


   
                                                                           

                                                           

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของส่วนส่งเสริมวิชาการฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด
ในปีการศึกษา 2556 (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557) ต่อมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งเป็น
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2549 และได้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี โดยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยควรมีและตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยในปีการศึกษา 2556 ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  

ส่วนส่งเสริมวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป 
  

 
  

     (นางสาวจันทนา พรหมศิริ) 
     หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ 

30 เมษายน 2557 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และนวัตกรรม และมีหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม
วิชาการและรองรับงานของฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย ส่วนส่งเสริมวิชาการได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยเริ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นมา และได้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป็นประจ าทุกปี โดยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ควรมีและตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และในปีการศึกษา 2556 ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ ซึ่งใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 สามารถน ามา
สรุปเป็นผลการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนส่งเสริมวิชาการได้ดังนี้  

1. ในภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนส่งเสริมวิชาการอยู่ในระดับดีมาก คือ             
ได้คะแนน 4.94 จากคะแนนเต็ม 5 

2. เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 17 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนผลการประเมิน 5 คะแนน 
ซ่ึงเป็นจุดเด่น จ านวน 16 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 12.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 8) ตัวบ่งชี้ 12.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
   การบินพลเรือน 
 9) ตัวบ่งชี้ 12.3 การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่
   ชั้นปีที่ 1  
 10) ตัวบ่งชี้ 12.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 11) ตัวบ่งชี้ 12.5 การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์
   ในสถาบันอุดมศึกษา 
 12) ตัวบ่งชี้ 12.6 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 13) ตัวบ่งชี้ 12.7 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 14) ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนินงานตามโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 
 15) ตัวบ่งชี้ 12.9 การด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ 
 16) ตัวบ่งชี้ 12.10 การด าเนินงานประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 

และมีตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนผลการประเมิน 4 คะแนน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจากส่วนส่งเสริมวิชาการ 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 

เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิ ไธยใน
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 
ได้มีมติให้ยุบส่วนอ านวยการและจัดตั้งส่วนงานขึ้นใหม่ ชื่อ “ส่วนส่งเสริมวิชาการ” สังกัดส านักงานอธิการบดี 
ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมวิชาการและรองรับงานของฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 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 
และงานประชุมของฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

2) สนับสนุนวิชาการ ท าหน้าที่ เกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการ หลักสูตร สถาบันสมทบ และ
บัณฑิตศึกษา 

3) ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 
4) ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 



 

   2 

4. โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร 

4.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและนวัตกรรม และมีหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
4.2 กำรแบ่งสำยงำน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำย 

 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

 
 
 

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

หัวหน้ำส่วนส่งเสริมวิชำกำร 
(นางสาวจันทนา  พรหมศิริ) 

งำนธุรกำรและ 
กำรประชุม 

งำนสนับสนุน 
วิชำกำร 

งำนโครงกำรและ 
กิจกรรมทำงวิชำกำร 

งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

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 ่

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
และนวัตกรรม 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
และนวัตกรรม 
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4.3 ภำรกิจหลัก 
4.3.1 งำนธุรกำรและกำรประชุม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

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

4.3.2 งำนสนับสนุนวิชำกำร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
งำนหลักสูตร 
- ประสานกับ สกอ. และส านักวิชา ในการด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดท า

หลักสูตร 
- จัดส่งหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้ สกอ. รับทราบ 
- แจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยรับทราบ 
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. ให้ส านักวิชา และผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย

ทราบ 
- ฯลฯ 
งำนระดับปริญญำตรี 
- ดูแลการจัดท าคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี 
- ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ 

ระดับปริญญาตรี 
- ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าประกาศการให้รางวัลส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร และจัดมอบเกียรติบัตร
และรางวัลในพิธีไหว้ครู 

- กลั่นกรองการขออนุมัติน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสาขาวิชาต่าง ๆ 
ระดับปริญญาตรี 

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

- แจ้ง สกอ. รับทราบการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
งำนสถำบันกำรบินพลเรือน (สบพ.) สถำบันสมทบ 
- ประสานงานกับสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบของ มทส. ในเรื่องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

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

งำนสนับสนุนวิชำกำรอื่น ๆ 
- กลั่นกรองการขออนุมัติไปเสนอผลงานต่างประเทศของคณาจารย์  
- งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

4.3.3 งำนโครงกำรและกิจกรรมทำงวิชำกำร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- งานอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา * 
- การด าเนินงานโครงการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานส าหรับ

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

สถาบันอุดมศึกษา 
- การด าเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาใน

เขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต ้
- การด าเนินงานโครงการ 1 อาจารย์ 1 ผลงาน 
- การด าเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพ่ือมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
- การด าเนินงานฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
หมายเหตุ : * งานนี้ได้ย้ายไปอยู่ในความรับผิดชอบของสถานพัฒนาคณาจารย์ ตั้งแต่
 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป 

4.3.4 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
- ประสานการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- ทบทวน/ ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงาน 
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- จัดประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
และปัญหา-อุปสรรคในการท า QA 

- รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 
- บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ผ่านระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย 
- จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน 
- บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินคุณภาพ

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

น าเสนอ SAR ต่อ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สภาวิชาการ 
 สภามหาวิทยาลัย 
 เผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดย สมศ. (อย่างน้อย 
1 ครั้ง ในทุก 5 ปี) 

- จัดท าเอกสารบทสรุปผู้บริหารรายงานการประเมินตนเอง ฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก 

- จัดเวทีสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กรอบระยะเวลาการแก้ไข สรุป
ประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

- ติดตามผลการด าเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก 

- การด าเนินงานจัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน ทุกภาค
การศึกษา 

- เครือข่าย C-เชิงประเด็น เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (C - IQA) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

- งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. บุคลำกร 

ปีการศึกษา 2556 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 และพนักงานธุรการ 2 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2556 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

หน่วย : คน 

จ ำนวนบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม ต่ ำกว่ำ  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

หัวหน้าส่วน - - 1 - 1 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป - 4* 3 - 7 

พนักงานธุรการ 2** - - - 2 

รวม 2 4 4 - 10 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 

* หมายถึง : ปัจจุบันส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน 
** หมายถึง : ปัจจุบันส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
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6. แผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2556 
 (พฤษภำคม 2556 - เมษำยน 2557) 

กิจกรรม ช่วงเวลำ 

1. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 
เพ่ือปรับปรุงตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 

ม.ค. - ก.พ. 57 

2. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ม.ค. - ก.พ. 57 

3. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 

มี.ค. 57 

4. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2556 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน ส าหรับ
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

มี.ค. - เม.ย. 57 

5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 และเสนอคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการพิจารณา 

เม.ย. 57 

6. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 
เพ่ือพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 

พ.ค. 57 

7. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2556 พ.ค. 57 

8. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 ให้ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 
พร้อมบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ
ฐานข้อมูล SAR Online ของ มทส. 

ภายในต้นเดือน  
มิ.ย. 57 

9. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับหน่วยงาน และ
ระดับสถาบัน  

(คณะกรรมการประเมินภายในแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายใน) 

ประเมินระดับหน่วยงำน 
ต้นเดือน ก.ค. 2557

ประเมินระดับสถำบัน
ต้นเดือน ส.ค. 2557 

10. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 

ก.ย. 57 

11. น าเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ต่อที่ประชุม Forum QA 

สัปดาห์ที่ 3  
ของเดือน ต.ค. 57 

12. ด าเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดกิจกรรมเสริม
จุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ต.ค. - ธ.ค. 57 
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7. กิจกรรม/ กำรประชุม/ กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนของส่วนส่งเสริมวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2556 
(พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 

ปีการศึกษา 2556 ส่วนส่งเสริมวิชาการได้จัดกิจกรรมและด าเนินงานเกี่ยวกับการประชุม และให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

รำยช่ือกิจกรรม/กำรประชุม วันที่จัด  งำนที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม/กำรประชุม     

1. จัดประชุมสภาวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง โดยในปีการศึกษา 
2556 มีการประชุมสภาวิชาการ จ านวน 12 ครั้ง 

พ.ค. 56 - เม.ย. 57 งานธุรการและการประชุม 

2. จัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ประจ า 
ปีการศึกษา 2556 

23 พ.ค. 56 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

3. จัดค่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านความรู้ พ้ืนฐาน 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2556 

23 - 27 พ.ค. 56 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบฐานข้อมูล 
SAR Online ของหน่วยงาน" กลุ่มศูนย์/สถาบัน และ
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

27 พ.ค. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

5. จัดมอบเกียรติบัตรและรางวัลส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ผู้มีผลการเรียนเป็น อันดับหนึ่ งของ
หลักสูตร ในพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 

30 พ.ค. 56 งานสนับสนุนวิชาการ 

6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบฐานข้อมูล 
SAR Online ของหน่วยงาน" กลุ่มส านักวิชา 

5 มิ.ย. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

7. จัดประชุมสัมมนาโครงการ "การประกันคุณภาพ
การศึกษากับการพัฒนาองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศสู่
ประชาคมอาเซียน" 

10 มิ.ย. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

8. การจัดประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 

18 มิ.ย. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

9. จัดการประชุมคณะท างานพิจารณายกร่างหลักเกณฑ์
และแนวทางการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 
1/2556 

20 มิ.ย. 56 งานสนับสนุนวิชาการ 

10. การจัดประชุมคณะท างานจัดเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
ครั้งที ่3/2556 

24 มิ.ย. 56 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 
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รำยช่ือกิจกรรม/กำรประชุม วันที่จัด  งำนที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม/กำรประชุม (ต่อ)     

11. จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2555 ระดับหน่วยงาน 

1 - 9 ก.ค. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

12. จัดประชุมคณะท างานทบทวน ปรับปรุง ระบบการ
ประเมิน มทส. ครั้งที่ 1/2556 

11 ก.ค. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

13. จัดประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
2/2556 

19 ก.ค. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

14. จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2555 ระดับสถาบัน 

5 - 7 ส.ค. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

15. จัดการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2555 

8 ส.ค. 56 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

16. การจัดประชุมคณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 1/2556 

19 ส.ค. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

17. จัดการประชุมร่วมกับกองพระราชพิธี และกรมราช
องครักษ์ เพ่ือเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
และพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 ก.ย. 56 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

18. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2555 

19 ก.ย. 56 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

19. จัดการประชุมของฝ่ายพิธีการ ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2555 

27 ก.ย. 56 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

20. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพิธีการ ในพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม
แก่บัณฑิตและพิธีซ้อมใหญ่ในการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2555 และพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2555   

30 ก.ย. -  
1 ต.ค. 2556 

งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

21. ประสานงานการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างภาคีโครงสร้างพ้ืนฐานระดับชาติด้าน e-Science 
กั บ  Worldwide LHC Computing Grid ระห ว่ า ง
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี 
และ European Organization for Nuclear Research 
(CERN) พร้อมทั้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิสิกส์) แก่ ศาสตราจารย์ 
รอล์ฟ ดีเทอร์ ฮอยเออร์ ณ วังสระปทุม กรุงเทพฯ 

10 ต.ค. 56 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 
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รำยช่ือกิจกรรม/กำรประชุม วันที่จัด  งำนที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม/กำรประชุม (ต่อ)     

22. ประชุมคณะท างานดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนส่งเสริม
วิชาการ ครั้งที ่1/2556 

14 ต.ค. 56 งานธุรการและการประชุม 

23. การจั ดป ระชุ ม เพ่ื อ ระดมความคิด เห็ นและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ. (พ.ศ. 2559 - 2563) 

19 พ.ย. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

24. จัดการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

29 พ.ย. 56 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

25. จัดประชุมสัมมนาภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

12 - 13 ธ.ค. 56 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

26. จัด forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2555 

20 ธ.ค. 56 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

27. จัดการประชุมคณะท างานพิจารณาแนวทางการจ้าง
อาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2556 

23 ธ.ค. 56 งานสนับสนุนวิชาการ 

28. จัดการประชุมคณะท างานจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2557 

16 ม.ค. 57 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

29. จัดการประชุมคณะท างานทบทวน ปรับปรุง ระบบ
การประเมิน มทส. ครั้งที่ 1/2557 

24 ม.ค. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

30. จัดการประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2557 

29 ม.ค. 57 งานสนับสนุนวิชาการ 

31. จัดการประชุมคณะท างานทบทวน ปรับปรุง ระบบ
การประเมิน มทส. ครั้งที่ 2/2557 

10 ก.พ. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

32. จัดการประชุมเพ่ือจัดท าข้อมูลวาระเชิงนโยบายของ
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

11 ก.พ. 57 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

33. จัดการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมิน ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 

26 ก.พ. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

34. การให้ความรู้ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ปี การศึ กษา 2556 แก่ ส านั กวิ ชาเทคโนโลยี 
การเกษตร 

4 มี.ค. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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รำยช่ือกิจกรรม/กำรประชุม วันที่จัด  งำนที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม/กำรประชุม (ต่อ)     

35. ประชุมคณะท างานดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนส่งเสริม
วิชาการ ครั้งที ่1/2557 

6 มี.ค. 57 งานธุรการและการประชุม 

36. จัดการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 

13 มี.ค. 57 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

37. จัดการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 

13 มี.ค. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

38. จัดการประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ า
หน่วยงาน ครั้งที ่1/2557 

18 มี.ค. 57 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

39. การให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา แก่ส่วน
การเงินและบัญชี 

28 มี.ค. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

40. จัดการประชุมคณะท างาน Happy Workplace ประจ า
หน่วยงาน ครั้งที ่1/2557 

21 เม.ย. 57 งานธุรการและการประชุม 

41. จัดการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 

30 เม.ย. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 3 คณะ 

หน่วยงำน วันที่ หัวข้อดูงำน 

42. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

17 มิ.ย. 56 1. การให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
สภาวิชาการ  

2. การเตรียมความพร้อม
ของ มทส. ส าหรับระบบ 
QA ในอนาคต 

43. คณะผู้บริหาร บุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

26 ส.ค. 56 การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย 

44. คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11 มี.ค. 57 การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย 
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8. กำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 
2555 (ปีท่ีผ่ำนมำ) 

จุดอ่อน ผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ รับข้อมูลจาก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่ เป็นไปตาม
เป้าหมาย เนื่องจากเกิดความล่าช้าและ
ไม่ถู กต้องในการให้ ข้ อมูลของบาง
หน่วยงาน ท าให้ต้องเสียเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนท าการ
ประมวลผลทุกครั้ง 

 ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจ
ในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ส าหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2557 โดยเชิญเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่มักมี
ความเข้าใจผิดพลาดในการให้ข้อมูล ซึ่งจ าเป็นต้องชี้แจง
รายละเอียดและท าความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ตัวบ่งชี้นั้น ๆ เพ่ือให้หน่วยงานเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและ
ตรงกันในรายละเอียดการให้ข้อมูลตัวบ่งชี้ และเพ่ือรับทราบ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ ในการ
ท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานและ
สถาบัน และได้มีการชี้แจงถึงแผนการก าหนดส่งข้อมูลและ
ระยะเวลาสิ้นสุด เพ่ือเน้นย้ าให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (ระดับสถาบัน)   
 นอกจากนี้แล้วส่วนส่งเสริมวิชาการได้แจ้งให้หน่วยงาน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันสุดท้ายของการส่งข้อมูล อย่างน้อย 1 
สัปดาห์ ผ่านทาง e-mail เพ่ือให้หน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล
ส่งให้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 2 
 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   : กระบวนการพัฒนาแผน   
  ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56) 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 2/2556 วันที่ 2 เมษายน 2556 

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. 2556 ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 
ซ่ึงเมื่อน าผลผลิตของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เท่ากับร้อยละ 91.67 
(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
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละไตรมาส ผ่านระบบการจัดท าแผนและติดตามผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายวางแผน (http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) และฝ่ายวางแผน
จะรวบรวมน าเสนออธิการบดีและคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาต่อไป (ดังเอกสารประกอบท่ี 1.1.1-1) 

8. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ไม่มีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนส่งเสริมวิชาการ  
เนื่องจากการด าเนินงานของส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนด ดังรายงานผล
การด าเนินงานแต่ละไตรมาสในข้อ 7. 

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 2556 
  (หน้า 81) 
 ตารางที่ 1.1.5-1 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56) 
  (หน้า 90) 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1   : ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน   
  ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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
ในหน่วยงาน 

 

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 งานโครงการและกิจกรรมทางวิช าการ 
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 (ดังตารางที่ 7.1.3-1) ซึ่งรายงานการประชุม
ส่วนส่งเสริมวิชาการ สามารถสืบค้นได้ที่ 
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 าเนินงานตามภารกิ จหลักของหน่วยงาน 
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. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และจากการประชุมทั้งภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัยให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบและน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการน าเรื่อง
จากการประชุมประสานงานบริหาร ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการ และความเคลื่อนไหว
ของมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบและน าสู่การปฏิบัติ ซึ่งท าให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทุกคนรับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง 
หัวหน้าส่วนฯ จะมีการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
โดยสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนเข้าร่วมการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ดังตารางที่ 7.1.5-1) และส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดสัมมนาบุคลากรเป็น
ประจ าทุกปีงบประมาณ โดยในแต่ละปีงบประมาณจะมีการมอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วย งาน
รับผิดชอบในการสืบค้นหัวข้อ/ข้อมูลการสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดสัมมนา เรื่อง การสร้างความสุขในการ
ท างาน (Happy Workplace) และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-Life Balance) ใน
วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการทุกคนได้ทราบ
แนวคิดเรื่อง การสร้างความสุขในการท างาน (Happy Workplace) และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน (Work-Life Balance) และเพ่ือให้บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการได้เรียนรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญในการน าแนวคิดเรื่อง การสร้างความสุขในการท างาน (Happy Workplace) และการสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-Life Balance) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ดังเอกสารประกอบที่ 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 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) (หน้า 92) 
ตารางที ่7.1.5-1 ข้อมูลบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
(หน้า 93) 

เอกสารประกอบที่ 7.1.5-2 โครงการสัมมนาบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (หน้า 99) 

เอกสารประกอบที่ 7.1.6-1 แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (good 
governance) (หน้า 102) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2   : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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

กับภารกิจของหน่วยงาน  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1.  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1. และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1. ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการก าหนดประเด็นความรู้ของหน่วยงานในเรื่องการพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือ
น าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดประเด็นย่อยในการจัดการความรู้ 2 ประเด็น ได้แก่ งานสภา
วิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานสภา
วิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา (ดังเอกสารประกอบท่ี 7.2.1-1) 

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด คือ 
บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ จ านวน 10 คน และบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ใช้ข้อมูลงาน
สภาวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะท างานการจัดการ
ความรู้ประจ าหน่วยงาน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 537/2554 

3. บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรม ดูงาน และสัมมนา
ต่าง ๆ และความรู้จากทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการซึ่งจัดประชุมเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยมีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของงานสภาวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา-อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท างาน และมีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมประเด็นความรู้ของงานสภาวิชาการ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในการประชุมคณะท างาน
ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
เพ่ือน าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ  

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการรวบรวมความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ในข้อ 1. โดยบุคลากรที่สนใจ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และค้นหาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานผ่านเว็บไซต์ของ
ส่วนส่งเสริมวิชาการ และหน่วยงานภายนอกสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ ดังนี้ 
4.1 งานสภาวิชาการ มีการรวบรวมขั้นตอนการด าเนินงาน, องค์ประกอบสภาวิชาการ, อ านาจหน้าที่ของ

สภาวิชาการ, ขั้นตอนการเสนอวาระ, ปฏิทินการประชุม, วันเวลาในการประชุม, สรุปมติการประชุม
สภาวิชาการ โดยมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารและเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และมีฐานข้อมูลในการสืบค้นมติสภาวิชาการผ่านเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
(http://web.sut.ac.th/qa/n-council/)  ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทั้งในรูปของไฟล์ pdf และค้นหา
โดยการใช้คีย์เวิร์ด 

4.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารและเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
- นโยบาย/กระบวนการและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
- สรุปเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
- แผนการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา/แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ 
- ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน/ข้อมูลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอก 
- รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน/สรุปผลการประเมินฯ ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน 
- การติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

http://web.sut.ac.th/qa/n-council/)%20%20ซึ่ง
https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=683&bih=802&q=%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&spell=1&sa=X&ei=qGmxU_PKBceJuASPl4C4Ag&ved=0CBgQBSgA
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

- ข่าวเกี่ยวกับการประกันคุณภาพฯ, กิจกรรมการประกันคุณภาพฯ 
- สรุปสาระส าคัญจากที่ประชุม QA Forum และ QA ทอมก 
- ฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน 
- มีระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) Online ของ มทส.   

