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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : ส านักวิชา  

 
สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัส านักวิชา ปีการศึกษา 2558  

หน่วยงานกลุ่มการเรียนการสอน : ส านักวิชา 5 ส านักวิชา 
 

ตัวบ่งชี้   
คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา * 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
การเกษตร 

วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้หลัก           
C.1 การรับและการส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา 
3 3 2 3 2 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต
หรือการใช้ประโยชน์ 
ในการประกอบวิชาชีพ 

3 2 2 4 N/A 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 3 2 2 3 N/A 

C.4 ผลงานของผู้เรียน 3 2 2 2 1 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 4 3 3 3 2 

C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

4 3 2 3 2 

C.7 การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร 

2 3 4 4 2 

C.8 การบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารส านักวิชา 

3 3 2 2 2 

C 8.1 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ 
กรรมการประจ า
ส านักวิชา 

3 3 2 2 2 

C 8.2 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารส านักวิชา 

3 3 2 2 2 
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ตัวบ่งชี้   

คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา * 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
การเกษตร 

วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้หลัก (ต่อ)           
C.9 ผลการบริหารและจัดการ

ของผู้บริหารส านักวิชา 
3 3 2 3 2 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 3 3 3 2 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

2 3 2 2 2 

C.12 การบริการวิชาการแก่
สังคมของส านักวิชา 

2 5 2 4 2 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3 2 3 4 2 

ตัวบ่งชี้เลือก           
S.1 จ านวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

4 3 3 3 1 

S.2 Student Mobility 3 3 2 2 1 

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

และพัฒนาเทคโนโลยี 
3 5 2 5 1 

 

หมายเหตุ : * ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และส านักวิชาแพทยศาสตร์ ไม่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามระบบ CUPT QA เนื่องจากด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ ์EdPEx 

 
 
 
 
 



 5 

สรุปจุดแข็ง (Strengths) เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ปีการศึกษา 2558 

หน่วยงานกลุ่มการเรียนการสอน : ส านักวิชา 5 ส านักวิชา 
 
หมายเหตุ : ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และส านักวิชาแพทยศาสตร์ ไม่มีผลการประเมินคุณภาพ

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 านักวิชาฯ สามารถให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านวิชาการรวมทั้ง
ด้านการวิจัยและพัฒนาได้อย่างเต็มที ่

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. วิสัยทัศน์ของส านักวิชาที่ครอบคลุมจะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับ

บุคลากรในการผลักดันและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงผลผลิตและการให้บริการของส านักวิชา
ได้ชัดเจน 

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

3. ส านักวิชาฯ ขาดโอกาสในการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่มีความ
เร่งด่วน เนื่องจากไม่มีงบประมาณที่สามารถจัดสรรได้อย่างคล่องตัว
และทันท่วงที 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 
 1. คณาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงได้ในปริมาณมาก 

2. บุคลากรท าหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ แม้จะมีภาระงาน
และมีสัดส่วนของบุคลากรสายปฏิบัติการต่อจ านวนอาจารย์        
ค่อนข้างน้อย 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. เป้าหมายในการด าเนินงานด้านผลผลิตที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ

เป้าหมายองค์กร อาทิ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและการสอน
รายวิชาบริการภายใต้เกณฑ์มาตรฐานฯ 2558 

2. ข้อมูลของเกณฑ์เป้าหมายและ/หรือคู่เปรียบ (benchmarking) ที่
เอ้ือต่อการพัฒนาของส านักวิชาฯ ได้ในอนาคต โดยอาจเลือกเกณฑ์ที่
เหมาะสมในแต่ละประเด็น อาทิ การวิจัย การบริการวิชาการ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชมและ
สังคมในเขตพ้ืนที ่

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

แบบก้าวหน้ามีผลการเรียนเฉลี่ยสูง  
2. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาฟิสิกส์มีทั้งคุณภาพ

และปริมาณที่เอ้ือต่อการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. การประเมินวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษา

ตรงตามเป้าหมายโดยที่คุณภาพของนักศึกษาไม่เปลี่ยนแปลงมาก 
2. กระบวนการดูแลนักศึกษาระหว่างการเรียนอย่างชัดเจนเพ่ือลดการ

ตกออก โดยอาจมีการตั้งอัตราส่วนการตกออกของนักศึกษาในระดับ
ที่ยอมรับได ้

C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือ 
 การใช้ประโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้รับเงินเดือนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
2. สัดส่วนของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและได้งานท าตรงตามสาขา

ยังไม่สูงเท่าที่ควร 
3. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังของการได้งานท าของ

นักศึกษาในการจัดการศึกษาแบบก้าวหน้าและหลักสูตรอ่ืน ๆ เพ่ือ
สามารถน ามาพัฒนาหลักสูตรได้ในอนาคต 



 7 

โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.3 คุณภาพบัณฑิต จุดแข็ง (Strengths) 

- การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
พบว่ามีผลความพึงพอใจในระดับดี โดยได้คะแนนประเมินมากกว่า 
4.00 มาอย่างต่อเนื่อง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- การน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในระบบ AUN-QA ไป
ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ความเชื่อมโยง
และระดับผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ทักษะการสื่อสารและการใช้
ชีวิตในรูปแบบสากล ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละ
หลักสูตร การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ กายภาพ 
และเครื่องมือวิจัย ที่สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

C.4 ผลงานของผู้เรียน จุดแข็ง (Strengths) 

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติเป็นจ านวนมาก 

2. ระบบส่งเสริมการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานของนักศึกษาที่ดี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- การระบุประเภทผลงานของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละหลักสูตร 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ จุดแข็ง (Strengths) 
- สัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและท่ีต าแหน่งทางวิชาการ

มีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 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 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 และนักวิจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. อาจารย์สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะในสาขาวิชา

ฟิสิกส์ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับสูงสุดของประเทศมาถึง 8 ปี 
2. ผู้บริหารวิเคราะห์การผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าเพ่ือ

น ามาใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนให้ เกิดศูนย์ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - การกระจายตัวของผลงานวิชาการยังไม่สม่ าเสมอ มีความแตกต่างกัน

ในระหว่างสาขาวิชาค่อนข้างมาก 

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

 1. การบริหารจัดการหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 2548 
อาทิ จ านวนบุคลากรประเภทอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ 

2. การเตรียมการเพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 2558 
C.8 การบริหารและจัดการของ

ผู้บริหารส านักวิชา 
จุดแข็ง (Strengths) 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด าเนินการภายใต้ระบบการบริหาร

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

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานด้านการใช้ทรัพยากรในการบริหารงาน

หลักสูตร การด าเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ รวมถึงการ
ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายหลักสูตรให้ชัดเจน สามารถน ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรในด้านการก าหนด
เป้าหมายผลผลิตทั้งในส่วนของบัณฑิต ผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการในภาพรวม อีกทั้งสามารถน าเป็นเครื่องมือประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ ที่มี
ความคุ้มค่าต่อทั้งหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลผลิตประเภท
ต่าง ๆ  

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความรู้ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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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) 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด าเนินการภายใต้ระบบการบริหาร

จัดการแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” การมีมติของกรรมการ
ประจ าส านักวิชาเพ่ือการน าเสนอความต้องการเฉพาะในด้านการ
พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
ก าหนดในรายหลักสูตร จะช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบความ
ต้องการในการจัดบริการเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหารส านักวิชาและทีมงานบริหารเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มี

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตร โดยค านึงถึงการจัดการศึกษาแบบ
เน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยเริ่มรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และตรงตาม
ความต้องการของสังคมและประเทศ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การก าหนดแนวทางเพ่ือการรับฟังข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อการบริหารงานส านักวิชาของผู้บริหารในรายบุคคล สามารถ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรในด้านการก าหนด
โครงสร้างการบริหารที่สอดรับกับภาระงานบริหารที่มีอยู่จริง เพ่ือ
ช่วยเสริมสร้างปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทั้งในส่วนของบัณฑิต 
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการในภาพรวม 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของ 
 ผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ผลการบริหารจัดการของผู้บริหารส านักวิชาในด้านการบริหารงาน

บุคคลสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ การบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขา และภาพรวมด้านการจัดการศึกษา วิจัย
และพัฒนา มีความเป็นเลิศระดับประเทศในสาขาวิชาฟิสิกส์และ
สาขาเคมี 

2. การส่งเสริมบรรยากาศเพ่ือการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสาขา 
ระหว่างส านักวิชา และหน่วยงานพันธมิตรภายนอกมหาวิทยาลัย จะ
ช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการน าสาขาวิชาที่อยู่
ในระยะเวลาสะสมความเป็นเลิศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ไม่มี 
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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. ระบบการก าหนดภาระงานเพ่ือการประเมินความดีความชอบของ
บุคลากรสายปฏิบัติการที่ช่วยเสริมสร้างขวัญก าลังใจและสะท้อนถึง
ความก้าวหน้าในสายงาน 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การก าหนดทราบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับส านักวิชาที่ชัดเจน จะเป็น

เครื่องมือช่วยในการก าหนดเป้าหมายองค์กร ช่วยการวางแผนกลยุทธ์
ระยะสั้น กลาง และยาว เพ่ือจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้สามารถร่วม
ด าเนินพันธกิจของส านักวิชาได้ครบถ้วน การส ารวจข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีระบบและสม่ าเสมอจะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นในการสร้างผลผลิตและบริการต่าง ๆ ตามเป้าหมายองค์กร 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ของส านักวิชา 

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

1. ความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัยที่น าไปสู่การ
บริการวิชาการแก่สังคม 

2. เป้าหมายการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของส านักวิชาฯ 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ 
 วัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) 
- วัฒนธรรมองค์กรด้านการให้บริการและการอ านวยความสะดวกใน

ด้านการจัดการเรียนการสอนมีความคล่องตัว แม้มีทรัพยากรด้าน
อาคารสถานที่และบุคลากรสายสนับสนุนค่อนข้างจ ากัด 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การร่วมส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับคู่ความร่วมมือ

