
(ดังเอกสารประกอบท่ี 7.3.1-1) 

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก website ของส่วน
ส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/das) ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน สามารถ
เก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการน าไปใช้งาน ดังนี้ 
2.1 ระบบฐานข้อมูลสืบค้นจาก website ได้แก่ 

- ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ระบบฐานข้อมูล SAR Online ของหน่วยงาน   
- ระบบฐานข้อมูลการประชุมสภาวิชาการ 
- ระบบฐานข้อมูลประเมินความพึงพอใจ "การบริการทั่วไป" ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

โดยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวได้ที่   (http://web.sut.ac.th/das/=> 
blog ที่ 8 ด้านขวาของ website “ระบบฐานต่าง ๆ) หรือเข้าโดยตรงที่ 
http://web.sut.ac.th/das/index.php?option=com_content&view=article&id=69  
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.2-1) 
2.2 ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ได้แก่ 

- ฐานข้อมูลคณาจารย์  
- ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ 
- ฐานข้อมูลคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
- ฐานข้อมูลทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- ฐานข้อมูลระบบบันทึกรับ – ส่งหนังสือส่วนส่งเสริมวิชาการ       

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
1) แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้สารสนเทศจาก Website งานประกันคุณภาพการศึกษา  

(www.sut.ac.th/qa) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.3-1) 
2) แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้สารสนเทศจาก Website ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

(www.sut.ac.th/das) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.3-2) 
 โดยแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสารสนเทศดังกล่าวให้ผู้เข้ามาใช้สารสนเทศได้กรอกแบบส ารวจ
ความคิดเห็นที่หน้าแรกของ Website งานประกันคุณภาพการศึกษา และส่วนส่งเสริมวิชาการ ซึ่งสามารถดูผล
การส ารวจความคิดเห็นได้ทันที 

http://web.sut.ac.th/das/
http://web.sut.ac.th/das/index.php?option=com_content&view=article&id=69
http://www.sut.ac.th/qa
http://www.sut.ac.th/das
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการได้น าผลการประเมินความพึงพอใจจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ผลประเมินความพึงพอใจ “การบริการทั่วไป” ของส่วนส่งเสริมวิชาการ 

(http://web.sut.ac.th/qa/questionaire) (ดังเอกสารประกอบที่ 7.6-2)  
2) ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานสารสนเทศ website งานประกันคุณภาพการศึกษา 

(http://web.sut.ac.th/qa/vote_report.php) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.4-1)  
3) ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานสารสนเทศ website ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

(http://web.sut.ac.th/das) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.4-2)  
น ามาปรับปรุงสารสนเทศและฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องตรงตามความต้องการ

และง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้สารสนเทศและฐานข้อมูล และเพ่ือสารสนเทศและฐานข้อมูลเป็นประโยชน์และ
ช่วยในการตัดสินใจส าหรับการบริหารงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. ส่วนส่งเสริมวิชาการในฐานะผู้รับผิดชอบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้ท า

การส่งข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. (CHE QA Online System - www.cheqa.mua.go.th) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 
7.3.5-1) และบันทึกรายงานการประเมินตนเองของส่วนส่งเสริมวิชาการผ่านระบบฐานข้อมูล SAR 
Online ของมหาวิทยาลัย (http://web.sut.ac.th/qa => banner ที่ 3 ด้านขวาของ website ชื่อ 
“ระบบฐานข้อมูล SAR Online”) (ดังเอกสารอ้างอิงท่ี 7.3.5-2) 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 7.3.1-1 ผลการด าเนินงานตามแผนงานการบริหารจัดการภายใต้
อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล มทส. 
(ฐานข้อมูล SAR Online) ที่ พัฒนาโดย สถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (SUT-MIS) (หน้า 113) 

เอกสารประกอบที่ 7.6-2 ผลประเมินความพึงพอใจ “การบริการทั่วไป” ส่วนส่งเสริม
วิชาการ (หน้า 133) 

http://web.sut.ac.th/das
http://www.cheqa.mua.go.th/
http://web.sut.ac.th/qa
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เอกสารอ้างอิง  : 
7.3.2-1  ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่สืบค้นได้จาก website ของส่วนส่งเสริมวิชาการ    

(http://web.sut.ac.th/das/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=69) 

7.3.3-1 แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานสารสนเทศจาก Website งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (www.sut.ac.th/qa => banner แบบส ารวจความคิดเห็น : อยู่ด้าน
ล่างสุดขวามือของ website) 

7.3.3-2 แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานสารสนเทศจาก Website ส่วนส่งเสริม
วิชาการ (www.sut.ac.th/das => banner แบบส ารวจความคิดเห็น : อยู่ด้าน
ล่างสุดขวามือของ website) 

7.3.4-1 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานสารสนเทศ website งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (http://web.sut.ac.th/qa/vote_report.php) 

7.3.4-2 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานสารสนเทศ website ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
(http://web.sut.ac.th/das => banner ผลส ารวจความคิดเห็น : อยู่ด้านล่างสุด
ขวามือของ website) 

7.3.5-1 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.  
(CHE QA Online System - www.cheqa.mua.go.th) 

7.3.5-2 ระบบฐานข้อมูล SAR Online ของมหาวิทยาลัย  
 (http://web.sut.ac.th/qa => banner ที่ 3 ด้านขวาของ website ชื่อ “ระบบ

ฐานข้อมูล SAR Online”) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.sut.ac.th/das/index.php?option=com_content&view=article&id=69
http://web.sut.ac.th/das/index.php?option=com_content&view=article&id=69
http://www.sut.ac.th/qa
http://web.sut.ac.th/das
http://www.cheqa.mua.go.th/
http://web.sut.ac.th/qa
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4   : ระบบบริหารความเสี่ยง  
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรภายใน

หน่วยงานร่วมเป็นคณะท างาน 
 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบท
ของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ที่ 1290/2554 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ า
หน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ให้บุคลากรทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบท่ี 7.4.1-1 
และเอกสารประกอบที่ 7.4.1-2)  

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2555 โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของ
ส่วนส่งเสริมวิชาการ (ดังเอกสารประกอบที่ 7.4.2-1 และเอกสารประกอบที่ะ 7.4.2-2)  

3. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2. (ดังเอกสารประกอบที่ 7.4.2-2 และเอกสาร
ประกอบที ่7.4.3-1) 

4. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้ท าการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว 
แตเ่นื่องจากเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ จึงไม่ต้องท าแผนบริหารความเสี่ยง  

5. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2555 และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

6. เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง
ของส่วนส่งเสริมวิชาการในปีที่ผ่านมา แต่คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการได้น า
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 มาวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง 
และน ามาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป อีกทั้งยังมีการรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 7.4.6-1 และเอกสารประกอบที่ 7.4.6-2)  

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

5 คะแนน 6 ข้อ  
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รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 7.4.1-1 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1290/2554  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน  
 (หน้า 114) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.1-2 แผนปฏิบัติงานคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2555  

(หน้า 122) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.2-1 ค าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง (SUT-RM1) 

(หน้า 123) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.2-2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (SUT-RM2) (หน้า 126) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.3-1 การจัดล าดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์ (SUT-RM3) 
 (หน้า 129)           
เอกสารประกอบที่ 7.4.6-1 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน     

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการ ณ วันที่ 
28 สิงหาคม 2555 (SUT-RM6) (หน้า 130)           

เอกสารประกอบที่ 7.4.6-2 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (SUT-RM7) 
(หน้า 132)           
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.6  : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส่วนส่งเสริมวิชาการ 
   ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
1.50 1.51 - 2.50 2.51 - 3.50 3.51 - 4.50 มากกว่าหรือเท่ากับ 

4.51 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ค่าเฉลี่ย 3.91 4 คะแนน ค่าเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 มีผู้มารับบริการส่วนส่งเสริมวิชาการในงานที่เกี่ยวข้องและตอบแบบสอบถาม 
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.6-1) จ านวน 63 คน โดยมีผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานส่วน
ส่งเสริมวิชาการอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.91 จากคะแนนเต็ม 5 และเมื่อพิจารณาตามประเภทของงาน 
จะเห็นได้ว่าผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่องานต่าง ๆ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางนี้ 

ประเภทของงาน จ านวน
ผู้ตอบ ร้อยละ 

ผลประเมินความพึงพอใจ 
คิดเฉพาะ  

ข้อ 1 - ข้อ 5 
ระดับผล 

การประเมิน 
คิดเฉพาะ 
ข้อ 6* 

ระดับผล 
การประเมิน 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 47 74.60 4.09 มาก 4.06 มาก 

2. การประชุมสภาวิชาการ 38 60.32 3.58 มาก 3.50 ปานกลาง 

3. การประสานงานด้านหลักสูตร 26 41.27 3.72 มาก 3.69 มาก 

4. งานสนับสนุนวิชาการ 34 53.97 3.74 มาก 3.76 มาก 
5. งานโครงการและกิจกรรมทาง

วิชาการ 40 63.49 3.81 มาก 3.80 มาก 

ภาพรวมส่วนส่งเสริมวิชาการ 63 100.00 3.91 มาก 3.89 มาก 

หมายเหตุ : 1. *  หมายถึง   ข้อ 6 ในแบบประเมินความพึงพอใจ คือ ข้อค าถามที่ถามระดับความพึงพอใจ 
  การบริการของส่วนส่งเสริมวิชาการในภาพรวมทั้งหมด 
2. คะแนนเฉลี่ย 1 - 1.50 = น้อยที่สุด ,  1.51 - 2.50 = น้อย , 2.51 - 3.50 = ปานกลาง ,  
 3.51 - 4.50 = มาก , 4.51 - 5.00  = มากที่สุด 
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 และเมื่อพิจารณาผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานส่วนส่งเสริมวิชาการ  จ าแนก
ตามประเภทของงานและรายข้อค าถาม มีผลการประเมิน ดังเอกสารประกอบท่ี 7.6-2 
 
รายการหลักฐาน : 

เอกสารประกอบที่ 7.6-2 ผลประเมินความพึงพอใจ “การบริการทั่วไป” ส่วนส่งเสริมวิชาการ  
   (หน้า 133) 
เอกสารอ้างอิง : 

7.6-1 แบบประเมินความพึงพอใจ “การบริการทั่วไป” ส่วนส่งเสรมิวิชาการ ด้วยระบบ 
Online (http://web.sut.ac.th/qa/questionaire/) (หน้า 124) 

http://web.sut.ac.th/qa/questionaire/
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) มี () หรือ ไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
ผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของหน่วยงาน  
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ

มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และ 

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานทุกตัวบ่งชี้  

6. มีระบบสารสนเทศที่ ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงาน  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ 
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน
ภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน  

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
(ชุดใหม่) ตามค าสั่งฯ ที่ 613/2555 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.1-1) มีการ
ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือปรับปรุงตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนส่งเสริมวิชาการให้
เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ของส่วนส่งเสริม
วิชาการทุกปีการศึกษา 

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยหัวหน้าส่วนฯ 
ก าหนดเป็นวาระการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ และให้เลขานุการคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ซึ่งการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ
ก าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน  

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และมีการเพ่ิมตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก เพ่ือแสดงถึงภารกิจหลักของ
ส่วนส่งเสริมวิชาการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จ านวน 10  ตัวบ่งชี้ รวมองค์ประกอบคุณภาพในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2555 ทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยการวางแผนและด าเนินการตามแผนการประกัน

คุณภาพภายในหน่วยงาน (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.4-1) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยการติดตามข้อมูลตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมิน เพ่ือน ามาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการทุกปีการศึกษา รวมถึง
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในปีการศึกษา 2555 (ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพ
การศึกษา) ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2555 และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับสถาบันภายในของปีการศึกษา 2554) ส่วนส่งเสริมวิชาการได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหน่วยงาน) ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2555 

2) ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดท าคู่มือและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกปีการศึกษา ซึ่งเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บเซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
(http://web.sut.ac.th/das/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=154) 

3) ส่วนส่งเสริมวิชาการได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริม
วิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ ตามที่ปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการ ซึ่งหากพบว่าผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใดที่ได้ผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
จะมีการทบทวนผลการด าเนินงานใหม่และปรับแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

http://web.sut.ac.th/das/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=154
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

5. ส่วนส่งเสริมวิชาการได้น าผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหน่วยงานและระดับ
สถาบันไปก าหนดมาตรการและรายละเอียด วิธีการด าเนินการตามมาตรการ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่อไป (ดังเอกสารประกอบท่ี 9.1.5-1, 9.1.5-2 และ 9.1.5-3) 

6. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน ได้แก่ 
- ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา (www.sut.ac.th/qa)  
- ระบบฐานข้อมูลการประชุมสภาวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa/n-council)  
- ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร (http://web.sut.ac.th/das/Database/lecturer.mdb)  
- ฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ (http://web.sut.ac.th/das/Database/lecturer.mdb) 
- ฐานข้อมูลคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (http://web.sut.ac.th/das/Database/lecturer.mdb)  
- ฐานข้อมูลทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(http://web.sut.ac.th/das/support_aca/index.php?option=com_content&view=article&id=1
9&Itemid=27) 

7. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดประชุมเวที QA เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพ โดยเป็นการจัดประชุมเพ่ือน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงานที่ได้จาก
การท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน
การประชุม   

8. ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ  เช่น การเป็น
วิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ประสิทธิภาพการท างานจากการท าประกันคุณภาพการศึกษา” ให้ส่วนพัสดุ 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 การสนับสนุนให้บุคลากรภายในส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นที่ปรึกษาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของหน่วยงานอ่ืน ๆ 

9. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอ่ืน  ๆ 
ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในส่วนส่งเสริมวิชาการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกคน ไม่เฉพาะคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ
เท่านั้น และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ส่วนส่งเสริมวิชาการ เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานและการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 
 

http://www.sut.ac.th/qa
http://web.sut.ac.th/qa/n-council
http://web.sut.ac.th/das/Database/lecturer.mdb
http://web.sut.ac.th/das/Database/lecturer.mdb
http://web.sut.ac.th/das/Database/lecturer.mdb
http://web.sut.ac.th/das/support_aca/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27
http://web.sut.ac.th/das/support_aca/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27
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เอกสารประกอบท่ี 9.1.5-1 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.5-1 เอกสารประกอบท่ี 9.1.5-1 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.5-1 

การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (9 ข้อ) 

5 คะแนน 9 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 9.1.1-1 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 613/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริม
วิชาการ (หน้า 141)  

เอกสารประกอบที่ 9.1.4-1 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ปีการศึกษา 2555 (หน้า 142) 

เอกสารประกอบที่ 9.1.5-1 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ สมศ. ประเด็นในเรื่องจุดที่
ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะระดับสถาบัน จ าแนกตามราย
มาตรฐาน ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ปีการศึกษา 
2553 (หน้า 143) 

เอกสารประกอบที่ 9.1.5-2 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ สมศ. ประเด็นในเรื่องจุดที่
ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะระดับสถาบัน จ าแนกตามรายตัวบ่งชี้ 

 ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ปีการศึกษา 2553 
(หน้า 145) 

เอกสารประกอบที่ 9.1.5-3 การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 (หน้า 147) 
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องค์ประกอบที่ 12  การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
 
ตวับ่งชี้ท่ี 12.1   : การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1-2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8-9 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

10 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
2. มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

3. มีการด าเนินการประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามแผนที่ตั้งไว้  และด าเนินการตามมติ
ที่ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครบถ้วน 

 

4. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย  

5. มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน  

6. มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนามหาวิทยาลัย 
 

8. ด าเนินการจัดประชุมเวที QA เพ่ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอผล
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

 

9. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

 

10. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดท าแผนด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการได้จัดท าแผน
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (ดังเอกสารประกอบที่ 12.1.1-1) และแจ้งให้
หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบในการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ 
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 ระดับศูนย์/สถาบัน วันที่  25 มีนาคม 
2556 และระดับส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 26 มีนาคม 2556   

2. ปีการศึกษา 2555 งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะท างาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานเพ่ิมเติมจากค าสั่ง
ที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะท างานในหน่วยงานต่าง ๆ  (สามารถดูรายชื่อ
คณะกรรมการ/คณะท างานที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ www.sut.ac.th/qa)    

3. ปีการศึกษา 2555 มีการด าเนินการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2555 และมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม 2555 โดยหลังจากการประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการได้จัดท ารายงานการประชุม
และเวียนให้คณะท างาน/คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม และน ามติที่ประชุมและข้อเสนอแนะ
จากการประชุมมาด าเนินการอย่างครบถ้วน  

4. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการท าการรวบรวมข้อมูลผลการด า เนินงานตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 
จากนั้นน าเสนอที่ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) 
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555  2) คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555  3) สภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2555 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และ 4) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2555 และจัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์และ
เผยแพร่แก่สาธารณชนและผู้ที่เก่ียวข้องภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 
 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ส าหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 
23 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น input process ตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น output/outcome เพ่ือให้ครอบคลุม 
input process และ output/outcome นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี 
(3D)” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 51 
ตัวบ่งชี้ 

5. มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 กลุ่ม 
คือ 1) กลุ่มการเรียนการสอน ได้แก่ ส านักวิชา 6 ส านักวิชา ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 9 - 10 
กรกฎาคม 2555 2) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ 2.1) กลุ่มสนับสนุน
การเรียนการสอน กลุ่ม 1 ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนธานี และสถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2555 2.2) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 
กลุ่ม 2 ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมิน
ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2555 2.3) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่ม 3 ได้แก่ ศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสถาน
พัฒนาคณาจารย์ ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555 และ 3) กลุ่มส านักงาน
อธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 16 หน่วยงาน ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2555 
โดยคณะกรรมการประเมินฯ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแต่ละ
หน่วยงานอย่างละเอียด พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในแต่ละหน่วยงาน และเมื่อด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้วเสร็จ ทุกหน่วยงานได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 เพ่ือเผยแพร่ต่อไป         

6. มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2555 โดยให้คณะกรรมการประเมินฯ 
เข้าตรวจเยี่ยมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
หน่วยงาน ท าให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบจุดเด่น จุดอ่อน และแนวทางในการพัฒนา
หน่วยงานของตนเอง และเมื่อด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้วเสร็จ ได้จัดท ารายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือเผยแพร่แก่
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

7. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการได้สรุปผลที่ได้จาก (1) รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ในตัวบ่งชี้ที่ได้ 1 คะแนนและ 2 คะแนน (2) จุดอ่อน/แนวทางแก้ไขท่ีได้จากผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2554  (3) การด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 (4) การด าเนินงานเพ่ือแก้ไข
จุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 (5) การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 3 ปีการศึกษา 2553 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) 
ระดับอุดมศึกษา และแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ตามตัวบ่งชี้และจุดอ่อนที่เกิดขึ้น เพ่ือ
ก าหนดมาตรการส าหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการจะมีการ
ติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาตามตัวบ่งชี้และจุดอ่อนที่เกิดขึ้น ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
ในเดือนมีนาคมและกันยายน 

8. ปีที่ผ่านมาไม่มีการประชุมเวที QA เพ่ือน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่ได้จาก
การท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย แต่งานประกันคุณภาพการศึกษา
ได้ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา และด าเนินการสรุปเพ่ือน าเสนอ
อธิการบดี   

9. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและกันยายน ซึ่งเป็นการ
ติดตามผลการด าเนินงานหลังจากที่ทุกหน่วยงานได้น าผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาและผลจาก
การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานไปด าเนินการในระยะหนึ่งแล้ว และสรุปผลการติดตามเสนอท่าน
อธิการบดี ซึ่งจากการติดตามพบว่าทุกหน่วยงานได้น าผลไปพัฒนาหน่วยงานท าให้มีผลการด าเนินงานดีขึ้น 

10. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
- การประชุมเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ ส าหรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 ระดับศูนย์/สถาบัน วันที่ 25 มีนาคม 2556 และระดับ
ส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 26 มีนาคม 2556 

- การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักวิชาต่าง ๆ เสนอชื่อผู้บริหาร/บุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วม
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษาที่ สกอ. และ สมศ. จัดขึ้น 

- การรวบรวมรายชื่อและ E-mail กลุ่มคน QA ได้แก่ ประธาน เลขานุการคณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษา และผู้ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และท าการสื่อสารข้อมูล ข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผ่านทาง E-mail กลุ่มคน QA  

- การลงข่าวประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้ทุกคนภายในมหาวิทยาลัยทราบ 
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 9 ข้อ 4 คะแนน 10 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 12.1.1-1 แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับ
หน่วยงาน) ปีการศึกษา 2555 (หน้า 148) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.2 : การด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษา 
  ของสถาบันการบินพลเรือน  
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีแผนการจัดประชุมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2. มีรายละเอียดการจัดประชุมและมีการประสานงานการจัดประชุม  
3. มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ของสถาบันการบินพลเรือน  

4. มีการสรุปรายงานการประชุมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ  
5. มีการติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1.-3. 1) มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
 วันที่ 5 มีนาคม 2556 เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 
 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

 2) ปีการศึกษา 2555 มีการเวียนหนังสือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมมาตรฐาน
 การศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ดังนี้ 
 2.1) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ดังนี้ 

 2.1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาการ
  จัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ และสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน) ทั้ง 
  หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 

 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2554 จ านวน 231 ราย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2555 จ านวน 18 ราย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2555 จ านวน 20 ราย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 

 2.1.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน) ทั้งหลักสูตร 4 ปี และ
   ต่อเนื่อง 

 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2554 จ านวน 5 ราย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2554 จ านวน 28 ราย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2555 จ านวน  7 ราย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 

4. สรุปมติคณะกรรมการจากการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และแจ้งส านักวิชาที่ดูแลหลักสูตร ดังนี้   
- หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง

สินค้าทางอากาศ และสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน) ดูแลโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน) ดูแลโดยส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

5. ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุมโดยดูจากมติที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งส านักวิชาที่ดูแลหลักสูตรจะเสนอเรื่องให้พิจารณา 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.3 : การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1  
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมด้านการ เรียน

ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1   

2. มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านการเรียน
ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1  

3. มีการก าหนดรูปแบบ/กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการ เรียน
ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1  

4. ด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับ
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1  

5. มี ก ารป ระ เมิ น ผล กิ จ ก รรม การ เต รี ย ม ค วาม พ ร้ อม ด้ าน ก าร เรี ย น
ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และน าผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 
- แผนปฏิบัติการการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 

(ดังเอกสารประกอบท่ี 12.3.1-1) 
- แผนปฎิบัติการโครงการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 (ดังเอกสาร

ประกอบท่ี 12.3.1-2)   
2. มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษา

ส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 
- ค าสั่งที่ 886/2551 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 แต่งตั้งคณะท างานจัดเตรียมความพร้อมด้าน

ความรู้พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นค าสั่งต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 
2551 และมีการปรับปรุงแต่งตั้งเพ่ิมเติม ตามค าสั่งที่ 43/2552 ลงวันที่ 14 มกราคม 2552 ค าสั่งที่ 
1046/2552 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 และค าสั่งที่ 935/2553 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 
(ดังเอกสารประกอบท่ี 12.3.2-1)  

- ค าสั่งที่ 92/2550 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 แต่งตั้งคณะท างานจัดการอบรมเทคนิคการเรียน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นค าสั่งต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และมีการปรับปรุงแต่งตั้งเพ่ิมเติม ตาม
ค าสั่งที่ 127/2550 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ค าสั่งที่ 273/2551 ลงวันที่ 9 เมษายน 2551 และ
ค าสั่งที่ 1016/2551 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 (ดังเอกสารประกอบท่ี 12.3.2-2) 

3. คณะกรรมการฯ ได้มีการก าหนดรูปแบบ/กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษา
ส าหรับนักศึกษาใหม ่ชั้นปีที่ 1 ดังนี้ 
- การจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดให้มีการเรียนการสอน

ให้แก่นักศึกษาทุกกลุ่มสาขาวิชาทั้งโควตา และ Admissions โดยจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 รายวิชา 
ได้แก่ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ และมีการสอบวัดความรู้
ภายหลังการเข้าค่ายฯ (ดังเอกสารประกอบท่ี 12.3.3-1) 

- การจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดให้นักศึกษาแยกเข้ากลุ่ม
ตามส านักวิชา เพ่ือพบคณบดี คณาจารย์ประจ าส านักวิชา และรับฟังความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับส านักวิชา 
และวิธีการเรียนเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในสาขาวิชานั้น ๆ  และจัดให้มีการบรรยายรวม เรื่อง 
“ภูมิใจใน มทส.” และ “เรียนให้ส าเร็จเป็นบัณฑิต มทส.” (ดังเอกสารประกอบท่ี 12.3.3-2) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

4. ด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ตาม
รูปแบบที่ก าหนดในข้อ 3 ดังนี้ 
- จัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ระหว่าง

วันที่  23 - 27 พฤษภาคม 2555 และสอบวัดความรู้ภายหลังการเข้าค่ายฯ  ในวันที่  29 
พฤษภาคม 2555  

- จัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 
2555 โดยนักศึกษาแยกเข้ากลุ่มตามส านักวิชา เพ่ือพบคณบดี คณาจารย์ประจ าส านักวิชา และ
รับฟังความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับส านักวิชา และวิธีการเรียนเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในสาขาวิชานั้น 
ๆ และจัดให้มีการบรรยายรวม ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เรื่อง “ภูมิใจใน มทส.” และ “เรียน
ให้ส าเร็จเป็นบัณฑิต มทส.” 

5. มีการประเมินผลกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 
และน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป ดังนี้ 
- การจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จัดให้มี

การประเมินผลการเข้าค่ายฯ จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่  1 (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 12.3.5-1)  

- การจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 ได้จัดให้มีการ
ประเมินผลการจัดอบรมฯ จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่  1 (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 12.3.5-2) 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมนิ 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  
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รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 12.3.1-1 แผนปฏิบัติการการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้

พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี 
2555 (หน้า 150) 

เอกสารประกอบที่ 12.3.1-2 แผนปฏิบัติการโครงการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2555 (หน้า 152)  

เอกสารประกอบที่ 12.3.2-1 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 886/2551 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานจัดเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐาน
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หน้า 154) 

เอกสารประกอบที่ 12.3.2-2 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 92/2550 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานจัดการอบรมเทคนิคการเรียน ระดับอุดมศึกษา 
(หน้า 158) 

เอกสารประกอบที่ 12.3.3-1 ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้พ้ืนฐาน และการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
(หน้า 162) 

เอกสารประกอบที่ 12.3.3-2 ก าหนดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (หน้า 165) 

เอกสารประกอบที่ 12.3.5-1 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น/ความพึงพอใจการจัดค่าย
เตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (หน้า 169)   

เอกสารประกอบที่ 12.3.5-2 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
อบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2555 (หน้า 189) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.4 : การด าเนินงานเกี่ยวกับการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการจัดท าแผน ขั้นตอนและรายละเอียดของการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์  

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดวิธีสรรหาและสรรหาบุคคลที่เหมาะสม

สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

4. สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พิจารณาอนุมัติบุคคลที่ควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมจัดท า
ประกาศอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 

5. ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ ์  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดท าแผน ขั้นตอนและรายละเอียดของการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2554 ของคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 12.4.1-1)  

2. มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่ 183/2555 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนจากสภา
วิชาการ จ านวน 1 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ จ านวน 2 คน และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาเลือกสรร รวบรวมประวัติ และผลงาน
ของบุคคลผู้มีคุณสมบัติสมควรที่จะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แล้วเสนอต่อสภาวิชาการกลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติ  (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 12.4.2-1)  

3. มีการประชุมคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการสรรหาผู้ที่เหมาะสมสมควร

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
-  ครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เพ่ือพิจารณาผู้ที่เหมาะสมสมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ 
4. เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมสมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ต่อเสนอสภาวิชาการเพ่ือขอความ

เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 และเสนอสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พิจารณาอนุมัต ิในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีมติขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการผลิต) และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (แพทยศาสตร์) และมอบปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 2 ท่าน คือ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) และ ดร.พอล เจ  สโตนลี การจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(เทคโนโลยีการจัดการ) (ดังเอกสารประกอบท่ี 12.4.4-1 และเอกสารประกอบท่ี 12.4.4-2)  

5. พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  และ ดร.พอล เจ  สโตนลี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 12.4.1-1 แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (หน้า 190)   

เอกสารประกอบที่ 12.4.2-1 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 183/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หน้า 191) 

เอกสารประกอบที่ 12.4.4-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หน้า 192)  

เอกสารประกอบที่ 12.4.4-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ให้ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หน้า 193) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.5 : การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์ 
  ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการท า MOU ร่วมกันระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ

มหาวิทยาลัย  

2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งจ านวนทุน จ านวนเงินที่จัดสรร 
และรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา  

3. ผู้ได้รับทุนฯ ด าเนินการตามทุนท่ีได้รับจัดสรร  
4. ติดตามรายงานความก้าวหน้า/รายงานการใช้งบประมาณของผู้ได้รับทุนฯ  
5. แจ้งรายงานความก้าวหน้า/รายงานการใช้งบประมาณของผู้ได้รับทุนฯ แก่

ส่วนการเงินและบัญชี และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

6. แจ้งปิดรายงานการส าเร็จการศึกษาและโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มี MOU ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2549 - 2551  
2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งจ านวนทุน จ านวนเงินที่จัดสรร และรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ 

ให้แก่มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  
3.-6. ส่วนส่งเสริมวิชาการ ติดตามรายงานความก้าวหน้า/รายงานการใช้งบประมาณของผู้ได้รับทุนฯ โดยส่วน

ส่งเสริมวิชาการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส่วนการเงินและ
บัญชี ดังนี้ 

 1) ประสานงานระหว่างผู้รับทุนฯ กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 - การแจ้งแนวปฏิบัติของผู้รับทุนที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปริญญาเอกใน

ประเทศ และปริญญาเอกในประเทศ-ต่างประเทศ 
 - ขออนุมัติแผนการวิจัยในสถาบันต่างประเทศ และขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองการเป็น

นักเรียนทุน จ านวน 1 ราย 
 - ขออนุมัติเลื่อนเวลาการเดินทางไปท าวิจัยในสถาบันต่างประเทศของผู้รับทุนฯ จ านวน 1 ราย 
 - การขอขยายเวลาการศึกษาต่อของผู้รับทุนฯ จ านวน  8 ราย 
 - รายงานความก้าวหน้าและค่าใช้จ่ายของผู้รับทุนปริญญาเอก ปริญญาเอกใน-ต่างประเทศ ไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 6 ราย 
 - รายงานการส าเร็จการศึกษาของผู้รับทุนฯ จ านวน 5 ราย 
 - รายงานแผนการสอบวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนฯ จ านวน 2 ราย 
 - ขออนุมัติใช้เงินการศึกษาในสถาบันต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย 
 2) การติดตามความก้าวหน้าของผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์

ในสถาบันอุดมศึกษา 
 -  ทุนปริญญาเอกศึกษาในประเทศและในร่วมต่างประเทศ จ านวน 6 ราย 
 - การเดินทางไปท าวิจัย ณ ต่างประเทศ ของผู้รับทุนปริญญาเอกร่วมในและต่างประเทศ จ านวน 1 ราย 
 3) ประสานงานผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนา

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ านวน 1 ราย 
 - อนุมัติแผนการวิจัยในสถาบันต่างประเทศ และขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองการเป็น

นักเรียนทุน  
 - สรุปการเงิน รายงานผลการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าของผู้รับทุน 
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

5 คะแนน 6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.6 : การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดเกณฑ์การจัดกิจกรรมเพ่ือการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

2. ประสานงานและแจ้งส านักวิชาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ประจ าปีตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

3. มีการตรวจสอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
4. จัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้ฝ่ายวางแผนเพ่ือพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ  