(http://203.158.4.121:8080/sar2/) โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ บันทึกข้อมูลด้าน QA อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง ซึ่งมีทั้ง
บทสรุปผู้บริหาร บทน า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบในแต่ละ
เกณฑ์การประเมิน จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีที่ผ่านมา ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   

 และมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.), ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.), 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ   

5. ส่วนส่งเสริมวิชาการได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาพัฒนาปรับปรุงในการปฏิบัติงานจริง พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ ให้มีความ
ถูกต้องและทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ โดยส่วนส่งเสริมวิชาการมีคณะท างาน
ติดตามการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งมีการติดตาม 2 เดือน/ครั้ง 

นอกจากนี้ ส่วนส่งเสริมวิชาการได้มีการมอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และค้นคว้าจาก
แหล่งความรู้ภายนอก เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสัมมนา
ภายในหน่วยงาน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันท าหน้าที่เป็นวิทยากร โดยได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง การสร้าง
ความสุขในการท างาน (Happy Workplace) และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-Life 
Balance) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้และน าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
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 106) 

http://203.158.4.121:8080/sar2/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3   : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
  ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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 2556 มีแผนระบบสารสนเทศในการปรับปรุงฐานข้อมูล SAR Online ระดับ
หน่วยงาน และสถาบันให้เหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น เช่น การส าเนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจาก
ปีที่ผ่านมา และเพ่ิมรายละเอียดส าหรับให้ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏในแผนงานการบริหารจัดการ
ภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนา
ระบบการศึกษาอัจฉริยะ ซึ่งปรับปรุงพัฒนาโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(SUT-MIS) (ดังเอกสารประกอบที่ 7.3.1-1) และมีนโยบายจัดท าฐานข้อมูลเพ่ิมอีก 1 ฐาน คือ ฐานข้อมูล
ระบบการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานและ
ระดับสถาบัน     

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 
- ระบบฐานข้อมูลการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพ 

ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน 
- 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 
- ฐานข้อมูลระบบบันทึกรับ - ส่งหนังสือส่วนส่งเสริมวิชาการ  

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

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ  ได้จากดังนี้ 
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 
 นอกจากนี้ ส่วนส่งเสริมวิชาการได้สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการสารสนเทศที่
เผยแพร่บน website ของส่วนส่งเสริมวิชาการ และงานต่าง ๆ โดยสอบถามผ่านทาง e-mail มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.98) (ดังตารางที่ 7.3.3-3) 
     ส่วนระบบฐานข้อมูล SAR Online ได้สอบถามคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสถาบันและระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 ในการเข้าใช้งานระบบ SAR Online มี
ความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86) (ดังเอกสารประกอบที่ 7.3.3-4) 

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 าการ

ส่งข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 4 ด้านขวาของ website ชื่อ 
“ระบบฐานข้อมูล SAR Online”) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.5-2) 

 
 

http://www.sut.ac.th/qa
http://www.sut.ac.th/das
http://web.sut.ac.th/das
http://www.cheqa.mua.go.th/
http://web.sut.ac.th/qa


 26 

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 108) 
ตารางที ่7.3.3-3 ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์

ส่งเสริมวิชาการและงานต่าง ๆ (หน้า 109) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.3-4 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้งานระบบ SAR Online 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (หน้า 110)  
เอกสารประกอบที่ 7.6-2 ผลประเมินความพึงพอใจ “การบริการทั่วไป” ส่วนส่งเสริม

วิชาการ (หน้า 131) 
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) 

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
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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 4 ด้านขวาของ website ชื่อ “ระบบ

ฐานข้อมูล SAR Online”) 
 

 

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 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 

 
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 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล 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 153/2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ า
หน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ให้บุคลากรทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบท่ี 7.4.1-1 
และเอกสารประกอบท่ี 7.4.1-2)  

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 
28 กรกฎาคม 2556 โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของ
ส่วนส่งเสริมวิชาการ (ดังเอกสารประกอบที่ 7.4.2-1) และส่วนส่งเสริมวิชาการจัดประชุมคณะท างาน
บริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 โดยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของส่วนส่งเสริมวิชาการ  (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 7.4.2-2)  

3. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2. (ดังเอกสารประกอบที่ 7.4.2-1 , เอกสารประกอบท่ี 
7.4.2-2 และเอกสารประกอบท่ี 7.4.3-1) 

4. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้ท าการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว 
แต่เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ จึงไม่ต้องท าแผนบริหารความเสี่ยง  

5. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2556 และรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

6. เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง
ของส่วนส่งเสริมวิชาการในปีที่ผ่านมา แต่คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการได้น า
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 และประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2557 มาวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง และน ามาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป อีกทั้งยังมีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน และ
แผนการบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งให้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบท่ี 7.4.6-1)  
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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 7.4.1-1 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 153/2557  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน  
 (หน้า 113) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.1-2 แผนการด าเนินการคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 

2556  (หน้า 124) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.2-1 ค าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง (SUT-RM1) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หน้า 125) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.2-2 ค าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง (SUT-RM1) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หน้า 127) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.3-1 การจัดล าดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์ (SUT-RM3) 
 (หน้า 129)           
เอกสารประกอบที่ 7.4.6-1 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน     

ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (SUT-RM6) 
(หน้า 130)           
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.6  : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส่วนส่งเสริมวิชาการ 
   ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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 4.07 4 คะแนน ค่าเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 มีผู้มารับบริการส่วนส่งเสริมวิชาการในงานที่เกี่ยวข้องและตอบแบบสอบถาม 
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.6-1) จ านวน 63 คน โดยมีผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานส่วน
ส่งเสริมวิชาการอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.07 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 42 66.67 4.13 มาก 4.12 มาก 

2. การประชุมสภาวิชาการ 41 65.08 4.00 มาก 3.98 มาก 

3. การประสานงานด้านหลักสูตร 40 63.49 3.94 มาก 3.95 มาก 

4. งานสนับสนุนวิชาการ 48 76.19 4.06 มาก 4.06 มาก 
5. งานโครงการและกิจกรรมทาง

วิชาการ 
48 76.19 4.07 มาก 4.09 มาก 

ภาพรวมส่วนส่งเสริมวิชาการ 63 100.00 4.07 มาก 4.07 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 ดังเอกสารประกอบที่ 7.6-2 
 
รายการหลักฐาน : 

เอกสารประกอบที่ 7.6-2 ผลประเมินความพึงพอใจ “การบริการทั่วไป” ส่วนส่งเสริมวิชาการ  
   (หน้า 131) 
เอกสารอ้างอิง : 

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

http://web.sut.ac.th/qa/questionaire/
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
  ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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 
ตามค าสั่งฯ ที่  613/2555 ลงวันที่  29 มิถุนายน 2555 (ดังเอกสารประกอบที่  9.1.1-1) มีการประชุม
คณะท างานฯ เพ่ือปรับปรุงตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนส่งเสริมวิชาการให้เหมาะสม
และเป็นปัจจุบัน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ของส่วนส่งเสริมวิชาการทุกปีการศึกษา 

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 ทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2555 

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

คุณภาพภายในหน่วยงาน (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.4-1) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยการติดตามข้อมูลตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมิน เพ่ือน ามาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการทุกปีการศึกษา 
รวมถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในปีการศึกษา 2556 (ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของปีการศึกษา 2555) ส่วนส่งเสริมวิชาการได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหน่วยงาน) ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2556 และได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2556 

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 

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

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

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 เพ่ือสรุปภาพรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่ได้
จากการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีท่าน
อธิการบดีเป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556   

8. ในปีการศึกษา 2556 ได้มีการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
- การให้ความรู้ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 ให้ส านักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557  
- การให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ให้ส่วนการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557  

และมีการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการ
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
- การให้ความรู้เกี่ยวกับงานสภาวิชาการ และการเตรียมความพร้อมของ มทส. ส าหรับระบบ QA ในอนาคต 

แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2556 

- การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แก่คณะผู้บริหาร บุคลากร 
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 

- การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แก่คณาจารย์และบุคลากร
สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2557 

9. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) Online เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบันทึกข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบฐานข้อมูล SAR 
Online ของมหาวิทยาลัย (http://web.sut.ac.th/qa => banner ที่ 4 ด้านขวาของ website ชื่อ “ระบบ
ฐานข้อมูล SAR Online”) ซึ่งระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
จัดเก็บข้อมูลด้าน QA อย่างเป็นระบบ ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และสามารถเข้าถึงเอกสารหลักฐาน 

 

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
http://web.sut.ac.th/qa
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เอกสารประกอบท่ี 9.1.5-1 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

อ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลประกอบด้วย คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมิน
ตนเอง ซึ่งมีทั้งบทสรุปผู้บริหาร บทน า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบในแต่ละ
เกณฑ์การประเมิน จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข ผลการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใช้ระบบ ทั้งผู้บริหารและบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหน่วยงานและระดับ
สถาบัน ซึ่งสามารถศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ รวมถึงรายการ
หลักฐานและเอกสารอ้างอิงของทุกหน่วยงานได้สะดวก ทั้งนี้ มีหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงานส่วน
ส่งเสริมวิชาการได้ให้ความสนใจในระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) Online ดังนี้ 

หน่วยงาน วันที่ 
1. คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
27 กุมภาพันธ์ 2556 

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 3 เมษายน 2556 
3. บุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 26 สิงหาคม 2556 

 

 
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 139)  

เอกสารประกอบที่ 9.1.4-1 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ปีการศึกษา 2556 (หน้า 140) 

เอกสารประกอบที่ 9.1.5-1 การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 (หน้า 141) 
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องค์ประกอบที่ 12  การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1   : การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
  ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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 2556 ส่วนส่งเสริมวิชาการได้จัดท าแผน
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ดังเอกสารประกอบที่ 12.1.1-1) และแจ้งให้
หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ พร้อมกับน าขึ้นเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์   

2. ปีการศึกษา 2556 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 2556 มีการด าเนินการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และมีการ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 โดยหลังจาก
การประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการได้จัดท ารายงานการประชุมและเวียนให้คณะท างาน/คณะกรรมการ
รับรองรายงานการประชุม และน ามติที่ประชุมและข้อเสนอแนะจากการประชุมมาด าเนินการอย่าง
ครบถ้วน  

4. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการท าการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 
จากนั้นน าเสนอที่ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1 ) 
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556  2) คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556  3) สภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2556 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และ 4) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2556 และจัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์และ
เผยแพร่แก่สาธารณชนและผู้ที่เก่ียวข้องภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ใช้ตัวบ่งชี้ตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น input process ตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (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 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

5. มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 กลุ่ม 
คือ  
1) กลุ่มการเรียนการสอน ได้แก่ ส านักวิชา 6 ส านักวิชา ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2556  
2) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้  

2.1) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่ม 1 ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนธานี 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2556  

2.2) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่ม 2 ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศกึษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2556  

2.3) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่ม 3 ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์กิจการ
นานาชาติ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสถานพัฒนาคณาจารย์ ได้รับการประเมิน
ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2556 

3) กลุ่มส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 16 หน่วยงาน ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 1 - 2 
กรกฎาคม 2556  

 โดยคณะกรรมการประเมินฯ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแต่ละ
หน่วยงานอย่างละเอียด พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในแต่ละหน่วยงาน และเมื่อด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้วเสร็จ ทุกหน่วยงานได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

6. มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2556 โดยให้คณะกรรมการประเมินฯ 
เข้าตรวจเยี่ยมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
หน่วยงาน ท าให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบจุดเด่น จุดอ่อน และแนวทางในการพัฒนา
หน่วยงานของตนเอง และเมื่อด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้วเสร็จ ได้จัดท ารายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือเผยแพร่แก่
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป 

7. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการได้สรุปผลที่ได้จาก  
1) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในตัวบ่งชี้ที่ได้ 1 คะแนนและ 2 คะแนน  
2) จุดอ่อน/แนวทางแก้ไขที่ได้จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2555   
3) การด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันที่ 

28 กันยายน 2556  
4) การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555  
5) การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ปีการศึกษา 2553 

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

 และแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาตามตัวบ่งชี้และจุดอ่อนที่เกิดขึ้น เพ่ือก าหนด
มาตรการส าหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการจะมีการ
ติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาตามตัวบ่งชี้และจุดอ่อนที่เกิดขึ้น ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
ในเดือนมีนาคมและกันยายน 

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดประชุมเวที QA เป็นประจ าทุกปี เพ่ือสรุปภาพรวม
ข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่ได้จากการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน และข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน ต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 
โดยการจัดประชุมเวที QA เป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
เนื่องจากเวทีนี้จะเป็นเวทีที่ผู้บริหารจะได้รับรู้ รับทราบปัญหา และให้ข้อคิดเห็นอันจะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน และเพ่ือหน่วยงานจะได้น าผลการประเมินตนเองไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
และโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยในครั้งนี้ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจะประมวลสรุปภาพรวม
ประเด็นที่ส าคัญที่เป็นปัญหาร่วมที่หน่วยงานต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพ่ือการแก้ไขปัญหา
และน ามาอภิปรายร่วมกันกลุ่มละ 40 นาที โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 1) กลุ่มการเรียนการสอน ได้แก่ 
ส านักวิชา 2) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ศูนย์/สถาบัน และ 3) กลุ่มหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี ได้แก่ ส่วน/หน่วยงานต่าง ๆ  

9. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและกันยายน ซึ่งเป็นการติดตาม
ผลการด าเนินงานหลังจากที่ทุกหน่วยงานได้น าผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาและผลจากการประเมิน
คุณภาพภายในของหน่วยงานไปด าเนินการในระยะหนึ่งแล้ว และสรุปผลการติดตามเสนอท่านอธิการบดี 
ซึ่งจากการติดตามพบว่าทุกหน่วยงานได้น าผลไปพัฒนาหน่วยงานท าให้มีผลการด าเนินงานดีขึ้น 

10. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

- การประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 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 ที่เกี่ยวข้ องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผ่านทาง E-mail กลุ่มคน QA  
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (10 ข้อ) 

5 คะแนน 10 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 12.1.1-1 แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหน่วยงาน) 
ปีการศึกษา 2556 (หน้า 142) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.2 : การด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษา 
  ของสถาบันการบินพลเรือน  
  ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1.-3. 1) ปีการศึกษา 2556 มีการเวียนหนังสือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมมาตรฐาน
 การศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ดังนี้ 
 1.1) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ดังนี้ 

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

 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2555 จ านวน 225 ราย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2556 จ านวน 16 ราย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2543 จ านวน 1 ราย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็น
   นักศึกษาตกค้าง เนื่องจากวันที่ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษามีหนี้ค้างช าระกับ   
   สถาบันการบินพลเรือน ต่อมาได้ช าระหนี้แล้ว 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2556 จ านวน 35 ราย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 

 1.1.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน) ทั้งหลักสูตร 4 ปี และ
   ต่อเนื่อง 

 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2555 จ านวน  5 ราย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2555 จ านวน 26 ราย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2556 จ านวน  9 ราย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2556 จ านวน  5 ราย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 

 1.2) ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต จ านวน 1 ราย และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  จ านวน 3 ราย เพ่ือสอนรายวิชาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 
 1.3) ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน 3 ราย เพ่ือสอนรายวิชาในหลักสูตร
  การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 
 1.4) ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต จ านวน 1 ราย และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  จ านวน 1 ราย เพ่ือสอนรายวิชาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 
4. สรุปมติคณะกรรมการจากการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และแจ้งส านักวิชาที่ดูแลหลักสูตร ดังนี้   

- หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ และสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน) ดูแลโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน) ดูแลโดยส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุมโดยดูจากมติที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทย าลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งส านักวิชาที่ดูแลหลักสูตรจะเสนอเรื่องให้พิจารณา 
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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 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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 าเนินงานในการเตรียมความพร้อมด้านการเรียน

ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1   

2. มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านการ เรียน
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 

 

 
 
 
 
 
 



 46 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 
- แผนปฏิบัติการการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 

(ดังเอกสารประกอบท่ี 12.3.1-1) 
- แผนปฎิบัติการโครงการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ดังเอกสาร

ประกอบท่ี 12.3.1-2)   
2. มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษา

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

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

- ค าสั่งฯ ที่  92/2550 ลงวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2550 แต่งตั้ งคณะท างานจัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับ  
อุดมศึกษา ซึ่งเป็นค าสั่งต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และมีการปรับปรุงแต่งตั้งเพ่ิมเติม ตามค าสั่งฯ ที่ 
127/2550 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ค าสั่งฯ ที่ 273/2551 ลงวันที่ 9 เมษายน 2551 และค าสั่งฯ ที่ 
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 
- จัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 

23 - 26 พฤษภาคม 2556 และสอบวัดความรู้ภายหลังการเข้าค่ายฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556  
- จัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดย

นักศึกษาแยกเข้ากลุ่มตามส านักวิชา เพ่ือพบคณบดี คณาจารย์ประจ าส านักวิชา และรับฟังความรู้ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับส านักวิชา และวิธีการเรียนเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในสาขาวิชานั้น ๆ และจัดให้มีการบรรยายรวม 
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เรื่อง “ภูมิใจใน มทส.” และ “เรียนให้ส าเร็จเป็นบัณฑิต มทส.” 

5. มีการประเมินผลกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 
และน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป ดังนี้ 
1) การจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1  

 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์บัณฑิตแบบก้าวหน้า ที่เข้าค่าย จ านวน 2,209 คน เกี่ยวกับการจัดค่ายพัฒนา
ความรู้พ้ืนฐาน มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,464 คน คิดเป็นร้อยละ 66.27 ของผู้เข้าค่าย 
ผลการวิเคราะห์สรุปว่า นักศึกษาร้อยละ 92.68 มีความพึงพอใจในการเข้าค่าย โดยนักศึกษามี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนก่อนเข้าค่าย อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 
2.78 และหลังการเข้าค่าย นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนเพ่ิมขึ้น 
ความเหมาะสมของหลักสูตรการสอน เนื้อหา และเอกสารประกอบการสอน และความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.62, 3.85, 4.00 และ 3.82 ตามล าดับ 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เทคโนโลยีการเกษตร แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ที่เข้าค่าย จ านวน 539 คน เกี่ยวกับ
การจัดค่ายพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 412 คน คิดเป็นร้อยละ 76.44 
ของผู้เข้าค่าย ผลการวิเคราะห์สรุปว่า นักศึกษาร้อยละ 99.03 มีความพึงพอใจในการเข้าค่าย โดย
นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนก่อนเข้าค่ายและหลังการเข้าค่าย 
อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.72 และ 3.45 ตามล าดับ ความเหมาะสมของหลักสูตรการสอน 
เนื้อหา และเอกสารประกอบการสอน และความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
3.66, 3.83 และ 3.65 ตามล าดับ 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีการจัดการ ที่เข้าค่าย จ านวน 314 คน เกี่ยวกับการจัดค่ายพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน มีนักศึกษา
ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 247 คน คิดเป็นร้อยละ 78.66 ของผู้เข้าค่าย ผลการวิเคราะห์สรุปว่า 
นักศึกษาร้อยละ 93.52 มีความพึงพอใจในการเข้าค่าย และไม่ระบุความพึงพอใจ ร้อยละ 6.48  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

โดยนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนก่อนเข้าค่าย อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 2.80 และหลังการเข้าค่ายนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียน
เพ่ิมขึ้น ความเหมาะสมของหลักสูตรการสอน เนื้อหา และเอกสารประกอบการสอน และความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.68, 4.03, 4.21 และ 3.97 ตามล าดับ 

2) การจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากการสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ารับการอบรม 2,362 คน (คิดเป็นร้อยละ 76.49 ของนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ 3,088 คน) เกี่ยวกับการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 2,337 คน คิดเป็นร้อยละ 98.94 ของผู้เข้าอบรม ผลการวิเคราะห์สรุปว่า นักศึกษาเห็นด้วย
อย่างมากในทุกข้อ ได้แก่ การท ากิจกรรมตามส านักวิชาที่คณาจารย์และรุ่นพ่ีในกลุ่มสาขาวิชาของ
นักศึกษามาแนะน าเรื่องต่าง ๆ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 (วันแรกของการจัดค่าย) เป็นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อนักศึกษาในการน าไปใช้ในการปรับตัวและเตรียมตัวเพ่ือเรียนให้ประสบความส าเร็จ 
กิจกรรมอบรมเทคนิคการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่จัดให้ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 
2556 เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการน าไปใช้ในการปรับตัวและเตรียมตัวเพ่ือเรียนให้
ประสบความส าเร็จ และนักศึกษาเชื่อว่าหากนักศึกษาปฏิบัติตนตามที่ได้รับการอบรมใน 2 วันนี้แล้ว 
นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้ภายในระยะเวลาตามหลักสูตร 4 ปี และตาม
หลักสูตร 6 ปี ส าหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ และสรุปโดยรวมนักศึกษา ร้อยละ 94.09 มีความพึงพอใจ
ในการเข้าอบรม (รายละเอียดผลการประเมินทั้ง 2 กิจกรรมอยู่ที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 

 หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีการปรับโครงสร้างผู้บริหารใหม่ โดยได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557) ท าให้มีการโอนกิจกรรมและ
งบประมาณของการจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา และการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้
พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาไปอยู่ใน
ความดูแลของฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ ภายใต้การดูแลของสถานพัฒนาคณาจารย์ และท าให้
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จะถูกตัด
ออกจากตัวบ่งชี้ของส่วนส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  



 49 

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 12.3.1-1 แผนปฏิบัติการการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้

พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี 
2556 (หน้า 144) 

เอกสารประกอบที่ 12.3.1-2 แผนปฏิบัติการโครงการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 (หน้า 147)  

เอกสารประกอบที่ 12.3.2-1 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 886/2551 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานจัดเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐาน
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หน้า 148) 

เอกสารประกอบที่ 12.3.2-2 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 92/2550 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานจัดการอบรมเทคนิคการเรียน ระดับอุดมศึกษา 
(หน้า 152) 

เอกสารประกอบที่ 12.3.3-1 ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้พ้ืนฐาน และการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
(หน้า 156) 

เอกสารประกอบที่ 12.3.3-2 ก าหนดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (หน้า 160) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.4 : การด าเนินงานเกี่ยวกับการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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

สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

4. สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พิจารณาอนุมัติบุคคลที่ควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมจัดท า
ประกาศอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 

5. ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดท าแผน ขั้นตอนและรายละเอียดของการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2555 ของคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 12.4.1-1)  

2. มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่ 513/2556 ลงวันที่ 29 
เมษายน 2556 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 1/2556 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการสรรหาผู้ที่เหมาะสมสมควร

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์  
-  ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เพ่ือพิจารณาผู้ที่เหมาะสมสมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ 
4. เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมสมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือขอความ

เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 3 ท่าน คือ นายเลื่อน  กฤษณกรี วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี แพทยศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ รอล์ฟ ดีเทอร์ ฮอยเออร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ฟิสิกส์) (ดังเอกสารประกอบท่ี 12.4.4-1)  

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส าหรับ
นายเลื่อน  กฤษณกร ีมาเข้าร่วมในวันพิธี แต่เนื่องจากป่วย จึงไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ 
และศาสตราจารย์ รอล์ฟ ดีเทอร์ ฮอยเออร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิสิกส์) เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ European Organization for Nuclear Research (CERN) ภายใต้ Worldwide 
LHC Computing Grid (WLCG) ณ วังสระปทุม วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 
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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 164)   

เอกสารประกอบที่ 12.4.2-1 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 513/2556 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 (หน้า 165) 
เอกสารประกอบที่ 12.4.4-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ให้ปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หน้า 166) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.5 : การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์ 
  ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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 และมีการประสานงานระหว่างผู้รับทุนฯ กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 

 - การแจ้งแนวปฏิบัติของผู้รับทุนที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปริญญาเอกใน
ประเทศ และปริญญาเอกในประเทศ-ต่างประเทศ 

 - การขอขยายเวลาการศึกษาต่อของผู้รับทุนฯ จ านวน  3 ราย 
 - รายงานความก้าวหน้าและค่าใช้จ่ายของผู้รับทุนปริญญาเอก ปริญญาเอกใน-ต่างประเทศ ไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 5 ราย 
 - รายงานการส าเร็จการศึกษาของผู้รับทุนฯ จ านวน 4 ราย 
 - รายงานแผนการสอบวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนฯ จ านวน 4 ราย 
 - รายงานการใช้งบประมาณของผู้รับทุนฯ จ านวน 4 ราย 
 
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 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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 2556 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 

จัด 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 2556 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 าเนาให้ส่วนการเงินและบัญชีทราบเพ่ือตรวจสอบอัตราเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
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 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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 ขอ้ 

 
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 2556 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 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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 าฐานข้อมูลผลงานของคณาจารย์  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ปีการศึกษา 2556 (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 12.8.1-1) 

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการแจ้งส านักวิชาเพ่ือให้คณาจารย์ส่งสรุปผลโครงการฯ ประจ าปี 2555 โดยจัดส่งให้
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 44 โครงการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จ านวน 12 โครงการ ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 35 โครงการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 75 โครงการ ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ จ านวน 8 โครงการ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 28 โครงการ รวมทั้งสิ้น 202 โครงการ และ
ข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปี 2556 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 43 โครงการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
จ านวน 8 โครงการ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 38 โครงการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 71 โครงการ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 6 โครงการ และส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 
25 โครงการ รวมทั้งสิ้น 191 โครงการ 

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการรวบรวมผลงานโครงการฯ ประจ าปี 2555 และข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปี 2556 
จากส านักวิชาต่าง ๆ และจัดท าสรุปผลงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี 2555 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการเสนอรายงานโครงการฯ ประจ าปี 2555 ต่อสภาวิชาการเพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 

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

6. จัดส่งผลงานของอาจารย์ให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือเผยแพร่และจัดท าฐานข้อมูลผลงานของ
คณาจารย์ (ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 38 โครงการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จ านวน 8 โครงการ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 33 โครงการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 58 โครงการ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 6 โครงการ และส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 16 โครงการ รวม
ทั้งสิ้น 159 โครงการ) ทั้งนี้ ได้น าข้อมูลสรุปผลงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี 2555 และ
สรุปข้อเสนอโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี 2556 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 แผนการด าเนินการโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 
 ประจ าปีการศึกษา 2556 (หน้า 167)   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.9 : การด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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 ทราบเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลอ้างอิง  

7. น าสรุปมติสภาวิชาการข้ึนเว็บไซต์ของส่วนส่งเสริมวิชาการเพ่ือการสืบค้น  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดท าแผนการประชุมสภาวิชาการทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2556 ก าหนด
แผนการประชุมสภาวิชาการ จ านวน 12 ครั้ง (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) 

2. ปีการศึกษา 2555 มีการจัดประชุมสภาวิชาจ านวน 12 ครั้ง จากแผนที่ตั้งไว้จ านวน 12 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 ทราบเพื่อเก็บเป็นข้อมูลอ้างอิง 

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 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
  (หน้า 168) 
 
 
 

http://web.sut.ac.th/qa/n-council/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.10 : การด าเนินงานประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน  
  ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) 
 
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 2556 ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดประชุม จ านวน 3 ครั้ง ตามแผนการประชุมที่ตั้งไว้ โดยจัดการประชุม 
ดังนี้  

 - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 จัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาค
การศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555    

 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 จัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของ
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556    

 - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 จัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

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 8 สิงหาคม 2556 27 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 26 กันยายน 2556 
ครั้งที่ 2 วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2556 17 ธันวาคม 2556 ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 
ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มีนาคม 2557 10 เมษายน 2557 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 

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 แผนการด าเนินการการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัด 
การเรียนการสอน ประจ าปี พ.ศ. 2556 (หน้า 169) 
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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 4.07 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

ครบทุกข้อ 
(10 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุม
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน 

5 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.3 การ เตรี ยมความพร้ อมด้ 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   5.00 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ   4.94 คะแนน 
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จากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 
เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 เพื่อดูพัฒนาการ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ครบทุกข้อ 

(8 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(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 5 ข้อ 

 
(4 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส่วน

ส่งเสริมวิชาการ 
ค่าเฉลี่ย 4.08 
(4 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 3.91 
(4 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 4.07 
(4 คะแนน) 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 7 
4.60 

(ดีมาก) 
4.80 

(ดีมาก) 
4.80 

(ดีมาก) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
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) 

9 ข้อ 
(4 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(10 ข้อ) 

(5 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 2554 ปี 2555 ปี 2556 
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนินงานตามโครงการหนึ่ ง

อาจารย์หนึ่งผลงาน 
ครบทุกข้อ 

(6 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) 
4.90 

(ดีมาก) 
5.00 

(ดีมาก) 

เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ 
4.88 

(ดีมาก) 
4.88 

(ดีมาก) 
4.94 

(ดีมาก) 
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ส่วนที่ 3  

จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
 
ปีการศึกษา 2556 ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนส่งเสริมวิชาการอยู่ในระดับดีมาก คือ ได้คะแนน 4.94 จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 17 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่ไดค้ะแนนผลการประเมิน 5 คะแนน ซึ่ง
เป็นจุดเด่น จ านวน 16 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 12.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 8) ตัวบ่งชี้ 12.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการบิน 
   พลเรือน 
 9) ตัวบ่งชี้ 12.3 การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1  
 10) ตัวบ่งชี้ 12.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 11) ตัวบ่งชี้ 12.5 การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน
   สถาบันอุดมศึกษา 
 12) ตัวบ่งชี้ 12.6 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 13) ตัวบ่งชี้ 12.7 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 14) ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนินงานตามโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 
 15) ตัวบ่งชี้ 12.9 การด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ 
 16) ตัวบ่งชี้ 12.10 การด าเนินงานประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 

และมีตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนผลการประเมิน 4 คะแนน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากส่วนส่งเสริมวิชาการ 
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จากรายละเอียดของผลการประเมินการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สรุป
จุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของส่วนส่งเสริมวิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 

 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ 
ในองค์ประกอบ 

ไม่มี ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ 
ในองค์ประกอบ 

ไม่มี 

7. การบริหารและการจัดการ 1. บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ
มีการด าเนินงานแบบร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา 
และร่วมแก้ปัญหา 

2. ส่ วนส่ งเส ริมวิ ช าการมี
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประโยชน์
ต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นปัจจุบัน 

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

1. บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ
ควรจัดท าคู่มือการด าเนินงาน
ให้ครบถ้วนทุกงาน เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นการ
สื่อสารแนวทางการด าเนินงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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
และนวัตกรรม การประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดค่าย
พั ฒ น าค วาม รู้ พ้ื น ฐ าน
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 การจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ, ผู้สอน
ปฏิบัติการ, คณาจารย์บัณฑิต 
การกลั่นกรองเรื่อง เพ่ือ
เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
เป็นต้น 

ไม่มี 
 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ 
ในองค์ประกอบ 

ไม่มี 
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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 2556 

แผนงาน : แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่มาตรฐานสากล : การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง  

งาน/โครงการ : 0101204 - โครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  

หน่วยงาน : 0020100 - ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

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

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ผลผลิต : การพัฒนาพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
- ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปี
ที่ 1 ที่สอบผ่านหลังการเข้าค่ายและมีความรู้
ในรายวิชาพื้นฐานดีขึ้น  

ร้อยละ 60 62.02 103.37 ไตรมาสที่ 1 และ 2 
  - ยังไม่ถึงก าหนดเวลาด าเนินการ จะทราบผลใน
ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 3 
  - จัดค่ายเตรยีมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 23-26 พฤษภาคม 2556 และจดัสอบ
วัดความรู้ภายหลังการเข้าค่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 
2556 มีนักศึกษาเข้าค่ายฯ และสอบวัดความรู้ 
จ านวน 3,062 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.16 ของ
นักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 3,088 คน) 
และมีนักศึกษาสอบผ่าน 50% จ านวน 1,899 คน 
(จากจ านวนนักศึกษาเข้าสอบ 3,062 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.02%)   

      

 

 

 

 



 

 

แผนงาน : แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  

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 1 100.00 ไตรมาสที่ 2 
  - งานสนับสนุนวิชาการ มีการปรับปรุงประกาศฯ 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้เกษียณอายุที่เป็นอาจารย์
พิเศษและหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2556 
ไตรมาสที่ 3  
  - งานสนับสนุนวิชาการมีการปรบัปรุงประกาศฯ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของนักศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 19 
มิถุนายน 2556 
ไตรมาสที่ 4 
  - งานสนับสนุนวิชาการมีการปรบัปรุงระเบยีบฯ 
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับสถาบันการบิน
พลเรือน พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2556  

      

 

ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร  ระดับ  3.90 3.91 100.26 ไตรมาสที่ 4 

  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการได้สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการผ่านเว็บไชตส์่วนสง่เสริมวิชาการ 
http://web.sut.ac.th/qa/questionaire/ โดย
เก็บข้อมูลในเดือนเมษายน 2556 และมผีู้ใช้บริการ
ที่ตอบแบบสอบถามฯ จ านวน 63 คน โดยมผีล
ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานส่วน
ส่งเสริมวิชาการอยู่ในระดับมาก ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.91 
จากคะแนนเตม็ 5  

      

 

 



 

 

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

ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ 
- จ านวนงานท่ีมีการปรับปรุงให้มลีักษณะการ
ให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จไดส้ าเร็จเป็น
รูปธรรม  

งาน  2 2 100.00 ไตรมาสที่ 1 
  - งานประกันคณุภาพการศึกษา มีการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันฯ ได้ทางเว็บไซตส์่วน
ส่งเสริมวิชาการ นอกจากน้ี สถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) ได้
พัฒนาระบบ SAR Online ให้ฝ่ายวิชาการ งาน
ประกันฯ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ บันทึกข้อมูล SAR 
ผ่านระบบ Online โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2555 เป็นต้นไป ซึ่งระบบนี้ช่วยให้ผู้บริหารตดิตาม
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ง่ายและสะดวกต่อ
การสืบค้นข้อมลู รายการหลักฐานในแต่ละตัวบ่งช้ี 
และสามารถดูแนวปฏิบตัิที่ดีของหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อน ามาปรับปรุงหน่วยงานของตนเองได ้ 
  - งานประชุมสภาวิชาการ มีการค้นหามตสิภา
วิชาการผ่านเว็บไซตส์่วนส่งเสรมิวชิาการ http:// 
web.sut.ac.th/das/  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงาน : แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  

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 1 
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการได้จัดท าฐานข้อมูลการ
สืบค้นมตสิภาวิชาการเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง   

      

 

ผลผลิต : แผนกลยุทธ์หน่วยงาน 
- ร้อยละของความส าเรจ็ของการจัดท าแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน   

ร้อยละ 100 - - ไตรมาสที่ 4 
  - ยังไม่มีการด าเนินการ แตส่่วนส่งเสริมวิชาการ 
มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการ 5 ปี พ.ศ. 2555 - 
2559 ของหน่วยงาน  

      

 

- ร้อยละของความส าเรจ็ของการน าแผนสู่การ
ปฏิบัต ิ 

ร้อยละ 100 100 100.00 ไตรมาสที่ 1 
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการ โดยงานทั้ง 4 งาน 
ประกอบด้วย งานธุรการและการประชุม, งาน
สนับสนุนวิชาการ, งานโครงการและกิจกรรมทาง
วิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้
ด าเนินงานตามแผนงานประจ าของหน่วยงาน
ประจ าไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2555) 
แล้วประมาณ 90 % ซึ่งยังมีแผนงานท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการประมาณ 10%   

      

 

 



 

 

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

     ไตรมาสที่ 2 
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการ โดยงานทั้ง 4 งาน 
ประกอบด้วย งานธุรการและการประชุม, งาน
สนับสนุนวิชาการ, งานโครงการและกิจกรรมทาง
วิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้
ด าเนินงานตามแผนงานประจ าของหน่วยงาน
ประจ าไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มนีาคม 2556) 
แล้วประมาณ 95 % ซึ่งยังมีแผนงานท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการประมาณ 5% 
ไตรมาสที่ 3 
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการ โดยงานทั้ง 4 งาน 
ประกอบด้วย งานธุรการและการประชุม, งาน
สนับสนุนวิชาการ, งานโครงการและกิจกรรมทาง
วิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้
ด าเนินงานตามแผนงานประจ าของหน่วยงาน
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2556) 
แล้วประมาณ 95 % ซึ่งยังมีแผนงานท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการประมาณ 5% 
ไตรมาสที่ 4 
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการ โดยงานทั้ง 4 งาน 
ประกอบด้วย งานธุรการและการประชุม, งาน
สนับสนุนวิชาการ, งานโครงการและกิจกรรมทาง
วิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้
ด าเนินงานตามแผนงานประจ าของหน่วยงาน
ประจ าไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2556) 
แล้วประมาณ 95 % ซึ่งยังมีแผนงานท่ีอยู่ระหว่าง

      

 



 

ด าเนินการประมาณ 5% 
 

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

ผลผลิต : การประกันคุณภาพการศึกษา 
- ระดับผลการประเมินการประกนัคุณภาพ
ด้านการบริหารจดัการ   

ระดับ 4.75 4.80 101.05 ไตรมาสที่ 1 และ 2 
  - ยังไม่ถึงก าหนดเวลาด าเนินการ จะทราบผลใน
ไตรมาสที่ 4 
ไตรมาสที่ 4  
  - มหาวิทยาลัยใช้ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ทุกตัวบ่งช้ี 
จ านวน 23 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็น input process และ 
ตัวบ่งช้ีของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
จ านวน 18 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็น output/outcome 
เพื่อให้ครอบคลุม input process และ 
output/outcome นอกจากน้ียังมีตัวบ่งช้ีตาม
นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จ านวน  
2 ตัวบ่งช้ี และผนวกรวมตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย 
จานวน 8 ตวับ่งช้ี รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ  
51 ตัวบ่งช้ี โดยครอบคลุมปจัจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพ
อย่างครบถ้วน ทั้งปัจจัยน าเข้า ปัจจัยกระบวนการ 
และปัจจยัผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยในภาพรวมผลการ
ประเมินตนเองของ มทส. ปีการศกึษา 2555 อยู่ใน
ระดับดีมาก คือได้คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.80 
จากคะแนนเตม็ 5 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

ผลผลิต : การจัดการความรู้ 
- จ านวนผลงานท่ีเกิดจากการจดัการความรู้
และมีการน าไปใช้จริง   

ผลงาน 1 1 100.00 ไตรมาสที่ 1 
  - มีผลงานท่ีเกิดจากการจัดการความรู้เรื่องการมี
องค์ความรู้ในการพัฒนาการให้บรกิารแบบ
เบ็ดเสร็จ เพื่อน าไปสู่การบริการทีม่ีประสิทธิภาพ 
โดยมีการน าไปใช้จริงจ านวน 2 งาน คืองานสภา
วิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
การอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
(web.sut.ac.th/das/) และมีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง  

      

 

ผลผลิต : การบริหารความเสี่ยง 
- ร้อยละของการจดัท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงท่ีด าเนินงานแล้วเสร็จสมบรูณ ์  

ร้อยละ 100 100 100.00 ไตรมาสที่ 1 
  - ส่วนส่งเสรมิวิชาการมีแผนบรหิารความเสี่ยง 
เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานการบริหาร
ความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

      

 

- ร้อยละของความส าเรจ็ของการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานตามแผน   

ร้อยละ 80 80 100.00 ไตรมาสที่ 4 
  - ประชุมคณะท างาน 1 ครั้ง เมือ่วันท่ี 25 
กรกฎาคม 2556 เพื่อจัดท ารายงานการบริหาร
ความเสีย่ง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยส่วนส่งเสริมวิชาการ 
มีความเสี่ยง 1 รายการตามแบบฟอร์ม SUT-RM1, 
SUT-RM2 และ SUT-RM3 ส่งให้เลขานุการ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหาวิทยาลัย

      

 



 

เทคโนโลยีสรุนาร ี 
 

 

แผนงาน : แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย : การเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  

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 1  
  - งานต่าง ๆ ทั้ง 4 งาน (งานธุรการและการ
ประชุม, งานสนับสนุนวิชาการ, งานโครงการและ
กิจกรรมทางวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา) ของส่วนส่งเสริมวิชาการ ไดล้ดต้นทุน
การท างานจากการใช้กระดาษมาเป็นการสื่อสาร 
และการส่ง-รับงานกับหน่วยงานตา่ง ๆ ผ่านทาง  
E-mail และ website ส่วนส่งเสรมิวิชาการ 
ไตรมาสที่ 2 
  - งานต่าง ๆ ทั้ง 4 งาน (งานธุรการและการ
ประชุม, งานสนับสนุนวิชาการ, งานโครงการและ
กิจกรรมทางวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา) ของส่วนส่งเสริมวิชาการ ไดล้ดต้นทุน
การท างานจากการใช้กระดาษมาเป็นการสื่อสาร 
และการส่ง-รับงานกับหน่วยงานตา่ง ๆ ผ่านทาง  
e-mail และ website ส่วนส่งเสรมิวิชาการ รวมถึง
ลดการใช้กระดาษท่ีไม่จ าเป็นในการประชุมสภา
วิชาการ โดยการใช้การประชุมอเิล็กทรอนิกส์  

