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ส่วนที ่3  
สรุปผลการประเมนิและทศิทางการพฒันาสํานักงานอธิการบด ี 

 
ตารางที ่ส.1 ตารางสรุปการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งช้ีของสกอ. 
 
ประเภทสถาบนั

องค์ประกอบ 

  เนน้วจิยั   เนน้พฒันาสังคม   เนน้พฒันาศิลปะและวฒันธรรม  

  เนน้เฉพาะผลิตบณัฑิต 

คุณภาพ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องคป์ระกอบท่ี 1  
     ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 1.2   

 
7 

ร้อยละ 70 

 
7 

ร้อยละ 92.86 

 
3  คะแนน 
 3  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคป์ระกอบท่ี 1 

 
 

 
3.00  คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 2 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.9 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.10 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.11 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.12 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.13 
 (ตวับ่งช้ีเฉพาะ 
สถาบนัท่ีเนน้วจิยั) 

 
 

  

 



รายงานประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกังานอธิการบดี ปีการศึกษา 2552   
 

 89 

ตารางที ่ส.1 ตารางสรุปการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งช้ีของสกอ. (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

เฉล่ียคะแนน

องคป์ระกอบท่ี 2    

   

องคป์ระกอบท่ี 3 
     ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  
     ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  

 

5 

3 

 

7 

4 

 

2  คะแนน 

3  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน

องคป์ระกอบท่ี 3    

  
2.50  คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 4 
     ตวับ่งช้ีท่ี 4.1  
     ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  
     ตวับ่งช้ีท่ี 4.3  
     ตวับ่งช้ีท่ี 4.4  
     ตวับ่งช้ีท่ี 4.5  
(ตวับ่งช้ีเฉพาะ 
สถาบนัท่ีเนน้วจิยั) 

   

เฉล่ียคะแนน

องคป์ระกอบท่ี 4 
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ตารางที ่ส.1 ตารางสรุปการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งช้ีของสกอ. (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องคป์ระกอบท่ี 5 
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.2  
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.3  
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.4  
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.5  
(ตวับ่งช้ีเฉพาะ 
สถาบนัท่ีเนน้การ

พฒันาสังคม) 

   

เฉล่ียคะแนน

องคป์ระกอบท่ี 5    

   

องคป์ระกอบท่ี 6 
     ตวับ่งช้ีท่ี 6.1  
     ตวับ่งช้ีท่ี 6.2  
(ตวับ่งช้ีเฉพาะ 
สถาบนัท่ีเนน้พฒันา 
ศิลปวฒันธรรม) 
     ตวับ่งช้ีท่ี 6.3  
(ตวับ่งช้ีเฉพาะ 
สถาบนัท่ีเนน้พฒันา 
ศิลปวฒันธรรม) 

   

เฉล่ียคะแนน 
องคป์ระกอบท่ี 6 
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ตารางที ่ส.1 ตารางสรุปการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งช้ีของสกอ. (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องคป์ระกอบท่ี 7 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.3  
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.4  
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.5  
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.6  
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.7  
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.8  
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.9  

 

 

4 

3 

5 

 

5 

 

5 

3 

 

 

4 

3 

5 

 

5 

 

5 

5 

 

 

3  คะแนน 

2  คะแนน 

3  คะแนน 

 

3  คะแนน 

 

3  คะแนน 

2  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคป์ระกอบท่ี 7 

  
2.67  คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 8 
     ตวับ่งช้ีท่ี 8.1  
     ตวับ่งช้ีท่ี 8.2  

 

7 

5 

 

7 

5 

 

3  คะแนน 

3  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคป์ระกอบท่ี 8 

  
3.00  คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 9 

     ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 

     ตวับ่งช้ีท่ี 9.2 

     ตวับ่งช้ีท่ี 9.3  

 

6 

4 

4 

 

6 

5 

4 

 

3  คะแนน 

2  คะแนน 

3  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน

องคป์ระกอบท่ี 9 

  
2.67  คะแนน 

เฉลีย่คะแนนรวม 

ทุกตัวบ่งช้ีของ 

ทุกองค์ประกอบ  

  

2.73  คะแนน 
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ตารางที ่ส.2 ตารางสรุปการประเมนิตามมาตรฐานการอดุมศึกษาเฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
ประเภทสถาบนั

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

  เนน้วจิยั   เนน้พฒันาสังคม   เนน้พฒันาศิลปะและวฒันธรรม  

  เนน้เฉพาะผลิตบณัฑิต 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

มาตรฐานท่ี 1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.9 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.10 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.11 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.12 

   

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานท่ี 1 

   

มาตรฐานท่ี 2 ก 
     ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.4 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.5 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.6 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.7 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.8 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.9 
     ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 8.2 
     ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 9.2 
     ตวับ่งช้ีท่ี 9.3 

 

7 

ร้อยละ 70 

 

 

4 

5 

 

5 

 

5 

3 

7 

5 

6 

4 

4 

 

7 

ร้อยละ 92.86 

 

 

4 

5 

 

5 

 

5 

5 

7 

5 

6 

5 

4 

 