5. มีการตรวจสอบการขอใช้งบประมาณและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ในปีงบประมาณ 2555 ฝ่ายวิชาการได้ก าหนดเกณฑ์การจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ส านักวิชาล าดับความส าคัญกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษา (วิทยานิพนธ์) ในวารสารนานาชาติ  
2) การเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยมีการตีพิมพ์ full paper ใน International 

Conference Proceedings 50,000 บาท/ 1 บทความ  
3) การน านักศึกษาไปร่วมสัมมนาหรือประชุมวิชาการระดับชาติอย่างเป็นหมู่คณะ โดยจะต้องมีบทความ

เข้าร่วมการประชุม อย่างน้อย 1 บทความ ต่อนักศึกษา จ านวน 3 คน ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (นักศึกษา
ผู้เสนอบทความให้เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจาณาการ
จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มูลค่าของทุนเสนอผลงาน ไม่เกิน 
3,000 บาท/คน/ปี ส าหรับนักศึกษาผู้ร่วมประชุมให้เบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการนี้ในวงเงินเท่ากับมูลค่า
ของทุนเสนอผลงานคือ ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ปี) 

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาทางวิชาการโดยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (หมายรวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ตาม
ความจ าเป็น) 

5) การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ/ในประเทศ มาบรรยายให้นักศึกษาฟัง 
6) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือ ฯลฯ) ปรับปรุงเว็บไซต์ 

จดั Open House เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร เป็นต้น 
7) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ 
8) กิจกรรมที่ท าให้บัณฑิตมีคุณลักษณะประจ าวิชาชีพอย่างเด่นชัด 
9) อ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าใช้จ่าย

สมทบในการปรับปรุงและประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์การบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษาของ
สาขาวิชา (เช่น การจัดท าแผนพัฒนางานด้านบัณฑิตศึกษาระยะ 5 ปี เป็นต้น) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โครงร่างวิจัยเพ่ือขอทุนของบัณฑิตศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่นับรวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบ
หรือประกาศจัดสรรงบประมาณไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้งบประมาณจ่ายให้คณาจารย์เดินทางไปต่างประเทศในทุกกรณี  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบกับงบประชุมวิชาการใด ๆ ที่คณาจารย์มีอยู่แล้ว  

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการประสานกับส านักวิชาต่าง ๆ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปีตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีหลักสูตรที่อยู่ในโครงการฯ จ านวน 33 หลักสูตรตามโครงการฯ ปี 2555 และ
ประสานงานกับ 33 หลักสูตร ดังนี้ ฟิสิกส์ การรับรู้จากระยะไกล เทคโนโลยีเลเซอร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา 
คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ชีวเวชศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมการเกษตร 
วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโลหการ เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมการผลิต อนามัยสิ่งแวดล้อม และเวชศาสตร์
ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่แต่ละสาขาวิชาจัดท าให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณตามข้อ 3. ให้ฝ่ายวางแผนเพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และส าเนาให้ส่วนการเงินและบัญชีทราบเพ่ือตรวจสอบอัตราเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

5. ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบและกลั่นกรองค าขออนุมัติงบประมาณท่ีสาขาวิชาขออนุมัติให้เป็นไปตามแผน
ก่อนเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาอนุมัติ และมีการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการฯ ใน
แต่ละสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติการ โดยให้แต่ละสาขาวิชาตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการที่ส่วนส่งเสริมวิชาการได้จัดส่งให้ เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.7 : การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดเกณฑ์การจัดกิจกรรมเพ่ือการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. ประสานงานและแจ้งส านักวิชาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ประจ าปีตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

3. มีการตรวจสอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
4. จัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้ฝ่ายวางแผนเพ่ือพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ  

5. มีการตรวจสอบการจัดกิจกรรมและการขอใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ในปีงบประมาณ 2555 ฝ่ายวิชาการได้ก าหนดเกณฑ์การจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยให้สาขาวิชาจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มี
คุณลักษณะของบัณฑิตประจ าวิชาชีพของตนเอง เช่น มีภาวะผู้น า กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีความคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีทักษะในวิชาชีพของตนเอง 
โดยเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพ มิใช่การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทั่วไป 

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการประสานให้ส านักวิชาต่าง ๆ จัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยแต่ละหลักสูตรจะได้งบประมาณสนับสนุนหลักสูตรละ 32,000 บาท โดยมีหลักสูตรที่อยู่ในโครงการฯ 
จ านวน 34 หลักสูตร ดังนี้ วิทยาศาสตร์การกีฬา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สารสนเทศศึกษา) เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศ
ศาสตร์) เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรม
เกษตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอากาศยาน แมคคาทรอนิกส์
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม 
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
โลหการ เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ 

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่แต่ละสาขาวิชาจัดท าให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณตามข้อ 3. ให้ฝ่ายวางแผนเพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และส าเนาให้ส่วนการเงินและบัญชีทราบเพ่ือตรวจสอบอัตราเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

5. ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบและกลั่นกรองค าขออนุมัติงบประมาณที่สาขาวิชาขออนุมัติให้เป็นไปตามแผน 
ก่อนเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาอนุมัติ 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.8 : การด าเนินงานตามโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2-3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  
2. แจ้งส านักวิชาเพ่ือให้คณาจารย์ส่งสรุปผลการด าเนินโครงการฯ ประจ าปี และ

ข้อเสนอโครงการฯ ใหม่ที่จะด าเนินการต่อไป  

3. มีการรวบรวมผลงานโครงการฯ ประจ าปีและข้อเสนอโครงการฯ ใหม่ที่จะ
ด าเนินการต่อไป เพ่ือจัดท ารายงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  

4. สรุปการด าเนินการโครงการฯ ประจ าปีเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือรับทราบ  
5. สรุปรายละเอียดโครงการฯ ประจ าปีและข้อเสนอโครงการฯ ปีต่อไป และน าขึ้น 

website ส่วนส่งเสริมวิชาการเพ่ือเผยแพร่  

6. จัดส่งผลงานของอาจารย์ให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อเผยแพร่และ
จัดท าฐานข้อมูลผลงานของคณาจารย ์  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ปีการศึกษา 2555 (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 12.8.1-1) 

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการแจ้งส านักวิชาเพ่ือให้คณาจารย์ส่งสรุปผลโครงการฯ ประจ าปี 2554 โดยจัดส่งให้
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 39 โครงการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จ านวน 10 โครงการ ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 34 โครงการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 73 โครงการ ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ จ านวน 7 โครงการ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 24 โครงการ รวมทั้งสิ้น 177 โครงการ และ
ข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปี 2555 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 43 โครงการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
จ านวน 10 โครงการ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 34 โครงการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 73 โครงการ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 8 โครงการ และส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 
26 โครงการ รวมทั้งสิ้น 194 โครงการ 

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการรวบรวมผลงานโครงการฯ ประจ าปี 2554 และข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปี 2555 
จากส านักวิชาต่าง ๆ และจัดท าสรุปผลงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี 2554 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการเสนอรายงานโครงการฯ ประจ าปี 2554 ต่อสภาวิชาการเพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 

5. สรุปรายละเอียดโครงการฯ ประจ าปีและข้อเสนอโครงการฯ ปีต่อไป และน าขึ้น  website ส่วนส่งเสริม
วิชาการเพ่ือเผยแพร่ สามารถดูรายละเอียดได้ที ่http://web.sut.ac.th/das/ 

6. จัดส่งผลงานของอาจารย์ให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือเผยแพร่และจัดท าฐานข้อมูลผลงานของ
คณาจารย์ (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 35 โครงการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จ านวน 8 โครงการ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 30 โครงการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 54 โครงการ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ และส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 20 โครงการ รวม
ทั้งสิ้น 151 โครงการ) ทั้งนี้ ได้น าข้อมูลสรุปผลงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี 2554 และ
สรุปข้อเสนอโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี 2555 ขึ้น Website ส่วนส่งเสริมวิชาการ ซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://web.sut.ac.th/das/ 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

5 คะแนน 6 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 12.8.1-1 แผนปฏิบัติการโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปีการศึกษา 
2555 (หน้า 194)   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.9 : การด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดแผนการประชุมสภาวิชาการ  
2. จัดประชุมตามแผนที่ตั้งไว้จ านวนครั้งตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป  
3. จัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการสภาวิชาการศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ  
4. แจ้งมติสภาวิชาการให้หน่วยงานต้นเรื่องทราบและปฏิบัติ โดยเฉลี่ยไม่เกิน 3 วันท าการ

หลังจากวันประชุม  

5. จัดท ารายงานการประชุมและเวียนแจ้งกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม โดยเฉลี่ยไม่เกิน 10 วันท าการ หลังจากการประชุม  

6. จัดท าสรุปมติการประชุมภายหลังการรับรองรายงานการประชุมจากที่ประชุม
สภาวิชาการและเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบเพื่อเก็บเป็นข้อมูลอ้างอิง  

7. น าสรุปมติสภาวิชาการข้ึนเว็บไซต์ของส่วนส่งเสริมวิชาการเพ่ือการสืบค้น  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดท าแผนการประชุมสภาวิชาการทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2555 ก าหนด
แผนการประชุมสภาวิชาการ จ านวน 12 ครั้ง (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) 

2. ปีการศึกษา 2555 มีการจัดประชุมสภาวิชาจ านวน 12 ครั้ง จากแผนที่ตั้งไว้จ านวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
(ดังตารางที่ 12.9.2-1) 

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการสภาวิชาการศึกษา
ล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยเฉลี่ย 3 วันท าการ (ดังตารางที่ 12.9.2-1) 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการแจ้งมติสภาวิชาการต่อหน่วยงานต้นเรื่องทราบและปฏิบัติ โดยเฉลี่ย 3 วันท าการ 
หลังจากวันประชุม (ดังตารางที่ 12.9.2-1)   

5. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดท ารายงานการประชุมและเวียนแจ้งกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
โดยเฉลี่ยไม่เกิน 10 วันท าการ หลังจากการประชุม (ดังตารางที่ 12.9.2-1) 

6. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดท าสรุปมติการประชุมภายหลังการรับรองรายงานการประชุมจากที่ประชุมสภาวิชาการ
และเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลอ้างอิง 

7. ส่วนส่งเสริมวิชาการน าสรุปมติสภาวิชาการขึ้นเว็บไซต์ของส่วนส่งเสริมวิชาการทุกครั้งภายหลังจากเวียนแจ้ง
สรุปมติการประชุม (http://web.sut.ac.th/qa/n-council/) เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนและง่ายต่อการ
สืบค้นและน าไปใช้ประโยชน์ 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 

5 คะแนน 7 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน : 
 ตารางที่ 12.9.2-1 ข้อมูลการด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
  (หน้า 195) 
 
 
 

http://web.sut.ac.th/qa/n-council/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.10 : การด าเนินงานประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน  
  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการจัดท าแผนการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน  
2. จัดการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ตั้งไว้  
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนจากส านักวิชาและ

หน่วยงานต่าง ๆ และสรุปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการแก้ไขปัญหา  

4. รวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน และปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนมาจัดท าเป็นเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้
หน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันท าการก่อนการประชุม 

 

5. จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยไม่เกิน 15 วันท าการหลังจากที่มี
การประชุมและเสนอสภาวิชาการรับทราบ  

6. ท าบันทึกแจ้งผู้บริหาร/คณบดี/หัวหน้าสาขาวิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถ
ดูรายงานการประชุมได้ท่ี website ส่วนส่งเสริมวิชาการ  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดท าแผนการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน โดยจัดการประชุม
ทุกภาคการศึกษา ในระหว่างสัปดาห์ที่ 8 - 10 รวมจ านวน 3 ครั้งต่อปีการศึกษา (ดังเอกสารประกอบที่ 
12.10.1-1)  

2. ในปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดประชุมจ านวน 3 ครั้ง ตามแผนการประชุมที่ตั้งไว้ โดยจัดการประชุม 
ดังนี้  

 - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 จัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาค
การศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554    

 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 จัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555    

 - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 จัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

3. ในการด าเนินการจัดประชุมของแต่ละภาคการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการจะรวบรวมข้อมูลปัญหาการจัด  
การเรียนการสอนและแนวทางการแก้ปัญหาที่ผู้ประเมินเสนอจากส านักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ และสรุป
ข้อมูลปัญหาการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับไปด าเนินการแก้ไขปัญหา 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการรวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา จากศูนย์บริการ
การศึกษา ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน จากสถานพัฒนาคณาจารย์ 
และปัญหาในการจัดการเรียนการสอน จากส านักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ มาจัดท าเป็นเอกสาร
ประกอบการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันท าการก่อนการประชุม 

5. ภายหลังการประชุม ส่วนส่งเสริมวิชาการจะจัดท ารายงานการประชุมและเสนอสภาวิชาการรับทราบโดยเฉลี่ย
ไม่เกิน 15 วันท าการหลังจากท่ีมีการประชุม ดังนี้ 

วันประชุมประเมินภารกิจฯ ส่งรายงาน เสนอสภาวิชาการรับทราบ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2555 6 กันยายน 2555 ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 27 กันยายน 2555 
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2555 8 มกราคม 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 24 มกราคม 2556 
ครั้งที่ 3 วันที่ 14 มีนาคม 2556 4 เมษายน 2556 ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 25 เมษายน 2556 

6.  เมื่อสภาวิชาการรับทราบและให้ข้อเสนอแนะแล้ว ส่วนส่งเสริมวิชาการจะจัดท ารายงานการประชุมฉบับ
สมบูรณ์และน าขึ้นเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/das/) และท าบันทึกแจ้งให้
ผู้บริหาร/คณบดี/หัวหน้าสาขาวิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และใช้ประโยชน์ข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าว  
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

5 คะแนน 6 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 12.10.1-1 แผนปฏิบัติการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียน
การสอน ประจ าปีการศึกษา 2555 (หน้า 196) 
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ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

(ตามเกณฑ์ของ
หน่วยงาน) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ 
แผนด าเนินการ 

   

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

(8 ข้อ) 

5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1   5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ     
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 7 ข้อ มีการด าเนินการ

ครบทุกข้อ  
(7 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ  

(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
 

5 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ  

(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ  

(6 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจของผู้ รับบริการจากส่วน
ส่งเสริมวิชาการ 

ค่าเฉลี่ย 3.75 
ขึ้นไป 

ค่าเฉลี่ย 3.91 4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 7   4.80 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบ บ และกล ไกการป ระกั น คุณ ภ าพ

การศึกษาภายใน 
9 ข้อ มีการด าเนินการ

ครบทุกข้อ  
(9 ข้อ) 

5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 9   5.00 คะแนน 
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ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

(ตามเกณฑ์ของ
หน่วยงาน) 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก    
ตัวบ่งชี้ 12.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 
10 ข้อ มีการด าเนินการ

9 ข้อ 
4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุม
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน 

5 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.3 การ เตรี ยมความพร้อมด้ านการ เรี ยน
ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 

5 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับการมอบปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

5 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.5 การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์
เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบัน 
อุดมศึกษา 

6 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.6 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.7 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนินงานตามโครงการหนึ่งอาจารย์
หนึ่งผลงาน 

6 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.9 การด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ 7 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(7 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้12.10 การด าเนินงานประชุมเพ่ือประเมินภารกิจ 
การจัดการเรียนการสอน 

6 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 

5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 12   4.90 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ   4.88 คะแนน 
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จากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 
เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 เพื่อดูพัฒนาการ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ครบทุกข้อ 

(8 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ้ 
(8 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 
5.00 

(ดีมาก) 
5.00 

(ดีมาก) 
5.00 

(ดีมาก) 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน ครบทุกข้อ 

(7 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตัดสินใจ 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

5 ข้อ 
 

(4 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส่วน

ส่งเสริมวิชาการ 
ค่าเฉลี่ย 4.01 
(4 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 4.08 
(4 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 3.91 
(4 คะแนน) 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 7 
4.80 

(ดีมาก) 
4.60 

(ดีมาก) 
4.80 

(ดีมาก) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ครบทุกข้อ 

(9 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 9 
5.00 

(ดีมาก) 
5.00 

(ดีมาก) 
5.00 

(ดีมาก) 
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ 12.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 
ครบทุกข้อ 
(10 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(10 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

9 ข้อ 
 

(4 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 12.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการ

ควบคุมมาตรฐานการศึ กษ าของ
สถาบันการบินพลเรือน 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 12.3 การเตรียมความพร้อมด้านการเรียน

ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 12.4 การด าเนิ นการเกี่ ยวกับการมอบ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 12.5 การด าเนินงานโครงการเครือข่าย

เชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนา
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 12.6 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนา 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 12.7 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนา 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนินงานตามโครงการหนึ่ ง

อาจารย์หนึ่งผลงาน 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 12.9 การด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ ครบทุกข้อ 

(7 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 12.10 การด าเนินงานประชุมเพ่ือประเมิน

ภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 12 
5.00 

(ดีมาก) 
5.00 

(ดีมาก) 
4.90 

(ดีมาก) 

เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ 
4.94 

(ดีมาก) 
4.88 

(ดีมาก) 
4.88 

(ดีมาก) 
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ส่วนที่ 3  

จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
 
ปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนส่งเสริมวิชาการอยู่ในระดับดีมาก คือ ได้คะแนน 4.88 จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 17 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่ไดค้ะแนนผลการประเมิน 5 คะแนน ซึ่ง
เป็นจุดเด่น จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

 1) ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 2) ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 3) ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้     
 4) ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 5) ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 6) ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 7) ตัวบ่งชี้ 12.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการบิน 
   พลเรือน 
 8) ตัวบ่งชี้ 12.3 การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1  
 9) ตัวบ่งชี้ 12.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 10) ตัวบ่งชี้ 12.5 การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน
   สถาบันอุดมศึกษา 
 11) ตัวบ่งชี้ 12.6 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 12) ตัวบ่งชี้ 12.7 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 13) ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนินงานตามโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 
 14) ตัวบ่งชี้ 12.9 การด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ 
 15) ตัวบ่งชี้ 12.10 การด าเนินงานประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 

และตัวบ่งชี้ที่มคีะแนนผลการประเมิน 4 คะแนน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่ 
1) ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส่วนส่งเสริมวิชาการ 
2) ตัวบ่งชี้ 12.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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จากรายละเอียดของผลการประเมินการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สรุป
จุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของส่วนส่งเสริมวิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 

 

1. บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ
มีการด าเนินงานแบบร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมพัฒนา และ
ร่วมแก้ปัญหา 

 

1. บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ
ควรจัดท าคู่มือการด าเนินงาน
ให้ครบถ้วนทุกงาน เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นการ
สื่ อ ส า ร แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนินงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ 
ในองค์ประกอบ 

ไม่มี 

7. การบริหารและการจัดการ 1. ส่ วนส่ งเส ริมวิ ช าการมี
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประโยชน์
ต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นปัจจุบัน 

2. บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยในการด าเนินงาน 
ท าให้การท างานมีความ
รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ทันต่อ
การใช้งาน และประหยัด
ทรัพยากร 

1. จัดให้มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
ที่ให้บริการทางเว็บไซต์ให้
ครบถ้ วนทุ กฐาน  ได้ แก่ 
ฐานข้อมูลสภาวิชาการ 
และฐานข้อมูลรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  

2. การให้ข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้องมีความ
ตระหนักและให้ข้อมูลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ 
ในองค์ประกอบ 

ไม่มี 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

1. บุคลากรภายในส่วนส่งเสริม
วิชาการมีความตระหนัก และ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในเป็น
อย่างดี ใส่ใจในการแก้ไข
ปัญหา โดยผ่านระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 
และให้ความส าคัญกับการ
น าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาใช้ในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาหน่วยงาน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น 

2. การใช้ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐาน ข้ อมู ล ก ารป ระกั น
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ 
ในองค์ประกอบ 

ไม่มี 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

12. การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ท าให้สามารถด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดย
เกิดข้อผิดพลาดน้อยในการ
ด าเนินงาน เช่น กระบวนการ
ที่ เกี่ยวข้องในการประชุม 
สภาวิชาการและคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดค่ายพัฒนาความรู้พื้นฐาน
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ, ผู้สอนปฏิบัติการ, 
คณ าจารย์ บั ณ ฑิ ต ก า ร
กลั่นกรองเพ่ือเสนอต่อผู้มี
อ านาจอนุมัติ เป็นต้น 

ไม่มี 
 

1. การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ได้รับข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เนื่องจากเกิด
ความล่าช้าและไม่ถูกต้อง
ในการให้ข้อมูลของบาง
ห น่ ว ย งาน  ท า ให้ ต้ อ ง
เสียเวลาในการตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างละเอียดก่อน
ท าการประมวลผลทุกครั้ง 
 
 

1. บุคลากรของหน่วยงาน
ควรมีความตระหนักและ
ให้ความส าคัญกับการให้
ข้อมูลให้ถูกต้องและทัน
ตามก าหนดเวลาอย่าง
เคร่งครัด 
กระตุ้นให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของหน่วยงานมี
ความตระหนักและให้
ความส าคัญกับการให้
ข้อมูลให้ถูกต้องและทัน
ตามก าหนดเวลาอย่าง
เคร่งครัด 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

 

2. การใช้กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาในการ
บริหารจัดการภารกิจหลัก
ของส่วนส่งเสริมวิชาการ
ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

3. การประชุมบุคลากรภายใน
ส่ ว น ส่ ง เส ริ ม วิ ช า ก า ร
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอและ
ด าเนินการตามระบบงาน
ที่ได้วางแนวทางไว้อย่าง
เคร่งครัด 

   

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  1 

ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบท่ี 1.1.1-1 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

งาน/โครงการ : 0101202 - โครงการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1   

หน่วยงาน : 0020100 - ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

ผลผลิต : การพัฒนาความรู้พ้ืนฐานนักศกึษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 

- ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 
ที่เข้าค่ายพัฒนาความรู้พื้นฐาน ที่มีความรู้ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณติศาสตร์ 
เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา) ดีขึ้น 

ร้อยละ 60 58.30 97.17 ไตรมาสที่ 1 และ 2 
  - ยังไม่ถึงก าหนดเวลาด าเนินการ จะทราบผลใน
ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 3 
  - จัดค่ายเตรยีมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 23-27 พฤษภาคม 2555 และจดัสอบ
วัดความรู้ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2555 มีนักศึกษา
เข้าค่ายฯ และสอบวัดความรู้ จ านวน 2,633 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 91.10 ของนักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ 2,890 คน) และมีนกัศึกษาสอบผ่าน 
50% จ านวน 1,535 คน (จากจ านวนนักศึกษา 
เข้าสอบ 2,633 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30%) 

      

 

 

 

 

 



 

 

งาน/โครงการ : 0501101 - งานบริหารทั่วไป   

หน่วยงาน : 0020100 - ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ผลผลิต : การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อก าหนดประกาศและกฎเกณฑ์ต่างๆของมหาวิทยาลัย 
- จ านวนกฎระเบยีบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด
ประกาศและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานไดร้ับการปรับปรุงให้เปน็ปัจจุบัน
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เรื่อง 1 - - ไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ 
และกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุงในส่วนท่ี 
ส่วนส่งเสริมวิชาการรับผิดชอบ 

      

 

ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ระดับ 3.85 4.08 105.97 ไตรมาสที ่1 และ 2 

  - ยังไม่ถึงก าหนดเวลาด าเนินการ จะทราบผล 
ในไตรมาสที่ 4 
ไตรมาสที่ 3 
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการได้ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการผ่านเว็บไชต์ส่วนส่งเสรมิวิชาการ 
http://web.sut.ac.th/qa/questionaire/ โดย
เก็บข้อมูลในเดือนเมษายน 2555 และมผีู้ตอบแบบ
ส ารวจฯ จ านวน 65 คน โดยมผีลประเมินความ 
พึงพอใจในการใช้บริการงานส่วนส่งเสริมวิชาการ
อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.08 จากคะแนนเต็ม 5 
ไตรมาสที่ 4 
  - ด าเนินการแล้วในไตรมาสที่ 3 

      

 

 



 

งาน/โครงการ : 0501101 - งานบริหารทั่วไป (ต่อ)   

หน่วยงาน : 0020100 - ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ 

- จ านวนงานท่ีมีการปรับปรุงให้มลีักษณะการ
ให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จไดส้ าเร็จเป็น
รูปธรรม 

งาน 2 2 100.00 ไตรมาสที่ 1 
  - งานประกันคณุภาพการศึกษา ซึ่งมีการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันฯ ได้ทางเว็บไซตส์่วน
ส่งเสริมวิชาการ และงานประชุมสภาวิชาการ ซึ่ง 
มีการค้นหามตสิภาวิชาการผ่านเวบ็ไซต์ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ web.sut.ac.th/das/ 
ไตรมาสที่ 2 
  - งานประกันคณุภาพการศึกษา ซึ่งมีการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันฯ ได้ทางเว็บไซตส์่วน
ส่งเสริมวิชาการ และงานประชุมสภาวิชาการ ซึ่ง 
มีการค้นหามตสิภาวิชาการผ่านเวบ็ไซต์ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ web.sut.ac.th/das/ 
ไตรมาสที่ 3 
  - งานประกันคณุภาพการศึกษา ซึ่งมีการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันฯ ได้ทางเว็บไซตส์่วน
ส่งเสริมวิชาการ และงานประชุมสภาวิชาการ ซึ่ง 
มีการค้นหามตสิภาวิชาการผ่านเวบ็ไซต์ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ web.sut.ac.th/das/ 

      

 

 

 



 

งาน/โครงการ : 0501103 - งานส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร   
หน่วยงาน : 0020100 - ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ผลผลิต : นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
- จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้สนับสนุนการ
ให้บริการแบบรวมบริการประสานภารกิจ 

รายการ 1 1 100.00 ไตรมาสที่ 2 
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการได้จัดท าฐานข้อมูลการ
สืบค้นมตสิภาวิชาการเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ 

      

ผลผลิต : แผนกลยุทธ์หน่วยงาน 
- ร้อยละของความส าเรจ็ของการจัดท า
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 - - ไตรมาสที่ 1 และ 2 
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการมีการจดัท าแผนปฏิบตัิการ 
5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ของหน่วยงาน และจะ
มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในไตรมาส
ที่ 3 
ไตรมาสที่ 3 
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการมีการจดัท าแผนปฏิบตัิการ 
5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ของหน่วยงาน และจะ
น ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 4 
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการมีการจดัท าแผนปฏิบตัิการ 
5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ของหน่วยงาน และจะ
น ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ และ
จะใช้เป็นหัวข้อในการสัมมนาส่วนส่งเสริม
วิชาการต่อไป 

      

   



 

งาน/โครงการ : 0501103 - งานส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร (ต่อ)   
หน่วยงาน : 0020100 - ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ผลผลิต : การประกันคุณภาพการศึกษา 
- ระดับผลการประเมินการประกนัคุณภาพ
ด้านการบริหารจดัการ 

ระดับ 4.75 4.80 101.05 ไตรมาสที่ 1 และ 2 
  - ยังไม่ถึงก าหนดเวลาด าเนินการ จะทราบผล
ในไตรมาสที่ 4 
ไตรมาสที่ 4  
  - มหาวิทยาลัยใช้ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ทุกตัวบ่งช้ี 
จ านวน 23 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็น input process 
และตัวบ่งช้ีของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
(สมศ.) จ านวน 18 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็น 
output/outcome เพื่อให้ครอบคลุม input 
process และ output/outcome นอกจากน้ี
ยังมีตัวบ่งช้ีตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี 
(3D)” จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี และผนวกรวมตัวบ่งช้ี
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี รวม
ทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งช้ี โดย
ครอบคลมุปัจจัยที่มผีลต่อคุณภาพอย่าง
ครบถ้วน ทั้งปัจจัยน าเข้า ปัจจัยกระบวนการ 
และปัจจยัผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของ มทส. ปีการศึกษา 
2554 อยู่ในระดับดมีาก คือไดค้ะแนนการ
ประเมินเฉลีย่ 4.80 จากคะแนนเต็ม 5 

      

 



 

งาน/โครงการ : 0501103 - งานส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร (ต่อ)   
หน่วยงาน : 0020100 - ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

ผลผลิต : การจัดการความรู้ 

- จ านวนผลงานท่ีเกิดจากการจดัการ
ความรู้และมีการน าไปใช้จริง 

ผลงาน 1 1 100.00 ไตรมาสที่ 1 และ 2 
  - ยังไม่ถึงก าหนดเวลาด าเนินการ จะทราบ
ผลในไตรมาสที่ 4 
ไตรมาสที่ 4 
 - ส่วนส่งเสรมิวิชาการมีแผนการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน คือ มีองค์ความรู้ในการ
พัฒนา การให้บริการแบบเบ็ดเสรจ็ เพื่อ
น าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ให้บริการแบบเบด็เสร็จ 2 ประเดน็ผ่านทาง
เว็บไซต ์
ส่วนส่งเสริมวิชาการ (web.sut.ac.th/das) 
ได้แก่ งานสภาวิชาการ และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งาน/โครงการ : 0501103 - งานส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร (ต่อ)   
หน่วยงาน : 0020100 - ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ผลผลิต : การบริหารความเสี่ยง 
- ร้อยละของการจดัท าแผนการบริหาร
ความเสีย่งท่ีด าเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ ์

ร้อยละ 100 100 100.00 ไตรมาสที่ 1 
  - การบริหารจดัการความเสีย่ง  
อยู่ระหว่างรอแผนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั และไดร้ับทราบข้อมลูจากฝา่ย
บริหารว่าขณะนี้อยูร่ะหว่างการปรบัปรุงคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ไตรมาสที่ 3 
  - การบริหารจดัการความเสีย่ง 
อยู่ระหว่างรอแผนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั และไดร้ับทราบข้อมลูจากฝา่ย
บริหารว่าขณะนี้อยูร่ะหว่างการปรบัปรุงคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เมื่อแล้ว
เสร็จแล้วจึงจะให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการ
ต่อไป 
ไตรมาสที่ 4 
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการมีแผนการบริหารความ
เสี่ยง   
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการมีการประชุมครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2555 เพื่อจัดท า
รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีความเสีย่งระดับ
หน่วยงาน 2 รายการ พร้อมกับบนัทึก
รายละเอียดตามเอกสาร SUT-RM1, SUT-RM2 
และ SUT-RM3 

      

 



 

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

- ร้อยละของความส าเรจ็ของการ
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ตามแผน 

ร้อยละ 80 80 100.00 ไตรมาสที่ 2 
  - การบริหารจดัการความเสีย่ง 
อยู่ระหว่างรอแผนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั และไดร้ับทราบข้อมลูจากฝา่ย
บริหารว่าขณะนี้อยูร่ะหว่างการปรบัปรุงคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั 
ไตรมาสที่ 4 
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการมีแผนการบริหารความ
เสี่ยง 
  - สว่นส่งเสรมิวิชาการมีการประชุมครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2555 เพื่อจัดท า
รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีความเสีย่งระดับ
หน่วยงาน 2 รายการ พร้อมกับบนัทึก
รายละเอียดตามเอกสาร SUT-RM1, SUT-RM2 
และ SUT-RM3 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งาน/โครงการ : 0503101 - งานพัฒนาขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง  

หน่วยงาน : 0020100 - ส่วนส่งเสริมวชิาการ 
เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ผลผลิต : มาตรการประหยัดและลดต้นทุน 
- จ านวนงานท่ีมีการลดต้นทุนโดยใช้
เทคโนโลยีมาสนับสนุน 