      

 



 

(e-meeting) รวมทั้งเชิญประชุมและส่งรายงาน
การประชุมให้คณะกรรมการพิจารณารับรอง
รายงานทาง e-mail 

 

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด หน่วย
นบั 

แผน ผล ร้อยละ รายละเอียดผลการด าเนินงานระดับตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

     ไตรมาสที่ 3 
  - งานต่าง ๆ ทั้ง 4 งาน (งานธุรการและการ
ประชุม, งานสนับสนุนวิชาการ, งานโครงการและ
กิจกรรมทางวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา) ของส่วนส่งเสริมวิชาการ ไดล้ดต้นทุน
การท างานจากการใช้กระดาษมาเป็นการสื่อสาร 
และการส่ง-รับงานกับหน่วยงานตา่ง ๆ ผ่านทาง  
e-mail และ website ส่วนส่งเสรมิวิชาการ รวมถึง
ลดการใช้กระดาษท่ีไม่จ าเป็นในการประชุมสภา
วิชาการ โดยการใช้การประชุมอเิล็กทรอนิกส์  
(e-meeting) รวมทั้งเชิญประชุมและส่งรายงาน
การประชุมให้คณะกรรมการพิจารณารับรอง
รายงานทาง e-mail 
ไตรมาสที่ 4 
  - งานต่าง ๆ ทั้ง 4 งาน (งานธุรการและการ
ประชุม, งานสนับสนุนวิชาการ, งานโครงการและ
กิจกรรมทางวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา) ของส่วนส่งเสริมวิชาการ ไดล้ดต้นทุน
การท างานจากการใช้กระดาษมาเป็นการสื่อสาร 
และการส่ง-รับงานกับหน่วยงานตา่ง ๆ ผ่านทาง  
e-mail และ website ส่วนส่งเสรมิวิชาการ รวมถึง
ลดการใช้กระดาษท่ีไม่จ าเป็นในการประชุมสภา

      

 



 

วิชาการ โดยการใช้การประชุมอเิล็กทรอนิกส์  
(e-meeting) รวมทั้งเชิญประชุมและส่งรายงาน
การประชุมให้คณะกรรมการพิจารณารับรอง
รายงานทาง e-mail  



สสว. 1.1.5-1

ตารางที่ 1.1.5-1  :  การปฏบิตัิงานตามแผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)

  1. โครงการเตรียมความพร้อมด้านความรูพ้ื้นฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปทีี่ 1

1.1 ผลผลิต : การพัฒนาพ้ืนฐานความรูนั้กศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

1.1.1
 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปทีี่ 1 
 ที่สอบผ่านหลังการเข้าค่ายและมีความรู้ในรายวิชา
 พื้นฐานดีขึน้

ร้อยละ 60 ร้อยละ 62.02 103.37

  2. งานบริหารทั่วไป

2.1 ผลผลิต : การปรับปรุงกฎระเบยีบ ข้อก าหนดประกาศและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

2.1.1

 จ านวนกฎระเบยีบ ข้อบงัคับ ข้อก าหนดประกาศและ
 กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับหน่วยงานได้รับการ
 ปรับปรุงใหเ้ปน็ปจัจุบนัและสอดคล้องกับอัตลักษณ์
 ของมหาวิทยาลัย

1 เร่ือง 1 เร่ือง 100.00

2.2 ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ
2.2.1  ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 3.90 ระดับ 3.91 100.26

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

3.2.2  ร้อยละของความส าเร็จของการน าแผนสู่การปฏบิติั ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00

3.3 ผลผลิต : การประกันคุณภาพการศึกษา

3.3.1
 ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการ
 บริหารจัดการ

ระดับ 4.75 ระดับ 4.80 101.05

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
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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 2556

หมายเหตุ : * ในการค านวณร้อยละของผลผลิตเทยีบกับเปา้หมายโดยเฉล่ีย หากตัวชี้วัดใดผลผลิตเกินเปา้หมาย ถือว่าบรรลุเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ 100

91.67
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สสว. 7.1.3-1

ตารางที ่7.1.3-1 : ขอ้มลูการประชมุบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ และจ านวนบุคลากรทีเ่ขา้ประชมุ

                        ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57)

ล าดบัที่ ครั้งที่ วัน/เดอืน/ปี
จ านวนบุคลากร

ทีเ่ขา้ประชมุ (คน)

ร้อยละจ านวนบุคลากร

ทีเ่ขา้ประชมุ

1 4/2556 29 กรกฎาคม 2556 9 90.00

2 5/2556 4 กันยายน 2556 9 90.00

3 6/2556 20 พฤศจิกายน 2556 10 100.00

4 7/2556 23 ธันวาคม 2556 10 100.00

5 1/2557 28 กุมภาพันธ์ 2557 8 80.00

6 2/2557 18 มีนาคม 2557 10 100.00

6 93.33

ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2557

หมายเหต ุ :  ปีการศึกษา 2556 ส่วนส่งเสริมวิชาการมีบุคลากรทัง้ส้ิน 10 คน

ภาพรวมบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการทีเ่ขา้ประชมุ
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สสว. 7.1.5-1

1. การประชุมสัมมนา เร่ืองนโยบายและแนวทาง

การก ากับคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ของ สกอ. ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ

7 พ.ค. 56 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

2. อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการความเส่ียง 29 พ.ค. 56 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส.  1. นางสนทนา  สอิ้งทอง

2. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน

3. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา

ทอมก คร้ังที่ 2/2556 และเข้าร่วมประชุมสัมมนา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ 

EdPEx ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

31 พ.ค. 56 คณะท างานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ที่ประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ (ทอมก)

 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

4. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ Show & Share on 

TQA

20 พ.ค. 56 ส่วนแผนงาน มทส.  1. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

2. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

3. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

4. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

5. ประชุมกลุ่มเสวนา quality assurance forum 

คร้ังที่ 3/2556 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

7 ม.ิย. 56 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

6. ประชุมสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “การประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. และ

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา”

26 ม.ิย. 56 สมาคมสภามหาวิทยาลัย 

(ประเทศไทย) (สสมท)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

7. อบรมการใช้งานระบบแฟกซ์เซิร์ฟเวอร์ (Fax 

Server)

12 ก.ค. 56 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส.  1. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน

2. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก

8. อบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 17 ก.ค. 56 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส.  1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

9. ประชุมกลุ่มเสวนา quality assurance forum 

คร้ังที่ 4/2556 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

2 ส.ค. 56 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

10. อบรมการเลือกใช้เคร่ืองมือการจัดการความรู้ 

(Tools Knowledge Management)

14 - 15 ส.ค. 56 คณะกรรมการบริหาร

จัดการความรู้ มทส.
 1. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

11. อบรมการบริหารจัดการระบบ Web Server 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

23 ส.ค. 56 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส.  1. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

ตารางที่ 7.1.5-1 : ข้อมูลบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                        ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57)

รายชื่อกิจกรรม/หลักสูตร วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเภทของ

หลักสูตร

การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการ/อบรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตร
หลักสูตร

ภายใน

หลักสูตร

ภายนอก
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สสว. 7.1.5-1

รายชื่อกิจกรรม/หลักสูตร วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเภทของ

หลักสูตร

การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการ/อบรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตร
หลักสูตร

ภายใน

หลักสูตร

ภายนอก

12. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ทอมก คร้ังที่ 3/2556 และ

ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง

“การประกันคุณภาพหลักสูตร” ณ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา

29 - 30 ส.ค. 56 คณะท างานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ที่ประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ (ทอมก)

 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

13. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมและการ

ท างาน (รุ่นที่ 2)

11 ก.ย. 56 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส.  1. นางสนทนา  สอิ้งทอง

2. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์

14. ประชุมกลุ่มเสวนา quality assurance forum 

คร้ังที่ 5/2556 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

13 ก.ย. 56 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

15. อบรมการใช้งานระบบ E-Document II เบื้องต้น

ส าหรับพนักงานธุรการ

19 ก.ย. 56 สถานส่งเสริมและพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ มทส.

 1. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน

2. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก

16. การพัฒนาสร้างเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานด้วย Joomla 

2.5

20 ก.ย. 56 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส.  1. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

17. ประชุมกลุ่มเสวนา quality assurance forum 

คร้ังที่ 6/2556 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

21 ต.ค. 56 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

18. ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ

จัดการความรู้ ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา

23 ก.ย. 56 คณะกรรมการบริหาร

จัดการความรู้ มทส.
 1. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

19. ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี

และสวิสเซอร์แลนด์ ของที่ประชุมกลุ่มเสวนา quality

 assurance forum

30 ก.ย. - 7 ต.ค. 56 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

20. ประชุม “รับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 

ระดับอุดมศึกษา”

25 ต.ค. 56 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

 (สมศ.)

 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

21. อบรมการสร้างเว็บบล็อกด้วย WordPress 

ส าหรับการพัฒนาองค์กร

25 ต.ค. 56 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส.  1. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

2. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก

22. ประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2556”

7 - 8 พ.ย. 56 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

 (สมศ.)

 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

3. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

4. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

5. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่
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สสว. 7.1.5-1

รายชื่อกิจกรรม/หลักสูตร วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเภทของ

หลักสูตร

การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการ/อบรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตร
หลักสูตร

ภายใน

หลักสูตร

ภายนอก

23. ประชุมสัมมนาเร่ือง “แนวทางการน าเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้

ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”

25 พ.ย. 56 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

3. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

4. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

5. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

24. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทอมก คร้ังที่ 4/2556 และประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้

เกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 ของ สมศ. ณ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

26 - 27 พ.ย. 56 คณะท างานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ที่ประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ (ทอมก)

 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

25. อบรมการจัดท าเว็บไซต์ทั่วไป 4 ธ.ค. 56 ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.  1. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

2. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก

26. ประชุมกลุ่มเสวนา quality assurance forum 

คร้ังที่ 7/2556 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

6 ธ.ค. 56 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

27. อบรมการจัดท าเว็บไซต์ด้วย Wordprerss 11 ธ.ค. 56 ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.  1. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

2. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก

28. ประชุมกลุ่มเสวนา quality assurance forum 

คร้ังที่ 7/2556 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

16 ธ.ค. 56 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

29. อบรมการจัดท าเนื้อหาเว็บไซต์ 18 ธ.ค. 56 ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.  1. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

2. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก

30. ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาการพัฒนา

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 

คร้ังที่ 1/2557

9 ม.ค. 57 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

31. ประชุมกลุ่มเสวนา quality assurance forum 

คร้ังที่ 1/2557 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

10 ม.ค. 57 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

32. ประชุม “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข

ในการท างาน (Routine to Happiness : R2H)”

15 ม.ค. 57 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส.  1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสนทนา  สอิ้งทอง

3. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์

4. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน

5. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน

6. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

7. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

8. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ

9. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

10. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก
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รายชื่อกิจกรรม/หลักสูตร วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเภทของ

หลักสูตร

การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการ/อบรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตร
หลักสูตร

ภายใน

หลักสูตร

ภายนอก

33. อบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และ

การจัดพิธีการ

19 ม.ค. 57 ชมรมอนุรักษ์สืบสาน

วัฒนธรรมและภาษาแห่ง

ประเทศไทย

 1. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์

2. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ

34. ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 24 ม.ค. - 28 ม.ีค. 57 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสนทนา  สอิ้งทอง

3. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์

4. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน

5. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน

6. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

7. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

8. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ

9. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

10. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก

35. อบรมระเบียบสารบรรณฯ และการเขียนหนังสือ

เพื่อการท างานใน มทส.

27 ม.ค. 57 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส.  1. นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก

36. ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาการพัฒนา

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 

คร้ังที่ 2/2557

7 ก.พ. 57 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

37. ประชุมเพื่อร่วมกันอภิปรายในแนวทางการ

ขับเคล่ือนการประกันคุณภาพตามบทบาทหน้าที่

13 ก.พ. 57 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

 (สมศ.)

 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

38. ประชุมหารือผู้แทนเครือข่าย QA ในเครือข่าย

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

(C-IQA)

17 ก.พ. 57 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

3. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

39. อบรมการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง

องค์กรแบบบูรณาการในบริบท

17 ก.พ. 57 ส่วนการเงินและบัญชี มทส.  1. นางสนทนา  สอิ้งทอง

2. นางสาวทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์

3. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

4. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ

40. สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบ

คุณวุฒิแห่งชาติสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

20 ก.พ. 57 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มทส.
 1. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

2. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

41. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา

ทอมก คร้ังที่ 1/2557 และเข้าร่วมประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง “การท าวิจัยใน

มหาวิทยาลัยสงฆ”์

24 ก.พ. 57 คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ที่ประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ (ทอมก)

 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

3. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

4. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

5. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่
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รายชื่อกิจกรรม/หลักสูตร วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเภทของ

หลักสูตร

การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการ/อบรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตร
หลักสูตร

ภายใน

หลักสูตร

ภายนอก

42. อบรมการใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร

ความเส่ียง

28 ก.พ. 57 ส่วนการเงินและบัญชี มทส.  1. นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก

43. ประชุมกลุ่มเสวนา quality assurance forum 

คร้ังที่ 2/2557 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

7 ม.ีค. 57 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

44. ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาการพัฒนา

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 

คร้ังที่ 3/2557

7 ม.ีค. 57 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

45. อบรมการพัฒนาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 20 ม.ีค. 57 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส.  1. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน

46. อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 21 - 22 ม.ีค. 57 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

 (สมศ.)

 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

47. อบรมการจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพส าหรับ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

24 ม.ีค. 57 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส.  1. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน

2. นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก

48. อบรมนักสร้างสุขของหน่วยงาน 25 - 26 ม.ีค. 57 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส.  1. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน

2. นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก

49. เข้าร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 (Thai 

Higher Education Expo & Conference 2014 : 

THEC)

23 - 24 เม.ย. 57 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา
 1. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

2. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

3. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

50. อบรมเชิงปฏิบัติการ เลขานุการของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

28 - 29 เม.ย. 57 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  1. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

2. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ

51. ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาการพัฒนา

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 

คร้ังที่ 4/2557

29 เม.ย. 57 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

52. ประชุมกลุ่มเสวนา quality assurance forum 

คร้ังที่ 3/2557 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

29 เม.ย. 57 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ)
 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

กิจกรรมอ่ืน ๆ

1. ร่วมงานท าบุญในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)

4 ต.ค. 56 คณะท างานจัดต้ังโรงทานฯ 

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี
 1. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน

2. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

3. นางสนทนา  สอิ้งทอง
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รายชื่อกิจกรรม/หลักสูตร วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเภทของ

หลักสูตร
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หลักสูตร

ภายใน

หลักสูตร

ภายนอก

2. การสัมมนาภายใน เร่ือง การสร้างความสุข

ในการท างาน (Happy Workplace) และ

การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน

(Work-Life Balance)

12 - 13 ธ.ค. 56 ส่วนส่งเสริมวิชาการ  1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสนทนา  สอิ้งทอง

3. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์

4. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน

5. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน

6. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

7. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

8. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ

9. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

10. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก

       ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
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เอกสารประกอบท่ี 7.1.5-2 

การสัมมนา เรื่อง 
การสร้างความสุขในการท างาน (Happy Workplace) และ 

การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-Life Balance) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

1. ชื่อโครงการ :  Happy Workplace and Work-Life Balance 
 
2. ชื่อหน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 
3. หลักการและเหตุผล : 

การสร้างความสุขในการท างาน (Happy Workplace) ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้การบริหารงาน
ในองค์กรเป็นไปด้วยความราบรื่น เนื่องจากการที่คนในองค์กรมีความสุขจะเป็นการเพ่ิมทั้งปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งช่วยให้
องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรม
แห่งการท างานอย่างมีความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร บุคลากรมีความรักในงานที่ท า มีความผูกพันที่ดีต่อองค์กร 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น  และนอกจาก
การสร้างความสุขในการท างานแล้ว การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-Life Balance) ก็มีส่วนส าคัญ
ในการด าเนินชีวิต การก าหนดเวลาในการด าเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับงาน ครอบครัว สังคม และ
ตนเอง หากสามารถสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงานได้ จะช่วยให้เกิดความอยู่ดีกินดี มีสุขภาวะในชีวิต ซึ่งจะ
ส่งผลและมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความส าเร็จ ความมั่นคง และความก้าวหน้าขององค์กรและสังคมในที่สุด 

 
4. วัตถุประสงค ์:  

1) เพ่ือให้บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการไดท้ราบแนวคิดเรื่อง การสร้างความสุขในการท างาน  
      (Happy Workplace) และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-Life Balance)  
2) เพ่ือให้บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการได้เรียนรู้และตระหนักถึงความส าคัญในการน าแนวคิดเรื่อง การสร้าง
 ความสุขในการท างาน (Happy Workplace) และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-Life 
 Balance) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
5. ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2556 
 
6. สถานที ่: - ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

- อ าเภอวังน้ าเขียว – อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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ก าหนดการสัมมนา 

เวลา กิจกรรม 
เวลา 13.30 น.    บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการพร้อมกันที่ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ 

อาคารบริหาร 
เวลา 13.30 - 13.40 น.  
  

หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ กล่าวเปิดการสัมมนาประจ าปี 2557 

เวลา 13.40 - 14.30 น.  
  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างความสุขในการท างาน (Happy Workplace)  
โดย คุณมยุรี  เชื้อจันทึก และคุณวาสนา  ภัสสรโยธิน 
 นโยบาย/ค าสั่งของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Happy Workplace 
 ความหมาย Happy Workplace 
 ความสุข 8 ประการ  
 ประโยชน์การสร้างความสุขในที่ท างาน 
 ตัวอย่างกิจกรรมที่ก่อให้เกิด Happy Workplace 

เวลา 14.30 – 15.30 น.  
  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน (Work-Life 
Balance) โดย คุณทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์ 
 ความหมาย Work-Life Balance 
 ความคาดหวังในชีวิตและการท างาน 
 ปัจจัยในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 เคล็ดลับในการสร้าง Work-Life Balance 

เวลา 15.30 – 16.30 น. -  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม  
-  สรุปผลการสัมมนาและระดมสมองในการท าแผนปฏิบัติกิจกรรม และ
 การด าเนินกิจกรรม Happy Workplace ของส่วนส่งเสริมวชิาการ 
-  หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการกล่าวปิดสัมมนา 

 
7. งบประมาณค่าใช้จ่าย :  
    ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เป็นเงิน  15,300  บาท ดังนี้     

1. ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายส าหรับบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ    12,000 บาท 
10 คน ๆ ละ 1,200 บาท  

2. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามัน ไป-กลับ วังน้ าเขียว – ปากช่อง – โคราช    3,300 บาท 
คันละ 3,300 บาท จ านวน 1 คัน/1 วัน   
  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งหม่ืนห้าพันสามร้อยบาท)  15,300 บาท 
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8. ผลทีไ่ด้รับจากการสัมมนา :  
1) บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการทราบแนวคิดเรื่อง การสร้างความสุขในการท างาน (Happy Workplace) 

และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-Life Balance)  
2) บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการได้เรียนรู้และตระหนักถึงความส าคัญในการน าแนวคิดเรื่อง การสร้าง

ความสุขในการท างาน (Happy Workplace) และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-Life 
Balance) มาประยุกตใ์ช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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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
เพ่ือเก็บข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูลมาช่วยในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น 

คณะท างานการจัดการความรู้ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

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 

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

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

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 

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 

 



 1 

เอกสารประกอบท่ี 7.3.1-1 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

แผนงาน : แผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

งาน/โครงการ : 0501203 - โครงการพัฒนาระบบการศึกษาอัจฉริยะ (Academic Intelligence System) 

หน่วยงาน : 0021500 - สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

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

ผู้รับผิดชอบ : สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (SUT-MIS) 

ผลผลิต : โมดูล EIS ที่ประมวลผลจากคลังข้อมลู 

- ร้อยละของการพัฒนาโมดูลระบบ SAR แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 100 100 - ระบบ SAR Online เสร็จเรียบร้อยพร้อมโมดูลระบบ 
SAR บน ai.sut.ac.th 

  
 

- ร้อยละของการพัฒนาโมดูลระบบ KPI แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 100 100 - พัฒนาระบบ KPI ส่วนบุคคลเรยีบร้อยแล้ว 
apps.sut.ac.th:8080/mis_workload 

- พัฒนาระบบภาระงานสายวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ในระหว่างรอพัฒนาโมดูล KPI บุคคลโดยใช้ตัวช้ีวัดที่
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย (ดูแลโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ี) 

  

 

- ร้อยละของการพัฒนาโมดูลระบบ QA แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 100 100 - พัฒนาโมดูล IQA เรียบร้อย 
- พัฒนาโมดูล EQA เรียบร้อย  

  
 

- ร้อยละของการพัฒนาโมดูลระบบ BSC แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 100 100 
 

- พัฒนาเสร็จเรียบร้อย โดยอยู่ในระบบสารสนเทศ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และเช่ือมต่อเข้ากับระบบ 
ai.sut.ac.th 

  
 

 

 

 



ตารางท่ี 7.3.3-3  ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ส่งเสริมวิชาการ 
และงานต่าง ๆ 

 

การให้บริการสารสนเทศผ่านทาง 
เว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

จ านวน
ผู้ตอบ 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

1. เว็บไซต์โดยรวมของส่วนส่งเสริมวิชาการ 49 3.98 มาก 

2. ภาพรวมเว็บไซต์งานต่าง ๆ  43 3.91 มาก 

1) เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา 46 3.93 มาก 

2) เว็บไซต์งานสภาวิชาการ 45 3.89 มาก 

3) เว็บไซต์งานสนับสนุนวิชาการ 41 3.90 มาก 

- รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 43 3.88 มาก 

4) เว็บไซต์งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 43 3.95 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 

 

 



D:\ประกันคุณภาพ\QA ส่วนส่งเสริมวิชาการ\SAR 56\SAR สสว. ปี 56\ภาคผนวก\เอกสารประกอบที่ 7.3.3-4 สรุปผลประเมิน-18ธ.ค.56.doc   

เอกสารประกอบท่ี 7.3.3-4 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจ 
ในการเข้าใช้งานระบบ SAR Online มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

1. ข้อมูลของคณะกรรมการประเมินและเลขานกุารทีต่อบแบบประเมิน 

ข้อมูล ระดับหน่วยงาน ระดับสถาบัน รวมทั้ง 2 ระดับ 

 จ านวนคณะกรรมการประเมินและเลขานุการทีต่อบ 
แบบประเมนิ 

24 ท่าน 11 ท่าน 35 ท่าน 

 จ านวนคณะกรรมการประเมินและเลขานุการทั้งหมด 36 ท่าน 
(คกก. 26 + เลขาฯ 10) 

11 ท่าน 
(คกก. 8 + เลขาฯ 3) 

47 ท่าน 
(คกก. 34 + เลขาฯ 13) 

 ร้อยละของคณะกรรมการประเมินและเลขานุการ ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 74.47 

2. สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าใชง้านระบบ SAR Online 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับหน่วยงาน ระดับสถาบัน รวมทั้ง 2 ระดับ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1) ในฐานะคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน มทส. ท่านได้เข้าใช้ระบบ SAR Online ตามที่ได้รับแจ้งจาก           
งานประกันคุณภาพการศึกษาหรือไม่  
 ใช้ 17 70.83 9 81.82 26 74.29 
 ไม่ไดใ้ช้  7 29.17 2 18.18 9 25.71 

รวม 24 100.00 11 100.00 35 100.00 
เหตุผลที่ไม่ได้ใช้ระบบ SAR Online 
ระดับหน่วยงาน 
 ดูจากเอกสารท่ี print ส่งให้ รายละเอียด ล าดับการเข้าดู และล าดับของข้อมูลชัดเจนมากแล้ว, มี hard copy แล้ว, ระยะเวลา

กระชั้นชิดมาก ระยะเวลาจ ากัดและไม่สะดวกในการเดินทาง, เพราะมีเอกสารใช้สะดวกกว่า บางครั้งมีความจ าเป็นส าหรับกรรมการ
บางท่าน เป็นเอกสารสะดวกกว่าเพราะอาจมีการ note และ remark ในเอกสารสะดวก, การเดินทางไป-มา ไม่สะดวกในการใช้
คอมพิวเตอร์, ได้รับเอกสารและข้อมูลทาง  e-mail วันพฤหัสบดีช่วงเย็น ซ่ึงไม่อยู่ office ท าใหไ้ดอ้่านเอกสารในวันเสาร์ 

ระดับสถาบัน 
 ตอนท่ีพักอยู่สุรสัมมนาคารไม่สามารถเข้า Internet ได้, มีปัญหาเรื่องสายตา 

2) หากท่านใช้ระบบ ท่านเห็นว่าระบบนี้สะดวกต่อการเข้าศึกษาข้อมูลทั่วไป โดยเฉพาะผลการด าเนินการของหน่วยงาน           
ตามองค์ประกอบและตัวบง่ชี้  รายการหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง (บทที่ 2) และข้อมูลส่วนอ่ืน ๆ หรือไม่ อย่างไร 
 สะดวกระดบัใด   17 70.83 9 81.82 26 62.86 

 ปานกลาง 4 23.53 1 11.11 5 19.23 
 มาก 12 70.59 8 88.89 20 76.92 
 มากที่สุด 1 5.88 - - 1 3.85 

-    ค่าเฉลี่ย 3.82 (ระดับมาก) 3.89 (ระดับมาก) 3.85 (ระดับมาก) 
-    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.53 0.33 0.46 

 ไม่สะดวก  - - - - - - 
 ไม่ไดต้อบ  เนื่องจากไม่ได้ใช้ระบบ SAR Online  7 29.17 2 18.18 13 37.14 

รวม 24 100.00 11 100.00 35 100.00 

หมายเหตุ : 1.  เหตุผลเพิ่มเติมในระดับหน่วยงาน  ระบบดีแต่เอกสารอา้งอิงไม่ครบถ้วน และมีบางหัวขอ้ไม่แสดงผล 
  2.  คะแนนเฉลี่ย 1 - 1.50 = น้อยที่สดุ, 1.51 - 2.50 = น้อย, 2.51 - 3.50 = ปานกลาง, 3.51 - 4.50 = มาก, 4.51 - 5.00  = มากที่สุด) 
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หัวข้อการประเมิน 
ระดับหน่วยงาน ระดับสถาบัน รวมทั้ง 2 ระดับ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3) ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ           
อยู่ในระดับใด 

      

 ปานกลาง 4 22.22 2 20.00 6 21.43 
 มาก 14 77.78 6 60.00 20 71.43 
 มากที่สุด - - 2 20.00 2 7.14 

รวม 18 100.00 10 100.00 28 100.00 

ค่าเฉลี่ย 3.78 (ระดับมาก) 4.00 (ระดับมาก) 3.86 (ระดับมาก) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.43 0.67 0.52 

4) หากจะใช้ระบบ SAR Online แจ้งให้คณะกรรมการใช้ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยไม่จัดส่งเล่ม 
SAR ฉบับกระดาษให้คณะกรรมการประเมินฯ ท่านเห็นว่า
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

      

 เหมาะสม เหตุผล 12 66.67 5 50.00 17 60.71 
 ประหยัดทรัพยากรและลดการใช้กระดาษ 3 16.67 1 10.00 4 14.29 
 สะดวกในการใช้งาน (ทุกที่, ทุกเวลา) 2 11.11 - - 2 7.14 
 สะดวก เข้าถึงได้ทุกท่ี แต่ต้องปรับปรุงระบบควรแสดง

หลักฐานและเอกสารท่ีสมบูรณ์ / ควรตรวจสอบระบบ
ให้สมบูรณ์ด้วย 

2 11.11 - - 2 7.14 

 ไม่ต้องพกพา สะดวก แต่บางครั้งก็อยากเขียนหรือพลิก
ไปพลิกมา 

1 5.56 - - 1 3.57 

 ระบบ access ใน มทส. หลุดบ่อยท าให้การเข้าถึงข้อมูล
ใช้เวลามากขึ้น, ยังอยากได้เอกสารเป็นเล่มด้วย 

- - 1 10.00 1 3.57 

 ไม่เหมาะสม เหตผุล 6 33.33 4 40.00 10 35.71 
 ควรมีท้ัง 2 แบบ  การย้ายสถานท่ีอาจไม่สะดวกใน

บางครั้ง, ยังจ าเป็นท้ัง hard copy และ e-document 
เพราะบางครั้งไม่มี Wi-Fi 

1 5.56 3 30.00 4 14.29 

 ต้องจด note ในเอกสาร จะได้เปิดเอกสารกลับไป
กลับมาเทียบกันได้ (แต่ส่วนภาคผนวกไม่ต้อง print 
กระดาษ) หรืออ่านในสถานท่ีไม่มีคอมพิวเตอร์ได้ 

2 11.11 - - 2 7.14 

 ต้องศึกษาข้อมูลและเอกสารมาก ๆ ถ้าต้องดูจาก Online 
จะไม่สะดวกและบางครั้งจะต้องใช้ข้อมูลจากหน้าอื่น ๆ 

2 11.11 - - 2 7.14 

 บางครั้งระบบ internet  มีปัญหา ไม่สามารถค้นหา
ข้อมูลในระบบได้  

1 5.56 - - 1 3.57 

 ไม่สามารถอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นาน ๆ  - - 1 10.00 1 3.57 
 ขอเป็นตามสะดวกของกรรมการแต่ละท่าน          

เพราะบางท่านอาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะ         
ดูจากคอมพิวเตอร์ 

- - 1 10.00 1 3.58 

รวม 18 100.00 10 100.00 28 100.00 
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5) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 ระดับหน่วยงาน 
1.1 ระบบ SAR Online ถือว่าดี แต่ระบบการจัดเก็บหรือการแสดงเอกสารยังขาดความสมบูรณ์ และบางอย่างไม่

สอดคล้องกับเกณฑ์ในตัวบง่ชี ้ท าให้ไม่สามารถตัดสินใจจากเอกสารที่เห็นได้ทนัที หรืออาจท าให้ขาดคะแนนที่
ควรจะได้ไป 

1.2 ก าหนดการเยี่ยมชมศูนย์ตา่ง ๆ บางศนูย์ยังเข้าใจไม่ตรงกนัว่าจะมีการสัมภาษณ์ใครบา้ง อาจตอ้งแจ้งให้ชัดเจน 
และส่งข้อเสนอแนะปีที่แลว้ให้ตรวจสอบอีกครั้ง 

1.3 การก าหนดเกณฑ์แต่ละข้อในตวับ่งชี้ควรมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อนน าไปใชง้าน 
1.4 ระบบ SAR Online ควรเพิ่มให้กรรมการสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้  

- อยากให้ระบบสามารถออก output เป็นรายงานที่สวยงามได ้
- อยากให้การใส่ข้อมูลลงใน SAR ท าไดง้่ายขึ้น โดยอาจมีการ link ไปที่ word ได้เลย 

 ระดับสถาบัน 
- ควรใช้ระบบ e-book มาใช้งานในการท า SAR  

 

























เอกสารประกอบที ่7.4.1-2

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 จัดท ำแผนปฎิบัติงำนคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง

3 ทบทวนข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุงควบคุม

ภำยใน และแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง ระดับหน่วยงำน ประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2556 จัดส่งให้หน่วยตรวจสอบภำยใน

ประชุมคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ส่วนส่งเสริมวิชำกำร เพือ่

ทบทวนและจัดท ำรำยงำนและแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง ส่วน-

ส่งเสริมวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2557 พร้อมทัง้จัดส่ง

รำยงำนและแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง (SUT-RM1 – SUT-RM4) 

ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มทส.

2

ธันวาคม 56
สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

มถุินายนเมษายนกิจกรรม
ล าดับ

ที่ สัปดาหท์ี่
กุมภาพันธ์ มนีาคม
สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

พฤษภาคม
สัปดาหท์ี่

มกราคม
สัปดาหท์ี่

ปี พ.ศ. 2556
แผนการด าเนินการคณะท างานบริหารความเสีย่ง ประจ าปี พ.ศ 2556
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เอกสารประกอบท่ี 7.4.2-1 
ค าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง 

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อนมี

กิจกรรมควบคุม 
(1) 

กิจกรรม 
ควบคุม 

(2) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่  

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

(4) 

ผลต่าง 
(5)=R2-(4) 

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
สัญญาณเตือนภัย 

L I R1=LxI L I R2=LxI 
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

             

หน่วยงานต่าง ๆ ให ้ข้อมูล
ไม่ถูกต้อง, ไมค่รบถ้วน 
ขาดความ เป็นปัจจุบัน 
และไม่เป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด ท าให้การประมวล 
ผลข้อมลู และการจัดท า
รายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา มทส.            
ไมเ่สร็จตามก าหนดเวลา 

O 1. ผู้ให้ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ  
 ไม่ตระหนักในการให้
 ข้อมูลหรือไมไ่ด้
 ตรวจสอบก่อนส่งข้อมูล 
 ท าให้ข้อมูลที่ไดไ้ม่
 ครบถ้วนและไมเ่ป็น
 ปัจจุบัน  
2. มีบางหน่วยงานปรับเปลี่ยน
 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู
 เรื่อง QA โดยไมส่ื่อสารให้
 เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจน
 ในการให้ข้อมลู จึงให้ข้อมูล
 ต่องาน QA ไม่ถูกต้อง 
3. หน่วยงานท่ีให้ข้อมูลด้าน
 ประกันคณุภาพส่งข้อมูล
 ให้งานประกันคุณภาพ
 การศึกษาล่าช้ากว่า
 ก าหนดเวลา  
 

5 5 25 1. จัดประชุมท าความ
 เข้าใจ เรื่อง วิธีการ
 รวบรวมข้อมลู/
 ขอบเขตของข้อมูล 
 โดยหน่วยงาน   
 ต้องมอบหมาย
 ผู้รับผิดชอบหลัก 
 และต้องให้เข้า
 ประชุมอย่างต่อเนื่อง
 ทุกครั้งที่มกีารประชุม
 ท าความเข้าใจ 
2. หน่วยงานต้อง
 ตระหนักถึง
 ความส าคญัของ
 ข้อมูลและรายละเอยีด
 ของงานให้มาก เช่น 
 ความถูกต้อง ความ
 ครบถ้วน ความเป็น 

3 2 6 6 0 การยอมรับ
ความเสีย่ง 

1. ข้อมูลที่ไดไ้ม่ถูกต้อง 
ไม่ครบถ้วน และไม่
เป็นปัจจุบัน 

2. หน่วยงานโทรมา
สอบถามวิธีการให้
ข้อมูลเมื่อใกลเ้วลา
ก าหนดส่งข้อมลู 

3. เมื่อถึงก าหนดเวลาแล้ว 
ยังไม่ได้รับข้อมลูจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  

4. หน่วยงาน โทร. มา  
ขอเลื่อนการส่งข้อมูล 
เมื่อใกล้เวลาก าหนด
ส่งข้อมูล 

 

SUT-RM 1 
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ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท
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เอกสารประกอบท่ี 7.4.2-2 
ค าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง 
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สัญญาณเตือนภัย 

L I R1=LxI L I R2=LxI 
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

             

หน่วยงานต่าง ๆ ให ้ข้อมูล
ไม่ถูกต้อง, ไมค่รบถ้วน 
ขาดความ เป็นปัจจุบัน 
และไม่เป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด ท าให้การประมวล 
ผลข้อมลู และการจัดท า
รายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา มทส.            
ไมเ่สร็จตามก าหนดเวลา 

O 1. ผู้ให้ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ  
 ไม่ตระหนักในการให้
 ข้อมูลหรือไมไ่ด้
 ตรวจสอบก่อนส่งข้อมูล 
 ท าให้ข้อมูลที่ไดไ้ม่
 ครบถ้วนและไมเ่ป็น
 ปัจจุบัน  
2. มีบางหน่วยงานปรับเปลี่ยน
 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู
 เรื่อง QA โดยไมส่ื่อสารให้
 เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจน
 ในการให้ข้อมลู จึงให้ข้อมูล
 ต่องาน QA ไม่ถูกต้อง 
3. หน่วยงานท่ีให้ข้อมูลด้าน
 ประกันคณุภาพส่งข้อมูล
 ให้งานประกันคุณภาพ
 การศึกษาล่าช้ากว่า
 ก าหนดเวลา  
 

5 5 25 1. จัดประชุมท าความ
 เข้าใจ เรื่อง วิธีการ
 รวบรวมข้อมลู/
 ขอบเขตของข้อมูล 
 โดยหน่วยงาน   
 ต้องมอบหมาย
 ผู้รับผิดชอบหลัก 
 และต้องให้เข้า
 ประชุมอย่างต่อเนื่อง
 ทุกครั้งที่มกีารประชุม
 ท าความเข้าใจ 
2. หน่วยงานต้อง
 ตระหนักถึง
 ความส าคญัของ
 ข้อมูลและรายละเอยีด
 ของงานให้มาก เช่น 
 ความถูกต้อง ความ
 ครบถ้วน ความเป็น 

3 2 6 6 0 การยอมรับ
ความเสีย่ง 

1. ข้อมูลที่ไดไ้ม่ถูกต้อง 
ไม่ครบถ้วน และไม่
เป็นปัจจุบัน 

2. หน่วยงานโทรศัพท์
สอบถามวิธีการให้
ข้อมูลเมื่อใกลเ้วลา
ก าหนดส่งข้อมลู 

3. เมื่อถึงก าหนดเวลาแล้ว 
ยังไม่ได้รับข้อมลูจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  

4. หน่วยงานโทรศัพท ์ 
ขอเลื่อนการส่งข้อมูล 
เมื่อใกล้เวลาก าหนด
ส่งข้อมูล 

 

SUT-RM 1 
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เอกสารประกอบท่ี 7.4.3-1 

 

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   M * 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 

 

 
 

SUT-RM 3 



เอกสารประกอบที ่7.4.6-1รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2557

การด าเนินการของหน่วยงาน

โอกาส ผลกระทบ คะแนน

(1) (2) (3) = 1x2

สสว. 1.  หน่วยงานต่าง ๆ ให้ขอ้มลูไมถ่กูต้อง, ไม่

ครบถว้น ขาดความเป็นปัจจบุัน และไม่

เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ท าให้การ

ประมวลผลขอ้มลูและการจดัท ารายงานผล

การประกนัคุณภาพการศึกษา มทส. ไมเ่สร็จ

ตามก าหนดเวลา

     1.1 ผู้ให้ขอ้มลูหน่วยงานต่าง ๆ ไม่

ตระหนักในการให้ขอ้มลูหรือไมไ่ด้ตรวจสอบ

กอ่นส่งขอ้มลูท าให้ขอ้มลูที่ได้ไมค่รบถว้น 

และไมเ่ป็นปัจจบุัน

     1.2  มบีางหน่วยงานปรับเปล่ียน

ผู้รับผิดชอบการให้ขอ้มลูเร่ือง QA โดยไม่

ส่ือสารให้เกดิความเขา้ใจที่ชดัเจนในการให้

ขอ้มลู จงึให้ขอ้มลูต่องาน QA ไมถ่กูต้อง

     1.3 หน่วยงานที่ให้ขอ้มลูด้านประกนั

คุณภาพส่งขอ้มลูให้งานประกนัคุณภาพ

การศึกษาล่าชา้กวา่ก าหนดเวลา

O 1. จดัประชมุท าความเขา้ใจ เร่ือง 

วธิกีารรวบรวมขอ้มลู/ขอบเขตของ

ขอ้มลู โดยหน่วยงานต้องมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก และต้องให้เขา้

ประชมุอยา่งต่อเนื่องทุกคร้ังที่มกีาร

ประชมุท าความเขา้ใจ

2. หน่วยงานต้องตระหนักถงึ

ความส าคัญของขอ้มลูและ

รายละเอยีดของงานให้มาก เชน่ 

ความถกูต้อง ความครบถว้น ความ

เป็นปัจจบุันของขอ้มลู กอ่นส่งให้

มหาวทิยาลัย โดยเฉพาะเมื่อมกีาร

เปล่ียนผู้รับผิดชอบต้องส่ือสารให้

เขา้ใจชดัเจนถงึการให้ขอ้มลูที่ถกูต้อง

3. พัฒนาระบบ MIS ให้สามารถใช้

งานได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

3 2 6 6 / 85% 1. ฝ่ายวชิาการและนวตักรรมได้จดัให้มกีารประชมุเพื่อท า

ความเขา้ใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมนิ ส าหรับการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 เมื่อวนัที่ 26

 มนีาคม 2557 ณ ห้องประชมุสารนิเทศ โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ เกดิความเขา้ใจที่ชดัเจนและ

