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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : ส านักวิชา  

 
สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัส านักวิชา ปีการศึกษา 2559 

หน่วยงานกลุ่มการเรียนการสอน : ส านักวิชา 5 ส านักวิชา 
 

ตัวบ่งชี้   
คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา * 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
การเกษตร 

วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้หลัก           
C.1 การรับและการส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา 
3 3 3 4 2 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต
หรือการใช้ประโยชน์ 
ในการประกอบวิชาชีพ 

3 3 3 4 N/A** 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 3 2 3 3 N/A** 

C.4 ผลงานของผู้เรียน 3 3 3 3 2 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 4 4 3 3 3 

C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

4 4 3 3 2 

C.7 การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร 

3 3 2 3 2 

C.8 การบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารส านักวิชา 

3 3 3 3 2 

C 8.1 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ 
กรรมการประจ า
ส านักวิชา 

3 3 3 3 2 

C 8.2 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารส านักวิชา 

3 3 3 3 2 

 หมายเหตุ : 1. * ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และส านักวชิาแพทยศาสตร์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx 
2. ** N/A หมายถึง ยังไม่มีข้อมูลบัณฑิต เนื่องจากส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์เพิ่งเปิดสอนปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก 
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ตัวบ่งชี้   

คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา * 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
การเกษตร 

วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้หลัก (ต่อ)           
C.9 ผลการบริหารและจัดการ

ของผู้บริหารส านักวิชา 
3 3 3 3 2 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 4 3 4 3 3 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 3 3 3 2 

C.12 การบริการวิชาการแก่
สังคมของส านักวิชา 

4 4 5 4 2 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3 2 3 4 2 

ตัวบ่งชี้เลือก           
S.1 จ านวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4 4 5 3 1 

S.2 Student Mobility 3 3 4 3 1 

S.3 Green University ------  ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ------ 
S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยี 
3 4 3 4 1 

 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 1. * ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และส านักวชิาแพทยศาสตร์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx 
2. ** N/A หมายถงึ ยังไม่มีข้อมูลบัณฑิต เนื่องจากส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์เพิ่งเปิดสอนปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก 
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สรุปจุดแข็ง (Strengths) เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ปีการศึกษา 2559 

หน่วยงานกลุ่มการเรียนการสอน : ส านักวิชา 5 ส านักวิชา 

 
หมายเหตุ : ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และส านักวิชาแพทยศาสตร์ ไ ม่มีผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตามระบบ CUPT QA เนื่องจากด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx       

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

P.1 ลักษณะขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 
 - การบริหารแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” ท าให้ผู้บริหารของ

ส านักวิชาสามารถให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านวิชาการรวมทั้ ง
ด้านการวิจัยและพัฒนาได้อย่างเต็มที ่

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. วิสัยทัศน์ของส านักวิชาที่มีเป้าหมายชัดเจนจะช่วยสร้างความเข้าใจ

ให้กับบุคลากรในการผลักดันและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงผลผลิตและการให้บริการของ
ส านักวิชาได้ในทิศทางเดียวกัน 

2. พันธกิจที่ระบุใน OP ของรายงานการประเมินตนเองยังไม่ครอบคลุม
กิจกรรมที่ส านักวิชาด าเนินการจริง อาทิ การเรียนการสอนใน
รายวิชาบริการให้ส านักวิชาอ่ืนซึ่งเป็นภารกิจหลักอีกส่วนหนึ่ง 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 
 - คณาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงได้ในปริมาณมาก 

ส่งผลให้องค์กรได้รับการจัดอันดับจากหน่วยงานระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. เป้าหมายในการด าเนินงานด้านผลผลิตที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ

เป้าหมายองค์กร อาทิ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
2. การก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาของส านักวิชา 

ในด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและ
สังคมในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษา จุดแข็ง (Strengths) 

ของนักศึกษา - จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์มีทั้งคุณภาพ
และปริมาณที่เอ้ือต่อการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การรับและการส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
2. การประเมินวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษา

ตรงตามเป้าหมายโดยที่คุณภาพของนักศึกษาไม่เปลี่ยนแปลงมาก 
3. กระบวนการดูแลนักศึกษาระหว่างการเรียนอย่างชัดเจนเพ่ือลดการ

ตกออก โดยอาจมีการตั้งอัตราส่วนการตกออกของนักศึกษาในระดับ
ที่ยอมรับได ้

C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือ 
 การใช้ประโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- บัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความสามารถและคุณลักษณะ

ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้ได้รับ
เงินเดือนเฉลี่ยในอัตรา 19,500 บาทต่อเดือน 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการได้งานท าของบัณฑิตใน

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร เพ่ือสามารถน ามาพัฒนาและบริหาร
จัดการหลักสูตรได้ในอนาคต 

C.3 คุณภาพบัณฑิต จุดแข็ง (Strengths) 

- การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพบว่ามีผลความพึงพอใจในระดับดี โดย
ได้คะแนนประเมินมากกว่า 4.00 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- การสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcome) ของหลักสูตรและรายวิชา ให้กับ
อาจารย์และนักศึกษา 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.4 ผลงานของผู้เรียน จุดแข็ง (Strengths) 

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติเป็นจ านวนมาก 

2. ระบบส่งเสริมการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานของนักศึกษาที่ดี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การระบุประเภทผลงานของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละหลักสูตร 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ
และคุณภาพท่ีมีความท้าทาย 

3. การทบทวนระบบการอ านวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือขั้นสูงในการ
ผลิตผลงานของผู้เรียน 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ จุดแข็ง (Strengths) 
- สัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและท่ีต าแหน่งทางวิชาการ

มีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 10 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- จ านวนอาจารย์ที่ ใช้ในการค านวณ FTES/อาจารย์เทียบเท่า ไม่
สะท้อนถึงภาระงานจริง ท าให้ FTES/อาจารย์เทียบเท่า ของแต่ละ
หลักสูตรมีความแตกต่างกันมาก ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
น าไปตั้งค่าเป้าหมายส าหรับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ลักษณะได้อย่างเหมาะสม 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 และนักวิจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. อาจารย์สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะในสาขาวิชา

ฟิสิกส์ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับสูงสุดของประเทศมาถึง 8 ปี 
2. ผู้บริหารวิเคราะห์การผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าเพ่ือ

น ามาใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนให้ เกิดศูนย์ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 

3. อาจารย์สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะในสาขาวิชา
ฟิสิกส์ที่ไดร้ับการจัดอันดับอยู่ในระดับสูงสุดของประเทศมาถึง 8 ปี 

4. ผู้บริหารวิเคราะห์การผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าเพ่ือ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนให้ เกิดศูนย์ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การกระจายตัวของผลงานวิชาการยังไม่สม่ าเสมอ มีความแตกต่างกัน

ในระหว่างสาขาวิชาค่อนข้างมาก 
2. การทบทวนระบบการอ านวยความสะดวกของการใช้เครื่องมือขั้นสูง

เพ่ือการท างานวิจัย 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร จุดแข็ง (Strengths) 

- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การบริหารจัดการหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 

2548 อาทิ จ านวนบุคลากรประเภทอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
เพียงพอ 

2. การเตรียมการเพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 2558 
3. การปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/เนื้อหารายวิชาให้มีความ

ทันสมัย 
C.8 การบริหารและจัดการของ

ผู้บริหารส านักวิชา 
จุดแข็ง (Strengths) 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด าเนินการภายใต้ระบบการบริหาร

จัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพ่ือจัดสรรและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน ได้แก่ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก ท าให้ผู้บริหารส านักวิชาสามารถใช้เวลา
ในการวางแผนและพัฒนาด้านการบริหารงานหลักสูตร การวิจัยและ
บริการวิชาการได้เต็มที่ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานด้านการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานราย

หลักสูตร รวมถึงการก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายหลักสูตรให้
ชัดเจน สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรในด้าน
การสนับสนุนทรัพยากร อีกทั้ งสามารถน ามาเป็ น เครื่องมือ
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรที่มีความคุ้มค่าต่อ
ทั้งหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและการจัดการความรู้
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของกรรมการประจ า
ส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด าเนินการภายใต้ระบบการบริหาร

จัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” การมีมติของกรรมการ
ประจ าส านักวิชาเพ่ือการน าเสนอความต้องการเฉพาะในด้านการ
พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
ก าหนดในรายหลักสูตร จะช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบความ
ต้องการในการจัดบริการเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร 
ส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหารส านักวิชาและทีมงานบริหารเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มี

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตร โดยค านึงถึงการจัดการศึกษาแบบ
เน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยเฉพาะการเสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตเพ่ือเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงาน

ส านักวิชา สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร
ในด้านการก าหนดโครงสร้างการบริหารที่สอดรับกับภาระงานบริหาร
ที่มีอยู่จริง เพ่ือช่วยเสริมสร้างปริมาณและคุณภาพของผลผลิตใน
ภาพรวม 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของ 
 ผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผลการบริหารจัดการของผู้บริหารส านักวิชาในด้านการบริหารงาน

บุคคลสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และภาพรวมด้านการจัด
การศึกษา วิจัยและพัฒนา มีความเป็นเลิศระดับประเทศในสาขาวิชา
ฟิสิกส์และสาขาเคมี 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การส่งเสริมบรรยากาศเพ่ือการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสาขา 

ระหว่างส านักวิชา และหน่วยงานพันธมิตรภายนอกมหาวิทยาลัย จะ
ช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้ านวิชาการทั้ งในและนอก
มหาวิทยาลัย 

2. การทบทวนการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ โรง
อาหาร ที่จอดรถ และห้องปฏิบัติการเฉพาะทางส าหรับการท าวิจัย 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา จุดแข็ง (Strengths) 
- มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือให้บุคลากรสาย

วิชาการได้พัฒนาตนเอง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 1. บุคลากรสายปฏิบัติการมีภาระงานมากท าให้ขาดโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง และงบประมาณสนับสนุนของบุคลากรสายปฏิบัติการในการ
พัฒนาตนเองมีจ ากัด 

2. ระบบการสนับสนุนบุคลากรสายปฏิบัติการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ 
ช่วยเสริมสร้างขวัญก าลังใจและสะท้อนถึงความก้าวหน้าในสายงาน 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ข้อมูลป้อนกลับจากการส ารวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับส านักวิชาที่

ชัดเจน จะเป็นเครื่องมือช่วยในการก าหนดเป้าหมายองค์กร ช่วยการ
วางแผนกลยุทธ์ระยะสั้น กลาง และยาว เพ่ือจัดสรรทรัพยากรบุคคล
ให้สามารถร่วมด าเนินพันธกิจของส านักวิชาได้ครบถ้วน 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ของส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การบริการวิชาการให้แก่ภาคการศึกษาและสังคมมีจ านวนมากและ

เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัยที่น าไปสู่การ
บริการวิชาการแก่สังคม 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ 
 วัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การก าหนดวัฒนธรรมองค์กรด้านการให้บริการเพ่ือแสดงออกถึง

ความเป็นพลเมือง มทส. 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การร่วมส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับคู่ความร่วมมือ

ภายนอกองค์กร โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ความช านาญเฉพาะทาง
ของบุคลากรสายวิชาการ สามารถน ามาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน
นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาต่อยอด
ผลผลิตและบริการลงสู่การใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ได้ 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
 งานสร้างสรรค์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ค่อนข้างสูง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. กลยุทธ์ในการแสวงหาเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
2. การกระจายของเงินสนับสนุนงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ 

S.2 Student Mobility จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีนักศึกษานานาชาติจากหลายประเทศ 
2. นักศึกษาไปท างานวิจัย และเสนอผลงานในต่างประเทศในจ านวนที่

มาก 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- การตั้งเป้าหมายด้าน student mobility ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
S.4 การปรับแปลง ถา่ยทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยี 
จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- การส ารวจความต้องการของชุมชนและสังคมในเขตพ้ืนที่ และการ
ส ารวจความเชี่ยวชาญของคู่ความร่วมมือ เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมาย
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  โดยค านึงถึงกับ
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ และบริบทของส านักวิชา รวมทั้งความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ 
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2. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
P.1 ลักษณะขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 
 1. มีวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยมีการก าหนดเป้าภายใน ปี ค.ศ. 

2020 จะเป็นดับหนึ่งร้อยของทวีปเอเชีย 
2. บุคลากรมีคุณวุฒิ ความสามารถสูง และมีความผูกพันกับองค์กร 
3. ส านักวิชามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด เพ่ือก ากับติดตามด้าน

คุณภาพของส านักวิชา เช่น เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สูงกว่า
ที่ผ่านมา 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. ควรเพ่ิมสมรรถนะหลักทางด้านการเกษตรที่มีการบูรณาการร่วมของ

เทคโนโลยีต่างสาขาวิชา เน้นอุตสาหกรรมครบวงจรที่สมบูรณ์ 
2. ควรมีแผนในการประเมินผลของคณะอนุกรรมการอย่างเป็นระบบ 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 

 1. มีความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์ทั้ ง 4 ด้าน มีฟาร์มมหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ ระบบสหกิจศึกษา และการบริการวิชาการ 

2. มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับ
การประเมินในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีแหล่งทุนสนับสนุน
ทางด้านงานวิจัย 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - วิเคราะห์และติดตามพันธกิจของส านักวิชาตามวิสัยทัศน์ 
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษา จุดแข็ง (Strengths) 

ของนักศึกษา - ไม่มี 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. เปิดโอกาสเน้นรับนักศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้ได้

เป็นไปตามเป้า 
2. ให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาอัตราการส าเร็จ

การศึกษา และอัตราการพ้นสภาพของนักศึกษา 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือ 
 การใช้ประโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีระบบสหกิจศึกษาเป็นช่องทางการได้งานท าของนักศึกษา 
2. ส านักวิชามีระบบในการใช้ประโยชน์จากการส ารวจภาวะการมีงานท า

มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การส ารวจและการวิเคราะห์ข้อมูลการประกอบวิชาชีพที่ เป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกระดับ 
C.3 คุณภาพบัณฑิต จุดแข็ง (Strengths) 

- ไม่มี 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ระบบในการประเมิน ELO ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเพ่ือน าไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยเชื่อมโยงกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

2. การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนักศึกษาก่อนออกสหกิจ
ศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

C.4 ผลงานของผู้เรียน จุดแข็ง (Strengths) 

- นักศึกษาระดับตรี โท เอก จ านวนหนึ่งมีผลงานเผยแพร่และได้รับ
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. เปรียบเทียบผลงานของผู้เรียนกับหลักสูตรเดียวกันกับสถาบันอ่ืนว่ามี
อัตราการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษา 

2. ระบบการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากลให้มีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ จุดแข็ง (Strengths) 

1. อาจารย์มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญสูง ปริญญาเอก 100 เปอร์เซ็นต์ 
2. ระบบการคัดเลือกอาจารย์มีทิศทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ระบบการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 100 เปอร์เซ็นต์ 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 และนักวิจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- สัดส่วนผลงานวิจัยของอาจารย์ต่อคนสูง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 1. หาระบบสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เฉลี่ยต่อคนสูงเท่า
คู่เทียบ 

2. สนับสนุนหรือให้โอกาสอาจารย์ที่มีผลการสอนดีเด่นสามารถได้
ต าแหน่งทางวิชาการด้านการสอน เช่นเดียวกับผลงานวิจัยตามปกติ 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 1. มีระบบการวางแผนจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น 
ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ระบบการเชื่อมโยงระหว่าง TQF กับ ELO ของหลักสูตร 
C.8 การบริหารและจัดการของ

ผู้บริหารส านักวิชา 
จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ไม่มี 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของกรรมการประจ า
ส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีระบบการประเมินตนเองในการบริหารงาน สะท้อนบทบาทการ

ท างานที่เป็นจริง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การก ากับบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าส านักวิชาในทุกมิติให้

ครบถ้วนอย่างสม่ าเสมอ 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหาร 
 ส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก

ระดับ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. มีการประเมินผลและน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
2. การก ากับและติดตามมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง เช่น อัตรา

การพ้นสภาพของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของ 
 ผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนงานโครงการ เพ่ือให้

บรรลุตามตัวบ่งชี้ระยะที่ 12 ของมหาวิทยาลัย 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- มีระบบการประเมินผลการบริหารจัดการของผู้บริหาร เช่น ด้าน

ความเสี่ยง ด้านการจัดการความรู้ ด้านการเงิน 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา จุดแข็ง (Strengths) 

1. ส านักวิชาให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายปฏิบัติการ 

2. มีงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะ
อย่างพอเพียง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. มีระบบการประเมินแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) กับวิสัยทัศน์ของ

ส านักวิชา 
2. ระบบสนับสนุนบุคลากรสายปฏิบัติการเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าใน

อาชีพ (การวิจัยและคู่มือการปฏิบัติงาน) 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. น าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปก าหนด ELO ของ

หลักสูตร 
2. การส ารวจความพึงพอใจให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ELO และผู้ใช้

ผลงานวิจัย 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ของส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย มี

คณะท างานติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
2. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและเครือข่ายการวิจัยขยายผลและ

การพัฒนาเป็นอาชีพในชุมชน เช่น ไก่เนื้อโคราช โคเนื้อวากิว 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ระบบการก ากับติดตามเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
2. การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ 
 วัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การประเมินผลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไปดูงานห้องไทยศึกษานิทัศน์ที่