งาน 4 4 100.00 ไตรมาสที่ 2 
  - งานประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนางาน
เพื่อลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยมีาสนับสนุน ดังนี ้
  1. งาน QA มีแบบฟอร์ม online ส าหรบัให้
หน่วยงานต่าง ๆ น าหลักฐานประกอบตัวบ่งช้ีขึ้น 
website ทั้งระดับมหาวิทยาลยัและระดับ
หน่วยงาน ซึ่งพัฒนาโดยสถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (SUT-
MIS) เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และง่าย
ต่อการสืบค้นข้อมูลหลักฐานในการตรวจ
ประเมินของคณะกรรมการประเมนิ 
  2. น าคู่มือประกันคุณภาพการศกึษา และ
แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล ปีการศึกษา 
2554 ขึ้น website ทั้งในรูป pdf และ 
document โดยงาน QA ได้ E-mail แจ้ง
ประธานและเลขานุการคณะท างานให้ 
download เอกสารดังกล่าวตาม URL ที ่
จัดส่งให ้เพื่อหน่วยงานน าไปปรับปรุงคู่มือและ
รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานต่อไป 

      

 



 

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

     ไตรมาสที่ 3 
  - งานต่าง ๆ ทั้ง 4 งาน (งานธุรการและการ
ประชุม, งานสนับสนุนวิชาการ, งานโครงการและ
กิจกรรมทางวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา) ของส่วนส่งเสริมวิชาการ  
ได้ลดต้นทุนการท างานจากการใช้กระดาษ 
มาเป็นการสื่อสาร และการส่ง-รับงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ผ่านทาง E-mail และ Website 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ไตรมาสที่ 4 
  - งานประกันคณุภาพการศึกษาได้ลดต้นทุนจาก
การใช้กระดาษมาเป็นการน าข้อมลูขึ้น website 
เพื่อให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนี ้
  1. จัดท าข้อมูลประกอบตัวบ่งช้ีในรายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) (ระดับสถาบัน)  
ปีการศึกษา 2554 ขึ้น website งาน QA และได้ 
E-mail แจ้งประธานและเลขานุการคณะท างาน 
QA หน่วยงาน download ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องตาม 
URL ที่จัดส่งให้ เพื่อน าไปจดัท า SAR ของ
หน่วยงาน 
  2. น าแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้า 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการของฝ่ายและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงานและผลการประกัน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (รอบสอง) ขึ้น 
website งาน QA เพื่อให้หน่วยงานน าไปรายงาน
ผลต่อไป 

      

 

 



 

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

     3. น าเอกสารประกอบการประชุมเพื่อประเมิน
ภารกิจการจัดการเรยีนการสอนของภาค
การศึกษาท่ี 3/2554 ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ pdf file ขึ้น website 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ  
  4. จัดท ารายงานประเมินภารกิจการจัด 
การเรยีนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2554  
ในรูปแบบ electronics file ในรูปแบบ pdf file 
ซึ่งสามารถ link จากสารบัญไปยังข้อมูล 
ต่าง ๆ ได้ และน าขึ้น website ส่วนส่งเสรมิ
วิชาการ 
  - งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ ได้
จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการหนึ่งอาจารย์
หนึ่งผลงาน ประจ าปี 2554 และการเสนอ
โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี 2555 
ในรูปแบบ pdf file และน าขึ้น website ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ 
  - งานต่าง ๆ ทั้ง 4 งาน (งานธุรการและการ
ประชุม, งานสนับสนุนวิชาการ, งานโครงการและ
กิจกรรมทางวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา) ของส่วนส่งเสริมวิชาการ  
ได้ลดต้นทุนการท างานจากการใช้กระดาษ 
มาเป็นการสื่อสาร และการส่ง-รับงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ผ่านทาง E-mail และ website 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

      

 



สสว. 1.1.5-1

ตารางที่ 1.1.5-1  :  การปฏบิตัิงานตามแผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)

  1. โครงการพัฒนาความรูพ้ื้นฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปทีี่ 1

1.1 ผลผลิต : การพัฒนาความรูพ้ื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปทีี่ 1

1.1.1

 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปทีี่ 1 
 ที่เข้าค่ายพฒันาความรู้พื้นฐาน ที่มีความรู้ในรายวิชา
 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี ฟสิิกส์ และ
 ชีววิทยา) ดีขึน้

ร้อยละ 60 ร้อยละ 58.30 97.17

  2. งานบริหารทั่วไป

2.1 ผลผลิต : การปรับปรุงกฎระเบยีบ ข้อก าหนดประกาศและกฎเกณฑ์ต่างๆของมหาวิทยาลัย

2.1.1

 จ านวนกฎระเบยีบ ข้อบงัคับ ข้อก าหนดประกาศและ
 กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับหน่วยงานได้รับการ
 ปรับปรุงใหเ้ปน็ปจัจุบนัและสอดคล้องกับอัตลักษณ์

 ของมหาวิทยาลัย

1 เร่ือง -

ไม่น ามาค านวณเนื่องจาก

ไม่มีกฎระเบยีบ ข้อบงัคับ 

ข้อก าหนด ประกาศ และ

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้อง

ปรับปรุงในส่วนที่

ส่วนส่งเสริมวิชาการ

รับผิดชอบ

2.2 ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ
2.2.1  ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 3.85 ระดับ 4.08 100.00

2.3 ผลผลิต : การใหบ้ริการแบบบริการเบด็เสร็จ

2.3.1
 จ านวนงานที่มีการปรับปรุงใหม้ีลักษณะการใหบ้ริการ
 แบบบริการเบด็เสร็จได้ส าเร็จเปน็รูปธรรม

2 งาน 2 งาน 100.00

  3. งานส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร

3.1 ผลผลิต : นวัตกรรมการบริหารจัดการ

3.1.1
 จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้สนับสนุนการใหบ้ริการ
 แบบรวมบริการประสานภารกิจ

1 รายการ 1 รายการ 100.00

3.2 ผลผลิต : แผนกลยุทธ์หน่วยงาน

3.2.1
 ร้อยละของความส าเร็จของการจัดท าแผนกลยุทธ์
 ของหน่วยงาน

ร้อยละ 100 - 0.00

3.3 ผลผลิต : การประกันคุณภาพการศึกษา

3.3.1
 ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการ
 บริหารจัดการ

ระดับ 4.75 ระดับ 4.80 100.00

3.4 ผลผลิต : การจัดการความรู้

3.4.1
 จ านวนผลงานที่เกิดจากการจัดการความรู้และมีการ

 น าไปใช้จริง
1 ผลงาน 1 ผลงาน 100.00

แผนงาน/ผลผลิต รายละเอียดตัวชีว้ัด
ร้อยละของ

ผลผลิตเทยีบ
กับเปา้หมาย

ตัวชีว้ัดที่ เปา้หมาย ผลผลิต

E:\ประกนัคุณภาพ\QA ส่วนส่งเสริมวชิาการ\SAR 55\SAR สสว. ปี 55\ภาคผนวก\ตารางที่ 1.1.5-1 การปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัติการ ปีงบ 551.1.5-1



สสว. 1.1.5-1

แผนงาน/ผลผลิต รายละเอียดตัวชีว้ัด
ร้อยละของ

ผลผลิตเทยีบ
กับเปา้หมาย

ตัวชีว้ัดที่ เปา้หมาย ผลผลิต

3.5 ผลผลิต : การบริหารความเสี่ยง

3.5.1
 ร้อยละของการจัดท าแผนการบริหารความเส่ียง
 ที่ด าเนินงานแล้วเสร็จสมบรูณ์

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00

3.5.2
 ร้อยละของความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง

 ของหน่วยงานตามแผน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 100.00

  4. งานพัฒนาขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง

4.1 ผลผลิต : มาตรการประหยัดและลดต้นทนุ

4.1.1
 จ านวนงานที่มีการลดต้นทนุโดยใช้เทคโนโลยี
 มาสนับสนุน

4 งาน 4 งาน 100.00

ร้อยละของผลผลิตเทยีบกับเปา้หมายโดยเฉลี่ย *

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุ : * ในการค านวณร้อยละของผลผลิตเทยีบกับเปา้หมายโดยเฉล่ีย หากตัวชี้วัดใดผลผลิตเกินเปา้หมาย ถือว่าบรรลุเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ 100

89.72

E:\ประกนัคุณภาพ\QA ส่วนส่งเสริมวชิาการ\SAR 55\SAR สสว. ปี 55\ภาคผนวก\ตารางที่ 1.1.5-1 การปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัติการ ปีงบ 551.1.5-1
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ตารางที ่7.1.3-1 : ขอ้มลูการประชมุบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ และจ านวนบุคลากรทีเ่ขา้ประชมุ

                        ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

ล าดบัที่ ครั้งที่ วัน/เดอืน/ปี
จ านวนบุคลากร

ทีเ่ขา้ประชมุ (คน)

ร้อยละจ านวนบุคลากร

ทีเ่ขา้ประชมุ

1 4/2555 27 มิถุนายน 2555 10 100.00

2 5/2555 30 สิงหาคม 2555 10 100.00

3 6/2555 24 กันยายน 2555 9 90.00

4 7/2555 2 พฤศจิกายน 2555 7 70.00

5 8/2555 4 ธันวาคม 2555 9 90.00

6 1/2556 21 มกราคม 2556 10 100.00

7 2/2556 2 เมษายน 2556 9 90.00

8 3/2556 30 เมษายน 2556 10 100.00

8 92.50

ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2556

หมายเหต ุ :  ปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการมีบุคลากรทัง้ส้ิน 10 คน

ภาพรวมบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการทีเ่ขา้ประชมุ
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1. เขา้ร่วมประชมุวิชาการระดับชาติ พ.ศ. 2555 

"การประกนัคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี"

10 - 11 พ.ค. 55 ส านกังานรับรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

 (สมศ.)

 1. นางสาวจนัทนา  พรหมศิริ

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยทุธมชียั

3. นางสาวฐิติกา จนัทร์หล้า

4. นางณัฐกานต์  จนัทร์ศิริ

5. นางสาวรุจรัิตน ์ ชมุใหม่

2. เขา้ร่วมประชมุกลุ่มเสวนา quality assurance 

forum  คร้ังที่ 2/2555 ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 ม.ิย. 2555 ที่ประชมุอธิการบดีแหง่

ประเทศไทย (ทปอ)
 1. นางสาวจนัทนา  พรหมศิริ

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยทุธมชียั

3. เขา้ร่วมประชมุสัมมนา เร่ืองการปรับปรุงและการ

เปดิใชง้านระบบฐานขอ้มลูด้านการประกนัคุณภาพ

การศึกษา (CHE QA Online System)

25 ม.ิย. 2555 ส านกังานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา
 1. นางสาวกิ่งทอง  ยงยทุธมชียั

4. เขา้ร่วมประชมุสัมมนา เร่ืองการปรับปรุงและการ

เปดิใชง้านระบบฐานขอ้มลูด้านการประกนัคุณภาพ

การศึกษา (CHE QA Online System)

29 ม.ิย. 2555 ส านกังานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา
 1. นางสาวฐิติกา จนัทร์หล้า

2. นางสาวรุจรัิตน ์ชมุใหม่

3. นางณัฐกานต์ จนัทร์ศิริ

5. อบรมหลักสูตร "บคุลิกภาพเพื่อสังคมและการ

ท างาน"

16 ส.ค. 2555 ส่วนการเจา้หนา้ที่  1. นางสาวทพิยสุ์ดา ไชยพฤกษ์

6. ศึกษาดูงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสัมมนา “การพฒันา

คุณภาพการศึกษาสู่ความเปน็เลิศ (EdPEx)”

15 - 16 พ.ย. 55 คณะท างานประกนัคุณภาพ

การศึกษา ที่ประชมุ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยใน

ก ากบัของรัฐ (ทอมก.)

 1. นางสาวจนัทนา  พรหมศิริ

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยทุธมชียั

3. นางสาวฐิติกา จนัทร์หล้า

4. นางสาวรุจรัิตน ์ชมุใหม่

5. นางณัฐกานต์ จนัทร์ศิริ

7. เขา้ร่วมการประชมุวิชาการระดับชาติ เร่ืองการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพ

อดุมศึกษาอาเซียน

29 - 30 พ.ย. 55 ส านกังานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา
 1. นางสาวจนัทนา  พรหมศิริ

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยทุธมชียั

3. นางสาวฐิติกา จนัทร์หล้า

4. นางสาวรุจรัิตน ์ชมุใหม่

5. นางณัฐกานต์ จนัทร์ศิริ

8. เขา้ร่วมอบรมหลักสูตร “การประเมนิองค์การ 

(organizational assessment)” ด้วยเกณฑ์พฒันา

คุณภาพการศึกษาสู่ความเปน็เลิศ (EdPEx) ในหมวด 

5, 6 และ 7

18 - 20 ธ.ค. 2555 ส านกังานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา
 1. นางสาวกิ่งทอง  ยงยทุธมชียั

9. เขา้ร่วมประชมุการพฒันามาตรฐานตัวบง่ชี้และ

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพภายนอก รอบ 4 

ระดับอดุมศึกษา

17 ม.ค. 2556 ส านกังานรับรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

 (สมศ.)

 1. นางสาวจนัทนา  พรหมศิริ

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยทุธมชียั

ตารางที่ 7.1.5-1 : ขอ้มลูบคุลากรสว่นสง่เสริมวชิาการที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้และทกัษะในวชิาชพีทั้งในประเทศและตา่งประเทศ

                       ปกีารศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

รายชื่อกิจกรรม/หลกัสตูร วนั/เดอืน/ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเภทของ

หลกัสตูร

การเขา้ร่วมประชมุ/สมัมนาวชิาการ/อบรม

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม/หลกัสตูร
หลกัสตูร

ภายใน

หลกัสตูร

ภายนอก

E:\ประกันคุณภาพ\QA ส่วนส่งเสริมวชิาการ\SAR 55\SAR สสว. ป ี55\ภาคผนวก\ตารางที่ 7.1.5-1 ข้อมูลบคุลากร สสว. ที่ได้รับการพัฒนาความรู้7.1.5-1



สสว. 7.1.5-1

รายชื่อกิจกรรม/หลกัสตูร วนั/เดอืน/ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเภทของ

หลกัสตูร

การเขา้ร่วมประชมุ/สมัมนาวชิาการ/อบรม

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม/หลกัสตูร
หลกัสตูร

ภายใน

หลกัสตูร

ภายนอก

10. เขา้ร่วมอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างองค์กรแหง่

ความสุข (happy workplace)”

 22 ม.ค. 2556 ส่วนการเจา้หนา้ที่  1. นางสาวกิ่งทอง  ยงยทุธมชียั

11. เขา้ร่วมประชมุกลุ่มเสวนา quality assurance 

forum คร้ังที่ 1/2556 ณ ส านกังานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา

15 ก.พ. 56 ที่ประชมุอธิการบดีแหง่

ประเทศไทย (ทปอ)
 1. นางสาวจนัทนา  พรหมศิริ

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยทุธมชียั

3. นางสาวฐิติกา  จนัทร์หล้า

12. เขา้ร่วมอบรมภาษาองักฤษ The Magic English 5 ม.ีค. 56 ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์  1. นางสาวกิ่งทอง  ยงยทุธมชียั

13. เขา้ร่วมประชมุกลุ่มเสวนา quality assurance 

forum คร้ังที่ 2/2556

12 ม.ีค. 56 ที่ประชมุอธิการบดีแหง่

ประเทศไทย (ทปอ)
 1. นางสาวจนัทนา  พรหมศิริ

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยทุธมชียั

14. อบรมเชงิปฏบิติัการ "การใชร้ะบบการจดัท า

แผนปฏบิติัการผ่านเครือขา่ยคอมพวิเตอร์

มหาวิทยาลัย เพื่อการจดัท าแผนปฏบิติัการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557"

22 เม.ย. 56 ส่วนแผนงาน  1. นางสาวทพิยสุ์ดา  ไชยพฤกษ์

2. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน

กิจกรรมอ่ืน ๆ

1. ดูงาน “มหกรรมสมนุไพรแหง่ชาติ คร้ังที่ 9” ซ่ึงจดั

ระหว่างวันที่ 5-9 กนัยายน 2555

7 ก.ย. 55 ส่วนส่งเสริมวิชาการ  1. นางสาวจนัทนา  พรหมศิริ

2. นางสนทนา  สอิ้งทอง

3. นางวาสนา  ภสัสรโยธิน

4. นางสาวทพิยสุ์ดา  ไชยพฤกษ์

5. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน

6. นางสาวกิ่งทอง  ยงยทุธมชียั

7. นางสาวฐิติกา  จนัทร์หล้า

8. นางณัฐกานต์  จนัทร์ศิริ

9. นางสาวรุจรัิตน ์ ชมุใหม่

10. นางสาวมยรีุ  เชื้อจนัทกึ

2. ศึกษาดูงานพธิีซ้อมใหญ ่พธิีพระราชทานปริญญา

บตัร ณ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

กรุงเทพมหานคร

28 ม.ค. 56 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ กทม.
 1. นางสาวจนัทนา  พรหมศิริ

2. นางสาวทพิยสุ์ดา  ไชยพฤกษ์

3. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน

4. นางณัฐกานต์  จนัทร์ศิริ

5. นางสาวรุจรัิตน ์ ชมุใหม่

3. เขา้ร่วมโครงการเจริญพระพทุธมนต์เสริมสร้าง

ความเมตตา ปรารถนาดี ไมตรีจติ จงัหวัด

นครราชสีมา ประจ าป ี2556 เพิ่มเฉลิมพระเกยีรติฯ

30 เม.ย. 2556 ศาลากลางจงัหวัด  1. นางวาสนา  ภสัสรโยธิน

2. นางสาวทพิยสุ์ดา  ไชยพฤกษ์

3. นางสาวฐิติกา  จนัทร์หล้า

       ขอ้มลู ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
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การสัมมนา เรื่อง Gantt Charts เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
และการปรับปรุง website ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
1. ชื่อโครงการ : Gantt Charts : เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

และการปรับปรุง website ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 
2. ชื่อหน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 
3. หลักการและเหตุผล : 

เทคนิคการท างานให้ประสบความส าเร็จ นอกจากการตั้งใจท างานและสร้างผลงานของตนเองออกมาให้ดี
ที่สุดแล้ว สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการท างานให้ประสบความส าเร็จคือการท างานให้เสร็จตรงตามก าหนดเวลา 
ซึ่งเครื่องมือที่สามารถน ามาช่วยในการบริหารจัดการงานของตนเองให้เสร็จตรงตามก าหนดเวลาได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็วขึ้น ได้แก่ การสร้างตารางแผนการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) เพ่ือใช้ส าหรับวางแผนและควบคุมการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่วางแผนเอาไว้ เนื่องจากตารางแผนการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
เป็นเทคนิคที่คิดขึ้นมาเพ่ือใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับเวลาการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เป็นที่นิยมใช้
เนื่องจากท าง่าย เข้าใจง่าย ไม่มีการค านวณท่ีซับซ้อน ยุ่งยาก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการท า      

นอกจากนี้ วิธีการที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จอีกวิธีหนึ่งคือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การด าเนินงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต เนื่องจากจะช่วยให้ทุกคน
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล เรียกดูข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น สามารถใช้งานร่วมกันได้หลาย ๆ คน อีกทั้งสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการน าไปวิเคราะห์และ
ใช้งานเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและแพร่หลายและสามารถน าไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน คือ การจัดท า website ของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สืบค้นและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานจาก
บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานอีกด้วย        

 
4. วัตถุประสงค ์: เพื่อให้บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ 

1. มีความเข้าใจวิธีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Gantt Charts) ซึ่งเป็นเทคนิคของการท างานให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลอย่างถูกต้อง 

2. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Gantt Charts) ของตนเอง และร่วมกันจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Gantt Charts) 
ของส่วนส่งเสริมวิชาการอย่างถูกต้อง 

3. ร่วมกันปรับปรุง website ส่วนส่งเสริมวิชาการให้มีความทันสมัย ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 

 

เอกสารประกอบท่ี 7.1.5-2 
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5. ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 11-13 และ 17 พฤษภาคม 2556 
 
6. สถานที ่: ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุร ี
  
7. ผู้เข้าร่วมสัมมนา : บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ จ านวน 10 คน 

1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ) 
2. นางสนทนา  สอิ้งทอง 
3. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน 
4. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์ 
5. นางดุจเดือน  ปานเดือน 
6. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
7. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
8. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
9. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
10. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก 

 
8. งบประมาณค่าใช้จ่าย :  

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา เป็นเงิน  32,000  บาท ดังนี้     
1) ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายส าหรับบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ 10 คน ๆ ละ 

1,200 บาท 
 12,000 บาท 

2) ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามัน ไป-กลับ โคราช-ชลบุรี (พัทยา) คันละ 5,000 
บาท/วัน/คัน จ านวน 2 วัน ๆ ละ 2 คัน 

 20,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  32,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการมีความเข้าใจวิธีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Gantt Charts) ที่ถูกต้อง และ

น าไปใช้ในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Gantt Charts) ของตนเองและส่วนส่งเสริมวิชาการ  
2. บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการมีแผนการปฏิบัติงาน (Gantt Charts) ของตนเอง และมีแผนการปฏิบัติงาน 

(Gantt Charts) ของส่วนส่งเสริมวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างาน 

3. บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการมี website ส่วนส่งเสริมวิชาการที่มีความทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพ่ือ
สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 
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เอกสารประกอบท่ี 7.1.6-1 
แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (good governance) 

 แบบประเมินนี้เป็นการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานภายใน เพื่อเป็นการ
เก็บข้อมูลส าหรับตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย (เกณฑ์ของ สกอ.) 
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวชิาและหัวหน้าสถานวิจัย ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
ศูนย์/สถาบัน หัวหน้าฝา่ยต่าง ๆ และหัวหน้าสว่น  

 
โปรดท าเครื่องหมาย ลงในความคิดเห็นต่อบทบาทและหน้าที่     

   
ประเด็นธรรมาภิบาล 

ความคิดเห็นต่อบทบาทและหน้าที่ 

มี () หรือ ไม่มี () 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

1) มีการด าเนินการอย่างครบถ้วน ทั้งการวางแผน ระบบการท างาน 
และการแก้ปัญหา  

 

2) มีการจัดล าดับความส าคัญของงาน โดยมีการจัดสรรเวลาให้แต่ละ
งานอย่างเหมาะสม      

 

3) สามารถให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการพัฒนางาน หรือ
บูรณาการความรู้ทางด้านบริหารจัดการกับแนวทางการบริหารงาน 

 

2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)  

1) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
งบประมาณ และเวลาที่ใช้ไป   

 

2) มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นหลักส าคัญในการบริหารงาน  

3) สามารถแนะแนวทาง แก้ไขปัญหาการท างาน หรือแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นจากการท างานของหน่วยงาน   

 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)   

1) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านอ่ืนที่
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่    

 

2) มีการบริหารงานสอดคล้องกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้ งสอดคล้องกับความคาดหวังของความต้องการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย        

 

3) มีการบริหารงานได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด      

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)   

1) มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ศักยภาพของตนเอง     

 

2) มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างทัดเทียมกัน  

3) มีความส านึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ และยอมรับผลการ
ด าเนินงาน ทั้งรับผิดและรับชอบ    
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ประเด็นธรรมาภิบาล 

ความคิดเห็นต่อบทบาทและหน้าที่ 

มี () หรือ ไม่มี () 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  
1) มีระบบการตรวจสอบการท างานภายในหน่วยงาน  
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานอย่างเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างเสรีตามความเหมาะสม  
 

3) มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง 

 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมแสดง

ความคิดเห็นของตนเองได้ 
 

2) มี ก า ร ใช้ ก ระบวนการตั ดสิ น ใจ  จ ากผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย 
(stakeholder) ที่เก่ียวข้อง 

 

3) มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder) และน าไปปรับปรุงการบริหารงาน 

 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
1) มีการก าหนดภาระหน้าที่หรือข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

และมอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงานได้เหมาะสมกับปริมาณ 
และคุณภาพของงานที่ท า   

 

2) มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 

3) มีการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน  
มีส่วนในการตัดสินใจเบื้องต้น และน าไปปรับปรุงการบริหารงาน 

 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
1) มีการก าหนดขอบเขต อ านาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่าง

ชัดเจน 
 

2) มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ   
3) มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

กับหน่วยงาน 
 

9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
1) มีการบริหารงาน โดยค านึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน  
 

2) มีการบริหารงาน โดยค านึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้รับการบริการอย่างทัดเทียมกัน 

 

3) เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น 
ร่วมแก้ไขปัญหา และน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงาน   

 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
1) มีการน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้ทั้งจากภายในและ

ภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน 
 

2) มีการใช้กระบวนการตัดสินใจเพ่ือสรุปข้อคิดเห็น  
3) มีการบริหารงานโดยยึดหลักฉันทามติ  
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 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  
(ค านิยามของ สกอ.) 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 

แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 
(นิยาม : ประสิทธิผล หมายถึง บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้) 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
(นิยาม : ประสิทธิภาพ หมายถึง ได้ผลงานมากเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช้) 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง
การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอน
ในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
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7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ

จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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แบบฟอร์ม 2 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมวชิาการ 
เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State) : มีองค์ความรู้ในการพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือน าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ 
หน่วยวัดความส าเร็จของการจัดการความรู้ : มีองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของขอบเขตประเด็นที่ก าหนดไว้ 
 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ก าหนดเวลา 

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ระดับกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การบ่งชี้ความรู้ ระดมความรู้/ความคิดเพ่ือก าหนดประเด็น
ในเรื่องการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือ
น าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

ม.ค. 56 - ระดมความรู้/ความคิดเห็นของ   
  คณะท างานฯ ในหน่วยงาน 
- จ านวนประเด็นที่ใช้ในการ 
  จัดการความรู้ 2 ประเด็น ได้แก ่
  1. งานสภาวิชาการ 
  2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เ พ่ือเก็บข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูลมาช่วยในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น 
 

คณะท างานการจัดการความรู้ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

เอกสารประกอบท่ี 7.2.1-1 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ก าหนดเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ มีกระบวนการสร้างและแสวงหาความรู้
โดยใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพ่ือดึงความรู้
จากเอกสาร และประสบการณ์การท างาน 
จากบุคลากรภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ประจ า 
 

ก.พ. - มี.ค. 56 มีข้อมูลความรู้จากทักษะ
ผู้ปฏิบัติงานประจ า และจาก
เอกสารความรู้/ข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง  ๆ  

งานสภาวิชาการ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ รวบรวมและจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็น
หมวดหมู่ตามประเด็นความรู้ และจัดเก็บ
ข้อมูลตามหมวดหมู่หรือระบบฐานข้อมูลที่
ก าหนดไว้  

เม.ย. - พ.ค. 56 หมวดหมู่หรือระบบฐานข้อมูลตาม
ประเด็นความรู้พร้อมข้อมูลที่ ได้
รวบรวมและจ าแนกแล้ว  

งานสภาวิชาการ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 

มีการประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดย
จัดท าเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูล หรือ
สื่อต่าง ๆ ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงกับการใช้
งาน 

มิ.ย. - ก.ค. 56 มีชิ้นงานที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 
สามารถน าไปใช้งานได้จริง 

งานสภาวิชาการ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

5. การเข้าถึงความรู้ มีการถ่ายโอนความรู้ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ส.ค. 56 มีการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์
หน่วยงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

งานสภาวิชาการ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ก าหนดเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน (สัมมนาประจ าปีของส่วน
ส่งเสริมวิชาการ) 

ก.ย. 56 จ านวนครั้งของการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (จ านวน 1 ครั้ง) 

คณะท างานการจัดการความรู้ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

7. การเรียนรู้ มีการประชุมคณะท างานฯ ของหน่วยงาน 
เพ่ือประเมินผลความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ 

ก.ย. 56 จ านวนครั้งในการติดตาม
ประเมินผล (จ านวน 1 ครั้ง) 

คณะท างานการจัดการความรู้ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
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แบบฟอร์มรายงานแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

หน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ข้อมูล      : ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 

ผลผลิต/ไตรมาส แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

หมายเหตุ 
(เช่น ปัญหา อุปสรรค และ 

แนวทางแก้ไข 

ผลผลิต : มีองค์ความรู้ในการพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อน าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555) 1. รวบรวมและจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็น
หมวดหมู่ตามประเด็นความรู้ และจัดเก็บ
ข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ก าหนดไว้ 

2. มีการประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยจัดท าเป็น
เอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรง
กับการใช้งาน 

 
 

- ได้รวบรวมข้อมูล/จ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็น
หมวดหมู่ตามประเด็นความรู้ และจัดเก็บข้อมูล
ตามหมวดหมู่ที่ก าหนด ทั้งในรูปแบบเอกสาร, 
บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล และอัพโหลดข้อมูลขึ้น
เว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ  ดังนี้ 
** งานสภาวิชาการ  ** 

 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาวิชาการ ดังนี้ 
- ภาระหน้าที่/อ านาจหน้าที่ 
- องคป์ระกอบสภาวิชาการ 
- ขั้นตอนการเสนอวาระ 
- ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ข้อมูลวาระการประชุมสภาวิชาการ 
- ข้อมูลรายงานการประชุม 
- ข้อมูลมติสภาวิชาการ   

โดยกลั่นกรองและแยกข้อมูลออกเป็น
หมวดหมู่และเป็นระบบอย่างชัดเจนเพ่ือง่าย
ต่อการสืบค้นข้อมูล 

 

เอกสารประกอบท่ี 7.2.5-1 
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ผลผลิต/ไตรมาส แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

หมายเหตุ 
(เช่น ปัญหา อุปสรรค และ 

แนวทางแก้ไข 
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555) 
(ต่อ) 

 ** งานประกันคุณภาพการศึกษา ** 
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ดังนี้  
- ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
- แผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- การประกัน/ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายใน 
- การประกัน/ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายนอก  
- การติ ดตามผลการด า เนิ น งานตาม

มาตรการของฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในหน่วยงานและผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง 
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- รายงานการประเมินตนเอง 
- รายงานกระประชุม QA Forum 
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ผลผลิต/ไตรมาส แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

หมายเหตุ 
(เช่น ปัญหา อุปสรรค และ 

แนวทางแก้ไข 
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555) 
(ต่อ) 

 - ข้อมูลการเมินคุณภาพการศึกษาของแต่
ละหน่วยงาน (32 หน่วยงาน) 

- ข้อมูลการประชุม QA ทอมก. 
- กิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  
โดยกลั่นกรองและแยกข้อมูลออกเป็น

หมวดหมู่และเป็นระบบอย่างชัดเจนเพ่ือง่าย
ต่อการสืบค้นข้อมูล 

 

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555) 1. มีการประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยจัดท าเป็น
เอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรง
กับการใช้งาน 

2. มี ก า รถ่ า ย โ อนความรู้ ผ่ า น เ ว็ บ ไซต์ ของ
หน่วยงาน 

3. จัด เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน 

4. มีการประชุมคณะท างานฯ ของหน่วยงาน เพ่ือ
ประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ 

- มีการประมวล/กลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการ
รวบรวมความรู้อย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ 
น ามาถ่ายโอนความรู้ผ่านเว็บไซต์ส่วนส่งเสริม
วิชาการ http://web.sut.ac.th/das/ ซึ่งสามารถ
สืบค้นข้อมูลงานสภาวิชาการได้ที่เว็บไซต์  
http://web.sut.ac.th/qa/n-council/   และ 
สืบค้นข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ที่
เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/qa/index.php 

 
 
 
 
 

 

http://web.sut.ac.th/das/
http://web.sut.ac.th/qa/n-council/
http://web.sut.ac.th/qa/index.php
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ผลผลิต/ไตรมาส แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

หมายเหตุ 
(เช่น ปัญหา อุปสรรค และ 

แนวทางแก้ไข 
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)  - ไม่มีการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

การประชุมคณะท างานฯ เ พ่ือประเมินผล
ความส าเร็จของการจัดการความรู้  แต่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ท างาน
เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเป็น
ประจ าในการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ (วาระ
ที่ 3.1) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัด
ประชุม 8 ครั้ง ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2554 
2) ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2554 
3) ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2554 
4) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2555 
5) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2555 
6) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2555 
7) ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2555 
8) ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2555 
9) ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2555 
รายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
http://web.sut.ac.th/das/ 