ตรงกนัในรายละเอยีดการให้ขอ้มลูตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประเมนิ และรับทราบปัญหาและอปุสรรคที่เกดิจากการ

เกบ็ขอ้มลูตามตัวบ่งชี้ เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา

ร่วมกนั                           

2. ส่วนส่งเสริมวชิาการได้ประสานไปยงัสถานส่งเสริมและ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (SUT-MIS) พัฒนา

ระบบฐานขอ้มลูการรายงานผลขอ้มลู QA ตามตัวบ่งชี้ ซ่ึง

ใน phase แรกให้พัฒนาขอ้มลูด้านจ านวนคณาจารย ์โดย

เชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลูบุคลากรของส่วนการเจา้หน้าที่เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว  และใน phase ถดัไป จะพัฒนาการ

รายงานผลขอ้มลูตามตัวบ่งชี้ด้านนักศึกษา โดยเชื่อมต่อกบั

ฐานขอ้มลูของศูนยบ์ริการการศึกษาต่อไป

SUT  - RM 6

ระดบัความ

เสี่ยงที่

ยอมรบัได้

สถานะด าเนินการ
%

ความส าเร็จ
ผลการด าเนินการ

J L

ระดบัความเสี่ยงที่เหลอือยู่
หน่วย

งาน

ปัจจยัเสี่ยง/

สาเหตขุองความเสี่ยง

ประเภท

ความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม

ผู้ใหข้้อมูล

(นางวาสนา  ภัสสรโยธนิ)

เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมวชิาการ
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จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2556  จ านวน 63 คน 

มีผู้ประเมินเป็นบุคลากรสายวิชาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 บุคลากรสายปฏิบัติการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 
และงานที่เคยใช้บริการมากที่สุด คือ งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ และงานสนับสนุนวิชาการ  จ านวน 48 คน 

คิดเป็นร้อยละ 76.19  รองลงมา คือ งานประกันคุณภาพการศึกษา 42 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 การประชุมสภาวิชาการ  
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 65.08 และการประสานงานด้านหลักสูตร จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 63.49  

ผลการวิเคราะห์ (เฉพาะข้อ 1 - ข้อ 5) สรุปว่า โดยภาพรวมผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการ
งานส่วนส่งเสริมวิชาการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07, ค่า SD = 0.59) 

หากพิจารณาเฉพาะข้อ 6  [โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการงานส่วนส่งเสริมวิชาการอยู่
ในระดับใด] สรุปว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานส่วนส่งเสริมวิชาการ อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย = 4.07,            
ค่า SD = 0.60)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ตารางที่ 1 :   ข้อมูลของผู้ประเมิน 

ข้อมูลของผู้ประเมิน จ านวน ร้อยละ 

1. ผู้ประเมิน   
 บุคลากรสายวิชาการ 15 23.81 

 บุคลากรสายปฏบิัติการ 48 76.19 

รวม 63 100.00 

2. หน่วยงานที่สังกัด   

 ส านักวชิาวทิยาศาสตร์ 8 12.70 

 ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม 3 4.76 

 ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 7 11.11 

 ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร ์ 6 9.52 

 ส านักวชิาแพทยศาสตร ์ - - 

 ส านักวชิาพยาบาลศาสตร ์ 4 6.35 

 ศูนย์บริการการศึกษา 1 1.59 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2 3.17 

 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3.17 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 1.59 

 ศูนย์กิจการนานาชาต ิ - - 

ผลประเมินความพึงพอใจ “การบริการทั่วไป” ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา 2556  (1 พฤษภาคม 2556 – 30 เมษายน 2557) 
 

 

เอกสารประกอบท่ี  7.6-2 
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ข้อมูลของผู้ประเมิน จ านวน ร้อยละ 

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา - - 

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 1 1.59 

 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 3 4.76 

 เทคโนธาน ี - - 

 ส่วนแผนงาน - - 

 ส่วนการเจ้าหนา้ที่ - - 

 ส่วนกิจการนักศึกษา 2 3.17 

 ส่วนสารบรรณและนิติการ 4 6.35 

 ส่วนอาคารสถานที่ 8 12.70 

 ส่วนประชาสัมพนัธ์ 1 1.59 

 ส่วนการเงินและบญัชี 3 4.76 

 ส่วนพัสด ุ 1 1.59 

 ส านักงานสภามหาวทิยาลัย - - 

 หน่วยตรวจสอบภายใน - - 

 สถานกีฬาและสุขภาพ 2 3.17 

 สถานพฒันาคณาจารย ์ 3 4.76 

 สถานสง่เสริมและพฒันาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการ - - 

 หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. - - 

 ฟาร์มมหาวิทยาลัย - - 

 สุรสัมมนาคาร 1 1.59 

รวม 63 100.00 

3. ท่านเคยใช้บริการงานใดบ้าง  (n = 63)  

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  42 66.67 

 การประชุมสภาวิชาการ 41 65.08 

 การประสานงานด้านหลักสูตร 40 63.49 

 งานสนับสนุนวิชาการ 48 76.19 

 งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 48 76.19 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานในภาพรวมส่วนส่งเสริมวิชาการ และจ าแนกตามประเภทงาน                   

ประเด็นที่วัด 
ความพึงพอใจ 

1. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (n=42) 

2. การประชุมสภาวิชาการ 
(n=41) 

3. การประสานงาน 
ด้านหลักสูตร (n=40) 

4. งานสนับสนุนวิชาการ 
(n=48) 

5. งานโครงการและ 
กิจกรรมทางวิชาการ (n=48) 

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 

42 4.14 0.68 มาก 41 3.95 0.74 มาก 40 3.90 0.63 มาก 48 4.04 0.68 มาก 47 4.04 0.62 มาก 63 4.02 0.63 มาก 

2. ความสุภาพในการ
ให้บริการ 

42 4.12 0.63 มาก 41 3.93 0.75 มาก 40 3.90 0.67 มาก 48 4.08 0.65 มาก 47 4.06 0.60 มาก 63 4.04 0.63 มาก 

3. ความกระตือรือร้น
และความยินดี
ให้บริการ 

42 4.17 0.70 มาก 41 4.02 0.69 มาก 40 3.98 0.62 มาก 48 4.06 0.63 มาก 47 4.11 0.63 มาก 63 4.11 0.61 มาก 

4. ความรวดเร็วของการ
ให้ข้อมูลและการ
บริการ 

42 4.12 0.74 มาก 41 4.00 0.67 มาก 40 3.93 0.62 มาก 48 4.02 0.70 มาก 48 4.06 0.60 มาก 63 4.06 0.61 มาก 

5.  ให้บริการข้อมูลท่ี
ถูกต้อง ชัดเจน  
ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

42 4.10 0.66 มาก 41 4.10 0.66 มาก 40 4.00 0.64 มาก 48 4.10 0.63 มาก 48 4.06 0.63 มาก 63 4.10 0.61 มาก 

6.  โดยภาพรวม
ทั้งหมดท่านมี 
ความพึงพอใจใน
การให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ในระดับใด 

42 4.12 0.63 มาก 41 3.98 0.69 มาก 40 3.95 0.60 มาก 48 4.06 0.63 มาก 47 4.09 0.62 มาก 63 4.07 0.60 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ย 
ข้อ 1-5 

42 4.13 0.63 มาก 41 4.00 0.67 มาก 40 3.94 0.60 มาก 48 4.06 0.62 มาก 48 4.07 0.58 มาก 63 4.07 0.59 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 42 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 

12 28.57 25 59.52 4 9.52 1 2.38 - - 42 100.00 - - 42 4.14 0.68 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 11 26.19 25 59.52 6 14.29 - - - - 42 100.00 - - 42 4.12 0.63 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและ                  
ความยินดีให้บริการ 

13 30.95 24 57.14 4 9.52 1 2.38 - - 42 100.00 - - 42 4.17 0.70 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

14 33.33 19 45.24 9 21.43 - - - - 42 100.00 - - 42 4.12 0.74 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

11 26.19 24 57.14 7 16.67 - - - - 42 100.00 - - 42 4.10 0.66 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความ
พึงพอใจในการให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการในระดับใด 

11 26.19 25 59.52 6 14.29 - - - - 42 100.00 - - 42 4.12 0.63 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5                             42 4.13 0.63 มาก 
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ตารางที่ 2.2 :  ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานการประชุมสภาวิชาการ (จ านวนผู้ตอบ 41 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 

10 24.39 19 46.34 12 29.27 - - - - 41 100.00 - - 41 3.95 0.74 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 9 21.95 21 51.22 10 24.39 1 2.44 - - 41 100.00 - - 41 3.93 0.75 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและความ
ยินดีให้บริการ 

10 24.39 22 53.66 9 21.95 - - - - 41 100.00 - - 41 4.02 0.69 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

9 21.95 23 56.10 9 21.95 - - - - 41 100.00 - - 41 4.00 0.67 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

11 26.83 23 56.10 7 17.07 - - - - 41 100.00 - - 41 4.10 0.66 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความ
พึงพอใจในการให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการในระดับใด 

9 21.95 22 53.66 10 24.39 - - - - 41 100.00 - - 41 3.98 0.69 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5                             41 4.00 0.67 มาก 
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ตารางที่ 2.3 :  ผลการประเมนิความพึงพอใจในการให้บริการงานการประสานงานด้านหลักสูตร  (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 24 60.00 10 25.00 - - - - 40 100.00 - - 40 3.90 0.63 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 7 17.50 22 55.00 11 27.50 - - - - 40 100.00 - - 40 3.90 0.67 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและ 
ความยินดีให้บริการ 

7 17.50 25 62.50 8 20.00 - - - - 40 100.00 - - 40 3.98 0.62 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

6 15.00 25 62.50 9 22.50 - - - - 40 100.00 - - 40 3.93 0.62 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง 
ชัดเจน ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

8 20.00 24 60.00 8 20.00 - - - - 40 100.00 - - 40 4.00 0.64 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการงานส่วนส่งเสริม
วิชาการในระดบัใด 

6 15.00 26 65.00 8 20.00 - - - - 40 100.00 - - 40 3.95 0.60 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5                             40 3.94 0.60 มาก 
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ตารางที่ 2.4 :  ผลการประเมนิความพึงพอใจในการให้บริการงานสนับสนุนวิชาการ (จ านวนผู้ตอบ 48 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 

12 25.00 26 54.17 10 20.83 - - - - 48 100.00 - - 48 4.04 0.68 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 12 25.00 28 58.33 8 16.67 - - - - 48 100.00 - - 48 4.08 0.65 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและ 
ความยินดีให้บริการ 

11 22.92 29 60.42 8 16.67 - - - - 48 100.00 - - 48 4.06 0.63 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

11 22.92 28 58.33 8 16.67 1 2.08 - - 48 100.00 - - 48 4.02 0.70 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

12 25.00 29 60.42 7 14.58 - - - - 48 100.00 - - 48 4.10 0.63 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความ
พึงพอใจในการให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการในระดับใด 

11 22.92 29 60.42 8 16.67 - - - - 48 100.00 - - 48 4.06 0.63 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5                             48 4.06 0.62 มาก 
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ตารางที่ 2.5 :  ผลการประเมนิความพึงพอใจในการให้บริการงานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ (จ านวนผู้ตอบ 48 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 

10 21.28 29 61.70 8 17.02 - - - - 47 100.00 - - 47 4.04 0.62 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 10 21.28 30 63.83 7 14.89 - - - - 47 100.00 - - 47 4.06 0.60 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและ 
ความยินดีให้บริการ 

12 25.53 28 59.57 7 14.89 - - - - 47 100.00 - - 47 4.11 0.63 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

10 20.83 31 64.58 7 14.58 - - - - 48 100.00 - - 48 4.06 0.60 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

11 22.92 29 60.42 8 16.67 - - - - 48 100.00 - - 48 4.06 0.63 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความ
พึงพอใจในการให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการในระดับใด 

11 23.40 29 61.70 7 14.89 - - - - 47 100.00 - - 47 4.09 0.62 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5                             48 4.07 0.58 มาก 

 





เอกสารประกอบที ่9.1.4-1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 ประชุมคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวชิำกำร 

คร้ังที่ 1/2557 เพือ่ปรับปรุงตัวบ่งชี้ส ำหรับกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556

2 จดัท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน

3 ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมผลกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ

ส่วนส่งเสริมวชิำกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ครั้งที ่14 รวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนของปีกำรศึกษำ 2556 ตำมตัวบ่งชี้ของ

หน่วยงำนส ำหรับกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)

5 จดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2556 และเสนอ

คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวชิำกำรพิจำรณำ

6 ประชุมคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวชิำกำร 

คร้ังที่ 2/2557 เพือ่พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 

ปีกำรศึกษำ 2556

7 ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2555 ให้ฝ่ำย

วชิำกำรและนวตักรรม พร้อมบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

(SAR) ปีกำรศึกษำ 2555 ผ่ำนระบบฐำนข้อมูล SAR Online 

(ภายในต้นเดือน ม.ิย. 2556)

8 รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน 

(ต้นเดือน ก.ค. 2556)

9 รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน

(ต้นเดือน ส.ค. 2556)
10 ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมผลกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวชิำกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ครั้งที ่2

11 น ำเสนอผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556 

ส่วนส่งเสริมวชิำกำร ต่อที่ประชุม Forum QA

12 ด ำเนินกำรตำมผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยจดั

กิจกรรมเสริมจดุเด่นและแก้ไขจดุอ่อนตำมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ธนัวาคม
สปัดาห์ที่ สปัดาห์ที่ สปัดาห์ที่ สปัดาห์ที่

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
สปัดาห์ที่ สปัดาห์ที่ สปัดาห์ที่

มิถุนายน

แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นสง่เสริมวชิาการ ปกีารศึกษา 2556 (พ.ค. 2556 - เม.ย. 2557)

เมษายนกิจกรรม
ล าดับ

ที่ สปัดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สปัดาห์ที่ สปัดาห์ที่

พฤษภาคม
สปัดาห์ที่

มกราคม
สปัดาห์ที่

ป ีพ.ศ. 2557
ตุลาคม พฤศจิกายน
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เอกสารประกอบท่ี 9.1.5-1 

การด าเนินงานตามจุดออ่นจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน  
การด 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
 

 การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเกิดความล่าช้า
และไม่ถูกต้องในการให้ข้อมูลของบางหน่วยงาน 
ท าให้ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูล
อย่างละเอียดก่อนท าการประมวลผลทุกครั้ง 

ปีการศึกษา 
2556 

    ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจดัประชุมเพื่อท าความเข้าใจในตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  
โดยเชิญเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งช้ีที่มักมีความเข้าใจผิดพลาดในการให้ข้อมูล 
ซึ่งจ าเป็นต้องช้ีแจงรายละเอียดและท าความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลในตัวบ่งช้ีนั้น ๆ 
เพื่อให้หน่วยงานเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกันในรายละเอียดการให้ข้อมูลตัวบ่งช้ี 
และเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ี ในการท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานและสถาบัน และได้มีการช้ีแจงถึงแผนการก าหนด
ส่งข้อมูลและระยะเวลาสิ้นสุด เพื่อเน้นย้ าให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (ระดับสถาบัน)   
 นอกจากนี้แล้วส่วนส่งเสริมวิชาการได้แจ้งให้หน่วยงานทราบล่วงหน้าก่อนวันสุดท้าย
ของการส่งข้อมูล อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ผ่านทาง e-mail เพื่อให้หน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล
ส่งใหภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- 

 



เอกสารประกอบที ่12.1.1-1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 หน่วยงานปรับตัวบ่งชี้ (ถ้าม)ี ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2556 และปรับปรุงคู่มือ (ถ้าม)ี การประกันคุณภาพภายใน
ของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวชิา/
ศูนย/์สถาบัน/คณะท างาน QA ประจ าหน่วยงาน
(ทัง้น้ี ให้น าคู่มือดังกล่าวขึน้ Website งาน QA ของหน่วยงานด้วย)

2 ฝ่ายวชิาการฯ จัดประชุมเพือ่ท าความเข้าใจองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ปีการศึกษา 2556 เพือ่รับทราบปัญหาและอุปสรรคทีเ่กิดจากการเก็บข้อมูล

ตามตัวบ่งชี้ ในการท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน 
ในการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษาทีผ่่านมา

3 ฝ่ายวชิาการฯ ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามผล QA ของ
หน่วยงาน ปกีารศึกษา 2555 ครั้งที ่1 (ม.ีค. 2557)

4 - หน่วยงานรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา/ศูนย/์

สถาบนั/คณะท างาน QA ประจ าหน่วยงาน

5 หน่วยงานส่ง SAR  ให้ฝ่ายวชิาการฯ พร้อมบันทึกข้อมูล SAR ผ่านระบบ
ฐานข้อมูล SAR Online ของ มทส. เพือ่จัดส่งให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)

6 - งาน QA ขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่
รวบรวมจัดท า SAR ระดับสถาบัน
- หน่วยงานทีเ่ป็นผู้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงส่งข้อมูลให้ฝ่ายวชิาการฯ 

- งาน QA ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วน าขึน้บนเวบ็ไซต์
ให้หน่วยงานต่าง ๆ download ข้อมูลข้อเท็จจริงทีเ่กีย่วข้องน าไปใช้ได้

7 งาน QA จัดท า SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556 พร้อมบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online ของ มทส.

8 ฝ่ายวชิาการฯ ประชุมร่วมกับฝ่ายและทุกหน่วยงาน เพือ่ดูผลรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน

9 ประชุมคณะท างาน QA เพือ่พิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง 

ก่อนส่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)

ธันวาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

มิถุนายน

แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 2556 - เม.ย. 2557)

เมษายนกิจกรรม
ล าดบั

ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

มกราคม
สัปดาห์ที่

ปี พ.ศ. 2557
ตุลาคม พฤศจิกายน

D:\ประกันคุณภาพ\QA ส่วนส่งเสริมวชิาการ\SAR 56\SAR สสว. ป ี56\ภาคผนวก\เอกสารประกอบที่ 12.1.1-1 แผนการด าเนนิงานQAระดับหนว่ยงาน ป ี56.xlsx



เอกสารประกอบที ่12.1.1-1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ธันวาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

มิถุนายนเมษายนกิจกรรม
ล าดบั

ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

มกราคม
สัปดาห์ที่

ปี พ.ศ. 2557
ตุลาคม พฤศจิกายน

10 ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) 

(ต้นเดือน ก.ค. 2557)
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 
(ต้นเดือน ส.ค. 2557)

11 ส านักวชิาทบทวน/ปรับปรุงข้อมูล SAR ระดับส านักวชิา พร้อมกรอกข้อมูล
ผ่านระบบ CHE QA Online System ของ สกอ.

12 - งาน QA บันทึกข้อมูล SAR ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online 
System ของ สกอ.