ภายนอกองค์กร โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ความช านาญเฉพาะทาง
ของบุคลากรสายวิชาการ สามารถน ามาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน
นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาต่อยอด
ผลผลิตและบริการลงสู่การใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
 งานสร้างสรรค์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ค่อนข้างสูง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. สัดส่วนของเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกน้อยกว่าจาก

แหล่งทุนภายใน 
2. การกระจายของเงินสนับสนุนงานวิจัยไม่สม่ าเสมอ 

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

ที่มาก 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- การตั้งเป้าหมายด้าน student mobility ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของส านักวิชาฯ 

S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี 

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

- การส ารวจความต้องการของชุมชนและสังคมในเขตพ้ืนที่ และการ
ส ารวจความเชี่ยวชาญของคู่ความร่วมมือ เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมาย
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ และบริบทของส านักวิชา รวมทั้งความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ 
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2. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

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

2. การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัย 

3. นักศึกษาร่วมรับรู้ในการพัฒนาหลักสูตรที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย (เบญจภูมิ)  

4. นศ.มีประสบการณ์จริงในระบบสหกิจศึกษาเน้นการลงมือปฏิบัติจริง
ในภาคอุตสาหกรรม 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. อัตลักษณ์ของนักศึกษา และเอกลักษณ์ของส านักวิชา 

2. การบูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขาในด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัยเพื่อบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบในการปฏิบัติงาน 

3. การก าหนดแผนปฏิบัติการและมีกระบวนการเพื่อสู่เป้าหมาย 
4. ก าหนดระยะเวลาเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 

 1. เป็น 1 ใน 48 สถาบันการศึกษาด้านหลักสูตรการเกษตรของประเทศไทย  
2. เป็นที่ยอมรับในคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน (3.1 ฟาร์มระดับอุตสาหกรรมที่

รองรับการเรียนการสอนและบริการซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  3.2 
อาจารย์มีคุณวุฒิและความสามารถสูง 3.3 เครื่องมือมีความพร้อม 
3.4 การจัดการสหกิจศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ) 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. ระบบการถ่ายทอดความส าเร็จของสาขาวิชา (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

2. ระบบการเก็บข้อมูลของคณะอนุกรรมการ ฯ 5 ชุดเพ่ือวิเคราะห์
ส าหรับใช้ประโยชน์ 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษา จุดแข็ง (Strengths) 
ของนักศึกษา - ระบบการคัดเลือกรับนักศึกษาเข้าตามแผน 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. มาตรการส่งเสริมให้ นศ.ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร 

2. วิธีพัฒนาศักยภาพ นศ.ปริญญาตรีที่รับเข้าศึกษาเพ่ือให้มีพ้ืนฐานใน
การเรียนตามหลักสูตร 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือ 
 การใช้ประโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บัณฑิต ป.ตรี มีอัตราการได้งานท าสูง ค่าตอบแทนสูง 
2. ระบบสหกิจศึกษาเน้นการปฏิบัติงานจริง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การจ าแนกข้อมูลการได้งานท า การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์

ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
2. ระบบการวิเคราะห์การด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

C.3 คุณภาพบัณฑิต จุดแข็ง (Strengths) 

- การส ารวจคุณภาพบัณฑิตตรงตามอัตลักษณ์ทุกระดับหลักสูตร 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ระบบในการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. ระบบการวิเคราะห์การด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

C.4 ผลงานของผู้เรียน จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผลงานตีพิมพ์ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับสูง 
2. บูรณาการการเรียนการสอนกับการท าสหกิจศึกษา 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ระบบวิเคราะห์การด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ จุดแข็ง (Strengths) 
- อาจารย์มีคุณวุฒิ ความสามารถและความเชี่ยวชาญสูง วุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ 100 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ระบบการวิเคราะห์การด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายและน า
ผลมาใช้ประโยชน์ 

2. การพัฒนา Competency ของคณาจารย์ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและ
เทียบเคียงกับคู่เทียบชั้นน าระดับสากลตามวิสัยทัศน์ของส านักวิชา 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 และนักวิจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์อยู่ในระดับสูงมากกว่าร้อยละ 100 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 - ระบบการวิเคราะห์การด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายและน า
ผลมาใช้ประโยชน์ 

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

 - ระบบการวิเคราะห์การด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายและน า
ผลมาใช้ประโยชน์ 

C.8 การบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารส านักวิชา 

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

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของกรรมการประจ า
ส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ระบบการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหารส านักวิชามีภาวะผู้น าสูง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ระบบการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของ 
 ผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ระบบกระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ระบบการน าผลการประเมินไปปรับปรุงให้อาจารย์ ได้ต าแหน่ง

วิชาการร้อยละ 100 และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของส านักวิชา 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา จุดแข็ง (Strengths) 

- บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการได้รับการพัฒนาอย่าง
เพียงพอ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่ง

สู่สากล 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีไหวพริบในการ

ท างาน ปรับตัวได้เร็ว อดทน (สัมภาษณ์) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การน าผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนด ELO 

หลักสูตรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
2. ระบบการน าข้อมูลป้อนกลับมาน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ของส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีผลงานวิจัยสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
2. มีการปฏิบัติตามนโยบายและเน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
3. การปฏิบัติตามนโยบายและเน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การขยายผลและเกิดการพัฒนาทั้งชุมชนและองค์กร 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ 
 วัฒนธรรม 

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

เอกลักษณ์หรือกับคุณลักษณะหรือวิสัยทัศน์ทุกด้าน (การเรียนการสอน
และการวิจัย) 

ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
 งานสร้างสรรค์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. อาจารย์มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
2. สัดส่วนเงินวิจัยต่ออาจารย์อยู่ระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย (1.5 ล้าน

ต่อคน ในปีการศึกษา 2558) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การวิเคราะห์แนวโน้มผลการด าเนินการของระบบที่ดีท าให้เกิดผลไป

ตามทิศทางที่ก าหนด 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

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

- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงต่อไปและใช้

ประโยชน์ในการก าหนดเป้าหมาย 
S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยี 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. การขยายผลครอบคลุมไปสู่บุคลากรกลุ่มอ่ืนเพ่ือให้เกิดการสร้าง

เครือข่าย 
2. ด าเนินการตามแผนด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยีและเกิดผลดีต่อชุมชน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การจัดท าฐานข้อมูลสนับสนุนการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีของส านักวิชาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

2. การขยายผลและเกิดการพัฒนาทั้งชุมชนและองค์กร 
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3. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
P.1 ลักษณะขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 
 1. ส านักวิชามีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

2. อาจารย์มีคุณวุฒิ ความสามารถและความเชี่ยวชาญสูง 
3. นักศึกษามีประสบการณ์จริงในระบบสหกิจศึกษา 
4. ส านักวิชามีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากภายนอก 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. ระบบการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนไปยังบุคลากรทุกกลุ่มรับรู้อย่าง

ทั่วถึง 
2. การก าหนด roadmap และระยะเวลาที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ยังไม่

ชัดเจน 
3. สถานประกอบการส าหรับสหกิจศึกษาให้นักศึกษาเลือกยังไม่เพียงพอ 

(บางหลักสูตร) 
4. ระบบการวิเคราะห์สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือไป

ก าหนดประเด็นการพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 

 1. การยอมรับด้านคุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการ 
2. การยอมรับด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. การน าระบบข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 
2. ระบบการถ่ายทอดความส าเร็จจากสาขาวิชาที่มีผลงานวิจัย 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษา จุดแข็ง (Strengths) 
ของนักศึกษา - ระบบการรับนักศึกษาเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลาย และ

นักศึกษาที่พ้นสถานภาพได้กลับเข้ามาศึกษาต่อ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. กระบวนการรับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับ 

2. การจ าแนกข้อมูลการได้งานท า การวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตร 

3. ระบบการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุฝึกปฏิบัติ 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

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

วิชาชีพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ระบบสหกิจศึกษาเน้นปฏิบัติจริงท าให้นักศึกษาได้งานท า 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ระบบการวิเคราะห์การด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

C.3 คุณภาพบัณฑิต จุดแข็ง (Strengths) 

- การส ารวจคุณภาพบัณฑิตตรงตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ระบบการวิเคราะห์การด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

C.4 ผลงานของผู้เรียน จุดแข็ง (Strengths) 

1. การบูรณาการเรียนการสอนกับสหกิจศึกษา 
2. การน าเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ระบบการวิเคราะห์การด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ จุดแข็ง (Strengths) 
- อาจารย์มีคุณวุฒิ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเทียบเคียงกับ
คู่เทียบตามวิสัยทัศน์ 

2. ระบบการให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 และนักวิจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- เงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์สูงเป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากอาจารย์ประจ ามีผลงานทางวิชาการแนวโน้มที่ดีข้ึน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 1. ระบบการวิเคราะห์การด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
2. ระบบการถ่ายทอดการสร้างผลงานทางวิชาการ 

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

 - ระบบการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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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) 
1. คณะกรรมการประจ าส านักวิชามีการก ากับดูแลคุณภาพของหลักสูตร 
2. การน าระบบผลการประเมินไปปรับปรุง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ระบบการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนอย่างทั่วถึง 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหารส านักวิชา 
จุดแข็ง (Strengths) 
- การมีภาวะผู้น า 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ระบบการวิเคราะห์ ติดตามการน านโยบายไปปฏิบัติ 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของ 
 ผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ระบบกระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ระบบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของส านักวิชาเพ่ือน าไป

ปรับปรุง 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา จุดแข็ง (Strengths) 
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ในการเข้าสู่ 

ASEAN 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 - การสื่อสารวิสัยทัศน์ให้บุคลากรสายสนับสนุน 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ระบบการน าผลข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมา

ก าหนด ELO ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ของส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการเกิดการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ระบบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ 
 วัฒนธรรม 

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

วิสัยทัศน์การเข้าสู่ ASEAN (การเรียนการสอนและการวิจัย) 
ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
 งานสร้างสรรค์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์สูง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์จัดหมวดหมู่ งานวิจัยและการใช้

