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วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

การเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
(QA Forum) ปีการศึกษา 2558

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร
และห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ
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ล าดับการน าเสนอ
1. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) และฝ่าย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ จากผล IQA ปีการศึกษา 2558
4. “เทคโนธานีกับการก้าวสู่ TQA” โดย รองผู้อ านวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล)
5. การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

- สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ/ผู้รับประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
- มติการประชุมคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทปอ.
- แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
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CUPT QA1 CUPT QA2

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์
5. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

1.  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2. ส านักวิชาแพทยศาสตร์

- หลักสูตรแพทยศาสตร์ : WFME (World       
Federation for Medical Education) 

หน่วยงานสนับสนุน (ศูนย/์สถาบัน/หน่วยงานส านักงานอธิการบด)ี
ด าเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยแบ่งเป็น องค์ประกอบการ
บริหารจัดการ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ร่วมกับตัวบ่งชี้ของ CUPT QA) และองค์ประกอบภารกิจ
ของหน่วยงาน (หน่วยงานก าหนดเองตามภารกิจ)

การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

ช่วงเวลาการประเมินฯ 22 สิงหาคม – 21 ตุลาคม 2559
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1. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
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กิจกรรมการด าเนินงาน “การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558”
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กิจกรรมการด าเนินงาน “การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558” (ต่อ)
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กิจกรรมการด าเนินงาน “การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558” (ต่อ)
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กิจกรรมการด าเนินงาน “การประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2558” (ต่อ)
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กิจกรรมการด าเนินงาน “การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558” (ต่อ)
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2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
และฝ่าย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ระบบการประกันคุณภาพของ CUPT QA

คะแนนประเมิน 7 ระดับ
ระดับการด าเนินงานเพือ่ให้เกิดการประกันคุณภาพอย่างเป็น
ระบบ (ตามหลัก P-D-C-A) สม่ าเสมอ และบรรลุตามเป้าหมาย

ระดับคะแนนที่สูงขึ้น สะท้อน continuous improvement 
ของหลักสูตร/หน่วยงาน

มิใช่ระดับคุณภาพของหลักสตูร/หน่วยงาน
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CAR : Committee Assessment Report

ผลประเมินในภาพรวม - ผลประเมินในภาพรวม มีระดับคะแนน 3-4

- มีระบบควบคุมและระบบทบทวนการด าเนินงานของตนเองเทียบกับค่าเป้าหมายต่าง ๆ
- มีระบบการน าผลไปพัฒนาการด าเนินงานบ้าง แต่การพัฒนาระบบให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จาก 17 ตัวบ่งชี้ พบว่า
- 4 ตัวบ่งชี้ ได้ระดับคะแนน = 5 มีระบบการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานท่ีดี

1) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   2) การบริการวิชาการแก่สังคม 
3) Green University 4) การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

- 1 ตัวบ่งชี้ ได้ระดับคะแนน = 2 คือ Student Mobility ต้องเร่งทบทวนและก าหนดแนวทางพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานให้เกิดคุณภาพตามเป้าหมาย

- 9 ตัวบ่งชี้ ได้ระดับคะแนน = 3 มีระบบควบคุมและระบบทบทวนการด าเนินงานของตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย
ต่าง ๆ และมรีะบบการน าผลไปพัฒนาการด าเนินงานบ้าง

- 3 ตัวบ่งชี้ ได้ระดับคะแนน = 4 ต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการ   
ด าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุไว้ในโครงร่างขององค์กร
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CAR : Committee Assessment Report (ต่อ)

ข้อเสนอที่ส าคัญ 1. การทบทวนผลการด าเนินงานและการควบคุมคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินงาน  
และผลลัพธ์ของพันธกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่เชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ส านักวิชา และ  
มหาวิทยาลัย

3. ระบบในการก ากับมาตรฐานหลักสูตร ตามเงื่อนไขของกฎหมาย และกรอบกติกาต่าง ๆ ทั้งในระดับ  
มหาวิทยาลัย ประเทศ และความเป็นสากล
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P.1 ลักษณะขององค์กร

• เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ความสอดคล้องของปัจจัยส าคัญท่ีจะเป็นพลังขับเคลือ่นท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

เช่น Core Value และสมรรถนะหลัก เป็นต้น 
2. การอธิบาย profile ของมหาวิทยาลัย และค่าเป้าหมายท่ีสะท้อนความเป็น

ตัวตนของมหาวิทยาลัย
3. การวิเคราะห์และทบทวนผลสัมฤทธิ์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ตามเป้าหมายและกรอบ

เวลา (revisit) และทบทวนบริการอื่นที่สะท้อนถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้กระท า
หรือก่อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีผลย้อนกลับในการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญให้กับมหาวิทยาลัย หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา

4. บทบาทของผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือกับการส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของสถาบัน

- ผู้บริหารระดับสูง

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร

1. การปรับปรุงผลการด าเนินงานที่สะท้อน Performance Improvement 
System ได้แก่ ก าหนด Performance แล้วย้อนพิจารณาสิ่งที่จะท าให้บรรลุ 
Performance อย่างบูรณาการ เช่น การปรับกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่ output/outcome 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การปรับทรัพยากรบุคคล และพิจารณา
ว่ากระบวนการที่ด าเนินการครบถ้วนหรือไม่ และใช้กลไก KM ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ เป็นต้น

2. การแสดงความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายกับการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ 
ให้ชัดเจน

3. การวิเคราะห์สถานภาพของสถาบันว่าก าลังอยู่ ณ จุดใด (milestone) ของ
วิสัยทัศน์ และการปรับวิสัยทัศน์ให้มีความท้าทายมากขึ้น

4. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบควรได้มาจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ และเป็นข้อมูลที่แสดง
ให้เห็นถึงตัวบ่งช้ี หรือเป้าหมายท่ีช่วยก าหนดทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

• เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ผู้บริหารระดับสูง

โครงร่างองค์กร
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1 2 3 4 5 6 7
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูลดิบ 
เริ่มมีระบบ แต่
ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการ
วิเคราะห์)

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/
มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย

3 + มีแนวโน้ม
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่ก าหนด

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบ

5 + มีผลการด าเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับช้ันน าของ
ประเทศ มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบ
ชั้นน าระดับประเทศ)

Excellent
(Example of 
World-class 
or Leading 
Practices)

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 
C.4 ผลงานของผู้เรียน 
S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์การประเมินแบบที่ 1 : กลุ่มตัวบ่งชี้ประเภท Output (C.1-C.4, S.1)
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ตวับง่ชี้

ประเภท 
Output

(C.1-C.4, S.1)

1. กลุม่ตวับง่ชี้

ประเภท Output
(C.1-C.4, S.1)

3 คะแนน

ตวับง่ชี ้C.1 การรบัและการส าเร็จการศกึษาของนกัศกึษา

เรือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์เชงิลกึของผลการรับ/การคงอยู/่การส าเร็จฯ ของ นศ.
ในระดับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยในหลากหลายมิติ 

2. ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสตูร (Program Profile) ได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เข้าศึกษาและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี

3. จ านวน นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา

- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา/ศูนย์บริการการศึกษา)
- ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (ส่วนประชาสัมพันธ์)

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

- ระบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่สะท้อน ELOs ของหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา และให้ม่ันใจว่า ELOs สามารถบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะทางสังคมเคียงคู่
ไปกับความรู้ทางวิชาการ

- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา)
- ฝ่ายวางแผน (ส่วนแผนงาน)

ตวับง่ชี ้C.3 คณุภาพบณัฑติ

เรือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

- ระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ผลงานของผูเ้รียนในลักษณะ
ต่าง ๆ และเป้าหมายของหลักสูตร และการพัฒนาบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยทุกระดับการศึกษา

- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา)

ตวับง่ชี ้C.4 ผลงานของผูเ้รยีน

เรือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

- การจ าแนกประเภทของผลงานวิจัยและสดัสว่นงบประมาณสนับสนุน
เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิผลของการน าไปสู่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา/สถาบันวิจัยและพัฒนา)

ตวับง่ชี ้S.1 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์การได้งานท า/การใช้ประโยชน์ของบัณฑติเพ่ือเป็นข้อมูล
ป้อนกลับในการพัฒนา ELOs ของแต่ละหลักสตูร 

2. ระบบการติดตามความก้าวหน้าและชื่อเสยีงของศิษย์เกา่ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Professional Development)

- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา)
- ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)

ตวับง่ชี ้C.2 การไดง้านท าของบณัฑติ หรอืการใชป้ระโยชนใ์นการประกอบวชิาชพี
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C.5 คุณสมบัตขิองอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าส านักวิชา
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารส านักวิชา

Rating Description

1 Absolutely Inadequate
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, evidences or results 
available. Immediate improvement must be made.

2 Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is necessary. 
There is little document or evidence available. Performance of the QA practice shows little or poor results.

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to fully meet 
them. Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully used. Performance of 
the QA practice shows inconsistent or some results.

4 Adequate as ExpectedThe QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has been fully implemented. 
Performance of the QA practice shows consistent results as expected.

5 Better Than Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been efficiently 
implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive improvement trend.

6 Example of Best Practices
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences support 
that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows very good results and positive 
improvement trend.

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of worldclass practices in the field. 
Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice shows excellent 
results and outstanding improvement trends.

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารส านักวิชา/สถาบัน
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
S.2   Student Mobility
S.3 Green University

เกณฑ์การประเมินแบบที่ 2 (AUN QA) : กลุ่มตัวบ่งชี้ประเภท Process (C.5-C.11, S.2-S.3)
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ตวับง่ชี้

ประเภท 
Output

(C.1-C.4, S.1)

2. กลุม่ตวับง่ชี้

ประเภท Process
(C.5-C.11, S.2-S.3)

2-5 คะแนน

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

1. ทุกหลักสูตรตอ้งผ่านเกณฑ์การก ากบัมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม

2. การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา)

ตวับง่ชี ้C.7 การก ากบัมาตรฐานหลกัสตูร (3 คะแนน)

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

- การทบทวนระบบสวัสดิการ ภาระงาน ความก้าวหน้าใน
อาชีพ ส าหรับบุคลากรทุกกลุ่ม

- ฝ่ายบริหาร (ส่วนการเจ้าหน้าที)่
- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา)

ตวับง่ชี ้C.10 บคุลากรไดร้บัการพฒันา (3 คะแนน)

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

- ระบบการจัดเก็บข้อมูลป้อนกลับตาม Stakeholderทุกกลุ่ม พร้อมผลการวิเคราะห์ 
เพื่อใช้ในการพัฒนาทุกพันธกิจและทุกระดับ

- ทุกหน่วยงาน

ตวับง่ชี ้C.11 ขอ้มลูป้อนกลบัจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (3 คะแนน)

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

1. การทบทวนแผนและกรอบแนวคิดระยะยาวระหว่างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับนานาชาติ

2. ความพร้อมของการบริหารจัดการ นศ. สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น International student office เป็นต้น

- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา)
- ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
(ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/ศูนย์กิจการนานาชาติ)