- ปรับแก้ไขข้อมูลใน SAR ตามมติทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัย และประสาน
ประธานคณะกรรมการประเมินฯ (ระดับสถาบัน) ยืนยันข้อมูลผ่านระบบฯ 
โดยต้องแล้วเสรจ็ภายในเดือน ก.ย. 57

13 ประชุมคณะกรรมการ QA เพือ่พิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง 
และรายงานผลการประเมินฯ (ระดับสถาบัน) ก่อนเสนอสภาวชิาการและ
สภามหาวทิยาลัยต่อไป

14 เสนอผล QA 2556 ต่อสภาวชิาการเพือ่พิจารณา (ประชุมคร้ังที ่8/2557 

วนัที ่28 ส.ค. 57 (ส่งต้นเร่ือง/วาระ 18 ส.ค. 57)
15 เสนอผล QA 2556 ต่อสภามหาวทิยาลัยเพือ่อนุมัติ (ประชุมคร้ังที ่5/2557 

วนัที ่20 ก.ย. 57) (ส่งวาระ/เอกสารต้นเร่ืองเอกสาร 4 ก.ย. 57)
16 ฝ่ายวชิาการฯ ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามผล QA ของ

หน่วยงาน ปกีารศึกษา 2555 ครั้งที ่2 (ก.ย. 2557)

17 แจ้งผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งชี้ทีค่วรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน,
ข้อสรุปจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ

ประเมินฯ (ระดับสถาบัน) และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัย
ให้ฝ่าย/หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรับทราบและปรับปรุงแก้ไข

18 หน่วยงานน าเสนอผล QA ปีการศึกษา 2556 ต่อทีป่ระชุม Forum QA
19 ฝ่ายวชิาการฯ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการ

ประเมินฯ (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2556 ฉบับสมบูรณ์ เพือ่จัดส่งให้
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยทราบและใช้ประโยชน์

20 หน่วยงานด าเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัด
กิจกรรมเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ขอ้มลูปรบัปรงุ ณ วันที ่18 ธันวาคม 2556
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เอกสารประกอบที่ 12.3.1-1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ประชุมคณะท ำงำนฯ คร้ังที ่1  เพือ่พจิำรณำ

จัดกิจกรรมและ/หรือกำรเรียนกำรสอนทีเ่ป็น

กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมรู้พืน้ฐำน

ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ชัน้ปีที ่1 ว่ำ

เหน็สมควรด ำเนินกำรอย่ำงไร รูปแบบใด

2 ประกำศรับสมัครนักศึกษำส ำนักวิชำต่ำง ๆ 

เพือ่ท ำหน้ำทีพ่ีเ่ล้ียงทำงวิชำกำรในกำรจัดค่ำยฯ

3 ประชำสัมพนัธ์เร่ืองกำรจัดค่ำยเตรียมควำม

พร้อมด้ำนควำมรู้พืน้ฐำนส ำหรับนักศึกษำ

ระดับปริญญำตรี ชัน้ปีที ่1 ใหน้ักศึกษำ

ประเภทโควตำทรำบเกีย่วกับก ำหนดกำร 

รำยละเอียดกำรเข้ำค่ำยฯ และส่ิงทีต้่องเตรียม 

โดยศูนย์บริกำรกำรศึกษำได้มีจดหมำยถึง

นักศึกษำและประชำสัมพนัธ์ผ่ำนเว็บไซต์

4 ประชุมคณะท ำงำนฯ คร้ังที ่2  เพือ่เตรียม

ควำมพร้อมในกำรจัดค่ำยพฒันำควำมรู้

พืน้ฐำนส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ชัน้

ปีที ่1  ปีกำรศึกษำ 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ธันวาคม

สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

มิถุนายน

แผนปฏิบัติงานในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรูพ้ื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี 2556

เมษายน
กิจกรรม

ล าดบั

ที่ สัปดาหท์ี่

กุมภาพันธ์ มีนาคม

สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

พฤษภาคม

สัปดาหท์ี่

มกราคม

สัปดาหท์ี่

ป ีพ.ศ. 2556

ตลุาคม พฤศจิกายน



เอกสารประกอบที่ 12.3.1-1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ธันวาคม

สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

มิถุนายนเมษายน
กิจกรรม

ล าดบั

ที่ สัปดาหท์ี่

กุมภาพันธ์ มีนาคม

สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

พฤษภาคม

สัปดาหท์ี่

มกราคม

สัปดาหท์ี่

ป ีพ.ศ. 2556

ตลุาคม พฤศจิกายน

5 ประชุมคณะท ำงำนหลักสูตร คร้ังที ่1 เฉพำะผู้

ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ผู้แทนทุกส ำนักวิชำ ผู้แทน

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ผู้แทนสำขำวิชำฟสิิกส์ 

ผู้แทนสำขำวิชำเคมี ผู้แทนสำขำวิชำชีววิทยำ 

เพือ่หำรือเกีย่วกับกำรจัดท ำเอกสำร

ประกอบกำรสอน ก ำหนดผู้สอน แบบฝึกหดั 

กำรออกข้อสอบ ก ำหนดเกณฑ์และกำรตัดสิน

ผลกำรสอบภำยหลังกำรเข้ำค่ำย

6 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรสอนจัดท ำเอกสำร

ประกอบกำรสอน แบบฝึกหดั และข้อสอบ

7 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรสอนส่งต้นฉบับ

เอกสำรประกอบกำรสอนและแบบฝึกหดั ให้

ส่วนส่งเสริมวิชำกำรเพือ่ด ำเนินกำรผลิต

8 ประชุมคณะท ำงำนฯ คร้ังที ่3  เพือ่ติดตำม

ควำมคืบหน้ำในกำรจัดค่ำยพฒันำควำมรู้

พืน้ฐำนส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ชัน้

ปีที ่1   ปีกำรศึกษำ 2556

9 ประสำนกำรเตรียมกำรจัดกิจกรรมค่ำยฯ กับ

หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่ ส ำนักวิชำ ศูนย์บริกำร

กำรศึกษำ ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ 

ส่วนกิจกำรนักศึกษำ ส่วนอำคำรสถำนที่

10 ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำส่งเอกสำร

ประกอบกำรสอนทีผ่ลิตเสร็จแล้วใหส่้วน

ส่งเสริมวิชำกำร

(ต้องแจกใหน้ักศึกษำทีท่ ำหน้ำทีพ่ีเ่ล้ียงทำง

วิชำกำรในวันอบรม ซ่ึงจัดโดยสถำนพฒันำ

คณำจำรย์ วันที ่....... พค. 56)



เอกสารประกอบที่ 12.3.1-1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ธันวาคม

สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

มิถุนายนเมษายน
กิจกรรม

ล าดบั

ที่ สัปดาหท์ี่

กุมภาพันธ์ มีนาคม

สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

พฤษภาคม

สัปดาหท์ี่

มกราคม

สัปดาหท์ี่

ป ีพ.ศ. 2556

ตลุาคม พฤศจิกายน

11 นักศึกษำใหม่ลงทะเบียนรำยงำนตัวเข้ำทีพ่กั

12 จัดกำรอบรมพีเ่ล้ียงทำงวิชำกำรในกำรจัดค่ำย

เพือ่เตรียมควำมพร้อม ด้ำนควำมรู้พืน้ฐำน 

ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ชัน้ปีที ่1

13 ปีกำรศึกษำ 2556

14 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรสอนจัดส่งต้นฉบับ

ข้อสอบใหผู้้ประสำนงำน รวบรวมข้อสอบ

15 ผลิตข้อสอบทีศู่นย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ

16 จัดค่ายเตรียมความพร้อมดา้นความรู้พ้ืนฐาน

 ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปทีี ่1 

ปกีารศึกษา 2556

17 นักศึกษำเตรียมอ่ำนหนังสือสอบ Placement 

Test

18  จัดสอบ Placement Test / ตรวจข้อสอบ

19 จัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดบัอุดมศึกษา

20 ประชุมคณะท ำงำนจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำน

ควำมรู้พืน้ฐำนส ำหรับ นักศึกษำระดับปริญญำ

ตรี ชัน้ปีที ่1 เพือ่สรุปผลกำรจัดค่ำยฯ

21 เปดิภาคการศึกษาที ่1/2556

22 เวียนแจ้งคะแนนผลกำรสอบ Placement 

Test  ใหส้ ำนักวิชำต่ำง ๆ ทรำบและพจิำรณำ

คะแนนส ำหรับผู้ทีจ่ะได้รับรำงวัล

23 ส ำนักวิชำแจ้งผลกำรพจิำรณำกลับมำยังส่วน

ส่งเสริมวิชำกำร

24 ประกำศคะแนนผลกำรสอบ พร้อมแจกรำงวัล



เอกสารประกอบที่ 12.3.1-2

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ประชุมคณะท ำงำนจัดกำรอบรมเทคนิคกำร
เรียนระดับอุดมศึกษำ    คร้ังที่ 1/2556 

เพื่อพิจำรณำรูปแบบกำรจัดอบรม 

ตลอดจนกำรจัดท ำหลักสูตร และเอกสำร
ประกอบกำรอบรม

2 ด ำเนินกำรปรับปรุงเอกสำรกำรฝึกอบรม

3 เตรียมกำรจัดอบรมตำมรูปแบบที่
คณะท ำงำนจัดกำรอบรมเทคนิคกำรเรียน
ระดับอุดมศึกษำก ำหนด โดยอำจต้อง
เตรียมประสำนงำนวิทยำกร  รับสมัคร

นักศึกษำช่วยงำน จัดพิมพ์และแก้ไข
เอกสำรฝึกอบรม ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 ประสำนงำนกำรจัดอบรมกับหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ได้แก่ ส ำนักวิชำ ศูนย์บริกำร

กำรศึกษำ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ    หน่วยยำนพำหนะ  ฯลฯ

5 ส่งต้นฉบับไปยังโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์เอกสำร

6 ด ำเนินกำรอบรมเทคนิคกำรเรียน
ระดับอุดมศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำ   ชั้นปีที่ 1

7 ประเมินผลกำรจัดอบรมฯ

8 ประชุมคณะท ำงำนจัดกำรอบรมเทคนิคกำร
เรียนระดับอุดมศึกษำ   เพื่อสรุปกำร

ด ำเนินงำนเพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดคร้ังต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หมายเหตุ
ธันวาคม

สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

มิถุนายน

แผนปฏิบัติงานในการจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี 2556

เมษายน
กิจกรรม

ล าดบั

ที่ สัปดาหท์ี่

กุมภาพันธ์ มีนาคม

สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

พฤษภาคม

สัปดาหท์ี่

มกราคม

สัปดาหท์ี่

ป ีพ.ศ. 2556

ตลุาคม พฤศจิกายน
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ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2556 
 

กลุ่มที่ 1 
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2,042 คน 

ส านักวิชา/สาขาวิชา 
วันที่สอน/รายวิชาท่ีสอน 

พฤหสับด ี23 พฤษภาคม 2556  ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2556 เสาร์ 25 พฤษภาคม 2556 อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2556 
09.00 – 16.00 09.00 -12.00 13.00 -16.00 09.00 -12.00 13.00 -16.00 09.00 -12.00 13.00 -16.00 

กลุ่มที่ 1  
1) วิศวกรรมศาสตร์ 2,042 คน 
 
ห้องที่ 1 (ห้อง 1,500 ที่นั่ง) การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 

อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา  
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 

(ดูก าหนดการอบรมเทคนคิ 
การเรยีนระดับอุดมศึกษา) 

                                                         

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ อ. ดร.สายันต์ แก่นนาค า อ.   .                   อ.   .ข    ์         อ     อ. ดร.สายันต์ แก่นนาค า อ. ดร.สายันต์ แก่นนาค า อ.   .อ                  

หอ้งเรียน  ห้อง B4101 (วิทยพัฒน์) อาคารเรียนรวม 1  

 
ห้องที่ 2 (ห้อง 600 ที่นั่ง) 

                                                         

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ อ.   .อ                  อ. ดร.สมชาย  สุขอินทร์ คุณอมรรัตน์  สุริยวิจิตรเศรณี อ.   .                   อ.   .ข             อ     อ. ดร.สมชาย  สุขอินทร์ 

หอ้งเรียน  ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2  

รายวิชาที่สอบ / จ านวนข้อ รายวิชา............................ ข้อ รวม .................. ข้อ คะแนนเต็ม ..................... คะแนน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ อ.  .ข    ์          อ     (วิชาฟิสิกส์) และ  
ผศ.ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ์ (วิชาคณิตศาสตร์) 

ก าหนดสอบวัดความรู้ Placement Test  ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.00 – 16.00  น.  และจัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา (บรรยายรวม) ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 
 

 วิศวกรรมศาสตร์ เวลาเรียน 09.00 – 16.00 น.  พักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.

เอกสารประกอบท่ี 12.3.3-1 
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ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2556 

 
กลุ่มที่ 1 

สาธารณสุขศาสตร์ 192 คน และวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 51 คน รวม 243 คน 

ส านักวิชา/สาขาวิชา 
วันที่สอน/รายวิชาท่ีสอน 

พฤหัสบด ี23 พฤษภาคม 2556  ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2556 เสาร์ 25 พฤษภาคม 2556 อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2556 
09.00 – 16.00 09.30 -12.30 13.30 -16.30 09.30 -12.30 13.30 -16.30 09.30 -12.30 13.30 -16.30 

กลุ่มที่ 1  รวม  243  คน 
(ห้อง  300  ที่นัง่  1  ห้อง) 
2) สาธารณสุขศาสตร์ (192 คน) 
     

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 
อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

(ดูก าหนดการอบรมเทคนคิ 
การเรยีนระดับอุดมศึกษา) 

           
 

        
 

        
 

           
 

           
 

        
 

3) วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

 (51 คน)  
การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 

อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

(ดูก าหนดการอบรมเทคนคิ 
การเรยีนระดับอุดมศึกษา) 

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ ผศ. ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ์ อ.   .ข             อ     อ.   .อ                  ผศ. ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ ์ ผศ. ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ ์ อ.   .                   

หอ้งเรียน  ห้อง B2101  อาคารเรียนรวม 1  

รายวิชาที่สอบ / จ านวนข้อ รายวิชา............................ ข้อ รวม .................. ข้อ คะแนนเต็ม ..................... คะแนน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ อ.  .ข    ์          อ     (วิชาฟิสิกส์) และ  
ผศ.ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ์ (วิชาคณิตศาสตร์) 

ก าหนดสอบวัดความรู้ Placement Test  ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.00 – 16.00  น.  และจัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา (บรรยายรวม) ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 

 
 สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า เวลาเรียน 09.30 – 16.30 น.  พักกลางวันเวลา 12.30 – 13.30 น. 
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ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2556  

 กลุ่ม 2   
วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร์ และแพทยศาสตร์  จ านวน 559   คน 

ส านักวิชา/สาขาวิชา 
วันที่สอน/รายวิชาท่ีสอน 

พฤหัสบด ี23 พฤษภาคม 2556  ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2556 เสาร์ 25 พฤษภาคม 2556 อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2556 
 09.00 - 16.00 09.30 -12.30 13.30 -16.30 09.30 -12.30 13.30 -16.30 09.30 -12.30 13.30 -16.30 
กลุ่มที่ 2 (ห้อง 300 ที่นั่ง 2 ห้อง) 
ห้องที่ 1 
1) วิทยาศาสตร์การกีฬา (62 คน) 
2) เทคโนโลยีการเกษตร (230 คน) 
รวมจ านวน 292 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 
อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

 (ดูก าหนดการอบรมเทคนิค 
การเรยีนระดับอุดมศึกษา) 

                                            

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ ผศ. ดร.สริิโชค  จึงถาวรรณ อ. ดร.พนมศักดิ์ มมีนต ์ รศ. ดร.จตุพร วิทยาคุณ ผศ. ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช ผศ. ดร.ดวงกมล แม้นศิร ิ ผศ. ดร.พงษ์เทพ สุวรรณวารี 

หอ้งเรียน  ห้อง B2102 อาคารเรียนรวม 1 

ห้องที่ 2 
2) เทคโนโลยีการเกษตร (142 คน) 
3) พยาบาลศาสตร์ (45 คน) 
4) แพทยศาสตร์ (80 คน) 
รวมจ านวน 267 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 
อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

 (ดูก าหนดการอบรมเทคนิค 
การเรยีนระดับอุดมศึกษา) 

                                            

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ ผศ. ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา อ. ดร.วรศม กุนทีกาญจน ์ ผศ. ดร.ธนพร แม่นย า รศ. ดร.วินิช พรมอารักษ ์ รศ. ดร.สินีนาฏ  ศิร ิ อ. ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก 

หอ้งเรียน  ห้อง B2103  อาคารเรียนรวม 1  

รายวิชาที่สอบ / จ านวนข้อ รายวิชา............................ ข้อ รวม .................. ข้อ คะแนนเต็ม ..................... คะแนน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ อ.  .ข    ์          อ     (วิชาฟิสิกส์) 
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ (วิชาเคมี) และ ผศ. ดร.ดวงกมล แม้นศิริ (วิชาชีววิทยา) 

ก าหนดสอบวัดความรู้ภายหลังการเข้าค่าย ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.00 – 16.00  น.  และจัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา (บรรยายรวม) ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 

 วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร์ และแพทยศาสตร์  เวลาเรียน 09.30 – 16.30 น.  พักกลางวันเวลา 12.30 – 13.30 น.
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ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556   

ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2556 
 

กลุ่ม 3  

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการ จ านวน 360 คน 

ส านักวิชา/สาขาวิชา 
วันที่สอน/รายวิชาท่ีสอน 

พฤหัสบด ี23 พฤษภาคม 2556  ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2556 เสาร์ 25 พฤษภาคม 2556 อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2556 
 09.00 - 16.00 09.30 -12.30 13.30 -16.30 09.30 -12.30 13.30 -16.30 09.30 -12.30 13.30 -16.30 
กลุ่มที่ 3  (ห้อง 300 ที่นั่ง 1 ห้อง) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (234 คน)  
เทคโนโลยีการจัดการ (126 คน) 
รวมจ านวน 360 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 
อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

(ดูก าหนดการอบรมเทคนคิ 
การเรยีนระดับอุดมศึกษา) 

           
 

           
 

           
 

           
 

คณิตศาสตร ์
 

คณิตศาสตร ์
 

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ ผศ. ดร.อรชุน ไชยเสนะ ผศ. ดร.เจษฎา ตัณฑนุช อ. ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์ 

หอ้งเรียน  ห้อง B3101  อาคารเรียนรวม 1    

รายวิชาที่สอบ / จ านวนข้อ รายวิชา............................ ข้อ รวม .................. ข้อ คะแนนเต็ม ..................... คะแนน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ ผศ.ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ์  

รวมจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท่ีเข้าค่ายฯ  โดยประมาณ 3,204 คน  

ก าหนดสอบวัดความรู้ภายหลังการเข้าค่าย  ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.00 – 16.00  น.  และจัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา (บรรยายรวม) ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการ  เวลาเรียน 09.30 – 16.30 น.  พักกลางวันเวลา 12.30 – 13.30 น. 
 

 หมายเหตุ  1. การผลิตส าเนาข้อสอบ ผู้ประสานงานคือ  อ. ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพ  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยก าหนดผลิตส าเนาข้อสอบที่ห้องผลิตเอกสาร ศบส. ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556   เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 2. การตรวจข้อสอบ ผู้ประสานงานคือ อ. ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
     3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสารการสอน ส่งเอกสารเพื่อด าเนินการผลิต ที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2556     

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2556 
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ก ำหนดกำรอบรมเทคนิคกำรเรียนระดับอุดมศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 
วันพฤหัสบดทีี่ 23 พฤษภำคม 2556   

(กิจกรรมตำมกลุ่มส ำนักวิชำ/สำขำวิชำ) 
ณ อำคำรเรียนรวม 1  อำคำรเรียนรวม 2  อำคำรสุรพัฒน์ 2  และอำคำรเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษำ บรมรำชินีนำถ 

1.   ก ำหนดกำร 
08.30 – 16.00 น.  -  นักศึกษาแยกเข้ากลุ่มตามส านักวิชา เพื่อพบคณบดี คณาจารย์ประจ าส านักวิชา และรับฟังความรู้ 

 ต่าง ๆ เกี่ยวกับส านักวิชา และวิธีการเรียนเพื่อให้ประสบความส าเร็จในสาขาวิชานั้น ๆ ดังนี ้
 

กลุ่มสำขำวิชำ/หลักสูตร ห้อง เวลำ กิจกรรม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต B1208 12.30 – 13.00 น. - นักศึกษาพร้อมกันเพื่อพบคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
แบบก้าวหน้า และ อาคารเรียนรวม 1 13.00 – 13.10 น. - คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา  13.20 – 13.40 น. - ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับสถานท่ีในการเรียนการสอนหลักสูตร 
    วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
  13.50 – 14.30 น. - หัวหน้าสาขาวิชา (ทุกสาขาวิชา) กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  
    และช้ีแจงการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร 
  14.30 – 14.50 น. - กิจกรรมตามกลุ่มสาขาวิชา 
    “เรียนอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ” โดยนักศึกษารุ่นพ่ี 
    ที่ประสบความส าเร็จ 
    วิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง  B1205             
    วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า ห้อง B1207 
  14.50 – 15.30 น. - กิจกรรมสันทนาการโดยนักศึกษารุ่นพี่ 
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 

เอกสำรประกอบท่ี 12.3.3-2 
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กลุ่มสำขำวิชำ/หลักสูตร ห้อง เวลำ กิจกรรม 
เทคโนโลยีการเกษตร B4101 08.30 - 08.45 น. - นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 อาคารเรียนรวม 1 08.45 - 09.00 น. - คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรกล่าวต้อนรับ 
    ชมวีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
    และชมวีดิทัศน์แนะน าส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
    แนะน าคณาจารย์ประจ าส านักวิชา 
  09.00 - 12.00 น. - บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากภายนอก 
  12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 - 16.00 น. - กิจกรรมตามกลุ่มสาขาวิชา พบหัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ใน 
    สาขาวิชา จัดเสวนาโดยศิษย์เก่าของแต่ละสาขาวิชา  
    เทคโนโลยีการผลิตพืช  ห้อง B3101 
    เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ห้อง B1211 
    เทคโนโลยีอาหาร ห้อง B3102 
วิศวกรรมศาสตร์ อาคารสุรพัฒน์ 2 08.30 – 09.00 น.  รับแจกเอกสารหน้าประตูทางเข้าอาคารสุรพัฒน์ 2 

  09.00 – 09.15 น. ชมวิดีทัศน์ แนะน าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  09.15 – 09.30 น. แนะน าผู้บริหารและคณาจารย์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  09.30 – 11.00 น. คณบดีพบนักศึกษาใหม่ 
  11.00 – 12.00 น. นักศึกษาพบรุ่นพี่ “การเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มทส.” 
  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 16.00 น. นักศึกษาพบรุ่นพี่ “กิจกรรมการเรียน การใช้ชีวิตใน มทส.” 

