


   
                                                                           

                                                           

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของส่วนส่งเสริมวิชาการฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด
ในปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558) ต่อมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งเป็น
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2549 และได้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็น
ประจ าทุกปี โดยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก 
ของหน่วยงาน รวม 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2557 
ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 4 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้   

ส่วนส่งเสริมวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป 
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     หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ 

30 มิถุนายน 2558 

 
 
 

 



 ข 

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 2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ สามารถน ามาสรุปเป็นผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส่วนส่งเสริมวิชาการได้ดังนี้  

1. ในภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนส่งเสริมวิชาการอยู่ในระดับดีมาก คือ             
ได้คะแนน 4.94 จากคะแนนเต็ม 5 

2. เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 16 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนผลการประเมิน 5 คะแนน 
ซ่ึงเป็นจุดเด่น จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

 1) ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 2) ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 3) ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 4) ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 5) ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 6) ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 7) ตัวบ่งชี้ 12.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 8) ตัวบ่งชี้ 12.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
   การบินพลเรือน 
 9) ตัวบ่งชี้ 12.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 10) ตัวบ่งชี้ 12.5 การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์
   ในสถาบันอุดมศึกษา 
 11) ตัวบ่งชี้ 12.6 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 12) ตัวบ่งชี้ 12.7 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 13) ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนินงานตามโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 
 14) ตัวบ่งชี้ 12.9 การด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ 
 15) ตัวบ่งชี้ 12.10 การด าเนินงานประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 

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

บทน ำ 

 
1. ลักษณะองค์กร 

ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร 

เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิ ไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ถือเอาวันที่ 27 
กรกฎาคม 2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปกีารศึกษา 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  

1) กำรบริกำร 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ มีภารกิจหลักในการให้บริการ ดังนี้ 
(1) งานธุรการและการประชุม 
(2) งานสนับสนุนวิชาการ 
(3) งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 
(4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร ไว้ดังนี้ 

2.1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือมุ่งให้มหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศ ทางด้าน

วิชาการ 
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2.2) พันธกิจ (Mission) 
(1) ด าเนินงานด้านงานธุรการและจัดการประชุม ได้แก่ งานธุรการทั่วไป และการประชุม

สภาวิชาการ และงานประชุมของฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 
(2) สนับสนุนวิชาการ ท าหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการ หลักสูตร สถาบันสมทบ และ

บัณฑิตศึกษา 
(3) ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 
(4) ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2.3) ค่ำนิยม (Values) 
ท างานเป็นทีม  บริการด้วยใจ  ให้ความรู้สึกท่ีดี 

2.4) สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) 
บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีการท างานเป็นทีมที่

เข้มแข็ง ท าให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเกิด
ข้อผิดพลาดน้อยในการด าเนินงาน  

3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
ปีการศึกษา 2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการมีจ านวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 10 คน จ าแนกเป็นคุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท 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 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 คน และพนักงานธุรการ 2 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2557 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 มิถุนายน 2558 

 * หมายถึง : ปัจจุบันส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน 
 ** หมายถึง : ปัจจุบันส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
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4) สินทรัพย ์
ส่วนส่งเสริมวิชาการ ด าเนินการภายใต้ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแบบ “รวม

บริการ ประสานภารกิจ” โดยใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในอาคารบริหาร ชั้น 2 ประกอบด้วย 
1. ห้องท างาน ห้องประชุม และห้องรับประทานอาหาร   
2. คอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงาน 1 คนต่อเครื่อง 
3. ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายและบรรลุ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
3.1 ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีสืบค้นได้จาก website ได้แก่ 

- ระบบฐานข้อมูล SAR Online ของมหาวิทยาลัย   
- ฐานข้อมูลการประชุมสภาวิชาการ 
- ฐานข้อมูลการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพ 

ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน 
- ฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ "การบริการทั่วไป" ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
- สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.2 ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ได้แก่ 
- ฐานข้อมูลคณาจารย์  
- ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ 
- ฐานข้อมูลระบบบันทึกรับ - ส่งหนังสือของส่วนส่งเสริมวิชาการ 

5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
กฎระเบียบข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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ข. ควำมสมัพันธ์ระดับองค์กร 

1) โครงสร้ำงองค์กร 
ส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและนวัตกรรม และมีหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีการแบ่งสายงานออกเป็น 
4 งาน ประกอบด้วย งานธุรการและการประชุม งานสนับสนุนวิชาการ งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 
และงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียดงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้ำงองค์กรของส่วนส่งเสริมวิชำกำร 
 
 
 
 

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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(1) งำนธุรกำรและกำรประชุม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- งานพิมพ์เอกสาร และงานถ่ายเอกสาร 
- รับ - ส่งหนังสือ 
- งานวัสดุ - ครุภัณฑ ์
- การจัดท างบประมาณประจ าปี 
- การประชุมคณะท างานกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ 
- การประชุมสภาวิชาการ 
- การประชุมคณะกรรมการ/ คณะท างานต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 
- งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(2) งำนสนับสนุนวิชำกำร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 งำนหลักสูตร 

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

 งำนระดับปริญญำตรี 
- ดูแลการจัดท าคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี 
- ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ ระดับ

ปริญญาตรี 
- ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าประกาศการให้รางวัลส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มี

ผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร และจัดมอบเกียรติบัตรและรางวัลในพิธีไหว้ครู 
- กลั่นกรองการขออนุมัติน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับ

ปริญญาตรี 
 งำนระดับบัณฑิตศึกษำ 

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

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

กับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตร เกณฑ์การให้ระดับคะแนนตัวอักษร 
ผลการด าเนินงานของ สบพ. การขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ฯลฯ 

 งำนสนับสนุนวิชำกำรอื่น ๆ 
- กลั่นกรองการขออนุมัติไปเสนอผลงานต่างประเทศของคณาจารย์  
- งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

(3) งำนโครงกำรและกิจกรรมทำงวิชำกำร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- การด าเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- การด าเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
- การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน

สถาบันอุดมศึกษา 
- การด าเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขต

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

(4) งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
- ประสานการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- ทบทวน/ ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
- จัดประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และ

ปัญหา-อุปสรรคในการท า QA 
- รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 
- บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ผ่านระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย 
- จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน 
- บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ผ่านระบบฐานข้อมูล QA ของ สกอ. (CHE QA Online System) 
- จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พร้อมน าเสนอ SAR ต่อ 

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

- จัดท าเอกสารบทสรุปผู้บริหารรายงานการประเมินตนเอง ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่
ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก 

- จัดเวทีสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กรอบระยะเวลาการแก้ไข สรุปประเด็น
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

- ติดตามผลการด าเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
- การด าเนินงานจัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา 
- เครือข่าย C-เชิงประเด็น เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

(C - IQA) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
- งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2) ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตารางที่ 2 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรหลัก 
- ผู้บริหาร 
- คณาจารย์ 
- บุคลากร 

- ข้อมูลที่รับบริการมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

- พนักงานให้บริการด้วยความเต็มใจไม่เลือกปฏิบัติ  
- การให้บริการทีสุ่ภาพและรวดเร็ว   

3) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ 

ตารางที่ 3 กลุ่มผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบ/คู่ควำมร่วมมือ บทบำท กลไกกำรสื่อสำร 
หน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัย 
- ส านักวิชา 
- ศูนย์/สถาบัน 
- ส านักงานอธิการบดี

และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

- ส่งข้อมูลทางด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน 

- ส่งข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- เอกสาร/หนังสือราชการ 
- การสื่อสารผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- E-mail 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- การประชุม 
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ตารางที่ 3 กลุ่มผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ (ต่อ) 

 

ผู้ส่งมอบ/คู่ควำมร่วมมือ บทบำท กลไกกำรสื่อสำร 
หน่วยงานภายนอก 
มหาวิทยาลัย 
- ส านักงาน 

คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

- สถาบันการบินพลเรือน 

- ส่งข้อมูลทางด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน 

- เอกสาร/หนังสือราชการ 
- การสื่อสารผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- E-mail 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- การประชุม 

โรงพิมพ์ - ส่งมอบผลงานที่เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ผลิต เพื่อใช้ในการด าเนินงาน เช่น หนังสือพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร คู่มือการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

- E-mail 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- การสื่อสารผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. สภำวกำรณ์ขององค์กร 

ก. สภำพด้ำนกำรแข่งขัน 

1) ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 
- การสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 
- การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

2) ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
- ระบบการบริหารงานแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 
- บุคลากรมีการด าเนินงานแบบร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา และร่วมแก้ปัญหา 
- มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีและมีประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ

เป็นปัจจุบัน 

3) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
- การน ากลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
- การประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นประจ า เพ่ือวางแผนงานและป้องกันปัญหาที่อาจ

เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน 
- การน าผลจากการด าเนินงานที่ผ่านมา มาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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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 ำงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวิชำกำร คร้ังที ่

1/2558 (สัปดำห์ที ่4 ของเดือนมีนำคม 2558 - สัปดำห์ที ่1 ของเดือน

เมษำยน 2558) 

- ปรับปรุงตัวบ่งชี้ส ำหรับกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

 ปีกำรศึกษำ 2557 (ถำ้มี) (สัปดำห์ที ่1 ของเดือนเมษำยน 2558)

2 จดัท ำคู่มือกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวิชำกำร

3 ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมผลกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2556 

- คร้ังที ่1 (มีนำคม 2558)

- คร้ังที ่2 (กนัยำยน 2558)

4 รวบรวมขอ้มูลกำรด ำเนินงำนของปีกำรศึกษำ 2557 ตำมตัวบ่งชี้ของ

หน่วยงำนส ำหรับกำรเขยีนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)

5 จดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 และเสนอ

คณะท ำงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวิชำกำรพจิำรณำ

6 - ประชุมคณะท ำงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวิชำกำร คร้ังที ่

2/2558 เพือ่พจิำรณำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 

(สัปดำห์ที ่1-2 ของเดือนกรกฎำคม 2558)

- แกไ้ขรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 ตำมมติ

ทีป่ระชุมฯ และจดัท ำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

7 ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 ให้ฝ่ำยวิชำกำรและ

นวัตกรรม พร้อมบันทึกขอ้มูลรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ

2557 ผ่ำนระบบฐำนขอ้มูล SAR Online (ภายในวนัที ่14 สิงหาคม 2558)

8 รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน 

24 ส.ค. - 4 ก.ย. 58

9 รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน

ปลายเดือน ก.ย. 2558 (28 ก.ย. - 2 ต.ค. 58)

10 น ำเสนอผลกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร ในกำรประชุม QA Forum

11 ด ำเนินกำรตำมผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยจดั

กจิกรรมเสริมจดุเด่นและแกไ้ขจดุออ่นตำมขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ธันวาคม
สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

มถุินายน

3. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558)

เมษายนกิจกรรม
ล าดับ

ที่ สัปดาหท์ี่
กุมภาพันธ์ มนีาคม
สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่

พฤษภาคม
สัปดาหท์ี่

มกราคม
สัปดาหท์ี่

ปี พ.ศ. 2558
ตลุาคม พฤศจิกายน
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4. กิจกรรม/ กำรประชุม/ กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนของส่วนส่งเสริมวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2557 
(กรกฎำคม 2557 - มิถุนำยน 2558) 

ปีการศึกษา 2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการได้จัดกิจกรรมและด าเนินงานเกี่ยวกับการประชุม และให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

รำยช่ือกิจกรรม/กำรประชุม วันที่จัด  งำนที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม/กำรประชุม     

1. จัดประชุมสภาวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง โดยในปีการศึกษา 
2557 มีการประชุมสภาวิชาการ จ านวน 12 ครั้ง 

ก.ค. 57 - มิ.ย. 58 งานธุรการและการประชุม 

2. จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2556 

22 ก.ค. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

3. จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 

25 ก.ค. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
สถาบัน) ปีการศึกษา 2556 

30 ก.ค. - 1 ส.ค. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

5. ประชุมคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานทางวิชาการ
ด้านงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1/2557 

5 ส.ค. 57 งานสนับสนุนวิชาการ 

6. จั ดการป ระชุ ม เพ่ื อ เตรี ยมความพร้ อมต้ อนรั บ
เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจ าประเทศไทย 

5 ก.ย. 57 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

7. จัดการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 

11 ก.ย. 57 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

8. ประสานงานการต้อนรับเอกอัครราชฑูตบรูไนดารุสซาลาม 
ประจ าประเทศไทย  ในอากาสที่ มหาวิทยาลั ย
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล 
โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (สุลต่านแห่งบรูไน
ดารุสซาลาม) 

18 ก.ย. 57 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

9. จัดการบรรยายในหัวข้อ “การประกันคุณภาพโดยใช้
เกณฑ์ EdPEx/TQA” โดยเรียนเชิญ คณบดีส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม (อ. ดร.พีระศักดิ์  สิริโยธิน) เป็น
วิทยากร 

29 ก.ย. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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รำยช่ือกิจกรรม/กำรประชุม วันที่จัด  งำนที่รับผิดชอบ 

10. จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการ
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2557 

8 ต.ค. 57 งานสนับสนุนวิชาการ 

11. จัดการประชุมคณะท างานพิจารณาจัดระบบการ
บริหารจัดการหลักสูตรพิเศษ ครั้งที่ 1/2557 

17 ต.ค. 57 งานธุรการและการประชุม 

12. จัดประชุมสัมมนา โครงการ “การเตรียมพร้อมเข้าสู่
ความเป็นนานาชาติด้วย AUN-QA” โดยเรียนเชิญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ  พิมพ์พันธุ์ เป็น
วิทยากร 

20 ต.ค. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

13. จัดประชุมเพ่ือเตรียมตัวรับรองการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 

21 ต.ค. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

14. จัดการประชุมร่วมกับกองพระราชพิธี และกรมราช
องครักษ์ เพ่ือเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ปีการศึกษา 2556  

7 พ.ย. 57 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

15. จัดการประชุมของฝ่ายพิธีการ ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 

7 พ.ย. 57 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

16. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพิธีการ ในพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม
แก่บัณฑิตและพิธีซ้อมใหญ่ในการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 และพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556   

16 - 17 พ.ย. 57 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

17. จัด forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2556 

1 ธ.ค. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

18. จัดการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 

14 ม.ค. 58 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

19. จัดประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
1/2558 

15 ม.ค. 58 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

20. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ในการจัด
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน 
ครั้งที่ 22 (วทร. 22) ครั้งท่ี 1/2558 

20 ม.ค. 58 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

21. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ความรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา” ให้สถานพัฒนา
คณาจารย์ 

11 ก.พ. 58 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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รำยช่ือกิจกรรม/กำรประชุม วันที่จัด  งำนที่รับผิดชอบ 

22. จัดการประชุมเพ่ือจัดท าข้อมูลวาระเชิงนโยบายของ
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

11 ก.พ. 58 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

23. จัดการประชุมคณะท างานจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)  
- ครั้งที่ 1/2558 
- ครั้งที่ 2/2558 

 
 
 

12 ก.พ. 58 
7 เม.ย. 58 

งานธุรการและการประชุม 

24. ประสานงานการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 

22 ก.พ. 58 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

25. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และภาษา 
- ครั้งที่ 1/2558 
- ครั้งที่ 2/2558 
- ครั้งที่ 3/2558 
- ครั้งที่ 4/2558 

 
 
 

27 ก.พ. 58 
30 มี.ค. 58 
8 เม.ย. 58 
25 พ.ค. 58 

งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

26. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก) ครั้งที่ 
1/2558 

2 - 3 มี.ค. 58 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

27. จัดประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการเก็บข้อมูล
ตามตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ของ สกอ. ส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

11 มี.ค. 58 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

28. จัดบรรยาย เรื่อง “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 
2557” โดยเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  
ธนาพงศธร เป็นวิทยากร  

23 - 24 มี.ค. 57 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

29. จัดการประชุมคณะท างานพิจารณายกร่างหลักเกณฑ์
และแนวทางการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 
1/2558 

20 เม.ย. 58 งานสนับสนุนวิชาการ 
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รำยช่ือกิจกรรม/กำรประชุม วันที่จัด  งำนที่รับผิดชอบ 

30. จัด workshop การจัดท า (ร่าง) หลักสูตรโรงเรียน 
สุรวิวัฒน์ 
- ครั้งที่ 1 
- ครั้งที่ 2 
- ครั้งที่ 3 

 
 

22 เม.ย. 58 
28 - 29 เม.ย. 58 
12, 19 พ.ค. 58 

งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

31. จัดประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
2/2558 

6 พ.ค. 58 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

32. จัดประชุมสัมมนาภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2558 หัวข้อ “Happy Money เพ่ือให้คนท างานมี
ความสุข” 

7 - 8 พ.ค. 58 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

33. จัดการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการน า EdPEx/TQA 
มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน” และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “ความส าคัญของโครงร่างองค์กร
และการเขียนโครงร่างองค์กรเบื้องต้น” โดยเรียนเชิญ 
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ  ประธานธุรารักษ์ 
เป็นวิทยากร 

12 พ.ค. 58 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

34. จัดการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

25 พ.ค. 58 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

35. จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร” โดยเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราณี  พรรณวิเชียร และคณะ เป็นวิทยากร 

2 - 3 มิ.ย. 58 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

36. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงเกณฑ์และตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร (มคอ.7) 

8 มิ.ย. 58 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

37. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและแผนการด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตรและส านักวิชา) 
ปีการศึกษา 2557 

10 มิ.ย. 58 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

38. จัดประชุ ม รับ ฟั งการชี้ แจ งบทบาทหน้ าที่ ขอ ง
เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

25 มิ.ย. 58 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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รำยช่ือกิจกรรม/กำรประชุม วันที่จัด  งำนที่รับผิดชอบ 

39. ฝ่ายพิธีการในพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 

28 มิ.ย. 58 งานโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 

40. จัดมอบเกียรติบัตรและรางวัลส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ผู้มีผลการเรียนเป็น อันดับหนึ่ งของ
หลักสูตร ในพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2557 

9 ก.ค. 58 งานสนับสนุนวิชาการ 

กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 2 คณะ 

หน่วยงำน วันที่ หัวข้อดูงำน 

41. คณาจารย์และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

8 ม.ค. 58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

42. ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนอร์ท -
เชียงใหม่ 

20 มี.ค. 58 - ตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดหน่วยงาน
สนับสนุน 

- การตรวจประเมิน
หน่วยงานสนับสนุน 

- การวางแผนของส านักงาน
ประกันเพ่ือเตรียมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ 
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5. กำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 
2556 (ปีท่ีผ่ำนมำ) 

จุดอ่อน ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินงำนตำมจุดออ่นจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน 
ฝ่ำยวิชำกำรและนวัตกรรม (ส่วนส่งเสริมวิชำกำร) 
1. ถึ งแม้ ว่ ามห าวิท ยาลั ย จะมี  QA 

Forum และการติดตามผล ปีละ 2 ครั้ง 
แต่ไม่ปรากฏว่ามีการวิเคราะห์และ
ทบทวนผลดังกล่าวว่าบรรลุตาม
เป้าประสงค์หรือไม ่

 forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2555 เป็นต้นไป  ได้มีการปรับรูปแบบการน าเสนอ จากที่ แต่ละ
หน่วยงานเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม เป็นฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
ประมวลสรุปภาพรวมประเด็นที่ส าคัญที่เป็นปัญหาร่วมที่หน่วยงาน
ต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาน าเสนอต่อที่
ประชุมแทน ซึ่งหน่วยงานอาจต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในบางประเด็นที่เป็น
ปัญหาร่วมที่หน่วยงานต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ประกอบด้วย  

1. กลุ่มการเรียนการสอน ได้แก่ ส านักวิชา 
2. กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ศูนย์/สถาบัน  
3. กลุ่มหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ได้แก่ ส่วน/หน่วยงานต่าง ๆ    

 โดยภาพรวมที่เป็นปัญหาร่วมของหน่วยงาน จะเสนออธิการบดีเพ่ือ
มอบผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการต่อไป และจะมีการติดตามความคืบหน้า
จากฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 2 จะเป็นการ
ติดตามในส่วนที่ยังไม่มีการด าเนินการว่ามีความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานจากรอบแรกหรือไม่ ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
ในแบบกรอกรายงานการติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงานทั้ง 2 ครั้ง 
จะให้หน่วยงานรายงานสัมฤทธิผลของการด าเนินงานด้วย 

2. เนื่องจากส านักวิชาและหน่วยงาน
เกือบทั้งหมดได้คะแนนการประเมิน
ตนเอง ของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มากกว่า 4.50 
อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงควร
เริ่มวางแผนที่จะใช้ระบบคุณภาพอ่ืน ๆ 
ที่ สะท้อนถึ งการด าเนินงานของ
องค์กร เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนา
อย่างแท้จริง 

 ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมเห็นชอบให้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยขณะนี้มี 2 ส านักวิชา ที่
ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เข้าร่วม
โครงการน าร่อง EdPEx คือ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และส านักวิชา
แพทยศาสตร์ ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จของการเข้าร่วมโครงการ EdPEx 
ผู้บริหารและบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินดังกล่าว และการให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม
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จุดอ่อน ผลกำรด ำเนินงำน 

แผนปฏิบัติการ การทบทวนแผนการด าเนินงาน ซึ่งต้องมีความเสียสละ
เวลาและให้ความร่วมมือในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ ได้แก่ การ
ประชุมต่าง ๆ ในเรื่องการวัดตัวบ่งชี้ในหมวดต่าง ๆ ซึ่งมีความยากและ
ซับซ้อน ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตาม
องค์ประกอบ 9 ด้าน รวมทั้งการเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี  เพ่ือแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และในเบื้องต้น เพ่ือให้
ประชาคม มทส. ได้รับรู้รับทราบทั่วทั้งองค์กร ในเรื่อง EdPEx หรือ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ คือ การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-
QA) หากมหาวิทยาลัยสนใจจะเข้าร่วมต้องมีกระบวนการ หรือการ
เตรียมตัวอย่างไร เช่น การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และการส่ง
บุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน เข้าร่วมอบรม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน  เพ่ือเตรียมความพร้อม โดยที่ผ่านมาได้มีการ
ด าเนินการไปบ้างแล้ว เช่น 

1. การบรรยาย เรื่ อ ง  “การป ระกั น คุ ณ ภ าพ โดย ใช้ เกณ ฑ์ 
EdPEx/TQA” โดย อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม มทส. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 

2. การบรรยายเรื่อง “การเตรียมพร้อมเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ
ด้วย AUN-QA” โดย รศ. ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์  ผู้ ช่ วย
อธิการบดีด้านจัดการคุณภาพและบริหารทั่วไป จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 

นอกจากนี้ ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบคุณภาพที่ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดดรวมทั้งการเตรียมพร้อมเข้าสู่การรับรอง
หลักสูตรในระดับนานาชาติ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมเสนอแนวทางในการ
ด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ต่อสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในระบบคุณภาพต่าง ๆ ให้แก่
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เช่น การเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้  

2. การพัฒนาบุคลากรประจ าหน่วยงานส าหรับระบบคุณภาพหรือ
ระบบประกันคุณภาพนานาชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการตามระบบที่หน่วยงานเลือก 
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จุดอ่อน ผลกำรด ำเนินงำน 