ตวับง่ชี ้S.2 Student Mobility  (2 คะแนน)

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

1. การทบทวนภาระงานสอนกับภาระงานวิจัยและการพัฒนา โดยค านึงถึงภาระงานจริง
ของอาจารย์ที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด 

2. Tacit knowledge transfer จากอาจารย์ที่มีความสามารถ ทั้ง hard skill และ soft skill
3. ระบบการสนับสนุน และการดูแลเพ่ือควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

ผู้ช่วยสอน และผู้ปฏิบัติหน้าทีส่อน
- ฝ่ายบริหาร (ส่วนการเจ้าหน้าที่)
- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา)
- ฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ (สถานพัฒนาคณาจารย์)

ตวับง่ชี ้C.5 คณุสมบตัขิองอาจารย ์ (3 คะแนน)
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ตวับง่ชี้

ประเภท 
Output

(C.1-C.4, S.1)

2. กลุม่ตวับง่ชี้

ประเภท Process
(C.5-C.11, S.2-S.3)
2-5 คะแนน (ต่อ)

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

1. ระบบ MIS เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพและครอบคลุมทกุภารกจิ
2. การจัดการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility management)
3. การทบทวนการบริหารจัดการกบัเป้าหมายเชิงคุณภาพการด าเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลยั

- ฝ่ายวางแผน (สถานส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
- ฝ่ายบริหาร (ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนอาคารสถานที่)
- ผู้บริหารทุกหน่วยงาน

ตวับง่ชี ้C.9 ผลการบรหิารและจดัการของผูบ้รหิารสถาบนั (4 คะแนน)

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

1. การวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลงาน
สร้างสรรค์ กับการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ 

2. การพัฒนาความหลากหลายของผลงานทางวิชาการตามบริบท
ของศาสตร์

- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา)

ตวับง่ชี ้C.6 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั

(5 คะแนน)

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

- ความเชื่อมโยงนโยบายและการจัดการสูส่ านักวิชาและหลักสตูร ด้วย
การปลูกจิตส านึกและสร้างแนวปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน

- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา)
- ฝ่ายบริหาร (ส่วนอาคารสถานที)่ 

ตวับง่ชี ้S.3 Green University  (5 คะแนน)

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

- ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในองค์กรต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

- ผู้บริหารทุกหน่วยงาน

ตวับง่ชี ้C.8.2 การปฏบิตัติามบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถาบนั

(4 คะแนน)

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

- การประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั นอกเหนือจาก 
การประเมินตนเอง

- ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

ตวับง่ชี ้C.8   การบรหิารและจดัการของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั

ตวับง่ชี ้C.8.1 การปฏบิตัติามบทบาทหนา้ทีข่องสภามหาวทิยาลยั

(4 คะแนน)
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1 2 3 4 5 6 7
ไม่มีการ
รายงานผล
ที่เกี่ยวข้อง

มีรายงานผล
ที่เกี่ยวข้อง
ในบางด้าน
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
ก าหนด
วิสัยทัศน์)

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือคุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน)์

มีรายงานผลที่
เกิดต่อสถาบัน
ครบถ้วน และ
มีผลการ
ด าเนินงานที่ดี

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น 
ส่งผลให้เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ ๆ

การขยายผล
ครอบคลุมไปท่ัว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชนและ
องค์กร

Excellent (leading
practices) (เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร)

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบัน
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีของสถาบัน

เกณฑ์การประเมินแบบที่ 3 : กลุ่มตัวบ่งชี้ ตามพันธกิจ (C.12-C.13, S.4)
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ตวับง่ชี้

ประเภท 
Output

(C.1-C.4, S.1)

3. กลุม่ตวับง่ชี้

ตามพนัธกจิ

(C.12-C.13, S.4)
4-5 คะแนน

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

- ระบบการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจากการบริการวิชาการเพื่อน ามาพัฒนาการ
ให้บริการ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร

- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา)
- ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (เทคโนธาน)ี

ตวับง่ชี ้C.12 การบรกิารวชิาการแกส่งัคม (5 คะแนน)

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได้ (Areas for Improvement)

- การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการปรับแปลงฯ กับการใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน สังคม

- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา)
- ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (เทคโนธาน)ี

ตวับง่ชี ้S.4 การปรบัแปลง ถา่ยทอด และพฒันาเทคโนโลยี (5 คะแนน)

เร ือ่งทีส่ามารถปรบัปรงุได ้(Areas for Improvement)

- การวิเคราะห์ผลการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
ผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิติ

- ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ทุกส านักวิชา)
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ส่วนกิจการนักศึกษา) 

ตวับง่ชี ้C.13 การสง่เสรมิสนบัสนุนศลิปะและวฒันธรรม
(4 คะแนน)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยควรค านึงถึงกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่งยวด (Vital Process) ในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ในเร่ืองทีส่ามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) เช่น 
- ความสอดคล้องของปัจจัยส าคัญที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
- การปรับปรุงผลการด าเนินงานที่สะท้อน Performance Improvement System
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงลึกของผลการรับ/การคงอยู่/การส าเร็จการศึกษาของ นศ. เป็นต้น

2.  ประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพื่อทบทวนในการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่
2.1 ตัวบ่งชี้หลัก C11, C12 และ C13 ซึ่งเก่ียวข้องกับพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) 

ควรวัดการด าเนินงานให้ครบตามหลักการทั้ง 4 ประการ ได้แก่
- การคิดและร่วมกันท างานระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ/หรือเอกชน
- เป็นภารกิจที่สอดคล้องกับหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ท าแล้วเป็นการได้ความรู้หรือเสริมความรู้
- การท างานต้องเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย (Mutual Benefit)
- การท างานต้องส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อสังคม (Social Impact) อย่างชัดเจนและสามารถวัดได้