ประโยชน์ในการก าหนดเป้าหมาย 
2. การเขียนบทความวิชาการต่อยอดจากผลการวิ เคราะห์และ

สังเคราะห์งานวิจัย 
S.2 Student Mobility จุดแข็ง (Strengths) 

- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยี 
จุดแข็ง (Strengths) 
- เครือข่ายที่เกิดจากการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่

เข้มแข็งในระดับชาติ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- การก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
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4. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
P.1 ลักษณะขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 
 - มีข้อมูลครบทุกระดับ ทุกประเด็น 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ไม่มี 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 

 - มีข้อมูลครบทุกด้าน 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. เพ่ิมความได้เปรียบเทียบเชิงกลยุทธ์และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เพ่ือ

วิเคราะห์ทบทวนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
2. น าค่าเป้าหมายมาเปรียบเทียบ และการน าข้อมูลจากคู่แข่ง/คู่เทียบ

มาวิเคราะห ์
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษา จุดแข็ง (Strengths) 

ของนักศึกษา - มีข้อมูลอัตราการคงอยู่ การพ้นสภาพ การส าเร็จการศึกษาย้อนหลัง 
4 ปี วิเคราะห์แนวโน้มได้ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. การก าหนดเป้าหมายระยะเวลาการศึกษา การรับเข้า การคงอยู่ และ

การส าเร็จการศึกษาในโครงร่างองค์กรให้ชัดเจน การวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ท าให้ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. มีระบบเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ตามเป้าหมาย เช่น เพ่ิม
ช่องทางประชาสัมพันธ์เรื่องการให้ทุนการศึกษา ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรผ่านรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือ 
 การใช้ประโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- บัณฑิตได้งานท าทุกคนภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษาติดต่อกัน 4 ปี 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ไม่มี 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.3 คุณภาพบัณฑิต จุดแข็ง (Strengths) 

1. การจัดการศึกษาตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม 
2. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม TQF (2 ปี) 

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (3 ปี) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ก าหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน Program Profile หรือ
โครงร่างองค์กรของส านักวิชาฯ 

2. มีการด าเนินการติดตามหรือช่วยเหลือบัณฑิตที่สอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนและขอรับใบประกอบวิชาชีพครั้งแรกไม่ผ่านอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือเพ่ิมร้อยละจ านวนผู้สอบผ่านรอบแรกให้สูงขึ้น 

C.4 ผลงานของผู้เรียน จุดแข็ง (Strengths) 

- มีข้อมูลผลงานของนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ก าหนดเป้าหมายปริมาณ/คุณภาพผลงานของนักศึกษา 
2. สนับสนุนการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้เป็นผลงานที่น าไปเผยแพร่ได้ 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ จุดแข็ง (Strengths) 
- มีข้อมูลอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาและก าหนดความสามารถของ

อาจารย์ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ประเมินความสามารถที่พึงประสงค์ของอาจารย์ตามความต้องการ
และบริบทของหลักสูตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา 

2. มีระบบพ่ีเลี้ยงให้อาจารย์ใหม่ เพ่ือเสริมระบบมิตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัย 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 และนักวิจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. รายงานจ านวนผลงานเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ ย้อนหลัง 4 ปี 
2. มีการสรุปจ านวนผลงานต่ออาจารย์และร้อยละของค่าน้ าหนักผลงาน

เทียบกับจ านวนอาจารย์ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 - เตรียมอาจารย์ให้มีการท าวิจัยในสาขาวิชาเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญ
และผลงานที่มีคุณภาพสูงเพ่ือน าไปสู่ความก้าวหน้าในต าแหน่งทาง
วิชาการ 

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

 - ไม่มี 
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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) 
- การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ ครอบคลุม 5 

ประเด็น 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- มีระบบการประเมินตนเอง หรือการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของกรรมการประจ าส านักวิชาฯ และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการด าเนินการทั้ง 5 ประเด็น 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- มีระบบการประเมินตนเอง หรือการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของคณบดี และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของ 
 ผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ส านักวิชาฯ มีผลการด าเนินการการบริหารครบทั้ง 7 ประเด็น 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการบริหารส านักวิชาฯ ในโครงร่าง

องค์กร 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีระบบกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. มีข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 - การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร และ
บรรลุภารกิจที่ส าคัญ 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาเกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่าง ๆ 

ครบทุกด้าน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ด าเนินการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทั้ง 

5 กลุ่ม 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ของส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีแนวทางการด าเนินการทั้ง 4 ด้าน 
2. ด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคมมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืนได้ชัดเจน 
3. มีระบบการรายงานผลการด าเนินงาน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ก าหนดนโยบาย เป้าหมายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ
พันธกิจของส านักวิชาฯ ในโครงร่างองค์กร 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ 
 วัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) 
- การด าเนินการมีแผน เป้าหมาย วิธีการบริหารจัดการ บูรณาการพันธกิจ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ก าหนดนโยบาย เป้าหมายที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ

พันธกิจของส านักวิชาฯ ในโครงร่างองค์กร 
ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
 งานสร้างสรรค์ 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ  เทียบกับจ านวนอาจารย์ 89,945 บาท/คน 

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในโครงร่างองค์กรและมีข้อมูลอย่าง

ต่อเนื่อง 
S.2 Student Mobility จุดแข็ง (Strengths) 

- ก าหนดเป้าหมายให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน 9 คน แต่ยังไม่มีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาจริง 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ก าหนดเป้าหมายในโครงร่างองค์กร 
S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยี 
จุดแข็ง (Strengths) 
- เกิดเครือข่ายการดูแลสุขภาพปฐมภูมิเพ่ิมขึ้นทั้งเครือข่ายนักวิชาการ 

ภาคประชาชน สังคม ขยายความร่วมมือสู่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลด่านเกวียน เทศบาลต าบลด่านเกวียน เทศบาลต าบลสุรนารี 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ไม่มี 
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5. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

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

2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีความสามารถแบบองค์รวม 
3. วิสัยทัศน์และปณิธานของส านักสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 
4. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์การท างานสูงเป็นที่ยอมรับใน

วิชาชีพ 
5. เป็นองค์กรขนาดเล็ก ผู้บริหาร บุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน

มีความรักใคร่สามัคคี มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ประสบ
ความส าเร็จ มีการสื่อสาร ด าเนินการแก่บุคลากรได้อย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. ไม่ชัดเจนว่าในการก าหนดคู่เทียบทั้งในประเทศและนานาชาติ การ

ก าหนดประเด็นแข่งขัน และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความส าเร็จ รวมถึง
การได้มาซึ่งข้อมูลที่ส าคัญของคู่เทียบ การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือการแข่งขันขององค์กรกับสถาบันอ่ืน ๆ 

2. ส านักวิชามีระบบการติดตาม การจัดการข้อมูลสารสนเทศ การ
วิ เคราะห์ ผลการด า เนิ นการแบบ  real time ที่ ส ามารถระบุ
สถานการณ์ด าเนินงานตามระดับคุณภาพ (warning system) แต่ไม่
ชัดเจนว่าผู้บริหารน ามาใช้ในการขับเคลื่อนทิศทางการด าเนินงาน 
การคาดการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มการด าเนินงานตามพันธกิจที่ส าคัญ
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

3. ส านักวิชามีแผนเตรียมการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือรองรับ
จ านวนนักศึกษาที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตไว้เป็นอย่างดี แต่ไม่
ตอบสนองปัญหาเร่งด่วนตามที่นักศึกษาต้องการ เช่น ห้องสมุด
เฉพาะทาง ทุนการศึกษา รถบริการสาธารณะ (มีน้อยและวิ่งช้า) 
หอพัก (ไม่ เพียงพอนักศึกษาบางส่วนต้องย้ายหอพักในช่วงที่
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม) 

4. การน าสมรรถนะหลักไปสร้างคุณค่าเพ่ือเพ่ิมสินทรัพย์ของส านักวิชา 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 
 - มีข้อมูลครบทุกด้าน 
 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ก าหนดทิศทางและจัดล าดับความส าคัญของการจัดโครงการ /

กิจกรรม ให้สัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษา จุดแข็ง (Strengths) 
ของนักศึกษา 1. การก าหนดแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตามนักศึกษาให้ดี

ยิ่งขึ้น 
2. การก าหนดขั้นตอนและเกณฑ์การรับนักศึกษาที่ชัดเจนและเป็นระบบ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 1. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้มีผู้เลือกเรียน 

2. ควบคุมสัดส่วน อาจารย์ : นักศึกษา (1:8) 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือ 
 การใช้ประโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพ 

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

C.3 คุณภาพบัณฑิต จุดแข็ง (Strengths) 

- ไม่มี 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ไม่มี 

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

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีข้อมูลอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ า 
2. คณาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนา 

อาจารย์รุ่นใหม่ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ระบบการดูแล/mentor อาจารย์ใหม่ เพ่ือให้พร้อมในด้านวิชาการ 
วิชาชีพ 

2. คณะ/หลักสูตร ก าหนดทิศทางในการพัฒนาอาจารย์ 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

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

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

 1. การท า KM ให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างบุคลากร 

2. ก าหนดความสัมพันธ์ของประเด็น/ธีมในการฝึกอบรมของบุคลากร
สัมพันธ์กับ ELO ของหลักสูตร และทิศทางที่คณะมุ่งเป้า 

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

โครงการนครชัยบุรินทร์ การจัดกิจกรรมลงชุมชน การออกหน่วย
เคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน ซ่ึงมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ความรู้
แบบองค์รวม 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ระบบการเก็บ การติดตามข้อมูล ประกาศ/ข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการก ากับดูแลการบริหารหลักสูตร 
C.8 การบริหารและจัดการของ

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

ด าเนินการแบบ real time ที่สามารถระบุสถานการณ์ด าเนินงาน
ตามระดับคุณภาพ (warning system) ที่ช่วยให้ผู้บริหารใช้ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน การคาดการณ์ แนวโน้ม และการบรรลุ
วิสัยทัศน์ได ้