สอดคล้องกับเกณฑ ์
2. การท าวิ จั ยที่ เกี่ ย วกั บ วัฒ นธรรมท างด้ านอาห ารของภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
 งานสร้างสรรค์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจ าสูงมากเป็นอันดับ 2 

ของมหาวิทยาลัย 
2. อาจารย์ได้รับการยอมรับจากแหล่งทุนวิจัยท าให้ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนด้านการวิจัยสูงอย่างต่อเนื่อง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การวิจัยตามทิศทางการให้งบประมาณตามนโยบายและยุทธศาสตร์

ของประเทศ 
S.2 Student Mobility จุดแข็ง (Strengths) 

- มีนโยบายและแผนการจัดการที่สนับสนุนการก้าวเข้าสู่สากลของ
ส านักวิชาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านักวิชา 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การจัดท าข้อมูลข่าวสาร แบบฟอร์ม website ที่เป็นภาษาอังกฤษ

เพ่ือประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
ส านักวิชา 

S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

จุดแข็ง (Strengths) 
- นอกเหนือจากเทคโนธานีแล้ว ส านักวิชายังมีสถานวิจัยท าหน้าที่ในการ 

บูรณาการปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน ท าให้เกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย จนได้ผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- มีการขยายผลและท าให้ เกิดการสร้างผลงานที่ เป็นรูปธรรมใช้
ประโยชน์ในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งจ านวนและคุณภาพ
โครงการ 
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3. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
P.1 ลักษณะขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 
 - ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ท้าทายในการที่จะเป็นวิศวกรรมชั้นน าในอาเซียน 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. การก าหนดต าแหน่ง (Milestone) และกรอบเวลา (Time Line) ที่

จะบรรลุวิสัยทัศน์  
2. กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรในการเป็นสากล 
3. การสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์เรื่องความเป็นสากลแก่กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

อย่างทั่วถึง 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 

 1. สัดส่วนงบวิจัยต่ออาจารย์สูงเป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
2. พันธกิจสั ม พันธ์  (Engagement) ในการพัฒ นาและถ่ ายทอด

เทคโนโลยีสู่ระดับชุมชนและภูมิภาค มีการบูรณาการกับงานวิจัยและ
การเรียนการสอน 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. ระบบการถ่ายทอดความส าเร็จและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก

สาขาวิชาที่มีผลงานวิจัยต่ออาจารย์สูง รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่การ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือบ่มเพาะนักศึกษา 

2. การเปรียบเทียบสัดส่วนงบวิจัยต่ออาจารย์กับคู่เทียบเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ 

3. ผลการวิเคราะห์ควรแสดงผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปรียบเทียบ
ของระดับคะแนนจากมากไปน้อย 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษา จุดแข็ง (Strengths) 
ของนักศึกษา - แนวโน้มการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทมีพัฒนาการ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - การก ากับติดตามโดยใช้มาตรการของส านักวิชาเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์

ในภาพรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวัง ในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาเอก เช่น อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด
ในหลักสูตรอัตราการพน้สภาพ 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือ 
 การใช้ประโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลของส านักวิชาเพ่ิมเติมจากส่วนกลางให้

ครบถ้วนทุกหลักสูตร 
2. ระบบการดูแลการได้งานท าของนักศึกษา 

C.3 คุณภาพบัณฑิต จุดแข็ง (Strengths) 

- ไม่มี 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การตั้งเป้าหมายด้านอัตลักษณ์ของส านักวิชาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์การเป็นสถาบันวิศวกรรมชั้นน าในอาเซียน 

2. การวิเคราะห์แนวโน้มและสาเหตุของคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF 
C.4 ผลงานของผู้เรียน จุดแข็ง (Strengths) 

- ผลงานตีพิมพ์/บทความวิจัยมี Impact Factor สูง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ระบบการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานตีพิมพ์/บทความวิจัยกับ
เป้าหมาย 

2. การก าหนดเป้าหมายผลงานผู้เรียนในระดับปริญญาตรีที่ท้าทาย 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ จุดแข็ง (Strengths) 

1. อาจารย์มีคุณวุฒิ ความสามารถและความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

2. ระบบการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- การถ่ายทอดองค์ความรู้จากความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ไปสู่การบูรณาการการเรียนการสอนทุกระดับ 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์สูงเป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากอาจารย์ประจ ามีผลงานทางวิชาการแนวโน้มที่ดีข้ึน 
2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยมีแนวโน้ มที่ดี

ในปีการศึกษา 2557-2559 อย่างชัดเจน 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ระบบการสร้างแรงจูงใจในสาขาวิชาที่มีสัดส่วนงานวิจัยน้อย เช่น 

ระบบการขยายผลการสร้างผลงานทางวิชาการ 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร จุดแข็ง (Strengths) 

- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 - การก ากับดูแล และการบริหารหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ต่อผู้เรียน 

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหาร
ส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ไม่มี 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของกรรมการประจ า
ส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การสื่อสารวิสัยทัศน์แบบสองทางให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 
2. ระบบการประเมินหลักธรรมาภิบาลเชิงตัวเลข 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร 
ส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การมีวิสัยทัศน์และเข้าใจบริบทขององค์กร 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมาย 
2. การประเมินผลที่เกิดจากการเดินสายไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เพ่ือให้นักศึกษาต่างชาติเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ส านักวิชา เช่น 
ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม 

3. ระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของ 
 ผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การผลักดันให้เกิดทุนวิจัย เช่น ทุนกิตติบัณฑิต 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ระบบการสื่อสารด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา จุดแข็ง (Strengths) 

- การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการฯ 
จากงบประมาณค่าความเข้มแข็งของส านักวิชา 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ระบบการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรตามวิสัยทัศน์ในการเป็น

สถาบันชั้นน าในอาเซียน 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ช่องทางและวิธีการได้มาของข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมี

ความหลากหลายและเป็นปัจจุบันตลอดระยะเวลาการจัดการเรียน
การสอน 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ของส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการเกิดการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
2. การมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถต่อยอดไปสู่งานวิจัย การบูรณาการ

เข้ากับการเรียนการสอน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ระบบแรงจูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของส านักวิชา และการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ
ต่อไป 

2. การให้นิยามเรื่องผลจากการบริการวิชาการในระดับดี 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรม 
จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ระบบการจัดกิจกรรมของส านักวิชาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์สูง 
2. คณาจารย์มีศักยภาพและประสบการณ์สูงน าพามาซึ่งทุนวิจัยและ

เครือข่ายความร่วมมือ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์จัดหมวดหมู่งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ใน

การก าหนดเป้าหมาย 
2. การเขียนบทความวิชาการต่อยอดจากผลการวิ เคราะห์และ

สังเคราะห์งานวิจัย 
S.2 Student Mobility จุดแข็ง (Strengths) 

- มีพัฒนาการด้าน In-bound/Out-bound ของนักศึกษา 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ระบบการวิเคราะห์และติดตามผลการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของส านักวิชา
ที่คาดหวังในปี 2020  

2. การขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยการตลาดเชิงรุก (Offline to Online : 
O2O) เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษาต่างชาติเป็นไปตามเป้าหมาย 

S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

จุดแข็ง (Strengths) 
- เครือข่ายความร่วมมือที่เกิดจากการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยีมีความเข้มแข็งและเติบโต 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- การสืบสานและติดตามการด าเนินงานด้านนี้ให้เกิดความยั่งยืน 
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4. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
P.1 ลักษณะขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 
 - วิสัยทัศน์ และพันธกิจของส านักวิชา มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - เพ่ิมบรรยากาศความเป็นสากลให้กับส านักวิชา เช่น การจัด

สภาพแวดล้อมโดยเพ่ิมการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในส านักวิชา 
การรับนักศึกษาต่างชาติ เข้ามาศึกษาเต็มเวลาในส านักวิชาใน
โครงการแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 

 1. มีคณาจารย์และนักศึกษาที่สามารถสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
งานบริการวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งอาจารย์
สามารถน าผลงานมาบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการได้ 

2. คณาจารย์และบุคลากรมีความรักและผูกพันกับองค์กร รวมทั้งเข้าใจ
บริบทขององค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรในทิศทางเดียวกัน  

3. ส านักวิชามีนโยบายเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาความเป็นสากล ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. นโยบายในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย  4.0 การก าหนด

คุณลักษณะบัณฑิตให้สอดคล้องทั้งด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ของ
ตลาดแรงงาน จะท าให้บัณฑิตสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถออกสู่ตลาดแรงงานในระดับสากล 

2. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ) 
และสายสนับสนุนวิชาการทั้งในระดับบุคคลและภาพรวม ที่จะเอ้ือต่อ
การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรนานาชาติ 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษา จุดแข็ง (Strengths) 
ของนักศึกษา 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นที่นิยม 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีอัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะ 
เวลาที่ก าหนดมากกว่าร้อยละ 90 

3. มีการส ารวจ ติดตาม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลการรับ การคงอยู่ 
และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง  

4. มีกลยุทธ์การรับเข้าที่ท าให้นักศึกษาสละสิทธิ์น้อยลง 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - การทบทวนและหาแนวทางเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการ

เตรียมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรที่แสดงถึงจุดเด่นของหลักสูตร 
ให้ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือ 
 การใช้ประโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีอัตราการสอบผ่านการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพที่สูงกว่าร้อยละ 

80 ในการสอบรอบแรก 
2. การทบทวน การส ารวจ/เก็บ/วิเคราะห์/จ าแนกและ/ใช้ประโยชน์จาก 

ข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพของบัณฑิต และน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ระดับหลักสูตร โดยเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนา ELOs ของ
หลักสูตร ท าให้สามารถได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพ่ือ
บริหารงานระดับหลักสูตรและมีส่วนช่วยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่
ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ระบบการติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ กันอย่างต่อเนื่อง 
C.3 คุณภาพบัณฑิต จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีกิจกรรมทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการ
สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ  

2. มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ต้องใช้ใน
งานด้านวิชาชีพเป็นระยะ เช่น ภาษาพม่า ภาษาเขมร เป็นต้น 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ระบบและผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่สะท้อนผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร และอัตลักษณ์ของบัณฑิต จะเป็นข้อมูลส าคัญ
ในการวิเคราะห์และก าหนดเป้าหมายการบริหารงานหลักสูตร 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.4 ผลงานของผู้เรียน จุดแข็ง (Strengths) 

- นักศึกษามีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติอย่างต่อ เนื่ อง ซึ่ งสอดคล้ องกับ พันธกิจหลัก/
เป้าประสงค์ของส านักวิชา 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงผลงาน
วิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงวิชาชีพ 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย ์ จุดแข็ง (Strengths) 
1. ส านักวิชามีนโยบายในการสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อโดยบริหาร

จัดการเวลาอย่างยืดหยุ่น 
2. มีระบบการสรรหาอาจารย์ที่ท าให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตาม

ความต้องการของส านักวิชาอย่างแท้จริง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพ่ือสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (นานาชาติ) 

2. การส่งเสริมให้คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 และนักวิจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- คณาจารย์มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้น 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 1. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทุกสาขาวิชามีผลงานด้านการ
วิจัย 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร จุดแข็ง (Strengths) 

1. ส านักวิชามีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทาง Outcome-based education  

2. มีแนวทางในการก ากับหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. และมาตรฐานสภาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(สภาวิชาชีพให้การรับรอง 4 ปี) 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - การก ากับติดตามหลักสูตรปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความทัน

ต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 

C.8 การบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ไม่มี 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของกรรมการประจ า
ส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีระบบการบริหารจัดการในระดับกรรมการประจ าส านักวิชา เพ่ือ

ติดตามผลการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ า

ส านักวิชาสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นพ้ืนที่ในการพัฒนาใน
ด้านบริหารจัดการส านักวิชาและแนวโน้มของผลการประเมินสามารถ
น าไปใช้ในการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร 

 ส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. คณบดีและทีมงานผู้บริหารส านักวิชามีภาวะผู้น าสูง 
2. คณบดีมีเป้าหมายทีช่ัดเจนในการน าองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้บรรลุสู่

วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
2. กระบวนการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของ 
 ผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. การบริหารจัดการส านักวิชาเน้นการมีส่วนร่วมผ่านการประชุมหารือ

อย่างสม่ าเสมอ  
2. จัดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การด าเนินการจัดท า และวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยราย

หลักสูตร เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ และความท้าทายในการ

เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีระบบจูงใจบุคลากรสายวิชาการให้สามารถสร้างผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. การสร้างแรงจูงใจบุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่ต าแหน่ง

ความก้าวหน้าในอาชีพในระดับที่สูงขึ้น จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้
บุคลากรได้มีการพัฒนางานสนับสนุนวิชาการด้วยนวัตกรรม 

2. การทบทวนภาระงานของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชื่นชมบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากส านักวิชา 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การทบทวนระบบการรับข้อมูล โดยเฉพาะวิธีการได้มาของข้อมูล 

และการใช้ประโยชน์ข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บริการวิชาการ ผู้ใช้
ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน จะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการทาง
วิชาการต่อไป 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ของส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. การบริการวิชาการมีการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน 

และการวิจัย  
2. การบริการวิชาการให้กับพ้ืนที่ชุมชนและสังคมรอบมหาวิทยาลัยที่มี

ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีการบูรณาการในทุก
สาขาวิชา ช่วยสร้างความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานในด้านกลุ่มเป้าหมาย 
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ช่วยปลูกจิตส านึกด้านจิต
สาธารณะให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่ชัดเจน และท าให้เกิดชุมชนที่
ยั่งยืน 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- การจัดการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ 
 วัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การก าหนดโครงการกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมใน

รูปแบบที่หลากหลายทั้งด้านวิชาชีพและวิถีชีวิตของประชาชน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโดยใช้ภูมิปัญญาไทยเชื่อมโยงกับ

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
2. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็น

นานาชาติ 
ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
 งานสร้างสรรค์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 
2. มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการท าวิจัยให้อาจารย์ใหม่ทุกคน 
3. มีระบบพ่ีเลี้ยงด้านการวิจัยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์

ท างานวิจัย 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การวิเคราะห์การกระจายตัวของเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งจาก

ภายในและภายนอกจ าแนกตามสาขาวิชาและรายบุคคล จะเป็น
ข้อมูลที่ดีในการก าหนดระบบสนับสนุนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
สาขาวิชา 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
S.2 Student Mobility จุดแข็ง (Strengths) 

1. ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในส่วนของ 
Inbound จ านวน 26 คน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 

2. มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับนานาชาติในการด าเนิน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การตั้งเป้าหมายด้าน Student Mobility ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบริบทของส านักวิชา  

2. การท บ ท วน ความพ ร้อมขอ งการบ ริ ห ารจั ด ก ารนั ก ศึ กษ า 
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับ
นักศึกษานานาชาติ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเป็นนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน และบุคลากรอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อสนับสนุนความเป็นสากล 

S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ร่วมกับส านักวิชาที่เก่ียวข้อง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

2. การส ารวจความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ ความเชี่ยวชาญของ
คู่ความร่วมมือ และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์อย่างครบวงจร 
เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมายในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งบริบทของส านักวิชา 
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5. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
P.1 ลักษณะขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 
 1. มีข้อมูลครบทุกด้าน  

2. ผลิตทันตแพทย์ที่ มีความสามารถสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
ครอบครัวและชุมชน แบบองค์รวมทุกช่วงวัย  

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของส านักวิชาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

4. คณะผู้บริหารมีคุณวุฒิและประสบการณ์การท างานสูงเป็นที่ยอมรับ
ในวิชาชีพ  

5. เป็นองค์กรขนาดเล็ก ผู้บริหาร บุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน
มีความรักใคร่สามัคคี มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ประสบ
ความส าเร็จ มีการสื่อสาร ด าเนินการแก่บุคลากรได้อย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร  

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. ไม่ชัดเจนในการก าหนดการบริการทีส่ าคัญตามพันธกิจของส านักวิชา  

2. ส านักวิชาไม่แสดงข้อมูลของสินทรัพย์ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้านทันตกรรม  
3. เร่งกระบวนการน าสมรรถนะหลักไปสร้างคุณค่าเพ่ือเพ่ิมสินทรัพย์

ของส านักวิชา และเอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในอนาคต  
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 

 - มีข้อมูลครบทุกด้าน  
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. ไม่ชัดเจนเรื่องการก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการปรับปรุงผล

การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  
2. ก าหนดทิศทางและจัดล าดับความส าคัญของการจัดโครงการ/

กิจกรรม ให้สัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับพันธกิจ วิสัยทัศน์  
3. ไม่ชัดเจนในการก าหนดคู่เทียบทั้งในประเทศและนานาชาติ การ

ก าหนดประเด็นแข่งขันและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินความส าเร็จไม่ท้าทาย 
รวมถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ส าคัญของคู่เทียบ การรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการแข่งขันขององค์กรกับสถาบันอ่ืน ๆ  
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษา จุดแข็ง (Strengths) 

ของนักศึกษา 1. การก าหนดขั้นตอนและเกณฑ์การรับนักศึกษาชัดเจนและเป็นระบบ  
2. หลักสูตรเป็นที่ต้องการของผู้เรียน  
3. นักศึกษามีเศรษฐานะ  

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - วิเคราะห์คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม 