2.2 ตัวบ่งชี้หลักบางตัวที่มีผลการประเมินระดับ 3 เช่น การได้งานท าของบัณฑิต เป็นต้น อาจเกิดจากกระบวนการ
ในการด าเนินงานที่ยังไม่ครบวงจร ควรพิจารณาด าเนินการให้ครบถ้วน เช่น การท าวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ในการท างานของบัณฑิตที่ผ่านสหกิจศึกษา การวิจัยเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาการพ้นสภาพของนักศึกษา เป็นต้น
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

1. อนุมัติรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2558 
มทส. ตามทีเ่สนอ

2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ขอ้เสนอแนะเพื่อพิจารณาด าเนินการตอ่ไป

3. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาพฒันาระบบการประเมินในภาพรวม โดยให้ครอบคลุมและมีความเชื่อมโยงระหว่างการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การประเมินด้านการเงิน (Financial) และการประเมินด้านการด าเนนิงาน (Performance)

มติที่ประชุม
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

(ประมาณ 10 นาที)
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3. เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
จากผล IQA ปีการศึกษา 2558



ตวับง่ชี้
ส านกัวชิา

1) ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์

1. การบริหารจัดการหลักสตูรที่ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ ปี 2548 
อาทิ จ านวนบุคลากรประเภทอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ 

2. การเตรียมการเพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ ปี 2558
3. บุคลากรสายปฏิบัติการมีภาระงานมากท าให้ขาดโอกาสในการพัฒนา

ตนเอง และงบสนับสนุนของบุคลากรในการพัฒนามีจ ากัด (ข้อเสนอแนะ)

1. อัตลักษณ์ของนักศึกษา และเอกลักษณ์ของส านักวิชา
2. มาตรการส่งเสริมให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร
3. ระบบการวิเคราะห์การด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายและน าผล

มาใช้ประโยชน์

3) ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร1. ระบบยังไม่มีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละภารกิจและตวับ่งชี้
2. การประชาสัมพันธ์ด้านพันธกิจ และวิสัยทัศน์ ยังไม่ท่ัวถึง
3. ข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่กระจายไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

อย่างทั่วถึง

4) ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์

1. ให้อาจารย์มีการท าวิจัยในสาขาวิชาเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญและผลงาน
ที่มีคุณภาพสูงเพื่อน าไปสู่ความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการ

2. การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร และบรรลุ
ภารกิจท่ีส าคัญ

3. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ ์เอกลักษณ์ และ
พันธกิจของส านักวิชาฯ ในโครงร่างองค์กร

6) ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์

1. ELOs ควรสะท้อนอัตลักษณ์ของหลักสตูร หรือแสดงให้เห็นความแตกต่าง
จากหลักสูตรอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น/ELOs ก าหนดไว้อย่างกว้าง ๆ ท าให้
การวัดผลท าไดย้าก 

2. ส ารวจความต้องการของ Stakeholder ทุกกลุ่มเพ่ือน ามาก าหนด ELOs
3. การพัฒนาระบบส าหรับ QA ให้สอดคล้องกันทั้งระดับส านักวิชาและระดบั

หลักสูตร

2) ส านกัวขิาเทคโนโลยสีงัคม

เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะจากผล IQA ปีการศึกษา 2558

1. การทบทวนและปรับปรุง ELO ของหลักสูตร
2. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
3. การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

5) ส านกัวชิาแพทยศาสตร์

- ก าหนดทิศทางและจัดล าดับความส าคัญของการจัดโครงการ/กิจกรรม ให้
สัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

7) ส านกัวชิาทนัตแพทยศาสตร์



ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
สิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหน่วยงาน

(ประมาณ 10 นาท)ี

กลุ่มส านักวิชา



การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558



1. กระบวนการสง่เสรมิและตดิตามสือ่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ครอบคลมุ  
เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนที่ดี

2. เสริมสรา้งกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีความสมบูรณ ์
เช่น ควรก าหนดเกณฑ์สมรรถนะของบุคลากรให้มีความชัดเจน เป็นต้น

3. วางแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพ (Career Path) ในบางต าแหน่ง
ที่ชัดเจนจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลงัใจที่เพ่ิมขึ้น

6) ศนูยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา

ตวับง่ชี้ศนูย/์สถาบนั/

เทคโนธานี

1. พัฒนาระบบการรับข้อมูลป้อนกลับและการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุก
กลุ่มตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทราบแนวโน้มผลการด าเนินการของระบบ

2. มีระบบ/แนวทางการประเมินความคุ้มค่าของการใช้เครื่องมือให้เหมาะสม และระบบติดตามเครื่องมือ
ที่หมดอายุการใช้งาน มีการแทงจ าหน่ายบัญชีอย่างสม่ าเสมอ

3. จัดท าระบบ Online หรือ mobile application ในการให้ข้อมูลและการติดต่อขอรับบริการให้
ครอบคลุมบริการทุกประเภท เช่น การจองใช้ห้องปฏิบัติการ ยืม-คืนเครื่องมือ อัตราค่าบริการ เป็นต้น

3) ศนูยเ์ครือ่งมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สมบูรณ์และน าสู่การปฏิบัติโดยเร็ว
2. ส ารวจข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วนทุกกลุ่ม (ข้อเสนอแนะ)
3. วิเคราะห์และเทียบเคียงระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 กับระบบ 