3  คะแนน 

3  คะแนน 

 

 

3  คะแนน 

3  คะแนน 

 

3  คะแนน 

 

3  คะแนน 

2  คะแนน 

3  คะแนน 

3  คะแนน 

3  คะแนน 

2  คะแนน 

3  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานท่ี 2 ก 

  
2.83  คะแนน 
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ตารางที ่ส.2 ตารางสรุปการประเมนิตามมาตรฐานการอดุมศึกษาเฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ. (ต่อ) 

 

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

มาตรฐานท่ี 2 ข 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.13 
(ตวับ่งช้ีเฉพาะ 
สถาบนัท่ีเนน้วจิยั) 
     ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 
     ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 
     ตวับ่งช้ีท่ี 4.4 
      ตวับ่งช้ีท่ี 4.5  
(ตวับ่งช้ีเฉพาะ 
สถาบนัท่ีเนน้วจิยั) 
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.3 
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.4 
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.5 
(ตวับ่งช้ีเฉพาะ 
สถาบนัท่ีเนน้ 
การพฒันาสังคม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  คะแนน 

3  คะแนน 
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ตารางที ่ส.2 ตารางสรุปการประเมนิตามมาตรฐานการอดุมศึกษาเฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ. (ต่อ) 

 

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

     ตวับ่งช้ีท่ี 6.1  

     ตวับ่งช้ีท่ี 6.2 

(ตวับ่งช้ีเฉพาะ 

สถาบนัท่ีเนน้พฒันา 

ศิลปะและวฒันธรรม) 

     ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 

(ตวับ่งช้ีเฉพาะ 

สถาบนัท่ีเนน้พฒันา 

ศิลปะและวฒันธรรม) 

   

เฉล่ียคะแนน 

มาตรฐานท่ี 2 ข 

  
2.50  คะแนน 

มาตรฐานท่ี 3 

     ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 

     ตวับ่งช้ีท่ี 7.3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 

มาตรฐานท่ี 3 

  
2.00  คะแนน 

เฉลีย่คะแนนรวม 

ทุกตัวบ่งช้ีของ 

ทุกมาตรฐาน 

  

2.73  คะแนน 
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ตารางที ่ส.3 ตารางสรุปการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ.  
ประเภทสถาบนั

มุมมองด้านการ

บริหารจัดการ 

  เนน้วจิยั   เนน้พฒันาสังคม   เนน้พฒันาศิลปะและวฒันธรรม  

  เนน้เฉพาะผลิตบณัฑิต 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

1.  ดา้นนกัศึกษาและ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.4  
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.9  
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.10  
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.11 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.12 
     ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  
     ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.2  
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.3  
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.4   
     ตวับ่งช้ีท่ี 5.5 
(ตวับ่งช้ีเฉพาะสถาบนั

ท่ีเนน้การพฒันา

สังคม)   
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.6  
     ตวับ่งช้ีท่ี 9.2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  คะแนน 

3  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  คะแนน 

2  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
ดา้นนกัศึกษาและ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

  

2.50  คะแนน 
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ตารางที ่ส.3 ตารางสรุปการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ. (ต่อ)  
 

มุมมองด้านการ

บริหารจัดการ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

2.  ดา้นกระบวนการ

ภายใน 
     ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.13 
(ตวับ่งช้ีเฉพาะสถาบนั

ท่ีเนน้วจิยั) 
     ตวับ่งช้ีท่ี 6.1  
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.2  
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.8  
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.9  
     ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 9.3     

 

 

7 

ร้อยละ 70  

 

 

 

 

 

 

4 

5 

3 

6 

4 

 

 

7 

ร้อยละ 92.86 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

5 

6 

4 

 

 

3  คะแนน 

3  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

3  คะแนน 

3  คะแนน 

2  คะแนน 

3  คะแนน 

3  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
ดา้นกระบวนการ

ภายใน 

  

2.86  คะแนน 

3.  ดา้นการเงิน 
     ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 
     ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 8.2 

 

 

7 

5 

 

 

7 

5 

 

 

3  คะแนน 

3  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน         
ดา้นการเงิน  

  
3.00  คะแนน 
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ตารางที ่ส.3 ตารางสรุปการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ. (ต่อ)  
มุมมองด้านการ

บริหารจัดการ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

4.  ดา้นบุคลากร     

การเรียนรู้และ

นวตักรรม 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 
     ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 
     ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 
     ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 
     ตวับ่งช้ีท่ี 4.5 
(ตวับ่งช้ีเฉพาะสถาบนั

ท่ีเนน้วจิยั) 
     ตวับ่งช้ีท่ี 6.2 
(ตวับ่งช้ีเฉพาะสถาบนั

ท่ีเนน้พฒันาศิลปะ

และวฒันธรรม) 
     ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 
(ตวับ่งช้ีเฉพาะสถาบนั

ท่ีเนน้พฒันาศิลปะ

และวฒันธรรม) 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.3 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.4 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.5 
     ตวับ่งช้ีท่ี 7.7 
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2  คะแนน 

3  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
ดา้นบุคลากร 
การเรียนรู้ และ

นวตักรรม  

  

