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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx  
(Top Priorities for Improvement)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
PRIORITY  หัวข้อ  เหตุผลของความส าคัญ ระยะเวลา 

1. การทบทวนและวางตัวชี้วัด และ
ผู้รับผิดชอบ 
(ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
และส่วนแผนงาน) 
 

- เพ่ือให้กระบวนการเลือกตัววัดเป็นระบบ ระบุผู้รับผิดชอบ และข้อมูลน าเข้า  
- ให้มีการทบทวนและวางตัวชี้วัดในองค์กรให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ตัวชี้วัดด้านระบบปฏิบัติการของ

แต่ละหน่วยงาน ระบบบุคลากร การบริการยานพาหนะ กฎหมาย พ.ร.บ. ต่าง ๆ การเงิน 
- การถ่ายทอดสู่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติ และวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการประเมินตัววัดของผลการ

ด าเนินการ 

  ต.ค. 2561 –  
ก.ย. 2562 

 

2. การส ารวจความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า ผู้เรียน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
(คณะท างานพัฒนาการรับฟังเสียงลูกค้า/ 
รองอธิการบดีทุกฝ่าย) 
 

เพ่ือ 
- ก าหนดระบบการรับฟัง 
- ความคลอบคลุมกลุ่มลูกค้า 
- การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  
- จัดระบบของสารสนเทศ  
- โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม 
เนื่องจาก ยังไม่มีระบบการรับฟัง การรวบรวมสารสนเทศการรับฟังเสียงลูกค้า 

1 ปี 
 

3. การทบทวนประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างานในระบบงาน 
(ผู้บริหาร และคณะท างานต่าง ๆ) 
 

- เพ่ือการประเมินผลของระบบการออกแบบระบบการท างาน 
- การวัดผลการด าเนินการทุกด้านและตามประเภทบุคลากร 
- การติดตามการท างานตาม TOR ของ outsource 
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบนโยบาย ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
- การถ่ายทอดความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ 

1 ปี 
 

4. การหาปัจจัยความผูกพันในแต่ละ
กลุ่มของบุคลากรตามที่จ าแนกไว้ 
ในโครงร่างองค์กร 
(ฝ่ายทรัพยากรบคุคล/ส่วนทรัพยากรบุคคล) 

เพ่ือวางแนวทางในการสร้างความผูกพันและปรับปรุง  
 

9 เดือน 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
TOP PRIORITIES FOR IMPROVEMENT 

  
เป้าหมายในการด าเนินการโครงการโครงการ EdPEx คือ มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาและสามารถน าไปปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี 
เป้าหมายในการปรับปรุง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายในการจัดท าแผนงานโครงการมีความสามารถในการก าหนดตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์มากขึ้น 

 
PRIORITY หัวข้อ เหตุผลความส าคัญ ระยะเวลา 

1. การทบทวนและวางตัวชี้วัด 
และผู้รับผิดชอบ 

- เพ่ือให้กระบวนการเลือกตัววัดเป็นระบบ ระบุผู้รับผิดชอบ และข้อมูลน าเข้า 
- ให้มีการทบทวนและวางตัวชี้วัดในองค์กรให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ตัวชี้วัดด้านระบบปฏบิัติการของแต่

ละหน่วยงาน ระบบบุคลากร การบริการยานพาหนะ กฎหมาย พ.ร.บ. ต่าง ๆ การเงิน 
- การถ่ายทอดสู่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติ และวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการประเมินตัววัดของผลการด าเนินการ 

ต.ค.61-ก.ย.62 

 
 

 
  
 
  

           เอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่     
เอกสารแนบ 1  
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ : 1 
หัวข้อเรื่อง: การทบทวนและวางตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ  

 

1. ส่วนงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณและส่วนแผนงาน 
2. หัวหน้าโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ  
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 

องค์กร (SA) 
1. ผู้จัดท าโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่วนที่เป็นคนใหม่ที่เข้ามา