3. การพัฒนาผู้ประเมินภายในส าหรับระบบคุณภาพหรือระบบ
ประกันคุณภาพนานาชาติ นั้น ๆ เพ่ือให้บุคคลากรน าความรู้มา
ช่วยแนะน าและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกระบบ 

4. การด าเนินงานของหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพที่เลือก (เต็ม
รูปแบบ หรือบางส่วน) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครรับ
การประเมิน  

5. การจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือดูแลการบริหารจัดการคุณภาพองค์กร
เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาความสามารถในการ
บริหารจัดการทุกเรื่องภายในองค์กรและเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน โดยย้ายงานประกันคุณภาพการศึกษา มาอยู่ ใน
หน่วยงานนี้ 

ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2558 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการคุณภาพองค์กรเป็นเรื่องท่ีควรท า เพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. การบริหารจัดการคุณภาพองค์กรเป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้ และ

เรื่องนี้ควรต้อง topdown ผู้บริหารควรต้องตกผลึกว่า จะท าอะไร
ให้เกิดความชัดเจนก่อน แล้วมีทีมงานด าเนินงาน 

3. การน าเกณฑ์คุณภาพ EdPEx มาใช้ในการบริหารจัดการ ควรต้อง
มีผู้ที่เป็นผู้น า เป็นมืออาชีพ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นการ
เฉพาะ 

มต ิ
1. ปีการศึกษา 2557 เห็นชอบให้หน่วยงานด าเนินการประกัน

คุณภาพตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ สกอ. ได้ปรับปรุงใหม่ ยกเว้นส านักวิชาที่ต้องด าเนินการ
ตามสภาวิชาชีพ 

2. เห็นชอบให้มีการจัดให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์ EdPEx/TQA โดย
สนับสนุนให้ 5 หน่วยงานต่อไปนี้ คือ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
เรียนรู้และน าเกณฑ์ EdPEx/TQA มาปรับใช้ในหน่วยงานเพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่น  
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3. การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลการบริหารจัดการคุณภาพองค์กรเป็น

การเฉพาะ ให้วิเคราะห์ภาระงาน ปริมาณงาน แล้วเสนอเพ่ือ
พิจารณา 

ซึ่งในการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเก็บข้อมูลตามตัว
บ่งชี้ที่ปรับใหม่ของ สกอ. และการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ระดับส านักวิชา และระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้ให้ทุกหน่วยงานเพ่ิมเติมการเขียนบทที่ 1 
ของบทน า ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในเรื่อง “ลักษณะที่
ส าคัญขององค์กร อธิบายสภาพแวดล้อม องค์กรหลักมีหน้าที่หลักคือ
อะไร” เพ่ือให้หน่วยงานเริ่มมีความคุ้นเคยและค่อย ๆ ท าความเข้าใจ
เรื่อง EdPEx 

กำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 บุคลากรมีภาระงานที่รับผิดชอบ
จ านวนมากตลอดทั้งปี ในระยะยาวอาจ
เกิดผลเสียต่อสุขภาพของพนักงาน ควร
มีการวิเคราะห์ภาระงานและปริมาณงาน
ของหน่วยงานที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

ส่วนส่งเสริมวิชาการมีนโยบายให้บุคลากรภายในหน่วยงานจัดท า
คู่มือการด าเนินงานให้ครบถ้วนทุกงาน เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ภาระงาน
และปริม าณ งาน  และ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด า เนิ น งาน ให้ มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง สามารถใช้ส าหรับสื่อสารแนวทางการด าเนินงาน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้วย เช่น ได้จัดท า (ร่าง) ขั้นตอน การ
จัดการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน  ซึ่ งประกอบไปด้ วย
รายละเอียดและตัวอย่างเอกสารประกอบของการจัดการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างละเอียด 
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ส่วนที่ 2 
 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   : กระบวนการพัฒนาแผน   
  ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
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. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57) ของ
ส่วนส่งเสริมวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนส่งเสริมวิชาการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) โดยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและ
สนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งให้บริการที่เอ้ือและตอบสนองความต้องการของฝ่ายวิชาการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (ดังเอกสารประกอบท่ี 1.1.1-1) 

2. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการมีการประชุมผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละงานภายในส่วนส่งเสริมวิชาการ เพ่ือ
ถ่ายทอดแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี และแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีระดับมหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละงานจะน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรในงานให้เข้าใจ
ตรงกันอีกครั้งหนึ่ง 

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. 2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุก
ภารกิจ ซึ่งเมื่อน าผลผลิตของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เท่ากับร้อยละ 100 
(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 
ครบทกุข้อ (8 ข้อ) 

5 คะแนน 8 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
  (หน้า 83) 
 ตารางที่ 1.1.5-1 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57) 
  (หน้า 97) 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1   : ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน   
  ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
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 งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 
และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการและบุคลากรภายในหน่วยงานมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ และในการท างานต่าง ๆ ที่
บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการทุกคนต้องร่วมมือกัน เช่น งานพิธีการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นต้น จะมีการประชุมบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการเพ่ือร่วมกันวางแผน  
การท างานและแก้ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้ง หัวหน้าส่วนฯ มีการ
ผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศให้สามารถน ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาหน่วยงานได้ ได้แก่ ฐานข้อมูลการประชุมสภาวิชาการ สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ฐานข้อมูลคณาจารย์ ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร และฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษและ
ผู้สอนปฏิบัติการ ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าไปสืบค้นได้ที่ http://web.sut.ac.th/das/  

3. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการก าหนดเป็นนโยบายให้มีการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นประจ า  โดย
ก าหนดให้มีการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ จ านวน 6 ครั้งต่อปี เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการก ากับติดตาม ดูแลผลการ
ด าเนินงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน (ดังตารางที่ 7.1.3-1) ซึ่งรายงานการประชุมส่วนส่งเสริม
วิชาการ 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 าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนจะมีการประชุมและวางแผนการด าเนินงานร่วมกันก่อนและระหว่างการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เข้าใจงานตรงกันและร่วมกันศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดย
ได้น าแนวทางและปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการด าเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา มาประกอบการพิจารณาในการ
ประชุมด้วย อีกทั้ง หลังจากด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนจะประชุมร่วมกันเพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือน าไปเป็นแนวทางการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

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 โดยในแต่ละปีงบประมาณจะมีการมอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
รับผิดชอบในการสืบค้นหัวข้อ/ข้อมูลการสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดสัมมนา เรื่อง Happy Money เพ่ือให้
คนท างานมีความสุข ในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรส่วนส่งเสริม
วิชาการรู้วิธีการ รู้จักกระบวนการ เห็นคุณค่าในการใช้เงินและการออมเงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจน
ในการออม และมีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงินระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 7.1.5-2)   

6. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการได้ประเมินตนเองตามแบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
(good governance) ที่ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริม
วิชาการยก (ร่าง) แบบประเมินฯ ขึ้นมาให้ทดลองใช้ส าหรับเก็บข้อมูล (ดังเอกสารประกอบที่ 7.1.6-1) 
โดยแบบสอบถามดังกล่าวจะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทและหน้าที่การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ทั้ง 10 ข้อของหัวหน้าหน่วยงานว่ามีหรือไม่มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจากการตอบแบบ
ประเมินพบว่าหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานครบทั้ง 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 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) (หน้า 98) 
ตารางที่ 7.1.5-1 ข้อมูลบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
(หน้า 99) 

เอกสารประกอบที่ 7.1.5-2 โครงการสัมมนาบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (หน้า 103) 

เอกสารประกอบที่ 7.1.6-1 แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (good 
governance) (หน้า 105) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2   : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
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 าหนดประเด็นความรู้ของหน่วยงาน ดังนี้ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) ส่วนส่งเสริมวิชาการก าหนดประเด็น

ความรู้ในเรื่องการพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อน าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนด
ประเด็นย่อยในการจัดการความรู้ 2 ประเด็น ได้แก่ งานสภาวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานสภาวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ดังเอกสารประกอบท่ี 7.2.1-1) 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) ส่วนส่งเสริมวิชาการก าหนดประเด็น
ความรู้ในเรื่องมีองค์ความรู้ที่ส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมติการประชุม
คณะท างานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ซึ่งสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา (ดังเอกสารประกอบท่ี 7.2.1-2) 

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ดังนี้ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) คือ บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ จ านวน 

10 คน และบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ใช้ข้อมูลงานสภาวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) คือ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานให้มีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบันทันต่อความต้องการใช้งาน/ข้อมูลและรายการหลักฐานครบถ้วน และสามารถน า
ข้อมูลไปพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นได้ 

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรม ดูงาน และสัมมนาต่าง ๆ และความรู้จากทักษะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในการประชุมส่วนส่งเสริมวชิาการซึ่งจัดประชุมเป็นประจ า โดยมีการค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีของงานสภาวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็น
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา-อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดง
ความคิดเห็นและรวบรวมประเด็นความรู้ของงานสภาวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีการประชุมคณะท างานดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนส่งเสริม
วิชาการ เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือน าไปสู่การบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง โดยมีการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม
แลกปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การประชุม อบรม รับฟังการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การจัดกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยเรียนเชิญบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ดังรายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารประกอบที่ 7.2.3-1 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการรวบรวมความรู้

และแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ในข้อ 1. โดยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และค้นหาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน
ผ่านเว็บไซต์งานสภาวิชาการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa/n-council/)  และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa/) และข้อมูลต่าง ๆ ของ
ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/das/) ทั้งนี้ มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.), ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.), งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) ส่วนส่งเสริมวิชาการรวบรวมความรู้และ
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ในข้อ 1. ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับส านักวิชา และระดับสถาบัน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และค้นหาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานผ่านเว็บไซต์ของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa/) และหน่วยงานภายนอกสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลได ้

5. ส่วนส่งเสริมวิชาการได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาพัฒนาปรับปรุงในการปฏิบัติงานจริง พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ ให้มีความ
ถูกต้องและทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ โดยส่วนส่งเสริมวิชาการมีคณะท างาน
ติดตามการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งมีการประชุมร่วมกัน 2 เดือน/ครั้ง และหากไม่มีวาระที่จะ
เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา งานต่าง ๆ ของส่วนส่งเสริมวิชาการจะมีการติดตามและปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอผ่านการพูดคุยและปรึกษากันอย่างไม่เป็นทางการ และในปีการศึกษา 2557 
ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาพัฒนาปรับปรุงในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันทันต่อความต้องการใช้งาน/ข้อมูลและรายการหลักฐานครบถ้วน 
และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นได้ ดังนี้ 

http://web.sut.ac.th/qa/n-council/)%20และงานประกันคุณภาพการศึกษา%20ส่วนส่งเสริมวิชาการ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงานสนับสนุน)  
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพร้อมกับส านักวิชา  
ระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2558 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรแยกกับส านักวิชา  
 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2558 
 ระดับส านักวิชา ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2558 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558 
นอกจากนี้ ส่วนส่งเสริมวิชาการได้มีการมอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก

องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และค้นคว้าจากแหล่งความรู้
ภายนอก เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสัมมนาภายในหน่วยงาน 
โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันท าหน้าที่เป็นวิทยากร โดยได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง "Happy Money เพ่ือให้
คนท างานมีความสุข"  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้และน าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และมีการรายงานผลการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประจ า
โดยรายงานผลทุก 2 ไตรมาส ดังเอกสารประกอบท่ี 7.2.5-1 และเอกสารประกอบท่ี 7.2.5-2 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 7.2.1-1 ข้อมูลรายละเอียดแผนการปฏิบัติการความรู้ของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หน้า 109) 

เอกสารประกอบที่ 7.2.1-2 ข้อมูลรายละเอียดแผนการปฏิบัติการความรู้ของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หน้า 111) 

เอกสารประกอบที่ 7.2.3-1 ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(หน้า 114) 

เอกสารประกอบที่ 7.2.5-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หน้า 118) 

เอกสารประกอบที่ 7.2.5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หน้า 121) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3   : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
  ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
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 

 



 31 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีนโยบายในการปรับปรุงฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่บน website ของส่วน
ส่งเสริมวิชาการและงานต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยคณะท างานปรับปรุง
เว็บไซต์ของส่วนส่งเสริมวิชาการ ภายใต้การก ากับดูแลโดยหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ ซึ่งฐานข้อมูลและ
สารสนเทศดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย  

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก website ของส่วนส่งเสริม
วิชาการ (http://web.sut.ac.th/das) และฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน สามารถเก็บ
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการน าไปใช้งาน ดังนี้ 
2.1 ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีสืบค้นได้จาก website ได้แก่ 

- ระบบฐานข้อมูล SAR Online ของมหาวิทยาลัย   
- ฐานข้อมูลการประชุมสภาวิชาการ 
- ฐานข้อมูลการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพ ระดับ

หน่วยงานและระดับสถาบัน 
- ฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ "การบริการทั่วไป" ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
- สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยสามารถเข้าไปใช้ประโยชนจ์ากฐานข้อมูลหรือสารสนเทศดังกล่าวได้ที่ http://web.sut.ac.th/das/=> 

blog ที่ 8 ด้านขวาของ website ชื่อว่า “ระบบฐานต่าง ๆ” (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.2-1) 
2.2 ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ได้แก่ 

- ฐานข้อมูลคณาจารย์  
- ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ 
- ฐานข้อมูลระบบบันทึกรับ - ส่งหนังสือของส่วนส่งเสริมวิชาการ  

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ  ผ่านทางเว็บไซต์
ส่วนส่งเสริมวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการสอบถามเพ่ิมเติมผ่านทาง e-mail โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
1) ผู้เข้าใช้งานบริการสารสนเทศสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่แบบส ารวจความคิดเห็น ปรากฏอยู่ที่หน้าแรก 
 ด้านล่างสุดขวามือของ Website ส่วนส่งเสริมวิชาการ (www.sut.ac.th/das) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 
 7.3.3-1) และ Website งานประกันคุณภาพการศึกษา (www.sut.ac.th/qa) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 
 7.3.3-2) 
2) ส่วนส่งเสริมวิชาการได้สอบถามผู้ที่เคยใช้บริการสารสนเทศเพ่ิมเติมผ่านทาง e-mail โดยมีความพึงพอใจ
 อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.98) (ดังตารางที่ 7.3.3-3)   

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

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ที่ website ส่วนส่งเสริมวิชาการ และงานต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งความต้องการทางโทรศัพท์ มาปรับปรุง
ฐานข้อมูลและสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการและง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศ และเป็นประโยชน์และช่วยในการ
ตัดสินใจส าหรับการบริหารงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  เช่น  
เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ปรับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลในปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งเป็น   
3 ระดับ คือ 1) QA ระดับหลักสูตร 2) QA ระดับส านักวิชา และ 3) QA ระดับสถาบัน เพ่ือให้ง่ายต่อการ
น าข้อมูลไปใช้ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ส านักวิชา และหน่วยงานต่อไป เป็นต้น 
 นอกจากนี้ คณะท างานปรับปรุงเว็บไซต์ของส่วนส่งเสริมวิชาการได้ร่วมกันพิจารณาสารสนเทศหรือ
ฐานข้อมูลที่เผยแพร่บน website ส่วนส่งเสริมวิชาการและงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน 

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 2 ด้านขวาของ website ชื่อ 
“ระบบฐานข้อมูล SAR Online ของ มทส.”) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.5-2) 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 

ตารางที ่7.3.3-3 ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ 
 ส่วนส่งเสริมวิชาการและงานต่าง ๆ (หน้า 127) 
เอกสารประกอบที่ 7.6-2 ผลประเมินความพึงพอใจ “การบริการทั่วไป” ส่วนส่งเสริม

วิชาการ (หน้า 143) 
 
 

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

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

7.3.3-1 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานสารสนเทศ website ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
(http://web.sut.ac.th/das => banner ผลส ารวจความคิดเห็น : อยู่ด้านล่างสุด
ขวามือของ website) 

7.3.3-2 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานสารสนเทศ website งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (http://web.sut.ac.th/qa/vote_report.php) 

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 2 ด้านขวาของ website ชื่อ “ระบบฐานข้อมูล 

SAR Online ของ มทส.” หรือเข้าโดยตรงที่ http://sar.sut.ac.th:8080/sar2/) 
 

 

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://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 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรภายใน

หน่วยงานร่วมเป็นคณะท างาน 
 

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

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

หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ที่ 153/2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ า
หน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ให้บุคลากรทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบท่ี 7.4.1-1 
และเอกสารประกอบท่ี 7.4.1-2)  

2. มีการประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่  1/2558 เพ่ือจัดท ารายละเอียด
ประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ (SUT-RM1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มทส. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558  โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงของส่วนส่งเสริมวิชาการ (ดังเอกสารประกอบที่ 7.4.2-1) และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  

3. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2. (ดังเอกสารประกอบที่ 7.4.2-1) ส าหรับรายงาน
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน SUT-RM2 ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง จะโอนข้อมูลจาก 
SUT-RM1 ไปยัง SUT-RM2 อัตโนมัติ และการจัดล าดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์ ระบบฯ จะค านวณ
และจัดล าดับความเสี่ยงอัตโนมัติด้วยเช่นกัน 

4. แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน คณะท างานบริหารความเสี่ยง มทส. จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้
หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนฯ หรือไม่ ซึ่งเลขานุการบริหารความเสี่ยง มทส. (ส่วนการเงินและบัญชี) จะ
มีบันทึกแจ้งหน่วยงานหากต้องจัดท าแผนฯ 

5. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2558 และรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

6. เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง
ของส่วนส่งเสริมวิชาการในปีที่ผ่านมา แต่วิเคราะห์ความเสี่ยงที่คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ว่าเป็นปัญหา โดยให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา (หน่วยงานประเมินว่าเป็นความเสี่ยง คณะกรรมการฯ 
พิจารณาว่าเป็นปัญหา) ตามรายงานปัญหาของหน่วยงานหากไม่สามารถแก้ไขได้เองให้เสนอเรื่องไปที่ผู้มี
อ านาจหรือผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอน เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และคณะท างานบริหารความเสี่ยง                 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ จะน ามาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป อีกทั้งยังมีการ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 2) 
(SUT-RM6) ส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ยังไม่มีการขอข้อมูลรายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน จากหน่วย
ตรวจสอบภายในเนื่องจากความเสี่ยงของส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นเพียงรายงานปัญหา มิได้อยู่ในแผน
บริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย (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 128) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.1-2 แผนการด าเนินการคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 

2558 (หน้า 139) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.2-1 ค าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง (SUT-RM1) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน้า 140) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.6-1 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน     

ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (SUT-RM6) 
(หน้า 142)           
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.6  : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส่วนส่งเสริมวิชาการ 
   ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
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 4.10 4 คะแนน ค่าเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2557 มีผู้มารับบริการในงานต่าง ๆ ของส่วนส่งเสริมวิชาการในกระบวนการท างาน
ปกติ แต่มีเพียง 53 คน ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.6-1) โดยมีผลประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บริการงานส่วนส่งเสริมวิชาการอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.10 จากคะแนนเต็ม 5 
และเมื่อพิจารณาตามประเภทของงาน จะเห็นได้ว่าผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่องานต่าง ๆ อยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางนี้ 

ประเภทของงาน จ านวน
ผู้ตอบ ร้อยละ 

ผลประเมินความพึงพอใจ 
คิดเฉพาะ  

ข้อ 1 - ข้อ 5 
ระดับผล 

การประเมิน 
คิดเฉพาะ 
ข้อ 6* 

ระดับผล 
การประเมิน 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 43 81.13 4.16 มาก 4.19 มาก 

2. การประชุมสภาวิชาการ 34 64.15 3.86 มาก 3.88 มาก 

3. การประสานงานด้านหลักสูตร 25 47.17 3.99 มาก 4.04 มาก 

4. งานสนับสนุนวิชาการ 28 52.83 3.96 มาก 3.93 มาก 
5. งานโครงการและกิจกรรมทาง

วิชาการ 27 50.94 4.00 มาก 4.04 มาก 

ภาพรวมส่วนส่งเสริมวิชาการ 53 100.00 4.10 มาก 4.09 มาก 

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

เอกสารประกอบที่ 7.6-2 ผลประเมินความพึงพอใจ “การบริการทั่วไป” ส่วนส่งเสริมวิชาการ  
   (หน้า 143) 
 
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 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
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 าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน  
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) และก าหนดให้มี
การประชุมคณะท างานฯ ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือปรับปรุงตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วน
ส่งเสริมวิชาการให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ของ
ส่วนส่งเสริมวิชาการทุกปีการศึกษา 

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยหัวหน้าส่วนฯ 
ก าหนดเป็นวาระการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ และให้เลขานุการคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ซึ่งการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ก าหนดให้มีการประชุม จ านวน 6 ครั้งต่อปี  

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และมีการเพ่ิมตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก เพ่ือแสดงถึงภารกิจหลักของ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จ านวน 9  ตัวบ่งชี้ รวมองค์ประกอบคุณภาพในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ 

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) ส่วนส่งเสริมวิชาการ และส่วนส่งเสริม
วิชาการได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ทุกปีการศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

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

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

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

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

6. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน ได้แก่ 
- สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (http://web.sut.ac.th/qa/)  
- ระบบฐานข้อมูล SAR Online ของมหาวิทยาลัย   
- ฐานข้อมูลการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหน่วยงาน

และระดับสถาบัน 
- ฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ "การบริการทั่วไป" ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
- ฐานข้อมูลการประชุมสภาวิชาการ (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) 

7. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดประชุมเวที QA เป็นประจ าทุกปี เพ่ือสรุปภาพรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่ได้
จากการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีท่าน
อธิการบดีเป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557   

8. ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผ่านการประชุมต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก, การประชุมกลุ่มเสวนา 
Quality Assurance Forum การศึกษาดูงานต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงานระบบจัดการข้อมูลหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (BUU-TQF) มหาวิทยาลัยบูรพา, การศึกษาดูงานระบบบริหาร
คุณภาพการศึกษาและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหลักสูตร (CU-CAS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานภายใน ดังนี้ 
- การเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา” ให้สถานพัฒนาคณาจารย์ 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ อาคาร
วิชาการ 1  

และมีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
- คณาจารย์และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 

มกราคม 2558 เวลา 14.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร โดยผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม และทีมงาน QA ให้การต้อนรับ 

- ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร โดยหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการและหัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ 

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
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เอกสารประกอบท่ี 9.1.5-1 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

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
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 

 
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 151)  

เอกสารประกอบที่ 9.1.4-1 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ปีการศึกษา 2557 (หน้า 152) 

เอกสารประกอบที่ 9.1.5-1 การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556 
(หน้า 153) 

 

http://web.sut.ac.th/qa
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องค์ประกอบที่ 12  การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1   : การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
  ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
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 ารายงานการประเมนิตนเอง (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 2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการได้จัดท าแผน
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ดังเอกสารประกอบที่ 12.1.1-1) และแจ้งให้
หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ พร้อมกับน าข้ึนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์   

2. ปีการศึกษา 2557 งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะท างาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานเพ่ิมเติมจากค าสั่ง
ที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะท างานในหน่วยงานต่าง ๆ  (สามารถดูรายชื่อ
คณะกรรมการ/คณะท างานที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/qa/)  