QA ของศูนย์ เพ่ือใหส้ามารถใช้แทนกันได้โดยไม่ซ้ าซ้อน (ข้อเสนอแนะ)

4) ศนูยบ์รกิารการศกึษา

1. ปรับปรุงวิธีการและแบบส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ที่สามารถจ าแนกตามกลุ่มที่ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กร 

2. ทบทวนตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตามกลุ่มท่ีก าหนด 

3. ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เช่น 
จัดกลุ่มรูปแบบ/ประเภทช่องทางการสื่อสาร เน้ือหาที่ต้องการสื่อสาร กลุ่มผู้รับการ
สื่อสาร และความถี่ในการสื่อสาร

2) ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา

เร่ืองที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะจากผล IQA ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

1. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ

2. การบริหารจัดการผู้ส่งมอบ (Supplier Management) เพ่ือท าให้
การบริการของหน่วยงานดีขึ้น

3. การวัดผลส าเร็จของการฝกึอบรมการใช้โปรแกรมต่าง ๆ

5) ศนูยค์อมพวิเตอร์

1. ศึกษาและพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันเพ่ือให้ได้ประโยชน์แก่ นศ. และมหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่น 
ขยายระยะเวลาออกสหกิจศึกษา 1 ปี โดย อ.ที่ปรึกษามีส่วนร่วม
แก้ปัญหาและจัดท า Project กับสถานประกอบการ + นศ. ให้มากขึ้น

2. ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษากับวิธีที่
ไม่ใช้สหกิจศึกษา (ข้อเสนอแนะ)

3. การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการที่ไม่มี นศ. เข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา (ข้อเสนอแนะ)

7) ศนูยส์หกจิศกึษาและพฒันาอาชพี

1. ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย รวมถึงแนวทางการเก็บข้อมูล
ผลการด าเนินการให้มีความต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ เช่น 
ตัวชี้วัดมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้รับบริการ และบุคลากร เป็นต้น

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควรแบ่งตามกลุ่ม
ผู้รับบริการประเภทต่าง ๆ

3. มีการประเมินผลกระทบ/ความส าเร็จของโครงการให้เป็นระบบ

9) เทคโนธานี

1. จัดกิจกรรมนานาชาติให้มากขึ้น พัฒนาต่อยอดไปสู่
เกณฑ์คุณภาพ

2. มีแนวทางในการเพ่ิมจ านวน นศ. นานาชาติให้เพิ่มข้ึน
โดยร่วมมือกับส านักวิชาฯ

3. มีวิธีการเพ่ิมสัดส่วน นศ. ต่างชาติที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาด้วยตนเอง (Full Fee Students) ต่อ
จ านวน นศ. ต่างชาติทั้งหมด (ข้อเสนอแนะ)

4. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรชาวต่างชาติ
(ข้อเสนอแนะ)

8) ศนูยก์จิการนานาชาติ

1)  สถาบนัวจิยัและพฒันา

1. พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการ และเป็นช่องทางในการรวบรวม
ข้อมูลป้อนกลับ รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
และน าผลประเมินไปใชใ้นปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ

2. ส่งเสริมให้มีนักวิจัยท างานเต็มเวลาและมีสญัญาจ้างระยะยาวเพ่ือเสริมการ
ท างานวิจัยของอาจารย์ให้สามารถด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง (ข้อเสนอแนะ)



1. สถานพัฒนาคณาจารย์ 1) กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mind-set) ของบุคลากรสายวิชาการในด้านที่เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2) การพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าใจในบทบาทในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (ข้อเสนอแนะ)

2. สถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 

1) การประเมินสมรรถนะของบุคลากรและน าผลการประเมินมาใช้ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลให้สอดคล้องกับภาระงาน
2) การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
3) การพัฒนาและปรับปรุงต่อยอดระบบ ควรมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (ข้อเสนอแนะ)

3. ส่วนส่งเสริมวิชาการ 1) น าศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานมาใช้เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาทิ การมุ่งเน้นหลักสูตรเพื่อความเป็นนานาชาติ ทั้งนี้ 
ต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินการ

2) การสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงกับปัญหา เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงเพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงได้ (ข้อเสนอแนะ)

4. ส่วนสารบรรณและนิติการ 1) การอบรมหรือให้ความรู้เพิ่มเติมกับบุคลากรงานประชุมและช่วยผู้บริหาร
2) การจัดระบบการท างานแบบบรูณาการในหนว่ยงานเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น (ข้อเสนอแนะ)

5. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 1) วิเคราะห์ความต้องการความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อวางแผนส่งเสริมและพัฒนารายบุคคลให้สามารถเข้าสู่ต าแหน่งวิชาชีพ (ช านาญการ 
เช่ียวชาญ) ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านความเป็นสากล เพ่ือตอบสนองการให้บริการต่อบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ
3) น ากระบวนการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนหาแนวปฏิบัติที่ดีของการด าเนินโครงการ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและเสริมส ร้าง

บรรยากาศในการท างาน (Happy Workplace) ของทุกส่วนงาน เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ (ข้อเสนอแนะ)
6. ส่วนการเงินและบัญชี 1) มีแผนในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรายบุคคล

2) การน าผลการประเมินระบบสารสนเทศมาด าเนินการแก้ไข และแสดงรายละเอียดให้ปรากฏในผลการด าเนินงาน
3) จัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย

เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะจากผล IQA ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

ส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะจากผล IQA ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

7. ส่วนอาคารสถานที่ 1) การก าหนดเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับการก าหนดคู่เทียบเคียงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2) มีแผนระยะยาวเพื่อลดการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุในอนาคต เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