รับผิดชอบในฐานะ Project Manager (PM) ในช่วงปีแรกๆ อาจยังไม่มี
ความเข้าในเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ และ
งบประมาณในระบบการจัดท าแผน และระบบ PBM ท าให้อาจส่งผลให้
ข้อมูลมีความผิดพลาด และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ระบบเครือข่ายมีปัญหาไม่
สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ 

2. ความเข้าใจในเรื่องการก าหนดตัวชี้วัดต่าง ๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง ยังมีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งจะสะท้อนและเห็นได้จากการก าหนด KPI ที่
จ ากัดเฉพาะในระดับของกระบวนการและผลผลิต 

3. เนื่องจากกระบวนการจัดสรรงบประมาณภายใต้ Platform ด าเนินการเป็น         
ปีแรกต้องใช้เวลาในการเรียนรู้พอสมควร เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดงบประมาณประเภทต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ หรือส่วนแผนงานต้องมีระยะเวลาในการพิจารณาภาพรวม
การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงในรายการต่างๆ ที่ต้องท าผ่าน
ระบบฯ ให้สมบูรณ์ และถูกต้อง 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ Project Manager มีความรู้และเข้าใจ และสามารถก าหนดตัวชี้วัดโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2561-2564 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ TQA 

การถ่ายทอดสู่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติ และวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนรู้
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดตัวชี้วัดของผลการด าเนินการในระดับผลลัพธ์ให้
มากขึ้น 

6. คณะท างาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ และส่วนแผนงาน 
7. กระบวนการและข้ันตอน 1. ส่วนแผนงานจัดท าคู่มือ Milestone และ KPI แบบมุ่งเน้นผลงาน 

2.  การท า SOP ในขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
นั้น เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้สามารถ
น าไปใช้ได้ทันที  

3.  คู่มือแนววิธีการ Alignment 

3
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7.   กระบวนการและขั้นตอน (ต่อ) 4.  กระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ และส่วน
แผนงานในการร่วมพิจารณาแผน KPI และงบประมาณ ขั้นตอนต่างๆ เพ่ือ
ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณนั้นๆ โดย
มหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ สามารถ
พิจารณาทบทวนทิศทางและปรับปรุงแผนปฏิบัติการและปรับลด/ปรับเพิ่ม
งบประมาณที่ Platform ได้ด าเนินการมาแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใตข้้อจ ากัดด้านงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5.  เพ่ิมความส าคัญของการใช้ Scoring ในการจัดล าดับโครงการ เพื่อวัดระดับ
การตอบสนองต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา
คัดเลือกโครงการและการจัดสรรงบประมาณ 

6.  ส่งเสริมกลไลของหน่วยงานหลักท่ีดูแลทรัพยากรต่างๆตามระบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ ในการร่วมกลั่นกรองความต้องการงบประมาณในรายการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการใช้งานร่วมกันมากที่สุด ไม่เกิดปัญหาความซ้ าซ้อน 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ - ร้อยละของโครงการที่สามารถก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการได้ถึง
ระดับผลลัพธ์ของโครงการ 

10. งบประมาณ และแหล่ง งบด าเนินการ ส่วนแผนงาน 
11.  การรายงานผล สรุปผลการประเมินความเข้าใจของ Project Manger ในการจัดท าตัวชี้วัด

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

4
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แผนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Output ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าคู่มือ Milestone และ KPI 

แบบมุ่งเน้นผลงาน 
            คู่มือ Milestone และ KPI 

แบบมุ่งเน้นผลงาน 
ส่วนแผนงาน 

2. การท า SOP ในขั้นตอน
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณนั้น เพ่ือให้
บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่
ได้รับมอบหมายได้สามารถ
น าไปใช้ได้ทันที 

            ผู้เข้าอบรมเข้าใจและ
สามารถก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการได้
ถึงระดับผลลัพธ์ของโครงการ 