3. ปีการศึกษา 2557 มีการด าเนินการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 
9 กรกฎาคม 2557 และมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2557 โดยหลังจากการประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการได้จัดท ารายงานการประชุม
และเวียนให้คณะท างาน/คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม และน ามติที่ประชุมและข้อเสนอแนะ
จากการประชุมมาด าเนินการอย่างครบถ้วน  

4. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการท าการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 
จากนั้นน าเสนอที่ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1 ) 
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  2) คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557  3) สภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2557 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 และ 4) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2557 และจัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์และ
เผยแพร่แก่สาธารณชนและผู้ที่เก่ียวข้องภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 
ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนา

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รอบใหม่ พ.ศ. 2557 ทุกระดับและทุกตัวบ่งชี้ และ
รวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

ระดบั ตัวบ่งชี้ สกอ. ตัวบ่งชี้ มทส. รวมท้ังหมด 

1. ระดับหลักสตูร     6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ - 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งช้ี 

2. ระดับส านักวิชา 
  5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 1 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งช้ี 6 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งช้ี 

3. ระดับสถาบัน  
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5. มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 กลุ่ม 
คือ  
1) กลุ่มการเรียนการสอน ได้แก่ ส านักวิชา 6 ส านักวิชา ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2557  
2) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้  

2.1) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่ม 1 ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนธานี 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557  

2.2) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่ม 2 ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2557  

2.3) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่ม 3 ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์กิจการ
นานาชาติ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสถานพัฒนาคณาจารย์ ได้รับการประเมิน
ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2557 

3) กลุ่มส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 17 หน่วยงาน ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 
- 1 กรกฎาคม 2557  

 โดยคณะกรรมการประเมินฯ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแต่ละ
หน่วยงานอย่างละเอียด พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในแต่ละหน่วยงาน และเมื่อด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้วเสร็จ ทุกหน่วยงานได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

6. มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่  30 กรกฎาคม - 1 สิ งหาคม 2557 โดยให้
คณะกรรมการประเมินฯ เข้าตรวจเยี่ยมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพร้อมให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน ท าให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบจุดเด่น จุดอ่อน และ
แนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของตนเอง และเมื่อด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้วเสร็จ 
ได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เพ่ือเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป 

7. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการได้สรุปผลที่ได้จาก  
1) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน มทส. ปีการศึกษา 2556 ในตัวบ่งชี้ที่ควรปรับปรุงให้ได้

มาตรฐาน (ได้ 2 คะแนน)  
2) จุดอ่อน/แนวทางแก้ไขที่ได้จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2556   
3) การด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เมื่อวันที่ 

20 กันยายน 2557  
4) การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 
5) การด าเนินงานภาพรวมที่เป็นปัญหาร่วมของหน่วยงาน จากสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) 

ปีการศึกษา 2556 
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 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 1 ธันวาคม 2557 โดย
การจัดประชุมเวที QA เป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
เนื่องจากเวทีนี้จะเป็นเวทีที่ผู้บริหารจะได้รับรู้ รับทราบปัญหา และให้ข้อคิดเห็นอันจะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาร่วมกนั 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
เกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

- จัดบรรยายในหัวข้อ “การประกันคุณภาพโดยใช้เกณฑ์ EdPEx/TQA” วันที่ 29 กันยายน 2557 
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์  สิริโยธิน (คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม)  

- จัดประชุมสัมมนาโครงการ “การเตรียมพร้อมเข้าสู่ความเป็นนานาชาติด้วย AUA-QA” วันที่ 20 
ตุลาคม 2557 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ  พิมพ์พันธุ์ 

- จัดการบรรยาย เรื่อง “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 
2557” วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2558 วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  
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- จัดการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการน า EdPEx/TQA มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน” และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “ความส าคัญของโครงร่างองค์กรและการเขียนโครงร่างองค์กรเบื้องต้น” วันที่ 12 
พฤษภาคม 2558 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ  ประธานธุรารักษ์ 

- จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มทส.” วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 
2558 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  พรรณวิเชียร และคณะ 

- การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 เช่น 
การประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ของ สกอ. วันที่ 11 มีนาคม 
2558 การประชุมเพ่ือชี้แจงเกณฑ์และตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร และแนวทางการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) วันที่ 8 มิถุนายน 2558 การประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
หลักสูตรและส านักวิชา) วันที่ 10 มิถุนายน 2558 และการประชุมรับฟังการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ
เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทส. วันที่ 25 
มิถุนายน 2558 

 
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 2557 (หน้า 159) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.2 : การด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษา 
  ของสถาบันการบินพลเรือน  
  ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

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

ของสถาบันการบินพลเรือน  

4. มีการสรุปรายงานการประชุมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ  
5. มีการติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1.-3. 1) ปีการศึกษา 2557 มีการเวียนหนังสือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมมาตรฐาน
 การศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ดังนี้ 
 1.1) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ดังนี้ 

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

 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2556 จ านวน 208 ราย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 จ านวน  19 ราย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 จ านวน  27 ราย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  

 1.1.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน) ทั้งหลักสูตร 4 ปี และ
   ต่อเนื่อง 

 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2556 จ านวน  32 ราย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 จ านวน  8 ราย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 
 - ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 จ านวน  5 ราย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

 1.2) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  การบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้มีความ 
  ทันสมัย และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 
  2558 เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
 1.3) ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต จ านวน 1 ราย และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  จ านวน 2 ราย เพ่ือสอนรายวิชาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 
 1.4) ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน 2 ราย เพื่อสอนรายวิชาในหลักสูตร
  การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
4. สรุปมติคณะกรรมการจากการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และแจ้งส านักวิชาที่ดูแลหลักสูตร ดังนี้   

- หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ และสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน) ดูแลโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน) ดูแลโดยส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุมโดยดูจากมติที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย

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 12.4 : การด าเนินงานเกี่ยวกับการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  : 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  
ดังนี้ 
- ปีการศึกษา 2556 มีการจัดท าแผน ขั้นตอนและรายละเอียดของการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ ตามปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2556 ของคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ดังเอกสารประกอบท่ี 12.4.1-1)  

- ปีการศึกษา 2557 มีการจัดท าแผน ขั้นตอนและรายละเอียดของการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ตามปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 ของคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ดังเอกสารประกอบท่ี 12.4.1-2) 

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
- ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่ 

282/2557 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 12.4.2-1)  

- ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่ 
436/2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ดังเอกสารประกอบท่ี 12.4.2-2) 
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ประกอบด้วย อธิการบดีเป็น

ประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน
จากสภาวิชาการ จ านวน 1 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์  จ านวน 2 คน มีรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาเลือกสรร รวบรวมประวัติ และผลงานของบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
สมควรที่จะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แล้วเสนอต่อสภา
วิชาการกลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติ 

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดวิธีสรรหาและสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
- ปีการศึกษา 2556 มีการประชุม 2 ครั้ง 

1) ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 1 เมษายน 2557 เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการสรรหาผู้ที่เหมาะสมสมควร
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

2) ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เพ่ือคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมสมควรได้รับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

- ปีการศึกษา 2557 มีการประชุม 1 ครั้ง 
ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการสรรหาผู้ที่เหมาะสมสมควร

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

4. สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณาอนุมัติบุ คคลที่ควรได้รับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมจัดท าประกาศอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
- ปีการศึกษา 2556 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม (ลับ) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ได้อนุมัติมอบ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ หยงเจิ้ง หม่า วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิสิกส์ประยุกต์) อาจารย์สุริยา  สมุทคุปติ์  วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (สารสนเทศศึกษา) และนายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมการผลิต) พร้อมจัดท าประกาศอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดังเอกสารประกอบที่ 
12.4.4-1) 

5. ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
- ปีการศึกษา 2556 ศาสตราจารย์ หยงเจิ้ง หม่า วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิสิกส์ประยุกต์) 

อาจารย์สุริยา  สมุทคุปติ์ วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สารสนเทศศึกษา) และนายพยุงศักดิ์  
ชาติสุทธิผล วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการผลิต) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 

 
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 ปีการศึกษา 2556 
(หน้า 162)   

เอกสารประกอบที่ 12.4.1-2 แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 
(หน้า 163)   

เอกสารประกอบที่ 12.4.2-1 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 282/2557 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 ปีการศึกษา 2556 (หน้า 164) 
เอกสารประกอบที่ 12.4.2-2 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 436/2558 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 ปีการศึกษา 2557 (หน้า 165) 
เอกสารประกอบที่ 12.4.4-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ให้ปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ปีการศึกษา 2556 (หน้า 166) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.5 : การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์ 
  ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
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 ให้แก่

มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  
3. ผู้ได้รับทุนฯ ด าเนินการตามทุนท่ีได้รับจัดสรร ดังนี้ 

1) รายงานผลการศึกษาให้สถาบันต้นสังกัดทราบทุกภาคการศึกษา 
2) รายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา รายงานผลการใช้เงินทุก 6 เดือน ผ่านระบบประเมินผลของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการฯ ของสถาบันฝ่ายผลิต
ทราบภายใน 15 วัน 

3) ผู้รับทุนที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมในและต่างประเทศต้องท าแผนการวิจัย ณ ต่างประเทศ ร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอแผนการวิจัย พร้อมหลักฐาน ส่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการฯ ของสถาบัน
ฝ่ายผลิต เพื่อส่งต่อไปยังอธิการบดีต่อไป 

4) ผู้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI โดยผลงานต้องเป็นชื่อแรก 
และต้องมีค าขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้ให้ทุนด้วย 

5) ผู้ได้รับทุนที่ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการของวารสารที่ให้ตีพิมพ์ผลงานแล้ว ให้แจ้งแบบรายงาน
การส าเร็จการศึกษา พร้อมส่งไฟล์ดุษฎีนิพนธ์ให้แก่สถาบันฝ่ายผลิต เพ่ือให้สถาบันฝ่ายผลิตส่งให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6) ผู้รับทุนต้องรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้นสังกัดภายใน 7 วัน 
หลังจากส าเร็จการศึกษา 

7) ผู้รับทุนที่ยังไม่มีต้นสังกัด ต้องพยายามหาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพ่ือรับเป็นต้นสังกัดโดยเร็ว ก่อน
ส าเร็จการศึกษา มิฉะนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะหาต้นสังกัดให้ 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการติดตามรายงานความก้าวหน้า รายงานผลการศึกษา รายงานการใช้งบประมาณ 
รายงานการส าเร็จการศึกษา ของผู้ได้รับทุนฯ ตามข้อ 3. เพ่ือแจ้งต่อส่วนการเงินและบัญชี และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. ปีการศึกษา 2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการแจ้งรายงานความก้าวหน้า รายงานผลการศึกษา รายงานการใช้
งบประมาณ รายงานการส าเร็จการศึกษา ของผู้ได้รับทุนฯ ให้ส่วนการเงินและบัญชี และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้  
1) การขอขยายเวลาการศึกษาต่อของผู้รับทุนฯ จ านวน  1 ราย 

 - นางสาวณัฐฐาพร  สามารถ ทุนปริญญาเอกร่วมในและต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2551 
2) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและงบประมาณในการไปท าวิจัยในสถาบันต่างประเทศ จ านวน 1 ราย 
 - นายวันโชค  เครือหงษ์ ทุนปริญญาเอกร่วมในและต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2551 
3) รายงานการใช้งบประมาณของผู้รับทุนฯ จ านวน 2 ราย  

 - นางสาวแคทรียา  ธนะมูล ทุนปริญญาเอกร่วมในและต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2551 
 - นายยุทธเดช  ฤทธิแผลง ทุนปริญญาเอกในประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2551 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

6. ปีการศึกษา 2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการ แจ้งปิดรายงานการส าเร็จการศึกษาและโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้วไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 5 ราย  ดังนี้ 
1) นางสาววิไลพร  อินสุวรรณ  ทุนปริญญาเอกในประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2549 
2) นางสาวจิญาภา  ศรีภิรมย์  ทุนปริญญาเอกในประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2549     
3) นางสาวรักชนก  แสงภักดีวิจิตร  ทุนปริญญาเอกร่วมในและต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2549 
4) นางสาวอารยา  รานอก ทุนปริญญาเอกในประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2550 
5) นางสาวเนตรนภา  พงเพ็ชร  ทุนปริญญาเอกในประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2550 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

5 คะแนน 6 ข้อ  
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ตัวบ่งชีท้ี่ 12.6 : การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
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 พ.ศ. 2558 ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้ก าหนดเกณฑ์การจัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 34 หลักสูตรตามโครงการฯ ปี 2558 และ
ประสานงานกับ 34 หลักสูตร ดังนี้ ฟิสิกส์ การรับรู้จากระยะไกล เทคโนโลยีเลเซอร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา 
คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ชีวเวชศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ 
สหกิจศึกษา เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรม
การเกษตร วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมขนส่ง 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโลหการ เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมการผลิต อนามัยสิ่งแวดล้อม และเวชศาสตร์
ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่แต่ละสาขาวิชาจัดท าให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 2,583,000 บาท 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณตามข้อ 3. ให้ฝ่ายวางแผนเพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และส าเนาให้ส่วนการเงินและบัญชีทราบเพ่ือตรวจสอบอัตราเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

5. ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบและกลั่นกรองค าขออนุมัติงบประมาณท่ีสาขาวิชาขออนุมัติให้เป็นไปตามแผน
ก่อนเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมพิจารณาอนุมัติ และมีการติดตามผลการด าเนินงานของ
โครงการฯ ในแต่ละสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติการ โดยให้แต่ละสาขาวิชาตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ส่ วนส่งเสริมวิชาการได้จัดส่งให้ เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในปีต่อไป 

 
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 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดเกณฑ์การจัดกิจกรรมเพ่ือการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. ประสานงานและแจ้งส านักวิชาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ประจ าปีตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

3. มีการตรวจสอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
4. จัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้ฝ่ายวางแผนเพ่ือพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ  

5. มีการตรวจสอบการจัดกิจกรรมและการขอใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้ก าหนดเกณฑ์การจัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยให้สาขาวิชาจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศึกษา
ระดับปริญญาตรีให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตประจ าวิชาชีพของตนเอง เช่น มีภาวะผู้น า กล้าคิดกล้า
ตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีทักษะใน
วิชาชีพของตนเอง โดยเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพ มิใช่การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ทั่วไป 

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการประสานให้ส านักวิชาต่าง ๆ จัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยแต่ละหลักสูตรจะได้งบประมาณสนับสนุนหลักสูตรละ 35,000 บาท โดยมีหลักสูตรที่อยู่ในโครงการฯ 
จ านวน 33 หลักสูตร ดังนี้ วิทยาศาสตร์การกีฬา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สารสนเทศศึกษา) เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์) 
เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมเกษตร 
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 1,271,600 บาท 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณตามข้อ 3. ให้ฝ่ายวางแผนเพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และส าเนาให้ส่วนการเงินและบัญชีทราบเพ่ือตรวจสอบอัตราเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

5. ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบและกลั่นกรองค าขออนุมัติงบประมาณที่สาขาวิชาขออนุมัติให้เป็นไปตามแผน 
ก่อนเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมพิจารณาอนุมัติ 

 
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 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
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 2557 (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 12.8.1-1) และจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ปีการศึกษา 2558 (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 12.8.1-2) 

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการแจ้งส านักวิชาเพ่ือให้คณาจารย์ส่งสรุปผลโครงการฯ ประจ าปี 2557 และการเสนอ
โครงการฯ ประจ าปี 2558 โดยจัดส่งให้ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 34 โครงการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
จ านวน 8 โครงการ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 36 โครงการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 73 โครงการ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 28 โครงการ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 22 โครงการ 
รวมทั้งสิ้น 201 โครงการ และขอให้ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นส านักวิชาใหม่ เสนอโครงการฯ 
ประจ าปี 2558 

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการรวบรวมผลงานโครงการฯ ประจ าปี 2557 และข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปี 2558 
จากส านักวิชาต่าง ๆ และจัดท าสรุปผลงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี 2557 

4. ส่วนส่งเสริมวิชาการเสนอรายงานโครงการฯ ประจ าปี 2557 ต่อสภาวิชาการเพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 

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 33 โครงการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จ านวน 17 โครงการ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 33 โครงการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 60 โครงการ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 8 โครงการ และส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 20 โครงการ รวม
ทั้งสิ้น 174 โครงการ) ทั้งนี้ ได้น าข้อมูลสรุปผลงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี 2556 และ
สรุปข้อเสนอโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจ าปี 2557 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 2557 (หน้า 167)   
เอกสารประกอบที่ 12.8.1-2 แผนการด าเนินการโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 
 ประจ าปีการศึกษา 2558 (หน้า 168) 

http://web.sut.ac.th/das/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.9 : การด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดท าแผนการประชุมสภาวิชาการทุกปี โดยในปีการศึกษา 2557 ก าหนดแผนการประชุม
สภาวิชาการ จ านวน 12 ครั้ง (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) 

2. ปีการศึกษา 2557 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 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
  (หน้า 169) 
 
 
 

http://web.sut.ac.th/qa/n-council/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.10 : การด าเนินงานประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน  
  ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  : 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 2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดประชุม จ านวน 3 ครั้ง ตามแผนการประชุมที่ตั้งไว้ โดยจัดการประชุม 
ดังนี้  

 - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 จัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาค
การศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556    

 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 จัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557    

 - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 จัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

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 11 กันยายน 2557 3 ตุลาคม 2557 ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2558 9 กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 5 มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 6/2558 วันที ่25 มิถุนายน 2558 

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. 2558 (หน้า 170) 
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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 4.10 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 12.4 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
ครบทกุข้อ 

(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 2557 
เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 เพื่อดูพัฒนาการ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
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 ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส่วน

ส่งเสริมวิชาการ 
ค่าเฉลี่ย 3.91 
(4 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 4.07 
(4 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 4.10 
(4 คะแนน) 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 7 
4.80 

(ดีมาก) 
4.80 

(ดีมาก) 
4.80 

(ดีมาก) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ครบทุกข้อ 

(9 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกขอ้ 
(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 
9 ข้อ 

(4 คะแนน) 
ครบทุกข้อ 
(10 ข้อ) 

(5 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) 

ตัดออก เนื่องจาก
กิจกรรมฯ ไปอยู ่
ในความดูแลของ
รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาการสอน
และสนบัสนุน 
การเรยีนรู้ ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2556 

ตัวบ่งชี้ 12.4 การด าเนิ นการเกี่ ยวกั บการมอบ
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) 
 

 

 



 73 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ 12.7 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนา 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
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 
4.90 

(ดีมาก) 
5.00 

(ดีมาก) 
5.00 

(ดีมาก) 

เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ 
4.88 

(ดีมาก) 
4.94 

(ดีมาก) 
4.94 

(ดีมาก) 
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ส่วนที่ 3  

จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
 
ปีการศึกษา 2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 4 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนส่งเสริมวิชาการอยู่ในระดับดีมาก คือ ได้คะแนน 4.94 จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 16 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่ไดค้ะแนนผลการประเมิน 5 คะแนน ซึ่ง
เป็นจุดเด่น จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

 1) ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 2) ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 3) ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้     
 4) ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 5) ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 6) ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 7) ตัวบ่งชี้ 12.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 8) ตัวบ่งชี้ 12.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการบิน 
   พลเรือน 
 9) ตัวบ่งชี้ 12.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 10) ตัวบ่งชี้ 12.5 การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน
   สถาบันอุดมศึกษา 
 11) ตัวบ่งชี้ 12.6 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 12) ตัวบ่งชี้ 12.7 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 13) ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนินงานตามโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 
 14) ตัวบ่งชี้ 12.9 การด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ 
 15) ตัวบ่งชี้ 12.10 การด าเนินงานประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 

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 

 

- บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ
มีการด าเนินงานแบบร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมพัฒนา และ
ร่วมแก้ปัญหา 

 

- บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ
ควรจัดท าคู่มือการด าเนินงาน
ให้ครบถ้วนทุกงาน เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
เป็นการสื่อสารแนวทางการ
ด าเนินงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ 
ในองค์ประกอบ 

ไม่มี 

7. การบริหารและการจัดการ - ส่ ว น ส่ ง เส ริ ม วิ ช าก ารมี
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประโยชน์
ต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นปัจจุบัน 

- ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการ
ตรวจสอบข้อมูลทุกฐานข้อมูล 
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ 
ในองค์ประกอบ 

ไม่มี 

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- บุคลากรภายในส่วนส่งเสริม
วิชาการมีความตระหนัก และ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในเป็น

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมู ลก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ 
ในองค์ประกอบ 

ไม่มี 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

อย่างดี  ใส่ ใจในการแก้ไข
ปัญหา โดยผ่านระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 
และให้ความส าคัญกับการ
น าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาใช้ในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

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 การจัดท า

- ใช้การสื่อสารท าความเข้าใจ
ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ก ร ที่ มี
ประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น  เพ่ือ
ค งไว้ ซึ่ งจุ ด เด่ น ของการ
บริหารจัดการภารกิจหลัก
ของส่วนส่งเสริมวิชาการ 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ 
ในองค์ประกอบ 

ไม่มี 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ, 
ผู้สอนปฏิบัติการ, คณาจารย์
บัณฑิต การกลั่นกรองเรื่อง 
เพ่ื อเสนอต่อผู้ มี อ านาจ
อนุมัติ เป็นต้น 

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 2557 

แผนงาน : การเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  

งาน/โครงการ : 050301 - งานพัฒนาขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 

หน่วยงาน : 0020100 - ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

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

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ผลผลิต : มาตรการประหยัดและลดต้นทุน 
- จ ำนวนงำนท่ีมีกำรลดต้นทุนโดยใช้
เทคโนโลยีมำสนับสนุน  

งำน 4 4 100.00 ไตรมำสที่ 1  
  - งำนต่ำง ๆ ทั้ง 4 งำน (งำนธุรกำรและกำรประชุม, 
งำนสนับสนุนวิชำกำร, งำนโครงกำรและกจิกรรม
ทำงวิชำกำร และงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ) 
ของส่วนส่งเสรมิวิชำกำร ได้ลดต้นทุนกำรท ำงำน
จำกกำรใช้กระดำษมำเป็นกำรสื่อสำร และกำรส่ง-
รับงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ผ่ำนทำง E-mail และ 
website ส่วนส่งเสรมิวิชำกำร รวมถึงลดกำรใช้
กระดำษทีไ่ม่จ ำเป็นในกำรประชุมสภำวิชำกำร โดย
กำรใช้กำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 
รวมทั้งเชิญประชุมและส่งรำยงำนกำรประชุมให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนทำง e-mail 
ไตรมำสที่ 2  
  - งำนต่ำง ๆ ทั้ง 4 งำน (งำนธุรกำรและกำรประชุม, 
งำนสนับสนุนวิชำกำร, งำนโครงกำรและกจิกรรม
ทำงวิชำกำร และงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ)  

      

 

 



 