เพ่ือน าผลไปพัฒนาการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  
C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือ 
 การใช้ประโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ไม่มี 

C.3 คุณภาพบัณฑิต จุดแข็ง (Strengths) 

- ไม่มี 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ไม่มี 

C.4 ผลงานของผู้เรียน จุดแข็ง (Strengths) 
- มีข้อมูลผลงานของผู้เรียน  
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. มีระบบรวบรวมข้อมูลดิบ  
2. การเข้าถึงวิชาชีพทันตแพทย์ตามแผนการเรียนเริ่มในชั้นปีที่ 3  
3. ใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ

ผลิตผลงานทางด้านทันตแพทย์ของผู้เรียนและสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของผู้เรียน  
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีข้อมูลอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ า  
2. ทีมผู้บริหารและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงในการ

พัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่  
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ใช้แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่ง  

2. ระบบการดูแล/mentor อาจารย์ใหม่ เพ่ือให้พร้อมในด้านวิชาการ 
วิชาชีพ  

3. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิ
การศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการตามแผนที่ก าหนด  

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 และนักวิจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีรายงานผลงานทางวิชาการ  
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 1. ใช้เครือข่ายและคู่ความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างสรรค์งานวิจัย 
และผลงานวิชาการ  

2. ก าหนด KPI ด้านงานวิจัยให้เป็นภารกิจที่ส าคัญของสายวิชาการและ
สายสนับสนุน  

3. ประเมิน ทบทวนรูปแบบของการจัดกิจกรรม Journal Club เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศวิชาการและสามารถสร้างผลงานวิจัยได้  

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร จุดแข็ง (Strengths) 
1. หลักสูตรผ่านการรับรองจากทันตแพทยสภา 2 ปี  
2. การจัดการเรียนการสอนโดยหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมใน

โครงการนครชัยบุรินทร์ การจัดกิจกรรมลงชุมชน การออกหน่วย
เคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ความรู้
แบบองค์รวม  

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการในนครชัยบุรินทร์  

2. เพ่ิมเนื้อหาสาระตามความก้าวหน้าของศาสตร์ และเทคโนโลยีด้าน
ทันตกรรม  

3. เร่งพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.8 การบริหารและจัดการของ

ผู้บริหารส านักวิชา 
จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ไม่มี 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของกรรมการประจ า
ส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการรายงานข้อมูล 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- จัดให้มีระบบและกลไกการประเมินตนเองของคณะกรรมการเฉพาะกิจ

ในแต่ละเรื่องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลการประเมินไปทบทวนทิศทาง 
นโยบายการบริหารงาน ยุทธศาสตร์ให้ครบตามพันธกิจหลัก  

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร 

 ส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการด าเนินการบางส่วน  
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ก าหนดเป้าหมาย จัดให้มีระบบและกลไกการประเมินตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง น าผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงาน และ
เร่งก าหนดทิศทาง นโยบายการบริหารงาน ยุทธศาสตร์เพ่ือท าพันธกิจ
หลักให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

2. รวบรวมข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงบริหารและครอบคลุมประเด็นการจัดการความรู้ภายใน
ส านักวิชา เพ่ือให้ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

C.9 ผลการบริหารและจัดการของ 
 ผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการด าเนินการบางส่วน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และการบริการที่ ส าคัญในการ

ด าเนินการบริหารส านักวิชาตามโครงร่างองค์กร  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนต่อหน่วย งบประมาณที่ใช้ในการ

พัฒนาบุคลากรทั้งสายผู้สอน สายสนับสนุน และนักศึกษา  
3. การก าหนดตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่ใช้ติดตามความส าเร็จของวิสัยทัศน์และ

พันธกิจ  
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา จุดแข็ง (Strengths) 

- มีข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนบางส่วน  

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ก าหนดทิศทางแผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะหลักของ

องค์กรและการบรรลุภารกิจที่ส าคัญ  
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีผลส ารวจและวิ เคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษา 

โรงพยาบาลแหล่งฝึกชั้นคลินิก อาจารย์พิเศษ/พ่ีเลี้ยงในชั้นปรีคลินิก 
และผู้ปกครอง  

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- พัฒนาระบบและกลไกในการส ารวจ วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลความ

พึงพอใจของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้รับบริการอ่ืน ๆ น าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ของส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการด าเนินงาน  
2. มีข้อมูลการให้บริการวิชาการของคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา  
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ก าหนดทิศทางหรือประเด็นในการบริการวิชาการให้ชัดเจน เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของชุมชน และพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่
นักศึกษา  

2. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และ
พันธกิจของส านักวิชาในโครงร่างองค์กร  

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ 
 วัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ก าหนดนโยบาย เป้าหมายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และ

พันธกิจของส านักวิชาในโครงร่างองค์กร  
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
 งานสร้างสรรค์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- คณาจารย์ควรเร่งผลิตผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ  

S.2 Student Mobility จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การจัดท านโยบายและแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับความเป็น

สากล  
2. ก าหนดเป้าหมายจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงร่างองค์กร  

S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การจัดท ากลยุทธ์ในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : ศูนย์ สถาบัน เทคโนธานี  
และสถานพัฒนาคณาจารย์ 
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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : ศูนย์ สถาบัน เทคโนธาน ี 

 

สรุปจุดแข็ง (Strengths) เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2559 

หน่วยงานกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน :  
ศูนย์/สถาบัน และเทคโนธานี รวม 9 หน่วยงาน และสถานพัฒนาคณาจารย ์

 

กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มที่ 1 : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนธานี และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

●  ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาและจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการและ
ความคาดหวังของบุคลากรและสอดคล้องกับกฎหมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาลและเงินค่าชดเชย 
หลังเกษียณ การเกษียณก่อนก าหนด เป็นต้น 

2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงและน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยท าให้การท างานของหน่วยงานต่าง ๆ มี
ความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตามแนวทางระบบบริหารคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005) 

●  จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีการสื่อสาร ถ่ายทอดไปยังบุคลากรในหลายช่องทาง  เช่น 
รายงานประจ าปี การประชุม Internet เป็นต้น 

2. มีกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
3. มีกลยุทธ์และมีการก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ และมีแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ

ที่ชัดเจน รวมถึงมีการจัดทรัพยากรบุคคล การเงิน และอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 
4. มีแนวทางที่ชัดเจนในการรับฟังเสียงจากลูกค้า การประเมินความพึงพอใจและการรวบรวมและ

บริหารจัดการข้อร้องเรียน 
5. มีการด าเนินการตามแนวทาง และระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 

และการตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ. 2551 
6. องค์กรมีกิจกรรมจ านวนมากที่ท าให้เกิด Happy Money & Happy Relax 
7. องค์กรมีการจัดท าข้อก าหนดของกระบวนการและการจัดการกระบวนการท างานที่เป็นระบบ ผ่าน

มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ท าให้การปฏิบัติงานประจ าวัน ของกระบวนการต่าง ๆ เป็นไป
ตามข้อก าหนดและลดความแปรปรวนของกระบวนการ 
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●  เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรมีการสื่อสารวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ทั่วถึงทั้งบุคลากร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
2. ควรมีการจัดท ากลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับความท้าทาย สมรรถนะหลัก

ขององค์กร รวมถึงมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม คล่องตัวและ
ยืดหยุ่น 

3. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับฟังเสียงของลูกค้าในอดีตและอนาคต และการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมรวม เพ่ือน าไปก าหนดและปรับปรุงบริการ ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการได ้

4. ควรมีการส ารวจหรือค้นหาปัจจัยที่ท าให้บุคลากรขององค์กรเกิดความผูกพันต่อองค์กรในการท าให้  
ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 

5. ควรมีวิธีการในการทบทวนกระบวนการท างาน และผลการด าเนินงาน รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัด
กระบวนการที่ชัดเจน และมีวิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าการทบทวนดังกล่าวถูกน าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล 

6. ควรก าหนดและเลือกตัวชี้วัดและการติดตามผลที่ชัดเจน เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานอย่ าง
ต่อเนื่อง และควรมีการแสดงผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบและแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ 
รวมถึงแสดงผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดและมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร 

2. เทคโนธานี (ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)) 

●  จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารระดับสูงมีการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการน าองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมที่ชัดเจนและสื่อสารไปยังบุคลากรอย่างทั่วถึงทุก
ระดับ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและได้แสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งม่ันต่อการประพฤติตามกฎหมายและปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

2. องค์กรมีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
และติดตามผลการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ผ่านการประชุมกรรมการบริหารเทคโนธานีทุกไตรมาส 
มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านการเงิน บุคลากร และทรัพยากรที่ท าให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงาน
จนประสบความส าเร็จและบรรลุพันธกิจได้ 

3. องค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับฟังเสียงของลูกค้า ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย และมีการ
ประเมินความพึงพอใจและใช้ระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าอย่าง
เป็นระบบ 

4. องค์กรมีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และมีการติดตามผลการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการจัดการ
ความรู้และสารสนเทศท่ีมีความพร้อมใช้งาน 
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5. องค์กรมีระบบที่ชัดเจนในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุบุคลากรเข้าท างาน มีการจัดสภาพแวดล้อมของ
การท างานที่ค านึงถึงสุขภาพ สวัสดิภาพและความสะดวกในการท างาน มีการสนับสนุนให้มี
สวัสดิการที่เหมาะสม มีกิจกรรมสร้างความผูกพันและส่งเสริมค่านิยมขององค์กร ตลอดจนมี
นโยบายการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 

6. องค์กรมีการจัดท าข้อก าหนดของกระบวนการและการจัดการกระบวนการท างานที่เป็นระบบ ผ่าน
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ท าให้การปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและลดความแปรปรวนของกระบวนการ 

7. องค์กรแสดงผลลัพธ์ที่ดีและมีแนวโน้มดีในด้านการเงินและด้านการมุ่งเน้นลูกค้า เช่น แนวโน้มของ
รายได้ที่มากกว่ารายจ่าย จ านวนกิจกรรม/โครงการที่บริการวิชาการ และจ านวนนักเรียนที่เข้าค่าย 
เป็นต้น ซึ่งจะช่วยท าให้องค์กรสามารถบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้ 

●  เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ผลการประเมินผลการด าเนินการของผู้น าระดับสูงและ
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เพ่ือการพัฒนาการน าองค์กรของผู้น าแต่ละคนและของ
คณะกรรมการฯ 

2. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการกระตุ้นและท าให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ รวมถึง
การก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านแล้ว 
(Intelligent Risk) นอกจากนี้ควรค านึงถึงความคล่องตัว ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน การ
เปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม และการจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

3. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ประโยชน์จากการรับฟังเสียงของลูกค้าในการก าหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมและบริการ รวมถึงการค้นหาและปรับหลักสูตรและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
และท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าตลอดจนเพื่อท าให้เกิดลูกค้าและตลาดใหม่ 

4. ควรมีแนวทางที่ชัดเจน ในการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอย่างมี
ประสิทธิผลตลอดจนการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถขององค์กร 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และน าไปใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องน าไป
ปรับปรุงและน าไปสร้างนวัตกรรม 

5. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถ การประเมินด้านความ
ผูกพัน และการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้เกิดการท างานที่ให้ผลการด าเนินการ
ที่ดี รวมถึงการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร 

6. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการก าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ และมีความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด
ระดับวิสัยทัศน์ เพ่ือใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการท างาน รวมถึงการควบคุมต้นทุน
โดยรวมของการปฏิบัติการขององค์กร 

7. ควรมีการแสดงผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบและแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงแสดง
ผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดและมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร  
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●  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบรายหมวดที่ชัดเจน และจัดท ารายงานตามหัวข้อที่ก าหนดในเกณฑ์ ให้
ครบถ้วน 

2. ควรจัดให้มีการประเมินตนเองตามแนวทางของเกณฑ์และจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือการปรับปรุงและ
น าไปด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการน าองค์กรไปสู่พันธกิจและเป้าหมาย 
2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนในการด าเนินการ 
3. มีเครือข่าย ฯ ความร่วมมือที่เข้มแข็ง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ควรพิจารณาจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี (ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
และมีการติดตามและวัดความส าเร็จของแผนประจ าปีให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 

2. ควรวิเคราะห์และทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการต่อไป 

3. ควรพิจารณาจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ ให้
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

4. ควรก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่เป็นผลการด าเนินงานของการ
บริหารแบบธรรมาภิบาล 

5. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตามให้ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

 

 

 

 

 



 41 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็วและ

ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
2. ควรมีระบบและกลไกในการรวบรวมและรับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
3. ช่องทางและแนวทางการตอบสนองที่รวดเร็วต่อข้อร้องเรียน

จากผู้ใช้บริการ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรมีความสามารถ ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจาก

หน่วยงานภายนอก และสามารถพัฒนางานประจ าให้ดีข้ึน 
2. สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตัวเองและเข้าร่วมอบรม 

สัมมนาน าความรู้มาใช้ในการท างาน  
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรและการติดตามผลการด าเนินงาน

เพ่ือวัดความส าเร็จของแผนและติดตามความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของบุคลากร 

2. การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถท างานทดแทนกันได้ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวิจัย 
จุดแข็ง (Strengths) 
- มี ระบบและกลไกการบริห ารและพัฒ นางานวิ จั ยที่ มี

ประสิทธิภาพ สามารถผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยบรรลุตาม
ยุทธศาสตร์และได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  เช่น การ
ก าหนดให้มีศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์ความเป็นเลิศ 
งานวิจัยมีจ านวนสูงที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  และ 
เหมาะสมกับพ้ืนที่และบริบทมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การบังคับใช้ระเบียบและเกณฑ์บางด้าน เช่น ระเบียบเกี่ยวกับ
นักวิจัยเต็มเวลา ให้มีความรวดเร็ว 

2. การส่งเสริมให้ศูนย์ความเป็นเลิศได้รับการยอมรับระดับ
นานาชาติ 

3. การขยายผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยให้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์และทันต่อ
สถานการณท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีแนวโน้มผลงานทางวิชาการที่ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะส านักวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
2. บุคลากรวิจัยมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาตนเอง 
3. มีมาตรการ ประกาศ ระเบียบ ที่สนับสนุนให้เกิดการวิจัย

เพ่ิมข้ึน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- มีระบบ/สนับสนุน ให้อาจารย์ใหม่ หรือส านักวิชาใหม่สามารถ

เริ่มต้นท างานวิจัยหรือผลิตผลงานวิจัยได้รวดเร็ว 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. การผลิตผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 

(ELO, PO) และเอกลักษณ์ของแต่ละส านักวิชา  
2. การท างานวิจัยแบบบูรณาการระหว่างส านักวิชาเพ่ือขยาย

จ านวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 จ านวนเงินสนับสนุน 
 งานวิจัยและผลงาน 
 สร้างสรรค์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. คณาจารย์มีศักยภาพสูงและได้รับความเชื่อถือจากแหล่งทุน

ภายนอก 
2. มีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างผลงานวิจัยที่เป็น

แรงจูงใจหรือกระตุ้นในการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงาน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. กลไกและระบบในการพัฒนาบุคลากรใหม่ให้มีทักษะและความพร้อม
ในการวิจัยได้รวดเร็วเพ่ือให้สามารถขอทุนวิจัยได้ เช่น ระบบพ่ีเลี้ยง 
ทีมงานวิจัย หรือ การเขียนข้อเสนอโครงการ เป็นต้น 

2. การแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ แนวทางปฎิบั ติที่ ดี และประสบ
ความส าเร็จจากส านักวิชา/สาขาวิชาที่ได้รับทุนวิจัยมาก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

●  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

1. ควรพัฒนาระบบ IT  ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ เพ่ือลดเวลาการปฏิบัติงาน
และใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรพิจารณาความมั่นคงและสวัสดิการของนักวิจัยหลังปริญญา และลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 
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กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มที่ 2 : ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

●  ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาและจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการและ
ความคาดหวังของบุคลากรและสอดคล้องกับกฎหมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินค่าชดเชย การ
เกษียณก่อนก าหนด เป็นต้น 

 

1. ศูนย์บริการการศึกษา (ตามแนวทางระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015) 

●  จุดแข็ง (Strengths) 

1. การน าระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นระบบบริหารคุณภาพระดับสากล ที่
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้หลายด้าน เช่น การมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ความเป็น
ผู้น า การมีส่วนร่วมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการที่เป็นระบบ เป็นต้น มาใช้ด าเนินการ
ก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาหน่วยงานท าให้บุคลากรมีความเข้าใจบริบทขององค์กร ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ ขอบเขตของระบบคุณภาพ ท าให้มั่นใจได้ว่าภารกิจหรือการด าเนินการบริการลูกค้า
ของศูนย์ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ 

2. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ ในการน าระบบบริหารคุณภาพระดับสากลมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน  
ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองคุณภาพตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 

3. มีแผนงานและด าเนินการด้านความเสี่ยงทุกระดับ รวมทั้งการก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพหรือ
ตัวชี้วัดความส าเร็จครอบคลุมภารกิจหลักของศูนย์ 

4. การปฎิบัติงานใช้หลักการบริหารเชิงกระบวนการตั้งแต่การพิจารณาข้อก าหนด มีการวางแผน 
ควบคุม และก ากับติดตามทุกขั้นตอน รวมถึงมีการจัดท า Work instruction ท าให้ง่ายต่อการ
ท างานทดแทนกัน การประเมินผลงาน และการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนของ
ระบบคุณภาพ ISO 9001 