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของกรรมการประจ า
ส านักวิชา 

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

หน้าที่ของกรรมการประจ าส านักวิชาฯ ทบทวนผลการด าเนินงาน 
และเร่งก าหนดทิศทาง นโยบายการบริหารงานเพ่ือท าพันธกิจหลักให้
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการด าเนินการบางส่วน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- มีระบบการประเมินตนเอง วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไป

ทบทวนแผนปฏิบัติการต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของ 
 ผู้บริหารส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการด าเนินการบางส่วน 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการบริหารส านักวิชาฯ ในโครงร่าง

องค์กร 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนต่อหน่วย งบประมาณที่ใช้ใน

การพัฒนาบุคลากรทั้งสายผู้สอน สายสนับสนุน และนักศึกษา  
3. การก าหนดตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่ใช้ติดตามความส าเร็จของวิสัยทัศน์ 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา จุดแข็ง (Strengths) 
- มีข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ทิศทางการพัฒนาบุคลากร หรือ  KPI รายบุคคล ให้สอดคล้องกับ

สมรรถนะหลักขององค์กรและบรรลุภารกิจที่ส าคัญ 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีผลส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษา 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. มีผลส ารวจข้อมูลป้อนกลับหรือน ามาใช้ประโยชน์จากบุคลากรทั้ง

สายวิชาการและสายสนับสนุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีการน าข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ และ

เชื่อมโยงกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ของส านักวิชา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีแนวทางการด าเนินงาน 
2. มีข้อมูลการบริการวิชาการของคณาจารย์ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ก าหนดทิศทางหรือประเด็นในการบริการวิชาการให้ชัดเจน เพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
2. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และ

พันธกิจของส านักวิชาฯ ในโครงร่างองค์กร 
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โครงร่างองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ 
 วัฒนธรรม 

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

พันธกิจของส านักวิชาฯ ในโครงร่างองค์กร 
ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
 งานสร้างสรรค์ 

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

S.2 Student Mobility จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มี 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (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 ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : ศูนย์ สถาบัน เทคโนธานี 
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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : ศูนย์ สถาบัน เทคโนธาน ี 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2558 

หน่วยงานกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน :  
ศูนย์/สถาบัน และเทคโนธานี รวม 9 หน่วยงาน และสถานพัฒนาคณาจารย ์

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มศูนย์/ สถาบัน และสถานพัฒนาคณาจารย์ อยู่ใน

ระดับดี - ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.67 - 4.70 (ระดับดีมาก = คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.51, ระดับดี = 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50) 

 

หน่วยงาน 
ผลการประเมินเฉลี่ย  
จากคะแนนเต็ม 5 

1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.15 
2. เทคโนธานี 4.57 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3.67 
4. ศูนย์บริการการศึกษา 4.70 
5. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  4.52 
6. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4.31 
7. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4.45 
8. ศูนย์กิจการนานาชาติ 4.27 
9. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 4.27 
10. สถานพัฒนาคณาจารย์ 4.08 
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สรุปจุดแข็ง (Strengths) เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2558 

หน่วยงานกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน :  
ศูนย์/สถาบัน และเทคโนธานี รวม 9 หน่วยงาน และสถานพัฒนาคณาจารย ์

 

กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มที่ 1 : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนธานี และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์วิจัยที่ครบถ้วน ทันสมัย และมี
สถานที่เหมาะสมรองรับการขยายตัวในอนาคต รวมถึงมีระบบการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีการน าระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 มาใช้ในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและฝ่ายห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม 

3. เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการแบบบูรณาการ 
4. บุคลากรมีศักยภาพท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่งตามความเชี่ยวชาญและต าแหน่งที่สูงขึ้นไป 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรพัฒนาระบบการรับข้อมูลป้อนกลับและการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ครบทุกกลุ่มตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึง
พอใจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบแนวโน้มผลการด าเนินการของระบบ 

2. ควรมีระบบหรือแนวทางในการประเมินความคุ้มค่าของการใช้เครื่องมือให้เหมาะสม และมีระบบ
หรือเครื่องมือในการติดตามเครื่องมือที่หมดอายุการใช้งาน มีการแทงจ าหน่ายบัญชีอย่างสม่ าเสมอ 

3. ควรจัดท าระบบ Online หรือ mobile application ในการให้ข้อมูลและการติดต่อขอรับบริการ
ให้ครอบคลุมบริการทุกประเภท เช่น การจองใช้ห้องปฏิบัติการ ยืม-คืนเครื่องมือ อัตราค่าบริการ 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการได้สะดวกรวดเร็ว และทราบถึงบริการ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างทั่วถึง อีกทั้งสามารถใช้เป็นช่องทางในการรับข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพได้ 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการวัดผลการด าเนินงานของระบบการสร้างคุณภาพของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 

2. ควรมีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากร และพัฒนาศักยภาพตามความจ าเป็นของรายบุคคลอย่าง
เป็นระบบให้ครบทุกกลุ่ม 

3. ควรพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนากระบวนการ
ตรวจวัด ทดสอบ (Protocol) ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งจะช่วยเสริมความเข้มแข็งความสามารถวิจัย
ของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นได้ 

4. ควรมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมท างานสามารถทดแทนผู้เกษียณได้ และควรมี
นโยบายการต่อสัญญาให้กับพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญสามารถท างานหลังเกษียณอายุได้  

5. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตรงตามเกณฑ์การประเมินและ
สอดคล้องกับโครงร่างองค์กร เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การก าหนดสมรรถนะหลักของ
องค์กร การก าหนดพันธกิจด้านการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบต่อการด าเนินภารกิจของ 
มทส. โครงสร้างการก ากับดูแล และความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น  รวมถึงการ
วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันขององค์กร ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม
ประเด็นที่ครบถ้วนในด้านหลักสูตรและบริการ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคคล และด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

6. ควรมีการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ด้านที่มุ่งเน้นลูกค้า/ผู้รับบริการ 
และด้านที่มุ่งเน้นบุคลากร ที่ชัดเจนเพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ รวมถึงควรมีแนวทางการเก็บข้อมูลผลการด าเนินการให้มีความต่อเนื่อง  

7. ควรมีการก าหนดคู่เทียบที่เหมาะสมและแนวทางการได้มาของข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจน รวมถึงการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน ล าดับการแข่งขัน และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันให้ชัดเจน 

8. แม้มีข้อมูลรายได้จากการให้บริการด้านการวิเคราะห์ ควรมีการเก็บข้อมูลต้นทุน เพ่ือสามารถ
วิเคราะห์รายได้สุทธิจากการให้บริการ 
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2. เทคโนธาน ี

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินการที่ชัดเจน มีการวางแผนกลยุทธ์ 
และก ากับ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

2. มีการน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002:1994 มาใช้ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการและเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และมีผลกระทบที่ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

4. มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
5. มีศักยภาพสูงในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย รวมถึงแนวทางการเก็บข้อมูลผลการด าเนินการให้มีความ
ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เช่น ตัวชี้วัดด้านที่มุ่งเน้นลูกค้า/ผู้รับบริการ และด้านที่มุ่งเน้นบุคลากร 
เป็นต้น 

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควรมีการประเมินแบ่งตามกลุ่มผู้รับบริการประเภทต่าง ๆ 
ให้ชัดเจน 

3. ควรมีการประเมินผลกระทบ/ความส าเร็จของโครงการให้เป็นระบบ  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและท้าทายที่สะท้อนถึงความส าเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 
2. ควรก าหนดคู่เทียบที่เหมาะสมและแนวทางการได้มาของข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

ให้มีความชัดเจน รวมถึงการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน ล าดับการแข่งขัน และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันให้ชัดเจน 

3. ควรพิจารณาระบบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากรให้สามารถจูงใจ สร้างความทุ่มเทในการ
ท างานและผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาระบบสัญญาจ้างให้พนักงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีให้มีการต่อสัญญาระยะยาว หรือการพัฒนาระบบสวัสดิการด้านสุขภาพ เป็นต้น 

4. ควรพัฒนากลไกการลงทุนเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนจากงานวิจัยและเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว 
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3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน สามารถวางแผนกลยุทธ์ที่เกิดผลดีด้าน
การวิจัย และมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถ
พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกที่หลากหลาย โดยมีสัดส่วน
จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์สูง (941,930 บาท/อาจารย์) 

3. มีสัดส่วนคณาจารย์ที่ท างานวิจัยสูง ร้อยละ 56.5 
4. มีแนวทางและเครื่องมือที่หลากหลายในการบริหารและพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่มี

ประสิทธิผล สามารถยกระดับความสามารถของการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้มีความ
เข้มแข็ง  

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และสอดคล้องตามพันธกิจของ
หน่วยงาน และควรก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการวัดผลการด าเนินงานของระบบการสร้างคุณภาพ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

2. ควรหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานที่มีผลงานด้านวิจัยน้อย ให้มีผลงานตีพิมพ์ สัดส่วน
อาจารย์ที่ท าวิจัย หรือสัดส่วนงบประมาณวิจัยต่ออาจารย์สูงขึ้น รวมถึงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษให้ค าแนะน าด้านการเขียนและตรวจบทความวิจัย 

3. ควรส่งเสริมอาจารย์เป็นรายบุคคลตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น เพื่อ
ลดสัดส่วนการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  

4. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการ และเป็นช่องทางในการรวบรวมข้อมูล
ป้อนกลับ ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ รวมถึงควรมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศและมีการน าผลการประเมินนั้นไปใช้ในการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ  

5. ควรพัฒนาระบบการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกกลุ่มตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กร (OP) และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถทราบแนวโน้มผลการด าเนินการของระบบได้ 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรส่งเสริมให้มีนักวิจัยท างานเต็มเวลาและมีสัญญาจ้างระยะยาวเพ่ือเสริมการท างานวิจัยของ
อาจารย์  ให้สามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรหาแหล่งทุนวิจัยทดแทนภายหลังจากการยุติโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เช่น รายได้
จากการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