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

     ของส่วนส่งเสรมิวิชำกำรได้ลดต้นทุนกำรท ำงำนจำก
กำรใช้กระดำษมำเป็นกำรสื่อสำร กำรส่ง-รับงำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ผ่ำนทำง e-mail และ website 
ส่วนส่งเสริมวิชำกำร และลดกำรใช้กระดำษที่ไม่
จ ำเป็นในกำรประชุมสภำวิชำกำร โดยกำรใช้กำร
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) รวมทั้งเชิญ
ประชุมและส่งรำยงำนกำรประชุมให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำรับรองรำยงำนทำง e-mail รวมถึงกำร
เสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้ประเมิน
คุณภำพภำยใน ระดับหน่วยงำน ผ่ำนระบบ 
Online  
ไตรมำสที่ 3  
  - งำนต่ำง ๆ ทั้ง 4 งำน (งำนธุรกำรและกำรประชุม, 
งำนสนับสนุนวิชำกำร, งำนโครงกำรและกจิกรรม
ทำงวิชำกำร และงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ) 
ของส่วนส่งเสรมิวิชำกำรได้ลดต้นทุนกำรท ำงำนจำก
กำรใช้กระดำษมำเป็นกำรสื่อสำร กำรส่ง-รับงำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ผ่ำนทำง e-mail และ website 
ส่วนส่งเสริมวิชำกำร และลดกำรใช้กระดำษที่ไม่
จ ำเป็นในกำรประชุมสภำวิชำกำร โดยกำรใช้กำร
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) รวมทั้งเชิญ
ประชุมและส่งรำยงำนกำรประชุมให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำรับรองรำยงำนทำง e-mail รวมถึงกำร
เสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้ประเมิน
คุณภำพภำยใน ระดับหน่วยงำน ผ่ำนระบบ 
Online  

      

 

 

 

 



 

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

     ไตรมำสที่ 4  
  - งำนต่ำง ๆ ทั้ง 4 งำน (งำนธุรกำรและกำรประชุม, 
งำนสนับสนุนวิชำกำร, งำนโครงกำรและกจิกรรม
ทำงวิชำกำร และงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ) 
ของส่วนส่งเสรมิวิชำกำรได้ลดต้นทุนกำรท ำงำนจำก
กำรใช้กระดำษมำเป็นกำรสื่อสำร กำรส่ง-รับงำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ผ่ำนทำง e-mail และ website 
ส่วนส่งเสริมวิชำกำร และลดกำรใช้กระดำษที่ไม่
จ ำเป็นในกำรประชุมสภำวิชำกำร โดยกำรใช้กำร
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) รวมทั้งเชิญ
ประชุมและส่งรำยงำนกำรประชุมให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำรับรองรำยงำนทำง e-mail รวมถึงกำร
เสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้ประเมิน
คุณภำพภำยใน ระดับหน่วยงำน ผ่ำนระบบ 
Online 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  

งาน/โครงการ : 050103 - งานส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร  

หน่วยงาน : 0020100 - ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

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

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ผลผลิต : นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
- จ ำนวนนวัตกรรมที่น ำมำใช้สนับสนุนกำร
ให้บริกำรแบบรวมบริกำรประสำนภำรกิจ   

รำยกำร  1 1 100.00 ไตรมำสที่ 1  
  - ส่วนส่งเสรมิวิชำกำรมีฐำนข้อมลูกำรสืบค้นมติ
สภำวิชำกำรเพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆ น ำไปใช้
ประโยชน์ และมีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง  
ไตรมำสที่ 2  
  - ส่วนส่งเสรมิวิชำกำรมีฐำนข้อมลูกำรสืบค้นมติ
สภำวิชำกำรเพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆ น ำไปใช้
ประโยชน์ และมีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
และมรีะบบกำรเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ที่ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหน่วยงำน  
ไตรมำสที่ 3  
  - ส่วนส่งเสรมิวิชำกำรมีฐำนข้อมลูกำรสืบค้นมติ
สภำวิชำกำรเพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆ น ำไปใช้
ประโยชน์ และมีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
และมรีะบบฐำนข้อมลูรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
SAR Online โดยให้หน่วยงำนต่ำง ๆ บันทึก
รำยงำนกำรประเมินตนเองเข้ำระบบ เพื่อง่ำย 
ในกำรค้นหำข้อมูลและรองรับกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน    

      

 

 



 

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

     ไตรมำสที่ 4  
  - ส่วนส่งเสรมิวิชำกำรมีฐำนข้อมลูกำรสืบค้นมติ
สภำวิชำกำรเพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆ น ำไปใช้
ประโยชน์ และมีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
มีระบบกำรลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อ
ประเมินภำรกจิกำรจดักำรเรียนกำรสอนทุกภำค
กำรศึกษำ โดยใช้กำร scan บัตรพนักงำน หรือใช้
รหัสพนักงำน  และระบบกำรสลับสัญญำณ
คอมพิวเตอร์ Notebook จ ำนวน 4 เครื่อง 
ส ำหรับกำรเปลี่ยนกำรน ำเสนอ PowerPoint ของ
ผู้บริหำรแตล่ะท่ำน 

      

 

ผลผลิต : แผนกลยุทธ์หน่วยงาน   
 

- ร้อยละของควำมส ำเรจ็ของกำรจัดท ำแผน 
กลยุทธ์ของหน่วยงำน  

ร้อยละ 100 100 100.00 ไตรมำสที่ 1-4  
  - ส่วนส่งเสรมิวิชำกำรไม่ได้จัดท ำแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงำน แต่มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 5 ปี 
พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี
ของหน่วยงำน    

      

 

- ร้อยละของควำมส ำเรจ็ของกำรน ำแผนสู่
กำรปฏิบัต ิ 

ร้อยละ 100 100 100.00 ไตรมำสที่ 1  
  - ส่วนส่งเสรมิวิชำกำร โดยงำนทั้ง 4 งำน 
ประกอบด้วย งำนธุรกำรและกำรประชุม,  
งำนสนับสนุนวิชำกำร, งำนโครงกำรและกจิกรรม
ทำงวิชำกำร และงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติกำรของหน่วยงำน
ประจ ำไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม - ธันวำคม 2556) แล้ว 
100%  

      

 

 



 

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

     ไตรมำสที่ 2  
  - ส่วนส่งเสรมิวิชำกำร โดยงำนทั้ง 4  
งำน ประกอบด้วย งำนธุรกำรและกำรประชุม, 
งำนสนับสนุนวิชำกำร, งำนโครงกำรและกจิกรรม
ทำงวิชำกำร และงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติกำรของหน่วยงำน
ประจ ำไตรมำสที่ 2 (มกรำคม - มีนำคม 2557) แล้ว 
100%  
ไตรมำสที่ 3  
  - ส่วนส่งเสรมิวิชำกำร โดยงำนทั้ง 4 งำน 
ประกอบด้วย งำนธุรกำรและกำรประชุม,  
งำนสนับสนุนวิชำกำร, งำนโครงกำรและกจิกรรม
ทำงวิชำกำร และงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติกำรของหน่วยงำน
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เมษำยน - มิถุนำยน 2557) แล้ว 
100%  
ไตรมำสที่ 4  
  - ส่วนส่งเสรมิวิชำกำร โดยงำนทั้ง 4 งำน 
ประกอบด้วย งำนธุรกำรและกำรประชุม,  
งำนสนับสนุนวิชำกำร, งำนโครงกำรและกจิกรรม
ทำงวิชำกำร และงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติกำรของหน่วยงำน
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (กรกฎำคม - กันยำยน 2557) แล้ว 
100%  

  

 

 

 

 



 

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

ผลผลิต : การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

- ระดับผลกำรประเมินกำรประกนัคุณภำพ
ด้ำนกำรบริหำรจดักำร   

ระดับ 4.80 4.85 101.04 ไตรมำสที่ 2  
  - ยังไม่ถึงเวลำด ำเนินกำร มีก ำหนดด ำเนินกำร
ในไตรมำสที่ 4  
ไตรมำสที่ 4  
  - ปีกำรศึกษำ 2556 มหำวิทยำลยัไดด้ ำเนินกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำโดยใช้ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
ทุกตัวบ่งช้ี จ ำนวน 23 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นปัจจัย
น ำเข้ำและปจัจัยกระบวนกำร และตัวบ่งช้ีของ
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) จ ำนวน 18 
ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นปัจจัยผลผลติ/ผลลพัธ์ รวมทั้งหมด 
41 ตัวบ่งช้ี 9 องค์ประกอบ  
   โดยคะแนนประเมินตนเองเฉลีย่ 4.85 จำก
คะแนนเตม็ 5 ผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดบั “ดมีำก” 

  

 

ผลผลิต : การจัดการความรู้ 
 

- จ ำนวนผลงำนท่ีเกิดจำกกำรจดักำรควำมรู้
และมีกำรน ำไปใช้จริง   

ผลงำน 1 1 100.00 ไตรมำสที่ 1-4  
  - มีผลงำนท่ีเกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง 
กำรมีองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จ เพื่อน ำไปสู่กำรบริกำรทีม่ีประสิทธิภำพ 
โดยมีกำรน ำไปใช้จริง โดยมีกำรพฒันำระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อช่วยในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
จ ำนวน 2 งำน คืองำนสภำวิชำกำร 
http://web.sut.ac.th/qa/n-council/   
และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
http://web.sut.ac.th/qa/index.php  

  

 



 

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

ผลผลิต : การบริหารความเสี่ยง 
 

- ร้อยละของกำรจดัท ำแผนกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งท่ีด ำเนินงำนแล้วเสร็จสมบูรณ ์  

ร้อยละ 100 100 100.00 ไตรมำสที่ 1  
  - มีกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ส่วน
ส่งเสริมวิชำกำร โดยผำ่นควำมเหน็ชอบของ
คณะท ำงำนฯ ในกำรประชุมส่วนสง่เสริมวิชำกำร 
ครั้งท่ี 7/2556 ในวันท่ี 23 ธันวำคม 2556  
ไตรมำสที่ 2  
  - มีกำรประชุมคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยง 
ส่วนส่งเสริมวิชำกำร ครั้งที่ 1/2557 เพื่อจัดท ำ
รำยละเอียดประกอบกำระบุปัจจัยเสี่ยง ส่วน
ส่งเสริมวิชำกำร (SUT-RM1) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 บันทึกข้อมูลในระบบ
สำรสนเทศกำรบริหำรควำมเสี่ยง และจัดส่งให้
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
มทส. เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2557    
  - จัดส่งข้อมลูรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (SUT-RM6) 
ส่งให้หน่วยตรวจสอบภำยใน เมื่อวันท่ี 21 
มีนำคม 2557  
ไตรมำสที่ 3-4  
  - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตั้งแตไ่ตรมำสที่ 1  

  

 

 

 

 

 

 



 

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

- ร้อยละของควำมส ำเรจ็ของกำรบริหำร
ควำมเสีย่งของหน่วยงำนตำมแผน   

ร้อยละ 80 80 100.00 ไตรมำสที่ 1  
  - มีกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ส่วน
ส่งเสริมวิชำกำร โดยผำ่นควำมเหน็ชอบของ
คณะท ำงำนฯ ในกำรประชุมส่วนสง่เสริมวิชำกำร 
ครั้งท่ี 7/2556 ในวันท่ี 23 ธันวำคม 2556    
ไตรมำสที่ 2  
  - มีกำรประชุมคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยง 
ส่วนส่งเสริมวิชำกำร ครั้งที่ 1/2557 เพื่อจัดท ำ
รำยละเอียดประกอบกำระบุปัจจัยเสี่ยง ส่วน
ส่งเสริมวิชำกำร (SUT-RM1) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 บันทึกข้อมูลในระบบ
สำรสนเทศกำรบริหำรควำมเสี่ยง และจัดส่งให้
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
มทส. เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2557  
  - จัดส่งข้อมลูรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปรับปรุงกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (SUT-RM6)  
ส่งให้หน่วยตรวจสอบภำยใน เมื่อวันท่ี 21 
มีนำคม 2557  
ไตรมำสที่ 3-4  
  - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตั้งแตไ่ตรมำสที่ 2  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  

งาน/โครงการ : 050101 - งานบริหารทั่วไป  

หน่วยงาน : 0020100 - ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

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

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ผลผลิต : การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อก าหนดประกาศและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

- จ ำนวนกฎระเบยีบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนด
ประกำศและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง
กับหน่วยงำนไดร้ับกำรปรับปรุงใหเ้ป็น
ปัจจุบันและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลยั 

เรื่อง 1 1 100.00 ไตรมำสที่ 1  
  - ส่วนส่งเสรมิวิชำกำร ไมม่ีกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก ำหนด ประกำศ และกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีต้อง
ปรับปรุงในส่วนท่ีส่วนส่งเสริมวิชำกำรรับผิดชอบ  
ไตรมำสที่ 2  
  - อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงข้อบังคับ ว่ำด้วย กำรให้
ปริญญำกิตตมิศักดิ์ พ.ศ. 2540 โดยเสนอสภำ
วิชำกำรเพื่อพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2557 
เมื่อวันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2557  
  - อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง ประกำศ เรื่อง อัตรำค่ำ
สอนส ำหรับอำจำรย์พิเศษ โดยเสนอสภำวิชำกำร
เพื่อพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งท่ี 3/2557 เมื่อ
วันท่ี 27 มีนำคม 2557  
  - อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงข้อบังคับ ว่ำด้วย กำรให้
อนุปรญิญำ พ.ศ. 2557 โดยงำนนติิกำร ส่วนสำรบรรณ
และนิติกำร ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว และจะ
ได้เสนอสภำวิชำกำรเพื่อพิจำรณำต่อไป  
ไตรมำสที่ 3  
  - ได้มีกำรปรบัปรุงประกำศจ ำนวน 1 ฉบับ คือ 
ประกำศมหำวิทยำลยัเทคโนโลยสีรุนำรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนอำจำรย์พิเศษ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2557 

      

 



 

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

     ไตรมำสที่ 4  
  ได้มีกำรปรับปรุงข้อบังคับ แล้วเสร็จจ ำนวน 1 
ฉบับ คือ  
  - ข้อบังคับ ว่ำด้วย กำรให้ปรญิญำกิตตมิศักดิ์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เสนอสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที ่
3/2557 เมื่อวันท่ี 28 มิถุนำยน 2557 และเสนอ
นำยกสภำมหำวิทยำลัยลงนำมแลว้ เมื่อวันท่ี 18 
กรกฎำคม 2557 

      

 

ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ    
 

- ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำร   ระดับ 3.95 4.07 103.04 ไตรมำสที่ 1-3  
  - ยังไม่ถึงเวลำด ำเนินกำร มีก ำหนดด ำเนินกำรใน
ไตรมำสที่ 4  
ไตรมำสที ่4  
  - ส่วนส่งเสรมิวิชำกำรได้สอบถำมควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรผ่ำนเว็บไชตส์่วนสง่เสริมวิชำกำร 
http://web.sut.ac.th/qa/questionaire/ โดย
เก็บข้อมูลในเดือนเมษำยน 2557 และมผีู้ใช้บริกำร
ที่ตอบแบบสอบถำมฯ จ ำนวน 63 คน โดยมผีล
ประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรงำนส่วน
ส่งเสริมวิชำกำรอยู่ในระดับมำก ดว้ยค่ำเฉลีย่ 4.07 
จำกคะแนนเตม็ 5  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ 
 

- จ ำนวนงำนท่ีมีกำรปรับปรุงให้มลีักษณะ
กำรให้บริกำรแบบบริกำรเบ็ดเสร็จได้
ส ำเรจ็เป็นรูปธรรม   

งำน 2 2 100.00 ไตรมำสที่ 1  
  - งำนประกันคณุภำพกำรศึกษำจัดระบบข้อมูล 
ให้มีกำรค้นหำข้อมลูเกี่ยวกับกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำท่ีเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวชิำกำร และระบบ 
SAR Online ที่พัฒนำโดย สถำนส่งเสริมและ
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจดักำร (SUT-MIS) 
เพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆ บันทึกข้อมูล SAR Online 
ช่วยให้ผู้บริหำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน สะดวกต่อกำรสืบค้นขอ้มูลรำยกำร
หลักฐำนในแตล่ะตัวบ่งช้ี และสำมำรถดูแนวปฏิบตัิ
ที่ดีของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อน ำมำปรับปรุง
หน่วยงำนของตนเองได ้ อีกทั้งงำนประกันฯ  
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบฐำนข้ัอมูลส ำหรับกำร
เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมนิคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน และระดับ
สถำบัน ผ่ำนระบบ online  ซึ่งระบบนี้พัฒนำโดย
นักศึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ คำดว่ำ
จะเริม่ใช้ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหน่วยงำน และระดบัสถำบัน  
ปีกำรศึกษำ 2556 เป็นต้นไป  
  - งำนประชุมสภำวิชำกำรมีกำรปรับปรุง
ฐำนข้อมูลสภำวิชำกำรเพื่อกำรค้นหำมตสิภำ
วิชำกำรผ่ำนเว็บไซตส์่วนส่งเสรมิวชิำกำร  
http:// web.sut.ac.th/das/ 

  

 

 



 

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

     ไตรมำสที่ 2  
  - งำนประกันคณุภำพกำรศึกษำจัดระบบข้อมูล
ให้มีกำรค้นหำข้อมลูเกี่ยวกับกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำท่ีเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวชิำกำร และ
ระบบ SAR Online ทีพ่ัฒนำโดย MIS เพื่อให้
หน่วยงำนต่ำง ๆ บันทึกข้อมูล SAR Online  
ช่วยให้ผู้บริหำรทรำบผลกำรด ำเนนิงำนของ
หน่วยงำน จุดเด่น และจุดอ่อนของหน่วยงำน 
สะดวกต่อกำรสบืค้นข้อมูลรำยกำรหลักฐำนใน 
แต่ละตัวบ่งช้ี และสำมำรถดูแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อน ำมำปรับปรุงหน่วยงำนของ
ตนเองได ้อีกทั้งงำนประกันฯ ได้พฒันำระบบกำร
เสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่ท ำหน้ำท่ีเป็น 
ผู้ประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หน่วยงำน ผ่ำนระบบ online  เริม่ใช้ตั้งแต่ 
ปีกำรศึกษำ 2556 เป็นต้นไป  ซึ่งระบบนี้พัฒนำ
โดยนักศึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
  - งำนประชุมสภำวิชำกำรมีกำรปรับปรุง
ฐำนข้อมูลสภำวิชำกำรเพื่อกำรค้นหำมตสิภำ
วิชำกำรผ่ำนเว็บไซตส์่วนส่งเสรมิวชิำกำร  
http:// web.sut.ac.th/das/  
ไตรมำสที่ 3  
  - งำนประกันคณุภำพกำรศึกษำจัดระบบข้อมูล
ให้มีกำรค้นหำข้อมลูเกี่ยวกับกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำท่ีเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวชิำกำร และ
ระบบ SAR Online ที่พัฒนำโดย MIS เพื่อให ้

  

 



 

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

     หน่วยงำนต่ำง ๆ บันทึกข้อมูล SAR Online  
ช่วยให้ผู้บริหำรทรำบผลกำรด ำเนนิงำนของ
หน่วยงำน จุดเด่น และจุดอ่อนของหน่วยงำน 
สะดวกต่อกำรสบืค้นข้อมูลรำยกำรหลักฐำนใน 
แต่ละตัวบ่งช้ี และสำมำรถดูแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อน ำมำปรับปรุงหน่วยงำนของ
ตนเองได ้   
  - งำนประชุมสภำวิชำกำรมีกำรปรับปรุง
ฐำนข้อมูลสภำวิชำกำรเพื่อกำรค้นหำมตสิภำ
วิชำกำรผ่ำนเว็บไซตส์่วนส่งเสรมิวชิำกำร  
http:// web.sut.ac.th/das/  
ไตรมำสที่ 4  
  - งำนประกันคณุภำพกำรศึกษำจัดระบบข้อมูล
ให้มีกำรค้นหำข้อมลูเกี่ยวกับกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำท่ีเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวชิำกำร ระบบกำร
ลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมเพือ่ประเมินภำรกิจ
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนทุกภำคกำรศึกษำ โดยใช้
กำร scan บัตรพนักงำน หรือใช้รหัสพนักงำน 
และระบบกำรสลบัสัญญำณคอมพิวเตอร์ 
Notebook จ ำนวน 4 เครื่อง ส ำหรับกำรเปลี่ยน
กำรน ำเสนอ PowerPoint ของผู้บริหำรแต่ละท่ำน    
  - งำนประชุมสภำวิชำกำรจดัระบบข้อมูลให้มีกำร
ค้นหำมตสิภำวิชำกำรผ่ำนเว็บไซตส์่วนส่งเสริม
วิชำกำร http:// web.sut.ac.th/das/ 

  

 

 



สสว. 1.1.5-1

ตารางที่ 1.1.5-1  :  การปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)

  1. งานพัฒนาขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง

1.1 ผลผลติ : มาตรการประหยดัและลดตน้ทุน

1.1.1
 จ ำนวนงำนที่มกีำรลดต้นทุนโดยใชเ้ทคโนโลยี

 มำสนับสนุน
4 งำน 4 งำน 100.00

  2. งานสง่เสริมการสร้างและใช้นวตักรรมดา้นการบริหาร 

2.1 ผลผลติ : นวตักรรมการบริหารจดัการ

2.1.1
 จ ำนวนนวตักรรมที่น ำมำใชส้นับสนุนกำรให้บริกำร

 แบบรวมบริกำรประสำนภำรกจิ
1 รำยกำร 1 รำยกำร 100.00

2.2 ผลผลติ : แผนกลยทุธห์น่วยงาน

2.2.1
 ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำแผนกลยทุธ์

 ของหน่วยงำน
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00

2.2.1  ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00

2.3 ผลผลติ : การประกันคุณภาพการศึกษา

2.3.1
 ระดับผลกำรประเมนิกำรประกนัคุณภำพด้ำน

 กำรบริหำรจดักำร
ระดับ 4.80 ระดับ 4.85 101.04

2.4 ผลผลติ : การจดัการความรู้

2.4.1
 จ ำนวนผลงำนที่เกดิจำกกำรจดักำรควำมรู้และมกีำร

 น ำไปใชจ้ริง
1 ผลงำน 1 ผลงำน 100.00

2.5 ผลผลติ : การบริหารความเสี่ยง

2.5.1
 ร้อยละของกำรจดัท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง

 ที่ด ำเนินงำนแล้วเสร็จสมบูรณ์
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00

2.5.2
 ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรบริหำรควำมเส่ียง

 ของหน่วยงำนตำมแผน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 100.00

  3. งานบริหารทั่วไป

3.1 ผลผลติ : การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อก าหนดประกาศและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของมหาวทิยาลยั

3.1.1

 จ ำนวนกฎระเบียบ ขอ้บังคับ ขอ้ก ำหนดประกำศและ

 กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงำนได้รับกำร

 ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุันและสอดคล้องกบัอตัลักษณ์

 ของมหำวทิยำลัย

1 เร่ือง 1 เร่ือง 100.00

3.2 ผลผลติ : ระบบการบริหารจดัการ

3.2.1  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ระดับ 3.98 ระดับ 4.07 103.04