2.50  คะแนน 
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สรุปผลการประเมนิจุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดอ่อน และแนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
แยกตามองค์ประกอบ 

 

จุดแข็ง 
องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 

1. บุคลากรของสาํนกังานอธิการบดีมีส่วนร่วมในการกาํหนดปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ  

และแผนยทุธศาสตร์  

2. มีแผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการ ของสาํนกังานอธิการบดีท่ีชดัเจน 

3. สาํนกังานอธิการบดี มีการดาํเนินงานตามแผนและพนัธกิจหลกัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

4. สาํนกังานอธิการบดีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี    

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  
 ควรเพิ่มการสร้ างความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ แผนยทุธศาสตร์ และ

แผนปฏิบติัการ ใหบุ้คลากรของสาํนกังานอธิการบดีในรูปแบบต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน  

 
จุดอ่อน 

1. ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากมหาวทิยาลยัฯ ยงัไม่ครบทุกดา้น  

2. ขาดระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารงานและการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
 ควรมีการนาํเทคโนโลยรีะบบเครือข่ายเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  
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จุดแข็ง 
องค์ประกอบที ่3  กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

มีการจดักิจกรรมนกัศึกษาอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ตามหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  
ควรจดักิจกรรมนกัศึกษาอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ตามหลกัการประกนัคุณภาพ 

การศึกษาฯ อยา่งต่อเน่ือง  

 
จุดอ่อน 

ยงัจดับริการแก่นกัศึกษาไม่ครบทั้ง 5 เร่ือง  

 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

ควรจดับริการแก่นกัศึกษาใหค้รบทั้ง 5 เร่ือง 

 

จุดแข็ง 
องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ  

  1.   มีแผนการจดัการความรู้ของสาํนกังานอธิการบดี 

  2.   มีทรัพยากรท่ีสนบัสนุนในการจดัการความรู้จาํนวนมาก 

  3.  มีแผนพฒันาบุคลากร ของสาํนกังานอธิการบดี  

  4.  มีระบบและการกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริม

สมรรถนะในการปฏิบติังาน เช่น การสรรหา  การจดัวางคนเขา้สู่ ตาํแหน่ง การกาํหนดเส้นทางเดิน

ของตาํแหน่ง การสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้ร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา มีการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน การเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนขั้นค่าจา้ง และการจดัสรรเงินรางวลัใหต้ามผลการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน 

  5.  มีการจดัทาํแผนอตัรากาํลงับุคลากรสายสนบัสนุนท่ีผา่นการวเิคราะห์งานมาแลว้ 

  6.  มีระบบการพิจารณาความดีความชอบ 

  7.  สาํนกังานอธิการบดีเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนเ ขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงาน ของสาํนกังานอธิการบดี ในทุกกิจกรรม ทั้งน้ีเพื่อการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งครบถว้น  

8. นกัเรียน นกัศึกษา บุคลากร คณาจารย ์และประชาชนภายนอกตระหนกัและ 

เห็นความสาํคญัของการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ของสาํนกังานอธิการบดี  

  9.  สาํนกังานอธิการบดีมีการดาํเนินการการตามเกณฑม์าตรฐาน 
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  10.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี 

  11.  มีการจดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพสาํนกังานอธิการบดี 

12.  บุคลากรระดบัหวัหนา้งานของสาํนกังานอธิการบดี มีความรู้ความสามารถใน 

การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ แผนกลยทุธ์ต่าง ๆ ตามแผนยทุธศาสตร์  

13.  บุคลากรทุกคนของสาํนกังานอธิการบดี มีความรู้ความสามารถในการ 

ปฏิบติังาน ไดรั้บการสนบัสนุนใหพ้ฒันาตนเองอยูเ่สมอ โดยการส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมอบรม สัมมนา 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

14. มีความพร้อมของระบบสารสนเทศดา้นการบริหารและการจดัการ 

15. มีระบบการจดัประชุมท่ีสมํ่าเสมอ 

16. มีสภาพแวดลอ้มหอ้งปฏิบติังานท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน 

17. มีการประสานงานไดร้วดเร็ว 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  
  1.  จดัระบบเก่ียวกบั กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ โดยการจดัทาํทะเบียน 

  2.  จดัทาํคู่มือการจดัการความรู้ของสาํนกังานอธิการบดี 

  3.  จดัหอ้งบริการการเรียนรู้ภายในสาํนกังานอธิการบดี 

4.  จดัหาบุคลากรเพิ่มเติมใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน และส่งเสริมพฒันาบุคลากร 

เก่ียวกบังานท่ีบุคลากรแต่คนปฏิบติัอยู ่ 

5.  จดัการฝึกอบรม สัมมนา เก่ียวกบังานท่ีบุคลากรปฏิบติัเพิ่มข้ึน เพื่อใหท้นัต่อ 

การเปล่ียนแปลงในภาวะปัจจุบนั 

6.  เร่งการประชาสัมพนัธ์เพื่อขยายวงกวา้งของเครือข่ายสมาชิก 

7. พฒันาคุณภาพงานบริการใหเ้พียงพอและตรงกบัความตอ้งการพื้นฐานของผูรั้บบริการ 

  8.  สาํนกังานอธิการบดีมีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

  9.  ควรมีการประชุมเร่ืองประกนัคุณภาพสมํ่าเสมอ 

  10.  ควรมีการปรับปรุงคู่มือประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี 