 

 

http://web.sut.ac.th/das/
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แบบฟอร์มรายงานแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

หน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ข้อมูล      : ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 

ผลผลิต/ไตรมาส แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

หมายเหตุ 
(เช่น ปัญหา อุปสรรค และ 

แนวทางแก้ไข 

ผลผลิต : มีองค์ความรู้ในการพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อน าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2555) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือรวบรวม
ประเด็นในการก าหนดแผนการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน 

-  มีแผนและประเด็นในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่อง
จากงบประมาณปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูลมาช่วยในการท างานมากยิ่งขึ้นจึงปรับหน่วย
วัดความส าเร็จของการจัดการความรู้ จากเดิม มี
องค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของขอบเขต
ประเด็นที่ก าหนดไว้ เป็น มีองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของขอบเขตประเด็นที่ก าหนดไว้  

- 

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2556) 1. ระดมความรู้/ความคิดเพ่ือก าหนดประเด็นใน
เรื่องการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือน าไปสู่
การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

2. สร้างและแสวงหาความรู้โดยใช้เครื่องมือ KM 
ต่ าง ๆ เ พ่ือดึ งความรู้ จ ากเอกสาร  และ
ประสบการณ์การท างาน จากบุคลากรภายใน
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานประจ า  

1. รวบรวมประเด็นความรู้ต่าง ๆ จากเอกสารข้อมูลที่
จัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ เพ่ือน าไป
เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยใน
การจัดเก็บข้อมูล/ประมวลผลข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซี่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบโดยสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ (MIS) 2 ระบบ ดังนี้ 

 

เอกสารประกอบท่ี 7.2.5-2 
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ผลผลิต/ไตรมาส แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

หมายเหตุ 
(เช่น ปัญหา อุปสรรค และ 

แนวทางแก้ไข 
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2556) 
(ตอ่) 

 1) ระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) online ของทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

2) ร ะบบ ฐ า นข้ อมู ล ก า ร ป ร ะกั น คุ ณภ า พ
การศึกษาเชิงปริมาณ ส าหรับเป็นข้อมูล
ประกอบตัวบ่งชี้รายงานรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 
โดยจะเริ่มทดลองใช้เก็บข้อมูล/ประมวลผล

ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2555 

 

  2. มีการแสวงหาความรู้จากเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้ง
แบ่งปันความรู้จากทักษะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ  ในการประชุมส่วน
ส่งเสริมวิชาการ (วาระที่ 3.1) ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มีการประชุมมาแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้ 

1) ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2555 
2) ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2555                                                                                                                                                                            
3) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 

 
 

 

ผลผลิต/ไตรมาส แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ หมายเหตุ 
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output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น ปัญหา อุปสรรค และ 
แนวทางแก้ไข 

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2556) 1. รวบรวมและจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็น
หมวดหมู่ตามประเด็นความรู้ และจัดเก็บ
ข้อมูลตามหมวดหมู่หรือระบบฐานข้อมูลที่
ก าหนดไว้  

2. มีการประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยจัดท าเป็น
เอกสาร ระบบฐานข้อมูล หรือสื่อต่าง ๆ ที่
ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงกับการใช้งาน 

-  

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2556) 1. มีการประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยจัดท าเป็น
เอกสาร ระบบฐานข้อมูล หรือสื่อต่าง ๆ ที่
ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงกับการใช้งาน 

2. มี ก า รถ่ า ย โ อนความรู้ ผ่ า น เ ว็ บ ไซต์ ของ
หน่วยงาน 

3. จัด เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน (สัมมนาประจ าปีของส่วนส่งเสริม
วิชาการ) 

4. มีการประชุมคณะท างานฯ ของหน่วยงาน เพ่ือ
ประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ 

-  

 



 1 

เอกสารประกอบท่ี 7.3.1-1 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

แผนงาน : แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

งาน/โครงการ : 0501203 - โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมลูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หน่วยงาน : 0021500 - สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

ผลผลิต/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ : สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (SUT-MIS) 

ผลผลิต : การรองรับระบบคลังขอ้มูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล (MIS) ของมหาวิทยาลัย 

-  การพัฒนาคลังข้อมูลใหม่บนกรอบงาน
ระบบใหม่ (ส าหรับคลังข้อมูลของ
หน่วยงานท่ียังไม่อยู่ในคลังข้อมลูหลัก) 

ฐาน 5 6 120 - ฐานข้อมูลเทคโนธาน ี
- ฐานข้อมูล University Social Responsibility (USR) 
- ฐานข้อมูลการติดตามงานบุคคล (Personal KPI) 
- ฐานข้อมูลแผน/ ผล 
- ฐานข้อมูล SAR (ระดับหน่วยงาน)  
- ฐานข้อมูลสหกจิศึกษา 
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แผนปฏิบัติงานคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ 2555 
 

เดือน กิจกรรม 
ธันวาคม 2554                      
(ไตรมาส 1) 

จัดท าแผนปฎิบัติงานคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

มกราคม – มีนาคม 2555               
(ไตรมาส 2) 

ประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2555 
เพ่ือทบทวนและจัดท ารายงานและแผนการบริหารความเสีย่ง สว่นส่งเสริมวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (SUT-RM1 – SUT-RM4) เพ่ือเตรียมข้อมูล
ส าหรับจัดส่งรายงานและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน            
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทส. 

กรกฎาคม – กันยายน 2555 
(ไตรมาส 4) 

ประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 2/2555 
เพ่ือทบทวนและจัดท ารายงานและแผนการบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริม
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานและแผนการ
บริหารความเสี่ยง (SUT-RM1 – SUT-RM4) ให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มทส. /ทบทวนข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุง
ควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

เอกสารประกอบท่ี 7.4.1-2 
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ค ำอธิบำยรำยละเอียดประกอบกำรระบุปัจจัยเสี่ยง 

หน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
สำเหตุควำมเสี่ยง 

กำรประเมิน 

ค่ำควำมเสี่ยงก่อนมี

กิจกรรมควบคุม 

(1) 

กิจกรรม 

ควบคุม 

(2) 

ระดับควำมเสี่ยง 

ที่เหลืออยู่  

(3) 

ระดับ 

ควำมเสี่ยง 

ที่ยอมรับได ้

(4) 

ผลต่ำง 

(5)=R2-(4) 

วิธีกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 

 

สัญญำณเตือนภัย 

L I R1=LxI L I R2=LxI 

งำนสภำวิชำกำร              

1. การเสนอเรื่องเพื่อ

 บรรจุเป็นวาระการ

 ประชุมสภาวิชาการ

 ของหน่วยงาน ต่าง ๆ 

 ล่าช้ากว่าก าหนดเวลามาก 

O หน่วยงานด าเนินการล่าช้า    

ท าให้ต้องน ามาเสนอเป็นวาระ

อื่น ๆ โดยการแจกเอกสารวาระ

ที่หน้าห้องประชุมเพิ่มเติม    

ท าให้กรรมการไม่มีเวลาและ

โอกาสได้ศึกษาก่อนล่วงหน้า 

โดยเฉพาะกรณีที่วาระมีเนื้อหา

ข้อมูลที่ต้องพิจารณาจ านวน

มาก และต้องให้การพิจารณา

อย่างรอบคอบ  

 

5 3 15 จัดเรื่องที่เสนอล่าช้า

กว่าก าหนดเป็นวาระใน

การประชุมครั้งต่อไป 

เพื่อให้กรรมการได้มี

เวลาและโอกาสศึกษา

ล่วงหน้า ซึ่งจะท าให้

การพิจารณาเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ  

2 2 4 4 0 การยอมรับ

ความเสีย่ง 

- มีเรื่องเสนอเป็นวาระ  

 อื่น ๆ จ านวนมาก  

- มีการอนุญาตให้

 จัดเป็นวาระอื่น ๆ ใน

 การประชุมครั้งนั้น ๆ 

- ท าให้มีความเร่งรีบ  

 ในการพิจารณา จึง

 อาจเกิดผลเสียหายได ้

 
 
 
 

SUT-RM 1 

เอกสำรประกอบท่ี 7.4.2-1 
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ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
สำเหตุควำมเสี่ยง 

กำรประเมิน 
ค่ำควำมเสี่ยงก่อนมี

กิจกรรมควบคุม 
(1) 

กิจกรรม 
ควบคุม 

(2) 

ระดับควำมเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่  

(3) 

ระดับ 

ควำมเสี่ยง 

ที่ยอมรับได ้

(4) 

ผลต่ำง 
(5)=R2-(4) 

วิธีกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

 
สัญญำณเตือนภัย 

L I R1=LxI L I R2=LxI 
งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

             

2. หน่วยงานต่าง ๆ ให้
 ข้อมูลไม่ถูกต้อง, ไม่
 ครบถ้วน ขาดความ
 เป็นปัจจุบัน และไม่
 เป็นไปตามเวลาที่
 ก าหนด ท าให้การ
 ประมวลผลข้อมูล
 และการจัดท ารายงาน
 ผลการประกันคุณภาพ
 การศึกษา มทส. ไมเ่สร็จ
 ตามก าหนดเวลา 

O - ผู้ให้ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ  
 ไม่ตระหนักในการให้
 ข้อมูลหรือไมไ่ด้
 ตรวจสอบก่อนส่งข้อมูล 
 ท าให้ข้อมูลที่ไดไ้ม่
 ครบถ้วนและไมเ่ป็น
 ปัจจุบัน  
- หน่วยงานท่ีให้ข้อมูลด้าน

ประกันคณุภาพส่งข้อมูล
ให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษาล่าช้ากว่า
ก าหนดเวลา  

 

5 5 25 - จัดประชุมท าความ
เข้าใจ เรื่อง วิธีการ
รวบรวมข้อมลู/
ขอบเขตของข้อมูล 
โดยหน่วยงาน  ต้อง
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบหลัก 
และต้องให้เข้า
ประชุมอย่างตอ่เนื่อง
ทุกครั้งที่มกีารประชุม
ท าความเข้าใจ 
- หน่วยงานต้อง

ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ข้อมูลและรายละเอียด
ของงานให้มาก เช่น 
ความถูกต้อง ความ
ครบถ้วน ความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล 
ก่อนส่งให้
มหาวิทยาลยั 

3 2 6 6 0 การยอมรับ
ความเสีย่ง 

- ข้อมูลที่ไดไ้ม่ถูกต้อง 
ไม่ครบถ้วน และไม่
เป็นปัจจุบัน 
- หน่วยงานโทรมา

สอบถามวิธีการให้
ข้อมูลเมื่อใกลเ้วลา
ก าหนดส่งข้อมลู 
- เมื่อถึงก าหนดเวลาแล้ว 

ยังไม่ได้รับข้อมลูจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  

- หน่วยงาน โทร. มา  
ขอเลื่อนการส่งข้อมูล 
เมื่อใกล้เวลาก าหนด
ส่งข้อมูล 
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ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
สำเหตุควำมเสี่ยง 

กำรประเมิน 
ค่ำควำมเสี่ยงก่อนมี

กิจกรรมควบคุม 
(1) 

กิจกรรม 
ควบคุม 

(2) 

ระดับควำมเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่  

(3) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

(4) 

ผลต่ำง 
(5)=R2-(4) 

วิธีกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

 
สัญญำณเตือนภัย 

L I R1=LxI L I R2=LxI 
      - หน่วยงานก าหนด

 ผู้รับผิดชอบหลัก
 และมอบหมายให้
 ส่งข้อมูลภายใน
 ก าหนดเวลา 
- พัฒนาระบบ MIS 
 ให้สามารถใช้งาน
 ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

       

ค ำอธิบำยตัวย่อ   
L = ค่าโอกาสความเสี่ยง 
I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสีย่ง 
R1 = ระดับความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ยังมิได้ควบคุมความเสี่ยง 
R2 = ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงหลังจากมีการควบคุม

โดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

F = ความเสีย่งด้านการเงิน และทรัพยส์ิน 
O = ความเสีย่งด้านปฏิบตัิงาน 
IM = ความเสีย่งด้านช่ือเสียง 
HS = ความเสีย่งด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
S = ความเสีย่งด้านบุคลากร 
ICT = ความเสีย่งด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกจิกรรมควบคุม (Inherent risk) 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ (Residual risk) 
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รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
โดย  ส่วนสง่เสริมวิชาการ วันที่ 28 สิงหาคม 2555 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
สาเหตุของความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

วิธีการ 
จัดการ 

ความเสี่ยง 
สัญญาณเตือนภัย โอกาส 

(1) 
ผลกระทบ 

(2) 
คะแนน 

(3)=(1)x(2) 

1. การเสนอเรื่องเพื่อ

 บรรจุเป็นวาระการ

 ประชุมสภาวิชาการ

 ของหน่วยงาน ต่าง ๆ 

 ล่าช้ากว่าก าหนดเวลามาก 

O หน่วยงานด าเนินการล่าช้า     

ท าให้ต้องน ามาเสนอเป็นวาระ 

อื่น ๆ โดยการแจกเอกสารวาระ 

ที่หน้าห้องประชุมเพิ่มเติม     

ท าให้กรรมการไม่มีเวลาและ

โอกาสได้ศึกษาก่อนล่วงหน้า 

โดยเฉพาะกรณีที่วาระมีเนื้อหา

ข้อมูลที่ต้องพิจารณาจ านวน 

มาก และต้องให้การพิจารณา

อย่างรอบคอบ  

 

จัดเรื่องที่เสนอล่าช้ากว่า

ก าหนดเป็นวาระในการประชุม

ครั้งต่อไป เพื่อให้กรรมการได้มี

เวลาและโอกาสศึกษาล่วงหน้า 

ซึ่งจะท าให้การพิจารณาเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ  

2 2 4 4 การยอมรับ
ความเสีย่ง 

- มีเรื่องเสนอเป็นวาระ  

 อื่น ๆ จ านวนมาก  

- มีการอนุญาตให ้    

 จัดเป็นวาระอื่น ๆ ใน

 การประชุมครั้งนั้น ๆ 

- ท าให้มีความเร่งรีบ  

 ในการพิจารณา จึง

 อาจเกิดผลเสียหายได ้
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ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
สาเหตุของความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

วิธีการ 
จัดการ 

ความเสี่ยง 
สัญญาณเตือนภัย โอกาส 

(1) 
ผลกระทบ 

(2) 
คะแนน 

(3)=(1)x(2) 

2. หน่วยงานต่าง ๆ ให้
 ข้อมูลไม่ถูกต้อง, ไม่
 ครบถ้วน ขาดความ
 เป็นปัจจุบัน และไม่
 เป็นไปตามเวลาที่
 ก าหนด ท าให้การ
 ประมวลผลข้อมูล
 และการจัดท ารายงาน
 ผลการประกันคุณภาพ
 การศึกษา มทส. ไมเ่สร็จ
 ตามก าหนดเวลา 

O - ผู้ให้ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ       
 ไม่ตระหนักในการให้
 ข้อมูลหรือไมไ่ด้         
 ตรวจสอบก่อนส่งข้อมูล 
 ท าให้ข้อมูลที่ไดไ้ม่
 ครบถ้วนและไมเ่ป็น
 ปัจจุบัน  

- หน่วยงานท่ีให้ข้อมูลด้าน
ประกันคณุภาพส่งข้อมูล
ให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษาล่าช้ากว่า
ก าหนดเวลา  

 

- จัดประชุมท าความเข้าใจ 
เรื่อง วิธีการรวบรวมข้อมูล/
ขอบเขตของข้อมูล โดย
หน่วยงานต้องมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบหลัก และต้อง
ให้เข้าประชุมอย่างต่อเนื่อง
ทุกครั้งที่มกีารประชุมท า
ความเข้าใจ 

- หน่วยงานต้องตระหนักถึง
ความส าคญัของข้อมูลและ
รายละเอียดของงานให้มาก 
เช่น ความถูกต้อง ความ
ครบถ้วน ความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล ก่อนส่ง
ให้มหาวิทยาลยั 
 

3 2 6 6 การยอมรับ
ความเสีย่ง 

- ข้อมูลที่ไดไ้ม่ถูกต้อง    
ไม่ครบถ้วน และไม่เป็น
ปัจจุบัน 

- หน่วยงานโทรมาสอบถาม
วิธีการให้ข้อมูลเมื่อใกล้
เวลาก าหนดส่งข้อมูล 

- เมื่อถึงก าหนดเวลาแล้ว 
ยังไม่ได้รับข้อมลูจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  

- หน่วยงาน โทร. มา    
ขอเลื่อนการส่งข้อมูล 
เมื่อใกล้เวลาก าหนด          
ส่งข้อมูล 
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ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
สาเหตุของความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

วิธีการ 
จัดการ 

ความเสี่ยง 
สัญญาณเตือนภัย โอกาส 

(1) 
ผลกระทบ 

(2) 
คะแนน 

(3)=(1)x(2) 

   - หน่วยงานก าหนด
 ผู้รับผิดชอบหลัก
 และมอบหมายให้
 ส่งข้อมูลภายใน
 ก าหนดเวลา 
- พัฒนาระบบ MIS 
 ให้สามารถใช้งาน
 ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

      

 
 
_________________________  ประธานคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน 
(นางสาวจันทนา  พรหมศิริ) 
หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 
 
________________________  หัวหน้าหน่วยงาน 
(นางสาวจันทนา  พรหมศิริ) 
หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ 
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การจัดล าดับความเส่ียงในแผนผงัเมทริกซ์ 

 

ผล
กร
ะท

บ 
5 M H E E E 
4 M  H  H  E  E 
3 L M  H   H E 
2 L M  (ข้อ 1) M (ข้อ 2) H H 
1 L  L L M M 
 1 2 3 4 5 

โอกาสของความเส่ียง 

 

เกณฑร์ะดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ มีดงัน้ี 

ระดบัความเส่ียงดา้นการเงิน และทรัพยสิ์น มีค่าตั้งแต่  1 – 6 

ระดบัความเส่ียงดา้นปฏิบติังาน มีค่าตั้งแต่  1 – 6 

ระดบัความเส่ียงดา้นช่ือเสียง มีค่าตั้งแต่  1 – 6 

ระดบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยั มีค่าตั้งแต่  1 – 6 

ระดบัความเส่ียงดา้นบุคลากร มีค่าตั้งแต่  1 – 6 

ระดบัความเส่ียงดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าตั้งแต่  1 – 6 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ ณ วันที่  28 สิงหาคม 2555 
  

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุของความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

ระดับ 
ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

สถานะ
ด าเนินการ % 

ความส าเร็จ 
ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

คะแนน 
(3) = 1x2   

1. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสภาวิชาการของหน่วยงาน ต่าง ๆ ล่าช้ากว่าก าหนดเวลามาก 
หน่วยงานด าเนินการล่าช้า ท าให้
ต้องน ามาเสนอเป็นวาระอืน่ ๆ  โดย
การแจกเอกสารวาระที่หน้าห้อง
ประชุมเพิ่มเติม  ท าให้กรรมการไม่
มีเวลาและโอกาสได้ศึกษาก่อน
ล่วงหน้า โดยเฉพาะกรณีที่วาระมี
เนื้อหาข้อมูลที่ต้องพิจารณาจ านวน
มาก และต้องให้การพิจารณาอย่าง
รอบคอบ 

O จัดเรื่องที่เสนอล่าช้ากว่าก าหนดเป็น
วาระในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้
กรรมการได้มีเวลาและโอกาสศึกษา
ล่วงหน้า ซึ่งจะท าให้การพิจารณา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 2 4 4   90% ส่วนส่งเสริมวิชาการก าหนด
ระยะเวลาในการจดัส่งวาระ แต่กย็ัง
มีการเสนอเรื่องเพื่อเข้าเป็นวาระการ
ประชุมสภาวิชาการล่าช้ากว่า
ก าหนด เนื่องจากเป็นเรือ่งเร่งด่วน 
เช่น นักศกึษาจบการศึกษา ขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษา เปน็ต้น 

2. หลักสูตรบางหลักสูตรไม่ได้รับการปรับปรุงภายใน 5 ป ี
บางส านักวิชาไม่ท าการปรับปรุง
หลักสตูรตามระยะเวลาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 
สกอ. 

O ส านักวิชาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2 3 6 6   95% ส านักวิชาได้ท าการปรับปรุง
หลักสตูรตามกรอบ TQF ให้แล้วเสร็จ
ภายในปีการศึกษา 2555  
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ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุของความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

ระดับ 
ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

สถานะ
ด าเนินการ % 

ความส าเร็จ 
ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

คะแนน 
(3) = 1x2   

3. หน่วยงานต่างๆ ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง, ไม่ครบถ้วน ขาดความเป็นปัจจุบัน และไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ท าให้การประมวลผลข้อมูล และการจัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ไม่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
- ผู้ให้ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ          

 ไม่ตระหนักในการให้ข้อมูล
 หรือไมไ่ดต้รวจสอบก่อนส่ง
 ข้อมูล ท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่
 ครบถ้วนและไมเ่ป็นปัจจุบัน  
- หน่วยงานท่ีให้ข้อมูลด้าน

 ประกันคณุภาพส่งข้อมูลให้
 งานประกันคณุภาพการศึกษา
 ล่าช้ากว่าก าหนดเวลา  
 

O - จัดประชุมท าความเข้าใจ 
 เรื่อง วิธีการรวบรวมข้อมูล/
 ขอบเขตของข้อมูล โดยหน่วยงาน  
 ต้องมอบหมายผูร้ับผดิชอบหลัก 
 และต้องให้เข้าประชุมอย่าง
 ต่อเนื่องทกุครั้งทีม่ีการประชุม 
 ท าความเข้าใจ 
- หน่วยงานต้องตระหนักถึง

 ความส าคญัของข้อมูลและ
 รายละเอียดของงานให้มาก เช่น 
 ความถูกต้อง ความครบถ้วน 
 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
 ก่อนส่งให้มหาวิทยาลยั 
- หน่วยงานก าหนดผู้รบัผดิชอบหลัก 

 และมอบหมายใหส้่งข้อมูล
 ภายในก าหนดเวลา 
- พัฒนาระบบ MIS ให้สามารถ

 ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 4 16 6   85% - ทุกหน่วยงานมีคณะท างาน
 ประกั นคุณภาพกา รศึ กษา 
 ประจ าหน่วยงาน 
- จัดประชุมท าความเข้าใจร่วมกับ
 ส านักวิชา ศูนย์/สถาบัน และ
 เทคโนธาน ี
- หน่วยงานต่าง ๆ ส่งข้อมูลด้าน
 การประกันคุณภาพการศึกษา
 มาแล้ว แต่บางหน่วยงานยังส่ง
 ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน 

 
 

______________________ ผู้ให้ข้อมูล ______________________ ผู้ตดิตามการด าเนินการ 
(นางสาวจันทนา  พรหมศิริ) (                                   ) 

 หัวหน้าส่วนส่งเสรมิวิชาการ      หน่วยตรวจสอบภายใน 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหนว่ยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
โดย  หน่วยตรวจสอบภายใน  วันที่ ...................................... 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุของความเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

แผนการบริหาร 
ความเสี่ยง 

งบประมาณ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

สถานะ
ด าเนินการ % 

ความส าเร็จ 
ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 
  

1.  หน่วยงานต่างๆ ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง, ไม่ครบถ้วน ขาดความเป็นปัจจุบัน และไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด ท าให้การประมวลผลข้อมลู และการจัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา มทส. ไม่เสร็จตามก าหนดเวลา 
1.1 ผู้ให้ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ          
ไม่ตระหนักในการให้ข้อมูลหรือ
ไม่ได้ตรวจสอบก่อนส่งข้อมลู 
ท าให้ข้อมูลที่ไดไ้ม่ครบถ้วน
และไม่เป็นปัจจุบัน 
1.2 หน่วยงานท่ีให้ข้อมูลดา้น
ประกันคณุภาพส่งข้อมูลให้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาล่าช้า
กว่าก าหนดเวลา 
 

 

O  ลดความล่าช้า เพิ่มความ
ถูกต้องในการให้ข้อมูล
ประกันคณุภาพ 

15,500 งานประกันคุณภาพ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

  80% ฝ่ายวิชาการ โดยงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดประชุมชี้แจง
ท าความเข้าใจเป็นระยะ ๆ กับ
หน่วยงาน โดยเน้นย้ าให้ตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
พร้อมกับก ากับให้ส่งข้อมูลตาม
ก าหนดเวลา 

 __________________ ผู้ให้ข้อมูล ______________________  ผู้ติดตามการด าเนินการ 
 (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ) (                                   ) 
                            หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ    หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

SUT-RM 7 

เอกสารประกอบท่ี 7.4.6-2 
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จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2555  จ านวน 63 คน 

มีผู้ประเมินเป็นบุคลากรสายวิชาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 บุคลากรสายปฏิบัติการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 74.60 
และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.59 และงานที่เคยใช้บริการมากที่สุด คือ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 47 คน คิดเป็นร้อยละ 74.60  รองลงมา คือ งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ  จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.14  งานสนับสนุนวิชาการ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 53.97 สุดท้ายคือ งานการประสานงานด้าน
หลักสูตร จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 41.27 

ผลการวิเคราะห์ (เฉพาะข้อ 1 - ข้อ 5) สรุปว่า โดยภาพรวมผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการ
งานส่วนส่งเสริมวิชาการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08, ค่า SD = 0.61) 

หากพิจารณาเฉพาะข้อ 6  [โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการงานส่วนส่งเสริมวิชาการอยู่
ในระดับใด] สรุปว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานส่วนส่งเสริมวิชาการ อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย = 3.91,            
ค่า SD = 0.66)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ตารางที่ 1 :   ข้อมูลของผู้ประเมิน 

ข้อมูลของผู้ประเมิน จ านวน ร้อยละ 

1. ผู้ประเมิน   
 บุคลากรสายวิชาการ 15 23.81 

 บุคลากรสายปฏบิัติการ 47 74.60 

 ลูกจ้างชัว่คราว 1 1.59 

รวม 63 100.00 

2. หน่วยงานที่สังกัด   

 ส านักวชิาวทิยาศาสตร์ 9 14.29 

 ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม 2 3.17 

 ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 1 1.59 

 ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร ์ 7 11.11 

 ส านักวชิาแพทยศาสตร ์ 4 6.35 

 ส านักวชิาพยาบาลศาสตร ์ 2 3.17 

 ศูนย์บริการการศึกษา 3 4.76 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 3 4.76 

 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4.76 

ผลประเมินความพึงพอใจ “การบริการทั่วไป” ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา 2555  (1 พฤษภาคม 2555 – 30 เมษายน 2556) 
 

 

เอกสารประกอบท่ี  7.6-2 
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ข้อมูลของผู้ประเมิน จ านวน ร้อยละ 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ - - 

 ศูนย์กิจการนานาชาต ิ - - 

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2 3.17 

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ - - 

 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 1 1.59 

 เทคโนธาน ี - - 

 ส่วนแผนงาน 2 3.17 

 ส่วนการเจ้าหนา้ที่ - - 

 ส่วนกิจการนักศึกษา - - 

 ส่วนสารบรรณและนิติการ 8 12.70 

 ส่วนอาคารสถานที่ 3 4.76 

 ส่วนประชาสัมพนัธ์ 1 1.59 

 ส่วนการเงินและบญัชี - - 

 ส่วนพัสด ุ 5 7.94 

 ส านักงานสภามหาวทิยาลัย - - 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1.59 

 สถานกีฬาและสุขภาพ 1 1.59 

 สถานพฒันาคณาจารย ์ 3 4.76 

 สถานสง่เสริมและพฒันาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการ 

- - 

 หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. - - 

 ฟาร์มมหาวิทยาลัย - - 

 สุรสัมมนาคาร 2 3.17 

รวม 63 100.00 

3. ท่านเคยใช้บริการงานใดบ้าง  (n = 63)  

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  47 74.60 

 การประชุมสภาวิชาการ 36 57.14 

 การประสานงานด้านหลักสูตร 26 41.27 

 งานสนับสนุนวิชาการ 34 53.97 

 งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 40 63.49 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานในภาพรวมส่วนส่งเสริมวิชาการ และจ าแนกตามประเภทงาน                   

ประเด็นที่วัด 
ความพึงพอใจ 

1. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (n=47) 

2. การประชุมสภาวิชาการ 
(n=38) 

3. การประสานงาน 
ด้านหลักสูตร (n=26) 

4. งานสนับสนุนวิชาการ 
(n=34) 

5. งานโครงการและ 
กิจกรรมทางวิชาการ (n=40) 

ภาพรวม 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ (n=63) 

n 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับผล
ประเมิน 

n 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับผล
ประเมิน 

n 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับผล
ประเมิน 

n 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับผล
ประเมิน 

n 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับผล
ประเมิน 

n 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับผล
ประเมิน 

1. ความยิ้มแย้มแจ่มใส
ในการให้บริการ 

46 4.09 0.76 มาก 38 3.55 0.83 มาก 26 3.77 0.86 มาก 33 3.67 0.78 มาก 40 3.80 0.72 มาก 62 3.86 0.70 มาก 

2. ความสุภาพในการ
ให้บริการ 

46 4.15 0.70 มาก 38 3.61 0.79 มาก 26 3.77 0.86 มาก 34 3.79 0.73 มาก 40 3.83 0.71 มาก 63 3.92 0.67 มาก 

3. ความกระตือรือร้น
และความยินดี
ให้บริการ 

46 4.13 0.75 มาก 38 3.61 0.75 มาก 26 3.73 0.87 มาก 34 3.76 0.78 มาก 40 3.83 0.71 มาก 63 3.93 0.69 มาก 

4. ความรวดเร็วของการ
ให้ข้อมูลและการ
บริการ 

47 4.09 0.72 มาก 38 3.61 0.72 มาก 26 3.69 0.88 มาก 34 3.68 0.81 มาก 40 3.78 0.73 มาก 63 3.91 0.71 มาก 

5.  ให้บริการข้อมูลท่ี
ถูกต้อง ชัดเจน  
ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

47 4.09 0.65 มาก 38 3.55 0.76 มาก 26 3.65 0.85 มาก 34 3.79 0.69 มาก 40 3.80 0.69 มาก 63 3.91 0.66 มาก 

6.  โดยภาพรวม
ทั้งหมดท่านมี 
ความพึงพอใจใน
การให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ในระดับใด 

47 4.06 0.73 มาก 38 3.50 0.80 
ปาน
กลาง 

26 3.69 0.88 มาก 34 3.76 0.82 มาก 40 3.80 0.72 มาก 63 3.89 0.71 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ย 
ข้อ 1-5 

47 4.09 0.69 มาก 38 3.58 0.72 มาก 26 3.72 0.85 มาก 34 3.74 0.71 มาก 40 3.81 0.68 มาก 63 3.91 0.66 มาก 

หมายเหตุ  :   คะแนนเฉลี่ย 1 - 1.50 = น้อยที่สุด ,  1.51 - 2.50 = น้อย , 2.51 - 3.50 = ปานกลาง , 3.51 - 4.50 = มาก , 4.51 - 5.00  =  มากที่สุด  
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ตารางที่ 2.1 :  ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานประกันคุณภาพการศึกษา (จ านวนผู้ตอบ 47 คน)   

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ไม่แสดง 
ความคิดเห็น 

(0) 
รวม 

ทั้งหมด x  S.D. 
ระดับผล 

การประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ความยิ้มแย้มแจ่มใสในการ
ให้บริการ 

14 30.43 23 50.00 8 17.39 1 2.17 - - 46 100.00 - - 46 4.09 0.76 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 15 32.61 23 50.00 8 17.39 - - - - 46 100.00 - - 46 4.15 0.70 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและ                  
ความยินดีให้บริการ 

15 32.61 23 50.00 7 15.22 1 2.17 - - 46 100.00 - - 46 4.13 0.75 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

13 27.66 26 55.32 7 14.89 1 2.13 - - 47 100.00 - - 47 4.09 0.72 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

12 25.53 27 57.45 8 17.02 - - - - 47 100.00 - - 47 4.09 0.65 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความ
พึงพอใจในการให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการในระดับใด 