ส่วนแผนงาน 

3. คู่มือแนววิธีการ Alignment 
 

            ผู้เข้าอบรมเข้าใจและ
สามารถรายงานผลการ
ความส าเร็จของโครงการได้ 

ส่วนแผนงาน 

4. กระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่าย
ยุทธศาสตร์ แผน และ
งบประมาณ และส่วนแผนงานใน
การร่วมพิจารณาแผน KPI และ
งบประมาณ ขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
นั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัยมอบ
อ านาจให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน 
และงบประมาณ สามารถ
พิจารณาทบทวนทิศทางและ

            แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณมีทิศทางในการ
ด าเนินการที่ชัดเจนภายใต้
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

5
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ขั้นตอนด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Output ผู้รับผิดชอบ 
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการและปรับ
ลด/ปรับเพิ่มงบประมาณท่ี 
Platform ได้ด าเนินการมาแล้ว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. เ พ่ิมความส าคัญของการใช้  
S c o r i n g  ใ น ก า ร จั ด ล า ดั บ
โครงการ  เ พ่ือวั ดระดับการ
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ แ ผ น พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ส า ห รั บ ใ ช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณ 

            โครงการที่ได้รับคะแนนใน
ระดับสูงร้อยละ 80 ได้รับ
การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 

 

6. ส่งเสริมกลไลของหน่วยงานหลัก
ที่ ดูแลทรัพยากรต่าง  ๆ ตาม
ระบบรวมบริการประสานภารกิจ 
ในการ ร่ ว มกลั่ น กรองความ
ต้องการงบประมาณในรายการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการใช้งาน
ร่วมกันมากที่สุด ไม่เกิดปัญหา
ความซ้ าซ้อน 

            ร้อยละ 80 ของงบลงทุน
ได้รับการจัดสรร เป็น
รายการที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันในหลายหน่วยงานได้ 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ : 2      
หัวข้อเรื่อง: การส ารวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. หัวหน้าโครงการ ผู้บริหาร 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 

องค์กร (SA) 
มหาวิทยาลัยไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการรับฟัง
เสียงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งส่งผลต่อ
ความสมบูรณ์ของสารสนเทศที่พึงมี ที่จะต้องน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
การด าเนินการของมหาวิทยาลัย ส านักวิชา และหน่วยงาน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สารสนเทศที่ส าคัญจากผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม  

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดระบบของสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบการ
ท างานเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ และน าไปสู่การออกแบบการ
บริการต่าง ๆ ที่ตอบวิสัยทัศน์ 

6. คณะท างาน คณะท างานพัฒนาการรับฟังเสียงลูกค้า 
7. กระบวนการและข้ันตอน 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม 

2. ก าหนดระบบการรับฟัง ความครอบคลุมกลุ่มลูกค้า การรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์จัดระบบของสารสนเทศ 

3. จัดตั้งคณะท างานย่อยกลุ่มต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารเป็นประธานคณะท างานฯ
ได้แก่ 
3.1 ด้านการศึกษา  
3.2 ด้านการวิจัย 
3.3 ด้านการบริการวิชาการ 
3.4 ด้านการบริการวิชาชีพ 
ตัวอย่างเช่น ด้านการศึกษา: โครงการศึกษาทิศทางการศึกษาเพ่ืออนาคต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที ่1 และระยะที่ 2 
ระยะที ่1  
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะท างาน (Capacity 

Building Workshop) ด้วยเทคนิคการท างานแบบ Agile และ Scrum  
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2) การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  
2.1 การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ 

- สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในด้านการจัด
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

- ข้อมูลการพยากรณ์อุตสาหกรรมและอาชีพแห่งอนาคต 
- ความต้องการแรงงานยุคดิจิทัลของผู้ประกอบการ  
- ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

ชั้นน าระดับโลก 
- ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

คู่เทียบในประเทศ 
- พฤติกรรมและความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่ม Millennial กลุ่ม