  11 .  สาํนกังานอธิการบดี ควรส่ง เสริมใหบุ้คลากรทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการ

ประกนัคุณภาพภายในสาํนกังานอธิการบดี 

  12.   ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสาํนกังานอธิการบดี ความรู้

เก่ียวกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ แผนกลยทุธ์ ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานแก่บุคลากรทุกคน  

  13.   จดัสภาพแวดลอ้มภายในห้ องทาํงานใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานมาก

ยิง่ข้ึน ควรมีหอ้งปฏิบติังานสาํหรับการจดัทาํเร่ืองท่ีสาํคญั เร่ืองปกปิดท่ีไม่ควรใหบุ้คลากรทัว่ไปได้

ทราบหรือตอ้งมีการพิจารณาก่อนจึงประกาศใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบ 
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จุดอ่อน 
  1.  เอกสารเก่ียวกบัความรู้ต่าง ๆ ไม่มีการเก็บรวมรวม อยา่งเป็นหมวดหมู่ ไม่มี

ทะเบียนคุมเอกสาร ทาํใหไ้ม่สามารถทราบไดว้า่ในหน่วยงานมีเอกสารอะไรบา้งท่ีจาํเป็นต่อการ

ปฏิบติังานของหน่วยงาน 

  2.  บุคลากรของหน่วยงานไม่ใหค้วามสาํคญักบัเอกสารความรู้ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น

สาํหรับการปฏิบติังาน มกัทาํงานโดยการปฏิบติัตามกนัมา ไม่ศึกษา คน้ควา้ กฎ ระเบียบปฏิบติัต่าง 

ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ทาํใหป้ฏิบติัไปตามเดิมซ่ึงทาํใหป้ฏิบติังานไม่ตรงกบัความตอ้งการหรือ กฎ 

ระเบียบปฏิบติัท่ีไดก้าํหนดข้ึนใหม่   ทาํใหต้อ้งมีการแกไ้ข และเกิดความล่าชา้ต่อการปฏิบติังาน 

  3.    บุคลากรยงัขาดความใส่ใจเก่ียวกบัระบบงานบริการ 

  4..    บุคลากรท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอในการปฏิบติังาน มีปริมาณงานมาก ไม่สามารถ

ปฏิบติังานใหเ้สร็จทนัตามกาํหนดเวลา 

5.  บุคลากรยงัไม่เห็นความสาํคญัของการประชาสัมพนัธ์มากนกั 

6.  ผูใ้หบ้ริการในบางงาน/กิจกรรม ยงัขาดความเขา้ใจหลกัของการใหบ้ริการ และ 

ยงัไม่เห็นความสาํคญัของการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  

  7.  สาํนกังานอธิการบดีมีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงยงัไม่ครบทุกหน่วยงาน 

  8.  ขาดความรู้ความเขา้ใจในการทาํประกนัคุณภาพระดบักอง 

  9.  การกาํหนดตวับ่งช้ียงัทาํไม่ไดต้ามเกณฑท่ี์ทางสาํนกังานอธิการบดีตอ้งการ 

 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1.  ควรมีการสร้างจิตสาํนึกในการใฝ่เรียนรู้ใหแ้ก่บุคคลกร เช่น บุคลากรแต่ละคน 

ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีตนเองรับผดิชอบโดยตรง 

2.  จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้สาํหรับบุคลากรในสาํนกังานอธิการบดี เช่น ให ้

บุคลากรท่ีไดเ้ขา้รับการอบร ม สัมมนา ไดเ้ล่าประสบการณ์ และความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรม

สมัมนาใหบุ้คลากรในหน่วยงาน เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ปฏิบติังาน 

3.  ควรจดัใหมี้หอ้งบริการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และจดัสรรเวลาในการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.    สร้างระบบการบริหารและการจดัการใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั 

  5.    จดัคนเขา้สู่ตาํแหน่งใหต้รงกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร หรือควรมี

การปรับเปล่ียนงานตามความเหมาะสมและความถนดัของบุคลากร 

6.  จดัอบรมเก่ียวกบัการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 

งานในความรับผดิชอบ  
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7. จดัอบรมเก่ียวกบัการบริการแก่ผูใ้หบ้ริการในความรับผดิชอบของสาํนกังานอธิการบดี  

8.  สาํนกังานอธิการบดีจดัทาํแผนการดาํเนินงานบริหารความเส่ียงใหค้รบทุก 

หน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

9.  เร่งใหค้วามรู้ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรในเร่ืองการประกนัคุณภาพ 

  10.  พฒันาตวับ่งช้ีท่ียงัไม่ถึงเกณฑท่ี์ทางสาํนกังานอธิการบดีกาํหนดเพิ่มข้ึน 

 