3.3 ผลผลติ : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ

3.3.1
 จ ำนวนงำนที่มกีำรปรับปรุงให้มลัีกษณะกำรให้บริกำร

 แบบบริกำรเบ็ดเสร็จได้ส ำเร็จเป็นรูปธรรม
2 งำน 2 งำน 100.00

ร้อยละของผลผลติเทียบกับเป้าหมายโดยเฉลี่ย *

ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2557

หมายเหต ุ: * ในกำรค ำนวณร้อยละของผลผลิตเทียบกบัเป้ำหมำยโดยเฉล่ีย หำกตัวชี้วดัใดผลผลิตเกนิเป้ำหมำย ถอืวำ่บรรลุเป้ำหมำยคิดเป็นร้อยละ 100

แผนงาน/ผลผลติ

100.00

รายละเอียดตวัชี้วดั

ร้อยละของ

ผลผลติเทียบ

กับเป้าหมาย

ตวัชี้วดัที่ เป้าหมาย ผลผลติ
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ตารางที ่7.1.3-1 : ขอ้มลูการประชมุบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ และจ านวนบุคลากรทีเ่ขา้ประชมุ

                        ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - ม.ิย. 58)

ล าดบัที่ ครั้งที่ วัน/เดอืน/ปี
จ านวนบุคลากร

ทีเ่ขา้ประชมุ (คน)

ร้อยละจ านวนบุคลากร

ทีเ่ขา้ประชมุ

1 4/2557 28 กรกฎาคม 2557 10 100.00

2 5/2557 14 ตุลาคม 2557 9 90.00

3 6/2557 27 ตุลาคม 2557 10 100.00

4 7/2557 22 ธันวาคม 2557 9 90.00

5 1/2558 31 มีนาคม 2558 9 90.00

9 94.00

ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถุนายน 2558

หมายเหต ุ :  ปีการศึกษา 2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการมีบุคลากรทัง้ส้ิน 10 คน

ภาพรวมบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการทีเ่ขา้ประชมุ
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1. การประชุมหารือเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบส่ี ระดับอุดมศึกษา

18 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ)

P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การก าหนดกรอบ

การประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน

ของ มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"

8 - 9 สิงหาคม 2557 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

3. ประชุมกลุ่มเสวนา quality assurance forum

คร้ังท่ี 5/2557

15 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ)

P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

4. อบรมการใช้งานระบบสืบค้นเอกสาร Document

Archive System และระบบ Smart E-Form

27 สิงหาคม 2557 สถานส่งเสริมและพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ (MIS)

P 1. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

2. นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก

5. อบรมโครงการเสริมทักษะ ความเข้มแข็งของ

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2557 เครือข่าย C-เชิงประเด็นการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) เครือข่าย

อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

3 - 4 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

6. อบรมหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม"

5 กันยายน 2557 ส่วนการเจ้าหน้าที่ P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

7. อบรมระบบ MIS บริหารการคลัง มทส. 18 กันยายน 2557 ส่วนการเงินและบัญชี P 1. นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก

8. อบรมการใช้ระบบบริการรวมศูนย์อัจฉริยะ :

Centralized Smart Service System (CSSS)

23 กันยายน 2557 ส่วนแผนงาน P 1. นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่

2. นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก

9. ฟังการบรรยายพิเศษ “ระบบการประเมินคุณภาพ

การศึกษา Accreditation Board for Engineering

and Technology (ABET)”

23 กันยายน 2557 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ P 1. นางสาวกิ่งทอง ยงยุทธมีชัย

2. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

3. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

10. อบรมหลักสูตร เสริมสร้างบริหารงานธุรการ

อย่างมืออาชีพ

25 กันยายน 2557 ส่วนการเจ้าหน้าที่ P 1. นางดุจเดือน ปานเถื่อน

2. นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก

11. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การยืดเหยียด และ

คลายกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดเมื่อย"

25 กันยายน 2557 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ P 1. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน

2. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์

12. ประชุมกลุ่มเสวนา quality assurance forum

คร้ังท่ี 6/2557

6 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ)

P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

13. อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงาน

การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

5 พฤศจิกายน 2557 ส่วนการเจ้าหน้าที่ P 1. นางดุจเดือน ปานเถื่อน

2. นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก

ประเภทของ

หลกัสตูร

การเขา้ร่วมประชมุ/สมัมนาวชิาการ/อบรม

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม/หลกัสตูร
หลกัสตูร

ภายใน

หลกัสตูร

ภายนอก

ตารางที่ 7.1.5-1 : ขอ้มลูบคุลากรสว่นสง่เสริมวชิาการที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้และทกัษะในวชิาชพีทั้งในประเทศและตา่งประเทศ

                       ปกีารศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - ม.ิย. 58)

รายชื่อกิจกรรม/หลกัสตูร วนั/เดอืน/ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ



สสว. 7.1.5-1

ประเภทของ

หลกัสตูร

การเขา้ร่วมประชมุ/สมัมนาวชิาการ/อบรม

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม/หลกัสตูร
หลกัสตูร

ภายใน

หลกัสตูร

ภายนอก

รายชื่อกิจกรรม/หลกัสตูร วนั/เดอืน/ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ

14. ศึกษาดูงานระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(BUU-TQF)

21 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

มทส.

P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

3. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

4. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

5. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

15. อบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” เครือข่าย C-

เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) เครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมาร่วมกับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

P 1. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

2. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

3. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

4. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

16. อบรมหลักสูตร "การบริหารความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัย University Risk Management :

URM"

2 ธันวาคม 2557 ส่วนการเงินและบัญชี P 1. นางดุจเดือน ปานเถื่อน

2. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก

17. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดท าแผน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

3 ธันวาคม 2557 ส่วนการเงินและบัญชี P 1. นางดุจเดือน ปานเถื่อน

2. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก

18. ประชุมสัมมนาเร่ือง “ระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557”

3 ธันวาคม 2557 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.)

P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

19. ประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2557”

8 - 9 ธันวาคม 2557 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) 

(สมศ.)

P 1. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

2. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

3. นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่

4. นางสนทนา  สอิ้งทอง

20. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท า “คู่มือ

การจัดท าข้อมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของ มทส. (SUT Scorecard) ประจ า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และระบบสารสนเทศเพื่อ

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน”

12 - 13 

ธันวาคม 2557

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

21. ประชุมกลุ่มเสวนา quality assurance forum

คร้ังท่ี 7/2557

19 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ)

P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

22. ดูงานระบบบริหารคุณภาพการศึกษา และระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (CU-CAS)

12 มกราคม 2558 ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

มทส.

P 1. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

2. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

3. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

4. นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่

5. นางสนทนา  สอิ้งทอง

23. อบรมโครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต 23 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนการเจ้าหน้าที่ P 1. นางดุจเดือน ปานเถื่อน

2. นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก
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ประเภทของ

หลกัสตูร

การเขา้ร่วมประชมุ/สมัมนาวชิาการ/อบรม

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม/หลกัสตูร
หลกัสตูร

ภายใน

หลกัสตูร

ภายนอก

รายชื่อกิจกรรม/หลกัสตูร วนั/เดอืน/ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ

24. ประชุมชี้แจงระบบประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

28 กุมภาพันธ์ 2558 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

P 1. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

2. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

3. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

4. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

25. อบรมหลักสูตร "หน้าที่เลขานุการมืออาชีพ" 7 มีนาคม 2558 ส่วนการเจ้าหน้าที่ P 1. นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่

2. นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก

26. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองท า มคอ. เร่ืองง่าย ๆ 10 มีนาคม 2558 สถานพัฒนาคณาจารย์ P 1. นางสนทนา สอิ้งทอง

2. นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่

27. อบรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง 19 มีนาคม 2558 ส่วนการเจ้าหน้าที่ P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

28. อบรมโครงการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่

บุคลากรและนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558

25 มีนาคม 2558 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ P 1. นางสนทนา สอิ้งทอง

2. นางสาวฐิติกา จันทร์หล้า

3. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

4. นางสาวทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์

29. ประชุมสัมมนาเร่ือง "แนวทางการน าเกณฑ์ 

EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

(Introduction for EdPEx)"

8 เมษายน 2558 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.)

P 1. นางสาวกิ่งทอง ยงยุทธมีชัย

30. ประชุมกลุ่มเสวนา quality assurance forum

คร้ังท่ี 1/2558

1 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ)

P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

31. ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

20-22 

พฤษภาคม 2558

ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.)

P 1. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

32. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา

ทอมก คร้ังที่ 2/2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

18 มิถุนายน 2558 คณะท างานประกันคุณภาพ

การศึกษา ที่ประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ในก ากับของรัฐ (ทอมก)

P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

3. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

4. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

5. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

33. ฟังการบรรยายเร่ือง “ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร”

19 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

P 1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

3. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

4. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

5. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่



สสว. 7.1.5-1

ประเภทของ

หลกัสตูร

การเขา้ร่วมประชมุ/สมัมนาวชิาการ/อบรม

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม/หลกัสตูร
หลกัสตูร

ภายใน

หลกัสตูร

ภายนอก

รายชื่อกิจกรรม/หลกัสตูร วนั/เดอืน/ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรมอ่ืน ๆ

1. ร่วมงานท าบุญในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)

4 ตุลาคม 2557 คณะท างานจัดต้ังโรงทานฯ 

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี
 1. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน

2. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

3. นางสนทนา  สอิ้งทอง

2. การสัมมนาภายใน เร่ือง "Happy Money 

เพื่อให้คนท างานมีความสุข"

7-8 พฤษภาคม 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการ  1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

   (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)

2. นางสนทนา  สอิ้งทอง

3. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์

4. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน

5. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย

6. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า

7. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ

8. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่

9. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก

       ขอ้มลู ณ วันที่ 30 มถินุายน 2558
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เอกสารประกอบท่ี 7.1.5-2 
 

การสัมมนา  
เรื่อง “Happy Money เพื่อให้คนท างานมีความสุข” 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

1. ชื่อโครงการ :  Happy Money เพ่ือให้คนท ำงำนมีควำมสุข 
 
2. ชื่อหน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 
 
3. หลักการและเหตุผล : 

กำรสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำน (Happy Workplace) ถือเป็นปัจจัยที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งที่ท ำให้กำร
บริหำรงำนในองค์กรเป็นไปด้วยควำมรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ หำกบุคลำกรในองค์กรมีควำมสุขจะเป็นกำรเพ่ิม
ทั้งปริมำณและคุณภำพของงำนที่ท ำ ก่อให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมในกำรท ำงำน ซึ่งปัจจัยหนึ่งใน 
Happy Workplace ที่มีส่วนส ำคัญต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนที่ดี  คือ กำรสร้ำงควำมสุขทำงกำรเงิน (Happy 
money) หำกบุคลำกรสำมำรถวำงแผนกำรเงินที่ดี ใช้เงินเป็น รู้จักเก็บออม รู้จักใช้ เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่
เหมำะสม มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว  จะท ำให้บุคลำกรไม่เกิด
ควำมเครียดทำงกำรเงิน ไม่กังวลใจในระหว่ำงท ำงำน และมีสมำธิตั้งใจในกำรท ำงำน  ซึ่งจะส่งผลให้บุคลำกร
ท ำงำนไดอ้ย่ำงมีควำมสุขและเกิดประสิทธิภำพในงำนที่ท ำ 
         ดังนั้น เพ่ือขจัดปัญหำควำมวิตกกังวลในเรื่องกำรเงิน กำรไม่มีเวลำไปหำอำชีพเสริมรองรับ และมีเวลำ
ทุ่มเทในกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เรำควรสร้ำงควำมสุขให้เกิดในที่ท ำงำน (Happy Workplace) พร้อมกับ
บริหำรจัดกำรเรื่องกำรเงินอย่ำงถูกวิธี (Happy Money) เพ่ือให้คนท ำงำนมีควำมสุข 

 
4. วัตถุประสงค ์:   
     เพ่ือใหบุ้คลำกรในส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

1) รู้วิธีกำร รู้จักกระบวนกำร เห็นคุณค่ำในกำรใช้เงินและกำรออมเงิน 
2) มีทักษะและเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรออม เพ่ือให้คนท ำงำนมีควำมสุข   
3) มีวิธีคิดท่ีจะพิจำรณำในกำรใช้เงินระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว 

 
5. ระยะเวลา : ระหว่ำงวันที่ 7-8 พฤษภำคม 2558 
 
6. สถานที ่: - ห้องประชุมสำรนิทัศน์ อำคำรบริหำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี   

- ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จ.พระนครศรอียุธยำ 
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7. ผู้เข้าร่วมสัมมนา : บุคลำกรส่วนส่งเสริมวิชำกำร จ ำนวน 10 คน 

1) หัวหน้ำส่วนส่งเสริมวิชำกำร (นำงสำวจันทนำ  พรหมศิริ) 
2) นำงสนทนำ  สอิ้งทอง 
3) นำงวำสนำ  ภัสสรโยธิน 
4) นำงสำวทิพย์สุดำ  ไชยพฤกษ์ 
5) นำงดุจเดือน  ปำนเถื่อน 
6) นำงสำวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
7) นำงสำวฐิติกำ  จันทร์หล้ำ 
8) นำงณัฐกำนต์  จันทร์ศิริ 
9) นำงสำวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
10) นำงสำวมยุรี  เชื้อจันทึก 

 
8. งบประมาณค่าใช้จ่าย :  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำ เป็นเงิน  22,000  บำท ดังนี้     
1)  ค่ำใช้จ่ำยเหมำจ่ำยส ำหรับบุคลำกรส่วนส่งเสริมวิชำกำร  
  10 คน ๆ ละ 1,200 บำท 

 12,000 บำท 

2)  ค่ำเช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมัน ไป-กลับ นครรำชสีมำ-พระนครศรีอยุธยำ 
  2 คันละ 5,000 บำท/วัน/คัน จ ำนวน 2 คัน 

 10,000 บำท 

                                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  22,000 บาท 
 
9. ผลทีไ่ด้รับจากการสัมมนา :  
    ท ำให้บุคลำกรในส่วนส่งเสริมวิชำกำรรู้จัก 

1) ประเมินควำมพร้อมของตัวเองในกำรใช้เงินและกำรออมเงิน รู้จักกำรบริหำรกำรเงินอย่ำงถูกวิธี 
2) รู้จักกำรออม เพ่ืออนำคตจะได้มีเงินไว้ใช้ในครำวจ ำเป็น  
3) วำงแผนกำรใช้เงิน ล ำดับควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็นของกำรใช้จ่ำยเงิน และสำมำรถน ำเงินออมไปใช้ในกำร

ประกอบอำชีพ/ธุรกิจส่วนตัว ในวันข้ำงหน้ำได้  
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เอกสารประกอบท่ี 7.1.6-1 
แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (good governance) 

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

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

 
โปรดท าเครื่องหมาย ลงในความคิดเห็นต่อบทบาทและหน้าที่     

   
ประเด็นธรรมาภิบาล 

ความคิดเห็นต่อบทบาทและหน้าที่ 

มี () หรือ ไม่มี () 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

1) มีการด าเนินการอย่างครบถ้วน ทั้งการวางแผน ระบบการท างาน 
และการแก้ปัญหา  

 

2) มีการจัดล าดับความส าคัญของงาน โดยมีการจัดสรรเวลาให้แต่ละ
งานอย่างเหมาะสม      

 

3) สามารถให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการพัฒนางาน หรือ
บูรณาการความรู้ทางด้านบริหารจัดการกับแนวทางการบริหารงาน 

 

2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)  

1) มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
งบประมาณ และเวลาที่ใช้ไป   

 

2) มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นหลักส าคัญในการบริหารงาน  

3) สามารถแนะแนวทาง แก้ไขปัญหาการท างาน หรือแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นจากการท างานของหน่วยงาน   

 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)   

1) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านอ่ืนที่
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่    

 

2) มีการบริหารงานสอดคล้องกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้ งสอดคล้องกับความคาดหวังของความต้องการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย        

 

3) มีการบริหารงานได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด      

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)   

1) มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ศักยภาพของตนเอง     

 

2) มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างทัดเทียมกัน  

3) มีความส านึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่  และยอมรับผลการ
ด าเนินงาน ทั้งรับผิดและรับชอบ    
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ประเด็นธรรมาภิบาล 

ความคิดเห็นต่อบทบาทและหน้าที่ 

มี () หรือ ไม่มี () 

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

ข่าวสารได้อย่างเสรีตามความเหมาะสม  
 

3) มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง 

 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมแสดง

ความคิดเห็นของตนเองได้ 
 

2) มี ก าร ใช้ ก ระบ วน การตั ด สิ น ใจ  จ ากผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย 
(stakeholder) ที่เก่ียวข้อง 

 

3) มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder) และน าไปปรับปรุงการบริหารงาน 

 

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

และมอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงานได้เหมาะสมกับปริมาณ 
และคุณภาพของงานที่ท า   

 

2) มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 

3) มีการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน  
มีส่วนในการตัดสินใจเบื้องต้น และน าไปปรับปรุงการบริหารงาน 

 

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

ชัดเจน 
 

2) มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ   
3) มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

กับหน่วยงาน 
 

9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
1) มีการบริหารงาน โดยค านึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน  
 

2) มีการบริหารงาน โดยค านึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้รับการบริการอย่างทัดเทียมกัน 

 

3) เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น 
ร่วมแก้ไขปัญหา และน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงาน   

 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
1) มีการน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้ทั้งจากภายในและ

ภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
 



        

เอกสารประกอบท่ี 7.2.1-1 

แบบฟอร์ม 2 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

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 -  หน่วยงานก าหนดประเด็นความรู้ ใน
เรื่องการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือ
น าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

ม.ค. 57 - จ านวนประเด็นที่ใช้ในการ 
  จัดการความรู้ 2 ประเด็น ได้แก ่

1. งานสภาวิชาการ 
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศมา

ช่วยในการเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและประมวลผลข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

คณะท างานการจัดการความรู้ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ -  มีกระบวนการสร้างและแสวงหาความรู้
โดยใช้ เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพ่ือดึ ง
ความรู้จากเอกสาร และประสบการณ์
ก ารท า งาน  จ าก บุ ค ล าก รภ าย ใน
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานประจ า 

- สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งแล ะ เป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนางานจากเอกสาร
และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ 

ก.พ. - มี.ค. 57 - มีข้อมูลความรู้จากทักษะ
ผู้ปฏิบัติงานประจ า และจาก
เอกสารความรู้/ข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง  ๆ  

งานสภาวิชาการ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 



        

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ก าหนดเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ - เรี ย บ เรี ย งแล ะจ าแ น กข้ อมู ล ที่ ได้
ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นความรู้ 
และจัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ หรือ
ระบบฐานข้อมูลที่ก าหนดไว้  

เม.ย. - พ.ค. 57 - หมวดหมู่หรือระบบฐานข้อมูล
ตามประเด็นความรู้พร้อมข้อมูล
ที่ได้รวบรวมและจ าแนกแล้ว  

งานสภาวิชาการ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 

- มีการวิเคราะห์ และกลั่นกรองความรู้ที่
ได้จากการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
โดยจัดท าเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูล 
หรือสื่อต่าง ๆ ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรง
กับการใช้งาน 

มิ.ย. - ก.ค. 57 - มี ชิ้ น งาน ที่ ถู ก ต้ อ ง  สม บู รณ์ 
สามารถน าไปใช้งานได้จริง 

งานสภาวิชาการ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

5. การเข้าถึงความรู้ - มีการถ่ายโอนความรู้ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ส.ค. 57 - มีการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูล/
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง และมีการติดตาม
เป็นประจ าสม่ าเสมอ 

งานสภาวิชาการ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน (สัมมนาประจ าปีของส่วน
ส่งเสริมวิชาการ) 

ก.ย. 57 - จ าน วนครั้ งของการสั มมน า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(จ านวน 1 ครั้ง) 

คณะท างานการจัดการความรู้ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

7. การเรียนรู้ - มี ก า รป ระชุ ม ค ณ ะท า งาน ฯ  ขอ ง
หน่วยงาน เพ่ือประเมินผลความส าเร็จ
ของการจัดการความรู้ 

ก.ย. 57 - จ า น ว น ค รั้ ง ใน ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผล (จ านวน 1 ครั้ง) 

คณะท างานการจัดการความรู้ 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 



เอกสารประกอบท่ี 7.2.1-2 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

---------------------------------- 
 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้   :   มีองค์ความรู้ที่ส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพ     
    การศึกษา  

 
2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 
3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบันทันต่อความต้องการใช้งาน/ข้อมูลและรายการหลักฐานครบถ้วน และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นได ้
 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 365 วัน (รวมทั้งหมด) 
 
5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลผลิต : มีองค์ความรู้ที่ส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ความส าเร็จในการน าองค์ความรู้ ไปใช้ โดย

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ใน
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
หน่วยงานสูงขึ้น 

ร้อยละ  30 50 70 90 100 

 
6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 31 วัน 
(ต.ค. 2557) 

 
 
 

กิจกรรม : 
1. ก าหนดประเด็นย่อยในการส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์

ในการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
หน่วยงานสูงขึ้น 

2. ก าหนดนิยามหรือกิจกรรมในแต่ละประเด็น 



 
 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 92 วัน 
(พ.ย. - ธ.ค. 2557) กิจกรรม : 

1. แสวงหาวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) /สถาบันอ่ืน ๆ มาให้ความรู้ความ
เข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นที่ก าหนด 

2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 123 วัน 
(ม.ค. 2558) 

 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ตาม   
 ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยจัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 182 วัน 
(ก.พ. - มี.ค. 2558) 

 
กิจกรรม : 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวน กลั่นกรอง ข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้ และ
จัดรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 273 วัน 
(เม.ย. - มิ.ย. 2558) กิจกรรม :  

1. น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้จริงในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 335 วัน 
(ก.ค. - ส.ค. 2558) กิจกรรม :  

1. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 365 วัน 

(ก.ย. 2558) กิจกรรม :  
1. ประเมินความส าเร็จในการจัดการความรู้และความน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้

ประโยชน์ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

 

 



 
 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 
ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2558    
2559    
2560    

รวมทั้งสิ้น    
 
 



เอกสารประกอบท่ี 7.2.3-1 

กิจกรรมการประชุม อบรม รับฟังการบรรยาย ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ล าดับ 
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม วิทยากร ผู้เข้าร่วม วัน/เดือน/ป ี

1. การจัดการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องการประกันคุณภาพ
โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มทส. 
 

คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
มทส. 
(ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มทส. 
เป็นหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 
น าร่อง EdPEx ของ สกอ.) 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
หน่วยงานต่าง ๆ ของ มทส. 

วันที่ 29 กันยายน 2557 

2. การศึกษาดูงานระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (BUU-TQF)  
ณ อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 9 ห้องประชุม 903 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
ส านักวิชา และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ของ มทส. 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 

3. การเข้าร่วมอบรมโครงการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
(กิจกรรมของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) 

 

คุณพัฒนชัย  กุลสิริสวสัดิ ์
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท 
ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
ส านักวชิา และเจ้าหนา้ที่งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ส่วนสง่เสริมวิชาการ ของ มทส. 

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 

4. การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
ประจ าปี พ.ศ. 2557  
ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 
จัดโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
ส านักวชิา และเจ้าหนา้ที่งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนสง่เสริมวิชาการ ของ มทส. 