●  เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. องค์กรควรพัฒนากระบวนการอย่างเป็นระบบในการได้มาซึ่งความต้องการหรือความคาดหวังของ
ผู้รับบริการตามกลุ่มต่าง ๆ และท าการวิเคราะห์ ประมวลผลเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงกระบวนการอย่างทั่วถึง   

2. การก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพและตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จที่ตอบสนองความท้าทาย เชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเฉพาะการก าหนดคู่เทียบส าหรับตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ  

3. องค์กรควรมีการวิเคราะห์อัตราก าลังและสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

●  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- การน าระบบการบริหารคุณภาพแบบ TQA เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในระยะต่อไป 
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●  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

- นักศึกษา 
1. นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงมาก 
2. นักศึกษาต้องการให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรภาพโดยเฉพาะในช่วง 

การลงทะเบียนเรียน 
- บุคลากร 
 มีบรรยากาศการท างานแบบพ่ีน้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

2. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
โครงร่างองค์กร ข้อเสนอแนะ 

1. คู่ความร่วมมือควรมองทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. ขาดการวิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหารองค์กรมีภาวะผู้น า และมีทีมบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. วางแผนอัตราก าลังทดแทนบุคลากรที่มีอายุงานสูงในแต่ละ

ต าแหน่งเพ่ือรองรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุ เช่น การสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่ทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุ การหมุนเวียน
เปลี่ยนงาน (Job Rotation) เพ่ือให้บุคลากรสามารถท างาน
ทดแทนกันได้ เป็นต้น 

2. การวิเคราะห์และบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงในด้านอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากอุบัติ เหตุและอัคคีภั ยเพ่ิมเติม เช่น ด้ าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ เป็นต้น 

3. องค์กรควรก าหนดตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงความเป็นสากลตามที่ระบุ
ไว้ในวิสัยทัศน์ขององค์กร เช่น ระดับของการให้บริการ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- การก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพและตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จที่

ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเฉพาะ
การก าหนดคู่เทียบส าหรับตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ มีความพึงพอใจในการบริการของศูนย์

บรรณสารฯ ในระดับมาก 
2. องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลป้อนกลับมาท าการวิเคราะห์

เพ่ือพัฒนากระบวนการให้บริการดีขึ้น เช่น ระบบสแกน
ลายนิ้วมือเพ่ือใช้บริการต่าง ๆ แทนบัตรนักศึกษา ระบบ
ควบคุมไฟแสงสว่างในห้องค้นคว้าโดยอัตโนมัติผ่านโปรแกรม
ระบบจองห้องค้นคว้า และระบบควบคุมโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าห้องเรียน เป็นต้น 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- องค์กรควรน าสารสนเทศจากกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ให้บริการ 

มาเป็นข้อมูลป้อนกลับอีกประเภทหนึ่ง เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้ใช้ น ามาปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนา
นวัตกรรมต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
-  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากร 
 ภายในหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถสูง สามารถสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร 

2. บุ คล าก ร ใน ต าแห น่ งต่ า ง  ๆ  ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รองรับภารกิจในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของ
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างด ี

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- องค์กรควรหาวิธีให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความ

มั่นคง และมีต าแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับโอกาสการพัฒนา 

ตนเองตามความต้องการและตามภารกิจของหน่วยงานให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 (ห้องสมุด อุปกรณ์ 
 การศึกษาและ 
 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างครบครัน

ทั้งทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ บริการสารสนเทศ 
รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และการวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการให้บริการได้อย่างเหมาะสม
และทันสมัย 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. สร้างความร่วมมือกับคณาจารย์ในการกระตุ้นและส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม
ร่วมกับสาขาวิชา การให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น  

2. ส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ
การใช้พ้ืนที่ของศูนย์บรรณสารฯ ให้ตอบสนองได้ตรงกับความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้ ใช้บริการ เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ที่มีการใช้งานอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระบบและกลไกการพัฒนา 
 ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการจัดสัดส่วนงบประมาณอย่างเหมาะสมเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเป็นอย่างดี โดยเน้นการ
ใช้งบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (61%) ให้มี
ความทันสมัย เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนานวัตกรรมบริการ 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการบริการสารสนเทศ     
และพัฒนาภาระงานต่างๆ ขององค์กร โดยนวัตกรรมเหล่านี้
ได้รับการยอมรับว่าเป็นการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อีกทั้ง
ได้รับรางวัลในระดับประเทศ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของ
ผู้ใช้บริการ เช่น การพัฒนาโปรแกรมในการติดตามที่อยู่ของตัวเล่ม
หนังสือในห้องสมุด  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบและกลไกการบริการ
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการยืมคืนทรัพยากร เช่น  

ตู้บริการยืมและคืนอัตโนมัติในบริเวณต่าง ๆ ทั้งในและนอก
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

2. มีบริการส่ง SMS เตือนผู้ใช้บริการที่ถึงก าหนดคืนหนังสือ 
ล่วงหน้า 1 วัน 

3. มีบริการยืมทางออนไลน์และน าส่งหนังสือ (Book/Document 
Delivery) แก่ผู้ใช้บริการกลุ่มอาจารย์ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับความส าเร็จของการ
จัดการข้อร้องเรียน 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ให้ความส าคัญกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยมีช่องทางหลากหลาย

ในการส่งข้อร้องเรียนและด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน เช่น 
จากปัญหาการใช้ VPN ในการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่            
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการจากภายนอก
เครือข่ายมหาวิทยาลัย ศบส. ได้ด าเนินการแก้ไขโดยเปลี่ยนไปใช้
ระบบ EZproxy ซึ่งท าให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็น
อย่างดี 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- น าข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ซึ่งตรงกับภารกิจขององค์กร มา

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (systematic) เช่น จัดให้มี
คณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข จัดเป็นวาระในการ
ประชุมของหน่วยงาน เพ่ือสร้างกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน 
และจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน เพ่ิอ
การจัดการหรือจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจากข้อ
ร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการให้
การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีบริการเชิงรุกในการให้การศึกษาและแนะน าการใช้บริการ 

เช่น จัดเตรียมข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดให้แก่อาจารย์ใหม่  
2. มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการรู้สารสนเทศได้อย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับประเภทและลักษณะสาขาวิชาของ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งตามตารางที่ก าหนดไว้และเฉพาะกลุ่มตาม
การร้องขอของผู้ใช้บริการ และมีการประสานงานกับสาขาวิชา
ในการจัดการฝึกอบรม 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- กระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม โดยเพ่ิมมาตรการจูงใจ

และวิธีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  ประสิทธิภาพของเครื่อง 
 คอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่ายที่ให้บริการภายใน
ศูนย์บรรณสารและ 

 สื่อการศึกษา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และระบบเครือข่ายที่ให้บริการภายในศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ (ทุกวัน) โดยมีการรายงานผลและ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

2. มีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย
ให้บริการ เช่น iPAD, iPod, เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, Quicktionary, 
CyberDict และ eBook Reader 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรหาวิธีการสร้างความร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในการ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ประสิทธิภาพของ 
 โสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ

ตามภารกิจมหาวิทยาลัย 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัยเพ่ือให้การบริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตอบสนองตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยการ

ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการและความพึงพอใจอย่าง
สม่ า เส มอ  เพ่ื อน าข้ อ มู ลม าป รับ ป รุ งก ารท างาน ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งติดตามเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- จัดอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมให้เพียงพอ เพ่ือรองรับภาระงาน

ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งภายในศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาและทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

●  จุดแข็ง (Strengths) 

1. สามารถปฏิบัติงานสนองตอบภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างหลากหลายด้วยการใช้ศักยภาพของ
บุคลากร และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

2. มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอ่ืน ๆ 
เช่น การพัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือเพ่ือใช้บริการต่าง ๆ แทนบัตรนักศึกษา และการประดิษฐ์
และติดตั้งเครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัตโนมัติผ่านโปรแกรมระบบจองห้องค้นคว้า 

3. มีการพัฒนาและให้บริการฐานข้อมูลที่หลากหลายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ 
ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา ฐานข้อมูลคลังปัญญา มทส. ฐานข้อมูลคลังข้อสอบ
ออนไลน์ และฐานข้อมูลเอกสารประกอบการสอนออนไลน์ 

4. มีทรัพยากรสารสนเทศ บริการสารสนเทศที่ครบครัน และมีพ้ืนที่ให้บริการที่สวยงาม ทันสมัย มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
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5. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศ 

6. มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดการใช้พลังงานโดยเข้าร่วมโครงการ Green Office 

●  เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ในด้านอาคารสถานที่ สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้เป็นจ านวนมาก จึงควรพัฒนาพ้ืนที่ให้มีการใช้งาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพในรูปแบบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เช่น การจัดพ้ืนที่ใน
รูปแบบการท างานกลุ่ม (Co-working space) การเพ่ิมจุดต่อเชื่อมปลั๊กไฟ ตลอดจนหาแนวทาง
กระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงตัวนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้บริการต่าง ๆ ที่
จัดเตรียมให้อย่างเต็มที ่

2. ควรมีข้อมูลย้อนหลังที่แสดงถึงพัฒนาการหรือแนวโน้มที่ดีของการด าเนินการในทุก ๆ ตัวบ่งชี้ 

●  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

- นักศึกษา 
1. นักศึกษาเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงนักศึกษามากขึ้น อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
2. นักศึกษามคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

- บุคลากร 
    มีบรรยากาศการท างานแบบพ่ีน้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
โครงร่างองค์กร 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การก าหนดกลุ่มลูกค้าควรพิจารณาจากความสามารถในการ

ให้บริการขององค์กร และการหาความต้องการ/ความคาดหวัง
ของลูกค้าควรได้จากการท า VOC ในแต่ละกลุ่ม 

2. การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ควรมองอุปสรรคในการ
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 

3. การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ควรวิเคราะห์จาก
ความสามารถและสิ่งแวดล้อม (รวมถึงเครื่องมือ นโยบาย 
บุคลากร) ที่สามารถท าให้การบรรลุวิสัยทัศน์เป็นไปได้อย่างดี 

4. การก าหนดคู่ความร่วมมือ ควรหาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่สามารถท าหรือช่วยเหลือให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้เร็ว 
เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายต่าง ๆ เป็นต้น และควรหาคู่ความ
ร่วมมือมาช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ได้โดยเร็วและประหยัด
ทรัพยากร 

5. องค์กรควรหาระบบการปรับปรุงการด าเนินการโดยใช้เครื่องมือ
การบริหาร เช่น PDCA Lean SixSigma หรือ ISO เป็นต้น  
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ ระยะ 5 ปี 

(2560-2564) ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การวางแผนกลยุทธ์ควรมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนใน

รูปแบบของ KPI ควรมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการ มีการวิเคราะห์อัตราก าลัง ภาระงาน และ
งบประมาณ ในการปฏิบัติตามแผนงานนั้นเพ่ือการบรรลุตาม
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. การแก้ไขปัญหางานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ท าได้อย่างรวดเร็ว แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยมีการรวม 
การจัดการใหม่ และการท าให้ง่ายขึ้น 

2. การใช้สารสนเทศของผู้รับบริการมาปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

เช่น นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ในการรับฟังเสียง
ของผู้รับบริการและมีการตอบสนองกลับอย่างรวดเร็ว 

2. การรวบรวม วิเคราะห์สารสนเทศที่ได้จากผู้รับบริการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ของศูนย์ฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความผูกพันกับองค์กร 
2. มีการสร้างคู่มือปฏิบัติงาน ส าหรับอ้างอิงการปฏิบัติงาน และ  

คู่มือให้พนักงานสามารถท างานทดแทนกันได้ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ที่

สอดคล้องกับภารกิจ 
2. การมีโครงการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรมีความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและพอเพียง (เปลี่ยนทุก 3 ปี) 
2. มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ และรูปแบบ

การให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
ที่ เปลี่ยนไปของผู้ รับบริการในแต่ละกลุ่ม เช่น นักศึกษา 
คณาจารย์ และพนักงาน เป็นต้น 

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์ควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่ว่าสามารถตอบสนองความต้องการ
หลักของผู้รับบริการตามที่กล่าวไว้ในโครงร่างองค์กรหรือไม่ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การรักษาความปลอดภัย 
 ของไซเบอร์ (Cyber Security) 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ สามารถแก้ไขปัญหาด้านความ 

ปลอดภัยระบบเครือข่ายได้อย่างทันท่วงที 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านความปลอดภัยอยู่เป็นระยะ 

เพ่ือให้ผู้ใช้งานรับทราบข้อมลูข่าวสาร  
3. มีเครื่องมือส าหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบ

เครือข่ายอย่างครบถ้วน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการด้านการรักษาความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
2. การสร้างระบบส ารองการเก็บข้อมูลและระบบการเข้าถึงข้อมูล

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3. เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลากหลาย ท าให้ผู้ใช้งาน

ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

●  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

- นักศึกษา 
1. นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี   
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ล่าช้า และไม่ทั่วถึง เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่ทราบข้อมูลด้านการ

บริการจากศูนย์คอมพิวเตอร์  
3. นักศึกษาต้องการให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรภาพ โดยเฉพาะในช่วงการ

ลงทะเบียนเรียน 

- บุคลากร 
 มีบรรยากาศการท างานที่ดี แต่มีความล่าช้าในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ 
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กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มที่ 3 : ศูนยน์วัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสถานพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
โครงร่างองค์กร  
1. ลักษณะขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลากรมีความเข้าใจในบริบทที่ส าคัญขององค์กรเป็นส่วนใหญ่ 
2. ความชัดเจนของสมรรถนะหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

ของหน่ วยงานที่ สนั บ สนุ น วิ สั ยทั ศน์ และพั นธกิ จของ
มหาวิทยาลัย 

3. การวิเคราะห์สินทรัพย์เชิงกายภาพ ที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ให้ บ รรลุ วิ สั ยทั ศน์ แ ล ะ พั น ธกิ จที่ ข อ งห น่ วย งา น และ
มหาวิทยาลัย 

4. ความชัดเจนของโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของหน่วยงาน 

5. การวิเคราะห์ความต้องการหลักโดยจ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดการจัดบริการให้ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6. การระบุบทบาทหน้าที่ การเข้ามามีส่วนร่วมและช่องทางการ
สื่อสาร ระหว่างผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือกับหน่วยงานมี
ความชัดเจน  

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ข้อมูลการวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพ่ือ

น าไปสู่การก าหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ความเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินงานของหน่วยงานกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
2. สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 

1. การวิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ ในอนาคต ที่อาจ
ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

2. การน าผลการประเมินของหน่วยงาน มาใช้ในการก าหนดแนว
ปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การระบุคู่ เทียบ และประเด็นการเทียบของหน่วยงานกับ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีพันธกิจใกล้เคียงกัน เพ่ือใช้เป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานให้สามารถตอบสนองการ
แข่งขันในอนาคต  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์แข่งขันของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ
จะสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและสังคมในอนาคต 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการ และปรับแผนทุก ๆ 6 เดือน 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

และการน าระบบคุณภาพพ้ืนฐานของไทย (TFQS) มาใช้ มี
ความชัดเจน สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ 

3. มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องมหาวิทยาลัยและบริบทขององค์กร มีแผนบริหาร
ความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล   

4. มีผลการด าเนินงานส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ทบทวนแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผน
ที่สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสนับสนุน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. ทบทวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมภารกิจที่ศูนย์ฯ
รับผิดชอบ 

3. ทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ที่ ให้ เป็นไปเพ่ือพัฒนา
องค์กร 

4. ทบทวนการเสนอข้อมูลใน SAR ให้แสดงถึงแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานเพ่ือมุ่งสู่หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ที่มีความ
ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

5. การน าเสนอข้อมูลหรือสถานการณ์บ่งชี้เกี่ยวกับผลจากการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต่อเนื่อง 3 ปี 
สามารถแสดงถึงแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 

6. ศูนย์ฯ มีความพยายามในการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ แต่ยัง
ไม่มีสารสนเทศที่เพียงพอในการบ่งชี้ว่าการรวบรวมและจัดเก็บ
ความรู้มีประสิทธิผลและส่งผลต่อผลลัพธ์การด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ อย่างไร 

7. มีตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงคุณภาพและคุณค่าของสื่อต่อการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียนน้อย 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ช่องทางการจัดเก็บข้อมูลป้อนกลับ มีความหลากหลาย 

ตอบสนองความแตกต่างของวิธีการให้ข้อมูลของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการ
ให้บริการมีความเป็นรูปธรรมและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3. มีการน ามาตรฐานระบบคุณภาพพ้ืนฐานของไทยมาใช้เป็น
แนวทางในการติดตามประเมินผลการให้บริการ 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

4. ทบทวนการออกแบบการส ารวจความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับโดยการจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ชัดเจน จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรงประเด็น 

6. การจัดการข้อร้องเรียนยังอาจไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. การก าหนดเกณฑ์คุณภาพและความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก จะช่วย
ให้เกิดการเทียบเคียงการพัฒนาได้ 

8. การรวบรวมข้อมูลและผลลัพธ์เชิงคุณภาพจะสามารถน ามาใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ
ศูนย์ฯ ได้อย่างคุ้มค่าและส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (คุณค่าอันเป็นผลจากสมรรถนะหลัก) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในระยะยาว 

และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงาน
ด าเนินการได้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 

2. การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังคนในระยะยาว และการปฏิบัติ
ตามระเบียบขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

3. การก าหนดสมรรถนะการปฎิบัติงานของบุคลากร และสื่อสาร
ไปยังบุคลากรอย่างทั่วถึง สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากร
ตามความต้องการจ าเป็นของหน่วยงานอย่างแท้จริง 

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหาร
จัดการเพื่อส่งเสริมความสุข และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การน าข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรไปใช้
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล จะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
หน่วยงาน 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในทางปฏิบัติยัง
เป็นการประเมินปริมาณงาน ไม่ใช่การประเมินตามสมรรถนะที่
ก าหนดไว้ 

3. การแสดงข้อมูลหรือสถานการณ์บ่งชี้ เกี่ยวกับผลจากการ
บริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมความสุข และสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ปี  จะช่วยให้ทราบ
แนวโน้มคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 

4. ทบทวนการหมุนเวียนบุคลากรให้ เป็นไปเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพและสร้างแรงจูงใจ เพ่ือช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของหน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จุดแข็ง (Strengths) 

1. แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสน เทศและการสื่ อสารของ
มหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดทิศทางของการ
วางแผนจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านสื่อการศึกษา 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านสื่อการศึกษา เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน มีความ
หลากหลายครอบคลุมหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งตอบสนองความแตกต่างของ
ผู้เรียน 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การก าหนดเกณฑ์ความพอเพียงเกี่ ยวกับสื่ อการศึกษา 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการเรียนรู้
จะช่วยสนับสนุนการวางแผนจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

2. การแสดงข้อมูลหรือสถานการณ์บ่งชี้ เกี่ยวกับผลจากการ
บริหารจัดการตามข้อก าหนดมาตรฐานของของหน่วยงาน 
อย่างน้อย 3 ปี  จะช่วยให้ทราบแนวโน้มคุณภาพของสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การฝึกปฏิบัติการส าหรับ 
 นักศึกษา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การก าหนดนิยามหรือขอบเขตของ “การฝึกปฏิบัติการส าหรับ

นักศึกษา” ให้ชัดเจน จะสนับสนุนให้งานประจ าที่ปฏิบัติอยู่
เกิดคุณค่าต่อการขับเคลื่อนหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

2. ทบทวนกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ “การฝึกปฏิบัติการ
ส าหรับนักศึกษา” 

3. การแสดงข้อมูลเนื้อหาสาระ และแผนการฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 
3 ปี จะช่วยให้ทราบถึงการด าเนินงานที่ครอบคลุมหลักสูตร/
การจัดการเรียนการสอนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

4. ไม่พบข้อมูลเกี่ ยวกับเครื่องมือ วิธีการ และเกณฑ์  การ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และการสอนของผู้สอน
ฝึกปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การด าเนินงานส านักพิมพ์ จุดแข็ง (Strengths) 
1. ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีส่งเสริม

ให้ระบบและกลไกการบริหารจัดการส านักพิมพ์มีความชัดเจน 
และเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. มีการก าหนดระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานของ
ส านักพิมพ์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การแสดงข้อมูลหรือสถานการณ์บ่งชี้ เกี่ยวกับผลจากการ

บริหารจัดการส านักพิมพ์ อย่างน้อย 3 ปี  จะช่วยให้ทราบ
แนวโน้มคุณภาพของการด าเนินงานส านักพิมพ์ 

2. พบการเก็บรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มคณาจารย์เพียง
กลุ่มเดียว ดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มผู้มี
ส่วนเสียส่วนเสียที่มากกว่า 1 กลุ่ม จะได้ข้อมูลที่หลากหลาย
เพียงพอต่อการน าไปใช้วางแผนพัฒนาส านักพิมพ์ 

3. ไม่พบข้อมูลค่าเป้าหมายผลส าเร็จของแผน และการน าผลงาน
ไปใช้/จ าหน่าย 

4. การก าหนดเกณฑ์ความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อการด าเนินงานของส านักพิมพ์จะช่วยให้เกิดการเทียบเคียง
การพัฒนาได้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการน าข้อมูลความต้องการของผู้ รับบริการที่ มี ต่อสื่ อ

ประชาสัมพันธ์ ไปใช้วางแผน ก าหนดเป้าหมาย และแนวทาง
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

2. มีการก าหนดระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานของการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การก าหนดขอบเขตของสื่อการศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์ให้

ชัดเจน อาจช่วยลดความซ้ าซ้อนของภาระงานได้และจะช่วยให้
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 

2. การแสดงข้อมูลหรือสถานการณ์บ่งชี้เกี่ยวกับผลของการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ปี  จะช่วยให้ทราบแนวโน้ม
คุณภาพของการด าเนินงาน และน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อมูลการวางแผนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

3. ไม่ พ บ ข้ อมู ล ค่ า เป้ าห ม ายผลส า เร็ จ ขอ งแผน ผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 

4. การก าหนดเกณฑ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์จะช่วยให้เกิดการเทียบเคียงการพัฒนาได้ 
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●  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

1. การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และก าหนดคู่เทียบ เพ่ือพิจารณาก าหนดประเด็นเพ่ือเทียบในบาง
ภารกิจหรือบางประเด็นกับหน่วยงานอื่น เพ่ือน าผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุง 

2. การให้ข้อมูลส าคัญและครบถ้วนในโครงร่างองค์กร และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย จะช่วยสนับสนุนให้เห็นความสามารถหลักของศูนย์นวัตกรรมฯ 

3. การวางแผนอัตราก าลังทดแทน การพัฒนาและเตรียมคนระยะยาวจะสนับสนุนให้ศูนย์นวัตกรรมฯ
ด าเนินการ เพ่ือรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนในอนาคตได้ 

4. การชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน การให้บริการสายด่วน (hotline) 
และเข้าถึงระบบให้บริการออนไลน์ที่สะดวกมากขึ้น จะสนับสนุนคุณภาพการให้บริการของศูนย์
นวัตกรรมฯ ได้อย่างชัดเจน 

5. การก าหนดเวลาการให้บริการให้สอดคล้อง (Matching) กับความต้องการของกลุ่มลูกค้า จะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการมากยิ่งขึ้น 

6. การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาโครงการนวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกัน 

7. ศูนย์ฯ อาจทบทวนนิยามและเป้าหมายของ “นวัตกรรม” เพ่ือให้มีขอบเขตที่กว้างขึ้นและ
สอดคล้องกับทิศทางใหม่ของการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และสังคมการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปประเทศ (นวัตกรรม อาจครอบคลุมทั้งในมิติของ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ สื่อที่เป็นทั้งดิจิตอล สื่อเพ่ือการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ และสื่อ
ส าหรับ social lab เป็นต้น 

2. ศูนย์กิจการนานาชาต ิ

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
โครงร่างองค์กร 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน บุคลากรอาวุโสมี

ประสบการณ์ในการท างานและการแก้ปัญหา ขณะที่บุคลากร
หนุ่มสาวมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกันได้อย่าง
ลงตัว 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ความเข้าใจหน่วยงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุก

บริบทในโครงร่างองค์กรจะมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนใน
องค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่สร้างไว้ 

2. ทบทวนภาพรวมของ OP เพ่ือให้เข้าใจตนเองตั้งแต่ สมรรถนะหลัก 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ 
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ และการสร้างความสัมพันธ์ บริบท
ความท้าทายและความได้เปรียบทางการแข่งขันบุคลากร 

3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเชิงกลยุทธ์และการมอง
เชิงระบบ 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานมาจากการทบทวน SWOT 

และสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ผู้บริหารหน่วยงานเป็นกลไกส าคัญในการน าองค์กรอย่างมี

วิสัยทัศน์ และท าให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนกลยุทธ์
ที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ 

2. การสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานเกิดจากการใช้สมรรถนะหลัก
ขององค์กรอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ทบทวนการก าหนดประเด็นความเสี่ยง 
4. การรายงานหลักธรรมาภิบาลให้เป็นการมองเชิงระบบที่เน้น

พฤติกรรมที่เป็นจริงตามระเบียบข้อบังคับปฏิบัติ กฏหมายที่
ระบุไว้ใน OP 

5. ทบทวนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร 
6. ความต่อเนื่องของนโยบายและแผนกลยุทธ์  
7. การส่งเสริมและสนับสนุนที่ส าคัญจากผู้บริหารสูงสุดระดับ

มหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานต้องเร่งทบทวนว่าอะไรเป็นนโยบาย 
หรือปั จจั ยส าคัญ ที่ ต้ อ งการจากผู้ บ ริห ารสู งสุ ด ระดั บ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถผลักดันกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์
ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยได้  

8. ทบทวนกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี และระยะกลาง ระยะยาว โดย
เน้นการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท้าทาย 

9. พัฒนาความสามารถนักศึกษาในระดับนานาชาติ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของศูนย์ และน า

ผลที่ได้ไปปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ระบบแจ้งเตือนเมื่อวีซ่าใกล้
หมดอายุ และการเพ่ิมช่องว่างการปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษา
ต่างชาติและนักศึกษาไทย ผ่าน Social network 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ จะท าให้หน่วยงาน
สามารถใช้ข้อมูลป้อนกลับในการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผน
ปฎิบัติงานได้อย่างมีทิศทาง 

2. การส่งเสริมให้ เกิดความเป็นนานาชาติ เป็นสิ่ งที่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยควรพิจารณา เช่น การสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายบอกต าแหน่งสถานที่ หรือหอพัก
นักศึกษานานาชาติ และการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการให้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่ อสารได้จะช่วย
ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้
อย่างชัดเจน (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. แผนพัฒนาบุคลากรจะท าให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพ

ของตน จากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาตนเองและ career path แต่ด้วย
ปริมาณงานที่มากเทียบกับจ านวนบุคลากรเพียง 5 คน ท าให้
ไม่มีเวลาในการพัฒนา 

2. ผู้บ ริห ารหน่ วยงาน เป็ นกลไกส าคัญ ในการน าองค์กรสู่
ความส าเร็จอย่างมีทิศทาง หลายครั้งพบว่าผู้บริหารขาดความ
เชื่อมั่นในการท างานอย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถน า
องค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้ 

3. สัดส่วนของปริมาณงานต่อจ านวนบุคลากรมีสูงและข้อจ ากัด
ด้านการผลักดันของผู้บริหารท าให้หน่วยงานไม่สามารถใช้
บุคลากรขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
อย่างเต็มที ่
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม

นานาชาติและการรายงาน
ผลการด าเนินกิจกรรม
นานาชาต ิ

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมนานาชาติ 
2. มีการรายงานตามข้อก าหนด เช่น รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

ทุกไตรมาส 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องมาจากการก าหนด

ข้อมูลส าคัญ การวางแผน การจัดเก็บ การวิเคราะห์ และการ
น าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

2. การก าหนดตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับผลการด าเนินงานที่
ต้องการวัด ที่สะท้อนถึงคุณภาพและคุณค่าของการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การจัดกิจกรรมสนับสนุน
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ที่หลากหลาย เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ การจัด
กิจกรรมวันนักศึกษานานาขาติ การจัดโครงการอาเซียนสู่สังคม 
เป็นต้น 

2. มีการสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การจัดกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานต้องเกิดจาก

แผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น การเก็บข้อมูลการ
ปฏิบัติงานและการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงเป็น
สิ่งจ าเป็นเพื่อให้เกิดระบบและกลไกที่ชัดเจน 

2. การสอบถามความพึงพอใจเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แต่การหาข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
บัณฑิต จะเป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะท าให้การด าเนินงาน
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย 

3. จัดท าโปรแกรมเชิงบูรณาการนานาชาติร่วมกับหน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอก 
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●  ข้อเสนอแนะ 

1. การทบทวนแผนกลยุทธ์ควรพิจารณาจากความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. การทบทวนวิธีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับ   
3. การจัดการความรู้ ไม่ได้มาจากความต้องการของบุคลากร ซึ่งเป็น strategic management  
4. การจัดการความรู้เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาองค์กร (ไม่ใช่เพื่อพัฒนาชิ้นงาน) 
5. การรวบรวมข้อมูลยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้จ าแนกตามกลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ 
6. ความเข้าใจที่มีต่อระบบคุณภาพระบบนี้ 
7. การไม่ได้ก าหนดคู่เทียบหรือเป้าหมาย เพ่ือน าผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุง 
8. การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ควรน าเสนอในเชิงองค์รวม 
9. การเขียนประเด็นความท้าทายในโครงร่างองค์กรจะเชื่อมไปสู่กลยุทธ์ของหน่วยงาน 
10. การเขียนโครงร่างองค์กรควรเขียนให้เห็นกระบวนการและผลของการด าเนินงาน 
11. หน่วยงานควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และการเข้าสู่ career path 
12. หน่วยงานควรส่งเสริมความเป็นนานาชาติโดยมองผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษากลุ่มใหญ่ 

3. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
โครงร่างองค์กร จุดแข็ง (Strengths) 

1. เป็นต้นแบบของสหกิจศึกษาของประเทศ 
2. นโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในการให้บริการสหกิจ

ศึกษาของทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท าให้สามารถสร้าง
ความเชี่ยวชาญ ความช านาญและใช้ทรัพยากรในการบริหาร
และจัดสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผลเมื่อเทียบกับการ
บริหารโดยแต่ละหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

3. ความร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษา
รูปแบบสหกิจศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

4. เครือข่ายกับสถานประกอบการทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือให้สามารถระบุ

สถาบันคู่แข่งที่มีการจัดสหกิจศึกษา และเพ่ือให้สามารถระบุ
มิติและระดับการเป็นผู้น า เพ่ือให้บุคลากรผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่ทางการมีความเข้าใจตรงกัน ซึ่ง
เป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญในการร่วมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
แบบสหกิจศึกษา 

2. การศึกษาวิเคราะห์การจัดสหกิจศึกษาส่งผลต่อคุณภาพและ
ความสามารถในการท างานได้ของบัณฑิต (employability) 

3. การพัฒนาระบบงานที่ส่งเสริมความพร้อมในการท างานของ
บัณฑิต จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการท างานได้
ของบัณฑิตตลอดชีวิต (Life long learning employability)  

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารและจัดการ

ของผู้บริหารหน่วยงาน 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. การบริหารและจัดการภายใต้แผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง 

และแผนพัฒนาบุคลากร และหลักธรรมาภิบาล และมีการวัด
และประเมินผล 

2. ผลการด าเนินการส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การรวบรวม ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ส าคัญของ

การจัดสหกิจศึกษาระหว่างบุคลากร ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่า อันน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมการ
จัดสหกิจศึกษา  

2. การรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศเพ่ือแสดงแนวโน้มของผล
การด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. การรวบรวม จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับจาก

ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารและจัดการสหกิจศึกษา  

2. สารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
แผนปฏิบัติการที่เหนือกว่าที่เกณฑ์ที่ก าหนด 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของ

ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
2. การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบซึ่งเป็น

ส่วนสนับสนุนที่ส าคัญของการเป็นผู้น าสหกิจศึกษาตามที่
คาดหวัง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การวางแผนและวิเคราะห์อัตราก าลัง ระบบและกลไกการสรรหา

และคัดเลือกบุคลากร และระบบการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การจัดท า competency model เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

ท างานของบุคลากร 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การพัฒนานักศึกษา จุดแข็ง (Strengths) 

- การด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เช่น การให้ค าปรึกษา 
ทางวิชาการที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา การจ้างงานและการได้งาน 
กิจกรรม Industry-Based Special Short Courses การรวบรวม
สารสนเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์จากผู้ใช้
บัณฑิต 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การติดตามและประเมินผลจากศิษย์ เก่ า เพ่ื อประเมิน

ความสามารถในการท างานได้ขณะเริ่มเข้าสู่อาชีพแล้วและ
ขณะศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การด าเนินงานสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ระบบการจัดสหกิจศึกษาตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลความ

ต้องการ การเตรียมความพร้อม กระบวนการบริหารและจัดสหกิจ
ศึกษา การติดตามและประเมินผล การพัฒนาอาชีพ และการ
พัฒนาปรับปรุง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การก าหนดคู่เทียบเพ่ือให้สามารถประเมินล าดับการแข่งขัน 

และสารสนเทศในการจ าแนกกลุ่ มผู้ เรียน  รวมทั้ งการ
ประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับคู่เทียบชั้นน าของประเทศ 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การด าเนินงานสหกิจศึกษา
นานาชาต ิ

จุดแข็ง (Strengths) 
- ระบบการจัดสหกิจศึกษาตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลความ

ต้องการ การเตรียมความพร้อม กระบวนการบริหารและจัดสหกิจ
ศึกษา การติดตามและประเมินผล และการพัฒนาอาชีพ และ
การพัฒนาปรับปรุง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การก าหนดคู่เทียบเพ่ือให้สามารถประเมินล าดับการแข่งขัน 

และสารสนเทศในการจ าแนกกลุ่ มผู้ เรียน  รวมทั้ งการ
ประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับคู่เทียบชั้นน าของประเทศ 

2. ความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพ่ือให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนางานสหกิจศึกษาอย่างเป็นระบบ 

●  ข้อเสนอแนะ 

1. การรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการและความหวังของผู้เรียนสหกิจศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งศิษย์เก่า และวิธีสนองตอบความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม   

2. การก าหนดสมรรถนะหลักเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์และคุณค่าของสมรรถนะหลักในการพัฒนา
และยกระดับความสามารถในการจัดสหกิจศึกษา 

3. การก าหนดประเด็นท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีความส าคัญในการก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายเพ่ือสร้างความสามารถทางการแข่งขัน 

4. การบริหารและจัดสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังแต่ละกลุ่มเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการท างานได้อย่างมีคุณภาพของบัณฑิต 

5. การรวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ของสหกิจศึกษาต่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ของบัณฑิต และการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่สะท้อนถึงคุณค่าของการจัดสหกิจศึกษาต่อ
ผู้ เรียน เช่น ความสามารถในการท างานได้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต (employability) 
ความสามารถและทักษะความเป็นสากล เป็นต้น 

6. การรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในอนาคต ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือลดความไม่พึงพอใจ เพ่ือเพ่ิม
ความผูกพันของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

7. การปรับปรุงข้อค าถามหรือแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์การ
น าไปใช้ประโยชน์ 

8. ระบบการแจ้งหรือแสดงสถานะข้อมูลจ านวนผู้สมัครงานในภาพรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ของนักศึกษา 

9. การปรับภาคการศึกษาตามอาเซียนท าให้นักศึกษาขาดโอกาสในการได้งานท า 
10. ช่องทางหรือวิธีการตอบกลับด้านการบริการอย่างทันท่วงที 
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4. สถานพัฒนาคณาจารย์ 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
โครงร่างองค์กร  
1. ลักษณะขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 

1. การวิเคราะห์สินทรัพย์เชิงกายภาพ และสินทรัพย์ทางปัญญา 
ที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

2. ความชัดเจนของโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนวสิัยทัศน์และพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

3. มีการระบุบทบาทหน้าที่ และช่องทางการสื่อสาร ระหว่างผู้ส่งมอบ 
และคู่ความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กับ
หน่วยงาน  

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ทบทวนพันธกิจของหน่วยงานให้สามารถสนับสนุนวิสัยทัศน์

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. ข้อมูลการวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพ่ือ

น าไปสู่การก าหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

3. การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินงานของหน่วยงาน
กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จะสนับสนุนขอบเขตการด าเนินงานของศูนย์ที่
ชัดเจนมากข้ึน 

4. การวิเคราะห์ความต้องการหลักโดยจ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จะสามารถน าไปใช้ในการก าหนดการจัดบริการให้
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
แท้จริง 

5. แนวปฏิบัติที่มีความชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วม
ของผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
2. สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 

- การมีความร่วมมือกับองค์กร The Higher Education Academy 
(HEA) แห่งสหราชอาณาจักร สนับสนุนให้หน่วยงานมีความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ต่อคู่แข่ง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การวิเคราะห์ความท้าทายของหน่วยงาน สังคม เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี ฯลฯ ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและ
ด้านลบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานจะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถวางแผนการด าเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. การระบุคู่ เทียบ และประเด็นการเทียบของหน่วยงานกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีพันธกิจใกล้เคียงกัน เพ่ือใช้เป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานให้สามารถตอบสนองการ
แข่งขันในอนาคต  

3. การวิเคราะห์สภาวการณ์แข่งขันของหน่วยงานเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและสังคมในอนาคต 

4. การน าผลการประเมินของหน่วยงาน มาใช้ในการก าหนดแนว
ปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการก ากับ ติดตาม แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และทันเวลา

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. กลไกของการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานมีความ

ชัดเจน และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานระยะยาวที่มี

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน จะช่วยสนับสนุน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสู่ความเป็นมืออาชีพ 

2. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในระยะยาว จะ
ช่วยส่งเสริมพันธกิจของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
3. ทบทวนการวิ เคราะห์ความเสี่ ยงให้ครอบคลุมภารกิจที่

หน่วยงานรับผิดชอบ 
4. ทบทวนความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับหลักการจัดการ

ความรู้และกระบวนการจัดการความรู้ที่มาจากความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไปเพ่ือพัฒนาคณาจารย์สู่ความ
เป็นมืออาชีพตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 

5. การเสนอข้อมูลใน SAR ให้แสดงถึงแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ในภาพรวมเพ่ือมุ่งสู่หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ที่มีความ
ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

6. การน าเสนอข้อมูลหรือสถานการณ์บ่งชี้ ของผลจากการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต่อเนื่อง 3 ปี 
ที่ จะชี้ ให้ เห็นถึงการเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ องของ
หน่วยงาน สามารถแสดงถึงแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ช่องทางการจัดเก็บข้อมูลป้อนกลับ มีความหลากหลาย 

ตอบสนองความแตกต่างของวิธีการให้ข้อมูลของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอบเขตของข้อมูล

ป้อนกลับ การวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ชัดเจน จะสะท้อนประเด็นที่ต้องปรับปรุงอย่าง
แท้จริง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งจะ
ส่งเสริมให้การด าเนินงานบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน 

2. การตั้งค่าเป้าหมาย และแสดงข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี จะช่วย
แสดงแนวโน้มการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
2. มีการก าหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การก าหนดสมรรถนะที่ เชื่อมโยงสู่การจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรของหน่วยงานในระยะยาว และแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการได้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 

2. การน าข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเอง และสมรรถนะของ
บุคลากรที่หน่วยงานก าหนด ไปใช้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะยาว จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรตามความ
ต้องการจ าเป็นของหน่วยงานอย่างแท้จริง 

3. ผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สอดคล้อง
กับสมรรถนะการปฎิบัติงานของบุคลากรที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
จะสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของสถานพัฒนาคณาจารย์ 

4. การแสดงข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากร แนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม
ความสุข และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม จะส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 

5. การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และแสดงข้อมูลต่อเนื่อง 3 ปี จะช่วยให้สถานพัฒนาคณาจารย์
ทราบแนวโน้มคุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน อีกทั้ง
สามารถเทียบเคียงเพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การพัฒนาคณาจารย์ จุดแข็ง (Strengths) 

1. รูปแบบและวิธีการพัฒนาคณาจารย์มีความหลากหลาย โดยมี
ความร่วมมือกับองค์กร The Higher Education Academy 
(HEA) แห่งสหราชอาณาจักร อีกท้ังมีการนิเทศ ติดตามอาจารย์
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 

2. มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
3. ระบบการประเมินศักยภาพการสอนของคณาจารย์ใหม่มีความ

ชัดเจน โปร่งใส สามารถน าไปสู่การบรรจุ  แต่งตั้ ง และ
สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพได้อย่างแท้จริง 

4. การให้รางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่
คณ าจารย์  ด า เนิ นการอย่ างเป็ นระบบในรูปแบบของ
คณะกรรมการ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่ เชื่ อมโยงกับ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ทั้ง Professional Skill และ 
Technical Skill จะช่วยส่งเสริมให้ด าเนินการได้อย่างเป็น
ระบบและบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่หน่วยงานก าหนดไว้ 

2. การก าหนดค่าเป้าหมาย และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคณาจารย์ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี จะช่วยแสดงแนวโน้ม
การด าเนินงานพัฒนาคณาจารย์ อีกทั้งสามารถเทียบเคียงเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ในการ
พัฒนาคณาจารย์ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

3. การท างานร่วมกันระหว่างสถานพัฒนาคณาจารย์กับส านักวิชา
ต่าง ๆ ในการน าผลประเมินการสอนของคณาจารย์ไปใช้
ปรับปรุงวิธีการสอนของคณาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม จะ
สนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับนักศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. สถานพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาจารย์คุณภาพที่ตอบสนองต่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ AUN-QA 

5. การบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ของสถานพัฒนาคณาจารย์
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จะ
ช่วยเพ่ิมความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามพันธกิจ
ที่ก าหนดไว้ 
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●  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

1. การเขียนโครงร่างองค์กรควรเขียนแสดงบริบทขององค์กร กระบวนการผลของการด าเนินงานและ
ทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ 

2. ทบทวนการจัดสรรบุคลากรที่มาช่วยให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยในชั้นเรียนให้กับคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย 

3. การวิเคราะห์สิ่งสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยมีอยู่หรือจัดสรรให้ จะช่วยให้ศูนย์สามารถก าหนดแนว
ปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าหมาย 

4. หน่วยงานควรมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มีภารกิจคล้าย ๆ กัน 
5. บุคลากรสายสนับสนุนควรแสดงศักยภาพในตัวบุคคลที่มีอยู่ออกมาให้มากขึ้น 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน :  
ส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : ส านักงานอธิการบด ี 

 
สรุปจุดแข็ง (Strengths) เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2559 
หน่วยงานกลุ่มส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 17 หน่วยงาน 

 

ภาพรวมกลุ่มส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ควรพิจารณา
บางงานที่อาจต้องมีความยืดหยุ่นให้มีการด าเนินงานที่ดีข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพและการเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) แก่หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เนื่องจากตัวชี้วัดที่เขียน บางหน่วยงาน
ไม่สอดคล้องกับพันธกิจของตนเอง) รวมทั้งต้องน าระบบประกันคุณภาพมาพัฒนาการท างาน 

3. ควรก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มผลการด าเนินงาน และวางแผน
ปรับปรุง และพัฒนาระบบ 

4. การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้และประเด็นการประเมินของส่วนงานในส านักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับ
พันธกิจและการบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  

5. การรายงานผลการประเมินตนเองที่สอดคล้อง/สัมพันธ์กับโครงร่างองค์กร (Organizational 
Profile) ตามบริบท วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และควรแสดงความเห็น/วิเคราะห์ของแนวโน้มของ
การพัฒนาที่พบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพไปสู่ระบบที่
หน่วยงานต้องการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ของหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยควรมี
หน่วยงานกลางในการพัฒนาระบบประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน ที่มีผลการประเมิน
เป็นเชิงตัวเลขชัดเจนยิ่งขึ้น 

7. นอกจากมีระบบกลางในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” แล้ว ควรมีระบบกลางประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีจ านวน
เพียงพอและครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หน่วยงานนั้น ๆ ระบุไว้ หากให้แต่ละ
หน่วยงานท าการประเมินด้วยตนเอง อาจไม่มีความเป็นกลาง (Bias) ซึ่งจะได้ข้อมูลผลไม่ตรงความ
เป็นจริง และควรมีมาตรการให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินความพึงพอใจ 

8. มหาวิทยาลัยควรทบทวนการจัดอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัย
มีหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้บุคลากรมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย แต่
มหาวิทยาลัยยังไม่มีการวิเคราะห์อัตราก าลังสายสนับสนุน 
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9. ควรมีแผนและเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และจัดท า Roadmap การพัฒนา
บุคลากรแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม 

10. ควรศึกษาและปรับสวัสดิการของพนักงานด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม เช่น ค่าตอบแทนพนักงาน ค่า
สวัสดิการการรักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ค่าชดเชยหลังเกษียณอายุการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

11. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพสูงของสถานกีฬาและ
สุขภาพเพ่ือท าหน้าที่สอนภาคปฏิบัติให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่นเดียวกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

12. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนพันธกิจข้อที่ 3 ส่วนประชาสัมพันธ์ “ประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูด
นักเรียนที่มีศักยภาพสูงและมีผลการเรียนดีเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้น” เนื่องจาก ส่วน
ประชาสัมพันธ์ไม่ได้ท าหน้าที่นี้โดยตรง ซึ่งใน 5 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีหน่วยงานกลางมาท า
หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแทน 

13. ทบทวนนโยบายการปรับเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสนับสนุนให้มีพ่ีเลี้ยง เพ่ือ
เสนอแนะในการเข้าสู่ต าแหน่ง 

14. ควรก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่พักภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม โดยอาจพิจารณา
ด าเนินการให้ผู้ประกอบการภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการสร้างหอพักนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามภาคเอกชนอาจไม่สนใจ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการคืนทุน ซึ่ง
ต้องจ่ายภาษีด้วย แนวทางหนึ่ง คือ ให้ภาคเอกชนดังกล่าว ลงทุนด้านอ่ืนควบคู่กับการบริการ
หอพัก เช่น ท า community mall ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

15. เนื่องจากหลังเกษียณอายุการปฏิบัติงาน บุคลากรไม่มีสวัสดิการด้านสุขภาพที่ดีพอ มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาหาแนวทางให้มีการประกันสุขภาพระยะยาว เช่น ถึงอายุ 75 ปี เป็นต้น โดยร่วมเสีย
ค่าใช้จ่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากรที่สนใจก่อนเกษียณอายุการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจะ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย 

16. ควรมีการวิจัยสถาบันในลักษณะงานประจ าสู่งานวิจัย เพ่ือการพัฒนางาน 
17. ด้านบริการวิชาการควรน าแนวทางการฝึกอบรมของฟาร์มมหาวิทยาลัยที่มีการติดตามเกษตรกรในการ

น าผลการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์จริงและให้ค าแนะน าปรึกษาในการแก้ปัญหา 
 
 
 
 

 
 
 



 81 

หน่วยงานกลุ่มส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 17 หน่วยงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
โครงร่างองค์กร  
 ข้อเสนอแนะ 
 - การศึกษา ท าความเข้าใจและวิเคราะห์โครงร่างองค์กร โดย

ระบุสารสนเทศที่ส าคัญตามบริบทของหน่วยงาน เพ่ือช่วยในการ
ประเมินตนเองเบื้องต้น และสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาหน่วยงานได้ เช่น กรณีที่ข้อมูลที่ส าคัญบางส่วน
ขาดหายไป หรือไม่มี เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- กระบวนการพัฒนา การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ การก ากับ 

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ระบบก ากับ ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนรายบุคคล 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. การวิ เคราะห์และพัฒนาคุณ ภาพของการบริการ ตาม

กระบวนการ PDCA และน าผลมาปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือ
การปรับปรุงการด าเนินงาน 

2. การแสวงหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ตามท่ีก าหนดในโครงร่างองค์กร 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ าแนก

กลุ่มตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ข้อมูล
ป้อนกลับมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 
จุดแข็ง (Strengths) 
- การเชื่อมโยงความท้าทายเชิงกลยุทธ์กับการพัฒนาบุคลากร 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากร

รายบุคคล (Career path) และการท า Road Map การพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพให้ชัดเจน 

2. การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ของ
บุ คลากร รวมทั้ งการวิ เคราะห์ ช่ องว่ างความสามารถ 
(Competency Gap Analysis ) เทียบกับสมรรถนะบุคลากร
ตามที่หน่วยงานต้องการ เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้
ตอบสนองความต้องการ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การด าเนินงานประกัน 
 คุณภาพการศึกษาของ 
 มหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานประกัน

คุณภาพ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการน าเกณฑ์สู่การปฏิบัติ 
2. การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ และประเด็นการประเมินของส่วนงานใน

ส านักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับพันธกิจ และการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลสนับสนุนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพที่สามารถเชื่อมโยงกันทุกระบบเพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งาน  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของหลักสูตร 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาและ

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการ ให้ ตอบ สนองน โยบายและยุ ท ธศาสตร์ ขอ ง
มหาวิทยาลัย  

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การด าเนินงานประชุม 
 สภาวิชาการ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ระบบการประชุมสภาวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 

1. การรายงานผลการประเมินตนเองที่สอดคล้อง/สัมพันธ์กับโครงร่าง
องค์กร (Organizational Profile) ตามบริบท วิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน และควรแสดงความเห็น/วิเคราะห์ของแนวโน้มของ
การพัฒนาที่พบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพไปสู่ระบบที่หน่วยงานต้องการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวิเคราะห์
แนวโน้ม ผลการด าเนินงาน และวางแผนปรับปรุง และพัฒนา
ระบบ 

 

2. ส่วนสารบรรณและนิติการ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหารส่วนงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานในหน่วยงาน

เพ่ือตอบโจทย์นโยบายการให้บริการ 10 ข้อ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ควรมีการประเมินภายในส่วนงานด้านนโยบายการให้บริการ 

10 ข้อ อยู่เป็นประจ า 
2. ควรมีหลักฐานผลการด าเนินงานของระบบการปฏิบัติงานแต่

งานหลักให้ชัดเจนเพ่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และชี้ให้เห็น
แนวโน้มของการด าเนินตามระบบที่ดีข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรก าหนดกรอบของวิสัยทัศน์ให้เห็นชัดเจน เพ่ือเป็นแนว

ปฏิบัติในการบรรลุวิสัยทัศน์ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงมาก 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การประเมินความพึงพอใจ ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็น

ผู้ใช้บริการจริงในแต่ละงาน 
2. ควรมีหลักฐานผลการด าเนินงานของระบบเพ่ือเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา และชี้ให้เห็นแนวโน้มของระบบที่ดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรจัดท าระบบและกลไกของการปฏิบัติงานประจ าให้เป็นลายลักษณ์

อักษรเพื่อรองรับงานประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 
จุดแข็ง (Strengths) 
- มีคู่มือปฏิบัติงานเพื่อสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในบางงาน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรจัดท าคู่ปฏิบัติงานเพ่ือสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในทุก

งาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบรับส่งเอกสารและ 
 ควบคุมทางทะเบียน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการปฏิบัติงาน 
2. มีการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

แก่ผู้เกี่ยวข้องก่อนใช้งานจริง เพ่ือเกิดความรู้ความเข้าใจและ
เห็นประโยชน์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีหลักฐานผลการด าเนินงานของระบบเพ่ือเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมาและชี้ให้เห็นแนวโน้มของระบบที่ดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรมีการติดตามผู้ใช้งานระบบเพื่อทราบปัญหา/อุปสรรค และ