(ข้อเสนอแนะ)
3) ก าหนดมาตรการป้องกนัความเสี่ยงที่เกดิจากก่อสร้างและแรงงานกอ่สร้าง ที่อาจเกิดผลต่อนักศึกษาและบุคลากร เนื่องจากมหาวิทยาลัยก าลังมีการกอ่สร้างอาคาร

จ านวนมาก (ข้อเสนอแนะ)
8. ส่วนพัสดุ 1) การพัฒนาคู่มือ/แนวปฏิบัติให้เป็น Best practice เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2) การก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณภาพของหน่วยงานให้มีความท้าทายมากขึ้น
3) งานด้านพัสดุเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ควรมีการด าเนินการทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย (ข้อเสนอแนะ)

9. ส่วนแผนงาน 1) พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2) พัฒนาตัวบ่งชี้ให้มีความท้าทาย (ข้อเสนอแนะ)

10. ส่วนกิจการนักศึกษา 1) การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควรมีการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

2) การดึงศิษย์เก่าให้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานกิจการนักศึกษา เช่น การให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงหอพัก และการให้ทุนการศึกษา เป็นต้น (ข้อเสนอแนะ)
11. สถานกีฬาและสขุภาพ 1) พัฒนาการใช้ประโยชน์และการให้บริการ เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมและให้บริการด้านกีฬาและสุขภาพที่ทันสมัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) จัดหาหรือร่วมพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของสถานกีฬาให้สามารถเก็บข้อมูล สถานที่บริการ อุปกรณ์ การซ่อมบ ารุง งบประมาณที่ใช้ ผู้ใช้บริ การ ผู้ให้บริการ 
หรือความพึงพอใจผู้ใช้บริการ เป็นต้น

3) พัฒนาหรือจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเพื่อรองรับการให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและพัฒนา
ไปสู่การหารายได้ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป

12. หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน

1) หน่วยงานควรพัฒนากระบวนการสื่อสารข้อมูลป้อนกลับให้กับหน่วยรับตรวจ
2) หน่วยงานควรเตรียมหรือพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการตรวจสอบด้านสารสนเทศ
3) แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจครบทุกด้าน (ข้อเสนอแนะ)

ส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



13. หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. 1) พิจารณาระบบงานและถ่ายทอดงาน เพื่อให้สามารถท างานทดแทนกันได้
2) พิจารณาปรับปรุงตัวบ่งชี้ (ข้อเสนอแนะ)

14. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 1) แนวทางบริหารงานให้เกิดสัมฤทธิผล ภายใต้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2) จากประเด็นความรู้ที่มีการรวบรวมเป็นคู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและส านักงานสภามหาวิทยาลัย ควรน ามาแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่น

เพ่ือได้ข้อมูลมาพัฒนาและเปิดโอกาสให้หน่วยงานอ่ืนได้น าไปใช้ (ข้อเสนอแนะ)
3) การสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงกับปัญหา เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงเพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงได้ (ข้อเสนอแนะ)

15. ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1) ผู้บริหารมีการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) ควรพัฒนาระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
3) การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ

จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง
16. สุรสัมมนาคาร 1) มีการเช่ือมโยงกับการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เช่น มีสถานที่พักปลอดโปร่ง เพื่อสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย พร้อมโรงพยาบาล ดูแลสุขภาพ

ตลอดเวลาพักผ่อน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีระบบเชื่อมโยงกับสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
2) เพิ่มการสร้างเครือข่ายภายในเรื่องการใช้บริการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่จะใช้งานที่สุรสัมมนาคาร จากหน่วยงาน ส านักวิชา กิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชา
3) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ว่าการบริหารจัดการมีความคุ้มทุนอย่างไร การวิเคราะห์ต้นทุน ค่าเสื่อมราคา การก าหนดเป้าหมายทางวิสาหกิจ (ข้อเสนอแนะ)

17. ส่วนบริหารสินทรัพย์ 1) การหารายได้ที่เกิดจากหน่วยวิสาหกิจ เมื่อน าส่งคืนมหาวิทยาลัย ในรูปของบัญชีรับรู้ว่าเป็นผลการด าเนินงานจากหน่วยงานใด หากหน่วยงาน ของ
มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ขยายกิจกรรม หน่วยงานสามารถน าเงินรายได้จากบัญชีรับรู้มาพัฒนาหน่วยงานได้

2) แนวทางการบริหารสินทรัพย์ แนวทางการบริหารเงินกองทุน ควรเผยแพร่ความรู้ในการด าเนินงานให้แก่ผู้สนใจได้เรียนรู้
3) มีแนวปฏิบัติที่ท าให้เกิดความคล่องตัวในกรณีเผชิญกับสภาวะวิกฤตที่จะส่งผลกระทบกับสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะจากผล IQA ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

ส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
สิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหน่วยงาน

(ประมาณ 10 นาท)ี

กลุ่มศูนย์/สถาบัน/เทคโนธานี และ
กลุ่มหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4. “เทคโนธานีกับการก้าวสู่ TQA”

โดย 
รองผู้อ านวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล)



5. การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

- สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ/ผู้รับประเมินฯ ปีการศึกษา 2558
- มตกิารประชุมคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทปอ.
- แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
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สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558

1. ระดับสถาบัน 2. ระดับหลักสูตร

1) ช่วงเวลาการประเมินควร 3 วันเต็ม 
2) ข้อมูลในโครงร่างองค์กร (OP) ยังไม่ครอบคลุมคุณลักษณะ