พนักงาน 
3) การเก็บข้อมูลเชิงลึก (Insight) จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยวิธีการ 

Focus Group, In-Depth Interview และ Observation ดังนี้ 
3.1 กลุ่มนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง (Talent Millennial) ได้แก่ กลุ่ม

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร นักเรียน โครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนค่ายเทคโนธานี 
และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
แนวข้อค าถาม 
- นักเรียนต้องการทักษะและความรู้ด้านใดเพ่ือประกอบอาชีพ 
- นักเรียนสนใจเรียนสาขาใด/ที่ใด 
- นักเรียนต้องการวิธีการเรียนและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน

แบบใด 
- นักเรียนต้องการทุนการศึกษาในลักษณะอย่างไร 
- นักเรียนคิดอย่างไรต่อการเรียนปริญญาตรี การเรียนต่อใน

ระดับอุดมศึกษาเพียงพอต่อการประกอบอาชีพหรือไม่ อย่างไร 
- มีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลในการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน 

(เงินเดือน ผู้ปกครอง ระยะทาง สถานที่) 
- ภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อสายตาของนักเรียน 
เป็นอย่างไร  
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3.2 กลุ่มผู้อ านวยการโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 
แนวข้อค าถาม 
- ทิศทางการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน 
- Persona ของนักเรียนกลุ่ม Millennial 
- ความคิดเห็นของผู้อ านวยการต่อแนวทางการจัดหลักสูตรและการ

เรียนการสอนของ มทส. 
- วิธีการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปของโรงเรียนมัธยม 
- ข้อมูลที่โรงเรียนได้จากผู้ปกครองเก่ียวกับการวางแผนศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน 
- ฯลฯ  

3.3 กลุ่มครูแนะแนวในจังหวัดนครราชสีมา 
แนวข้อค าถาม 
- บทบาทและวิธีการแนะแนวของครูแนะแนว 
- ทิศทางการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน 
- Persona ของนักเรียนกลุ่ม Millennial 
- ความคิดเห็นของผู้อ านวยการต่อแนวทางการจัดหลักสูตรและ 

การเรียนการสอนของ มทส. 
- วิธีการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปของโรงเรียนมัธยม 
- ฯลฯ  

3.4 ผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา 
              แนวข้อค าถาม 

- ทิศทางการด าเนินธุรกิจของกิจการ 
- แนวโน้มความต้องการก าลังคนยุคดิจิทัลของกิจการ 
- ความเห็นต่อหลักสูตรการเรียนการสอนปัจจุบันและข้อเสนอแนะ

ต่อ มทส. 
3.5 ศิษย์เก่าในจังหวัดนครราชสีมา 

     แนวข้อค าถาม 
- ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องกับการ 

ประกอบอาชีพ 
- วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ

ต้องการและแนวทางการประกอบอาชีพ 
- ความเห็นต่อหลักสูตรการเรียนการสอนปัจจุบันและข้อเสนอแนะ 

ต่อ มทส. 
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4) กิจกรรม SUT Jam for Future Ed 
การจัดกิจกรรม SUT Jam for Future Ed เป็นการน าผู้บริหาร 

บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนมาร่วมเวิร์คช็อป (Co-Creation 
Workshop) เพ่ือหาข้อมูลเชิงลึกและออกแบบโมเดลกลยุทธ์การจัดหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งมอบ
คุณค่า (Value Proposition) ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ (Customer Segment) และทดสอบแนวคิด ในระยะเวลา 3 วันแบบ
กระชับ โดยใช้แนวคิดและเครื่องมือ Design Thinking, Value Proposition 
Canvas, Business Model Canvas 
5) ประชุมสรุปผลและน าเสนอผลการด าเนินโครงการ 

ใช้แนวคิดและเครื่องมือ Design Thinking, Value Proposition 
Canvas, Business Model Canvas และ SWOT 
ระยะที ่2   
1) การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ 