3. ควรมี road map การพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนควรสนับสนุนลูกจ้างชั่วคราวที่มีการปฏิบัติงานดีอย่างต่อเนื่องเข้าสู่การเป็น
พนักงานประจ า 

4. ควรมีการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ด้านที่มุ่งเน้นลูกค้า/ผู้รับบริการ 
และด้านที่มุ่งเน้นบุคลากร ที่ชัดเจนเพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ รวมถึงควรมีแนวทางการเก็บข้อมูลผลการด าเนินการให้มีความต่อเนื่อง  

5. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตรงตามเกณฑ์การประเมินและ
สอดคล้องกับโครงร่างองค์กร เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การก าหนดสมรรถนะหลักของ
องค์กร โครงสร้างการก ากับดูแล และความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น  รวมถึงการ
วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันขององค์กร ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม
ประเด็นที่ครบถ้วนในด้านหลักสูตรและบริการ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคคลและด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

6. ควรมีการก าหนดคู่เทียบที่เหมาะสมและแนวทางการได้มาของข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจน รวมถึงการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน ล าดับการแข่งขัน และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันให้ชัดเจน 

7. ในปี 2559 มหาวิทยาลัยมีผลงานด้านวิจัยที่สามารถก้าวขึ้นมาอยู่ ในระดับต้น ๆ ของประเทศไทย
จากการจัดล าดับมหาวิทยาลัยไทย โดยหน่วยงานจัดล าดับที่เป็นสากล อย่างไรก็ดี สถาบันวิจัยและ
พัฒนาจ าเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่จะรักษาผลลัพธ์ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
สะท้อนถึงแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ดีและความยั่งยืนของระบบ 
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กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มที่ 2 : ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 

1. ศูนย์บริการการศึกษา 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการบูรณาการระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จนท าให้เกิดวัฒนธรรมการ
ท างานที่มีคุณภาพการให้บริการ ตามมาตรฐานสากล 

2. บุคลากรมีความรัก สามัคคี มีการท างานเป็นทีม รับรู้และเข้าใจเป้าหมายขององค์กรเพ่ือขับเคลื่อน
ไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน 

3. มีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย มาใช้ในการพัฒนาระบบงานและระบบสนับสนุนสู่การ
ให้บริการ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. พิจารณาแนวทางหาคู่เทียบตามตัวบ่งชี้ที่ 1.4, 1.7 และ 2.1 
2. ควรเร่งรัดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สมบูรณ์และน าสู่การปฏิบัติโดยเร็ว 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. การวางแผนพัฒนาบุคลากร ควรมี road map การพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ
ความท้าทายขององค์กร รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

2. การวางแผนบุคลากรที่มีระดับอายุที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
3. ควรมีการส ารวจข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วนทุกกลุ่ม 
4. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์และเทียบเคียงระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 กับระบบ

ประกันคุณภาพของศูนย์บริการการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เพ่ือให้สามารถใช้แทนกันได้
โดยไม่ซ้ าซ้อน 
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2. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งมีจิตบริการ  
2. มีทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
3. มีสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานกลุ่ม ได้จัดรูปแบบพ้ืนที่ที่

หลากหลายเพื่อการใช้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
4. พัฒนาและจัดบริการอิเล็กทรอนิกส์ บริการเชิงรุก และบริการแบบ One stop service เป็น

จ านวนมากและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
5. มีช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเพ่ือการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรประเมินและและวิเคราะห์ประสิทธิภาพช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในปัจจุบัน 
เพ่ือปรับปรุงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น เช่น การจัดกลุ่มรูปแบบหรือประเภทช่องทางการสื่อสาร 
เนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร กลุ่มผู้รับสาร และความถ่ีในการสื่อสาร 

2. ควรปรับปรุงวิธีการและแบบส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่สามารถจ าแนกตามกลุ่มที่ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กร เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการ
ด าเนินงานหรือปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง 

3. ควรวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงรวมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยการศึกษาจากบริบทและ
ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการด้วย 

4. ควรทบทวนเรื่องตัวบ่งชี้ด้านบุคลากร (1.7 คุณภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน) เพ่ือแสดงว่าศูนย์ฯ 
ได้ให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตาม
กลุ่มที่ก าหนด เพ่ือน าผลที่ได้มาออกแบบวิธีการปรับปรุงเพ่ือให้บุคลากรมีความพึงพอใจและความ
ผูกพันกับองค์กรมากข้ึน 

5. ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  ปริมาณการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ไม่เป็นไปตามแผน   
แนวทางแก้ไข เนื่องจากสูตรการค านวณ ไม่ได้สะท้อนผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ใช้เข้าฐานข้อมูลออนไลน์
ที่แท้จริง (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์) และควรมีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจที่จะน าไปสู่วิสัยทัศน์ ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก การจ าแนกกลุ่มลูกค้า
ของผลิตภัณฑ์/บริการ การจ าแนกกลุ่มบุคลากร ผู้ส่งมอบ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
และระบบปรับปรุงผลการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพ่ือความชัดเจนในการที่ศูนย์ฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้จาก
โครงร่างองค์กรเพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ายิ่งขึ้น เพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการและกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรม และเพ่ือการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นบุคลากร อย่างมี
ประสิทธิผล 

2. มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมากตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ใช้ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
เป็นพ้ืนฐานที่ดีและที่สามารถยกระดับคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานที่สูงขึ้นได้ โดยอาจจะน า “เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ-TQA” เป็นกรอบการบริหารจัดการตามมุมมองขององค์กรในภาพรวม 
สร้างความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของแผนงาน กระบวนการ การตัดสินใจ บุคลากร การ
ปฏิบัติการ และผลลัพธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. วีดิโอออนดีมานด์ ควรมีการรวบรวมรายวิชาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ที่เผยแพร่บน
เครือข่ายสาธารณะ เช่น YouTube และ MOOC เพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการบนเว็บไซต์ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา รวมทั้ง ควรปรับปรุงคลังข้อสอบออนไลน์ โดยจัดให้มีข้อสอบของสภา
วิศวกรและสภาวิชาชีพอ่ืน ๆ ทั้งนี้ การเข้าถึงและการใช้งานสื่อต่าง ๆ ควรมีความสะดวกและง่าย
ในการใช้งาน 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากนักศึกษา 

1. วัตถุประสงค์ในการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือพบปะเพ่ือน นัดติว อ่านหนังสือ 
ท าโปรเจค เป็นต้น 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ห้องสมุด 

3. สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ห้องค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มไม่เพียงพอ และไม่เก็บเสียง 
4. การบริการวีดิโอออนดีมานด์ มีเสียงรบกวน ท าให้ขาดสมาธิในการใช้บริการ 
5. ระบบคอมพิวเตอร์ multipoint มีปัญหาบ่อยและใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา ไม่สามารถเข้าใช้

อินเทอร์เน็ตได ้
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3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการให้บริการที่หลากหลายทั้งทางด้านเครือข่าย การบริการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงการ
ให้ยืมอุปกรณ์สื่อสาร 

2. มีการบริหารที่เป็นระบบ และมีการวางแผนระยะยาว 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ 
2. การบริหารจัดการผู้ส่งมอบ (Supplier Management) เพ่ือท าให้การบริการของหน่วยงานดีขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรมีการวัดผลส าเร็จของการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมต่าง ๆ โดยการประเมินจากผลการปฏิบัติ 
และน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการฝึกอบรม 

2. ระบบ Multipoint มีการใช้งานและพบปัญหาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ 
3. การเขียนผลการด าเนินงาน (SAR) ผู้เขียนควรเพิ่มรายละเอียดของ OP โดยเฉพาะ 

3.1 ความท้าทายขององค์กร ที่ก าหนดจากเป้าหมายในอนาคต มากกว่าจากงานประจ า เช่น การ
ใช้เทคโนโลยี Clound, Fog     

3.2 การวางแผนพัฒนาบุคลากร ควรมี road map การพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และสอดคล้อง
กับความท้าทายขององค์กร รวมทั้ง การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ certificate ด้านสมรรถนะ
ทางด้านเทคนิคของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบเครือข่าย เป็นต้น 

3.3 การวางแผนบุคลากรที่มีระดับอายุที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ทันต่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่น่าจะมีความจ าเป็น ซึ่งอาจใช้การจ้างงานแบบ part time เพ่ือเข้ามาช่วยงาน 

4. การส ารวจความพึงพอใจ 
4.1 ควรส ารวจเพ่ิมเติมในเรื่องความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับบริการภายในมหาวิทยาลัยด้วย 

เพ่ือให้ได้รับข้อมูลป้อนกลับที่สามารถน าไปพัฒนาการให้บริการ 
4.2 การออกแบบส ารวจออนไลน์ เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถตอบได้สะดวก ควรสอบถามเมื่อมี

การเข้าใช้บริการ และมีจ านวนค าถามเฉพาะประเด็นส าคัญ 
5. ควรเพ่ิมการรายงาน เรื่องดัชนีชี้วัดความปลอดภัยของข้อมูล และก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของ

ศูนย์คอมพิวเตอร์  
6. ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ ควรเพ่ิม Supplier Management กับบริษัทที่มาให้บริการกับ

หน่วยงาน เพ่ือการบริการดีข้ึน 
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กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มที่ 3 : ศูนยน์วัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสถานพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีกระบวนการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งได้พัฒนาการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ
พ้ืนฐานของไทย (TFQS) 

2. บุคลากรมีความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานจนเกิดสื่อและเทคโนโลยีด้านการสนับสนุนการสอน 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. กระบวนการส่งเสริมและติดตามสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ครอบคลุม เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติ
หรือขั้นตอนที่ด ี

2. เสริมสร้างกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ เช่น ควร
ก าหนดเกณฑ์สมรรถนะของบุคลากรให้มีความชัดเจน เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (สะท้อนไปยังมหาวิทยาลัย) 

- มีการวางแผนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพ (Career Path) บางต าแหน่งที่ชัดเจน และจะช่วยส่งเสริม
ให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่เพ่ิมข้ึน 

2. ศูนย์กิจการนานาชาต ิ

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีกิจกรรมการเพ่ิมคุณภาพของหน่วยงาน คือ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติระยะสั้น 
2. มีจ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยปริมาณมากโดยได้รับความร่วมมือจากส านักวิชา 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การมีกิจกรรมนานาชาติเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เกณฑ์คุณภาพ 
2. ควรมีแนวทางในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษานานาชาติให้เพ่ิมข้ึนโดยร่วมมือกับส านักวิชา 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรหาวิธีการเพ่ิมสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยตนเอง (Full 
Fee Students) ต่อจ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด ทั้งนี้ สัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการ
ยอมรับในมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น 

2. ควรจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรชาวต่างชาติ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดผู้ช่วยในการดูแล
นักศึกษาในแต่ละชาตินั้น ๆ รวมถึงก าหนดบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
โดยท าหน้าที่ช่วยในการดูแลและประสานงานกับกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ 

3. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 ให้เป็นเชิงคุณภาพมากกว่าเน้นเชิงปริมาณ 
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3. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีระบบกลไกที่ชัดเจน มีความร่วมมือกับหน่วยงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ และผู้น าในการ
สร้างมาตรฐานด้านสหกิจศึกษาระดับชาติ 

2. มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพ่ือให้ได้
ประโยชน์แก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่น ขยายระยะเวลาการออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาเป็น 1 ปี โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและจัดท า Project กับสถาน
ประกอบการและนักศึกษาให้มากข้ึน 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษากับวิธีที่ไม่ใช้สหกิจศึกษา 
2. ควรรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการที่ไม่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
3. อาจก าหนดให้มี Site Director ของมหาวิทยาลัยเทียบเท่าบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเป็นที่ปรึกษา

ทางด้านสังคมและทางด้านวิชาการได้ 

4. สถานพัฒนาคณาจารย์ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

- มีระบบพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล (UKPSF) 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรหากลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mind-set) ของบุคลากรสายวิชาการ
ในด้านที่เก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

2. ควรสร้างช่องทางในการใช้งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรพัฒนา Tacit Knowledge จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ 
2. ควรเพ่ิมบทบาทในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลรายวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป  เพ่ือให้ได้

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์ 
3. ควรมีการพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าใจในบทบาทในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้

สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : ส านักงานอธิการบดี 
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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : ส านักงานอธิการบด ี 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2558 

หน่วยงานกลุ่มส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 17 หน่วยงาน 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ใน

ระดับดี - ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.75 - 4.64  (ระดับดีมาก = คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.51, 
ระดับดี = คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50) 

 

หน่วยงาน 
ผลการประเมินเฉลี่ย  
จากคะแนนเต็ม 5 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการ 4.55 
2. ส่วนสารบรรณและนิติการ 4.57 
3. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 4.63 
4. ส่วนการเงินและบัญชี 4.44 
5. ส่วนอาคารสถานที่ 4.32 
6. ส่วนพัสดุ 4.50 
7. ส่วนแผนงาน  4.64 
8. ส่วนกิจการนักศึกษา 4.44 
9. ส่วนประชาสัมพันธ์ 4.46 
10. สถานกีฬาและสุขภาพ 4.53 
11. หน่วยประสานงาน มทส. กทม.  4.33 
12. หน่วยตรวจสอบภายใน 4.17 
13. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4.33 
14. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3.75 
15. สุรสัมมนาคาร 4.20 
16. ฟาร์มมหาวิทยาลัย 4.00 
17. ส่วนบริหารสินทรัพย์ 4.00 
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สรุปจุดแข็ง (Strengths) เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2558 
หน่วยงานกลุ่มส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 17 หน่วยงาน 

 

ภาพรวมกลุ่มส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ในการใช้ตัวบ่งชี้ของ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ เช่น 1.4, 1.7 เป็นต้น ส าหรับหน่วยงานย่อย ซึ่งยังขาด
ความเข้าใจ อาจสะท้อนให้เห็นความไม่สอดคล้องเรื่องระบบและกลไกประกันคุณภาพที่เหมาะสม
ในตัวบ่งชี้ 1.8 ข้อ 1  

2. การก าหนดคู่เทียบในเรื่องข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวบ่งชี้ 1.4) อาจท าได้ยาก
ส าหรับหน่วยงานย่อย ควรพิจารณาปรับปรุงตัวบ่งชี้ 

3. ควรสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงกับปัญหา เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงได้ 

4. หน่วยงานกลางควรท าระบบและกลไกด้านข้อมูลที่ส่วนกลางฝ่ายการเจ้าหน้าที่ด าเนินการเพื่อช่วย
หน่วยงานย่อยในตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ 

5. หน่วยงานกลางควรมีระบบตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งเรื่องความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงานย่อย 

6. ทุกหน่วยงานควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
7. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ควรมีการวิเคราะห์อัตราก าลังของ

หน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
8. หลังจากมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานกลางควรมีการจัดประชุมร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาประเด็นที่กรรมการเสนอแนะ 
9. บุคลากรมีความกังวลหลังเกษียณ ไม่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการ

ออกค่าใช้จ่ายกับบุคลากรที่สนใจท าประกันสุขภาพระยะยาว เช่น ประกันถึงอายุ 70-80 ปี เป็นต้น 
และตั้งเป็นกองทุน เมื่อบุคลากรเข้ารักษาพยาบาล ผู้ที่ท าประกันสุขภาพก็สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
จากบริษัทประกันกลับมาท่ีมหาวิทยาลัยและพนักงานหรือกองทุน 
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หน่วยงานกลุ่มส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 17 หน่วยงาน 

1. ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

 จุดแข็ง (Strengths) 

- มีการท างานเป็นระบบ เป็นทีม สามารถรับผิดชอบงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- น าศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานมาใช้เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย อาทิ การมุ่งเน้นหลักสูตรเพ่ือความเป็นนานาชาติ ทั้งนี้  ต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับการด าเนินการ 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ควรสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงกับปัญหา เพ่ื อให้สามารถวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงได้ 

2. ส่วนสารบรรณและนิติการ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรในหน้าที่ของงานประชุมและช่วยนักบริหาร ในลักษณะ on the job 
training และ coaching 

2. มีการน านโยบาย Happy Workplace มาใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคลากรในส่วนงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรเพิ่มการอบรมหรือให้ความรู้เพิ่มเติมกับบุคลากรงานประชุมและช่วยนักบริหาร 
2. ควรติดตามผลการด าเนินงานภายใต้นโยบาย Happy Workplace อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา

บุคลากรในหน่วยงาน 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ควรพิจารณาจัดระบบการท างานให้ผสมผสานภารกิจในหน่วยงานในขณะที่มีภารกิจเพ่ิมข้ึน 
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3. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีทักษะการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

2. มีกระบวนการส่งเสริมเพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ
ได้จ านวนมาก 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรน ากระบวนการจัดการความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนหาแนวปฏิบัติที่ดี 
น าไปใช้เป็นแนวทาง สร้างความเข้าใจและทราบเทคนิควิธีการ เพ่ือจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากร
วางแผนและด าเนินการสร้างผลงานเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับ ศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์ ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานเพ่ือ
วางแผนส่งเสริมและพัฒนารายบุคคลให้สามารถเข้าสู่ต าแหน่งวิชาชีพ (ช านาญการ เชี่ยวชาญ) ได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

3. ควรจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านความเป็นสากล ตามวิสัยทัศน์ของส่วนการเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
สามารถตอบสนองการให้บริการต่อบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีการพัฒนา
ไปสู่ระดับนานาชาติ 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรก าหนดเกณฑ์คุณภาพในตัวบ่งชี้ให้แสดงถึงกระบวนการคุณภาพ (PDCA) และให้สะท้อนถึง
การพัฒนาหน่วยงานไปสู่ สู่วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม ที่ก าหนดไว้ 

2. ควรปรับปรุงเกณฑ์ในตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนเต็มต่อเนื่องให้มีระดับคุณภาพเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือการพัฒนา
องค์กรให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรน ากระบวนการจัดการความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนหาแนวปฏิบัติที่ดีของ
การด าเนินโครงการ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน (Happy 
Workplace) ของทุกส่วนงาน เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย 
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4. ส่วนการเงินและบัญชี 

 จุดแข็ง (Strengths) 

- บุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพของงาน 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรมีแผนในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรายบุคคล 
2. การน าผลการประเมินระบบสารสนเทศ มาด าเนินการแก้ไข และแสดงรายละเอียดให้ปรากฏในผล

การด าเนินงาน 
3. แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ควรเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. หน่วยงาน ควรท าความเข้าใจในการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ที่ใช้ระบบ AUN-QA 
(1.4 และ 1.7) 

2. องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ควรมีการประเมินกระบวนการ เพ่ือการปรับกระบวนการ 
วิเคราะห์กระบวนการท างานของหน่วยงาน ปรับปรุงหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

3. กระบวนการพัฒนาแผน หน่วยงานควรมีแผน และแนวทางการปรับปรุงตนเองให้เด่นชัด เพ่ื อ
สะท้อนภาพของหน่วยงาน และการท างานที่ตอบสนองต่อภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

4. ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ควรเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา บทบาทหน่วยงาน หรือข้อมูลจากหน่วยงาน มีส่วนเสริมประเด็นของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ควรเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5. ส่วนอาคารสถานที่ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาลและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริการจัดการ และให้
อ านาจในการตัดสินใจภายใต้กฎระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

2. มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเกิดตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีและสามารถน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ได้แก่ การจัดท าคู่มือการขุดล้อมต้นไม้ คู่มือการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่  

3. มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย
บนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

4. การจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานสูง เช่น มีพื้นที่สีเขียวเกินเกณฑ์มาตรฐานสูง
จนสามารถเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ระดับโลก โดยมีผลการ
จัดอันดับอยู่ในระดับ Top Five ของประเทศ และอันดับที่ 52 ของโลก และได้รับการจัดอันดับ
ที่ 3 ใน 8 มหาวิทยาลัยบรรยากาศดี 
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 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- การก าหนดเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับการก าหนดคู่เทียบเคียงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรมีแผนระยะยาวเพ่ือลดการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุใน
อนาคต เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

2. ควรก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการก่อสร้างและแรงงานก่อสร้าง ที่อาจเกิดผล
ต่อนักศึกษาและบุคลากร เนื่องจากมหาวิทยาลัยก าลังมีการก่อสร้างอาคารเป็นจ านวนมาก   

3. ควรก าหนดเป้าหมายความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สูงขึ้นและเหมาะสม เพราะมีผลการ
ประเมินในปี 2558 สูงกว่าแผนมาก 

4. เพ่ิมความระมัดระวังในการก าหนดราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบ 
5. ควรสรรหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านที่ยังขาดแคลน 

6. ส่วนพัสดุ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาลและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริการจัดการ และให้
อ านาจในการตัดสินใจภายใต้กฎระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

2. มีระบบการบริหารจัดการ การจัดการสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรมีความสามารถและทุ่มเทให้กับการท างาน และมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างาน
ทดแทนกันได้ 

4. มีการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจการจ้าง และการบริหารคลังพัสดุที่มีประสิทธิภาพ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การพัฒนาคู่มือ/แนวปฏิบัติให้เป็น best practice เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งสะท้อนถึงการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. การก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณภาพของหน่วยงานให้มีความท้าทายมากขึ้น 
3. การท าความเข้าใจในเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
4. สนับสนุนการให้มีความร่วมมือของคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างมากยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. งานด้านพัสดุเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง  ควรมีการด าเนินการทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมาย 

2. จัดอบรมบุคลากรด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การก าหนดราคากลาง เป็นต้น 
3. ควรมีการวิเคราะห์ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และ

รวดเร็ว เพื่อให้มีจ านวนบุคลากรที่เหมาะสม 
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7. ส่วนแผนงาน 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาลและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริการจัดการ และให้
อ านาจในการตัดสินใจภายใต้กฎระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

2. มีกระบวนการวางแผน ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
3. มีกระบวนการส่งเสริมงานวิจัยสถาบันมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ท าให้สามารถน า

ผลงานวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสิman iนใจของผู้บริหารที่สอดคล้องต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

4. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้บุคลากรสามารถท างานทดแทนกันได้ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ควรพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ให้มีความท้าทาย 

8. ส่วนกิจการนักศึกษา 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาลและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริการจัดการ และให้
อ านาจในการตัดสินใจภายใต้กฎระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

2. ส่วนกิจการนักศึกษามีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ส่วนกิจการนักศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
4. มีหอพักพันธมิตรกับเอกชน เพ่ือรับรองหอพักที่มีมาตรฐานด้านต่าง ๆ รวมทั้งความปลอดภัย และ

ได้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือดูแลนักศึกษาให้มีความปลอดภัย 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควรมีการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

3. การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ควรประเมินผลการด าเนินกิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรม 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรเพิ่มเป้าหมายด้านต่าง ๆ ให้สะท้อนความเป็นจริงและท้าทายให้สูงขึ้น 
2. ควรก าหนดประเด็นการท าวิจัยสถาบันให้ครอบคลุมการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต

ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของส านักวิชา 
3. การดึงศิษย์เก่าให้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานกิจการนักศึกษา เช่น การให้ข้อมูลเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงหอพัก และการให้ทุนการศึกษา เป็นต้น 
4. ควรจัดให้มีการบริการนักศึกษาเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น เรื่อง การออกก าลัง

กายอาหารปลอดภัย เพ่ือการพัฒนาสู่ Healthy University 

9. ส่วนประชาสัมพันธ์ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีผลงานจ านวนมากและหลากหลาย ในขณะที่มีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด 
2. มีการรวบรวมผลงานการประชาสัมพันธ์และประเมินเป็นมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (AD value x 3) 

ถึง 79 ล้านบาท ซึ่งน่าจะน ามาเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานและพัฒนาของหน่วยงาน 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมีนโยบายเรื่อง Branding 
2. ควรพิจารณาก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานเพื่อเทียบเคียงการพัฒนากับปีที่ผ่านมา  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ในการใช้ตัวชี้วัดของ AUN ในตัวบ่งชี้ 1.4 และ 1.7 ส าหรับหน่วยงานย่อย ซึ่งยังขาดความเข้าใจ 
อาจสะท้อนให้เห็นความไม่สอดคล้องเรื่องระบบและกลไกประกันคุณภาพที่เหมาะสมในตัวบ่งชี้ 
1.8 ข้อ 1  

2. การก าหนดคู่เทียบในเรื่องข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวบ่งชี้ 1.4) อาจท าได้ยาก
ส าหรับหน่วยงานย่อย ควรพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัด 

3. หน่วยงานกลางควรท าระบบและกลไกด้านข้อมูลที่ส่วนกลางฝ่ายบุคคลด าเนินการเพ่ือช่วย
หน่วยงานย่อยในตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ที่เป็นเกณฑ์ใหม่ 

4. หน่วยงานกลางควรมีระบบตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งเรือ่งความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงานย่อย 
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10. สถานกีฬาและสุขภาพ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีความพร้อมด้านสนามและอุปกรณ์กีฬา ทั้งในร่มและกลางแจ้ง สามารถให้บริการได้ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  

2. ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพจาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

3. บุคลากรมีความรู้และความสามารถเป็นที่ยอมรับได้รับเชิญเป็นวิทยากรด้านกีฬาและสุขภาพ 
จากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. พัฒนาการใช้ประโยชน์และการให้บริการ เพ่ือเป็นแหล่งฝึกอบรมและให้บริการด้านกีฬาและ
สุขภาพที่ทันสมัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2. จัดหาหรือร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ควบคู่กับสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตส าหรับการให้บริการ
จองและแจ้งสถานะการใช้งานของสถานที่หรือของอุปกรณ์ ให้ผู้ใช้บริการทราบเพ่ือตัดสินใจ
เลือกจองใช้บริการได้โดยไม่ต้องเสียการตอบค าถามของเจ้าหน้าที่ และไม่เสียเวลาการเดินทาง
มายังสถานที่จริง 

3. จัดหาหรือร่วมพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของสถานกีฬาให้สามารถเก็บข้อมูล สถานที่บริการ 
อุปกรณ์ การซ่อมบ ารุง งบประมาณที่ใช้ ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ หรือความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
เป็นต้น 

4. พัฒนาหรือจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเพ่ือ
รองรับการให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและพัฒนาไปสู่การหารายได้ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรจัดระบบการก าหนดข้อตกลงระดับการบริการ (SLA) เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถึงการให้บริการของ
หน่วยงาน โดยระบุประเภทการให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือให้บริการถูกต้องตามข้อตกลง และ
อาจใช้เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการให้บริการเพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 
และสามารถน าไปเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันได้ 

2. ควรจัดท าโครงการบริการชุมชนหรือโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพผ่าน
มหาวิทยาลัยเพ่ือของบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในสร้างสุขภาพที่ดี
ให้ประชาชน เพ่ือช่วยลดงบประมาณการรักษาพยาบาลของรัฐบาล โดยสามารถน างบประมาณ
จากโครงการมาพัฒนาสถานกีฬาฯ ให้เป็นแหล่งวิชาการ สามารถฝึกอบรมและให้บริการด้าน
กีฬาและสุขภาพท่ีทันสมัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามวิสัยทัศน์ได้ 
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11. หน่วยประสานงาน มทส. กทม. 

 จุดแข็ง (Strengths) 

- บุคลากรมีคุณภาพสูง ท างานได้หลากหลายหน้าที่ ท าให้ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี-
ดีมาก 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรพิจารณาระบบงานและถ่ายทอดงาน เพ่ือให้สามารถท างานทดแทนกันได้  
2. ควรพิจารณาก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานเพื่อเทียบเคียงการพัฒนากับปีที่ผ่านมา  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ในการใช้ตัวชี้วัดของ AUN ในตัวบ่งชี้ 1.4 และ 1.7 ส าหรับหน่วยงานย่อย ซึ่งยังขาดความเข้าใจ 
อาจสะท้อนให้เห็นความไม่สอดคล้องเรื่องระบบและกลไกประกันคุณภาพที่เหมาะสมในตัวบ่งชี้ 
1.8 ข้อ 1  

2. การก าหนดคู่เทียบในเรื่องข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวบ่งชี้ 1.4) อาจท าได้ยาก
ส าหรับหน่วยงานย่อย ควรพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัด 

3. หน่วยงานกลางควรท าระบบและกลไกด้านข้อมูลที่ส่วนกลางฝ่ายบุคคลด าเนินการเพ่ือช่วย
หน่วยงานย่อยในตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ที่เป็นเกณฑ์ใหม่ 

4. หน่วยงานกลางควรมีระบบตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งเรื่องความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงานย่อย 

12. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. หน่วยงานและบุคลากร มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
2. บุคลากรมีความรู้ ในกระบวนการตรวจสอบภายใน 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. หน่วยงานควรพัฒนากระบวนการสื่อสารข้อมูลป้อนกลับให้กับหน่วยรับตรวจ 
2. หน่วยงานควรเตรียมหรือพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการตรวจสอบด้านสารสนเทศ 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. หน่วยงาน ควรท าความเข้าใจในการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ที่ใช้ระบบ AUN-QA 
(1.4 และ 1.7) 

2. องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ควรมีการประเมินกระบวนการ เพ่ือการปรับกระบวนการ 
วิเคราะห์กระบวนการท างานของหน่วยงาน ปรับปรุงหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

3. ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจครบทุกด้าน  
4. พนักงานตรวจสอบ ควรมีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และพนักงานแต่ละคน 

ควรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้มีผู้เชี่ยวชาญครบในทุกด้าน 
5. ควรมีการติดตามความก้าวหน้าในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือถ่ายทอดเป็น