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 



 

ล าดับ 
ที่ 

รายละเอียดกิจกรรม วิทยากร ผู้เข้าร่วม วัน/เดือน/ป ี

5. การเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ เรื่อง “ความส าคัญของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF) กับการประกันคุณภาพ” 
เครือข่าย C-IQA  
ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา  
(กิจกรรมของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
จัดโดย มหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 

ผศ. ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 
อาจารย์ประจ าภาควชิา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี
 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
ส านักวชิา และเจ้าหนา้ที่งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนสง่เสริมวิชาการ ของ มทส. 

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 

6. การศึกษาดูงานระบบบริหารคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) 
กรุงเทพฯ 
 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
ส านักวชิา และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ของ มทส. 

วันที่ 12 มกราคม 2558 

7. การจัดประชุมเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแนวทางในการ 
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มทส. 
 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการและ
นวัตกรรม มทส. 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
ทุกหน่วยงาน ของ มทส. 

วันที่ 11 มนีาคม 2558 

8. การจัดประชุมสัมมนาเร่ือง "ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557" ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น 
จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รว่มกับ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร 
กรรมการพัฒนาการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. 
และวิทยากรจาก สกอ. 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
ส านักวชิา และเจ้าหนา้ที่งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนสง่เสริมวิชาการ มทส. 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 



ล าดับ 
ที่ 

รายละเอียดกิจกรรม วิทยากร ผู้เข้าร่วม วัน/เดือน/ป ี

9. การจัดการบรรยายและประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2557” ณ ห้อง VIP 1-3 สุรสัมมนาคาร มทส. 

ศ. นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร  
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. 
 

ผู้บริหาร อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้ดูแลการ
จัดท าหลักสูตร บุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักวิชา 
ของ มทส. 

วันที่ 23-24 มีนาคม 2558 

10. การจัดการบรรยายเร่ือง “แนวทางการน า EdPEx/TQA มาใช้ในการ

พัฒนาหน่วยงาน” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความส าคัญของ

โครงร่างองค์กรและการเขียนโครงร่างองค์กรเบื้องต้น”  

ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส. 

 

รศ. ดร. ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา

คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

ทุกหน่วยงาน ของ มทส. 

และอาจารย์ และบุคลากร 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 

11. การจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร”  

ณ ห้องประชุม VIP 2-3 สุรสัมมนาคาร มทส. 

ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร 

กรรมการพัฒนาการประกนัคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. 

และคณะ 

ผู้บริหาร กรรมการประจ าส านัก

วิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ผู้ดูแลการจัดท าหลักสตูร 

ส านักวชิา ของ มทส. 

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 

12. การจัดประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์และตัวบง่ชี้ระดบัหลักสูตร และแนวทาง

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)  
 

- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มทส. 

- ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการและ

นวัตกรรม มทส. 

- รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 

อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

ส านักวชิา ของ มทส. 
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 



ล าดับ 
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม วิทยากร ผู้เข้าร่วม วัน/เดือน/ปี 

13. การจัดประชุมรบัฟังการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ/

ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชัน้ 2 อาคารบริหาร มทส. 

 

- ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการและ

นวัตกรรม มทส. 

- หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ มทส. 

หัวหน้าส านักงานคณบดี และ

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปประจ า

สาขาวชิา ส านักวิชา ของ มทส. 

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 

 



            
 

เอกสารประกอบท่ี 7.2.5-1 

แบบฟอร์มรายงานแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

หน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ผลผลิต/ไตรมาส แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 

output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 
แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 

output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 
หมายเหตุ 

(เช่น ปัญหา อุปสรรค และ 
แนวทางแก้ไข 

ผลผลิต : มีองค์ความรู้ในการพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อน าไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ (งานสภาวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2556) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือรวบรวม
ประเด็นในการก าหนดแผนการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน 

-  มีแผนและประเด็นในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่อง
จากงบประมาณปี พ.ศ. 2556 เพ่ือความต่อเนื่องของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล  

- 

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2557) 1. ระดมความรู้/ความคิดเพ่ือก าหนดประเด็นใน
เรื่องการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือน าไปสู่
การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

2. สร้างและแสวงหาความรู้โดยใช้เครื่องมือ 
KM ต่าง ๆ เพ่ือดึงความรู้จากเอกสาร และ 
ประสบการณ์การท างาน จากบุคลากรภายใน
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานประจ า  

1. รวบรวมประเด็นความรู้ของงานสภาวิชาการ และ
งานประกันคุณภาพการศึกษา จากเอกสารข้อมูลที่
จัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ เพ่ือน าไป
เป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพ่ือช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพ 

2. มีการแสวงหาความรู้จากเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้ง
แบ่ งปันความรู้จากทักษะการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ  ในการประชุมส่วน
ส่งเสริมวิชาการ (วาระที่ 3.1) ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 มีการประชุมมาแล้ว  ครั้ง ดังนี้ 

1) ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2556 

- 



            
 

ผลผลิต/ไตรมาส แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

หมายเหตุ 
(เช่น ปัญหา อุปสรรค และ 

แนวทางแก้ไข 
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2557) 
(ต่อ) 

 2) ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2556                                                                                                                                                                          
3) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2557 
4) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2557 
5) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 
6) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 

 

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2557) 1. รวบรวมและจ าแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็น
หมวดหมู่ตามประเด็นความรู้ และจัดเก็บ
ข้อมูลตามหมวดหมู่หรือระบบฐานข้อมูลที่
ก าหนดไว้  

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

- มีการรวบรวมและจ าแนกข้อมูลที่ ได้จากการ
รวบรวมและแสวงหาความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนด โดยมีการประมวลกลั่นกรองความรู้และ
จัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่  ในรูปแบบเอกสาร 
ข้อมู ล ใน เว็บ ไซต์ ส่ วนส่ ง เสริมวิ ช าการ  และ
ฐานข้อมูลที่ก าหนดไว้ (ฐานข้อมูลสภาวิชาการ, 
ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา)  
 

 

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2557) 1. มีการประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยจัดท าเป็น
เอกสาร ระบบฐานข้อมูล หรือสื่อต่าง ๆ ที่
ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงกับการใช้งาน 

2. มี ก ารถ่ าย โอน ค วาม รู้ ผ่ าน เว็ บ ไซต์ ขอ ง
หน่วยงาน 

 

- มี การถ่ าย โอน องค์ ความรู้ ในการพัฒ นาการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือน าไปสู่การบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ผ่านเว็บไซต์ของส่วนส่งเสริมวิชาการ 
http://web.sut.ac.th/das/  
โดยมีข้อมูลของงานสภาวิชาการ 
http://web.sut.ac.th/qa/n-council/ 

 

 

http://web.sut.ac.th/das/
http://web.sut.ac.th/qa/n-council/


            
 

ผลผลิต/ไตรมาส แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

แผน/ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ 
output/outcome ที่คาดว่าจะได้รับ 

หมายเหตุ 
(เช่น ปัญหา อุปสรรค และ 

แนวทางแก้ไข 
 3. จัด เวทีสั มมนาแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ภายใน

หน่วยงาน (สัมมนาประจ าปีของส่วนส่งเสริม
วิชาการ) 

4. มีการประชุมคณะท างานฯ ของหน่วยงาน เพ่ือ
ประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ 

และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
http://web.sut.ac.th/qa/index.php 
และส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัดสัมมนาภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในเรื่อง “การ
เก็บออม เพ่ืออนาคตหลังวัยเกษียณ ” โดยให้
บุคลากรภายในส่วนส่งเสริมวิชาการท าหน้าที่ศึกษา
หาข้อมูลและเป็นวิทยากรในการจัดการสัมมนา 
เมื่ อวันที่  7 -8 พฤษภาคม 2558 โดยวันที่  8 
พฤษภาคม 2558 มีการสัมมนานอกสถานที่ ณ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

http://web.sut.ac.th/qa/index.php


           
 

เอกสารประกอบท่ี 7.2.5-2 
แบบรายงาน แผน - ผล การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

วันที่เริ่มต้นของการด าเนินการตามแผน : วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ : มีองค์ความรู้ที่ส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ (เลขานุการคณะท างานการจัดการความรู้ ส่วนสง่เสริมวิชาการ)   โทรศัพท์ :  4046 

วันที่รายงาน :  วันที่ 30 มิถุนายน 2558   

ขัน้ตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม* 
ระยะเวลาสะสม 

ผลการด าเนินงาน 
แผน ผล 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี ้ 31 วัน 
(ต.ค. 2557) 

 
 
 

31 วัน 
(ต.ค. 2557) 
 

- จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2557 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558) 

- จัดประชุมเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแนวทางใน
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

- จัดประชุม/อบรม เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และแนวทางใน
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่
ของ สกอ. โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สกอ. 

- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
- เข้าร่วมกิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ของสถาบันสมาชิก
เครือข่ ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม : 
1. ก าหนดประเด็นย่อยในการส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ใน

การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
หน่วยงานสูงขึ้น 

2. ก าหนดนิยามหรือกิจกรรมในแต่ละประเด็น 
 
 
 
 
 
 
 
  



           
 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม* 
ระยะเวลาสะสม 

ผลการด าเนินงาน 
แผน ผล 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู ้ 92 วัน 
(พ.ย. - ธ.ค. 

2557) 

92 วัน 
(พ.ย. - ธ.ค. 

2557) 

- ติดต่อ ศ. นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร วิทยากรผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สกอ. มาให้
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย ใน
วันที่ 23-24 มีนาคม 2558 จัดล่าช้าเนื่องจากต้องรอวันว่างจาก
วิทยากร และรอความชัดเจนจาก สกอ. ในการปรับตัวบ่งชี้
ใหม่ ปีการศึกษา 2557 

- ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ มาช่วยในการรวบรวมความรู้ เช่น การ
บันทึกวีดีโอ, การฝึกปฏิบัติ, จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กิจกรรม : 
1. แสวงหาวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) /สถาบันอ่ืน ๆ มาให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นที่ก าหนด 

2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 123 วัน 
(ม.ค. 2558) 

 

123 วัน 
(ม.ค. 2558) 

 

- วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลที่ได้จากการประชุม อบรม ศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ออกเป็นหมวดหมู่ 
โดยในปีการศึกษา 2557 จะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับส านักวิชา และระดับสถาบัน 

กิจกรรม : 
1. วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลทีไ่ดจ้ากการจัดการความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ตาม   

ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยจัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 182 วัน 
(ก.พ. - มี.ค. 

2558) 
 

182 วัน 
(ก.พ. - มี.ค. 

2558) 
 

- วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวน กลั่นกรอง ข้อมูลที่ได้จากการ
จัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ ปีการศึกษา 2557 โดย
จัดรูปแบบแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ตารางการจัดเก็บ
ข้อมูล และรูปแบบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

- มีการจัดประชุมชี้แจงปรับเนื้อหาของบทน าในรายงานการ
ประเมินตนเองของหน่วยงาน (SAR) ให้เป็นไปตามแนวทางการ
เขียนโครงร่างองค์กรของ EdPEx/TQA ซึ่งเป็นการอธิบายถึง 

กิจกรรม : 
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวน กลั่นกรอง ข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้ และ

จัดรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 



           
 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม* 
ระยะเวลาสะสม 

ผลการด าเนินงาน 
แผน ผล 

   ภาพรวม วิธีการด าเนินงาน ข้อก าหนดและผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ และความท้าทายส าคัญที่หน่วยงานเผชิญอยู่ 
ซึ่งการเขียนรายงานประเมินตนเองโดยเริ่มบทน าจากโครงร่าง
องค์กรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมในการประเมินหน่วยงาน
ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558  

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู ้ 273 วัน 
(เม.ย. - มิ.ย. 

2558) 

273 วัน 
(เม.ย. - มิ.ย. 

2558) 

- มีการน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ ได้จัดท าแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้
ต่าง ๆ อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa/) 
และจะด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2557 มทส. ดังนี้ 
 การประเมินระดับหน่วยงาน  วันที่ 24 สิงหาคม - วันที่ 4 

กันยายน 2558 
 การประเมินระดับหลักสูตรพร้อมกับระดับส านักวิชา  

วันที่ 17-28 สิงหาคม 2558 
 การประเมินระดับหลักสูตรแยกกับส านักวิชา 

- ประเมินระดับหลักสูตร วันที่ 17-28 สิงหาคม 2558 
- ประเมินระดับส านักวิชา วันที่ 1-4 กันยายน 2558 

 การประเมินระดับสถาบัน วันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 
2558  

 

กิจกรรม :  
1. น าองค์ความรู้ทีไ่ด้ไปใช้จริงในการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ของ

หน่วยงาน 

 



           
 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม* 
ระยะเวลาสะสม 

ผลการด าเนินงาน แผน ผล 

   ทั้งนี้ มีการจัดอบรม/ประชุมชี้แจง ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากร ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน ดังนี้ 

1. การจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร” เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 

2. การจัดประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์และตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร (มคอ.7) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 

3. ประชุมรับฟังการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน 2558 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 335 วัน 
(ก.ค. - ส.ค. 

2558) 

 
 

 
 

 

 

กิจกรรม :  
1. แบ่งปนัแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู ้ 365 วัน 

(ก.ย. 2558) 

 

 

 

 

 
กิจกรรม :  

1. ประเมินความส าเร็จในการจัดการความรู้และความน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน ์

 

 



           
 

กิจกรรมการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ล าดับที่ รายละเอียด วัน/เดือน/ปี 

1. การบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องการประกันคุณภาพโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ณ ห้อง
ประชุมสารนิเทศ  ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร 

วันที่ 29 ก.ย. 2557 

2. ศึกษาดูงานระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (BUU-TQF) มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี วันที่ 21 พ.ย. 2557 

3. การอบรมโครงการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ม.ราชภัฏนครราชสีมา  
จัดโดย ม.ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ม.อุบลราชธานี 

วันที่ 2 ธ.ค.  2557 

4. การประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจ าปี พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กทม. 

วันที่ 8-9 พ.ย. 2557 

5. การประชุมสัมมนาโครงการ เรื่อง “ความส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) กับการประกันคุณภาพ” เครือข่าย 
C-IQA ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา จัดโดย ม.วงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 

วันที่ 12 ธันวาคม 
2557 

6. ศึกษาดูงานระบบบริหารคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS)  วันที่ 12 ม.ค. 2558 
7. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแนวทางในการ 

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร 
วันที่ 11 มี.ค. 2558 

8. การประชุมสัมมนาเรื่อง "ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557" ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น จัดโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น 

วันที่ 28 ก.พ. 2558 

9. การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 
2557” ณ ห้อง VIP 1-3 สุรสมัมนาคาร 

วันที่ 23-24 มีนาคม 
2558 

10. การจัดการบรรยายเร่ือง “แนวทางการน า EdPEx/TQA มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ความส าคัญของโครง

ร่างองค์กรและการเขียนโครงร่างองค์กรเบื้องต้น”  
วันที่ 12 พฤษภาคม 

2558 
 

 

 



           
 

กิจกรรมการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ล าดับที่ รายละเอียด วัน/เดือน/ปี 

11. การจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”  วันที่ 2-3 มิถุนายน 

2558 

12. การจัดประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์และตัวบง่ชี้ระดบัหลักสูตร และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสตูร (มคอ.7)  วันที่ 8 มิถุนายน 

2558 

13. ประชุมรับฟงัการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

วันที่ 25 มิถุนายน 

2558 
 



สสว. 7.3.3-3 

ตารางท่ี 7.3.3-3  ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
และงานต่าง ๆ  ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) 

 

การให้บริการสารสนเทศผ่านทาง 
เว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

จ านวน
ผู้ตอบ 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

1. เว็บไซต์โดยรวมของส่วนส่งเสริมวิชาการ 51 3.98 มาก 

2. ภาพรวมเว็บไซต์งานต่าง ๆ  49 3.91 มาก 

1) เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา 49 3.92 มาก 

2) เว็บไซต์งานสภาวิชาการ 47 3.89 มาก 

3) เว็บไซต์งานสนับสนุนวิชาการ 41 3.90 มาก 

- รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 39 3.92 มาก 

4) เว็บไซต์งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 38 3.92 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 

 

 

























เอกสารประกอบที่ 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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 จัดท ำแผนปฏบิติังำนคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง

3 ประชุมคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ส่วนส่งเสริมวิชำกำร คร้ังที่ 
2/2558 เพื่อ ทบทวนข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

ปรับปรุงควบคุมภำยใน และแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง ระดับ
หน่วยงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2558 จัดส่งใหห้น่วย
ตรวจสอบภำยใน

ประชุมคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ส่วนส่งเสริมวิชำกำร คร้ังที่ 
1/2558 เพื่อทบทวนและจัดท ำรำยงำนและแผนกำรบริหำร

ควำมเส่ียง ส่วนส่งเสริมวิชำกำร ประจ ำปงีบประมำณ 2559 
(SUT-RM1 – SUT-RM4) เพื่อเตรียมข้อมูลส ำหรับจัดส่งรำยงำน
และแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำน ใหค้ณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง มทส.

2

ธันวาคม 57
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

มิถุนายนเมษายนกิจกรรม
ล าดับ

ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

แผนการด าเนินการคณะท างานบริหารความเสีย่ง ประจ าปี พ.ศ 2558

สิงหาคม
สัปดาห์ที่

กันยายน
สัปดาห์ที่

ปี พ.ศ. 2558
พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

มกราคม
สัปดาห์ที่

กรกฎาคม
สัปดาห์ที่



 

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 

             

บางหน่วยงานยังใหข้้อมูล
ไม่ถูกต้องและไมค่รบถ้วน 
ไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
ท าให้การประมวลผลข้อมูล
และการจัดท ารายงานผล
การประกันคุณภาพการศึกษา 
มทส. ไมเ่สร็จตามก าหนดเวลา 

O 1. ผู้ให้ข้อมูลของหน่วยงาน 
 ไม่ตระหนักในการให้
 ข้อมูลหรือตรวจสอบ          
 ไม่เรียบร้อยก่อนส่งข้อมูล 
 ท าให้ข้อมูลที่ไดไ้ม่ถูกต้อง
 ครบถ้วน  
2. มีบางหน่วยงานปรับเปลี่ยน
 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู
 เรื่อง QA โดยไม่สื่อสารกันให้
 เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจน
 ในการให้ข้อมลู จึงให้ข้อมูล
 ต่องาน QA ไม่ถูกต้อง 
3. บางหน่วยงานท่ีเป็น
 เจ้าภาพหลักในการให้ข้อมลู
 ด้านประกันคุณภาพส่งข้อมูล
 ให้งานประกันคุณภาพ
 การศึกษาล่าช้ากว่า
 ก าหนดเวลา  
 

 

3 3 9 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 

2 2 4 4 0 การยอมรับ
ความเสีย่ง 

1. ข้อมูลที่ไดไ้ม่ถูกต้อง 
และไม่ครบถ้วน  

2. หน่วยงานโทรศัพท์
สอบถามวิธีการให้
ข้อมูลเมื่อใกลเ้วลา
ก าหนดส่งข้อมลู 

3. เมื่อถึงก าหนดเวลาแล้ว 
ยังไม่ได้รับข้อมลูจาก
บางหน่วยงาน  

4. หน่วยงานโทรศัพท ์ 
ขอเลื่อนการส่งข้อมูล 
เมื่อใกล้เวลาก าหนด
ส่งข้อมูล 

 

SUT-RM 1 



 

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 
       ปัจจุบันของข้อมูล 

 ก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย 
 โดยเฉพาะเมื่อมี
 การเปลีย่น
 ผู้รับผิดชอบต้อง
 สื่อสารกันให้เข้าใจ
 ชัดเจนถึงการให้
 ข้อมูลที่ถูกต้อง 
3. พัฒนาระบบ MIS 
 ให้สามารถใช้งาน
 ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 
 

       

 
ค าอธิบายตัวย่อ 

  

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

โดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

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

และการสื่อสาร 

การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกจิกรรมควบคุม (Inherent risk) 
ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ (Residual risk) 
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จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 53 คน 

มีผู้ประเมินเป็นบุคลากรสายวิชาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32 บุคลากรสายปฏิบัติการฯ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 88.68 
และงานที่บุคลากรเคยใช้บริการมากที่สุด คือ งานประกันคุณภาพการศึกษา 43 คน คิดเป็นร้อยละ 81.13 รองลงมา คือ 
การประชุมสภาวิชาการ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 64.15 งานสนับสนุนวิชาการ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 52.83  
งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94 และการประสานงานด้านหลักสูตร จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.17   

ผลการวิเคราะห์ (เฉพาะข้อ 1 - ข้อ 5) สรุปว่า โดยภาพรวมผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการ
งานส่วนส่งเสริมวิชาการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.10, ค่า S.D. = 0.60) 

หากพิจารณาเฉพาะข้อ 6  [โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการงานส่วนส่งเสริมวิชาการอยู่
ในระดับใด] สรุปว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานส่วนส่งเสริมวิชาการ อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.09,            
ค่า S.D. = 0.60)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ตารางที่ 1 :   ข้อมูลของผู้ประเมิน 

ข้อมูลของผู้ประเมิน จ านวน ร้อยละ 
1. ผู้ประเมิน   

 บุคลากรสายวิชาการ 6 11.32 
 บุคลากรสายปฏบิัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป 47 88.68 

รวม 53 100.00 
2. หน่วยงานที่สังกัด   

 ส านักวชิาวทิยาศาสตร์ 3 5.66 
 ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม 2 3.77 
 ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 2 3.77 
 ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร ์ 2 3.77 
 ส านักวชิาแพทยศาสตร ์ 3 5.66 
 ส านักวชิาพยาบาลศาสตร ์ - - 
 ศูนย์บริการการศึกษา 2 3.77 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 1 1.89 
 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3.77 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 1.89 
 ศูนย์กิจการนานาชาต ิ - - 

ผลประเมินความพึงพอใจ “การบริการทั่วไป” ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา 2557  (1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) 
 

 

เอกสารประกอบท่ี 7.6-2 
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ข้อมูลของผู้ประเมิน จ านวน ร้อยละ 

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1 1.89 

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 1 1.89 

 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 4 7.55 

 เทคโนธาน ี - - 

 ส่วนแผนงาน 2 3.77 

 ส่วนการเจ้าหนา้ที่ - - 

 ส่วนกิจการนักศึกษา 4 7.55 

 ส่วนสารบรรณและนิติการ 4 7.55 

 ส่วนอาคารสถานที่ 9 16.98 

 ส่วนประชาสัมพนัธ์ 1 1.89 

 ส่วนการเงินและบญัชี - - 

 ส่วนพัสด ุ 4 7.55 

 ส านักงานสภามหาวทิยาลัย - - 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1.89 

 สถานกีฬาและสุขภาพ 2 3.77 

 สถานพฒันาคณาจารย ์ 1 1.89 

 สถานสง่เสริมและพฒันาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการ 

- - 

 หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. - - 

 ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 1.89 

 สุรสัมมนาคาร - - 

รวม 53 100.00 

3. บุคลากรเคยใช้บริการงานใดบ้าง  (n = 53)  

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  43 81.13 

 การประชุมสภาวิชาการ 34 64.15 

 การประสานงานด้านหลักสูตร 25 47.17 

 งานสนับสนุนวิชาการ 28 52.83 

 งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 27 50.94 
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ตารางที่ 2  :  ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานในภาพรวมส่วนส่งเสริมวิชาการ และจ าแนกตามประเภทงาน                   

