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ส่วนที่ 3   

จุดเด่น-แนวทางเสรมิ และจุดอ่อน-แนวทางการแก้ไข 

 

  

 

 จากรายละเอียดของการประเมินผลการประเมินการด าเนินงานและการประเมินตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สรุปจุดเด่น-

แนวทางเสรมิ และจุดอ่อน-แนวทางการแก้ไข ในภาพรวมของหนว่ยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. ปรัชญา 

ปณิธาน 

วัตถุประสงค์และ

แผนการ

ด าเนินงาน 

 

 

1,มีการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติ

การซึ่งสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน ์

วัตถุประสงค์ และ

พันธกิจที่ก าหนด

ไว้ครบถ้วนและ

สามารถ

ด าเนนิการตาม

แผนให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ได้ใน

ทุกภารกิจ 

1.มีการประชุม

ติดตามผลการ

ด าเนนิงานเป็น

ประจ าทุกเดือน

เพื่อร่วมกัน

เสนอแนะและ

แก้ไขปัญหา 

  

 

3. กิจกรรม             

การพัฒนา

นักศกึษา 

 

 

 

 

 

1. มชีมรม

กิจกรรมนักศึกษา

เป็นจ านวนมาก 

หลากหลายท าให้

นักศึกษามีโอกาส

ได้เลือกท า

กิจกรรมตาม

ความสนใจได้มาก

ขึน้ 

 

 

1. มีการส ารวจ

ความพึงพอใจ

ของผู้รว่ม

กิจกรรม/ 

ผูร้ับบริการและ

น าผล/ขอ้คิดเห็น

และข้อเสนอแนะ

มาปรับปรุง

พัฒนากิจกรรม

ให้ดีขึ้น 

 

 

1. นักศึกษาเข้า

ร่วมกิจกรรมน้อย 

เนื่องจากมีการนัด

สอน, นัดสอบ,

กิจกรรมของ

สาขาวิชาต่างๆ ที่

จัดตรงกัน 

นักศึกษาไม่สนใจ

เข้าร่วม 

 

1. อาจพิจารณา

ให้มปีระกาศ 

ระเบียบ 

ข้อบังคับ เพื่อ

บังคับให้

นักศึกษาท า

กิจกรรมหรอืเข้า

ร่วมกิจกรรมตาม

ความเหมาะสม  
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7. การบริหาร

และการจัดการ 

 

1. บุคลากรส่วน

ใหญ่ของ ส่วน

กิจการนักศกึษา

เป็นผู้มปีระสบ 

การณ ์มคีวามรู้ 

ความสามารถใน

วิชาชีพและใน

หนา้ที่ที่รับผดิชอบ

เป็นอย่างดี 

 

2. มีการสนับสนุน 

ส่งเสริมให้

บุคลากรได้รับการ

พัฒนาความรูแ้ละ

ทักษะในวิชาชีพ

อย่างตอ่เนื่อง 

 

 

 

 

 

 

3.มีระบบฐาน 

ข้อมูลในการจัด 

ระบบทุน 

การศกึษาที่ด ี               

มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ควรจัดใหม้ี

การศกึษาดูงาน

ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

เพื่อให้เกิดการ

เปรียบเทียบและ

เกิดความคิด

สร้างสรรค์ที่จะ

น ามาพัฒนางาน

ให้มี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บุคลากรที่มี

ความรู ้                

ความสามารถ  

ด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มี

น้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มกีารจัดอบรม

เชงิปฏิบัติการ

เป็นการเฉพาะ

ด้านที่เกี่ยวกับ

งานในหน้าที่

ความรับผดิชอบ

ของตนให้

สามารถ

ปฏิบัติงานได้ดี   
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12. ภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 

1.มีทุนการศกึษา

จ านวนมาก

สามารถใหค้วาม

ช่วยเหลือ

นักศึกษาได้

มากกว่าร้อยละ 

90 ของนักศึกษา

ที่ขอรับความ

ช่วยเหลือ 

 

2. ทุกงานในส่วน

กิจการนักศกึษามี

การท างานที่ใกล้ 

ชิดนักศึกษา ท าให้

มีความสัมพันธ์ที่ดี

มีโอกาสได้รูถ้ึง

ปัญหาต่างๆของ

นักศึกษาและให้

ความช่วยเหลือ

นักศึกษาได้

มากกว่า

หนว่ยงานอื่น 

 

3. สามารถจัด 

การแสดงดนตรี

และนาฏศลิป์

ให้กับหนว่ยงาน

ภายในและ

ภายนอกได้เป็น

อย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ควรจัดให้มี

สถานที่ฝกึซ้อมที่

เหมาะสม 

 

1. บุคลากรยัง

ขาดความสนใจ

ในการท าวิจัย

สถาบันในเรื่องที่

มหาวิทยาลัย

ต้องการ 

 

 

 

 

2.งบประมาณใน

การจัดซือ้วัสดุ

ครุภัณฑห์อพัก

นักศึกษาน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขาดบุคลากรที่

มีความสามารถ

ด้านดนตรี

พืน้บ้านภาค

ตะวันออกเฉียง 

เหนอื ท าให้ไม่

สามารถฝึกสอน

นักศึกษาได้ 

1. กระตุน้ให้

บุคลากรสนใจ

เรื่องนีม้ากขึ้น

เพราะสามารถ

น าผลงานไป

ประกอบการเข้า

สู่ต าแหน่ง

ช านาญการ 

เชี่ยวชาญ ได้ 

 

2.ควรพิจารณา

จัดสรร

งบประมาณซือ้

วัสดุครุภัณฑ์

หอพักนักศกึษา

มากขึ้นเพื่อ

จัดซื้อทดแทน

ของที่ช ารุด

เสียหายหรอื

หมดอายุการใช้

งาน 

 

 

1.ควรมีบุคลากร

ที่มี่ความรู้

ความสามารถ

ด้านนีเ้พื่อให้

นักศึกษาได้มี

โอกาสเรียนรู้ 
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 4. มหาวิทยาลัย

จัดสรร

งบประมาณ

สนับสนุนใน

ภารกิจด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒน 

ธรรมไว้อย่าง

เพียงพอ 

 

 2. ไม่ได้นักศึกษา

โควตาดนตรีและ

นาฏศลิป์ตาม

จ านวนและด้าน 

ที่ตอ้งการ 

2. สาขาวิชา

ต่างๆควรเปิด

โอกาสรับ

นักศึกษาโควตา

ดนตรีและ

นาฏศลิป์ได้

มากกว่านีเ้พื่อให้

ไดนักศึกษาที่มี

จ านวนมากขึ้น

และครบทุกด้าน

ที่ตอ้งการเพื่อมิ

ให้ขาดแคลน

นักศึกษาที่มี

ความสามารถ

ด้านนีแ้ละอาจ

ท าให้งานด้านนี้

หยุดชะงักลงได้ 

 
 