ประเด็นใหม่ในทีมงาน เช่น มีกฎระเบียบอะไรใหม่ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ เป็นต้น 
6. การติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยง ควรเสนอแนวทางแก้ไข และการติดตามในปีถัดไป 

เพ่ือให้เห็นว่าประเด็นความเสี่ยงยังคงอยู่ และระดับความเสี่ยงยังไม่ลดลง เช่น การไม่รู้บทบาท
หน้าที่ ผู้ท างานไม่เข้าใจกฎระเบียบ ท าให้ละเลย ไม่ใส่ใจเท่าที่ควร เป็นต้น หน่วยงานควรท า
ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง รับรู้ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง และองค์กร 

7. ระบบสารสนเทศใช้งานภายในหน่วยงาน ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้า
ใช้งานได ้และสามารถประเมินได้ โดยควรเป็นเฉพาะข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับ 

13. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการท างานที่เป็นระบบชัดเจน 
2. มีแนวคิดในการพัฒนาการท างาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

- ควรหาแนวทางบริหารงานให้เกิดสัมฤทธิผล ภายใต้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. จากประเด็นความรู้ที่มีการรวบรวมเป็นคู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ที่ได้น ามาใช้ด าเนินการเองแล้ว ควรน ามาแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือได้
ข้อมูลมาพัฒนาและเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นได้น าไปใช้ 

2. ควรสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงกับปัญหา เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงได้ 
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14. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับภาระงาน ท าให้พนักงานได้รับรางวัลพนักงานกลุ่มตัวอย่างด้านนวัตกรรม 

2. บุคลากรมีทัศนคติในการท างานที่ดีมาก มีความสามัคคี มีการท างานเป็นทีมและสามารถท างาน
แทนกันได ้

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. รูปแบบการเขียน SAR และการอธิบายผลการด าเนินการแต่ละเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ให้แสดงถึงวิธี
และผลการด าเนินการที่ชัดเจน และมีเอกสารอ้างอิงที่สอดคล้องกัน 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นฐานเดียวกัน เช่น ฐาน EIS และ E-Profile ซ่ึงมีข้อมูล
ซ้ าซ้อนและไม่ตรงกัน ซึ่งท าให้เกิดความผิดพลาดในการรายงานผลข้อมูลสารสนเทศบุคลากร 

3. การติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ SUT Scorecard และระบบการกรอกภาระงานสาย
วิชาการอย่างต่อเนื่องและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือผลักดันให้คณาจารย์และบุคลากรใช้งาน 
และน าผลการใช้งานของระบบมาปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้ตามแผน 

4. การประเมินสมรรถนะของบุคลากรและน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะสอดคล้องกับภาระงานที่ก าหนด 

5. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงเพ่ือทั้งจั ดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. การพัฒนาโปรแกรมควรใช้กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟแวร์ในการสร้างเอกสารควบคุมการ
พัฒนาและการส่งมอบโปรแกรม เพ่ือลดปัญหาการลาออกของผู้พัฒนาระบบ 

2. ควรวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรถึงความสอดคล้องต่อภาระงาน  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

3. ควรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ 
4. ควรน าผลการส ารวจความต้องการการใช้งานโปรแกรมของหน่วยงานต่าง ๆ มาจัดท า

แผนพัฒนาระบบอย่างชัดเจน 
5. ควรมีการวิเคราะห์ระบบการให้บริการของหน่วยงาน โดยการใช้เทคโนโลยี Application 

ส าหรับการบริการ เช่น การบริการของสถานกีฬาและสุขภาพ  
6. ควรจัดหา Notebook ส าหรับเป็นเครื่องมือในการให้บริการนอกสถานที่ 
7. ควรขยายหรือจัดหาสถานที่การท างานให้มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและรองรับจ านวน

บุคลากรที่เพ่ิมข้ึน 
8. เพ่ือลดความเสี่ยงสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ไม่ควรเป็น

ผู้รับผิดชอบดูแลเครื่อง server เพราะมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของ
มหาวิทยาลัย 
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15. สุรสัมมนาคาร 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. สุรสัมมนาคาร มีกลุ่มลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ในฐานะท่ีอยู่ในสถาบันเดียวกัน 
2. สุรสัมมนาคาร เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ และมีเครือข่ายที่ช่วย

ประชาสัมพันธ์และจัดหาลูกค้า 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรมีการเชื่อมโยงกับการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เช่น มีสถานที่พักปลอดโปร่ง เพ่ือ
สุขภาพภายในมหาวิทยาลัย พร้อมโรงพยาบาล ดูแลสุขภาพ ตลอดเวลาพักผ่อน กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน มีระบบเชื่อมโยงกับสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ิมการสร้างเครือข่ายภายใน เรื่องการใช้บริการ หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่จะใช้งานที่ 
สุรสัมมนาคาร จากหน่วยงานส านักวิชา กิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชา 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. หน่วยงาน ควรท าความเข้าใจในการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ที่ใช้ระบบ AUN-QA 
(1.4 และ 1.7) 

2. องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ควรมีการประเมินกระบวนการ เพ่ือการปรับกระบวนการ 
วิเคราะห์กระบวนการท างานของหน่วยงาน ปรับปรุงหาวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

3. ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ว่าการบริหารจัดการมีความคุ้มทุนอย่างไร การวิเคราะห์
ต้นทุน ค่าเสื่อมราคา การก าหนดเป้าหมายทางวิสาหกิจ 

4. สุรสัมมนาคาร ควรมีการวิเคราะห์ตัวเองว่าจะมีส่วนสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในเรื่องใด 
5. ควรมีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในทุกระดับ เพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการและ

ความคาดหวัง ที่จะให้สุรสัมมนาคาร มีส่วนสนับสนุนพันธกิจของแต่ละหน่วยงานในด้านใด 
6. วางระบบบริหารความเสี่ยงหน่วยงานให้ชัดเจน โดยอาจวางกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่  

6.1 ก าหนดประเด็นความเสี่ยง ควรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 สุรสัมมนาคาร 

6.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ก าหนดโดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงสุรสัมมนาคาร 
6.3 ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
6.4 จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
6.5 การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
6.6 ขั้นตอนการประเมินผล รายงานให้คณะท างานฯ   เพ่ือสรุปน าเสนอคณะกรรมการบริหาร

สุรสัมมนาคาร 
6.7 ข้อเสนอแนะ/น าไปปรับปรุง โดยคณะท างานฯ รวบรวมจัดท าประเด็นความ

เสี่ยง ในรอบปีถัดไป 
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16. ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

 จุดแข็ง (Strengths) 

- มีผลการพัฒนาการจัดท าแผนและติดตามแผนอย่างเป็นระบบ ท าให้มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
ชุมชนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรพิจารณาก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานเพื่อเทียบเคียงการพัฒนากับปีที่ผ่านมา  
2. ควรพิจารณาก าหนดหน่วยงาน Benchmark เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาทั้งสองด้าน คือ 

การบริการการเรียนการสอนและวิจัย และวิสาหกิจ 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ในการใช้ตัวชี้วัดของ AUN ในตัวบ่งชี้ 1.4 และ 1.7 ส าหรับหน่วยงานย่อย ซึ่งยังขาดความเข้าใจ 
อาจสะท้อนให้เห็นความไม่สอดคล้องเรื่องระบบและกลไกประกันคุณภาพที่เหมาะสมในตัวบ่งชี้ 
1.8 ข้อ 1  

2. การก าหนดคู่เทียบในเรื่องข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวบ่งชี้ 1.4) อาจท าได้ยาก
ส าหรับหน่วยงานย่อย ควรพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัด 

3. หน่วยงานกลางควรท าระบบและกลไกด้านข้อมูลที่ส่วนกลางฝ่ายบุคคลด าเนินการเพ่ือช่วย
หนว่ยงานย่อยในตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ที่เป็นเกณฑ์ใหม่ 

4. หน่วยงานกลางควรมีระบบตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งเรื่องความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงานย่อย 

17. ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

- ภารกิจของหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะเพ่ิมมูลค่าของสินทรัพย์ 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1. ควรก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในอนาคต ซึ่ง
จะท าให้บุคลากรมีความรักและคงอยู่ในองค์กรได้ 

2. ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพ่ือท าการวิเคราะห์ทรัพย์สิน ต่อยอดผลงานวิจัย บริหาร
จัดการกลุ่ม Start Up เพ่ือน าเข้าสู่ระบบธุรกิจ 

3. แนวทางการบริหารสินทรัพย์ แนวทางการบริหารเงินกองทุน ควรเผยแพร่ความรู้ในการ
ด าเนินงาน ให้แก่ผู้สนใจ ได้เรียนรู้ 
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4. การบริหารรายได้ที่เกิดจากหน่วยวิสาหกิจ เมื่อน าส่งคืนมหาวิทยาลัย ในรูปของบัญชีรับรู้ว่าเป็น
ผลการด าเนินงานมาจากหน่วยงานใด หากหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ขยาย
กิจกรรม หน่วยงานสามารถน าเงินรายได้จากบัญชีรับรู้มาพัฒนาหน่วยงานได้ 

5. ควรมีแนวปฏิบัติที่ท าให้เกิดความคล่องตัวในกรณีเผชิญกับสภาวะวิกฤตที่จะส่งผลกระทบกับ
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. หน่วยงาน ควรท าความเข้าใจในการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ที่ใช้ระบบ AUN-QA 
(1.4 และ 1.7) 

2. องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ควรมีการประเมินกระบวนการ เพ่ือการปรับกระบวนการ 
วิเคราะห์กระบวนการท างานของหน่วยงาน ปรับปรุงหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

3. กระบวนการพัฒนาแผน ควรเป็นการก าหนดแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ตามบริบท
ของหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองภาพของมหาวิทยาลัย 

4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ หน่วยบริหารสินทรัพย์ ควรมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยที่จะน ามาใช้ในเชิงธุรกิจ หรือน ามาวิเคราะห์หาผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

 
  