จุดแข็ง 
องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ  

1. มีการดาํเนินกิจกรรมดา้นการเงินและงบประมาณ การรายงาน การตรวจสอบ  

และการนาํขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

2. มีการวเิคราะห์ความตอ้งการและมีการดาํเนินกิจกรรมการใชท้รัพยากรร่วมกนั 

ทั้งภายในและภายนอกสาํนกังานอธิการบดี  

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. ใหมี้การรายงานและติดตามผลการใชเ้งินงบประมาณ เป็นรายเดือน และรายไตรมาส 

2. นาํระบบเครือข่ายขอ้มูลเทคโนโลยมีาใชใ้นการติดตามผล 

3. ใหมี้การดาํเนินกิจกรรมการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและพยายามให ้

ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสาํนกังานอธิการบดี   

 
จุดอ่อน 
  - 
 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
  - 
 

จุดแข็ง 
องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

  1.  สาํนกังานอธิการบดี  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

เหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของมหาวทิยาลยั  

2.  สาํนกังานอธิการบดีมี คณะกรรมการเพื่อดาํเนินการตามระบบและกลไก  โดย 

คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี        

3.  สาํนกังานอธิการบดีมีผูรั้บผดิชอบทาํหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งหน่วยงาน 
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ภายในของสาํนกังานอธิการบดี เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา

ของมหาวทิยาลยั 

4.  มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจาก 

คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของมหาวทิยาลยั  ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั       

5.  มีการกาํหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ 

อุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก      

6.  มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ   

7.  มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน โดย 

สาํนกังานอธิการบดีมีการประชุมและรายงานการประชุมหลงัจากการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  โดยนาํผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการดาํเนินงาน        

8.  มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา  

9.  สาํนกังานอธิการบดี   ป้อนขอ้มูลรายงานการประเมินตนเองพร้อมหลกัฐานเขา้  

สู่ระบบฐานขอ้มูลท่ีรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใตร้ะบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา CHE QA Online System  

10.  มีการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

11. มีการดาํเนินการจดัทาํระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบักอง  

12.  มีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสาํนกังานอธิการบดี   

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. ควรจดัใหมี้การเผยแพร่ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพใหแ้ก่นกัศึกษาทัว่ไป 

เพิ่มมากข้ึน  

2. ควรมีการจดัทาํประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบักอง  

3. ตอ้งมีการปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสาํนกังาน 

อธิการบดีเพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน  

 
จุดอ่อน 
  1.  สาํนกังานอธิการบดียงัไม่มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั    เช่น     การจดัประชุม  

อบรม  สัมมนา  โดยใหบุ้คคลภายนอกเขา้ร่วม  และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัไดเ้ขา้

ร่วมการประชุม / สัมมนาการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานภายนอกจดั 
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  2.  สาํนกังานอธิการบดียงัไม่มีบุคลากรท่ีไดรั้บเชิญเป็นผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา  

วทิยากร  และผูท้รงคุณวฒิุ  ประเมินคุณภาพการศึกษา  และใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา    

  3.  ยงัไม่มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ีนกัศึกษา

ดาํเนินการ และในส่วนท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนั 

4.  ยงัไม่มีการนาํผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไกการ 

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

5.  การนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุงการดาํเนินงาน 

  6.  ขาดนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานต้องพฒันาข้ึน   

 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
  1.  สาํนกังานอธิการบดีควรมีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  เช่น  การจดัประชุม  

อบรม  สัมมนา  โดยใหบุ้คคลภายนอกเขา้ร่วม  และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัได ้   

เขา้ร่วมการประชุม / สัมมนาการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานภายนอกจดั 

  2.  สาํนกังานอธิการบดีควรส่งเสริม  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บเชิญเป็นผู ้

ประเมินคุณภาพการศึกษา  วทิยากร  และผูท้รงคุณวฒิุมาประเมินคุณภาพการศึกษา  และใหค้วามรู้

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา   

  3.  ควรมีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ีนกัศึกษา

ดาํเนินการ และในส่วนท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนั  

4.  ควรมีการนาํผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไกการ 

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

5.  ตอ้งนาํผลท่ีไดจ้ากการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใชป้รับปรุงการทาํงาน      

ในหน่วยงานมากข้ึน  

  6.  ศึกษาหานวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีจะนาํมาใชใ้นการพฒันาหน่วยงาน     
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สรุปผลการประเมนิจุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดอ่อน และแนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
ในภาพรวม  

 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรของสาํนกังานอธิการบดีมีส่วนร่วมในการกาํหนดปรัชญา วสิัยทศัน์  

พนัธกิจ และแผนยทุธศาสตร์  

2. มีแผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการ ของสาํนกังานอธิการบดีท่ีชดัเจน 

3. สาํนกังานอธิการบดี มีการดาํเนินงานตามแผนและพนัธกิจหลกัของ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

4. สาํนกังานอธิการบดีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี    

5. มีการจดักิจกรรมนกัศึกษาอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ตามหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