ประเด็นที่วัด 
ความพึงพอใจ 

1. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (n=43) 

2. การประชุมสภาวิชาการ 
(n=34) 

3. การประสานงาน 
ด้านหลักสูตร (n=25) 

4. งานสนับสนุนวิชาการ 
(n=28) 

5. งานโครงการและ 
กิจกรรมทางวิชาการ (n=27) 

ภาพรวม 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ (n=53) 

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 4.12 0.74 มาก 34 3.76 0.78 มาก 25 3.96 0.73 มาก 28 3.89 0.69 มาก 27 3.96 0.76 มาก 53 4.03 0.67 มาก 

2. ความสุภาพในการ
ให้บริการ 

43 4.19 0.70 มาก 34 3.85 0.74 มาก 25 4.00 0.71 มาก 28 4.00 0.72 มาก 27 4.00 0.73 มาก 53 4.11 0.64 มาก 

3. ความกระตือรือร้น
และความยินดี
ให้บริการ 

43 4.21 0.71 มาก 34 3.88 0.69 มาก 25 4.04 0.68 มาก 28 3.93 0.60 มาก 27 4.04 0.71 มาก 53 4.12 0.62 มาก 

4. ความรวดเร็วของ
การให้ข้อมูลและ
การบริการ 

43 4.19 0.70 มาก 34 3.88 0.69 มาก 25 4.00 0.71 มาก 28 4.00 0.67 มาก 27 4.04 0.65 มาก 53 4.12 0.61 มาก 

5.  ให้บริการข้อมูลที่
ถูกต้อง ชัดเจน  
ตรงตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

43 4.09 0.68 มาก 34 3.91 0.71 มาก 25 3.96 0.73 มาก 28 3.96 0.69 มาก 27 3.96 0.71 มาก 53 4.09 0.62 มาก 

6.  โดยภาพรวม
ทั้งหมดท่านมี 
ความพึงพอใจใน
การให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริม
วิชาการในระดับใด 

42 4.19 0.67 มาก 34 3.88 0.69 มาก 25 4.04 0.68 มาก 27 3.93 0.62 มาก 27 4.04 0.65 มาก 52 4.09 0.60 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ย 
ข้อ 1-5 

43 4.16 0.68 มาก 34 3.86 0.68 มาก 25 3.99 0.67 มาก 28 3.96 0.64 มาก 27 4.00 0.69 มาก 53 4.10 0.60 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 43 คน)   

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ไม่แสดง 
ความคิดเห็น 

(0) 
รวม 

ทั้งหมด x  S.D. 
ระดับผล 

การประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) รวม 

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

1. ความยิ้มแย้มแจ่มใสในการ
ให้บริการ 

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

2. ความสุภาพในการให้บริการ 15 34.88 21 48.84 7 16.28 - - - - 43 100.00 - - 43 4.19 0.70 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและ                  
ความยินดีให้บริการ 

16 37.21 20 46.51 7 16.28 - - - - 43 100.00 - - 43 4.21 0.71 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

15 34.88 21 48.84 7 16.28 - - - - 43 100.00 - - 43 4.19 0.70 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

12 27.91 23 53.49 8 18.60 - - - - 43 100.00 - - 43 4.09 0.68 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความ
พึงพอใจในการให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการในระดับใด 

14 33.33 22 52.38 6 14.29 - - - - 42 100.00 - - 42 4.19 0.67 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5                             43 4.16 0.68 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 2.2 :  ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานการประชุมสภาวิชาการ (จ านวนผู้ตอบ 34 คน) 

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ไม่แสดง 
ความคิดเห็น 

(0) 
รวม 

ทั้งหมด x  S.D. 
ระดับผล 

การประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) รวม 

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

1. ความยิ้มแย้มแจ่มใสในการ
ให้บริการ 

4 11.76 20 58.82 9 26.47 - - 1 2.94 34 100.00 - - 34 3.76 0.78 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 4 11.76 23 67.65 6 17.65 - - 1 2.94 34 100.00 - - 34 3.85 0.74 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและความ
ยินดีให้บริการ 

5 14.71 21 61.76 7 20.59 1 2.94 - - 34 100.00 - - 34 3.88 0.69 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

5 14.71 21 61.76 7 20.59 1 2.94 - - 34 100.00 - - 34 3.88 0.69 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

6 17.65 20 58.82 7 20.59 1 2.94 - - 34 100.00 - - 34 3.91 0.71 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความ
พึงพอใจในการให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการในระดับใด 

5 14.71 21 61.76 7 20.59 1 2.94 - - 34 100.00 - - 34 3.88 0.69 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5                             34 3.86 0.68 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 2.3 :  ผลการประเมนิความพึงพอใจในการให้บริการงานการประสานงานด้านหลักสูตร  (จ านวนผู้ตอบ 25 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 

5 20.00 15 60.00 4 16.00 1 4.00 - - 25 100.00 - - 25 3.96 0.73 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 5 20.00 16 64.00 3 12.00 1 4.00 - - 25 100.00 - - 25 4.00 0.71 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและ 
ความยินดีให้บริการ 

6 24.00 14 56.00 5 20.00 - - - - 25 100.00 - - 25 4.04 0.68 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

6 24.00 13 52.00 6 24.00 - - - - 25 100.00 - - 25 4.00 0.71 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง 
ชัดเจน ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

6 24.00 12 48.00 7 28.00 - - - - 25 100.00 - - 25 3.96 0.73 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการงานส่วนส่งเสริม
วิชาการในระดบัใด 

6 24.00 14 56.00 5 20.00 - - - - 25 100.00 - - 25 4.04 0.68 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5                             25 3.99 0.67 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 2.4 :  ผลการประเมนิความพึงพอใจในการให้บริการงานสนับสนุนวิชาการ (จ านวนผู้ตอบ 28 คน) 

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ไม่แสดง 
ความคิดเห็น 

(0) 
รวม 

ทั้งหมด x  S.D. 
ระดับผล 

การประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) รวม 

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

1. ความยิ้มแย้มแจ่มใสในการ
ให้บริการ 

4 14.29 18 64.29 5 17.86 1 3.57 - - 28 100.00 - - 28 3.89 0.69 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 6 21.43 17 60.71 4 14.29 1 3.57 - - 28 100.00 - - 28 4.00 0.72 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและ 
ความยินดีให้บริการ 

4 14.29 18 64.29 6 21.43 - - - - 28 100.00 - - 28 3.93 0.60 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

6 21.43 16 57.14 6 21.43 - - - - 28 100.00 - - 28 4.00 0.67 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

6 21.43 15 53.57 7 25.00 - - - - 28 100.00 - - 28 3.96 0.69 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความ
พึงพอใจในการให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการในระดับใด 

4 14.81 17 62.96 6 22.22 - - - - 27 100.00 - - 27 3.93 0.62 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5                             28 3.96 0.64 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 2.5 :  ผลการประเมนิความพึงพอใจในการให้บริการงานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ (จ านวนผู้ตอบ 27 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 22.22 15 55.56 5 18.52 1 3.70 - - 27 100.00 - - 27 3.96 0.76 มาก 

2. ความสุภาพในการให้บริการ 6 22.22 16 59.26 4 14.81 1 3.70 - - 27 100.00 - - 27 4.00 0.73 มาก 

3. ความกระตือรือร้นและ 
ความยินดีให้บริการ 

7 25.93 14 51.85 6 22.22 - - - - 27 100.00 - - 27 4.04 0.71 มาก 

4. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูล
และการบริการ 

6 22.22 16 59.26 5 18.52 - - - - 27 100.00 - - 27 4.04 0.65 มาก 

5. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

6 22.22 14 51.85 7 25.93 - - - - 27 100.00 - - 27 3.96 0.71 มาก 

6. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความ
พึงพอใจในการให้บริการงาน 
ส่วนส่งเสริมวิชาการในระดับใด 

6 22.22 16 59.26 5 18.52 - - - - 27 100.00 - - 27 4.04 0.65 มาก 

ผลประเมินเฉลี่ยข้อ 1-5                             27 4.00 0.69 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  
 





เอกสารประกอบที่ 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 

1/2558 (สัปดำห์ท่ี 4 ของเดือนมีนำคม 2558 - สัปดำห์ที่ 1 ของเดือน

เมษำยน 2558) 

- ปรับปรุงตัวบ่งชี้ส ำหรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

 ปีกำรศึกษำ 2557 (ถ้ำม)ี (สัปดำห์ที่ 1 ของเดือนเมษำยน 2558)

2 จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวชิำกำร

3 ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ส่วนส่งเสริมวชิำกำร ปีกำรศึกษำ 2556 

- คร้ังที่ 1 (มีนำคม 2558)

- คร้ังที่ 2 (กันยำยน 2558)

4 รวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนของปีกำรศึกษำ 2557 ตำมตัวบ่งชี้ของ

หน่วยงำนส ำหรับกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)

5 จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 และเสนอ

คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวชิำกำรพจิำรณำ

6 - ประชุมคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวชิำกำร คร้ังที่ 

2/2558 เพื่อพจิำรณำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 

(สัปดำห์ท่ี 1-2 ของเดือนกรกฎำคม 2558)

- แก้ไขรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 ตำมมติ

ที่ประชุมฯ และจัดท ำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

7 ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 ให้ฝ่ำยวชิำกำรและ

นวตักรรม พร้อมบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ

2557 ผ่ำนระบบฐำนข้อมูล SAR Online (ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558)

8 รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน 

24 ส.ค. - 4 ก.ย. 58

9 รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน

ปลายเดือน ก.ย. 2558 (28 ก.ย. - 2 ต.ค. 58)

10 น ำเสนอผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 

ส่วนส่งเสริมวชิำกำร ในกำรประชุม QA Forum

11 ด ำเนินกำรตำมผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยจัด

กิจกรรมเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตำมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ธนัวาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

มิถุนายน

แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นสง่เสรมิวชิาการ ปกีารศึกษา 2557 (ก.ค. 2557 - ม.ิย. 2558)

เมษายนกิจกรรม
ล าดับ

ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

มกราคม
สัปดาห์ที่

ป ีพ.ศ. 2558
ตุลาคม พฤศจิกายน



                         
                                                                                                                                                   

เอกสารประกอบท่ี 9.1.5-1 

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

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เปา้หมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

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

ปีการศึกษา 
2557 

  
 

   forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
ได้มีการปรับรูปแบบการน าเสนอ จากท่ีแต่ละหน่วยงานเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม เป็น
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมประมวลสรุปภาพรวมประเด็นที่ส าคัญที่เป็นปัญหาร่วมที่
หน่วยงานต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขปัญหาน าเสนอต่อ
ที่ประชุมแทน ซึ่งหน่วยงานอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็นที่เป็นปัญหาร่วม
ที่หน่วยงานต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นการ
วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ประกอบด้วย  
1. กลุ่มการเรียนการสอน ได้แก่ ส านักวิชา 
2. กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ศูนย์/สถาบัน  
3. กลุ่มหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ได้แก่ ส่วน/หน่วยงานต่าง ๆ    
    โดยภาพรวมที่ เป็นปัญหาร่วมของหน่วยงาน จะเสนออธิการบดี เพื่อมอบ
ผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการต่อไป และจะมีการติดตามความคืบหน้าจากฝ่าย/
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 2 จะเป็นการติดตามในส่วนท่ียังไม่มี
การด าเนินการว่ามีความคืบหน้าของการด าเนินงานจากรอบแรกหรือไม่ ซึ่งตั้งแต่
ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ในแบบกรอกรายงานการติดตามความคืบหน้าผลการ
ด าเนินงานท้ัง 2 ครั้ง จะให้หน่วยงานรายงานสัมฤทธิผลของการด าเนินงานด้วย 

 
 
- 

 
 

 

 



                         
                                                                                                                                                   

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

และ 
การด าเนินงานภาพรวมที่เป็นปัญหาร่วมของหน่วยงาน 

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

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภายใน (ระดับสถาบัน) 
ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557 
เนื่องจากส านักวิชาและหน่วยงานเกือบ
ทั้งหมดได้คะแนนการประเมินตนเอง ของ
ระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
มากกว่า 4.50 อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
จึงควรเริ่มวางแผนท่ีจะใช้ระบบคณุภาพ
อื่น ๆ ท่ีสะท้อนถึงการด าเนินงานของ
องค์กร เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่าง
แท้จริง 
 

ปีการศึกษา 
2557 

- 
ปีการศึกษา 

2559 

  
 

   ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมเห็นชอบให้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
โดยขณะนี้มี 2 ส านักวิชา ท่ีได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้เข้าร่วมโครงการน าร่อง EdPEx คือ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และส านัก
วิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จของการเข้าร่วมโครงการ EdPEx ผู้บริหาร
และบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินดังกล่าว 
และการให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การทบทวนแผนการ
ด าเนินงาน ซึ่งต้องมีความเสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
โครงการ ได้แก่ การประชุมต่าง ๆ ในเรื่องการวัดตัวบ่งช้ีในหมวดต่าง ๆ ซึ่งมีความ
ยากและซับซ้อน ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตาม
องค์ประกอบ 9 ด้าน รวมทั้งการเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ

- 



                         
                                                                                                                                                   

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาคม มทส. ได้รับรู้รับทราบท่ัว
ทั้งองค์กร ในเรื่อง EdPEx หรือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ คือ การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) หากมหาวิทยาลัย
สนใจจะเข้าร่วมต้องมีกระบวนการ หรือการเตรียมตัวอย่างไร เช่น การเชิญวิทยากร
มาให้ความรู้ และการส่งบุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เข้าร่วมอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมซึ่งคาดว่าอีก 2-3 ปี ข้างหน้า โดยที่ผ่านมา
ได้มีการด าเนินการไปบ้างแล้ว เช่น 
1. การบรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพโดยใช้เกณฑ์ EdPEx/TQA” โดย อาจารย์ 

ดร.พีรศักดิ์  สิริโยธิน คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มทส. เมื่อวันที่  29 
กันยายน 2557 

2. การบรรยายเรื่อง “การเตรียมพร้อมเข้าสู่ความเป็นนานาชาติด้วย AUN-QA” โดย 
รศ. ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านจัดการคุณภาพและบริหารทั่วไป 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
นอกจากนี้ ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบคุณภาพที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์กร

อย่างก้าวกระโดดรวมทั้งการเตรียมพร้อมเข้าสู่การรับรองหลักสูตรในระดับนานาชาติ 
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมเสนอแนวทางในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ต่อสภาวิชาการ
เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในระบบคุณภาพต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร 

คณาจารย์ และบุคลากร เช่น การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  



                         
                                                                                                                                                   

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

 
2. การพัฒนาบุคลากรประจ าหน่วยงานส าหรับระบบคุณภาพหรือระบบประกัน

คุณภาพนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามระบบท่ีหน่วยงาน
เลือก 

3. การพัฒนาผู้ประเมินภายในส าหรับระบบคุณภาพหรือระบบประกันคุณภาพ
นานาชาติ นั้น ๆ เพื่อให้บุคคลากรน าความรู้มาช่วยแนะน าและเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนในทุกระบบ 

4. การด าเนินงานของหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพที่เลือก (เต็มรูปแบบ หรือ
บางส่วน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครรับการประเมิน  

5. การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลการบริหารจัดการคุณภาพองค์กรเป็นการเฉพาะ 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการทุกเรื่องภายใน
องค์กรและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยย้ายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มาอยู่ในหน่วยงานนี ้
ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 มี

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการคุณภาพองค์กรเป็นเรื่องที่ควรท า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. การบริหารจัดการคุณภาพองค์กรเป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้ และเรื่องนี้ควรต้อง 

topdown ผู้บริหารควรต้องตกผลึกว่า จะท าอะไรให้เกิดความชัดเจนก่อน 
แล้วมีทีมงานด าเนินงาน 



                         
                                                                                                                                                   

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

 
3. การน าเกณฑ์คุณภาพ EdPEx มาใช้ในการบริหารจัดการ ควรต้องมีผู้ที่เป็นผู้น า 

เป็นมืออาชีพ และมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ 
มต ิ
1. ปีการศึกษา 2557 เห็นชอบให้หน่วยงานด าเนินการประกันคุณภาพตามตัวบ่งช้ี

และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ สกอ. ได้ปรับปรุงใหม่ 
ยกเว้นส านักวิชาที่ต้องด าเนินการตามสภาวิชาชีพ 

2. เห็นชอบให้มีการจัดให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ EdPEx/TQA โดยสนับสนุนให้ 5 
หน่วยงานต่อไปนี้ คือ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา เรียนรู้และน าเกณฑ์ EdPEx/TQA มาปรับใช้ใน
หนว่ยงานเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่น  

3. การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลการบริหารจัดการคุณภาพองค์กรเป็นการเฉพาะ 
ให้วิเคราะห์ภาระงาน ปริมาณงาน แล้วเสนอเพื่อพิจารณา 

ซึ่งในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีที่ปรับใหม่
ของ สกอ. และการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับส านักวิชา และ
ระดับสถาบัน เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2558 ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้ให้ทุก
หน่วยงานเพิ่มเติมการเขียนบทที่ 1 ของบทน า ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ในเรื่อง “ลักษณะที่ส าคัญขององค์กร อธิบายสภาพแวดล้อม องค์กรหลักมีหน้าที่หลัก
คืออะไร” เพื่อให้หน่วยงานเริ่มมีความคุ้นเคยและค่อย ๆ ท าความเข้าใจเรื่อง EdPEx 

 



                         
                                                                                                                                                   

การด าเนินงานตามจุดออ่นจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 

จุดอ่อน - แนวทางแก้ไข/ 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

จุดอ่อน-แนวทางแก้ไข 
   ไมม่ ี

        

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 
   บุคลากรมีภาระงานท่ีรับผิดชอบจ านวนมากตลอดทั้งปี  
ในระยะยาวอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพของพนักงาน ควรมีการ
วิเคราะหภ์าระงานและปริมาณงานของหน่วยงานท่ีมีปริมาณ
เพิ่มมากข้ึน 
 

 
ปีการศึกษา 

2557 

  
 

 
 
 

  
   ส่วนส่งเสรมิวิชาการมีนโยบายให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
จัดท าคู่มือการด าเนินงานให้ครบถว้นทุกงาน เพื่อเป็นการ
วิเคราะหภ์าระงานและปริมาณงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สามารถใช้ส าหรับสื่อสาร 
แนวทางการด าเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้วย เช่น  
ได้จัดท า (ร่าง) ขั้นตอนการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดและตัวอย่างเอกสาร
ประกอบของการจัดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในอย่าง
ละเอียด  

 
- 

 
 
 
 



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 ฝ่ายวชิาการฯ จัดประชุมเพือ่ท าความเข้าใจตัวบ่งชี้ทีป่รับใหม่ ของ สกอ. 

และแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

2 ฝ่ายวชิาการฯ เรียนเชิญวทิยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สกอ. (ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์วฒิุชัย  ธนาพงศธร) ให้ความชัดเจนเกีย่วกับตัวบ่งชี้และ
แนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ทีป่รับใหม่
ของ สกอ.

3 ส านักวชิาและหน่วยงานปรับตัวบ่งชี้และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2557 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านัก
วชิา/ศูนย/์สถาบัน/คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงาน
(ทัง้น้ี ให้น ำคู่มือดังกล่ำวขึน้ Website งำน QA ของหน่วยงำนด้วย)

4 ฝ่ายวชิาการฯ ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามผล QA ของ
หน่วยงาน ปกีารศึกษา 2556 ครั้งที ่1 (ม.ีค. 2558)

5 หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร (ซ่ึงจะเป็นฉบับเดียวกับ มคอ.7)

(การกรอกข้อมูลให้ สกอ. ทราบผ่านระบบ CHE QA Online อยูร่ะหวา่งรอ
ความชัดเจนเกีย่วกับระบบจาก สกอ.)

6 - ส านักวชิาน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับส านักวชิา
- ศูนย/์สถาบัน หน่วยงานในส านักงานอธกิารบดี และหน่วยวสิาหกิจ 
รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557

โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวชิา/ศูนย/์สถาบัน/
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงาน

7 - งาน QA ขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่
รวบรวมจัดท า SAR ระดับสถาบัน
- หน่วยงานทีเ่ป็นผู้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงส่งข้อมูลให้ฝ่ายวชิาการฯ
- งาน QA ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วน าขึน้บนเวบ็ไซต์

ให้หน่วยงานต่าง ๆ download ข้อมูลข้อเท็จจริงทีเ่กีย่วข้องน าไปใช้ได้

แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2558)

เมษายนกิจกรรม
ล าดบั

ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

มกราคม
สัปดาห์ที่

ปี พ.ศ. 2558
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

มิถุนายน



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

เมษายนกิจกรรม
ล าดบั

ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

มกราคม
สัปดาห์ที่

ปี พ.ศ. 2558
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

มิถุนายน

8 งาน QA จัดท า SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 พร้อมบันทึกข้อมูล

ผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online ของ มทส.