1.1. สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในด้านการจัด
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

1.2. ข้อมูลการพยากรณ์อุตสาหกรรมและอาชีพแห่งอนาคต  
1.3. ความต้องการแรงงานยุคดิจิทัลของผู้ประกอบการ 
1.4. ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

ชั้นน าระดับโลก 
1.5. ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

คู่เทียบในประเทศ 
1.6. พฤติกรรมและความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่ม Millennial กลุ่ม

พนักงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระ 
2) การเก็บข้อมูลเชิงลึก (Insight) จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

2.1 กลุ่มนักเรียน (Millennial) ในพื้นที่ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง และภาคตะวันออก 

2.2 กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 
2.3 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
2.4 ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันที่เป็นชาวต่างประเทศบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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2.5 กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา 
2.6 กลุ่มผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระ 
2.7 ศิษย์เก่าและสถานประกอบการในภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร

และเขตปริมณฑล 
2.8 กลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา 
2.9 องค์กรภาครัฐและองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

นครราชสีมาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ส านักงานจัดหางาน สมาคมวิชาชีพหอการค้าไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรส่วนท้องถิ่น 

3) กิจกรรม SUT Jam for Future Ed รุ่นที่ 2 
4) ประชุมสรุปผลและน าเสนอผลการด าเนินโครงการ 
5) ประชุมประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

1 ปี 
 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลการรับฟังเสียงลูกค้า 
 

10. งบประมาณ และแหล่ง 
 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหน่วยงาน 

11. การรายงานผล 1. สารสนเทศที่ได้รับรวบรวมและน าเสนอในคณะท างาน 
2. รูปเล่มรายงาน 
3. น าเสนอข้อมูล Insight กลุ่มเป้าหมาย 
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แผนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2561-2562 

Out put ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาการ
รับฟังเสียงลูกค้า 
(VOC Committee ) 

          ค าสั่งแต่งตั้งพัฒนาการ
รับฟังเสียงลูกค้า 
VOC Committee 
พร้อมหน้าที่รับผิดชอบ 
ที่ชัดเจน 

ผู้บริหาร 

2. คณะท างานประชุมครั้งที่ 1  
- Identify กลุม่ผูเ้รียน/ลูกคา้ 

กลุ่มอื่น/ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
- ทบทวนช่องทางการรับฟังที่ผ่านมา 

- ก าหนดสารสนเทศท่ีต้องการจาก
การรับฟังเพื่อใช้ในการออกแบบ/
ปรับปรุง ท้ังช่องทางและ
แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

- มอบหมายใหผู้้รับผิดชอบทบทวน
และจัดท าร่างช่องทางและ
เครื่องมือในการรับฟัง 

          - ไดก้ลุ่มผู้เรียน/ลูกค้า
กลุ่มอ่ืน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่ชัดเจนที่
เชื่อมโยงกับ OP 

- ตารางที่แสดงช่องทาง 
การรับฟังเดิม พร้อม
ผู้รับผิดชอบ และ
ความถี่ในการรับฟัง 

- แบบสอบถาม/แบบ
ประเมินทั้งหมดที่ 
เคยใช้ 

- รายการสารสนเทศ 
ที่ต้องการ 

คณะท างาน 
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ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2561-2562 

Out put ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

3. คณะท างานย่อยประชุมครั้งที่ 
2-3 
- ออกแบบ/ปรับปรุง ทั้งช่องทาง

และเครื่องมือในการรับฟัง 
(เช่น อาจเป็นแบบสอบถาม/
แบบประเมิน/Focus Group/ 
สัมภาษณ์)  

               - ตารางที่แสดงช่อง
ทางการรับฟังใหม ่
พร้อมผู้รับผิดชอบ 
และความถี่ในการรับฟัง 

- เครื่องมือในการรับฟัง
ที่เหมาะสมในแต่ละ
กลุ่ม (เช่น อาจเป็น
แบบสอบ ถาม/ แบบ
ประเมิน/Focus 
Group/สัมภาษณ์) 