6. มีแผนการจดัการความรู้ของสาํนกังานอธิการบดี 

7. มีทรัพยากรท่ีสนบัสนุนในการจดัการความรู้จาํนวนมาก 

8. มีแผนพฒันาบุคลากร ของสาํนกังานอธิการบดี  

9. มีระบบและการกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริม 

สมรรถนะในการปฏิบติังาน เช่น การสรรหา  การจดัวางคนเขา้สู่ตาํแหน่ง การกาํหนดเส้นทางเดิน

ของตาํแหน่ง การสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้ร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา มีการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน การเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนขั้นค่าจา้ง และการจดัสรรเงินรางวลัใหต้ามผลการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน 

10. มีการจดัทาํแผนอตัรากาํลงับุคลากรสายสนบัสนุนท่ีผา่นการวเิคราะห์งานมาแลว้ 

11. มีระบบการพิจารณาความดีความชอบ 

12. สาํนกังานอธิการบดีเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ 

ดาํเนินงาน ของสาํนกังานอธิการบดี ในทุกกิจกรรม ทั้งน้ีเพื่อการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งครบถว้น  

13. นกัเรียน นกัศึกษา บุคลากร คณาจารย ์และประชาชนภายนอกตระหนกัและ 

เห็นความสาํคญัของการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ของสาํนกังานอธิการบดี  

14.  สาํนกังานอธิการบดีมีการดาํเนินการการตามเกณฑม์าตรฐาน 

  15.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี 

16.  มีการจดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพสาํนกังานอธิการบดี 

17.  มีการดาํเนินกิจกรรมดา้นการเงินและงบประมาณ การรายงาน การตรวจสอบ  

และการนาํขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

18.  มีการวเิคราะห์ความตอ้งการและมีการดาํเนินกิจกรรมการใชท้รัพยากร 
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ร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกสาํนกังานอธิการบดี  

  19.  สาํนกังานอธิการบดี  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

เหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของมหาวทิยาลยั  

20.  สาํนกังานอธิการบดีมี คณะกรรมการเพื่อดาํเนินการตามระบบและกลไก  โดย 

คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี        

21.  สาํนกังานอธิการบดีมีผูรั้บผดิชอบทาํหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งหน่วยงาน 

ภายในของสาํนกังานอธิการบดี เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา

ของมหาวทิยาลยั 

22.  มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจาก 

คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของมหาวทิยาลยั  ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั       

23.  มีการกาํหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก      

24.  มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ    

25.  มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน โดย 

สาํนกังานอธิการบดีมีการประชุมและรายงานการประชุมหลงัจากการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  โดยนาํผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการดาํเนินงาน        

26.  มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา  

27.  สาํนกังานอธิการบดี   ป้อนขอ้มูลรายงานการประเมินตนเองพร้อมหลกัฐาน 

เขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลท่ีรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใตร้ะบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา CHE QA Online System  

28.  มีการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

29. มีการดาํเนินการจดัทาํระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบักอง  

30.  มีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสาํนกังานอธิการบดี   

31.  บุคลากรระดบัหวัหนา้งานของสาํนกังานอธิการบดี มีความรู้ความสามารถใน 

การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ แผนกลยทุธ์ต่าง ๆ ตามแผนยทุธศาสตร์  

32. บุคลากรทุกคนของสาํนกังานอธิการบดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน  

ไดรั้บการสนบัสนุนใหพ้ฒันาตนเองอยูเ่สมอ โดยการส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมอบรม สัมมนา ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยั 

33. มีความพร้อมของระบบสารสนเทศดา้นการบริหารและการจดัการ 

34. มีระบบการจดัประชุมท่ีสมํ่าเสมอ 
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35. มีสภาพแวดลอ้มหอ้งปฏิบติังานท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน 

36. มีการประสานงานไดร้วดเร็ว 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  
  1 .  ควรเพิ่มการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ แผน

ยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการ ใหบุ้คลากรของสาํนกังานอธิการบดีในรูปแบบต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน  

2.  ควรจดักิจกรรมนกัศึกษาอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ตามหลกัการประกนัคุณภาพ 

การศึกษาฯ อยา่งต่อเน่ือง  

  3.  จดัระบบเก่ียวกบั กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ โดยการจดัทาํทะเบียน 

  4.  จดัทาํคู่มือการจดัการความรู้ของสาํนกังานอธิการบดี 

  5.  จดัหอ้งบริการการเรียนรู้ภายในสาํนักงานอธิการบดี 

6.  จดัหาบุคลากรเพิ่มเติมใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน และส่งเสริมพฒันาบุคลากร 