9 ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร)
***1 - 15 ส.ค. 2558***

10 - หน่วยงานส่ง SAR ให้ฝ่ายวชิาการฯ เพือ่จัดส่งให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ต่อไป
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูล SAR ผ่านระบบดังกล่าว 
- บันทึกข้อมูล SAR ผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online

11 ฝ่ายวชิาการฯ ประชุมร่วมกับฝ่ายและทุกหน่วยงาน เพือ่ดูผล SAR ระดับ
สถาบัน

12 ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) 
(ส านักวิชา ศูนย/์สถาบนั หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 
และหน่วยวิสาหกิจ)
***ช่วงปลายเดือน ส.ค. 2558 (24 ส.ค. - 4 ก.ย. 2558)***

13 ประชุมคณะท างาน QA เพือ่พิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง

ก่อนส่งกรรมการประเมินฯ (ระดับสถาบัน)
(โดยน าข้อมูล/ผลทีไ่ด้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับหน่วยงาน) มาปรับปรุง SAR ระดับสถาบันด้วย)

14 ประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับสถาบัน)

15 ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบนั)
***ช่วงปลายเดือน ก.ย. 2558 (28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2558)***

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

17 ฝ่ายวชิาการฯ ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามผล QA ของ
หน่วยงาน ปกีารศึกษา 2556 ครั้งที ่2 (ก.ย. 2558)

18 งาน QA บันทึกข้อมูล SAR และข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ผ่านระบบ CHE QA Online System 
ของ สกอ. พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล



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

เมษายนกิจกรรม
ล าดบั

ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

มกราคม
สัปดาห์ที่

ปี พ.ศ. 2558
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

มิถุนายน

19 ประชุมคณะกรรมการ QA เพือ่พิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง 

และรายงานผลการประเมินฯ (ระดับสถาบัน) ก่อนเสนอสภาวชิาการและ
สภามหาวทิยาลัยต่อไป

20 เสนอผล QA 2557 ต่อสภาวชิาการเพือ่พิจารณา (ประชุมคร้ังที ่10/2558 
วนัที ่22 ต.ค. 58 (ส่งต้นเร่ือง/วาระ 12 ต.ค. 58))

21 เสนอผล QA 2557 ต่อสภามหาวทิยาลัยเพือ่อนุมัติ (ประชุมคร้ังที ่6/2558 
วนัที ่21 พ.ย. 58 (ส่งวาระ/เอกสารต้นเร่ือง 5 พ.ย. 58))

22 งาน QA ปรับแก้ไขข้อมูล SAR ตามมติทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัย และ

ประสานให้ประธานคณะกรรมการประเมินฯ (ระดับสถาบัน) ยืนยันข้อมูล
ผ่านระบบฯ และด าเนินการจัดส่ง SAR ผ่านระบบ CHE QA Online 
System ของ สกอ. ภายใน 120 วนันับจากส้ินปีการศึกษา (ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2558)

23 แจ้งผลการประเมิน ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ทีค่วรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
,ข้อสรุปจุดอ่อน/แนวทางแก้ไข ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
ประเมินฯ (ระดับสถาบัน) และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัย

 ให้ฝ่าย/หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรับทราบและปรับปรุงแก้ไข 
(รอมติจากสภา มทส. เนือ่งจากอาจมีข้อสังเกตเพิม่เติม)

24 จัดประชุม QA Forum เพือ่ให้หน่วยงานต่าง ๆ น าเสนอผล SAR 
ปีการศึกษา 2557 
- สรุปความต้องการส่ิงสนับสนุนจากมหาวทิยาลัยเพือ่การแก้ไขปัญหาทีไ่ด้
จากการประเมินตนเองของหน่วยงานจากการจัดประชุม QA Forum 2557 
เสนออธกิารบดีเพือ่ส่ังการผู้เกีย่วข้องรับไปด าเนินการ

25 ฝ่ายวชิาการฯ จัดท า SAR และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2557 ฉบับสมบูรณ์ เพือ่จัดส่งให้
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยทราบและใช้ประโยชน์

26 หน่วยงานด าเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัด
กิจกรรมเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ธ.ค. 2558 - ก.พ. 2559)

ขอ้มลูปรบัปรงุ ณ วันที ่16 มกราคม 2558

งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสรมิวิชาการ



เอกสารประกอบที ่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 2 3 4 1 2 3 4

1 ประชุมคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กติติมศักด์ิฯ คร้ังที่ 1 เพื่อก าหนด

แนวปฏิบัติการสรรหาผู้เหมาะสมสมควร

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ

1 เมษายน 2557

2 บุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม

สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ ภายใน 30 พฤษภาคม 57

3 ส่งรายชื่อให้ส านักวชิาที่เกี่ยวข้องพิจารณา กรณีที่ผู้

เสนอชื่อไม่ใช่ส านักวชิา
ภายในวนัที ่2-6 

มิถนุายน 57

4 ประชุมคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ

 คร้ังที่ 2  เพื่อคัดเลือก 20 มิถนุายน 57

5 เสนอสภาวชิาการให้ความเห็นชอบ 26 มิถนุายน 57

6 เสนอสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีอนุมัติ 26 กรกฎาคม 57

7 มหาวทิยาลัยแจง้เร่ืองขอพระราชทานทูลเกล้าฯ

ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิไปยงั

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ถ้ามี)
ภายใน 31 กรกฎาคม 57

8 มหาวทิยาลัยจดัท าประกาศผู้ได้รับปริญญาดุษฎี

บัณฑิตกติติมศักด์ิ/ตัดชุดครุย/เตรียมปริญญาบัตร/

จดัท าประกาศเกยีรติคุณ
สิงหาคม 57

9 จดัพิธพีระราชทานปริญญาบัตร จันทร์ที ่17 พฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ

แผนปฏบิตัิงานของคณะกรรมการปรญิญาดุษฎบีณัฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร ประจ าปกีารศึกษา 2556

กิจกรรม
ล าดบั

ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

ตุลาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

มีนาคม เมษายน
สัปดาห์ที่

มิถุนายน



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 ประชุมคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กติติมศักด์ิ คร้ังที่ 1 เพื่อก าหนด

แนวปฏิบัติการสรรหาผู้เหมาะสมสมควร

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ

30 พ.ค. 58

2 บุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม

สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ 2 มิ.ย. - 31 ก.ค. 58

3 ส่งรายชื่อให้ส านักวชิาที่เกี่ยวข้องพิจารณา กรณีที่ผู้

เสนอชื่อไม่ใช่ส านักวชิา 3 - 11 ส.ค. 58

4 ประชุมคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ

 คร้ังที่ 2  เพื่อคัดเลือก 13 - 21 ส.ค. 58

5 เสนอสภาวชิาการให้ความเห็นชอบ 27 ส.ค. 58

6 เสนอสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีอนุมัติ 26 ก.ย. 58

7 มหาวทิยาลัยแจง้เร่ืองขอพระราชทานทูลเกล้าฯ

ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิไปยงั

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ถ้ามี)
ภายใน ส.ค. 58

8 มหาวทิยาลัยจดัท าประกาศผู้ได้รับปริญญาดุษฎี

บัณฑิตกติติมศักด์ิ/ตัดชุดครุย/เตรียมปริญญาบัตร/

จดัท าประกาศเกยีรติคุณ
ส.ค. - ก.ย. 58

9 จดัพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ต.ค. 58

สัปดาห์ที่
มีนาคม เมษายน

สัปดาห์ที่
มิถุนายน

แผนปฏบิตัิงานของคณะกรรมการปรญิญาดุษฎบีณัฑิตกิตติมศักดิ์ 

ในพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร ประจ าปกีารศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หมายเหตุกิจกรรม
ล าดบั

ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

ตุลาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่สัปดาห์ที่









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 2556 และเสนอ

โครงกำรฯ ใหม่ทีจ่ะด ำเนินกำรในปี 2557 (พร้อมส่งแบบเสนอ

โครงกำรหนึ่งอำจำรย์หนึ่งผลงำน)

2 คณบดีทุกส ำนักวิชำส่งสรุปผลโครงกำรหนึ่งอำจำรย์หนึ่งผลงำน 

ประจ ำปี 2556 และเสนอโครงกำรฯ ใหม่ทีจ่ะด ำเนินกำรในปี 2557

3 ฝ่ำยวิชำกำรรวบรวมผลงำนโครงกำรหนึ่งอำจำรย์หนึ่งผลงำน 

ประจ ำปี 2556 และข้อเสนอโครงกำรฯ ใหม่ทีจ่ะด ำเนินกำรใน

ปี 2557 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. 2557

แผนการด าเนินการโครงการหน่ึงอาจารยห์น่ึงผลงาน ประจ าปีการศึกษา 2557

มนีาคม
สัปดาหท์ี่

กรกฎาคมกิจกรรมล าดับที่
สัปดาหท์ี่

พฤษภาคม มถุินายน
สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่



เอกสารประกอบที ่12.8.1-2

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 2557 และเสนอ

โครงกำรฯ ใหม่ทีจ่ะด ำเนินกำรในปี 2558 (พร้อมส่งแบบเสนอ

โครงกำรหนึ่งอำจำรย์หนึ่งผลงำน)

2 คณบดีทุกส ำนักวิชำส่งสรุปผลโครงกำรหนึ่งอำจำรย์หนึ่งผลงำน 

ประจ ำปี 2557 และเสนอโครงกำรฯ ใหม่ทีจ่ะด ำเนินกำรในปี 2558

3 ฝ่ำยวิชำกำรรวบรวมผลงำนโครงกำรหนึ่งอำจำรย์หนึ่งผลงำน 

ประจ ำปี 2557 และข้อเสนอโครงกำรฯ ใหม่ทีจ่ะด ำเนินกำรใน

ปี 2558 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. 2558

แผนการด าเนินการโครงการหน่ึงอาจารยห์น่ึงผลงาน ประจ าปีการศึกษา 2558

มนีาคม
สัปดาหท์ี่

กรกฎาคมกิจกรรมล าดับที่
สัปดาหท์ี่

พฤษภาคม มถุินายน
สัปดาหท์ี่ สัปดาหท์ี่



สสว. 12.9.2-1

ล ำดับที่
กำรประชุม

ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
ที่ประชุม

จัดส่งวำระกำรประชุม 
(ก่อนกำรประชุม

3 วันท ำกำร)

แจ้งมติกำรประชุม
(หลังกำรประชุม
3 วันท ำกำร)

เวียนรำยงำนกำรประชุม 
(หลังกำรประชุม
10 วันท ำกำร)

1 7/2557 24 ก.ค. 57
18 ก.ค. 57
(4 วันท ำกำร)

28 ก.ค. 57
(2 วันท ำกำร)

6 ส.ค. 57
(9 วันท ำกำร)

2 8/2557 28 ส.ค. 57
22 ส.ค. 57
(4 วันท ำกำร)

2 ก.ย. 57
(3 วันท ำกำร)

11 ก.ย. 57
(10 วันท ำกำร)

3 9/2557 25 ก.ย. 57
19 ก.ย. 57
(4 วันท ำกำร)

1 ต.ค. 57
(4 วันท ำกำร)

17 ต.ค. 57
(16 วันท ำกำร)

4 10/2557 30 ต.ค. 57
24 ต.ค. 57
(4 วันท ำกำร)

7 พ.ย. 57
(6 วันท ำกำร)

13 พ.ย. 57
(10 วันท ำกำร)

5 11/2557 27 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
(5 วันท ำกำร)

1 ธ.ค. 57
(2 วันท ำกำร)

16 ธ.ค. 57
(11 วันท ำกำร)

6 12/2557 25 ธ.ค. 57
17 ธ.ค. 57
(6 วันท ำกำร)

29 ธ.ค. 57
(2 วันท ำกำร)

15 ม.ค. 58
(12 วันท ำกำร)

7 1/2558 29 ม.ค. 58
22 ม.ค. 58
(5 วันท ำกำร)

3 ก.พ. 58
(3 วันท ำกำร)

10 ก.พ. 58
(8 วันท ำกำร)

8 2/2558 26 ก.พ. 58
20 ก.พ. 58
(4 วันท ำกำร)

10 ม.ีค. 58
(7 วันท ำกำร)

13 ม.ีค. 58
(10 วันท ำกำร)

9 3/2558 24 ม.ีค. 58 *
20 ม.ีค. 58
(2 วันท ำกำร)

30 ม.ีค. 58
(4 วันท ำกำร)

8 เม.ย. 58
(10 วันท ำกำร)

10 4/2558 30 เม.ย. 58
23 เม.ย. 58
(5 วันท ำกำร)

11 พ.ค. 58
(5 วันท ำกำร)

14 พ.ค. 58
(7 วันท ำกำร)

11 5/2558 28 พ.ค. 58
21 พ.ค. 58
(5 วันท ำกำร)

2 ม.ิย. 58
(2 วันท ำกำร)

15 ม.ิย. 58
(11 วันท ำกำร)

12 6/2558 25 ม.ิย. 58
18 ม.ิย. 58
(5 วันท ำกำร)

1 ก.ค. 58
(4 วันท ำกำร)

7 ก.ค. 58
(8 วันท ำกำร)

4 วันท ำกำร 3 วันท ำกำร 10 วันท ำกำร

หมำยเหตุ : * กำรประชุมคร้ังที่ 3/2558 เล่ือนวันประชุมเร็วขึ้นจำกเดิมที่ก ำหนดประชุม วันที่ 26 ม.ีค. 58 เปน็ 24 ม.ีค. 58

ตำรำงที่ 12.9.2-1 : ข้อมูลกำรด ำเนินงำนประชุมสภำวิชำกำร ปกีำรศึกษำ 2557 (ก.ค. 57 - ม.ิย. 58)

              ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558

ภำพรวม / เฉลี่ย



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

เรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่3/2556

- ขอข้อมูลปัญหาในการปฏบิัติภารกจิการ

จดัการเรียนการสอนของภาค 3/2556 

กอ่นสัปดาหแ์รกของการปิดภาคการศึกษา

 แล้วสรุปรวบรวมแจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เพือ่การแกไ้ขปัญหาพร้อมติดตามผล แล้ว

เตรียมเพือ่จดัท าเป็นเอกสารประกอบการ

ประชุม

- ประสานกบัศูนย์บริการการศึกษาขอ

ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา สัปดาหท์ี ่

3-5 หลังเปิดภาคการศึกษา

- ประสานกบัสถานพฒันาคณาจารย์ขอ

ข้อมูลผลการประเมินการสอนของอาจารย์

โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน สัปดาหท์ี ่3-5

 หลังเปิดภาคการศึกษา

- หารือเพือ่ก าหนดวนัประชุม โดยก าหนด

ประมาณ สัปดาหท์ี ่8-10 ของการเปิด

ภาคการศึกษา

- จองหอ้งประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร

- จดัท าก าหนดการประชุม

- จดัท าหนังสือขอใช้บริการสุรสัมมนาคาร

และขออนุมัติค่าใช้จา่ย

 - จดัท าหนังสือเชิญประชุมคณาจารย์ 

(ผ่านคณบดี) และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทุก

หน่วยงาน

- ท าหนังสือเชิญอธกิารบดีเป็นประธาน

การประชุม เชิญหน่วยอืน่ ๆทีต้่องรายงาน

ในทีป่ระชุม คือผู้อ านวยการศูนย์บริการ

การศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์สหกจิศึกษา

และพฒันาอาชีพ

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

แผนการด าเนินการการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรยีนการสอน ประจ าปี พ.ศ 2558
ปี พ.ศ. 2558

พฤษภาคม 58 มถุินายน 58 กรกฎาคม 58 สิงหาคม 58ตุลาคม 57เมษายน 57 เมษายน 58

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มกราคม 58

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ 58

สัปดาห์ที่
มนีาคม 58

สัปดาห์ที่
ธันวาคม 57พฤษภาคม 57

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
พฤศจิกายน 57กันยายน 57

กิจกรรมล าดับที่
สัปดาห์ที่

กรกฎาคม 57 สิงหาคม 57

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มถุินายน 57



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

ปี พ.ศ. 2558
พฤษภาคม 58 มถุินายน 58 กรกฎาคม 58 สิงหาคม 58ตุลาคม 57เมษายน 57 เมษายน 58

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มกราคม 58

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ 58

สัปดาห์ที่
มนีาคม 58

สัปดาห์ที่
ธันวาคม 57พฤษภาคม 57

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
พฤศจิกายน 57กันยายน 57

กิจกรรมล าดับที่
สัปดาห์ที่

กรกฎาคม 57 สิงหาคม 57

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มถุินายน 57

- จดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

ประกอบด้วย ข้อมูลผลการเรียนของ

นักศึกษา ข้อมูลผลการประเมินการสอน

ของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

สรุปปัญหาและรายงานความกา้วหน้า การ

แกไ้ขปัญหาจากการปฏบิัติการกจิฯ และ

เร่ืองอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง และน าขึ้น website

 ส่วนส่งเสริมวชืาการ เพือ่ใหผู้้บริหารและ

ผู้เข้าร่วมประชุม download

- ขอผู้แปลภาษาและประสานงานการแปล

เอกสารและการแปลภาษาระหวา่งการ

ประชุม

- ร่างค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด

- จดัเตรียมสถานทีจ่ดัประชุม และ

ประสานงานอืน่ ๆ

- เขียนข่าวประชาสัมพนัธ ์(ข่าวรายวนั)

-  ประชุมเพือ่ประเมินภารกจิการจดัการ

เรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่3/2556

- จดัท ารายงานการประชุมเพือ่เสนอที่

ประชุมสภาวชิาการทราบ และน าขึ้น 

website ส่วนส่งเสริมวชิาการเพือ่เผยแพร่

ต่อไป



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

ปี พ.ศ. 2558
พฤษภาคม 58 มถุินายน 58 กรกฎาคม 58 สิงหาคม 58ตุลาคม 57เมษายน 57 เมษายน 58

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มกราคม 58

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ 58

สัปดาห์ที่
มนีาคม 58

สัปดาห์ที่
ธันวาคม 57พฤษภาคม 57

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
พฤศจิกายน 57กันยายน 57

กิจกรรมล าดับที่
สัปดาห์ที่

กรกฎาคม 57 สิงหาคม 57

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มถุินายน 57

2 การประชุมเพือ่ประเมินภารกจิการจดัการ

เรียนการสอนภาคการศึกษาที ่1/2557

- ขอข้อมูลปัญหาในการปฏบิัติภารกจิการ

จดัการเรียนการสอนของภาค 1/2557 

กอ่นสัปดาหแ์รกของการปิดภาคการศึกษา

 แล้วสรุปรวบรวมแจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เพือ่การแกไ้ขปัญหาพร้อมติดตามผล แล้ว

เตรียมเพือ่จดัท าเป็นเอกสารประกอบการ

ประชุม

- ประสานกบัศูนย์บริการการศึกษาขอ

ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา สัปดาหท์ี ่

3-5 หลังเปิดภาคการศึกษา

- ประสานกบัสถานพฒันาคณาจารย์ขอ

ข้อมูลผลการประเมินการสอนของอาจารย์

โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน สัปดาหท์ี ่3-5

 หลังเปิดภาคการศึกษา

- หารือเพือ่ก าหนดวนัประชุม โดยก าหนด

ประมาณ สัปดาหท์ี ่8-10 ของการเปิด

ภาคการศึกษา

- จองหอ้งประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร

- จดัท าก าหนดการประชุม

- จดัท าหนังสือขอใช้บริการสุรสัมมนาคาร

และขออนุมัติค่าใช้จา่ย

 - จดัท าหนังสือเชิญประชุมคณาจารย์ 

(ผ่านคณบดี) และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทุก

หน่วยงาน

- ท าหนังสือเชิญอธกิารบดีเป็นประธาน

การประชุม เชิญหน่วยอืน่ ๆทีต้่องรายงาน

ในทีป่ระชุม คือผู้อ านวยการศูนย์บริการ

การศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์สหกจิศึกษา

และพฒันาอาชีพ



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

ปี พ.ศ. 2558
พฤษภาคม 58 มถุินายน 58 กรกฎาคม 58 สิงหาคม 58ตุลาคม 57เมษายน 57 เมษายน 58

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มกราคม 58

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ 58

สัปดาห์ที่
มนีาคม 58

สัปดาห์ที่
ธันวาคม 57พฤษภาคม 57

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
พฤศจิกายน 57กันยายน 57

กิจกรรมล าดับที่
สัปดาห์ที่

กรกฎาคม 57 สิงหาคม 57

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มถุินายน 57

- จดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

ประกอบด้วย ข้อมูลผลการเรียนของ

นักศึกษา ข้อมูลผลการประเมินการสอน

ของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

สรุปปัญหาและรายงานความกา้วหน้า การ

แกไ้ขปัญหาจากการปฏบิัติการกจิฯ และ

เร่ืองอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง และน าขึ้น website

 ส่วนส่งเสริมวชืาการ เพือ่ใหผู้้บริหารและ

ผู้เข้าร่วมประชุม download

- ขอผู้แปลภาษาและประสานงานการแปล

เอกสารและการแปลภาษาระหวา่งการ

ประชุม

- ร่างค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด

- จดัเตรียมสถานทีจ่ดัประชุม และ

ประสานงานอืน่ ๆ

- เขียนข่าวประชาสัมพนัธ ์(ข่าวรายวนั)

-  ประชุมเพือ่ประเมินภารกจิการจดัการ

เรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่1/2557

- จดัท ารายงานการประชุมเพือ่เสนอที่

ประชุมสภาวชิาการทราบ และน าขึ้น 

website ส่วนส่งเสริมวชิาการเพือ่เผยแพร่

ต่อไป



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

ปี พ.ศ. 2558
พฤษภาคม 58 มถุินายน 58 กรกฎาคม 58 สิงหาคม 58ตุลาคม 57เมษายน 57 เมษายน 58

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มกราคม 58

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ 58

สัปดาห์ที่
มนีาคม 58

สัปดาห์ที่
ธันวาคม 57พฤษภาคม 57

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
พฤศจิกายน 57กันยายน 57

กิจกรรมล าดับที่
สัปดาห์ที่

กรกฎาคม 57 สิงหาคม 57

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มถุินายน 57

3 การประชุมเพือ่ประเมินภารกจิการจดัการ

เรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่2/2557

- ขอข้อมูลปัญหาในการปฏบิัติภารกจิการ

จดัการเรียนการสอนของภาค 2/2557 

กอ่นสัปดาหแ์รกของการปิดภาคการศึกษา

 แล้วสรุปรวบรวมแจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เพือ่การแกไ้ขปัญหาพร้อมติดตามผล แล้ว

เตรียมเพือ่จดัท าเป็นเอกสารประกอบการ

ประชุม

- ประสานกบัศูนย์บริการการศึกษาขอ

ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา สัปดาหท์ี ่

3-5 หลังเปิดภาคการศึกษา

- ประสานกบัสถานพฒันาคณาจารย์ขอ

ข้อมูลผลการประเมินการสอนของอาจารย์

โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน สัปดาหท์ี ่3-5

 หลังเปิดภาคการศึกษา

- หารือเพือ่ก าหนดวนัประชุม โดยก าหนด

ประมาณ สัปดาหท์ี ่8-10 ของการเปิด

ภาคการศึกษา

- จองหอ้งประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร

- จดัท าก าหนดการประชุม

- จดัท าหนังสือขอใช้บริการสุรสัมมนาคาร

และขออนุมัติค่าใช้จา่ย

 - จดัท าหนังสือเชิญประชุมคณาจารย์ 

(ผ่านคณบดี) และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทุก

หน่วยงาน

- ท าหนังสือเชิญอธกิารบดีเป็นประธาน

การประชุม เชิญหน่วยอืน่ ๆทีต้่องรายงาน

ในทีป่ระชุม คือผู้อ านวยการศูนย์บริการ

การศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์สหกจิศึกษา

และพฒันาอาชีพ



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

ปี พ.ศ. 2558
พฤษภาคม 58 มถุินายน 58 กรกฎาคม 58 สิงหาคม 58ตุลาคม 57เมษายน 57 เมษายน 58

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มกราคม 58

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ 58

สัปดาห์ที่
มนีาคม 58

สัปดาห์ที่
ธันวาคม 57พฤษภาคม 57

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
พฤศจิกายน 57กันยายน 57

กิจกรรมล าดับที่
สัปดาห์ที่

กรกฎาคม 57 สิงหาคม 57

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่
มถุินายน 57

- จดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

ประกอบด้วย ข้อมูลผลการเรียนของ

นักศึกษา ข้อมูลผลการประเมินการสอน

ของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

สรุปปัญหาและรายงานความกา้วหน้า การ

แกไ้ขปัญหาจากการปฏบิัติการกจิฯ และ

เร่ืองอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง และน าขึ้น website

 ส่วนส่งเสริมวชืาการ เพือ่ใหผู้้บริหารและ

ผู้เข้าร่วมประชุม download

- ขอผู้แปลภาษาและประสานงานการแปล

เอกสารและการแปลภาษาระหวา่งการ

ประชุม

- ร่างค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวเปิด

- จดัเตรียมสถานทีจ่ดัประชุม และ

ประสานงานอืน่ ๆ

- เขียนข่าวประชาสัมพนัธ ์(ข่าวรายวนั)

-  ประชุมเพือ่ประเมินภารกจิการจดัการ

เรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่2/2557

- จดัท ารายงานการประชุมเพือ่เสนอที่

ประชุมสภาวชิาการทราบ และน าขึ้น 

website ส่วนส่งเสริมวชิาการเพือ่เผยแพร่

ต่อไป



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


	Text1: เอกสารประกอบที่ 7.4.1-1