ขององค์กร ต้องอาศัยการสัมภาษณ์และการท าความเขา้ใจ
เพิ่มเติม

3) จัดเวลาสัมภาษณผ์ู้บริหาร และ stakeholders กลุ่มต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้ารับการสัมภาษณใ์นแต่ละกลุ่ม 
และเผื่อเวลาการเปลี่ยนกลุม่

4) ควรมีนักศึกษาที่สัมภาษณ์ให้ครบทุกสาขาวิชาและทุกชั้นปี
5) ควรให้ผู้รับการประเมินเข้าใจถึงการประเมินเพื่อพัฒนา 

จะน าไปสูก่ารคัดเลือกบุคคลให้สมัภาษณท์ี่สะท้อนบุคคลทุก
กลุ่มที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) อย่างแท้จริงใน
ทุกระดับ

6) การมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นผู้ประเมินฯ เป็น
ประโยชน์ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการประเมิน 
และพัฒนาประสบการณ์การประเมินแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

7) มหาวิทยาลัยมีความตระหนักในการท า QA และเตรียมการดี 

1) ประเมินแบบ desktop assessment ควรใช้เวลา 1 วัน/หลักสูตร 
2) ควรส่ง SAR ให้กรรมการประเมินฯ ศึกษาก่อนอย่างน้อย 5 วันท าการ
3) องค์ 1 “การก ากับมาตรฐานหลักสูตร” ควรใหห้ลักสูตรตรวจสอบเอง โดยผ่าน

คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ก่อนประเมิน
4) อาจารย์ควรเขียน SAR ด้วยตนเอง มากกว่าให้เลขานุการเขียน
5) ผู้รับการประเมินควรท าความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA ให้ชัดเจน เพื่อเขียน SAR 

หลักสูตรให้ตรงประเด็น และสะท้อนการด าเนินการของหลักสูตรอย่างแท้จริง
6) การน าข้อมูลจากสว่นกลางไปเขียน SAR ควรเขียนให้สะท้อนกับความต้องการ/

การเชื่อมโยงกับหลักสูตรหรือส านักวิชา ไม่ควรคัดลอกไปทั้งหมด 
7) ผู้บริหาร/ประธานหลักสูตร ควรน าเสนอภาพรวมผลการด าเนินงานของหลักสูตร
8) ผู้บริหารและคณาจารย์ในหน่วยงานที่รับการประเมิน ควรอยู่ร่วมระหว่างการ

น าเสนอภาพรวมของหลักสูตรและรับฟังสรุปผลการประเมิน
9) ควรสัมภาษณ์แยกระหว่างหัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ผู้สอน และบาง

หลักสูตรไม่จัดให้มีการสัมภาษณ ์stakeholders
10) การประเมินฯ คร้ังต่อไป ควรมีการสัมภาษณ์ stakeholder ทุกกลุ่ม เพราะ

สามารถให้ข้อมูลสะท้อนกลบัที่ดีจากกลุ่มเหลา่นี้
11) การเก็บรวบรวมความพึงพอใจที่ส่วนกลางเก็บ เช่น เรื่องความพึงพอใจ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ควรเก็บข้อมูลลงถึงระดับหลักสูตร



สรุปความเห็นของหลักสูตรผูร้บัการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน

1) รูปแบบปีนี้สร้างสรรคแ์ละมีประโยชน์ต่องานมากกว่าเดิมมาก คู่มือ AUN QA นอกจากเป็นคู่มือประกอบการท า SAR ที่ชัดเจนแล้ว 
ยังท าให้ผู้ศึกษาคู่มือคิดถึงการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีทิศทาง และวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตรในอนาคต

2) เป็นวิธีการประเมินที่ดี เป็นการชี้แนะในจุดที่น่าจะพัฒนาได้ สาขาวิชาสามารถน ามาใช้ได้ ซึ่งข้อเสนอแนะของกรรมการช่วยให้วงจร 
PDCA ของหลักสูตรสมบูรณ์มากขึ้น และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถสะท้อนข้อมูลได้ตามบริบทของหลักสูตร แต่
บางประเด็นยังต้องอาศัยสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ปีนี้เป็นปีแรกของการประเมิน รู้สึกดีมาก “ได้อะไร” จากกระบวนการและผล
ประเมิน 

3) ได้น ามาทบทวนสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่ามีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด และมีการหาแนวทางเทียบเคียงกับคู่เทยีบ
4) ขอให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมทัศนคติของการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนางานโดยไม่มุ่งที่คะแนน
5) การใช้ผู้ประเมินจากภายในเป็นข้อดี เนื่องจากเข้าใจระบบของมหาวิทยาลัย
6) ปัจจัยที่ส าคัญคือ SAR ที่ชัดเจนสอดคล้องกับความเป็นจริง กรรมการอ่าน SAR มาก่อนประเมิน และเข้าใจสาระหลักของการ

ประเมิน
7) ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลจากส่วนกลางได้รับช้า/ข้อมูลไม่ครบ/ไม่ได้ข้อมูลแยกตามที่หลักสูตรต้องการ ท าให้เตรียม SAR ช้าไปด้วย 
8) ผู้ประเมินตีความไม่เหมือนกัน
9) จัดอบรมผู้ประเมิน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การเขียน ELO และ CLO ให้สอดคล้องกับ vision และ 

mission ของส านักวิชาและมหาวิทยาลัย 
10) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรยังไม่มีความเข้าใจในการเขียน SAR/ความส าคัญของการประเมิน



การขึ้นทะเบียนหลักสูตรของ สกอ. (Thai Qualification Register : TQR)

จัดท า Program profile ที่แสดงสาระส าคัญของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 
และระบุวันท่ีล่าสุดที่หลักสูตร “ผ่าน” การประเมินผลการก ากับมาตรฐานหลักสูตร
ตามองค์ประกอบที่ 1 เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สาขาวิชา/ส านักวิชา/มหาวิทยาลัย 
และเชื่อมโยงไปที่ เว็บไซต์ของ ทปอ.