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 – 10.15 น. - การเรียนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
    โดย ผศ. พญ.สรญา  แก้วพิทูลย์ 
    (หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา) 
  10.15 – 11.00 น. - การเรียนแพทย์ให้ได้อย่างมีคุณภาพและความส าคัญของ 
    ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National License) 
    โดย อ. นพ.สราวุธ  สุขสุผิว 
  11.00 – 11.45 น. - Learning How to Learn โดย ตัวแทนนักศึกษาแพทย์  
    ช้ันปีท่ี 3 
   - แนะน าการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน โดย ตัวแทนนักศึกษา 
    แพทย ์ช้ันปีท่ี 2  
  11.45 – 12.00 น. -  พี่พบน้อง โดย นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีท่ี 2 และ 3  
 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 
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กลุ่มสำขำวิชำ/หลักสูตร ห้อง เวลำ กิจกรรม 
พยาบาลศาสตร์ ห้องสุรนารี 09.00 – 12.00 น. - ร่วมพิธีมอบหมวกและตะเกียงไนติงเกล ส าหรับนักศึกษา 

 สุรสัมมนาคาร   พยาบาล รุ่นที ่3 

  12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 F9-131 13.00 – 16.00 น. - คณบดีพบนักศึกษา แนะน าส านักวิชา และคณาจารย์ประจ า 
 อาคารเฉลิม   ส านักวิชา 
 พระเกียรติ  - พบรุ่นพี่ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 
 72 พรรษา  - ปฐมนิเทศหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา 
 บรมราชินีนาถ   พยาบาลศาสตร์ 

  18.00 – 20.00 น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
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ก ำหนดกำรอบรมเทคนิคกำรเรียนระดับอุดมศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 
วันพุธที่ 29 พฤษภำคม 2556   

(กำรบรรยำยรวม) 
ณ ห้องวิทยพัฒน์ อำคำรเรียนรวม 1  

 1. ก ำหนดกำร 
ช่วงเช้ำ 
08.00 – 08.45 น. - นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ลงทะเบียน และเข้ารับการอบรมที่ 

 ห้อง B4101 (วิทยพัฒน์) อาคารเรียนรวม 1 
08.45 – 09.00 น. - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล - รักษาการแทน)  

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

 โดย  อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร  วัฒนวาทิน  
    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 
ช่วงบ่ำย 
12.30 – 13.15 น. -  นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ  

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

13.15 – 13.30 น. - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล - รักษาการแทน)  
 กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

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

หมำยเหตุ  ก่อน-หลังการอบรมขอให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมตอบค าถามเพื่อชิงรางวัล จากหนังสือ “เรียนอย่าง      ใน มทส.”         
     ที่บริเวณโถงหน้าห้อง B4101 (วิทยพัฒน์) อาคารเรียนรวม 1 จัดโดยองค์การนักศึกษา 

 



เอกสารประกอบที่ 12.4.1-1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ประชุมคณะกรรมการปริญญาดุษฎบีัณฑิต

กิตติมศักด์ิ คร้ังที ่1 เพือ่ก าหนดแนว

ปฏบิัติการสรรหาผู้เหมาะสมสมควรได้รับ

ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักด์ิ

20 พ.ค. 56

2 บุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ เสนอชือ่ผู้ทีเ่หมาะสม

สมควรได้รับปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักด์ิ ภายใน 31 ก.ค. 56

3 ส่งรายชือ่ใหส้ านักวิชาทีเ่กีย่วข้องพจิารณา 

กรณีทีผู้่เสนอชือ่ไม่ใช่ส านักวิชา 9 ส.ค. 56

4 ประชุมคณะกรรมการปริญญาดุษฎบีัณฑิต

กิตติมศักด์ิ คร้ังที ่2  เพือ่คัดเลือก 16 ส.ค. 56

5 เสนอสภาวิชาการใหค้วามเหน็ชอบ 22 ส.ค. 56

6 เสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติ 21 ก.ย. 56

7 มหาวิทยาลัยแจ้งเร่ืองขอพระราชทาน

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักด์ิ

ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(ถ้าม)ี

8 มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศผู้ได้รับปริญญา

ดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักด์ิ/ตัดชุดครุย/เตรียม

ปริญญาบัตร/

จัดท าประกาศเกียรติคุณ

9 จัดพธิีพระราชทานปริญญาบัตร 1 ต.ค. 56

แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2555

กิจกรรม
ล าดบั

ที่

พฤษภาคม

สัปดาหท์ี่

ตลุาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หมายเหตุ
สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

มิถุนายน

20

9

16

22

21

1







เอกสารประกอบที ่12.8.1-1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 ท ำหนังสือถึงคณบดีทุกส ำนักวิชำเพือ่ให้คณำจำรย์ส่งสรุปผล

โครงกำรหนึ่งอำจำรย์หนึ่งผลงำน ประจ ำปี 2555 และเสนอ

โครงกำรฯ ใหม่ทีจ่ะด ำเนินกำรในปี 2556 (พร้อมส่งแบบเสนอ

โครงกำรหนึ่งอำจำรย์หนึ่งผลงำน)

2 คณบดีทุกส ำนักวิชำส่งสรุปผลโครงกำรหนึ่งอำจำรย์หนึ่งผลงำน 

ประจ ำปี 2555และเสนอโครงกำรฯ ใหม่ทีจ่ะด ำเนินกำรในปี 2556

3 ฝ่ำยวิชำกำรรวบรวมผลงำนโครงกำรหนึ่งอำจำรย์หนึ่งผลงำน 

ประจ ำปี 2555 และข้อเสนอโครงกำรฯ ใหม่ทีจ่ะด ำเนินกำรใน

ปี 2556 เพือ่จัดท ำรำยละเอียดสรุปกำรด ำเนินโครงกำรฯ

4 สรุปกำรด ำเนินโครงกำรฯ ประจ ำปี เสนอต่อสภำวิชำกำร

5 สรุปรำยละเอียดโครงกำรฯ ประจ ำปีและข้อเสนอโครงกำรฯ 

ปีต่อไป และน ำขึ้น website ส่วนส่งเสริมวิชำกำรเพือ่เผยแพร่

6 จัดส่งผลงำนของอำจำรย์ให้ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ เพือ่

เผยแพร่และจัดท ำฐำนข้อมูลผลงำนของคณำจำรย์

เมษายน
สัปดาหท์ี่

ปี พ.ศ. 2556

แผนการด าเนินการโครงการหน่ึงอาจารยห์น่ึงผลงาน ประจ าปีการศึกษา 2556

มนีาคม
สัปดาหท์ี่

กรกฎาคมกิจกรรมล าดับที่
สัปดาหท์ี่

พฤษภาคม มถุินายน
สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่
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สสว. 12.9.2-1

ล ำดบัที่ ครั้งที่ วัน/เดอืน/ปี

จัดส่งวำระกำรประชมุ 

(ก่อนกำรประชมุ

3 วันท ำกำร)

แจ้งมตกิำรประชมุ

(หลังกำรประชมุ

3 วันท ำกำร)

เวียนรำยงำนกำรประชมุ 

(หลังกำรประชมุ

10 วันท ำกำร)
1 5/2556 30 พ.ค. 2556 23 พ.ค. 2556 3 มิ.ย. 2556 6 มิ.ย. 2556
2 6/2556 20 มิ.ย. 2556 13 มิ.ย. 2556 24 มิ.ย. 2556 8 ก.ค. 2556
3 7/2556 18 ก.ค. 2556 12 ก.ค. 2556 25 ก.ค. 2556 2 ส.ค. 2556
4 8/2556 29 ส.ค. 2556 23 ส.ค. 2556 4 ก.ย. 2556 10 ก.ย. 2556
5 9/2556 26 ก.ย. 2556 20 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2556 15 ต.ค. 2556
6 10/2556 24 ต.ค. 2556 17 ต.ค. 2556 29 ต.ค. 2556 5 พ.ย. 2556
7 11/2556 29 พ.ย. 2556 22 พ.ย. 2556 9 ธ.ค. 2556 12 ธ.ค. 2556
8 12/2556 26 ธ.ค. 2556 20 ธ.ค. 2556 6 ม.ค. 2557 9 ม.ค. 2557
9 1/2557 23 ม.ค. 2557 17 ม.ค. 2557 23 ม.ค. 2557 6 ก.พ. 2557
10 2/2557 27 ก.พ. 2557 21 ก.พ. 2557 4 ม๊.ค. 2557 13 มี.ค. 2557
11 3/2557 27 มี.ค. 2557 21 ม.ค. 2557 28 มี.ค. 2557 8 เม.ย. 2557
12 4/2557 24 เม.ย. 2557 17 เม.ย. 2557 25 เม.ย. 2557 6 พ.ค. 2557

ตำรำงที ่12.9.2-1 : ขอ้มลูกำรด ำเนินงำนประชมุสภำวิชำกำร  ปีกำรศึกษำ 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57)

              ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2557
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เอกสารประกอบที ่12.10.1-1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 การประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการ

เรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2555

- ขอข้อมูลปัญหาในการปฏบิัติภารกิจการ

จัดการเรียนการสอนของภาค 2/2555 

ก่อนสัปดาห์แรกของการปิดภาคการศึกษา

 แล้วสรุปรวบรวมแจ้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

เพื่อการแก้ไขปัญหาพร้อมติดตามผล แล้ว

เตรียมเพื่อจัดท าเป็นเอกสารประกอบการ

ประชุม

- ประสานกับศูนย์บริการการศึกษาขอ

ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา สัปดาห์ที่ 

3-5 หลังเปิดภาคการศึกษา

- ประสานกับสถานพฒันาคณาจารย์ขอ

ข้อมูลผลการประเมินการสอนของอาจารย์

โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน สัปดาห์ที่ 3-5

 หลังเปิดภาคการศึกษา

- หารือเพื่อก าหนดวนัประชุม โดยก าหนด

ประมาณ สัปดาห์ที่ 8-10 ของการเปิด

ภาคการศึกษา

- จองห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร

- จัดท าก าหนดการประชุม

- จัดท าหนังสือขอใช้บริการสุรสัมมนาคาร

และขออนุมัติค่าใช้จ่าย

 - จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณาจารย์ 

(ผ่านคณบดี) และหน่วยงานที่เกีย่วข้องทุก

หน่วยงาน

มกราคม
สัปดาห์ที่

แผนการด าเนินการการประชมุเพ่ือประเมนิภารกิจการจดัการเรยีนการสอน ประจ าป ีพ.ศ 2556
ป ีพ.ศ. 2556

ธนัวาคม 55

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มิถุนายนเมษายนกิจกรรมล าดับที่

สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

กรกฎาคม
สัปดาห์ที่

พฤศจิกายน
สัปดาห์ที่

ธนัวาคม
สัปดาห์ที่

สิงหาคม
สัปดาห์ที่

กันยายน
สัปดาห์ที่

ตุลาคม
สัปดาห์ที่
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เอกสารประกอบที ่12.10.1-1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

มกราคม
สัปดาห์ที่

ป ีพ.ศ. 2556
ธนัวาคม 55

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มิถุนายนเมษายนกิจกรรมล าดับที่

สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

กรกฎาคม
สัปดาห์ที่

พฤศจิกายน
สัปดาห์ที่

ธนัวาคม
สัปดาห์ที่

สิงหาคม
สัปดาห์ที่

กันยายน
สัปดาห์ที่

ตุลาคม
สัปดาห์ที่

- ท าหนังสือเชิญอธกิารบดีเป็นประธาน

การประชุม เชิญหน่วยอืน่ ๆที่ต้องรายงาน

ในท่ีประชุม คือผู้อ านวยการศูนย์บริการ

การศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา

และพฒันาอาชีพ

- จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

ประกอบด้วย ข้อมูลผลการเรียนของ

นักศึกษา ข้อมูลผลการประเมินการสอน

ของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

สรุปปัญหาและรายงานความก้าวหน้า 

การแก้ไขปัญหาจากการปฏบิัติการกิจฯ 

และเร่ืองอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง และน าขึ้น 

website ส่วนส่งเสริมวชืาการ เพื่อให้

ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม download

- ขอผู้แปลภาษาและประสานงานการแปล

เอกสารและการแปลภาษาระหวา่งการ

ประชุม

- ร่างค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด

- จัดเตรียมสถานที่จัดประชุม และ

ประสานงานอืน่ ๆ

- เขียนข่าวประชาสัมพนัธ ์(ข่าวรายวนั)

-  ประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการ

เรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2555

- จัดท ารายงานการประชุมเพื่อเสนอที่

ประชุมสภาวชิาการทราบ และน าขึ้น 

website ส่วนส่งเสริมวชิาการเพื่อเผยแพร่

ต่อไป
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เอกสารประกอบที ่12.10.1-1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

มกราคม
สัปดาห์ที่

ป ีพ.ศ. 2556
ธนัวาคม 55

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มิถุนายนเมษายนกิจกรรมล าดับที่

สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

กรกฎาคม
สัปดาห์ที่

พฤศจิกายน
สัปดาห์ที่

ธนัวาคม
สัปดาห์ที่

สิงหาคม
สัปดาห์ที่

กันยายน
สัปดาห์ที่

ตุลาคม
สัปดาห์ที่

2 การประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการ

เรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 3/2555

- ขอข้อมูลปัญหาในการปฏบิัติภารกิจการ

จัดการเรียนการสอนของภาค 2/2555 

ก่อนสัปดาห์แรกของการปิดภาคการศึกษา

 แล้วสรุปรวบรวมแจ้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

เพื่อการแก้ไขปัญหาพร้อมติดตามผล แล้ว

เตรียมเพื่อจัดท าเป็นเอกสารประกอบการ

ประชุม

- ประสานกับศูนย์บริการการศึกษาขอ

ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา สัปดาห์ที่ 

3-5 หลังเปิดภาคการศึกษา

- ประสานกับสถานพฒันาคณาจารย์ขอ

ข้อมูลผลการประเมินการสอนของอาจารย์

โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน สัปดาห์ที่ 3-5

 หลังเปิดภาคการศึกษา

- หารือเพื่อก าหนดวนัประชุม โดยก าหนด

ประมาณ สัปดาห์ที่ 8-10 ของการเปิด

ภาคการศึกษา

- จองห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร

- จัดท าก าหนดการประชุม

- จัดท าหนังสือขอใช้บริการสุรสัมมนาคาร

และขออนุมัติค่าใช้จ่าย

 - จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณาจารย์ 

(ผ่านคณบดี) และหน่วยงานที่เกีย่วข้องทุก

หน่วยงาน

- ท าหนังสือเชิญอธกิารบดีเป็นประธาน

การประชุม เชิญหน่วยอืน่ ๆที่ต้องรายงาน

ในท่ีประชุม คือผู้อ านวยการศูนย์บริการ

การศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา

และพฒันาอาชีพ
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เอกสารประกอบที ่12.10.1-1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

มกราคม
สัปดาห์ที่

ป ีพ.ศ. 2556
ธนัวาคม 55

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มิถุนายนเมษายนกิจกรรมล าดับที่

สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

กรกฎาคม
สัปดาห์ที่

พฤศจิกายน
สัปดาห์ที่

ธนัวาคม
สัปดาห์ที่

สิงหาคม
สัปดาห์ที่

กันยายน
สัปดาห์ที่

ตุลาคม
สัปดาห์ที่

- จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

ประกอบด้วย ข้อมูลผลการเรียนของ

นักศึกษา ข้อมูลผลการประเมินการสอน

ของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

สรุปปัญหาและรายงานความก้าวหน้า 

การแก้ไขปัญหาจากการปฏบิัติการกิจฯ 

และเร่ืองอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง และน าขึ้น 

website ส่วนส่งเสริมวชืาการ เพื่อให้

ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม download

- ขอผู้แปลภาษาและประสานงานการแปล

เอกสารและการแปลภาษาระหวา่งการ

ประชุม

- ร่างค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด

- จัดเตรียมสถานที่จัดประชุม และ

ประสานงานอืน่ ๆ

- เขียนข่าวประชาสัมพนัธ ์(ข่าวรายวนั)

-  ประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการ

เรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2555

- จัดท ารายงานการประชุมเพื่อเสนอที่

ประชุมสภาวชิาการทราบ และน าขึ้น 

website ส่วนส่งเสริมวชิาการเพื่อเผยแพร่

ต่อไป

D:\ประกนัคุณภาพ\QA ส่วนส่งเสริมวชิาการ\SAR 56\SAR สสว. ป ี56\ภาคผนวก\เอกสารประกอบที ่12.10.1-1 แผนปฏบิติัประเมินภารกจิ.xlsx



เอกสารประกอบที ่12.10.1-1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

มกราคม
สัปดาห์ที่

ป ีพ.ศ. 2556
ธนัวาคม 55

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มิถุนายนเมษายนกิจกรรมล าดับที่

สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

กรกฎาคม
สัปดาห์ที่

พฤศจิกายน
สัปดาห์ที่

ธนัวาคม
สัปดาห์ที่

สิงหาคม
สัปดาห์ที่

กันยายน
สัปดาห์ที่

ตุลาคม
สัปดาห์ที่

3 การประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการ

เรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2556

- ขอข้อมูลปัญหาในการปฏบิัติภารกิจการ

จัดการเรียนการสอนของภาค 2/2555 

ก่อนสัปดาห์แรกของการปิดภาคการศึกษา

 แล้วสรุปรวบรวมแจ้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

เพื่อการแก้ไขปัญหาพร้อมติดตามผล แล้ว

เตรียมเพื่อจัดท าเป็นเอกสารประกอบการ

ประชุม

- ประสานกับศูนย์บริการการศึกษาขอ

ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา สัปดาห์ที่ 

3-5 หลังเปิดภาคการศึกษา

- ประสานกับสถานพฒันาคณาจารย์ขอ

ข้อมูลผลการประเมินการสอนของอาจารย์

โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน สัปดาห์ที่ 3-5

 หลังเปิดภาคการศึกษา

- หารือเพื่อก าหนดวนัประชุม โดยก าหนด

ประมาณ สัปดาห์ที่ 8-10 ของการเปิด

ภาคการศึกษา

- จองห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร

- จัดท าก าหนดการประชุม

- จัดท าหนังสือขอใช้บริการสุรสัมมนาคาร

และขออนุมัติค่าใช้จ่าย

 - จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณาจารย์ 

(ผ่านคณบดี) และหน่วยงานที่เกีย่วข้องทุก

หน่วยงาน
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เอกสารประกอบที ่12.10.1-1
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มกราคม
สัปดาห์ที่

ป ีพ.ศ. 2556
ธนัวาคม 55

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มิถุนายนเมษายนกิจกรรมล าดับที่

สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

กรกฎาคม
สัปดาห์ที่

พฤศจิกายน
สัปดาห์ที่

ธนัวาคม
สัปดาห์ที่

สิงหาคม
สัปดาห์ที่

กันยายน
สัปดาห์ที่

ตุลาคม
สัปดาห์ที่

- ท าหนังสือเชิญอธกิารบดีเป็นประธาน

การประชุม เชิญหน่วยอืน่ ๆที่ต้องรายงาน

ในท่ีประชุม คือผู้อ านวยการศูนย์บริการ

การศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา

และพฒันาอาชีพ

- จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

ประกอบด้วย ข้อมูลผลการเรียนของ

นักศึกษา ข้อมูลผลการประเมินการสอน

ของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

สรุปปัญหาและรายงานความก้าวหน้า 

การแก้ไขปัญหาจากการปฏบิัติการกิจฯ 

และเร่ืองอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง และน าขึ้น 

website ส่วนส่งเสริมวชืาการ เพื่อให้

ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม download

- ขอผู้แปลภาษาและประสานงานการแปล

เอกสารและการแปลภาษาระหวา่งการ

ประชุม

- ร่างค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด

- จัดเตรียมสถานที่จัดประชุม และ

ประสานงานอืน่ ๆ

- เขียนข่าวประชาสัมพนัธ ์(ข่าวรายวนั)

-  ประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการ

เรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2555

- จัดท ารายงานการประชุมเพื่อเสนอที่

ประชุมสภาวชิาการทราบ และน าขึ้น 

website ส่วนส่งเสริมวชิาการเพื่อเผยแพร่

ต่อไป
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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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