น าไปสู่การพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
2. ควรมีการท าวิจัยสถาบันในลักษณะงานประจ าสู่งานวิจัย 

(Routine to Research - R2R) เพ่ือการพัฒนางาน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระบบรับ-ส่งไปรษณีย์ จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการปฏิบัติงาน และใช้

ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีหลักฐานผลการด าเนินงานของระบบเพ่ือเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา และชี้ให้เห็นแนวโน้มของระบบที่ดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรมีการท าวิจัยสถาบันในลักษณะงานประจ าสู่งานวิจัย 

(Routine to Research - R2R) เพ่ือการพัฒนางาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การให้บริการงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 
จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการปฏิบัติงาน และใช้

ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีหลักฐานผลการด าเนินงานของระบบเพ่ือเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา และชี้ให้เห็นแนวโน้มของระบบที่ดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรมีการท าวิจัยสถาบันในลักษณะงานประจ าสู่งานวิจัย 

(Routine to Research - R2R) เพ่ือการพัฒนางาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การให้บริการยกร่างนิติกรรม 

สัญญา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 ข้อก าหนด ประกาศและ 
 ค าสั่ง 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงมาก 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีหลักฐานผลการด าเนินงานของระบบเพ่ือเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา และชี้ให้เห็นแนวโน้มของระบบที่ดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 การประสานงานด้าน 
 เลขานุการผู้บริหาร 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการปฏิบัติงาน และใช้

ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีหลักฐานผลการด าเนินงานของระบบเพ่ือเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมาและชี้ให้เห็นแนวโน้มของระบบที่ดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 
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3. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

โครงร่างองค์กร 
 ข้อเสนอแนะ 
 - การศึกษา ท าความเข้าใจและวิเคราะห์โครงร่างองค์กร โดย

ระบุสารสนเทศที่ส าคัญตามบริบทของหน่วยงาน เพ่ือช่วยในการ
ประเมินตนเองเบื้องต้น และสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาหน่วยงานได้ เช่น กรณีที่ข้อมูลที่ส าคัญบางส่วน
ขาดหายไป หรือไม่มี เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- กระบวนการพัฒนา การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ การก ากับ 

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
-  ระบบก ากับ ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนรายบุคคล 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การแสวงหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกกลุ่ม

ตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ป้อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาและตอบสนองต่อความ
ต้องการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การก าหนดสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core competency) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การวิเคราะห์ช่องว่างความสามารถ (Competency Gap 

Analysis) เทียบกับสมรรถนะบุคลากรตามที่หน่วยงานก าหนด 
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และวัดสมรรถนะของบุคลากร  

2. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและเป้าหมาย และ
การท า Road Map การพัฒนาความก้าวหน้าในสายวิชาชีพให้
ชัดเจน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การวางแผนอัตราก าลังและ 
 ภาระงานคณาจารย์ของ 
 มหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ระบบสารสน เทศส าหรับการกรอกภาระงานและการ

ประเมินผล 
2. ก าหนดภาระงานสายวิชาการท่ีชัดเจน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การก าหนดสมรรถนะ และพัฒนาระบบประเมินผลงานตาม

สมรรถนะของบุคลากร 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การสรรหาคัดเลือก  
 การบรรจุและแต่งตั้ง 
 พนักงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- กระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

ปฏิบัติการฯ ชัดเจน โปร่งใส และมีการปรับปรุงกระบวนการ
เพ่ือคัดกรองบุคลากรที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการ
ของมหาวิทยาลัย 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การพัฒนาพนักงานและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- รูปแบบการพัฒนาบุคลากรหลากหลายวิธี เช่น On the job 

training การ Rotate งาน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
2. การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ของ

บุ คลากร รวมทั้ งการวิ เคราะห์ ช่ อ งว่ างความสามารถ 
(Competency Gap Analysis) เทียบกับสมรรถนะบุคลากร
ตามที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้
ตอบสนองความต้องการ 

3. การก าหนดตัวบ่งชี้และประเด็นในการประเมินให้สอดคล้องกัน 
(ประเด็นที่ 2 อยู่ที่ข้อ 5 ตัวบ่งชี้ 1.1)  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การเสริมสร้างบรรยากาศ
การท างานที่มีความสุข 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ก าหนดนโยบายและแผนเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

น าสู่การปฏิบัติ และการวัดประสิทธิผลเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสุข จ าแนกตามกลุ่มบุคลากร และ
จ าแนกในระดับหน่วยงาน และน าผลไปพัฒนาและปรับปรุง 
เสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 การรักษาคนดีคนเก่ง 
 ให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ระบบส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าในสายวิชาการและ

กระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การศึกษาปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน 

และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 การบริหารคนสีเขียว 
 (Green HR) 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การเขียนรายงานให้เห็นกระบวนการบริหาร และพัฒนา

บุคลากรตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่พบเป้าหมาย 
กระบวนการในการพัฒนา และประเด็นในการประเมิน) 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 

1. การรายงานผลการประเมินตนเองที่สอดคล้อง/สัมพันธ์กับโครงร่าง
องค์กร (Organizational Profile) ตามบริบท วิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน และควรแสดงความเห็น/วิเคราะห์ของแนวโน้มของ
การพัฒนาที่พบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพไปสู่ระบบที่หน่วยงานต้องการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวิเคราะห์
แนวโน้ม ผลการด าเนินงาน และวางแผนปรับปรุง และพัฒนา
ระบบ 
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4. ส่วนการเงินและบัญชี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 

 ของผู้บริหารหน่วยงาน 
จุดแข็ง (Strengths) 
- กระบวนการได้มาซึ่งผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง

ในด้านการเงินและบัญชี ส่งผลให้สามารถเป็นผู้น าทีมในการ
พัฒนาระบบและกลไลการบริหารการเงินและบัญชี มาใช้เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรจัดท ารูปแบบการประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานที่

สะท้อนให้ภาพความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนางาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส่งผลต่อ

คุณภาพของการปฏิบัติงานให้ครบทุกงาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 
จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพ่ือเสริมสร้างความ

เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การควบคุมการเบิกจ่าย 
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ของมหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- กิจกรรมการควบคุมภายใน ในการปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรทบทวนกิจกรรมการควบคุมภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงที่

อาจเกิดข้ึนในกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การบริหารจัดการการเงิน

และบัญช ี
จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัย 
2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรน าขอ้มูลทางการเงินมาวิเคราะห์ โดยบูรณาการกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

2. ควรน าระบบเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมช่องทางการช าระเงินใน
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือความหลากหลาย และเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูล 
และภายในเวลาที่ก าหนด 
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5. ส่วนอาคารสถานที่ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ด าเนินงานด้าน Green Office มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ

ได้รับรางวัลระดับชาติ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- การด าเนินการและน าไปใช้ในประเด็นต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ

แนะน าไว้ในปี 2558 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
จุดแข็ง (Strengths) 
- 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- หากมีการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจจากผู้รับบริการอย่างเป็น

ระบบ จะสามารถน าข้อมูลมาพัฒนาหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการริเริ่มท าระบบ HRD ในหน่วยงานตนเอง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรส่งเสริมและพัฒนาระบบ HRD ในหน่วยงานต่อไป เพราะ

เป็นประโยชน์พัฒนาองค์กรและพนักงาน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   จุดแข็ง (Strengths) 

- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรท าแผน จัดล าดับความส าคัญ ในการบ ารุงรักษาอาคาร

สถานที่ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อ
นักศึกษา ผู้อาศัย การท างาน และการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 อาคารสถานที่ได้มาตรฐาน 
ทันสมัย ตอบสนองการใช้งาน
อย่างครบถ้วน และมีสภาพ
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่าอยู่ 

 น่าอาศัย เกิดบรรยากาศที่ดี
เหมาะสมกับเป็นเมือง
มหาวิทยาลัย (Living and 
learning Center) 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ควรท าแผนและจัดล าดับความส าคัญในการบ ารุงรักษาระบบ

สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
2. ควรมีการเก็บขยะในบางจุดที่ใช้กันมาก ให้มีความถี่ขึ้น เพ่ือ

ไม่ให้มีขยะสะสม 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรเข้มงวดและพิจารณาให้มีการก าหนดการจ่ายค่าปรับการ

ฝ่าฝืนวินัยจราจร เช่น การจอดรถในที่ห้ามจอด เป็นต้น 
2. การตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ตามอาคารต่าง ๆ ควรเลือกวันที่ไม่มี

การเรียนการสอน เพ่ือมิให้ส่งเสียงรบกวน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 การบริหารงานอาคาร

สถานที่และสาธารณูปโภค 
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
    

 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การด าเนินการเรื่องการซ่อม แม้มีแจ้งในระบบ MIS ของผู้ที่

แจ้งซ่อมทราบระหว่างด าเนินการ ควรมีป้ายแจ้งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการให้ผู้ใช้อื่น ๆ ได้ทราบด้วย 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 การบริหารจัดการงานจ้างเหมา

บริการต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรเข้มงวดการขับรถ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎจราจร และไม่ใช้

โทรศัพท์ขณะขับรถ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรให้ค าจ ากัดความ “อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้ชัดเจน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5   การเป็นต้นแบบของ
มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด 
(Green and Clean 
University) อย่างย่ังยืน  

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการด าเนินการที่เป็นต้นแบบที่ดี 
2. ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับชาติ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานในหน่วยงานอื่น ๆ  

ตัวบ่งชี้ท่ี S3 Green University 
  

 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีผลการด าเนินงานด้าน Green Office เป็นที่ประจักษ์และ

ได้รับรางวัลระดับชาติ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรด าเนินการและพัฒนาต่อไป รวมทั้งหาคู่เทียบจากที่ อ่ืน

ภายนอกด้วย 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 
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6. ส่วนพัสดุ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาลในการท างาน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ คณะท างานต่าง ๆ ควร

ด าเนินการในช่วงที่ สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

2. การด าเนินการโครงการ ควรเร่งท าตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ก าหนดกลุ่มท่ีต้องการข้อมูลย้อนกลับให้ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน ควรให้ส่วนกลาง

ด าเนินการให้ เพ่ือลด bias 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 
จุดแข็ง (Strengths) 
- พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรท าแผนพัฒนาพนักงานทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

อย่างเป็นระบบ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมเพ่ือเข้าสู่
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร

จัดการงานธุรการ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- สามารถแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและสามารถท างานทดแทน

กันได้  
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดีในอนาคต 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 มีระบบและกลไกในการ 
 จัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ตั้งเป้าหมายความส าเร็จถึงร้อยละ 100 และในปีงบประมาณ 

2560 ท าได้ส าเร็จตามเป้า 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 มีระบบและกลไกในการ 
 ตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ในปีงบประมาณ 2560 ท าได้ถึงร้อยละ 98.63 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 มีระบบและกลไกในการ 
 บริหารคลังพัสดุ 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ควรมีระบบในการประเมินความคุ้มค่าของครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง

ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
2. ควรมีแผนและเป้าหมายในการแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่ ไม่

สามารถใช้งานได้ออกจากบัญชีครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 
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7. ส่วนแผนงาน 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีส่วนในการวางแผนของมหาวิทยาลัยให้ได้ผลดี ก่อให้เกิด

ผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการจัดล าดับมหาวิทยาลัยทั้ง
ในประเทศและระดับสากลอยู่ในล าดับที่ดี 

2. มีเครือข่ายที่ดีด้านงบประมาณท้ังภายในและภายนอก 
3. หัวหน้าส่วนแผนงานได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพ่ือเชิดชูเกียรติ 

ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก  และ
เป็นที่ยอมรับและได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่ายการวางแผน
ระดับอุดมศึกษา 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ท าความเข้าใจและศึกษาระบบประกันคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรหาวิธีให้ได้ข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ(บุคคลภายนอก

และผู้บริหาร) อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- บุคลากรได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยเป็น

ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรท าแผนพัฒนาพนักงานทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

อย่างเป็นระบบ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมเพ่ือเข้าสู่
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ประสิทธิภาพและ
 ประสิทธิผลของกระบวนการ
 วางแผนติดตามและ 
 ประเมินผล 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ประสิทธิภาพและ 
 ประสิทธิผลของการ 
 ด าเนินงานด้าน 
 งบประมาณของ 
 มหาวิทยาลัย 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- สามารถปรับตัวสู่การจัดสรรงบประมาณระบบใหม่ เช่น ผ่าน

จังหวัด กลุ่มจังหวัด ได้อย่างเหมาะสม 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ประสิทธิภาพและ 
 ประสิทธิผลของงานวิจัย 
 สถาบัน 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีข้อมูลผลความส าเร็จในการด าเนินการด้านวิจัยสถาบัน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต หลังจากจบ 1 ปี เพราะบางหลักสูตรอาจได้
งานท าหลังจบเกิน 1 ปีแล้ว 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ประสิทธิภาพและ 
 ประสิทธิผลของการจัดท า 
 สารสนเทศมหาวิทยาลัย 
 เพื่อให้บริการ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เพ่ือการเข้าใช้งานสารสนเทศ

มหาวิทยาลัย และเก็บสถิติการเข้าใช้งานอย่างเป็นระบบ 
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8. ส่วนกิจการนักศึกษา 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ควรก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้เหมาะสมและท้าทายขึ้น 

การก าหนดเป้ าหมายอาจพิจารณาก าหนดเป็นร้อยละ 
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนทุกปี 

2. ควรร่วมกับส่วนแผนงาน ส านักวิชาต่าง ๆ เพ่ือศึกษาวิจัย
ความส าเร็จของบัณฑิต (ศิษย์เก่า) ทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ส่วนกิจการนักศึกษาได้ริเริ่มโครงการใหม่ที่น่าสนใจหลาย

โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในเสนอแนะในปี 2558 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรมีความสามารถและทุ่มเทให้กับการท างาน มีความรัก

องค์กร 
2. บุคลากรได้เข้าสู่ต าแหน่งช านาญการและอยู่ในกระบวนการอีก

จ านวนหนึ่ง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรวางแผนและเป้าหมายในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ

ส าหรับบุคลากร 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. การประเมินบุคลากรของหน่วยงาน ควรครอบคลุมภาระงาน
ตามบริบทของหน่วยงานจริง 

2. เนื่องจากจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควรมีการ
วิเคราะห์อัตราก าลังที่เหมาะสมกับหน่วยงานและปริมาณงานที่
เพ่ิมข้ึน 

3. ผู้ที่ผ่านระดับต าแหน่งช านาญการขึ้นไป ควรเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จุดแข็ง (Strengths) 

- ระบบหอพักแบบ Living and Learning Center 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่อาศัยในหอพักของ

มหาวิทยาลัย ควรก าหนดจ านวนนักศึกษาที่เหมาะสม และ
ประเมินผลระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานได้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากการ
ประเมินความพึงพอใจที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 

2. ควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ การบริการ และสวัสดิการนักศึกษา 

3. ควรวางแผนและมีเป้าหมายดูแลนักศึกษาที่อยู่หอพักภายนอก
มหาวิทยาลัย 

4. ควรวางแผนและมีเป้าหมายระดมทุนเพ่ือการศึกษาให้แก่
นักศึกษาอย่างเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การพัฒนานักศึกษา จุดแข็ง (Strengths) 

1. นักศึกษาได้รับรางวัลหลายรางวัล และในการแข่งขันกีฬา
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา (สุรนารีเกมส์) ได้ผลส าเร็จ (ล าดับที่ 
16 จาก 108 สถาบัน 

2. นักศึกษาได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับชาติ 
3. มีการคัดกรองนักศึกษาที่ติดยาเสพติด 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ควรด าเนินการโครงการเพื่อให้นักศึกษาก่อนจบมีใบอนุญาตขับ

รถยนต์ เพ่ือสะดวกในการท างานต่อไป 
2. ควรด าเนิ นการโครงการเพ่ือให้ นั กศึกษามีความรู้ด้ าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือได้ผลตามมาตรฐาน เช่น TOEIC เป็นต้น 
เพราะเป็นความต้องการของผู้ประกอบการในการท างาน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- การคัดกรองนักศึกษาที่ติดยาเสพติด ควรด าเนินการเป็นเรื่องลับ 

และมีการดูแลรักษาให้หายจากการติดยา กลับมาศึกษา และ
ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีผลงานหลากหลาย เกิดการพัฒนานักศึกษา 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรค้นหาและส่งเสริมผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น

จุดเด่นของ มทส.  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระบบการบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูง 
2. มีระบบที่ปรึกษาหอพักดูแลนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 
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9. ส่วนประชาสัมพันธ์ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
โครงร่างองค์กร 
 ข้อเสนอแนะ 

- มหาวิทยาลัยควรทบทวนพันธกิจข้อที่ 3 “ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ดึงดูดนักเรียนที่มีศักยภาพสูงและมีผลการเรียนดีเข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น” เนื่องจากปัจจุบันไม่ใช่พันธกิจของ
หน่วยงาน เพราะมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมา
ดู แ ล  5 ปี แล้ ว  ภ าย ใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลขอ งส านั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์โดยตรง 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตวับ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- หน่วยงานควรท าความเข้าใจและน าไปปฏิบัติตามระบบการ

บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นและ
สามารถควบคุมได้ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจน ในพันธกิจข้อที่ 3 “ประชาสัมพันธ์