13 27.66 25 53.19 8 17.02 1 2.13 - - 47 100.00 - - 47 4.06 0.73 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5                             47 4.09 0.69 มาก 
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ตารางที่ 2.2 :  ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานการประชุมสภาวิชาการ (จ านวนผู้ตอบ 38 คน) 

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ไม่แสดง 
ความคิดเห็น 

(0) 
รวม 

ทั้งหมด x  S.D. 
ระดับผล 

การประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ความยิ้มแย้มแจ่มใสในการ
ให้บริการ 

3 7.89 19 50.00 13 34.21 2 5.26 1 2.63 38 100.00 - - 38 3.55 0.83 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 3 7.89 20 52.63 13 34.21 1 2.63 1 2.63 38 100.00 - - 38 3.61 0.79 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและความ
ยินดีให้บริการ 

2 5.26 22 57.89 12 31.58 1 2.63 1 2.63 38 100.00 - - 38 3.61 0.75 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

2 5.26 21 55.26 14 36.84 - - 1 2.63 38 100.00 - - 38 3.61 0.72 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

2 5.26 20 52.63 14 36.84 1 2.63 1 2.63 38 100.00 - - 38 3.55 0.76 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความ
พึงพอใจในการให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการในระดับใด 

2 5.26 19 50.00 14 36.84 2 5.26 1 2.63 38 100.00 - - 38 3.50 0.80 ปานกลาง 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5               38 3.58 0.72 มาก 
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ตารางที่ 2.3 :  ผลการประเมนิความพึงพอใจในการให้บริการงานการประสานงานด้านหลักสูตร  (จ านวนผู้ตอบ 26 คน) 

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ไม่แสดง 
ความคิดเห็น 

(0) 
รวม 

ทั้งหมด x  S.D. 
ระดับผล 

การประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ความยิ้มแย้มแจ่มใสในการ
ให้บริการ 

4 15.38 14 53.85 7 26.92 - - 1 3.85 26 100.00 - - 26 3.77 0.86 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 4 15.38 14 53.85 7 26.92 - - 1 3.85 26 100.00 - - 26 3.77 0.86 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและ 
ความยินดีให้บริการ 

4 15.38 13 50.00 8 30.77 - - 1 3.85 26 100.00 - - 26 3.73 0.87 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

4 15.38 12 46.15 9 34.62 - - 1 3.85 26 100.00 - - 26 3.69 0.88 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง 
ชัดเจน ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

3 11.54 13 50.00 9 34.62 - - 1 3.85 26 100.00 - - 26 3.65 0.85 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการงานส่วนส่งเสริม
วิชาการในระดบัใด 

4 15.38 12 46.15 9 34.62 - - 1 3.85 26 100.00 - - 26 3.69 0.88 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5                             26 3.72 0.85 มาก 
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ตารางที่ 2.4 :  ผลการประเมนิความพึงพอใจในการให้บริการงานสนับสนุนวิชาการ (จ านวนผู้ตอบ 34 คน) 

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ไม่แสดง 
ความคิดเห็น 

(0) 
รวม 

ทั้งหมด x  S.D. 
ระดับผล 

การประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ความยิ้มแย้มแจ่มใสในการ
ให้บริการ 

4 12.12 16 48.48 11 33.33 2 6.06 - - 33 100.00 - - 33 3.67 0.78 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 5 14.71 18 52.94 10 29.41 1 2.94 - - 34 100.00 - - 34 3.79 0.73 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและ 
ความยินดีให้บริการ 

5 14.71 18 52.94 9 26.47 2 5.88 - - 34 100.00 - - 34 3.76 0.78 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

5 14.71 15 44.12 12 35.29 2 5.88 - - 34 100.00 - - 34 3.68 0.81 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

5 14.71 17 50.00 12 35.29 - - - - 34 100.00 - - 34 3.79 0.69 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความ
พึงพอใจในการให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการในระดับใด 

6 17.65 16 47.06 10 29.41 2 5.88 - - 34 100.00 - - 34 3.76 0.82 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5               34 3.74 0.71 มาก 
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ตารางที่ 2.5 :  ผลการประเมนิความพึงพอใจในการให้บริการงานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ (จ านวนผู้ตอบ 40 คน) 

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ไม่แสดง 
ความคิดเห็น 

(0) 
รวม 

ทั้งหมด x  S.D. 
ระดับผล 

การประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ความยิ้มแย้มแจ่มใสในการ
ให้บริการ 

6 15.00 21 52.50 12 30.00 1 2.50 - - 40 100.00 - - 40 3.80 0.72 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 6 15.00 22 55.00 11 27.50 1 2.50 - - 40 100.00 - - 40 3.83 0.71 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและ 
ความยินดีให้บริการ 

7 17.50 19 47.50 14 35.00 - - - - 40 100.00 - - 40 3.83 0.71 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

7 17.50 17 42.50 16 40.00 - - - - 40 100.00 - - 40 3.78 0.73 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

6 15.00 20 50.00 14 35.00 - - - - 40 100.00 - - 40 3.80 0.69 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความ
พึงพอใจในการให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการในระดับใด 

6 15.00 21 52.50 12 30.00 1 2.50 - - 40 100.00 - - 40 3.80 0.72 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5               40 3.81 0.68 มาก 
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เอกสารประกอบท่ี 9.1.4-1 

แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
(พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

1. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1 

ก.พ. - มี.ค. 56 

2. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 
เพ่ือปรับปรุงตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

มี.ค. 56 

3. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน มี.ค. - เม.ย. 56 

4. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2555 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
ส าหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

เม.ย. 56 

5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 และเสนอคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการพิจารณา 

พ.ค. 56 

6. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 
เพ่ือพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 

มิ.ย. 56 

7. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 ให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ พร้อมบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online  

ภายในกลางเดือน 

มิ.ย. 56 

8. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 ระดับหน่วยงาน และ
ระดับสถาบัน  

(คณะกรรมการประเมินภายในแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายใน) 

ประเมินระดับหน่วยงาน 
ต้นเดือน ก.ค. 2556

ประเมินระดับสถาบัน
ต้นเดือน ส.ค. 2556 

9. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 

ก.ย. 56 

10. น าเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ต่อที่ประชุม Forum QA 

ต.ค. 56 

11. ด าเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดกิจกรรมเสริม
จุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ต.ค. - ธ.ค. 56 

 



D:\ประกันคุณภาพ\QA ส่วนส่งเสริมวิชาการ\SAR 55\SAR สสว. ปี 55\ภาคผนวก\เอกสารประกอบที่ 9.1.5-1 มาตรการติดตาม ปี 54 รอบ 1 (1)สมศ. รายมาตรฐาน.doc                                                                                                                                                              

เอกสารประกอบท่ี 9.1.5-1 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ สมศ. ประเด็นในเรื่องจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะระดับสถาบัน จ าแนกตามรายมาตรฐาน 
ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ปีการศึกษา 2553 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน 

 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) แล
้วเ

สร็
จ 

อย
ู่ระ

หว่
าง

 
ด า

เน
ินก

าร
 

ยัง
ไม

่ 
ด า

เน
ินก

าร
 

6. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน       

1) ควรพัฒนาระบบและกลไกในการจัดเก็บ
และรายงานข้อมูลตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพให้สามารถน ามาใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและทันต่อความต้องการใช้งานให้
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปีการศึกษา 
2556-2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (SUT-MIS) ได้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ด้าน QA 2 ระบบ เพื่อให้สถาบันและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลด้าน QA อย่างเป็นระบบ 
และได้ข้อมูลถูกต้อง และทันต่อความต้องการต่อการใช้งานของหน่วยงาน ดังนี ้
1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้าน IQA และ EQA ระดับสถาบัน (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ที่พัฒนาโดย คุณพีรวัฒน์  เอี่ยมโคกสูง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในภาคผนวกของรายงาน
การประเมินตนเอง (ระดับสถาบัน) (สามารถเข้าดูได้ที่ http://ai.sut.ac.th => IQA & EQA) 
ขณะนี้ข้อมูล QA ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ ข้อมูลคณาจารย์ (ส่วนการเจ้าหน้าที่) 
ซึ่งข้อมูลสามารถน ามาใช้ในปีการศึกษา 2555  ดังนี้ 
- ตารางที่ 2.2.1 สัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี โท เอก หรือเทียบเท่า

ตอ่อาจารย์ประจ า 
- ตารางที ่2.3.1 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. 
- ตารางที่ 14  จ านวนอาจารย์ประจ าเทียบเท่า 
- ตาราง สมศ. ท่ี 14.1 ระดับคุณภาพอาจารย์ 
ส่วนข้อมูลด้านต่อไปที่จะพัฒนา คือ ข้อมูลนักศึกษา (ศูนย์บริการการศึกษา) และด้านอื่น ๆ 
อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2556-2557 

 
 
 
- 

       

http://ai.sut.ac.th/
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ข้อเสนอแนะ 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน 

 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 
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 ปีการศึกษา 
2556 

   2. ระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง Online ส าหรับหน่วยงานและสถาบัน
(สามารถเข้าดูได้ที่ http://ai.sut.ac.th:8080/sarsut) ที่พัฒนาโดย คุณสิทธา  ชัยมงคล 
เป็นระบบฐานข้อมูล ส าหรับให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของ
หน่วยงานและสถาบัน ด้วยระบบ Online ซึ่ งระบบนี้ ง่ายและสะดวกต่อ
คณะกรรมการประเมินฯ ส าหรับการค้นหาหลักฐานตามผลการด าเนินงานในแต่ละ
เกณฑ์การประเมินของตัวบ่งช้ี และท าให้เห็นภาพรวมของทุกหน่วยงานว่าได้ผลการ
ประเมิน และระดับคุณภาพเท่าไร ซึ่งระบบนี้ส่วนส่งเสริมวิชาการจะให้ทุกหน่วยงาน
บันทึกข้อมูล SAR ผ่านระบบนี้ ในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  

ร ะ บ บ นี้ ยั ง มี
ปั ญ ห า ส า ห รั บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ของส านักวิชาอยู่ 
คาดว่า MIS จะ
ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้
แล้วเสร็จ ภายใน
เดือน มี.ค. 2556 

 

http://ai.sut.ac.th:8080/sarsut
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เอกสารประกอบท่ี 9.1.5-2 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ สมศ. ประเด็นในเรื่องจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะระดับสถาบัน จ าแนกตามรายตัวบ่งชี้ 
ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ปีการศึกษา 2553 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน 

 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) แล
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าง
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 ผลประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

      

1. บุคลากรบางหน่ วย งานยั ง ไ ม่ เ ห็ น
ความส าคัญของการประกันคุณภาพ
เท่าที่ควร ควรมีแนวทางสร้างความเข้าใจ
และจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจ
ตรงกันทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2555 

    ส่วนส่งเสริมวิชาการมกีารจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บุคลากรทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย ประธาน เลขานุการ และ
คณะท างานฯ เข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นทุกครั้ง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเหน็
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น โดยในปีการศึกษา 2555 ส่วน
ส่งเสริมวิชาการมีการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ดังนี ้ 

1. การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินของ
หน่วยงานที่ปรับใหม่ โดยเฉพาะตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเป็นตัวบ่งช้ีขั้นต่ า
ของหน่วยงานเพื่อให้สามารถเทียบเคียงกันได้ เพื่อเป็นการท าความเข้าใจให้ทุกหน่วยงาน
มีความเข้าใจทีชั่ดเจนและตรงกันในรายละเอียดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน อันน าไปสู่
การปรับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2555 โดยจัดประชุมหน่วยงานในระดับศูนย์/สถาบัน วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 
2556 และหน่วยงานในกลุ่มส านักงานอธิการบดี วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556  
 

- 
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ข้อเสนอแนะ 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
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2. การประชุมเพื่อท าความเข้าใจองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2555 เพื่อ
รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ี ในการท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน ในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
ที่ผ่านมา รวมถึงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบฟอร์มส าหรับเก็บข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลส าหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
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เอกสารประกอบท่ี 9.1.5-3 

การด าเนินงานตามจุดออ่นจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน  
การด าเนินงาน 

 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) แล
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หว่
าง
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1. การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่
เ กี่ ย วข้ อ ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม เป้ าหมาย 
เนื่องจากเกิดความล่าช้าและไม่ถูกต้องในการ
ให้ข้อมูลของบางหน่วยงาน ท าให้ต้อง
เสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูลอย่าง
ละเอียดก่อนท าการประมวลผลทุกครั้ง 

 
 

ปีการศึกษา 
2555 

    ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดประชุมเพื่อท าความเข้าใจในรายละเอียดตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง ชัดเจน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมากยิ่งขึ้น  รวมถึงมีการจัดประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเก็บข้อมูล QA ปีที่ผ่านมาและน ามา
ด าเนินการแก้ไข ซึ่งจะสามารถลดปัญหาการส่งข้อมูล QA ล่าช้าและไม่ถูกต้องของ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยในปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการได้มีการจัดประชุมเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินของ
หน่วยงานที่ปรับใหม่ โดยเฉพาะตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเป็นตัวบ่งช้ีขั้นต่ า
ของหน่วยงานเพื่อให้สามารถเทียบเคียงกันได้ โดยจัดประชุมหน่วยงานในระดับ
ศูนย์/สถาบัน วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 และหน่วยงานในกลุ่มส านักงาน
อธิการบดี วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 

2. การประชุมเพื่อท าความเข้าใจองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2555 เพื่อ
รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ี ในการท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน ในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
ที่ผ่านมา รวมถึงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบฟอร์มส าหรับเก็บข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลส าหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

- 

 



    เอกสารแนบ 1 
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เอกสารประกอบท่ี 12.1.1-1 

  
 

 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

1. หน่วยงานปรับองคป์ระกอบและตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา             
ปีการศึกษา 2555 และปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ า
ส านักวิชา/ศูนย์/สถาบัน คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  
(ทั้งนี้ ให้น ำคู่มือดังกล่ำวขึ้น Website งำน QA ของหน่วยงำนด้วย) 

ก.พ. - เม.ย. 2556 

2. การด าเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 
ซึ่งฝ่ายวิชาการจะติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อสรุปเสนอ
อธิการบดี (คร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม 2556  คร้ังที่ 2 เดือนกันยายน 2556) 

มี.ค. 2556 

3. หน่วยงานรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ตามตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงาน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าส านักวิชา/ศูนย์/สถาบัน
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2556 

 

4. งานประกันคุณภาพการศึกษาขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่
เก่ียวข้อง เพื่อรวบรวมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 

พ.ค. - มิ.ย. 2556 

 

5. หน่วยงานที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ส่งข้อมูลให้ฝ่ายวิชาการ จากนั้นงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ข้อเท็จจริงและแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลข้อเท็จจริงใดถูกต้อง 
จะน าขึ้นบนเว็บไซต์ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ download ข้อมูลข้อเท็จจริง
ที่เก่ียวข้องน าไปใช้ได้ 

พ.ค. - มิ.ย. 2556 

 

6. งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. 
ปีการศึกษา 2555 

มิ.ย. 2556 

7. -  หน่วยงานส่งรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ให้ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี ้เพื่อ
 จัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาล่วงหน้า
 ก่อนที่จะมาประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2556 
 และระดับสถาบนัชว่งต้นเดือน ส.ค. 2556  

- บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 ผ่าน 
ระบบฐานข้อมูล SAR Online ที่พัฒนาโดย สถานส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (SUT-MIS) ที่ website นี้ => 
http://ai.sut.ac.th:8080/sarsut 
 

ช่วงกลางเดือน มิ.ย. 2556 

แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหน่วยงาน) 
ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 2555 - เม.ย. 2556) 

http://ai.sut.ac.th:8080/sarsut


    เอกสารแนบ 1 
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กิจกรรม ช่วงเวลา 

8. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน (ส านักวิชา ศูนย์/สถาบัน 
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และหน่วยวิสาหกิจ) โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอก 

ประเมินภายใน  
ระดับหน่วยงาน 

ช่วงต้นเดือน ก.ค. 2556 

9. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก  

ประเมินภายใน  
ระดับสถาบัน 

ช่วงต้นเดอืน ส.ค. 2556 

10. การด าเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ซึ่งฝ่ายวิชาการจะติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อสรุปเสนอ
อธิการบดี (คร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม 2556  คร้ังที่ 2 เดือนกันยายน 2556) 

ก.ย. 2556 

11. ส านักวิชากรอกข้อมูลผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ลงในระบบ CHE QA Online System ของ สกอ.  

อย่างช้าภายใน 
สัปดาห์แรกเดือน ก.ย. 2556 

12. หน่วยงานต่าง ๆ น าเสนอผลที่ได้จากการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2555 ต่อผู้บริหาร โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน (Forum 
QA) เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

ต.ค. 2556 

13. ด าเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดกิจกรรมเสริม
จุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ต.ค. - ธ.ค. 2556 
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เอกสารประกอบท่ี 12.3.1-1 แผนปฏิบัติการ 
การจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน  

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี 2555 
ระหว่างวันที่ 23 – 27 และ 29 พฤษภาคม 2555 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. ประชุมคณะท างานฯ คร้ังที่ 1  เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมและ/หรือการ

เรียนการสอนที่เป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ว่าเห็นสมควรด าเนินการอย่างไร 
รูปแบบใด และช่วงเวลาใด 

ส่วนสง่เสริมวิชาการ 24 ม.ค. 55 

2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาส านกัวิชาต่าง ๆ เพื่อท าหนา้ที่พี่เลี้ยงทาง
วิชาการในการจัดค่ายฯ 

ส่วนสง่เสริมวิชาการ 
ส านักวชิา 

ม.ค. – มี.ค. 55 

3. ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปทีี่ 1 ให้นักศึกษาประเภทโควตา
ทราบเก่ียวกับก าหนดการ รายละเอียดการเข้าค่ายฯ และสิง่ที่ตอ้งเตรียม 
โดยศูนยบ์ริการการศึกษาได้มีจดหมายถึงนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
ผ่านเวบ็ไซต ์

ส่วนสง่เสริมวิชาการ
ศูนย์บริการการศึกษา 

 

ก.พ. – มี.ค. 55 

4. ประชุมคณะท างานหลักสูตร คร้ังที่ 1 เฉพาะผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก ่ผู้แทน
ทุกส านักวชิา ผู้แทนสาขาวชิาคณิตศาสตร์ ผู้แทนสาขาวชิาฟสิกิส์ ผู้แทน
สาขาวชิาเคมี ผู้แทนสาขาวิชาชวีวิทยา เพื่อหารือเก่ียวกับการจัดท า
เอกสารประกอบการสอน ก าหนดผู้สอน แบบฝึกหัด การออกข้อสอบ 
ก าหนดเกณฑ์และการตัดสินผล 

ฝ่ายวชิาการ  
ส านักวชิา 

ส่วนสง่เสริมวิชาการ 
 
 

14 มี.ค. 55 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนจัดท าเอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด 
และข้อสอบ 

ส านักวชิา 14 มี.ค. – 23 เม.ย. 55 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการสอนและ
แบบฝึกหัด ให้ส่วนสง่เสริมวิชาการเพื่อด าเนินการผลิต 

ส านักวชิา 23 เม.ย. 55 

7. ประสานการเตรียมการจัดกิจกรรมค่ายฯ กับหน่วยงานตา่ง ๆ ได้แก่ 
ส านักวชิา ศนูย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา      
ส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนอาคารสถานที่ 

ส่วนสง่เสริมวิชาการ 
ประสานหน่วยงาน   

ที่เก่ียวข้อง 

เม.ย. – พ.ค. 55 

8. ประชุมคณะท างานฯ คร้ังที่ 2  เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความ
คืบหน้าในการจัดคา่ยพฒันาความรู้พื้นฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปทีี่ 1  ปีการศึกษา 2555    

ส่วนสง่เสริมวิชาการ 25 เม.ย. 55 

9. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาส่งเอกสารประกอบการสอนทีผ่ลิตเสร็จ
แล้วให้ส่วนส่งเสริมวชิาการ  

 (ต้องแจกให้นักศึกษาที่ท าหนา้ทีพ่ี่เลี้ยงทางวิชาการในวันอบรม ซึ่งจัดโดย
สถานพฒันาคณาจารย์ วันที่ 21 พค. 55) 

ศูนย์บรรณสารฯ 
ส่วนสง่เสริมวิชาการ 

16 พ.ค. 55 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
10.  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าที่พัก ส่วนกิจการนักศึกษา 19 พ.ค. 55 
11.  จัดการอบรมพี่เลี้ยงทางวิชาการในการจัดค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม

 ด้านความรู้พื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2555 

สถานพัฒนาคณาจารย์ 21 พ.ค. 55 

12.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนจัดส่งต้นฉบับข้อสอบให้ผู้ประสานงาน
 รวบรวมข้อสอบ 

ส านักวิชา 22 พ.ค. 55 

13.  ผลิตข้อสอบที่ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารฯ 23 – 27 พ.ค. 55 
14.  จัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
ทุกหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง 

23 – 27 พ.ค.55 
 

15.  นักศึกษาเตรียมอ่านหนังสือสอบวัดความรู้ภายหลงัการเข้าค่ายฯ นักศึกษา 28 พ.ค. 55 
16.  จัดสอบวัดความรู้ภายหลังการเข้าค่ายฯ / ตรวจข้อสอบ ศูนย์บริการการศึกษา 29 พ.ค. 55 
17. จัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ทุกหน่วยงาน          

ที่เก่ียวข้อง 
30 พ.ค. 55 

18. ประชุมคณะท างานจัดเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานส าหรับ
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปทีี่ 1 เพื่อสรุปผลการสอบภายหลังการ
 เข้าค่ายฯ  

ส่วนสง่เสริมวิชาการ 1 มิ.ย. 55 

19. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2555   5 มิ.ย. 55 
20. เวียนแจ้งคะแนนผลการสอบภายหลังการเข้าค่ายฯ ให้ส านักวิชา     
 ต่าง ๆ ทราบและพิจารณาคะแนนส าหรับผู้ที่จะได้รบัรางวลั 

ส่วนสง่เสริมวิชาการ สัปดาห์แรกของการ
เปิดภาคการศึกษา 

21. ส านักวชิาแจ้งผลการพิจารณากลับมายงัส่วนส่งเสริมวชิาการ ส านักวชิา 
สัปดาห์ทีส่องของการ
เปิดภาคการศึกษา 

22. ประกาศคะแนนผลการสอบภายหลังการเข้าค่ายฯ พร้อมแจกรางวัล ส่วนสง่เสริมวิชาการ 
ส านักวชิา 
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เอกสารประกอบท่ี 12.3.1-2 

แผนปฏิบัติการโครงการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1. ประชุมคณะท างานจัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา    

ครั้งที่ 1/2555 เพ่ือพิจารณารูปแบบการจัดอบรม ตลอดจนการจัดท า
หลักสูตร และเอกสารประกอบการอบรม 

ม.ค. 55 

2. ท าหนังสือถึงคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมเพ่ือขอความร่วมมือ
จัดท าปฏิทินส าหรับวางแผนเวลา (Official Calendar) พร้อมแนบ
ปฏิทินการศึกษา 

ม.ค. 55 

3.  ท าหนังสือถึงส่วนพัสดุเพ่ือขอให้จัดจ้างพิมพ์ปฏิทินส าหรับวางแผนเวลา 
(Official Calendar) 

ม.ค. 55 

4. ด าเนินการปรับปรุงเอกสารการฝึกอบรม ม.ค. – มี.ค. 55 
5. เตรียมการจัดอบรมตามรูปแบบที่คณะท างานจัดการอบรมเทคนิค   

การเรียนระดับอุดมศึกษาก าหนด โดยอาจต้องเตรียม 
- ประสานงานวิทยากร 
- รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน 
- จัดพิมพ์และแก้ไขเอกสารฝึกอบรม 

  - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เม.ย. – พ.ค. 55 

6. ประสานงานการจัดอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ส านักวิชา 
ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    
หน่วยยานพาหนะ  ฯลฯ 

เม.ย. – พ.ค. 55 

7. ส่งต้นฉบับไปยังโรงพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 2,600 เล่ม 
- นักศึกษา ปี 1 รับจ านวน 2,500 คน 
- คณะท างานฯ 15 เล่ม 
- เก็บอ้างอิงที่ สสว. 30 เล่ม 
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 5 เล่ม 
- ส ารอง 50 เล่ม 

เม.ย. 55 

8. ด าเนินการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษา   
ชั้นปีที่ 1 

............ พ.ค. 55 

9. ประเมินผลการจัดอบรมฯ มิ.ย. 55 
10. ประชุมคณะท างานจัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา   

เพ่ือสรุปการด าเนินงานเพ่ือน าไปใช้ในการจัดครั้งต่อไป 
มิ.ย. 55 
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แผนปฏิบัติการ 
การผลิตเอกสารประกอบการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 

“เรียนอย่าง       ใน มทส.” 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1. ประชุมคณะท างานจัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา     

ครั้งที่ 1/2555 เพ่ือพิจารณารูปแบบการจัดอบรม ตลอดจนการจัดท า
หลักสูตร และเอกสารประกอบการอบรม  ซึ่งยังคงใช้เล่มเดิม คือ “เรียน 
อย่าง       ใน มทส.” และที่ประชุมได้มีมติเห็นควรจัดส่งให้ผู้เขียนใน   
แต่ละหน่วยพิจารณาว่าจะมีการทบทวน/ปรับปรุงเนื้อหาหรือไม่ 

14 ก.พ. 55 

2. จัดส่งเอกสาร “เรียนอย่าง       ใน มทส.” ให้ผู้เขียนแต่ละหน่วย
ด าเนินการทบทวน/ปรับปรุง และส่งคืนให้ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

17 ก.พ. – 5 มี.ค. 55 

3. จัดส่งเอกสาร “เรียนอย่าง       ใน มทส.”ที่ทบทวน/ปรับปรุงแล้วให้
บรรณาธิการเพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปรับรูปแบบ 
ให้เหมาะสม  และ design ให้น่าสนใจมากขึ้น 

6 – 30 มี.ค. 55 

4. ประสานกับศูนย์บริการการศึกษาขอรายชื่อพร้อมที่อยู่ของนักศึกษา
ประเภทโควตาเพ่ือจัดส่งเอกสาร “เรียนอย่าง       ใน มทส.”  

17 – 20 เม.ย. 55 

5. ท าเรื่องจัดจ้างพิมพ์เอกสาร “เรียนอย่าง       ใน มทส.” 2 เม.ย. 55 
6. ประสานกับโรงพิมพ์เพ่ือจัดส่งต้นฉบับผลิต จ านวนประมาณ 3,600 เล่ม 2 – 23 เม.ย. 55 
7. จัดส่งเอกสาร “เรียน อย่าง       ใน มทส.” ให้นักศึกษาประเภทโควตา

ทางไปรษณีย ์เพ่ือให้ศึกษาล่วงหน้า จ านวนประมาณ 2,142 เล่ม 
24 – 27 เม.ย. 55 

8. แจกเอกสาร “เรียน อย่าง       ใน มทส.” ให้นักศึกษา Admissions ใน
วันสอบสัมภาษณ์ 

15 พ.ค. 55 

9. จัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555  
- การอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ในบริบทของส านักวิชา

และสาขาวิชา  
23 พ.ค. 55 

- การบรรยายรวมเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน 
สร้างแรงจูงใจในการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน และให้
ความรู้เกี่ยวกับ มทส. โดย อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร  วัฒนวาทิน เป็น
วิทยากรบรรยาย 

30 พ.ค. 55 
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เอกสารประกอบท่ี 12.3.3-1 

ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน และการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2555   
ระหว่างวันที่ 23 – 27 และ 29 พฤษภาคม 2555 

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ส านักวิชา/สาขาวิชา 
วันที่สอน/รายวิชาท่ีสอน 

พุธ 23 พฤษภาคม 2555 * พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2555 ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2555 เสาร์ 26 พฤษภาคม 2555 อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2555 
09.00 -12.00 13.00 -16.00  18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00-16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  

กลุ่มที่ 1  
1) วิศวกรรมศาสตร์ 2,088 คน 
 
ห้อง 1,500 ที่นั่ง 

การอบรมเทคนิค 
การเรียนระดับ 
อุดมศึกษาใน
บริบทของส านัก
วิชา/สาขาวิชา 

พื้นฐานวิศว 
กรรมศาสตร์ 

ว่าง พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ์ ว่าง 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

อ. ดร.สายันต์  แก่นนาค า 
(ผู้สอน) 

สอนทบทวน
โดยพี่เล้ียงค่าย 

ฟิสิกส ์
อ. ดร.ขรรค์ชัย  

โกศลทองกี ่
(ผู้สอน) 

ฟิสิกส ์
อ.ราม  ติวาร ี
(ผู้บรรยาย) 

สอน
ทบทวนโดย
พี่เล้ียงค่าย 

ฟิสิกส ์
รศ. ดร.พวงรัตน ์ 

ไพเราะ 
(ผู้สอน) 

สอนทบทวน 
โดยพี่เล้ียงค่าย ว่าง 

 
ห้อง 600 ที่นั่ง 

การอบรมเทคนิค 
การเรียนระดบั 
อุดมศึกษาใน
บริบทของส านกั
วิชา/สาขาวิชา 

พื้นฐานวิศว 
กรรมศาสตร์ 

ว่าง พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ์ ว่าง 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
นายสมชาย  สขุอินทร ์

(ผู้สอน) 

สอนทบทวน
โดยพี่เล้ียงค่าย 

ฟิสิกส ์
รศ. ดร.พวงรัตน์  

ไพเราะ 
(ผู้สอน) 

ฟิสิกส ์
อ.ราม  ติวาร ี
(ผู้บรรยาย) 

สอนทบทวน
โดยพี่เล้ียง

ค่าย 

ฟิสิกส ์
อ. ดร.ขรรค์ชัย  

โกศลทองกี ่
(ผู้สอน) 

สอนทบทวน 
โดยพี่เล้ียงค่าย ว่าง 

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ ส านักวิชา/สาขาวิชา            
ห้องเรียน  ห้อง B4101 (วิทยพัฒน์) อาคารเรียนรวม 1 และห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 (กลุ่มที่ 1 พักกลางวันเวลา 12.15 น. – 13.15 น.) 