เก่ียวกบังานท่ีบุคลากรแต่คนปฏิบติัอยู ่ 

7.  จดัการฝึกอบรม สัมมนา เก่ียวกบังานท่ีบุคลากรปฏิบติัเพิ่มข้ึน เพื่อใหท้นัต่อ 

การเปล่ียนแปลงในภาวะปัจจุบนั 

8.  เร่งการประชาสัมพนัธ์เพื่อขยายวงกวา้งของเครือข่ายสมาชิก 

9.  พฒันาคุณภาพงานบริการใหเ้พียงพอและตรงกบัความตอ้งการพื้นฐานของผูรั้บบริการ 

  10.  สาํนกังานอธิการบดีมีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

  11.  ควรมีการประชุมเร่ืองประกนัคุณภาพสมํ่าเสมอ 

  12.  ควรมีการปรับปรุงคู่มือประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี 

13.  ใหมี้การรายงานและติดตามผลการใชเ้งินงบประมาณ เป็นรายเดือน และรายไตรมาส 

14. นาํระบบเครือข่ายขอ้มูลเทคโนโลยมีาใชใ้นการติดตามผล 

15. ใหมี้การดาํเนินกิจกรรมการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและพยายามให ้

ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสาํนกังานอธิการบดี   

16. ควรจดัใหมี้การเผยแพร่ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพใหแ้ก่นกัศึกษาทัว่ไปเพิ่มมากข้ึน  

17. ควรมีการจดัทาํประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบักอง  

18. ตอ้งมีการปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสาํนกังาน 

อธิการบดีเพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน  

  19.   สาํนักงานอธิการบดี ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการ

ประกนัคุณภาพภายในสาํนกังานอธิการบดี 

  20.   ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสาํนกังานอธิการบดี ความรู้

เก่ียวกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ แผนกลยทุธ์ ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานแก่บุคลากรทุกคน  
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  21.  จดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งทาํงานใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 

ควรมีหอ้งปฏิบติังานสาํหรับการจดัทาํเร่ืองท่ีสาํคญั เร่ืองปกปิดท่ีไม่ควรใหบุ้คลากรทัว่ไปไดท้ราบ

หรือตอ้งมีการพิจารณาก่อนจึงประกาศใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบ 

 

จุดอ่อน 
1. ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากมหาวทิยาลยัฯ ยงัไม่ครบทุกดา้น  

2. ขาดระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารงานและการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ  

3. ยงัจดับริการแก่นกัศึกษาไม่ครบทั้ง 5 เร่ือง  

  4.  เอกสารเก่ียวกบัความรู้ต่าง ๆ ไม่มีการเก็บรวมรวมอยา่งเป็นหมวดหมู่ ไม่มี

ทะเบียนคุมเอกสาร ทาํใหไ้ม่สามารถทราบไดว้า่ในหน่วยงานมีเอ กสารอะไรบา้งท่ีจาํเป็นต่อการ

ปฏิบติังานของหน่วยงาน 

  5.  บุคลากรของหน่วยงานไม่ใหค้วามสาํคญักบัเอกสารความรู้ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น

สาํหรับการปฏิบติังาน มกัทาํงานโดยการปฏิบติัตามกนัมา ไม่ศึกษาคน้ควา้ กฎ ระเบียบปฏิบติั      

ต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ทาํใหป้ฏิบติัไปตามเดิมซ่ึงทาํใหป้ฏิบติังานไม่ตรงกบัความตอ้งการหรือ 

กฎ ระเบียบปฏิบติัท่ีไดก้าํหนดข้ึนใหม่   ทาํใหต้อ้งมีการแกไ้ข และเกิดความล่าชา้ต่อการปฏิบติังาน 

  6.    บุคลากรยงัขาดความใส่ใจเก่ียวกบัระบบงานบริการ 

  7..    บุคลากรท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอในการปฏิบติังาน มีปริมาณงานมาก ไม่สามารถ

ปฏิบติังานใหเ้สร็จทนัตามกาํหนดเวลา 

8.  บุคลากรยงัไม่เห็นความสาํคญัของการประชาสัมพนัธ์มากนกั 

9.  ผูใ้หบ้ริการในบางงาน/กิจกรรม ยงัขาดความเขา้ใจหลกัของการใหบ้ริการ และ 

ยงัไม่เห็นความสาํคญัของการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  

  10.  สาํนกังานอธิการบดีมีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงยงัไม่ครบทุกหน่วยงาน 

  11.  ขาดความรู้ความเขา้ใจในการทาํประกนัคุณภาพระดบักอง 

  12.  การกาํหนดตวับ่งช้ียงัทาํไม่ไดต้ามเกณฑท่ี์ทางสาํนกังานอธิการบดีตอ้งการ 

  13.  สาํนกังานอธิการบดียงัไม่มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั    เช่น     การจดัประชุม  

อบรม  สัมมนา  โดยใหบุ้คคลภายนอกเขา้ร่วม  และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัไดเ้ขา้

ร่วมการประชุม / สัมมนาการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานภายนอกจดั 

  14.  สาํนกังานอธิการบดียงัไม่มีบุคลากรท่ีไดรั้บเชิญเป็นผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา  

วทิยากร  และผูท้รงคุณวฒิุ  ประเมินคุณภาพการศึกษา  และใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา    

  15.  ยงัไม่มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ีนกัศึกษา

ดาํเนินการ และในส่วนท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนั 
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16.  ยงัไม่มีการนาํผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไกการ 