 

4. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
รับฟัง/รวบรวมข้อมูลตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด พร้อม
วิเคราะห์เพื่อให้ได้สารสนเทศ 

          สารสนเทศที่ได้จากการ
รับฟังในแต่ละกลุ่ม 

คณะท างาน 

5. คณะท างานย่อยกลุ่มต่าง ๆ 
ตามชนิดการบริการด าเนินการ 

          สารสนเทศที่ได้จากการ
รับฟังในแต่ละกลุ่ม 

คณะท างาน
กลุ่มย่อย 
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ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2561-2562 

Out put ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

6. คณะท างาน สรุปผลการ
ด าเนินงานทุกไตรมาสเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการ
อ านวยการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการองค์กร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน 

          ผลการด าเนินงานทุก 
ไตรมาสได้มีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
อ านวยการฯ 

 

7. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 
รับฟังเสยีงลูกค้าและการสร้าง
ความผูกพัน 

          นวัตกรรมหรือช่องทาง 
การรับฟังที่พัฒนา 

คณะท างาน 
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ 
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แผนการด าเนนิการคณะท างานย่อยด้านการศึกษา 
แผนการด าเนนิงานโครงการศึกษาทิศทางการศึกษาเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที ่1 และระยะที่ 2 

 
ระยะที่ 1 

ที ่ กิจกรรม 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 จัดตั้งคณะท างานโครงการศึกษาทิศทางการศึกษาเพ่ืออนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  
            

2 ประชุมก าหนดขอบเขตโครงการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ แบ่งทีมย่อยรับผิดชอบงาน             
3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะท างาน (Capacity Building Workshop) ด้วยเทคนิคการ

ท างานแบบ Agile และ Scrum  
            

4 ทีมย่อยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ             
5 ทีมย่อยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
6 Co-Creation Workshop : SUT Jam for Future Ed              
7 ประชุมสรุปผลและน าเสนอผลการด าเนินโครงการ             

8 สรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลระยะที่ 1             
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แผนการด าเนนิการคณะท างานย่อยด้านการศึกษา 
แผนการด าเนนิงานโครงการศึกษาทิศทางการศึกษาเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที ่1 และระยะที่ 2 

 
ระยะที่ 2 

ที ่ กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 คณะท างานประชุมสรุปผลโครงการระยะที่ 1                 
2 คณะท างานแบ่งทีมย่อยรับผิดชอบงาน                 
3 ทีมย่อยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ                 
4 ทีมย่อยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                 
5 Co-Creation Workshop : SUT Jam for Future Ed รุ่นที่ 2                 
6 ประชุมสรุปผลและน าเสนอผลการด าเนินโครงการ                 
7 ประชุมประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ : 3      
หัวข้อเรื่อง: การทบทวนประสิทธิภาพของกระบวนการท างานในระบบงาน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. หัวหน้าโครงการ ผู้บริหาร 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 

องค์กร (SA) 
มหาวิทยาลัยไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการ
ออกแบบและก าหนดการวัดผลในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ส านักวิชา 
และหน่วยงาน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบบการออกแบบระบบการท างาน การวัดผลการด าเนินการและการถ่ายทอด 
5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ

ด าเนินการ EdPEx 
- เพ่ือการประเมินผลของระบบการออกแบบระบบการท างาน 
- การวัดผลการด าเนินการทุกด้านและตามประเภทบุคลากร 
- การติดตามการท างานตาม TOR ของ outsource 
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบนโยบาย ข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
- การถ่ายทอดความเข้าใจ 

6. คณะท างาน ผู้บริหาร และคณะท างานต่าง ๆ 
7. กระบวนการและข้ันตอน 1. ออกแบบระบบงานหลัก ระบบงานสนับสนุนที่ส าคัญ 