รายวิชาที่สอบ / จ านวนข้อ พ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ 40 ข้อ  ฟิสิกส์ 30 ข้อ และคณิตศาสตร์ 30 ข้อ รวม 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน์ 
 

 

หมายเหตุ  * วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ใช้สถานที่ทีอ่าคารสุรพัฒน์ 2 
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ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน และการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันที่ 23 – 27 และ 29 พฤษภาคม 2555 

 
กลุ่ม 2  

สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

ส านักวิชา/สาขาวิชา 
วันที่สอน/รายวิชาท่ีสอน 

พุธ 23 พฤษภาคม 2555 พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2555 ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2555 เสาร์ 26 พฤษภาคม 2555 อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2555 
09.00 -12.00 13.00 -16.00  18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  

กลุม่ที่ 2 (ห้อง 300 ที่นัง่ 3 ห้อง) 
1) สาธารณสขุศาสตร์ (286 คน) 
    รวมจ านวน 286 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 
อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

ว่าง 
คณิตศาสตร์ 

น.ส. อมรรัตน ์สุริยวิจิตรเศรณี 
(ผู้สอน) 

สอนทบทวน
โดยพี่เลีย้งค่าย 

ฟิสิกส์ 
อ. ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน ์

รศ. ดร.สันติ  แม้นศิริ 
(ผู้สอน) 

สอนทบทวน
โดยพี่เลีย้งค่าย 

เคมี 
ผศ. ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน 

(ผู้สอน) 

สอน
ทบทวนโดย
พี่เลี้ยงค่าย 

ชีววิทยา 
ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ/ 
อ.ดร.อัจฉราพร  แถวหมอ 

(ผู้สอน) 

สอนทบทวนโดย
พี่เลี้ยงค่าย 

2) วิทยาศาสตร์การกีฬา (54 คน) 
    เทคโนโลยีการเกษตร (313 คน) 
    รวมจ านวน 367 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 
อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

ว่าง 
คณิตศาสตร์ 

น.ส. สาริสา  ปิ่นค า 
(ผู้สอน) 

สอนทบทวน
โดยพี่เลีย้งค่าย 

ฟิสิกส์ 
ผศ. ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ 
อ. ดร.อายุทธ  ลิ้มพิรัตน์ 

(ผู้สอน) 

สอนทบทวน
โดยพี่เลีย้งค่าย 

เคมี 
อ. ดร.ระพี  โกศัลวิตร อูทเคอ 

(ผู้สอน) 

 

สอน
ทบทวนโดย
พี่เลี้ยงค่าย 

ชีววิทยา 
ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน/ 

รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา  คุปพิทยานนัท ์
(ผู้สอน) 

สอนทบทวนโดย
พี่เลี้ยงค่าย 

3) พยาบาลศาสตร์ (48 คน) 
    แพทยศาสตร์ (60 คน) 
    วิทยาศาสตรบณัฑิตแบบกา้วหน้า 
 (35 คน) 

    รวมจ านวน 143 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 
อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

ว่าง 
คณิตศาสตร์ 

อ. ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ ์
(ผู้สอน) 

สอนทบทวน
โดยพี่เลีย้งค่าย 

ฟิสิกส์ 
รศ. ดร.ประพันธ์  แม่นย า 
อ. ดร.วรวัฒน์  มวีาสนา 

(ผู้สอน) 

สอนทบทวน
โดยพี่เลีย้งค่าย 

เคมี 
อ. ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท ์

(ผู้สอน) 

สอน
ทบทวนโดย
พี่เลี้ยงค่าย 

ชีววิทยา 
อ.ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์/ 
ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ 

(ผู้สอน) 

สอนทบทวนโดย
พี่เลี้ยงค่าย 

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ ส านักวิชา/สาขาวิชา          
ห้องเรียน  สาธารณสุขศาสตร์ ห้อง B2101    วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการเกษตร ห้อง B2102    พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า ห้อง B2103  ณ อาคารเรียนรวม 1 

(กลุ่มที่ 2 พักกลางวันเวลา 11.30 น. – 12.30 น.) 
รายวิชาที่สอบ / จ านวนข้อ คณิตศาสตร์ 25 ข้อ  ฟิสิกส์ 25 ข้อ  เคมี 25 ข้อ  และชีววิทยา 25 ข้อ รวม 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ อ.เกียรติศักดิ์  บัตรสูงเนิน 
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ระหว่างวันที่ 23 – 27 และ 29 พฤษภาคม 2555 

 

กลุ่ม 3  

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการ 

ส านักวิชา/สาขาวิชา 
วันที่สอน/รายวิชาท่ีสอน 

พุธ 23 พฤษภาคม 2555 พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2555 ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2555 เสาร์ 26 พฤษภาคม 2555 อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2555 
09.00 -12.00 13.00 -16.00  18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00 13.00 -16.00  18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  

กลุ่มที่ 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (186 คน)  
เทคโนโลยีการจัดการ (123 คน) 
รวมจ านวน 309 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 
อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

ว่าง 
คณิตศาสตร์ 

 
สอนทบทวน
โดยพี่เลีย้งค่าย คณิตศาสตร์ สอนทบทวน

โดยพี่เลีย้งค่าย คณิตศาสตร์ 
สอน

ทบทวนโดย
พี่เลี้ยงค่าย 

คณิตศาสตร์ สอนทบทวนโดย
พี่เลี้ยงค่าย 

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ ส านักวิชา/สาขาวิชา  ผศ. ดร.อรชุน  ไชยเสนะ  ผศ. ดร.เจษฎา  ตณัฑนุช  อ. ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ ์  นายอดิศักดิ์  สเีสน่ห ์  
ห้องเรียน  ห้อง B3101 อาคารเรียนรวม 1   (กลุ่มที่ 3 พักกลางวันเวลา 11.30 น. – 12.30 น.) 

รายวิชาที่สอบ / จ านวนข้อ คณิตศาสตร์ 50 ข้อ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ อ. ดร.สายันต์  แก่นนาค า 

รวมจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท่ีเข้าค่ายฯ  โดยประมาณ 3,193 คน  

ก าหนดสอบวัดความรู้ภายหลังการเข้าค่ายฯ ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555  เวลา 09.00 – 12.00  น.     และจัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา (บรรยายรวม) ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 
 

 หมายเหตุ  1. การผลิตส าเนาข้อสอบ ผู้ประสานงานคือ  อ. ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยก าหนดผลิตส าเนาข้อสอบที่ห้องผลิตเอกสาร ศบส. ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555   เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 2. การตรวจข้อสอบ ผู้ประสานงานคือ อ. ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
     3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสารการสอน ส่งเอกสารเพื่อด าเนินการผลิต ที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2555              

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2555 
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เอกสารประกอบท่ี 12.3.3-2 

ก าหนดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555   

(กิจกรรมตามกลุ่มส านักวิชา/สาขาวิชา) 
ณ อาคารเรียนรวม 1  อาคารเรียนรวม 2  อาคารสุรพัฒน์ 2  และอาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา บรมราชินีนาถ 

1.   ก าหนดการ 
08.00 – 08.30 น. - นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ 

  เทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า พร้อมกันที่อาคารเรียนรวม 1  
 - นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมกันที่อาคารเรียนรวม 2 
 -  นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันท่ีอาคารสุรพัฒน์ 2  
 - นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมกันท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา  

 บรมราชินีนาถ 
08.30 – 16.00 น.  -  นักศึกษาแยกเข้ากลุ่มตามส านักวิชา เพื่อพบคณบดี คณาจารย์ประจ าส านักวิชา และรับ งังความรู้ ต่าง ๆ 

 เกี่ยวกับส านักวิชา และวิธีการเรียนเพื่อให้ประสบความส าเร็จในสาขาวิชานั้น ๆ ดังนี ้
 

กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร ห้อง เวลา กิจกรรม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต B1207 09.00 – 09.15 น. - วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
แบบก้าวหน้า และ (อาคารเรียนรวม 1)   พร้อมกันเพื่อพบคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา  09.15 – 09.45 น. - คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์พบนักศึกษา 
  09.45 – 10.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
  10.00 น. เป็นต้นไป - กิจกรรมตามกลุ่มสาขาวิชา 
    วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า ห้อง B1206             
    วิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง  B1204            
  12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 
  13.00 – 16.00 น. - วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า พร้อมกันทีห่้อง B1206  
   (ห้องเดิม) เพื่อแยกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเยี่ยมชม 
   อาคารเครื่องมือและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
   (องค์การมหาชน) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  B2101 09.00 - 09.30 น. - ลงทะเบียนรับเอกสาร/อาหารว่าง 
(IT) และ (อาคารเรียนรวม 1) 09.30 - 09.40 น. - ชมสื่อวีดิทัศน์แนะน าส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
เทคโนโลยีการจัดการ  (บรรยายรวม) 09.40 - 09.50 น. - คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
(MT)    และแนะน าคณาจารย์ 
  09.50 - 10.20 น. - การบรรยาย (ท่านละ 15 นาที) 
    รู้จักส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
    บทบาทนักศึกษากับความรับผิดชอบต่อสังคม 
     โดย คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
    ระบบคุณภาพกับการศึกษาใน มทส.   
     โดย รองคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
  10.20 – 10.30 น. - ตอบข้อซักถาม 
  10.30 - 16.00 น. - กิจกรรมตามกลุ่มสาขาวิชา พบหัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ 
    ในสาขาวิชา 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง B2101 
    เทคโนโลยีการจัดการ ห้อง B2102 
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กลุ่มสาขาวิชา ห้อง เวลา กิจกรรม 
เทคโนโลยีการเกษตร B3101 08.30 - 08.45 น. - นักศึกษาลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม 
 (อาคารเรียนรวม 1) 08.45 - 09.00 น. - คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรกล่าวต้อนรับ 
    ชมวีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
    และชมวีดิทัศน์แนะน าส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
    แนะน าคณาจารย์ประจ าส านักวิชา 
  09.00 - 12.00 น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่สายอาชีพด้านการเกษตร 
    และทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธ์ (ทิดบ้วน  บางปลาม้า) 
  12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.30 - 16.00 น. - กิจกรรมตามกลุ่มสาขาวิชา พบหัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ใน 
    สาขาวิชา  นักศึกษารุ่นพี่แนะน าการใช้ชีวิตการเรียนใน มทส. 
    เทคโนโลยีการผลิตพืช  ห้อง B1211 
    เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ห้อง B1212 
    เทคโนโลยีอาหาร ห้อง B1213 
วิศวกรรมศาสตร์ อาคารสุรพัฒน์ 2 08.00 – 08.45 น.  รับแจกเอกสารหน้าประตูทางเข้าอาคารสุรพัฒน์ 2 

  08.45 – 09.00 น. ชมวิดีทัศน์ สาขาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  09.00 – 10.00 น. คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ปฐมนิเทศนักศึกษา 
  10.00 – 10.15 น. แนะน าผู้บริหารและคณาจารย์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  10.15 – 11.30 น. บรรยายเรื่อง “วิธีการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัย”        เทคโนโลยีสุรีนารี ให้ประสบความส าเร็จ” โดย ท่านรองคณบดี 
  11.30 – 12.00 น. ตอบข้อซักถาม 
  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 13.30 น. ชมวีดิทัศน์ต้อนรับน้องใหม่ 
  13.30 – 16.00 น. การประกวดดาว เดือน และดาวเทียม วิศวฯ สลับกับการบรรเลง    (หมอล า) ของชมรมในมหาวิทยาลัย 
   ดนตรี (หมอล า) ของชมรมในมหาวิทยาลัย 
  16.00 – 17.00 น. พักเบรกบ่าย 
  17.00 – 19.30 น. รุ่นพี่น ารุ่นน้องร้องเพลงสีเลือดหมู ซ้อมบูมวิศวะฯ และ 
   รับประทานอาหารเย็น 

แพทยศาสตร์ และ B5101 08.30 – 09.00 น. - คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะน าสาขาวิชา 
  สาธารณสุขศาสตร์ (อาคารเรียนรวม 2)   และแนวทางในการจัดการศึกษา โดย คณบดีส านักวิชา 
 (บรรยายรวม)   แพทยศาสตร์ 
   - กิจกรรมตามกลุ่มสาขาวิชา 
 แพทยศาสตร์ B5206 09.00 – 09.30 น. - บัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ โดย คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 (อาคารเรียนรวม 2) 09.30 – 10.00 น. - อัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์ มทส.  
    โดย ศ. นพ.อนุวัตร  รุ่งพิสุทธิพงษ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
  10.00 – 10.30 น. - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และความส าคัญของ 
    National Liscence โดย ผศ. พญ.สรญา  แก้วพิทูลย์ 
    (หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา) 
  10.30 – 11.00 น. - Learning How to Learn โดย ตัวแทนนักศึกษาแพทย์  
    ช้ันปีท่ี 2 และ 3 
   - แนะน าการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน โดย ตัวแทนนักศึกษา 
    แพทย ์ช้ันปีท่ี 2 และ 3 
  11.00 – 12.00 น. -  พี่พบน้อง โดย นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีท่ี 2   
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กลุ่มสาขาวิชา ห้อง เวลา กิจกรรม 

 สาธารณสุขศาสตร์ B5101 09.00 – 09.30 น. - กิจกรรมแนะน าสาขาวิชาและคณาจารย์ในสาขาวิชา 

 (อาคารเรียนรวม 2) 09.30 – 10.00 น. - คณาจารย์พบนักศึกษา แนะน าหลักสูตรและแผนการศึกษา 

   10.00 – 11.45 น. - เสวนา เรื่อง  

    การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีความสุขได้อย่างไร?    

    เรียนให้เก่งและสนุกได้อย่างไร?  

    ท ากิจกรรมอย่างไรไม่ให้เสียการเรียน?  

   โดยคณาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

  11.45 – 12.00 น. - คณาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ตอบข้อซักถามของ 

    นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

พยาบาลศาสตร์ F9-132 09.00 – 09.30 น. - นักศึกษาพบคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ประจ า 

(อาคารเฉลิมพระเกียรติ      ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

  72 พรรษา บรมราชินีนาถ)   09.30 - 10.00 น. - นักศึกษาแนะน าตนเอง 

  10.00 – 10.30 น. - แนะน าส านักวิชาและคณาจารย์ประจ าส านักวิชา 

  10.30 - 11.30 น. - ังงการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเรียนและการใช้ชีวิตใน 

    ระดับอุดมศึกษา” โดย อาจารย์ ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย 

  11.30 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  13.00 น. เป็นต้นไป - ร่วมกิจกรรมการรับมอบหมวกและดวงประทีปไนติงเกล 

    ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 
2. การใช้บริการรถบัสของมหาวิทยาลัย  มีรถให้บริการรับ-ส่งัรีดังนี ้

 ที่ท่ารถหอพัก S4 
 ที่หน้าหอพัก  S7 - S8 

เวลา สถานที ่
07.30 – 09.30 น.   จาก หอพักนักศึกษา ไป อาคารเรียนรวม 1   อาคารเรียนรวม 2   

  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา บรมราชินีนาถ  และอาคารสุรพัฒน์ 2 
12.00 – 13.30 น.   จาก อาคารเรียนรวม 1   อาคารเรียนรวม 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา     

  บรมราชินีนาถ  และอาคารสุรพัฒน์ 2 ไปหอพัก (ไป-กลับ) 
15.00 – 16.30 น.   จาก อาคารเรียนรวม 1   อาคารเรียนรวม 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา  

 บรมราชินีนาถ  และอาคารสุรพัฒน์ 2 ไป หอพักนักศึกษา 
18.30 – 20.30 น.  จาก อาคารสุรพัฒน์ 2 ไปหอพัก 

 เวลาอื่นรถวิ่งตามตารางเดินรถปกติ สามารถดูได้จากตารางการเดินรถท่ีติดอยู่หน้าหอพัก  
3.  อาหารกลางวัน และเคร่ืองด่ืม  นักศึกษารับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)   
4. กรณีทีน่ักศึกษาป่วยระหว่างการอบรม หรือมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการอบรม ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีประสานงานการ

อบรม บริเวณหน้าห้องวิทยพัฒน์ (B4101) อาคารเรียนรวม 1 หรือเจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ประจ าอาคาร 
5.  การแต่งกาย  : นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา  
 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
พฤษภาคม 2555 
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ก าหนดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555   

(การบรรยายรวม) 
ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1  

 1. ก าหนดการ 
ช่วงเช้า 
08.00 – 08.45 น. - นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมที่ 

 ห้อง B4101 (วิทยพัฒน์) อาคารเรียนรวม 1 
08.45 – 09.00 น. - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์)  

 กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
09.00 – 11.00 น.  - การบรรยาย เรื่อง “ภูมิใจใน มทส.” และ “เรียนให้ส าเร็จเป็นบัณฑิต มทส.”   

 โดย  อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร  วัฒนวาทิน  
    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 
ช่วงบ่าย 
12.30 – 13.15 น. -  นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ  

 เทคโนโลยีการเกษตร  สาธารณสุขศาสตร์  แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมที่ห้อง B4101 
 (วิทยพัฒน์) อาคารเรียนรวม 1 

13.15 – 13.30 น. - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์)  
 กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

13.30 – 15.30  น.  - การบรรยาย เรื่อง “ภูมิใจใน มทส.” และ “เรียนให้ส าเร็จเป็นบัณฑิต มทส.”   
 โดย  อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร  วัฒนวาทิน  
    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 
2. การใช้บริการรถบัสของมหาวิทยาลัย  มีรถให้บริการรับ-ส่งฟรีดังนี ้

 ที่ท่ารถหอพัก S4 
 ที่หน้าหอพัก  S7 - S8 

เวลา สถานที ่
07.30 – 09.00 น.  จาก หอพักนักศึกษา ไป อาคารสุรพัฒน์ 2  
11.00 – 12.00 น.  จาก อาคารสุรพัฒน์ 2  ไป หอพักนักศึกษา 
12.00 – 13.30 น.   จาก หอพักนักศึกษา ไป อาคารสุรพัฒน์ 2 
15.30 – 16.30 น.  จาก อาคารสุรพัฒน์ 2  ไป หอพักนักศึกษา 

 เวลาอื่นรถวิ่งตามตารางเดินรถปกติ สามารถดูได้จากตารางการเดินรถท่ีติดอยู่หน้าหอพัก 
3. อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม  นักศึกษารับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)   

 4. กรณีที่นักศึกษาป่วยระหว่างการอบรม หรือมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการอบรม ให้แจ้งเจ้าหน้าที ่    
  ประสานงานการอบรม บริเวณหน้าห้อง B4101 (วิทยพัฒน์) อาคารเรียนรวม 1 

5.  การแต่งกาย  : นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา  
 

 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
พฤษภาคม 2555 
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เอกสารประกอบท่ี 12.3.5-1 

สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น/ความพึงพอใจการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันที่ 23 - 27 และ 29 พฤษภาคม 2555 
 
 
  

  
 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าค่าย จ านวน 1,764 คน 
เกี่ยวกับการจัดค่ายพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 992 คน คิดเป็นร้อยละ 56.24 ของ
ผู้เข้าค่าย ผลการวิเคราะห์สรุปว่า นักศึกษาร้อยละ 98.42 มีความพึงพอใจในการเข้าค่าย โดยนักศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนก่อนเข้าค่าย อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.78 และหลัง
การเข้าค่ายนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนเพิ่มขึ้น ความเหมาะสมของหลักสูตร
การสอน เนื้อหา และเอกสารประกอบการสอน และความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.63, 
3.97, 4.12 และ 3.91 ตามล าดับดังนี้  

ข้อที่ เรื่อง 
จ านวน     
 ผู้ตอบ 
(คน) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
x  SD 

ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ก่อนการเข้าค่าย นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในวิชา
ที่เรียน อยู่ในระดับใด 

           2.78 0.75 ปานกลาง 

  พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 990 36 3.64 101 10.20 424 42.83 341 34.44 88 8.89 2.65 0.91 ปานกลาง 
  คณิตศาสตร์ 992 51 5.14 164 16.53 536 54.03 210 21.17 31 3.13 2.99 0.84 ปานกลาง 
  ฟิสิกส์ 991 23 2.32 98 9.89 489 49.34 323 32.59 58 5.85 2.70 0.81 ปานกลาง 

2.  หลังการเข้าค่าย นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในวิชาที่
เรียนเพิ่มขึ้นในระดับใด                       

3.63 0.60 มาก 

  พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 988 76 7.69 510 51.62 361 36.54 35 3.54 6 0.61 3.62 0.70 มาก 
  คณิตศาสตร์ 990 124 12.53 567 57.27 276 27.88 20 2.02 3 0.30 3.80 0.69 มาก 
  ฟิสิกส์ 989 57 5.76 457 46.21 391 39.53 75 7.58 9 0.91 3.48 0.76 ปานกลาง 

3.  หลักสูตรการสอน เนื้อหา               
มีความเหมาะสม                       

3.97 0.63 มาก 

  พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 988 206 20.85 584 59.11 181 18.32 15 1.52 2 0.20 3.99 0.69 มาก 
  คณิตศาสตร์ 991 245 24.72 566 57.11 162 16.35 14 1.41 4 0.40 4.04 0.71 มาก 
  ฟิสิกส์ 988 175 17.71 567 57.39 213 21.56 28 2.83 5 0.51 3.89 0.73 มาก 

4.  เอกสารประกอบการสอนมี
ความเหมาะสม                       

4.12 0.65 มาก 

  พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 989 303 30.64 534 53.99 141 14.26 9 0.91 2 0.20 4.14 0.70 มาก 
  คณิตศาสตร์ 990 332 33.54 523 52.83 126 12.73 6 0.61 3 0.30 4.19 0.69 มาก 
  ฟิสิกส์ 990 282 28.48 500 50.51 183 18.48 22 2.22 3 0.30 4.05 0.76 มาก 

ภาพรวม (เฉลี่ย ข้อ 1-4)                      3.63 0.48 มาก 

ภาพรวม (เฉลี่ย ข้อ 2-4)                      3.91 0.51 มาก 

หมายเหตุ  :   คะแนนเฉลี่ย 1 - 1.50 = น้อยที่สุด ,  1.51 - 2.50 = น้อย , 2.51 - 3.50 = ปานกลาง , 3.51 - 4.50 = มาก , 4.51 - 5.00  = 
 มากที่สุด  

กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์ 
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ข้อค าถาม จ านวน ร้อยละ 
5. นักศึกษาคิดว่าได้รับความรู้คุ้มค่ากับการเสียเวลามา

เข้าค่ายหรือไม่ 
  

 คุ้มค่า 926 97.99 
 ไม่คุ้มค่า 19 2.01 

รวม 945 100.00 
6. นักศึกษาคิดวา่ควรจัดค่ายวิชาการนี้ให้นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1 ในปีการศึกษาหน้าอีกหรือไม่ 
  

 ควรจัด 934 98.84 
 ไม่ควรจัด 11 1.16 

รวม 945 100.00 
7. ระยะเวลาในการเรียนการสอน 5 วัน   

 เหมาะสม  671 73.41 
 ไม่เหมาะสม  243 26.59 

 ระยะเวลาน้อยเกินไป ควรเพ่ิมระยะเวลาให้
มากกว่าน้ี  

207 87.34 

- 6 วัน 3 1.45 
- 7 วัน (1 สัปดาห์) 40 19.32 
- 8 วันข้ึนไป 2 0.97 
- 10 วัน 27 13.04 
- 15 วัน 4 1.93 
- 14 วัน (2 สัปดาห์) 9 4.35 
- 20 วัน, 21 วัน (3 สัปดาห์) 2 0.97 
- 1 เดือน 6 2.90 
- ระบุเหตุผลเพิ่มเติม 6 2.90 

(เนื่องจากเนื้อหาวิชาพื้นฐานมมีากพอสมควร น่าจะเพิ่มเวลาในการสอนอย่างน้อย 2 - 3 เทา่               
จากเวลาเดิม, ระยะเวลาติวจริง ๆ เพียง 4 วัน บางครั้งอัดเนื้อหา 3 รายวิชา ซึ่งส่วนมากเป็นการ
ค านวณที่ใช้เวลานาน ๆ เพื่อให้จบทันเวลา อาจท าให้เด็กเบลอ เรียนไม่รูเ้รื่อง, น่าจะจดัการเรียน
การสอนใหม้ากกว่านี ้ถ้าเป็นไปไดน้่าจะมีการสอบก่อนและจัดระดับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาว่า
อยู่ในระดับใด ถ้านักศึกษาเก่งมีความรู้มากก็ให้นักศึกษาเรียนแบบเร็ว แต่ถ้านักศึกษามีความรู้
พื้นฐานอ่อนมากก็สอนแบบละเอียดเลย เพราะนักศึกษาส่วนใหญม่าจากโรงเรียนรอบนอก มีความรู้
พื้นฐานไม่มาก) 

 ระยะเวลามากเกินไป  2 0.84 
 เหตุผลอื่น ๆ 27 11.39 

(ควรเพิ่มวิชาเคมี และภาษาอังกฤษ, น่าจะให้มีการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์ มากกว่า 1 วัน,                      
ควรเป็นบทละ 1 วัน หรือวิชาละ 2 วัน, การเรียน 5 วันน้ัน อาจท าให้นักศึกษาไม่มเีวลาพักผ่อน      
เพราะต้องมาทบทวนเนื้อหาทีย่ังไม่เข้าใจ จึงอยากให้มีวันหยุดอีก 1 วัน เพื่อให้นักศึกษาได้หยุดพักผ่อน
จะไดไ้มเ่ครียดมาก, ควรจะจดัวิชาละ 2 วัน, ควรเริม่เรยีนตั้งแต่ 8.30 น. พัก 11.30 น. เรียนภาคบ่าย 
13.00 น. เลิกเรยีน 17.00 น. ติวเพิ่ม 18.00 น. อาจารย์สอนไม่ทันท าให้ข้ามเนื้อหาไปบางส่วน, บาง
รายวิชาใน 1 วัน อาจเรียนไดไ้มล่ะเอียด น่าจะจัดเวลาตามเนื้อหาทีส่อน มใิช่จัดเนื้อหาตามช่วงเวลาที่
ก าหนด, ควรทีจ่ะให้เวลาในการอ่านหนังสืออีก 2 วัน, ควรแบ่งเวลาติวเป็นวันเว้นวัน วันท่ีเว้นไว้ก็จัด
ทบทวนโดยพีผู่้พิทักษ์น้องใหม่) 

รวม 914 100.00 
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ข้อค าถาม จ านวน ร้อยละ 
8. สรุปโดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าค่าย         

ครั้งนี้หรือไม่  
  

 พึงพอใจ 873 98.42 
 ไม่พึงพอใจ 14 1.58 

รวม 887 100.00 
 

ข้อ 8. สิ่งท่ีท่านประทับใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ 
 

 

ล าดับ สิ่งท่ีท่านประทับใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี ้ ความถี่ (คน) 
1. คณาจารย์  

1)  การสอนของอาจารย์ 147 
 เช่น สอนไม่เร็วจนเกินไป ตั้งใจสอน มีวิธีที่ท าให้สนุกกับการเรียน สอนสนุก สอนไม่

เครียด ไม่น่าเบื่อ สอนเข้าใจ สอนครอบคลุม สอนตรงประเด็น มีเกร็ดความรู้เล็ก ๆ 
สอดแทรกให้ตลอดเวลา เทคนิคการสอนของอาจารย์ สอนอย่างเต็มที่เต็มก าลัง ตั้งใจ
สอน การสรุปเนื้อหาให้เข้าใจมากขึ้น สอนอย่างเป็นกันเอง มีความกระตือรือร้นใน
การสอน สอนอย่างละเอียด มีเทคนิคและวิธีคิดท่ีดีในการสอน สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเตรียมเนื้อหาในการสอน  เน้นให้เข้าใจหลักพ้ืนฐานของทุกวิชา 
สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาได้เป็นอย่างดี  ให้เคล็ดลับในการจ าและท าโจทย์เยอะ 
สอนการปรับตัวเข้ากับการเรียน 

 

2)  อาจารย์ผู้สอน และบุคลิกภาพของอาจารย์ 66 
 เช่น เป็นกันเอง ใจดีมาก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ ความตั้งใจ ให้ความช่วยเหลือ 

ดูแล จริงใจ ความพยายาม ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่ดี อัธยาศัยดี 
ตั้งใจและเต็มใจ การเตรียมตัวในการสอน ความทุ่มเทและเสียสละ การให้ค าแนะน า
และให้ค าปรึกษาที่ดี คอยกระตุ้นว่าควรจะท าอย่างไร ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา
ที่ดี ให้ความรู้โดยไม่มีปิดบัง มีความรู้ความสามารถ 

 

3)  อาจารย์ ดร.สายันต์  แก่นนาค า สอนคณิตศาสตร์ทั้งสนุกและเข้าใจง่าย ท าให้รู้เรื่อง
กว่าเดิม เข้าใจง่าย และเข้าใจนักศึกษา มีวิธีการสอนที่สามารถท าให้นักศึกษาไม่ง่วง 
และสอนไม่เครียดสนุกสนาน 

18 

4)  การบรรยายของอาจารย์ราม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ฟิสิกส์ การทดลองให้เห็นจริง ให้ความรู้ความเข้าใจในฟิสิกส์มากขึ้นและสนุก การ
ชี้แนะแสวทางแห่งการพิชิตความกลัวในวิชาฟิสิกส์ อาจารย์ไม่เพียงแต่บอกค าแนะน า
ต่าง ๆ แต่สอนให้คิดเป็น ในมุมมองที่แตกต่างคิดหลาย ๆ แง่มุม เพื่อมุมมองที่หลาก
หมาย และพร้อมจะสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจารย์เสนอมา 

31 

5)  อาจารย์คณิตศาสตร์สอนดี สนุก เข้าใจ ได้สาระ มีเพลงให้ฟังผ่อนคลาย 12 
6)  การบรรยายเรื่องฟิสิกส์ให้ไม่น่าเบื่อ กิจกรรมทางฟิสิกส์ 4 
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ข้อ 8. สิ่งท่ีท่านประทับใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ (ต่อ) 
 

 

ล าดับ สิ่งท่ีท่านประทับใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี ้ ความถี่ (คน) 
2. รุ่นพี่ผู้พิทักษ์น้องใหม่/พี่เลี้ยง  

1)  รุ่นพี่ผู้พิทักษ์น้องใหม่/พ่ีเลี้ยง บุคลิกภาพของรุ่นพ่ีผู้พิทักษ์น้องใหม่/พ่ีเลี้ยง 252 
 เช่น ความน่ารัก ความเอาใจใส่ ความตั้งใจ ถามอะไรตอบได้หมด การดูแลเอาใจใส่

น้อง ๆ ใจดี ความเป็นกันเอง การดูแลอย่างใกล้ชิด พี่สนุกมาก ความเป็นพ่ีเป็นน้อง 
ความมีน้ าใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสนใจ ความช่วยเหลือ ความคุ้นเคย ใจดี ยิ้ม
แย้มแจ่มใส การต้อนรับ ความอบอุ่น ความทุ่มเทและเสียสละ การให้ค าแนะน าและ
ให้ค าปรึกษาท่ีดี อัธยาศัยดี เสียสละ ความจริงใจ   

 

2)  การสอนของรุ่นพ่ี/พี่เลี้ยง 82 
 เช่น สอนดี สอนรู้เรื่อง สอนเข้าใจ สอนเป็นกันเอง สอนสนุก มีทักษะในการสอน 

สอนแบบไม่หวงความรู้ สอนการท าโจทย์แบบฝึกหัด การแนะน าและอธิบายความรู้
อย่างใกล้ชิด มีวิธีการคิดง่ายขึ้น ให้ความรู้เต็มที่ น้องไม่เข้าใจตรงไหนก็บอก ก็สอน
จนน้องเข้าใจ สามารถอธิบายเรื่องท่ียังไม่เข้าใจให้สามารถเข้าใจได้ เต็มใจและตั้งใจ
สอน ความเอาใจใส่ในการสอน แนะน าเทคนิคในการเรียน มีความมุ่งมั่นในการสอน 
ทุ่มเทในการสอน 

 

3. สถานที่ และอุปกรณ์ 
1) บรรยากาศ สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม แอร์เย็น เบาะนุ่ม 19 

4. อาหาร 
1) มีน้ าดื่มฟรี 8 

5. กิจกรรม 
1) การจัดกิจกรรมดีทั้งสอนติวและกิจกรรมคลายเครียด ท าให้พี่น้องสนิทสนมกัน  12 
2) ประทับใจการบรรยายของ ดร.ราม  ติวารี 1 
3) ประทับใจค่ายปรับจิต 1 

6. อ่ืน ๆ  
1)  ประทับใจที่มีการจัดเข้าค่ายเพราะท าให้ได้ทบทวนความรู้ที่ลืมไป ท าให้รู้ว่าต้องขยัน

กว่านี้ ได้รับความรู้มากขึ้น ได้เข้าใจในสิ่งที่สงสัย ได้ความรู้ในวิชาต่าง ๆ ได้ความรู้
เพ่ิมขึ้นในการน าไปศึกษาต่อ สนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ฝึกการใช้เวลาจนหมดอย่าง
คุ้มค่า ได้ประสบการณ์ รู้จักการกล้าแสดงออก ท าให้เรามีความพร้อมมากกว่าเดิม ได้
รู้เทคนิคการเรียนต่าง ๆ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จของอาจารย์ผู้สอนแต่ะท่าน ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปรับตัวก่อนเปิดเรียน ได้รู้จักหลักสูตรต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ได้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเพ่ิมข้ึน ได้ข้อคิดหลายๆอย่าง  