เพ่ือดึงดูดนักเรียนที่มีศักยภาพสูงและมีผลการเรียนดีเข้ามาเรียน
ในมหาวิทยาลัยมากขึ้น” เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานไม่ได้เป็น
หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบพันธกิจข้อนี้แล้ว 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ต้องมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรมีการจัดท าผลการประเมิน เช่น การใช้แบบสอบถาม การ

สัมภาษณ์ เชิงลึก (Dept Interview) หรือการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีแผนพัฒนาการฝึกอบรมในประเด็นที่เป็นทักษะเฉพาะทาง 

และท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- การพัฒนาตนเองควรท า Individual Development Plan 

(IDP) แยกเป็นรายบุคคล 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การให้บริการงานข่าว สื่อ 
                  สิ่งพิมพ ์และสื่อ 
                  อิเล็กทรอนิกส์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ท างาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- การประเมินผลอาจมีหลายรูปแบบ เช่น การใช้แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การให้บริการงานวิทยุ 
                  กระจายเสียงและวิทยุ 
                  โทรทัศน์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ท างาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- การประเมินผลอาจมีหลายรูปแบบ เช่น การใช้แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การให้บริการงาน 
                  ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ  
                  และธุรการ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ท างาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- การประเมินผลอาจมีหลายรูปแบบ เช่น การใช้แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การให้บริการงาน 
                  ประสานงานกิจการทั่วไป 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ท างาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- การประเมินผลอาจมีหลายรูปแบบ เช่น การใช้แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 

10. สถานกีฬาและสุขภาพ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
โครงร่างองค์กร 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการก าหนด
คุณภาพบริการต่อหน่วยงานโดยตรง ความคาดหวังบริการเกิดจาก
การประชุมบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานเท่านั้น 

2. หน่วนงานเป็นสถานบริการด้านการออกก าลังกายและสุขภาพ
เป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภาค แต่ยังขาดการเทียบเคียงกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อท าให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้
ดีขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ระบบการติดตามและการประเมินคุณภาพของการให้บริการใน

ทุกประเภทควรมีการประเมินผลและน าผลการประเมินไปสู่
การปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรมีระบบและกลไกการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
2. ยังไม่มีการเทียบเคียงกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือน าไปปรับปรุง

และพัฒนาระบบงาน เช่น โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 
จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ส่งเสริมสุขภาพและทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายของนักศึกษา

และบุ คลากรอยู่ ระหว่ างการด า เนิ นการ ซึ่ งควรมี การ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกขั้นตอน รวมถึงการ
ประเมินผลเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงงานด้วย 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การจัดการแข่งขันกีฬา 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท หน่วยงานควรให้

ความส าคัญในการน าผลการประเมินเพ่ือน าไปปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

2. หน่วยงานควรมีการเทียบเคียงการจัดการแข่งขันกีฬาทุก
ประเภทกับหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะท าให้มี
แนวทางในการพัฒนาระบบที่ดีต่อไป 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การบริการสนามกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- การที่จะจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับสถาบัน

อ่ืน ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานนั้น ควรมีการติดตามว่าหน่วยงาน
ที่มาศึกษาดูงานน าระบบไปใช้ในการไปด าเนินการหรือไม่ 
อย่างไร 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การสนับสนุนการเรียน 
 การสอน 
(บุคลากรในสถานกีฬามีศักยภาพด้านการสอน
และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เนื่องจาก
สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามา
ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ แ ล ะ
สมรรถภาพของนักศึกษาและบุคลากรได้เป็น
อย่างดี) 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ผลการด า เนิ น กิ จกรรม /

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรมีการตั้งเป้าหมายการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการท างานให้ท้าทายมากยิ่งขึ้น 

11. หน่วยประสานงาน มทส. กทม. 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีหัวหน้าหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้บริการ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีการก าหนดลักษณะงานและขอบเขตของงานให้ชัดเจน

เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. เนื่องจากลักษณะงานเป็นการให้บริการทั่วไป จึงไม่สามารถ

ก าหนดเป็นแผนงานที่ชัดเจนได้  
2. งานบางส่วน สามารถก าหนดแผนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็น

ระบบ เช่น งานที่พัก งานประชุม งานรับ-ส่งเอกสาร เป็นต้น 
ควรสร้างระบบและกลไกในการด าเนินการเพ่ือส่งผลให้
สามารถติดตามและประเมินผลได้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการรองรับระบบ
ประกันคุณภาพ 

3. ควรมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกลไก 
การบริหารงานให้ชัดเจน ทั้งนี้  เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เช่น ระบบการจ่ายเช็ค เป็นต้น 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ควรมีช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ควรมีหลักฐานผลการด าเนินงานของระบบเพ่ือเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา และชี้ให้เห็นแนวโน้มของระบบที่ดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรสร้างระบบและกลไกในการด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูลจาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือส่งผลให้สามารถติดตามและประเมินผลได้ 
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- บุคลากรสามารถท างานได้หลากหลาย 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีแนวทางในการหาผู้ปฏิบัติงานทดแทนช่างเทคนิคประจ า

ห้องประชุมทางไกล กรณีไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของ 
                  ผู้ใช้บริการ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- หากสามารถก าหนดงานให้ชัดเจน เช่น งานที่พัก งานประชุม 

งานรับ-ส่งเอกสาร เป็นต้น ก็จักสามารถวัดระดับความพึงพอใจ
ของแต่ละงานได้  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรปรับชื่อตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
2. ควรมีการอธิบายตัวบ่งชี้ในรายละเอียดการด าเนินงานเพ่ือให้

สามารถประเมินได ้
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ประสิทธิภาพของเครื่อง 
 คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

และอุปกรณ์สื่อโสต- 
                  ทัศนูปกรณ์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรพัฒนาให้เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถประเมินได้ เช่น ปรับชื่อตัวบ่งชี้

เป็น ระบบบริการงานห้องประชุมของหน่วยประสานงาน 

12. หน่วยตรวจสอบภายใน 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหารและทีม มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การประเมินการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรก าหนดรูปแบบการประเมินผลการบริหารงานที่สะท้อนถึง

ผลการด าเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรสร้างความเข้าใจบทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในกับ

หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 
จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น จาก

หน่วยรับตรวจ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรจัดท าแผนพัฒนาวิชาชีพรายบุคคล ในขอบข่ายงานและ

ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านพัสดุ ด้านการตรวจสอบด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การตรวจสอบภายใน จุดแข็ง (Strengths) 

- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การจัดการความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน 
2. การตรวจสอบภายในด้วยระบบออน์ไลน์ 
3. การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบข่ายงานที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ 

เช่น  งานด้านวิศวกรรม ด้ านกฎหมาย ด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและอ่ืน ๆ 

4. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานตรวจสอบภายใน  
2. ควรเตรียมความพร้อมในการน าระบบออน์ไลน์มาใช้ในการ

ตรวจสอบภายใน โดยศึกษาความพร้อม ปัญหาและอุปสรรค
ที่เก่ียวข้อง 

3. ควรมีวิธีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ โดย
ค านึงถึงระดับชั้นความลับในกระบวนการตรวจสอบภายใน 

4. ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่สังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการพัฒนาในแต่ละบุคคล 
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13. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
โครงร่างองค์กร 
 ข้อเสนอแนะ 
 - การศึกษา ท าความเข้าใจและวิเคราะห์โครงร่างองค์กร โดย

ระบุสารสนเทศที่ส าคัญตามบริบทของหน่วยงาน เพ่ือช่วยในการ
ประเมินตนเองเบื้องต้น และสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาหน่วยงานได้ เช่น กรณีข้อมูลที่ส าคัญบางส่วน
ขาดหายไป หรือไม่มี เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ การติดตาม ทบทวนและ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. การน าระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

มาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
3. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานโดยการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การก ากับ ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล  
2. การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีที่ช่วยให้หน่วยงานบรรลุวิสัยทัศน์ 

มาถอดองค์ความรู้ ขยายผล และถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์กับ
หน่วยงานอื่น 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การแสวงหาและการใช้ประโยชน์ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มตามที่ระบุในโครงร่าง
องค์กร เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การประเมินประสิทธิผลการพัฒนาและการเรียนรู้ของบุคลากร 
2. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและเป้าหมาย  และ

การท า Road Map การพัฒนาความก้าวหน้าในสายวิชาชีพให้
ชัดเจน 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การด าเนินงานของ 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ระบบการประชุมและการประเมินสภามหาวิทยาลัยที่มี

ประสิทธิภาพ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การก าหนดตัวบ่งชี้และประเด็นในการประเมินให้สอดคล้องกับ

พันธกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที ่2.2 การด าเนินงานติดตาม  
 ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 สุรนารี 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ระบบติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 

1. การรายงานผลการประเมินตนเองที่สอดคล้อง/สัมพันธ์กับโครงร่าง
องค์กร (Organizational Profile) ตามบริบท วิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน และควรแสดงความเห็น/วิเคราะห์ของแนวโน้มของ
การพัฒนาที่พบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพไปสู่ระบบที่หน่วยงานต้องการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวิเคราะห์
แนวโน้ม ผลการด าเนินงาน และวางแผนปรับปรุง และพัฒนา
ระบบ 
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14. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
โครงร่างองค์กร  
 ข้อเสนอแนะ 

- สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(MIS) สามารถล าดับการแข่งขันหรือคู่ เทียบกับหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบที่ดีขึ้น เช่น มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีการตั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จ

ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และควรมีการ
ก ากับติดตามผล 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรมีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (ปัจจุบันมีเฉพาะกลุ่มที่เป็น
บุคลากรที่ให้ข้อมูลผ่านระบบประเมินความพึงพอใจเท่านั้น) 

2. ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์มาปรับปรุง
และติดตามผลการด าเนินงาน 

3. ควรมีหน่วยงานจากภายนอกที่มีภารกิจเช่นเดียวกับ MIS มา
เทียบเคียงหรือเป็นคู่เทียบจะได้น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
ระบบงาน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสไปฝึกอบรมและ

พัฒนาตนเองให้ตรงกับศักยภาพและต าแหน่งที่ปฏิบัติอยู่ 
(บุคลากรของหน่วยงานในรอบปีการประเมินได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยในการจัดท าระบบ MIS งาน “สุรนารีเกมส์” 
จึงท าให้ไม่สามารถไปฝึกอบรมตามต าแหน่งหน้าที่และวิชาชีพ
ของตนเองได้) 

2. บุคลากรแต่ละคนควรจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 Risk Management and  
 Internal Control 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือท าให้ระบบดี

ยิ่งขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การพัฒนาระบบวัดและ 
 ประเมินผลโรงเรียน 
 สุรวิวัฒน์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรมีการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบประเมินผล

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ เพ่ือจะได้วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเทียบกับ
เป้าหมาย 

2. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ทุกรูปแบบอย่าง
ครบถ้วน เป็นไปตามล าดับขั้นตอน (ขณะนี้ท าได้เพียงการ 
Print Transcript) 

3. เมื่อมีการพัฒนาระบบใดระบบหนึ่งแล้วเสร็จ ควรด าเนินการ
อบรมการใช้ระบบให้กับบุคลากรของโรงเรียนต่อไป 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การพัฒนาระบบสืบค้น 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- มีการจัดท าระบบการดูแลการสืบค้นมติสภามหาวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การพัฒนาระบบริหาร 
 จัดการความรู้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. เนื่องจากมีจ านวนบุคลากรในหน่วยงานไม่มากเม่ือเปรียบเทียบ

กับภาระงานประจ าและงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมจาก
มหาวิทยาลัย จึงท าให้การพัฒนาระบบหรือการจัดการความรู้ 
ด าเนินการได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. เมื่อมีบุคลากรไปฝึกอบรมตรงกับวิชาชีพโดยเฉพาะ ควรมีการ
ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับบุคลากรอ่ืน ๆ ใน
หน่วยงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

3. ควรจัดท าคู่มือการจัดการความรู้ 
4. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ของบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์สูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของผู้ที่จะมารับงานต่อไป เนื่องจากหน่วยงานมีอัตราการเข้าออก
ของบุคลากรสูง 
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15. สุรสัมมนาคาร 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหารและทีม มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสุรสัมมนาคาร ไปสู่

การให้บริการในระดับมาตรฐาน ภายใต้ข้อจ ากัดท่ีส่งผลต่อการ
บริหารจัดการ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. แผนปฏิบัติการรองรับสภาพทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อ

การบริหารจัดการ 
2. การจัดท าต้นทุนมาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่

อาจเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อรายได้ และการบริหาร
จัดการของสุรสัมมนาคาร 

2. ควรจัดท าข้อมู ลต้นทุนมาตรฐานของการบริการ เพ่ื อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ท าให้ทราบผลต่างที่เกิดขึ้น 
น าไปเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ 
สุรสัมมนาคาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรทบทวนวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับที่แสดงผลการ

ด าเนินงานให้ครบทุกภารกิจ เพ่ือการพัฒนาการด าเนินงาน
ของสุรสัมมนาคาร 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 
จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรมีแผนพัฒนาเฉพาะในแต่ละกลุ่มงาน เพ่ือให้การพัฒนา

บุคลากรตอบสนองการปฏิบัติภารกิจในแต่ละกลุ่มงาน 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การให้บริการด้านห้องพัก 
 อาหารและเครื่องดื่มและ 
 ห้องประชุมสัมมนา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- สุรสัมมนาคาร ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงาน

ประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) และได้เข้าร่วมโครงการ
โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเผยแพร่ในเอกสาร ต่อ
สาธารณชน ท าให้หน่วยงานเป็นที่รู้จัก 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของสุรสัมมนาคาร 

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรวางแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดย

ค านึงถึงความสามารถและความพร้อมด้านงบประมาณ 

16. ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีองค์ความรู้จากคณาจารย์ และผลงานวิจัยที่สามารถน ามาต่อยอด

ได้หลากหลาย ทั้งวิสาหกิจและการเรียนการสอน 
2. มีคณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ให้ค าแนะน าและ 

ก าหนดแนวทางด้านวิสาหกิจ 
3. มีคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ให้

ค าแนะน าและก าหนดนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน 



 117 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ควรมีการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เห็นแนวโน้มของ 
การด าเนินงานเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. การก าหนดวิสัยทัศน์กว้างเกินไปท าให้แนวทางไปสู่ความส าเร็จ

ตามวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน 
2. ควรมีการก าหนดคู่เทียบที่เหมาะสม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการสอบถามความคิดเห็นของการให้บริการจากอาจารย์และ

นักศึกษาทุกรายวิชา รวมทั้งนักวิจัยด้วย 
2. มีการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปสู่การ

ปฏิบัติ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ควรมีการรับฟังเสียงจากลูกค้าหลากหลายช่องทาง 
2. ควรมีการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง

และพัฒนา 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรก าหนดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติงานประจ าเพ่ือ

รองรับระบบประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 
จุดแข็ง (Strengths) 
- มีบุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าทางอาชีพ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่บุคลากรไปอบรม/

สัมมนาจากหน่วยงานภายนอก 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จุดแข็ง (Strengths) 

- มีทรัพยากรที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในฟาร์มอย่าง
เพียงพอ 

- มีมาตรการด้านสุขอนามัย 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีระบบและมาตรฐานความปลอดภัยในฟาร์ม 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสภาพแวดล้อมและ

ความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในฟาร์ม 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีองค์ความรู้และผู้ เชี่ยวชาญเพียงพอส าหรับการถ่ายทอด
ความรู้สู่เกษตรกร 

2. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
เกษตรกรและมีการติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม ถึงผลการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

3. มีข้อตกลงร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการฝึกอบรม 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ควรมีการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามการฝึกอบรม

เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา/ปรับปรุงการฝึกอบรม 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรเพิ่มบุคลากรให้มากขึ้นตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
2. ควรน าข้อมูลจากการติดตามผลการฝึกอบรมมาเป็นแนวทาง/

เป็นหัวข้อการท าวิจัยสถาบันในลักษณะงานประจ าสู่งานวิจัย 
(Routine to Research - R2R) เพ่ือการพัฒนางาน 
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17. ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการ 
 ของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- กระบวนการได้มาซึ่งผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง

ในวิชาชีพ ส่งผลให้สามารถเป็นผู้น าทีมเพ่ือการบริหารจัดการ
ทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การเตรียมความพร้อมเมื่อมีบุคลากรต้องพ้นจากงาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรจัดท าแผนรองรับการพ้นจากงานของบุคลากร เพ่ือไม่ให้

เกิดการหยุดชะงักของงานที่ปฏิบัติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- กระบวนการในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรจัดหาช่องทางในการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ให้ครบทุกด้านที่สามารถใช้อ้างอิงเป็นหลักฐาน เพ่ือ
น าผลมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลตามขอบข่ายงานที่

รับผิดชอบ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การบริหารจัดการเงินลงทุน 
 และลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การให้ความรู้เรื่องการลงทุน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการลงทุนแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

และผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่ตรง
ตามท่ีต้องการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การก ากับดูแลการให้บริการ 
 และจ าหน่ายสินค้าภายใน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 สุรนารี 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีระบบและกลไกในการควบคุมภายใน เพ่ือแก้วิกฤตที่อาจ

เกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพย ์
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การวิเคราะห์คุณภาพของการบริหารจัดการ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรด าเนินการวิเคราะห์การก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ครบ

ทุกด้าน 

 

 

 