TQR – การเผยแพร่ต่อสาธารณะว่า หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.

มติการประชุมคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทปอ.
(ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)

การขึ้นทะเบียนหลักสูตรในระบบ CUPT QA

การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามระบบ CUPT QA แบบเต็มรูปแบบทุก 5 ปี



มติการประชุมคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทปอ.
(ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 16 กรกฎาคม 2559)

ทปอ. จะจัดให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ CUPT QA และ
จัดอบรมผู้ประเมินระดับส านักวิชา/สถาบัน (CUPT QA phase 1) 
ถึงปีการศึกษา 2560

การประเมินระดับส านักวิชา
และสถาบัน

มหาวิทยาลัยควรเริ่มพัฒนาสู ่CUPT QA phase 2 หรือระบบ
คุณภาพอื่น ภายในปีการศึกษา 2562

การประเมินระดับหลักสตูร
ทปอ. จะจัดให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA และ
จัดอบรมผู้ประเมิน CUPT QA ระดับหลักสูตรต่อไป



แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

1) จัดการอบรมให้ความรู้ส าหรับการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร     
ระดับส านักวิชา และระดับสถาบัน

2) ประสานขอขอ้มูลจากหน่วยงานสนับสนุน และตรวจสอบข้อมูลก่อนน าขึน้ Website งาน QA

3) ประสานและเตรียมการประเมินระดับหลักสตูร ระดับส านักวิชา และระดับหน่วยงานสนับสนุน

4) จัดการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับสถาบัน

5) จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

40ไปยัง slide 
รองสุดท้าย



1) การอบรมให้ความรู้ส าหรับการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ระดับส านักวิชา และระดับสถาบัน

กิจกรรม ช่วงเวลา
กิจกรรมส าหรับเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
1. การอบรมเพื่อให้หลักสตูรสามารถน า Outcome Based Education (OBE) ไปใช้

ในการพัฒนา/ออกแบบหลักสูตร
(วิทยากร : รศ. ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา  อนุวงศ์ และคณะ)

6-8 มี.ค. 2560

2.  การอบรม Gap Analysis เพื่อให้หลักสตูรที่ด าเนินการตามเกณฑ์ AUN QA
สามารถวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนา และด าเนินการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรตนเองได้
(วิทยากร : รศ. ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา  อนุวงศ์ และคณะ)

8-9 พ.ค. 2560

3.  การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(วิทยากร : รศ. ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา  อนุวงศ์ และคณะ)

26-28 มิ.ย. 2560

กิจกรรมส าหรับเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านักวิชา/สถาบัน
4. การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา/สถาบัน (จัดโดย ทปอ.) รอการก าหนดช่วงเวลา

จาก ทปอ.
กิจกรรมส าหรับเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน
5. ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
ภายใน ม.ค. 2560 กลับสู่หน้า

แผน QA
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งาน QA รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
สนับสนุนที่เป็นผู้ใหข้้อมูลหลัก

2) การเข้าถึงข้อมูล QA ปีการศึกษา 2559 ที่ Website งาน QA 

- งาน QA ตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณ
ก่อนน าขึ้น website QA

- หากเป็นข้อมูล QA ปีที่ผ่านมา 
จะปรากฏที่ website งาน QA ในปีนี้

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

ใส่รหัสพนักงานและ Password
ในการเข้าถึงข้อมูล (ตามรหัส e-mail)

2559
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กลับสู่หน้า
แผน QA 43

AUN QA 1-5  หลักสูตรรวบรวมข้อมูลเอง
AUN QA 4.3, 6-11 ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานสนับสนนุ
หากข้อมูลของหน่วยงานสนับสนนุไมต่รงกับความต้องการของหลกัสตูร
ขอให้หลักสูตรด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง
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3-4) การประเมินระดับหลกัสตูร ระดับส านักวิชา ระดับหน่วยงานสนบัสนุน และระดับสถาบัน

กิจกรรม ช่วงเวลา

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
(ศูนย์/สถาบัน และหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี)

10 - 18 ส.ค. 2560

2.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ WFME)

15 ส.ค. - 15 ก.ย. 2560

3.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา
หมายเหตุ : ภายหลังการประเมินระดับหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว ควรทิ้งช่วงห่างก่อนการประเมิน   
ระดับส านักวิชา (สวทส. และ สวพ. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx) 

18 - 29 ก.ย. 2560

4.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 25 - 27 ต.ค. 2560

กลับสู่หน้า
แผน QA
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5) กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม ช่วงเวลา
1. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ประมาณ 

2 - 6 ต.ค. 2560

2. ประชุมเพื่อรับทราบผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 และ
รับฟังการชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)

ประมาณ 
9 - 13 ต.ค. 2560

3. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประมาณ 
6 - 10 พ.ย. 2560

4. เสนอผล QA 2559 ต่อสภาวชิาการเพื่อพจิารณา 23 พ.ย. 2560

5. เสนอผล QA 2559 ต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่ออนุมัติ 25 พ.ย. 2560

6. รายงานผลการประเมินฯ เข้าระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ภายใน 30 พ.ย. 2560

กลับสู่หน้า
แผน QA
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อธิการบดีและผู้บริหารให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในภาพรวม
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ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร
และทุกหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

Website งานประกันคุณภาพการศึกษา
http://web.sut.ac.th/qa