166 

2)  ได้เพ่ือนใหม่ ได้รู้จักเพ่ือนในสาขา มีเพ่ือนเพ่ิมมากข้ึน ความช่วยเหลือของเพ่ือน ได้
เรียนรู้พร้อมกับเพ่ือนๆ ได้รับความช่วยเหลือของเพื่อน การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน ไดม้ิตรภาพ และเจอคนที่เก่งมาก ๆ  

56 
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ข้อ 8. สิ่งท่ีท่านประทับใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ (ต่อ) 
 

 

ล าดับ สิ่งท่ีท่านประทับใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี ้ ความถี่ (คน) 
3)  ประทับใจทุกอย่าง ประทับใจกับการติววิชาต่าง ๆ บุคลากรมีความพร้อม เป็นอย่างดี 

ท าให้รู้สึกประทับใจตรงจุดนี้ ประทับใจที่ทางมหาวิทยาลัยจัดพ่ีผู้พิทักษ์น้องใหม่ให้ 
เพราะจะได้เรียนแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน ประทับใจที่ทางมหาวิทยาลัยได้ใส่
ใจกับนักศึกษา เอากิจกรรม ดี ๆ มาให้ 

13 

4)  เอกสารเนื้อหาการสอน แรงจูงใจในการสอน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 5 
5)  การเรียนการสอน ความสนุกสนาน ความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมเติมของแต่ละวิชา ไม่

เครียด การเรียนมาไม่เสียประโยชน์ 
5 

6)  มีความรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่ได้เลือกมาเรียนที่นี่ และประทับใจที่มีกิจกรรมแบบนี้ 
จากที่มีความรู้สึกว่าวิชานี้เรียนยากแต่ก็อุ่นใจที่มีพ่ี ๆ ช่วยติวให้ 

4 

7)  เนื้อหาในการสอนเข้าใจง่าย 3 
8)  ได้ท าความเข้าใจกับระบบการเรียนของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ได้รู้ว่า มทส. มีความ

ยากในการเรียนจึงต้องตั้งใจ 
2  

9)  ดีมาก  2 
10)  มีความงงกว่าเดิมอีก 1 

 
 

ข้อ 9.  สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ ครั้งนี ้  

ล าดับ สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ความถี่ (คน) 

1. คณาจารย์   
1)  การสอนของอาจารย์ 

เช่น อาจารย์สอนเร็วไป เร่งเนื้อหาเร็วไป สอนไม่เข้าใจ ควรสอนให้ผ่อนคลาย ตลก 
สนุกสนาน ควรสอนให้ช้าลง สอนให้ละเอียดกว่านี้ ควรจะสอนทีละขั้นตอน สอนแต่
วิชาการท าให้นักศึกษาเบื่อ ควรหาอะไรผ่อนคลายให้นักศึกษา ควรมีวิธีลัดในการคิด
และยกตัวอย่างประกอบ ควรอธิบายถึงวิธีท าในแบบฝึกหัดอย่างละเอียด เพ่ือความ
เข้าใจที่มากข้ึน เนื่องจากนักศึกษาบางคนตามไม่ทัน และควรหาเทคนิควิธีการจ าให้
นักเรียน ยกตัวอย่างเยอะๆ ท าให้ดูเป็นตัวอย่างเยอะ ๆ เพ่ิมแบบฝึกหัดให้หลากหลาย
มากขึ้น สอนฝึกท าโจทย์ให้มากข้ึน  

100 

2)  อาจารย์บางคนไม่สอนในหนังสือที่ให้ พอเวลาไปติวกับรุ่นพ่ีมันจะไม่เหมือนเพื่อนคน
อ่ืน  ควรสอนให้ตรงในเนื้อหา เพื่อให้ท าแบบฝึกหัดได้เข้าใจและรวดเร็ว เพราะมีเวลา
ท าความเข้าใจน้อย 

2 

3)  อาจารย์ผู้สอนสอนนักศึกษาจ านวนมากเกินไป ท าให้ความสนใจของผู้สอนเข้าไม่ถึง
ผู้เรียน 

4 
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ข้อ 9.  สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ ครั้งนี ้(ต่อ)  

ล าดับ สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ความถี่ (คน) 

2. รุ่นพี่ผู้พิทักษ์น้องใหม่/พี่เลี้ยง   
1)  ผู้พิทักษ์น้องใหม่น้อยเกินไป อยากให้มีมากกว่านี้ จะได้ดูแลทั่วถึง อยากให้รุ่นพี่ 1 คน 

ติวน้อง 3 คน อยากให้รุ่นพ่ี 1 คน ติวน้อง 5 คน หรือแถวละ 3-4 คน 
22 

2)  ควรคัดรุ่นพี่ที่รูจ้ริง เพราะพ่ีบางคนก็ตอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะปรึกษาใคร ควรให้พ่ีได้ฝึกท า
และเข้าใจในการอธิบายให้มากข้ึน สอนไม่เข้าใจ สอนแบบงงๆ 

4 

3)  รุ่นพี่ควรให้น้องนั่งเป็นกลุ่ม ๆ เวลาถามจะได้ความรู้ทุกคน 3 
3. เวลา   

1)  ระยะเวลาน้อยเกินไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดค่าย ควรใช้ระยะเวลาในการเข้า
ค่ายมากกว่านี้ เช่น เพ่ิมอีก 2 วัน, มากกว่า 5 วัน, 1 อาทิตย์, มากกว่า 1 อาทิตย์, 10 วัน, 
ประมาณ 1 เดือน หรืออาจจัดก่อนเปิดเทอมสัก 2 อาทิตย์  ประมาณ 1 อาทิตย์, 10 วัน 

136 
 

2)  ระยะเวลากับเนื้อหาในการเรียนการสอนไม่สมดุลกัน เวลาน้อยเนื้อหามาก ท าให้
อาจารย์ต้องเร่งรีบ และรวบรัด ในบางวิชาก็เรียนไม่ทัน 

14 

3)  ควรมีเวลาพักเบรก รวมถึงพักกลางวันมากขึ้น 8 
4)  ควรเพิ่มเวลาในการเรียนการสอน แต่ลดชั่วโมงเวลาเรียนในแต่ละวันให้เหมาะสม 

เช่น วันละ 2.5 ชั่วโมง/วัน ทั้งเช้าและเย็น และไม่ควรจัดติว 18.00 - 20.00 น. 
เพราะดึกเกินไป 

8 

5)  ชม./วัน เวลา 9.00-20.00 น. นานเกินไป ท าให้รับไม่ค่อยไหว ควรปรับเปลี่ยนเวลา
โดยการเพ่ิมวันในการเรียน แล้วลดชั่วโมงต่อวันลง และควรให้มีช่วงพักนานๆ  

และควรลดเวลาในการติวของรุ่นพี่ผู้พิทักษ์น้องใหม่ลงมาสัก 1 ทุ่ม 

7 

6)  ระยะเวลาส าหรับการเรียนในบางรายวิชายังน้อยเกินไป ท าให้ไม่สามารถเรียนได้ครบ
ตามเนื้อหาที่จัดมา 

5 

4. สถานที ่และอุปกรณ์   
1)  แอร์เย็นเกินไป ไฟสลัว แสงน้อย 15 

2)  ที่นั่งไม่สบาย ที่นั่งใกล้กันเกินไปนั่งไม่สะดวก อึดอัด จัดที่นั่งใหญ่ไป และเก้าอ้ีควรนุ่มกว่านี้ 12 
3)  ควรหาห้องเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษา 7 
4)  โรงอาหารน้อย แออัด ที่นั่งรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ต้องรอคิวนาน 6 
5)  จอโปรเจคเตอร์ไม่ชัด ควรให้โปรเจคเตอร์ 3D ควรปรับแสงในโปรเจคเตอร์ ให้มีความ

เหมาะสมไม่มืดไม่สว่างจนเกินไป ตัวอักษรขอใหญ่หน่อยคนข้างหลังบางคนมองไม่เห็น 
5 

6)  แอร์ไม่เย็น 3 

7)  ห้องเรียนใหญ่มองไม่ค่อยเห็นสิ่งที่อาจารย์สอน และควรปรับปรุงโต๊ะเพราะมีขนาด
เล็กมาก โปรเจกเตอร์จอมืดไปท าให้มองเห็นภาพที่ไม่สบายตา 

3 
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ข้อ 9.  สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ ครั้งนี ้(ต่อ)  

ล าดับ สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ความถี่ (คน) 

4. สถานที ่และอุปกรณ์ (ต่อ)   

8)  จอภาพมองไม่ค่อยเห็น จอภาพในห้อง 1,500 ที่เป็น projector เล็ก มองไม่ค่อยชัด 2 
9)  สถานที่เรียน ห้อง 1,500 เรียนแล้วมีความสุขดี แต่เวลาไปติวกับพ่ี พทม. อยากให้

แยกเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันดีกว่า เพราะมันวุ่นวาย 
1 

10)  ปรับจอโปรเจคเตอร์ให้ใหญ่เท่าจอหนังตามโรงหนังจะได้เห็นอย่างท่ัวถึง และปรับจอ
เป็นแบบ Real 3D เพ่ือเรียนในวิชา Engineering Graphic 

1 

11)  แสงไฟที่เปิดมากจนเกินไปท าให้แสบตาและมองไม่เห็นจอมอนิเตอร์ 1 
5. อาหาร   

1)  ควรจะมีขนมและน้ า อยากให้มีอาหารว่างในช่วงเบรค 4 
2)  โรงอาหาร อาหารกลางวันไม่เพียงพอกับนักศึกษา ข้าวหมด 1 

6. กิจกรรม   
1)  การสอน 2 ห้อง ผู้สอนคนละคน ได้รับความรู้ไม่เท่ากัน อยากให้สอนเหมือนกัน และ

จัดติวเพียงห้องเดียว และควรจัดเด็กแต่ละห้องให้น้อยกว่านี้ 
9 

2)  ควรมีกิจกรรมผ่อนคลาย มีกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนาน  ความ
น่าสนใจ  และคลายเครียด ให้มากกว่านี้ เช่น เล่าเรื่องตลก เรื่องผี เปิดรายการฮาๆ 
เป็นต้น ให้ข ากันก่อนเรียนหรือหลังเรียน หรือกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ  และดึงดูด 
มากกว่านี้ หรือเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับวัยรุ่น คือ มีความสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย เสริม
เข้ามา อาจจะช่วยให้เด็กสนใจมากกว่านี้ และก็ยังช่วยให้ เด็กลบอคติต่อการเรียน 
ออกไปจากใจด้วย เพราะการเรียนไม่ใช่เรื่องโหดและน่าเบื่อ 

8 

3)  ควรจะให้นักศึกษาวิศวะนั่งเรียนในห้องเรียนด้วยกันทั้งหมด ใช้ผู้สอนคนเดียวกัน  
เนื้อหาเหมือนกัน ไม่ควรแยกเป็น 2 ห้อง เพราะการเรียนอาจจะไม่เท่ากัน  การเข้าใจ
ไม่ตรงกัน และความรู้ที่ได้อาจไม่เท่ากัน ท าให้สับสน 

6 

4)  แยกกลุ่มแล้วอยากให้แต่ละกลุ่มติวกันเอง ไม่ใช่พานั่งรวมกันอีก เพ่ือให้สะดวกในการ
ซักถามพ่ี พธม., การจัดติวในตอนเย็นควรมีทุกวันไม่ใช่แค่ในค่าย, ควรจัดกลุ่มให้
ชัดเจน ไม่ควรเอาผลสอบมาแยกเด็กเป็นรองกลุ่มการเรียนคนเก่งคนไม่เก่ง ถ้ากลุ่ม
เคมีไม่เก่ง จะถามเพ่ือนยังไง และการแบ่งกลุ่มควรให้จ านวนน้อยลง เพราะห้องเรียน
ใหญ่ท าให้เด็กไม่ค่อยสนใจ 

5 

5)  ควรมีการสอนวิชาหลักท่ีเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์มากกว่านี้ เช่น พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม เคมี ภาษาอังกฤษ ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ พื้นฐาน
วิศวกรรม ต้องมีมากขึ้น 

5 
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ข้อ 9.  สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ ครั้งนี้ (ต่อ)  

ล าดับ สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ความถี่ (คน) 

6. กิจกรรม (ต่อ)   
6)  ควรจัดนักศึกษาในการเข้าเรียนในแต่ละครั้งให้มีจ านวนน้อยกว่านี้ หรือมีอาจารย์

ผู้สอนเยอะกว่านี้ หรือมีห้องเรียนเยอะกว่านี้ และเวลาติวกับรุ่นพี่ ควรจะแยกห้อง ให้
รุ่นพี่สอนเพ่ิมเติมหรือท าแบบฝึกหัด หรือควรแบ่งกลุ่มให้ดีกว่านี้ โดยให้จัดเป็นกลุ่มๆ 
ที่อ่อนคณิต ฟิสิกส์ พ้ืนฐานวิศวะ แยกกัน เพ่ือจะได้เน้นการสอนการอธิบายให้เข้าใจ
มากขึ้น 

5 

7)  เป็นค่ายเตรียมความพร้อมด้านพื้นฐาน แต่แบบฝึกหัดบางวิชายากไป เช่น พ้ืนฐาน
วิศวกรรม อยากให้แบบฝึกหัดเน้นความเข้าใจในเบื้องต้นไว้ก่อน และควรจัด เนื้อหา
การสอนและรูปแบบการสอน ให้ดูน่าสนใจ 

3 

8)  ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรมหรือเวลา โดยที่ไม่แจ้งให้น้องๆ รู้     3 

9)  กิจกรรมเยอะ ควรมีกิจกรรมให้น้อยลง 2 

10)  การติวจากพ่ีผู้พิทักษ์น้องใหม่ควรติวให้เสร็จแค่ 6 โมงเย็น ไม่ควรดึกเกินไป   2 

11)  ไม่อยากให้มีการติวโดยพี่ผู้พิทักษ์ในช่วง 6 โมงเย็น-2 ทุ่ม แต่อยากให้มาติวเต็มวัน 
เหมือนติวกับอาจารย์ปกติไปเลย โดยการยืดระยะเวลาเข้าค่ายออกไปเล็กน้อย 
เพราะเรียนทั้งวันรู้สึกเหนื่อย ช่วงเย็นจึงอยากพัก แต่พอไม่ได้พัก ท าให้ไม่
กระตือรือร้นอยากเรียน จึงท าให้ได้รับความรู้ไม่เต็มที่ในการติวช่วงเย็นกับพ่ีๆผู้พิทักษ์ 
อยากให้มีการติวแบบนี้หลังเลิกเรียน หรือวันเสาร์-อาทิตย์ 

2 

7. อ่ืน ๆ   
1)  เอกสารควรมีเนื้อหามากกว่านี้และมีค าอธิบายที่เข้าใจง่าย และควรมีแบบฝึกหัด

มากกว่านี้ เนื้อหาในการสอนไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์ อ่านแล้วไม่เข้าใจ เนื้อหาบาง
เรื่องควรใส่เพ่ิมเติมลงไปในเอกสารประกอบการสอน เช่น พ้ืนฐานแคลคูลัส เวกเตอร์  
3 มิติ ตรรกศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบ SHM วงกลม โมเมนตัม การดล ไฟฟ้า 
แม่เหล็ก และในเนื้อหาควรบอกความหมาย ที่มา หลักการใช้ และเพ่ิมบางเนื้อหาที่
นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 

15 

2)  ควรมีการจัดค่ายแบบนี้อีก ทุกๆ ปี ตามความเหมาะสม   9 

3)  เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ และพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ ควรมีเนื้อหาให้
มากกว่าเดิม เพื่อเนื้อหายากมาก ในเอกสารต่าง ๆ ที่มีการค านวณ ควรจะมีการแสดง
วิธีท าเป็นตัวอย่างอย่างน้อย 1 ข้อ มีแบบฝึกหัดให้ด้วย เพ่ือให้สามารถศึกษาวิธีท า
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง  

 5 

4)  ควรมีกิจกรรมผ่อนคลายบ้าง และจัดการเรียนกับกิจกรรมสลับกัน 5 
5)  ควรมีเทคนิคการท าข้อสอบ มีเนื้อหาที่รัดกุมและหลากหลายเข้าใจง่าย และมากกว่า

เดิม และควรมีการสอนที่เน้นมากขึ้น  และควรเจาะเนื้อหาให้ลึกกว่านี้  
4 
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ข้อ 9.  สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ ครั้งนี้ (ต่อ)  

ล าดับ สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ความถี่ (คน) 

7. อ่ืน ๆ (ต่อ)   

6)  ดีทุกอย่าง 4 
7)  ลดระดับการเรียนการสอน ลดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมหอ 3 
8)  อยากให้มีการจัดค่าย โดยมีการปรับพ้ืนฐานหลายๆวิชา เนื่องจากพ้ืนฐานบางคนยัง

ไม่มากพอ ทบทวนเนื้อหาที่ส าคัญมากขึ้น และแนะน าวิธีลัดในการท าข้อสอบมากกว่านี้  
3 

9)  เอกสารควรมีตัวอย่าง มีสูตรในการท าโจทย์ มีสรุป trick ที่ใช้ในการท าโจทย์และ
โจทย์น่าจะมีหลายรูปแบบมากกว่านี้ 

2 

10)  อยากให้มีการสอนวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิม เช่น เคมี ภาษาอังกฤษ 1 

 

ข้อ 10.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

ล าดับ สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ความถี่ (คน) 

1. คณาจารย์   
1) การสอนของอาจารย์ 

เช่น อยากให้สอนละเอียดกว่านี้ สอนช้ากว่านี้ สอนให้สนุก พาท าโจทย์มากกว่านี้ 
สอนซ้ าให้นักศึกษาเข้าใจ สอนให้ตรงประเด็น และสอนให้เหมือนกันทั้ง 2 ห้อง 

20 

2) ควรหาเทคนิคการเรียนให้นักศึกษา 2 
3) ชอบการสอนแบบอาจารย์พวงรัตน์  ไพเราะ เพราะเข้าใจดี เพราะอาจารย์สอนไม่เร็ว

มาก ให้รายละเอียดได้ลึกซึ้ง 
1 

2. รุ่นพี่ผู้พิทักษ์น้องใหม่/พี่เลี้ยง   
1) ในหนึ่งกลุ่มน่าจะมีพ่ี ๆ อย่างน้อย 2 คน, อยากติวกับพ่ีสาขาของใครของมัน 4 
2) ติวเยอะ ๆ กว่านี้ เวลาก่อนสอบมีน้อย 1 
3) พ่ี ๆ น่าจะท าการบา้นมาก่อน 1 
4) ควรหาเทคนิคการเรียนให้นักศึกษา 1 
5) การมีพ่ีเลี้ยงน้องบางคนก็อาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ถึง 100% ควรมีพ่ีเลี้ยงให้น้อง

ตัวต่อตัวเลย เพราะบางคนก็ไม่ค่อยกล้าถามเท่าไร 
1 

7) จัดแบบนี้ทุกปี ผลิตผู้พิทักษ์เพ่ิมข้ึนต่อ ๆ ไปเพ่ือนักศึกษาหน้าใหม่ของเราชาว มทส. 1 
8) พ่ีผู้พิทักษ์ที่ไปติวกับพี่ พ่ีสอนเร็วมาก 1 

3. เวลา   
1) เพ่ิมระยะเวลาให้มากกว่านี้ 8 
2) เพ่ิมเวลาในการติวเป็นวิชาละ 2 วัน 1 
3) ควรจะมีเวลาพักเบรกให้ 1 
4) ควรจัดสอนแต่ละวิชาให้มีเวลาเยอะกว่านี้ 1 
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ข้อ 10.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ล าดับ ส่ิงที่ควรปรับปรุงในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ความถี่ (คน) 

4. สถานที่ และอุปกรณ์   
1) แอร์เย็นเกินไป หนาวมาก ท าให้สมาธิลดลง ควรปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ 3 
2) แอร์ห้อง 1,500 เบา ท าให้นักศึกษาร้อน 1 
3) เก้าอ้ีนั่งตัวน้อยเกินไปและที่เขียนก็เล็ก ถ้าจะให้ดีต้องพอเหมาะที่จะวางแขนให้ได้

เขียนแบบไม่เม่ือย 
1 

4) มองไม่ค่อยเห็นจอภาพ ปวดตา 1 
5) ควรมีสถานที่รับประทานอาหารเพิ่มอีก 1 

5. อาหาร   
1) มีอาหารเบรกให้หลาย ๆ อย่าง 2 
2) มีอาหารกลางวันให้ด้วย 2 
3) น่าจะแจกน้ าตอนบ่ายด้วย 1 

6. กิจกรรม   
2) น่าจะมีวิชาเคมีในการเข้าค่ายด้วย 1 
3) ควรมีกิจกรรมที่ท าร่วมกันในการเรียนเพื่อให้ไม่เกิดความน่าเบื่อในการเรียน 1 
4) น่าจะมีเนื้อหาฟิสิกส์ให้มากกว่านี้ 1 
5) ควรติวนอกรอบใต้หอด้วย 1 
6) การจัดให้มีเรื่องของตารางติวอย่างแน่นอนแล้วก็วิชาติว 1 
7) แบ่งการเข้าติวโดยแบ่งจ านวนคนน้อย ๆ 1 
8) จัดวันเว้นวันดีกว่ารึเปล่า เพราะจัดติด ๆ กันนักเรียนก็ต้องตื่นเช้ากลับดึก กลับไป

ต้องไปนั่งอ่านอีกพอมาเรียนก็หลับ อาจารย์ก็บ่น ยิ่งรถเมล์ ม. นี่ไม่พอจริง ๆ ควรหา
มาเยอะ ๆ หน่อย 

1 

9) ควรจัดวันละหลายวิชาไม่ซ้ ากันในหนึ่งวัน 1 
7. อ่ืน ๆ   

1) โครงการนี้ควรจัดให้นักศึกษาปี 1 ทุกปี เพราะจะเป็นการวางรากฐานในการเรียน 
ให้กับน้อง ๆ ได้ปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดเทอม , เพื่อประโยชน์ของรุ่นน้องในปีต่อไป ซึ่ง
จะท าให้เราได้รับความรู้ เทคนิคต่างๆ รวมทั้งมิตรภาพอันดีงามระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ รุ่นพี่กับรุ่นน้อง ตลอดจนมิตรภาพระหว่างเพ่ือน 

18 

2) ควรมีเอกสารเพ่ิมเติมอีก 1 เล่ม ที่เป็นแบบทดสอบที่มีการประยุกต์ และถ้ามีติวเคมี
ด้วยจะดีมาก, น่าจะแยกเป็น sheet เนื้อหากับแบบฝึกหัดออกเป็น 2 ชุด , ชอบท า
แบบฝึกหัดเยอะ ๆ อยากให้มีแบบฝึกเพ่ิม  และเนื้อหาควรมีความละเอียดมากกว่านี้ 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน 

4 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น/ความพึงพอใจการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันที่ 23 - 27 และ 29 พฤษภาคม 2555 
 
 
 
 
 
 

  
 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
แบบก้าวหน้า เทคโนโลยีการเกษตร สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ที่เข้าค่าย จ านวน 606 คน 
เกี่ยวกับการจัดค่ายพัฒนาความรู้พื้นฐาน มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 216 คน คิดเป็นร้อยละ 35.31 ของ         
ผู้เข้าค่าย ผลการวิเคราะห์สรุปว่า นักศึกษาร้อยละ 96.63 มีความพึงพอใจในการเข้าค่าย โดยนักศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนก่อนเข้าค่ายและหลังการเข้าค่าย อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.81 และ 
3.49 ตามล าดับ ความเหมาะสมของหลักสูตรการสอน เนื้อหา และเอกสารประกอบการสอน และความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.87, 3.99 และ 3.78 ตามล าดับดังนี้  

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มสาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
1. วิทยาศาสตร์การกีฬา  12 5.61 
2. วิทยาศาสตร์บัณฑิตแบบก้าวหน้า  13 6.07 
3. เทคโนโลยีการเกษตร  62 28.97 
4. สาธารณสุขศาสตร์ 94 43.93 
5. แพทยศาสตร์ 12 5.61 
6. พยาบาลศาสตร์ 21 9.81 

รวม 214 100.00 
 
 

 
ข้อที่ เรื่อง 

จ านวน     
 ผู้ตอบ 
(คน) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

x  SD 
ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ก่อนการเข้าค่าย นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในวิชา
ที่เรียน อยู่ในระดับใด 

           2.81 0.49 ปานกลาง 

  คณิตศาสตร์ 215 3 1.40 25 11.63 146 67.91 40 18.60 1 0.47 2.95 0.61 ปานกลาง 

  ฟิสิกส์ 216 1 0.46 10 4.63 115 53.24 81 37.50 9 4.17 2.60 0.67 ปานกลาง 

  เคมี 216 3 1.39 17 7.87 119 55.09 68 31.48 9 4.17 2.71 0.73 ปานกลาง 

  ชีววิทยา 211 3 1.42 34 16.11 133 63.03 40 18.96 1 0.47 2.99 0.65 ปานกลาง 

 

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์การกีฬา  เทคโนโลยีการเกษตร  แพทยศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์  
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ข้อที่ เรื่อง 
จ านวน     
 ผู้ตอบ 
(คน) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

x  SD 
ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2.  หลังการเข้าค่าย นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในวิชาที่
เรียนเพิ่มขึ้นในระดับใด 

           3.49 0.50 ปานกลาง 

  คณิตศาสตร์ 215 15 6.98 110 51.16 85 39.53 5 2.33 0 0.00 3.63 0.65 มาก 
  ฟิสิกส์ 216 2 0.93 70 32.41 131 60.65 13 6.02 0 0.00 3.28 0.59 ปานกลาง 
  เคมี 216 10 4.63 87 40.28 102 47.22 16 7.41 1 0.46 3.41 0.72 ปานกลาง 
  ชีววิทยา 203 12 5.91 111 54.68 73 35.96 7 3.45 0 0.00 3.63 0.65 มาก 

3.  หลักสูตรการสอน เนื้อหา               
มีความเหมาะสม 

           3.87 0.58 มาก 

  คณิตศาสตร์ 214 39 18.22 131 61.21 37 17.29 7 3.27 0 0.00 3.94 0.70 มาก 
  ฟิสิกส์ 215 23 10.70 128 59.53 51 23.72 11 5.12 2 0.93 3.74 0.75 มาก 
  เคมี 215 31 14.42 131 60.93 44 20.47 7 3.26 2 0.93 3.85 0.74 มาก 
  ชีววิทยา 205 33 16.10 138 67.32 30 14.63 4 1.95 0 0.00 3.98 0.62 มาก 

4.  เอกสารประกอบการสอนมี
ความเหมาะสม 

           3.99 0.61 มาก 

  คณิตศาสตร์ 216 58 26.85 126 58.33 29 13.43 3 1.39 0 0.00 4.11 0.67 มาก 
  ฟิสิกส์ 215 49 22.79 116 53.95 43 20.00 7 3.26 0 0.00 3.96 0.75 มาก 
  เคมี 215 41 19.07 113 52.56 52 24.19 9 4.19 0 0.00 3.87 0.76 มาก 
  ชีววิทยา 211 48 22.75 133 63.03 25 11.85 5 2.37 0 0.00 4.06 0.66 มาก 

ภาพรวม (เฉลี่ย ข้อ 1-4)                      3.54 0.42 มาก 

ภาพรวม (เฉลี่ย ข้อ 2-4)                      3.78 0.46 มาก 

หมายเหตุ  :   คะแนนเฉลี่ย 1 - 1.50 = น้อยที่สุด ,  1.51 - 2.50 = น้อย , 2.51 - 3.50 = ปานกลาง , 3.51 - 4.50 = มาก , 4.51 - 5.00  = 
 มากที่สุด  

 
ข้อค าถาม จ านวน ร้อยละ 

5. นักศึกษาคิดว่าได้รับความรู้คุ้มค่ากับการเสียเวลามาเข้า
ค่ายหรือไม่ 

  

 คุ้มค่า 203 95.75 
 ไม่คุ้มค่า 9 4.25 

รวม 212 100.00 
6. นักศึกษาคิดว่าควรจัดค่ายวิชาการนี้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1                     

ในปีการศึกษาหน้าอีกหรือไม่ 
  

 ควรจัด 210 99.06 
 ไม่ควรจัด 2 0.94 

รวม 212 100.00 
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ข้อค าถาม จ านวน ร้อยละ 

7. ระยะเวลาในการเรียนการสอน 4 วัน   
 เหมาะสม  161 75.94 
 ไม่เหมาะสม  51 24.06 

- ระยะเวลาน้อยเกินไป ควรเพิ่มระยะเวลาให้มากกว่านี ้  เช่น 10 วัน, 1-2 สัปดาห์, 1 เดือน ก่อนเปิด
ภาคเรียน, ควรจะติววนัละ 5 ชม. และเพิ่มวนัติว เพื่อให้กลับไปเตรียมความพร้อมหรือทบทวนเนื้อหาที่
เรียนมา, ควรจะสอนรายวชิาละ 2 วัน หรือ 1 วันคร่ึง, เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนการสอน 4 วัน
นั้นเพียงพอแล้ว แต่ระยะเวลาในการเรียนต่อวันมากเกินไป ท าให้มีเวลาพักผ่อนและทบทวนวชิาความรูน้้อย
เกินไป นา่จะเปน็เวลา 9.30-11.00 น., 12.00-15.00 น. (ติวเสริม เวลา 17.00-19.00 น.), น่าจะสอนไม่เกิน
เวลา 18.00 น. เพราะจะได้แบ่งเวลาให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนด้วย, ส าหรับสาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร ์ควรเพิ่มระยะเวลาใหม้ากกว่านี ้เพราะมีหลายวิชาที่เรียนไม่ทันเวลาที่ก าหนดให้ 

รวม 212 100.00 

8. สรุปโดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าค่าย         
ครั้งนี้หรือไม่  

  

 พึงพอใจ 201 96.63 
 ไม่พึงพอใจ 7 3.37 

รวม 208 100.00 
 
ข้อ 8.  สิ่งที่ท่านประทับใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ 
 
ล าดับ สิ่งท่ีท่านประทับใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ความถี่ (คน) 
1. อาจารย์ผู้สอน 

1)  อาจารย์ผู้สอน และบุคลิกภาพของอาจารย์ 
เช่น เป็นกันเอง, เอาใจใส่, ดูแล, จริงใจ, ใจดี, ตรงต่อเวลา, มีความตั้งใจ, มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ที่ดี, อัธยาศัยดี, ความอบอุ่น, ความทุ่มเทเสียสละ 
และการให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาท่ีดี  

40 

2)  ประทับใจการสอนของอาจารย์   
เช่น สอนดี, สอนรู้เรื่อง, สอนเก่ง, สอนเข้าใจง่าย, สอนเป็นกันเอง, สอนอย่างละเอียด, 
ตั้งใจสอนอย่างเต็มที่  และมีเทคนิคและวิธีคิดท่ีดีในการสอน 

32 

2. รุ่นพี่ผู้พิทักษ์น้องใหม่/พี่เลี้ยง 
1)  พ่ีเลี้ยง และบุคลิกภาพของพี่เลี้ยง 

เช่น น่ารัก, การดูแล, ความเอาใจใส่, ความสนใจ, ความช่วยเหลือ, ความเป็นกันเอง, 
ใจดี, ยิ้มเก่ง, พูดเพราะ, การต้อนรับที่อบอุ่น, ความทุ่มเทเสียสละ, ช่วยเหลือในการ
ทบทวนเวลาที่เราไม่เข้าใจ, การให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาท่ีดี และอัธยาศัยดี 

73 
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ข้อ 8.  สิ่งที่ท่านประทับใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ 
 
ล าดับ สิ่งท่ีท่านประทับใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ความถี่ (คน) 
2. รุ่นพี่ผู้พิทักษ์น้องใหม่/พี่เลี้ยง (ต่อ) 