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

17.  การนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุงการดาํเนินงาน 

  18.  ขาดนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานต้องพฒันาข้ึน   

 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
  1.  ควรมีการนาํเทคโนโลยรีะบบเครือข่ายเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  

2.  ควรจดับริการแก่นกัศึกษาใหค้รบทั้ง 5 เร่ือง 

3.  ควรมีการสร้างจิตสาํนึกในการใฝ่เรียนรู้ใหแ้ก่บุคคลกร เช่น บุคลากรแต่ละคน 

ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีตนเองรับผดิชอบโดยตรง 

4.  จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้สาํหรับบุคลากรในสาํนกังานอธิการบดี เช่น ให ้

บุคลากรท่ีไดเ้ขา้รับการอบรม สัมมนา ไดเ้ล่าประสบการณ์ และความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรม

สมัมนาใหบุ้คลากรในหน่วยงาน เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเสนอความคิ ดเห็นเก่ียวกบัการ

ปฏิบติังาน 

5.  ควรจดัใหมี้หอ้งบริการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และจดัสรรเวลาในการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 

  6.    สร้างระบบการบริหารและการจดัการใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั 

  7.    จดัคนเขา้สู่ตาํแหน่งใหต้รงกบัความรู้ ความสามารถของบุคลากร หรือควรมี

การปรับเปล่ียนงานตามความเหมาะสมและความถนดัของบุคลากร 

8.  จดัอบรมเก่ียวกบัการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 

งานในความรับผดิชอบ  

9.  จดัอบรมเก่ียวกบัการบริการแก่ผูใ้หบ้ริการในความรับผดิชอบของสาํนกังานอธิการบดี  

10.  สาํนกังานอธิการบดีจดัทาํแผนการดาํเนินงานบริหารความเส่ียงใหค้รบทุก 

หน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

11.  เร่งใหค้วามรู้ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรในเร่ืองการประกนัคุณภาพ 

  12.  พฒันาตวับ่งช้ีท่ียงัไม่ถึงเกณฑท่ี์ทางสาํนกังานอธิการบดีกาํหนดเพิ่มข้ึน 

  13.  สาํนกังานอธิการบดีควรมีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  เช่น  การจดัประชุม  

อบรม  สัมมนา  โดยใหบุ้คคลภายนอกเขา้ร่วม  และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัได ้   

เขา้ร่วมการประชุม / สัมมนาการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานภายนอกจดั 
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  14.  สาํนกังานอธิการบดีควรส่งเสริม  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บเชิญเป็นผู ้

ประเมินคุณภาพการศึกษา  วทิยากร  และผูท้รงคุณวฒิุมาประเมินคุณภาพการศึกษา  และใหค้วามรู้

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา   

  15.  ควรมีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ีนกัศึกษา

ดาํเนินการ และในส่วนท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนั  

16.  ควรมีการนาํผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไกการ 

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

17.  ตอ้งนาํผลท่ีไดจ้ากการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใชป้รับปรุงการทาํงาน      

ในหน่วยงานมากข้ึน  

  18.  ศึกษาหานวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีจะนาํมาใชใ้นการพฒันาหน่วยงาน     
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เป้าหมายการดําเนินการเพือ่การพฒันาสํานักงานอธิการบดี  
 
เป้าหมายระยะส้ัน (1 – 2 ปี)  

1. จดัหาทรัพยากรเพื่อใชใ้นงานบริการตามความเหมาะสม ทนัสมยั  เพื่อท่ีจะทาํใหง้าน 

บริการเกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน   

2. มีการพฒันาหรือเพิ่มคุณวฒิุของบุคลากรในระดบัหวัหนา้งานใหมี้คุณวฒิุท่ีสูงข้ึน และ 

สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

3. มีการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมีความชดัเจนเพิ่มข้ึนทั้งในดา้นประสิทธิภาพในการ 

ทาํงานและการลงโทษสาํหรับบุคลากรท่ีขาดความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน  

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม โดยการจดัอบรมใหค้วามรู้ 

ดา้นต่าง ๆ ตามความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน  

 
เป้าหมายระยะยาว (3 – 5 ปี)  

1. มีการพฒันาบุคลากรทุกระดบัของสาํนกังานอธิการบดีอยา่งต่อเน่ือง และครอบคลุม 

ในทุกงานบริการ โดยพฒันาในดา้นคุณวฒิุ ความรู้ความสามารถในการทาํงาน เพื่อใหเ้หมาะสมกบั

ภาระงาน และหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

2. มีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน หรือมีการปรับเปล่ียนให้ 

เหมาะสมกบังานบริการท่ีทนัสมยัและรวดเร็วอยูต่ลอดเวลา เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ผุรั้บบริการ  

3. พฒันาระบบฐานขอ้มลูในการทาํงานเพือ่ใหเ้กิดความสะดวก  รวดเร็ว  และทนัสมยั  

ในทุกงานบริการ 

4. พฒันาระบบฐานขอ้มูลในการทาํงานเพื่อใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็ว 

 