2)  ประทับใจพ่ีเลี้ยง และการสอนของพ่ีเลี้ยง  
เช่น สอนดี, สอนรู้เรื่อง, สอนเข้าใจ, สอนเป็นกันเอง, สามารถอธิบายเรื่องที่ยังไม่
เข้าใจให้เข้าใจได้, ตั้งใจสอน, เต็มใจสอน, ความเอาใจใส่ในการสอน และแนะน าวิธีคิด
และเทคนิคในการเรียน 

31 

3. สถานที ่
1)  บรรยากาศในห้องเรียน และความพร้อมในการจัดสถานที่ 1 

4. กิจกรรม 
1) เป็นกิจกรรมที่ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น, ได้รับความรู้เพ่ิมเติม, ท าให้เข้าใจ

เนื้อหาการเรียนมากขึ้น, เป็นกิจกรรมที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยจริง ๆ  
22 

2) เป็นกิจกรรมที่ได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาตั้งแต่มัธยม และได้รับความรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น 16 
3) เป็นกิจกรรมที่ดี,  มีความพร้อมในการจัดเตรียมเนื้อหา และเป็นกิจกรรมที่สนุก 4 

5. อ่ืน ๆ 
1)  ได้เพ่ือนใหม่ ได้รู้จักเพ่ือนในสาขาและต่างสาขา ได้รับความช่วยเหลือและความเป็นกันเอง

จากเพ่ือน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้สานสัมพันธ์และมิตรภาพ ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ์ ได้เรียนร่วมกับเพ่ือนต่างสาขา  

30 

2)  ได้ปรับตัวเข้ากับเพ่ือน ๆ และได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 5 

   

   ข้อ 9. สิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ ครั้งนี้ 
 
ล าดับที่ สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ ครั้งนี้ ความถี่ (คน) 
1. อาจารย ์

1)  อาจารย์บางท่านสอนเร็วเกินไปท าให้ไม่เข้าใจและตามไม่ทัน อาจารย์ควรสอนช้า
กว่านี้ เพราะบางเทคนิคยังไม่ค่อยเข้าใจ และควรสอนให้สนุก 

14 

2)  อาจารย์บางท่านสอนเนื้อหาไม่ครอบคลุม สอนค่อนข้างวกไปวนมา ควรสอนให้
เข้าใจมากกว่านี้ 

3 

2. รุ่นพี่ผู้พิทักษ์น้องใหม่/พี่เลี้ยง 
1)  พ่ีผู้พิทักษ ์: รุ่นน้อง มีจ านวนไม่เพียงพอ ควรจะมีพ่ีผู้พิทักษ์มากกว่านี้ อย่างน้อยก็

พ่ีผู้พิทักษ ์1 คนต่อน้อง 5 คน หรือ 3 คน หรือ 1 : 1 
2 

2)  พ่ีผู้พิทักษ์น่าจะเก่งทุกคนก่อนที่จะมาสอนน้อง และควรเพ่ิมเทคนิคการสอนให้
มากกว่านี้ 

3 
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   ข้อ 9. สิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ ครั้งนี้ 
 
ล าดับที่ สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ ครั้งนี้ ความถี่ (คน) 
3. เวลา 

1)  ระยะเวลา, ระยะเวลาที่จัดไม่เหมาะสม, ควรใช้ระยะเวลาในการเข้าค่ายมากกว่านี้ 
เช่น  มากกว่า 5 วัน, 10 วัน 

41 

2)  ระยะเวลากับเนื้อหาในการเรียนการสอนไม่สมดุลกัน เวลาน้อยเนื้อหามาก ท าให้
ต้องเร่งเรียน และเรียนไม่ทัน 

15 

3)  ควรมีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม เช่น สอนตั้งแต่ 9.00-12.00 น. และช่วง
บ่ายเริ่มสอน 13.00-16.00 น., เรียนถึง 16.00 น. ก็พอไม่ควรมีการเรียนถึง 20.00 น.
ไม่ควรติวถึง 20.00 น. เพราะดึกเกินไป น่าจะเป็นเวลา 17.00-19.00 น. เพ่ือให้มี
เวลาให้นักศึกษาอ่านหนังสือและท าภารกิจส่วนตัวด้วย 

13 

4)  เวลาในการเรียนของแต่ละวิชา ชั่วโมงในการเรียนแต่ละวันมากเกินไป ควรปรับให้
เหมาะสม ไม่ควรเรียนทั้งวัน 

11 

4. สถานที ่และอุปกรณ์ 
 1) แอร์เย็นเกินไป 9 
 2) จอภาพมัว ไม่ชัดเจน ท าให้ปวดตา 1 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น/ความพึงพอใจการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันที่ 23 - 27 และ 29 พฤษภาคม 2555 
 
 
 
 

  
 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
การจัดการที่เข้าค่าย จ านวน 263 คน เกี่ยวกับการจัดค่ายพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 180 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.44 ของผู้เข้าค่าย ผลการวิเคราะห์สรุปว่า นักศึกษาร้อยละ 100.00 มีความพึงพอใจ
ในการเข้าค่าย โดยนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนก่อนเข้าค่าย อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 2.71 และหลังการเข้าค่ายนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนเพ่ิมขึ้น 
ความเหมาะสมของหลักสูตรการสอน เนื้อหา และเอกสารประกอบการสอน และความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 3.74, 4.08, 4.18 และ 4.00 ตามล าดับดังนี้  

กลุ่มที่ 3 :  กลุ่มสาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
1. เทคโนโลยสีารสนเทศ  84 54.90 
2. เทคโนโลยีการจัดการ  69 45.10 

รวม 153 100.00 
 
 

ข้อที่ เรื่อง 
จ านวน     
 ผู้ตอบ 
(คน) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

x  SD 
ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ก่อนการเข้าค่าย นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในวิชาที่
เรียน อยู่ในระดับใด 

180 1 0.56 20 11.11 99 55.00 45 25.00 15 8.33 2.71 0.80 ปานกลาง 

2.  หลังการเข้าค่าย นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในวิชาที่
เรียนเพิ่มข้ึนในระดับใด 

180 11 6.11 118 65.56 46 25.56 4 2.22 1 0.56 3.74 0.63 มาก 

3.  หลักสูตรการสอน เนื้อหา               
มีความเหมาะสม 

180 38 21.11 121 67.22 19 10.56 2 1.11 - - 4.08 0.60 มาก 

4.  เอกสารประกอบการสอนมี
ความเหมาะสม 

180 52 28.89 110 61.11 16 8.89 2 1.11 - - 4.18 0.63 มาก 

ภาพรวม (เฉลี่ย ข้อ 1-4)            3.68 0.45 มาก 

ภาพรวม (เฉลี่ย ข้อ 2-4)            4.00 0.45 มาก 

หมายเหตุ  :   คะแนนเฉลี่ย 1 - 1.50 = น้อยที่สุด ,  1.51 - 2.50 = น้อย , 2.51 - 3.50 = ปานกลาง , 3.51 - 4.50 = มาก , 4.51 - 5.00  = 
 มากที่สุด  

กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการ  
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ข้อค าถาม จ านวน ร้อยละ 
5. นักศึกษาคิดว่าได้รับความรู้คุ้มค่ากับการเสียเวลามาเข้า

ค่ายหรือไม่ 
  

 คุ้มค่า 178 99.44 
 ไม่คุ้มค่า 1 0.56 

รวม 179 100.00 
6. นักศึกษาคิดว่าควรจัดค่ายวิชาการนี้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1                     

ในปีการศึกษาหน้าอีกหรือไม ่
  

 ควรจัด 179 100.00 
 ไม่ควรจัด - - 

รวม 179 100.00 
7. ระยะเวลาในการเรียนการสอน 3 วัน   

 เหมาะสม  170 96.05 
 ไม่เหมาะสม  7 3.95 

(ระยะเวลาน้อยเกินไป ควรเพิ่มระยะเวลาให้มากกว่านี ้เช่น 2 สัปดาห์, 5 วัน เหมาะสมแล้ว แตเ่วลาใน
แต่ละวันนานเกินไป, ไม่ควรติวในช่วงเวลา 18.00-20.00 น., แต่เรียนท้ังวันเยอะไป, อยากให้เพิ่มระยะเวลา 
การติวให้มากกว่านี ้เพราะนักศึกษาบางคนมีพื้นฐานไมเ่ท่ากัน)  

รวม 177 100.00 
8. สรุปโดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าค่าย         

คร้ังนี้หรือไม่  
  

 พึงพอใจ 173 100.00 
 ไม่พึงพอใจ - - 

รวม 173 100.00 
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ข้อ 8.  สิ่งที่ท่านประทับใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ 
 
ล าดับ สิ่งท่ีท่านประทับใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ความถี่ (คน) 
1. อาจารย์ผู้สอน 

1)  ประทับใจการสอนของอาจารย์   
เช่น สอนเข้าใจง่าย, สอนสนุก, สอนดี, สอนละเอียด, สอนได้ชัดเจน, ตั้งใจสอนอย่าง
เต็มที่, สอนแบบใกล้ชิด, สอนให้ข้อคิดต่าง ๆ, สอนด้วยการให้ความรู้เป็นอย่างดี, การ
สอนที่ท าให้ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน และมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย  

32 

2)  อาจารย์ผู้สอน และบุคลิกภาพของอาจารย์ 
เช่น เป็นกันเอง, ใจดี, การดูแลเอาใจใส่ ให้การช่วยเหลือ, ให้ค าแนะน า, อัธยาศัยดี,  
เสียสละ และดูแลเป็นอย่างดี  

19 

2. รุ่นพี่ผู้พิทักษ์น้องใหม่/พี่เลี้ยง 
1)  พ่ีเลี้ยง และบุคลิกภาพของพี่เลี้ยง 

เช่น การดูแลเอาใจใส่, การเป็นกันเอง, การต้อนรับเป็นอย่างดี, การให้ค าปรึกษาและ
แนะน าที่ดี, น่ารัก, ความทุ่มเทและเสียสละ, มีน้ าใจ และให้ความช่วยเหลือ 

55 

2)  ประทับใจพ่ีเลี้ยง และการสอนของพ่ีเลี้ยง  
เช่น ท าให้ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น, สอนดี, สอนเข้าใจ, สอนแบบใกล้ชิด, สอนละเอียด 
และวิธีการสอน 

11 

3. กิจกรรม 
1) เป็นกิจกรรมที่มีสาระความรู้, ได้รับความรู้เพ่ิมเติม, ได้รับความรู้อย่างเต็มที่, ได้เรียนรู้

ทักษะคณิตศาสตร์ให้เข้าใจมากข้ึน และท าให้ความรู้แน่นมากข้ึน 

31 

2) กิจกรรมนี้ท าให้ได้ทบทวนความรู้เก่าของมัธยมศึกษา ท าให้มีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 3 
3) ประทับใจสถานที่ ห้องสวยมาก 2 

4. อ่ืน ๆ 
1)  ท าให้ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ทั้งในคณะและต่างคณะเพ่ิมข้ึน ได้มิตรภาพและความเป็นกันเอง 

จากอาจารย์ รุ่นพ่ี และเพ่ือน ๆ 
13 

2)  ทางมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 
3)  มีความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับอาจารย์จนท าให้การเข้าค่ายครั้งนี้เป็นไปด้วยดี  1 
4)  การฝึกให้เราเป็นคนตรงต่อเวลา เช่น การทบทวนการเรียนตอนเย็นที่รุ่นพ่ีท าให้  1 
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   ข้อ 9. สิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ ครั้งนี้ 
 
ล าดับที่ สิ่งท่ีควรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ ครั้งนี้ ความถี่ (คน) 
1. อาจารย ์

1)  อาจารย์บางท่านสอนเร็วเกินไป ควรอธิบายให้ช้ากว่านี้ เพราะตามไม่ทัน 11 
2. รุ่นพี่ผู้พิทักษ์น้องใหม่/พี่เลี้ยง 

1)  เพ่ิมพ่ีผู้พิทักษ์ เพราะพ่ีผู้พิทักษ์มีน้อยดูแลได้ไม่ทั่วถึง 5 
2)  พ่ีผู้พิทักษ์สอนเร็วเกินไป 1 

3. เวลา 
1)  ระยะเวลา, ระยะเวลานานเกินไป, ระยะเวลาการเรียนใน 1 วันนานเกินไป, ใน 1 วัน

ไม่ควรเรียนติดกันหลาย ๆ ชั่วโมง, ระยะเวลาในการสอนต่อวันควรน้อยลง  
7 

2)  ควรเพิ่มระยะเวลาในการติวมากกว่านี้ 4 
3)  ควรมีเวลาพักเบรกมากกว่านี้ 1 

4. สถานที ่
 1) ความสะอาด, ในด้านอุปกรณ์ช่วยบรรยาย (จอโฟกัสภาพค่อนข้างมีปัญหา) จอ

โปรเจคเตอร์แสบตา 
2 

 2) ในห้องค่อนข้างร้อนมาก และบางวันแอร์ไม่เย็น 2 
 3) ที่นั่งแคบเกินไป 1 

5. อาหาร 
1)  น่าจะมีอาหารกลางวันเลี้ยง เพราะนักศึกษามีจ านวนมากเวลาเลิกเรียนพร้อมกันท า

ให้ข้าวทีโ่รงอาหารไม่พอ 
6 

2)  น่าจะมีอาหารว่างแจกในช่วงเวลาพัก 5 
6. กิจกรรม 

1) น่าจะมีกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาไม่เครียด 4 
2) ในบางเรื่องเนื้อหาอาจจะแน่น แต่แบบฝึกหัดยังไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร 

อาจจะเริ่มจาก ง่าย-ยาก-ซับซ้อน เสมือนกับเจอเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ 
2 

3) ไม่ควรเรียนวิชาเดียวทั้งวัน ควรมีวิชาอ่ืนสลับบาง 2 
4) เอกสารประกอบการสอนควรมีความทนทาน เพ่ือเก็บไว้ศึกษาได้นานมากขึ้นต่อไป

ในอนาคต 
1 

5) ควรมีการเฉลยโจทย์ที่ท าทุกข้อ เพ่ือที่จะได้กลับไปทบทวนและท าความเข้าใจได้
ด้วยตนเอง 

1 

7. อ่ืน ๆ 
1)  การจัดที่นั่ง ควรให้นั่งที่เดิม  1 
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ข้อ 10. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ล าดับที่ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ความถี่ (คน) 
1. อาจารย ์

1) การติวของวิชาต่าง ๆ ที่จัดติวขึ้น เช่น วิชาคณิตศาสตร์อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่าง
ทุกครั้งในการท าโจทย์ และการอธิบายโดยละเอียด 

1 

2) ควรสอนช้า ๆ เพราะบางคนไม่มีพ้ืนฐานท าให้ตามไม่ทัน 1 
2. รุ่นพี่ผู้พิทักษ์น้องใหม่/พี่เลี้ยง 

1) ควรจะมีรุ่นพี่ผู้พิทักษ์ใหม้ากกว่านี้ เช่น รุ่นพ่ี 1 คนต่อน้อง 5 คน เพราะจะสามารถ
ดูแลน้องได้อย่างทั่วถึง 

1 

2) พ่ี ๆ ผู้พิทักษ์ติวให้น้องท าให้น้องเข้าใจมากกว่าตอนที่ เรียนในห้อง และครั้งหน้า
อยากให้ท าอย่างนี้ต่อไป 

1 

3. อาหาร 
1) ควรมีอาหารกลางวันแจก  2 

4. กิจกรรม 
 1) ควรจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปี เพ่ือได้ความรู้ที่มากขึ้น 7 
 2) ควรมีกิจกรรมสรุก ๆ แทรกระหว่างเรียนบ้าง 3 
 เอกสารควรมีการเว้นหน้าว่างไว้ให้แสดงวิธีท า หรือเพ่ือจดบันทึกต่าง ๆ เพราะเนื้อ

ที่มีไม่เพียงพอ 
1 

 3) ไม่ควรเรียนวิชาเดียวทั้งวัน 1 
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เอกสารประกอบท่ี 12.3.5-2 
สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา 

ของนักศึกษาชั้นปีที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2555 
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 

 

 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ารับการอบรม 2,189 คน (คิดเป็นร้อยละ 75.74 ของ
นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,890 คน) เกี่ยวกับการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 2,092 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.57 ของผู้เข้าอบรม  ผลการวิเคราะห์สรุปว่า นักศึกษาเห็นด้วยอย่างมากเกือบทุกข้อ 
ส่วนข้อที่เห็นด้วยอย่างมากที่สุด คือ กิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการน าไปใช้ในการปรับตัวและเตรียมตัวเพื่อเรียน
ให้ประสบความส าเร็จ และสรุปโดยรวมนักศึกษาร้อยละ 95.36 มีความพึงพอใจในการเข้าอบรม ดังนี้ 

ข้อที่ ประเด็นหรือข้อความที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน      
 ผู้ตอบ 

(คน) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

x  SD 
ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1. การท ากิจกรรมตามส านักวิชาที่
คณาจารย์และรุ่นพี่ในกลุ่มสาขาวิชา
ของนักศึกษามาแนะน าเรื่องต่าง ๆ 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 (วัน
แรกของการจัดค่าย) เป็นกิจกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการ
น าไปใช้ในการปรับตัวและเตรียมตัว
เพื่อเรียนให้ประสบความส าเร็จ 

2,092 980 46.85 1,022 48.85 88 4.21 1 0.05 1 0.05 4.42 0.58 มาก 

2. กิจกรรมอบรมเทคนิคการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาที่จัดให้ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันนี้ วันที่ 30 
พฤษภาคม 2555 เป็นกิจกรรมที่มี
ป ระ โยชน์ต่ อนั กศึ กษา ในการ
น าไปใช้ในการปรับตัวและเตรียม
ตัวเพื่อเรียนให้ประสบความส าเร็จ 

2,088 1,191 57.04 830 39.75 62 2.97 4 0.19 1 0.05 4.54 0.57 มาก
ที่สุด 

3. นักศึ กษา เชื่ อว่ าหากนั กศึ กษา
ปฏิบัติตนตามที่ได้รับการอบรมใน 
2 วันนี้แล้ว นักศึกษาสามารถส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้
ภายในระยะเวลาตามหลักสูตร 4 ปี 
และตามหลักสูตร 6 ปี  ส าหรับ
นักศึกษาแพทยศาสตร ์

2,081 1,168 56.13 798 38.35 109 5.24 2 0.10 4 0.19 4.50 0.62 มาก 

ภาพรวม 2,092           4.49 0.49 มาก 
หมายเหตุ  :   คะแนนเฉลี่ย 1 - 1.50 = น้อยที่สุด ,  1.51 - 2.50 = น้อย , 2.51 - 3.50 = ปานกลาง , 3.51 - 4.50 = มาก ,  
 4.51 - 5.00  = มากที่สุด  

ข้อค าถาม จ านวน ร้อยละ 
4. สรุปโดยรวมนักศึกษามีความพงึพอใจในการเข้าอบรมฯ คร้ังนี้หรือไม่   

 พึงพอใจ 1,995 95.36 
 ไม่พึงพอใจ 3 0.14 
 ไม่ระบ ุ 94 4.49 

รวม 2,092 100.00 

ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

 วิทยากรบรรยายได้ดี ให้แนวคิด และพูดท าให้มีก าลังใจในการเรียน  ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี เพราะ
เป็นกิจกรรมที่ดี ปลูกจิตส านึก สนุก และได้ความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย   
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เอกสารประกอบท่ี 12.4.1-1 

แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตามมติการประชุมคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 

 

ประชุมคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ ครั้งที่ 1 เพื่อก าหนด  
แนวปฏิบัติการสรรหาผู้เหมาะสมสมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 31 มีนาคม 2555 

ภายในสิน้เดือนพฤษภาคม 
2555 

ประชุมคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือก 

เสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ ปลายเดือนมิถนุายน 2555 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัต ิ 30 มิถุนายน 2555 

มหาวิทยาลยัแจ้งเรื่องขอพระราชทานทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาดษุฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

ภายใน 10 กรกฎาคม 2555 

มหาวิทยาลยัจัดท าประกาศผู้ไดร้ับปริญญาดษุฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์/ 
ตัดชุดครุย/เตรียมปริญญาบัตร/จัดท าประกาศเกียรติคุณ 

ภายใน 31 กรกฎาคม 2555 

จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  19 ตุลาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ เสนอชือ่ผู้ที่เหมาะสมสมควรได้รบั 
ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ ์

ประชุมคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือก 

 ส่งรายชื่อให้ส านักวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณา กรณีที่ผู้เสนอชื่อไม่ใช่ส านักวิชา ภายใน 8 มิถุนายน 2555 

15 มิถุนายน 2555 
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เอกสารประกอบท่ี 12.8.1-1 

แผนปฏิบัติโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

เดือน กิจกรรม 
มีนาคม - เมษายน 2555 1. ท าหนังสือถึงคณบดีทุกส านักวิชาเพ่ือให้คณาจารย์ส่งสรุปผล

โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี 2554 และเสนอ
โครงการฯ ใหม่ที่จะด าเนินการในปี 2555 (พร้อมส่งแบบเสนอ
โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่ง ผลงาน) 

สิ้นเดือนเมษายน 2555 2. คณบดีทุกส านักวิชาส่งสรุปผลโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 
ประจ าป ี2554 และเสนอโครงการฯ ใหม่ที่จะด าเนินการในปี 2555 

พฤษภาคม 2555 3. ฝ่ายวิชาการรวบรวมผลงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 
ประจ าปี 2554 และข้อเสนอโครงการฯ ใหม่ที่จะด าเนินการในปี 
2555 เพ่ือจัดท ารายละเอียดสรุปการด าเนินโครงการฯ  

มิถุนายน 2555 4. สรุปการด าเนินโครงการฯ ประจ าปี เสนอต่อสภาวิชาการ 
กรกฎาคม 2555 5. สรุปรายละเอียดโครงการฯ ประจ าปีและข้อเสนอโครงการฯ ปีต่อไป 

และน าขึ้น website ส่วนส่งเสริมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ 
กรกฎาคม 2555 6. จัดส่งผลงานของอาจารย์ให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือ

เผยแพร่และจัดท าฐานข้อมูลผลงานของคณาจารย์ 
 
 



สสว. 12.9.2-1

ล าดบัที่ ครั้งที่ วัน/เดอืน/ปี

จัดส่งวาระการประชมุ 

(ก่อนการประชมุ

3 วันท าการ)

แจ้งมตกิารประชมุ

(หลังการประชมุ

3 วันท าการ)

เวียนรายงานการประชมุ 

(หลังการประชมุ

10 วันท าการ)
1 5/2555 24 พ.ค. 2555 18 พ.ค. 2555 29 พ.ค. 2555 8 มิ.ย. 2555
2 6/2555 28 มิ.ย. 2555 21 มิ.ย. 2555 5 ก.ค. 2555 17 ก.ค. 2555
3 7/2555 26 ก.ค. 2555 20 ก.ค. 2555 31 ก.ค. 2555 8 ส.ค. 2555
4 8/2555 23 ส.ค. 2555 17 ส.ค. 2555 28 ส.ค. 2555 10 ก.ย. 2555
5 9/2555 27 ก.ย. 2555 21 ก.ย. 2555 1 ต.ค. 2555 11 ต.ค. 2555
6 10/2555 25 ต.ค. 2555 18 ต.ค. 2555 30 ต.ค. 2555 6 พ.ย. 2555
7 11/2555 22 พ.ย. 2554 15 พ.ย. 2555 28 พ.ย. 2555 7 ธ.ค. 2555
8 12/2555 27 ธ.ค. 2555 20 ธ.ค. 2555 4 ม.ค. 2556 14 ม.ค. 2556
9 1/2556 24 ม.ค. 2556 17 ม.ค. 2556 30 ม.ค. 2556 5 ก.พ. 2556
10 2/2556 28 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2556 5 ม๊.ค. 2556 19 มี.ค. 2556
11 3/2556 28 มี.ค. 2556 22 ม๊.ค. 2556 3 เม.ย. 2556 9 เม.ย. 2556
12 4/2556 25 เม.ย. 2556 19 เม.ย. 2556 29 เม.ย. 2556 7 พ.ค. 2556

ตารางที ่12.9.2-1 : ขอ้มลูการด าเนินงานประชมุสภาวิชาการ  ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 55 - เม.ย. 56)

              ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2556
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เอกสารประกอบท่ี 12.10.1-1 

แผนปฏิบัติการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

เดือน กิจกรรม 
 
           
ธันวาคม 2554 
 
 
 
 
มกราคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีนาคม 2555 
 
 
 
 

1. การประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน         
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 - ขอข้อมูลปัญหาในการปฏิบัติภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
  ของภาค 2/2554 ก่อนสัปดาห์แรกของการปิดภาคการศึกษา 
  แล้วสรุปรวบรวมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการแก้ไขปัญหา
  พร้อมติดตามผล แล้วเตรียมเพ่ือจัดท าเป็นเอกสารประกอบการ
  ประชุม 
 - ประสานกับศูนย์บริการการศึกษาขอข้อมูลผลการเรียนของ
  นักศึกษา สัปดาห์ที่ 3-5 หลังเปิดภาคการศึกษา  
 - ประสานกับสถานพัฒนาคณาจารย์ขอข้อมูลผลการประเมินการสอน
  ของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน สัปดาห์ที่ 3-5 หลัง
  เปิดภาคการศึกษา 
 - หารือเพ่ือก าหนดวันประชุม โดยก าหนดประมาณ สัปดาห์ท่ี 8-10 
  ของการเปิดภาคการศึกษา 
 - จองห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร 
 - จัดท าก าหนดการประชุม 
 - จัดท าหนังสือขอใช้บริการสุรสัมมนาคารและขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
 - จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณาจารย์ (ผ่านคณบดี) และหน่วยงาน     
   ที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงาน 
 - ท าหนังสือเชิญอธิการบดีเป็นประธานการประชุม เชิญหนว่ยอ่ืน ๆ    
  ที่ต้องรายงานในที่ประชุม คือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 
  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย ข้อมูลผล
  การเรียนของนักศึกษา ข้อมูลผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 
  โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน สรุปปัญหาและรายงานความก้าวหน้า
  การแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติการกิจฯ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอผู้แปลภาษาและประสานงานการแปลเอกสารและการแปลภาษา
  ระหว่างการประชุม 
 - ร่างค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด 
 - จัดเตรียมสถานที่จัดประชุม และประสานงานอ่ืน ๆ  
 - เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรายวัน) 
 -  ประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน         
  ภาคการศึกษาที่ 2/2554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 - จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบ 
  และจัดส่งให้ส านักวิชา สาขาวิชา และหน่วยงานที่เข้าประชุม 
  เพ่ือใช้ในการอ้างอิงต่อไป 
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เดือน กจิกรรม 

 
           
พฤษภาคม 2555 
 
 
 
 
มิถุนายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิงหาคม 2555 
 
 
 
 

2. การประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน         
 ภาคการศึกษาที่ 3/2554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 - ขอข้อมูลปัญหาในการปฏิบัติภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
  ของภาค 3/2554 ก่อนสัปดาห์แรกของการปิดภาคการศึกษา 
  แล้วสรุปรวบรวมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการแก้ไขปัญหา
  พร้อมติดตามผล แล้วเตรียมเพ่ือจัดท าเป็นเอกสารประกอบการ
  ประชุม 
 - ประสานกับศูนย์บริการการศึกษาขอข้อมูลผลการเรียนของ
  นักศึกษา สัปดาห์ที่ 3-5 หลังเปิดภาคการศึกษา  
 - ประสานกับสถานพัฒนาคณาจารย์ขอข้อมูลผลการประเมินการสอน
  ของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน สัปดาห์ที่ 3-5 หลัง
  เปิดภาคการศึกษา 
 - หารือเพ่ือก าหนดวันประชุม โดยก าหนดประมาณ สัปดาห์ท่ี 8-10 
  ของการเปิดภาคการศึกษา 
 - จองห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร 
 - จัดท าก าหนดการประชุม 
 - จัดท าหนังสือขอใช้บริการสุรสัมมนาคารและขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
 - จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณาจารย์ (ผ่านคณบดี) และหน่วยงาน     
   ที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงาน 
 - ท าหนังสือเชิญอธิการบดีเป็นประธานการประชุม เชิญหนว่ยอ่ืน ๆ    
  ที่ต้องรายงานในที่ประชุม คือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 
  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย ข้อมูลผล
  การเรียนของนักศึกษา ข้อมูลผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 
  โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน สรุปปัญหาและรายงานความก้าวหน้า
  การแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติการกิจฯ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอผู้แปลภาษาและประสานงานการแปลเอกสารและการแปลภาษา
  ระหว่างการประชุม 
 - ร่างค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด 
 - จัดเตรียมสถานที่จัดประชุม และประสานงานอ่ืน ๆ  
 - เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรายวัน) 
 -  ประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน         
  ภาคการศึกษาที่ 3/2554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 - จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบ 
  และจัดส่งให้ส านักวิชา สาขาวิชา และหน่วยงานที่เข้าประชุม 
  เพ่ือใช้ในการอ้างอิงต่อไป 
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เดือน กจิกรรม 

 
           
กันยายน 2555 
 
 
 
 
ตุลาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2555 
 
 
 
 

3. การประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน         
 ภาคการศึกษาที่ 1/2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 - ขอข้อมูลปัญหาในการปฏิบัติภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
  ของภาค 1/2555 ก่อนสัปดาห์แรกของการปิดภาคการศึกษา 
  แล้วสรุปรวบรวมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการแก้ไขปัญหา
  พร้อมติดตามผล แล้วเตรียมเพ่ือจัดท าเป็นเอกสารประกอบการ
  ประชุม 
 - ประสานกับศูนย์บริการการศึกษาขอข้อมูลผลการเรียนของ
  นักศึกษา สัปดาห์ที่ 3-5 หลังเปิดภาคการศึกษา  
 - ประสานกับสถานพัฒนาคณาจารย์ขอข้อมูลผลการประเมินการสอน
  ของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน สัปดาห์ที่ 3-5 หลัง
  เปิดภาคการศึกษา 
 - หารือเพ่ือก าหนดวันประชุม โดยก าหนดประมาณ สัปดาห์ท่ี 8-10 
  ของการเปิดภาคการศึกษา 
 - จองห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร 
 - จัดท าก าหนดการประชุม 
 - จัดท าหนังสือขอใช้บริการสุรสัมมนาคารและขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
 - จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณาจารย์ (ผ่านคณบดี) และหน่วยงาน     
   ที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงาน 
 - ท าหนังสือเชิญอธิการบดีเป็นประธานการประชุม เชิญหนว่ยอ่ืน ๆ    
  ที่ต้องรายงานในที่ประชุม คือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 
  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย ข้อมูลผล
  การเรียนของนักศึกษา ข้อมูลผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 
  โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน สรุปปัญหาและรายงานความก้าวหน้า
  การแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติการกิจฯ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอผู้แปลภาษาและประสานงานการแปลเอกสารและการแปลภาษา
  ระหว่างการประชุม 
 - ร่างค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด 
 - จัดเตรียมสถานที่จัดประชุม และประสานงานอ่ืน ๆ  
 - เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรายวัน) 
 -  ประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน         
  ภาคการศึกษาที่ 1/2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 - จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบ 
  และจัดส่งให้ส านักวิชา สาขาวิชา และหน่วยงานที่เข้าประชุม 
  เพ่ือใช้ในการอ้างอิงต่อไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  2 

คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
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คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 
 
มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนส่งเสริม

วิชาการ ประกอบด้วย 
1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ   ประธานคณะท างาน 
 (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ) 
2. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน    คณะท างาน 
3. นางสนทนา  สอิ้งทอง    คณะท างาน 
4. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย   คณะท างาน 
5. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์   คณะท างาน 
6. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า    คณะท างาน 
7. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่    คณะท างาน 
8. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน    คณะท างาน 
9. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก    คณะท างาน 
10. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ    คณะท างานและเลขานุการ 
 
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) จัดท าหรือปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เหมาะสมและ

เป็นปัจจุบัน 
2) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน  
3) เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก 
4) หน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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