2. ก าหนดระบบงาน ตัววัดผลและผู้รับผิดชอบ 
3. น ากระบวนการไปสู่ปฏิบัติ 
4. ปรับปรุงหลักสูตร การบริการและกระบวนการ 
5. ติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการท างาน 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

1 ปี 
 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีระบบงาน ตัววัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการท างาน 
10. งบประมาณ และแหล่ง 

 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหน่วยงาน 

11. การรายงานผล ระบบงาน ตัววัดผล และผู้รับผิดชอบ 
 

 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระการประชุม วาระท่ี     เพิ่มเติม  
เอกสารแนบ 3 
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แผนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2561-2562 

Output ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ก าหนดระบบงาน           ระบบงานหลักและ
ระบบงานสนับสนุนที่ส าคัญ 

ผู้บริหาร 

2. ก าหนด ตัววัดผลและ
ผู้รับผิดชอบ 

 

          - ระบบงาน 
- ตารางที่แสดงตัววัดและ

ผู้รับผิดชอบ 
- รายการสารสนเทศ 

ที่ต้องการ 

ผู้บริหารระดับ
ต่าง ๆ 

3. น ากระบวนการไปสู่ปฏิบัติ 
 

               ตารางที่แสดงการถ่ายทอด
และการติดตาม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของผู้รับผิดชอบ 
และความถี่ 

ผู้บริหาร 

4. ปรับปรุงหลักสูตร การบริการ
และกระบวนการ 

          ข้อมูลการวิเคราะห์ผล  
แนวทางปรับปรุง 

ค ณ ะ ท า ง า น
ต่าง ๆ 

5. ติดตามประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการท างาน 

          ข้อมูลประกอบการ
ปรับเปลี่ยนตัววัด เป้าหมาย
และกลยุทธ์ 

คณะท างาน
กลุ่มย่อย 

6. ติดตามประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการท างาน 

          ผลการด าเนินงานทุก 
ไตรมาสได้มีการรายงานต่อ
คณะกรรมการอ านวยการฯ 

ผู้บริหาร 

7. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ           นวัตกรรมหรือช่องทางใหม่ ผู้บริหาร 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ : 4 
หัวข้อเรื่อง :  P1 ก ตารางที ่3 ปรับปรุงพัฒนาการหาปัจจัยที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันและมุ่งม่ันในการท างาน 
(Engagement Factor)  
 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหน้าโครงการ นายฉัตรชัย  หมื่นชนะสงคราม 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 

องค์กร (SA) 
ลักษณะของปัจจัยที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันและมุ่งมั่นในการท างาน 
(Engagement Factor) ในปัจจุบัน ยังไม่สอดคล้องกับกลุ่มของบุคลากรที่
จ าแนกไว้ตามโครงร่างองค์กร (Organizational Profile)  

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ไดป้ัจจัยที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันและมุ่งมั่นในการท างาน (Engagement 
Factor) ที่มีลักษณะ ; 
1. จ าแนกตามกลุ่มของบุคลากรตามโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
และคุณลักษณะจ าเพาะของแต่ละกลุ่ม (Segment Specific Characteristics) 
2. สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงระดับความผูกพันได้ 
3. จ าแนกตามระดับของความส าคัญมาก น้อย ได้ 
4. สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของการท างานได้เหมาะสมกับกลุ่มของบุคลากร 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

สอดคล้องกับหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ใน 3 ประเด็นคือ  
5.1 สภาพแวดล้อมบุคลากร 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
5.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

6. คณะท างาน อธิการบดี เป็น ประธานคณะท างาน 
รองอธิการบดีฝ่ายทัพยากรบุคคล เป็น รองประธานคณะท างาน 
รองอธิการบดีทุกฝ่าย เป็น คณะท างาน 
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย เป็น คณะท างาน 
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็น เลขานุการ 
หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

7. กระบวนการและข้ันตอน เลขาคณะท างาน/ส่วนทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ gap analysis จัดท าแผน
ด าเนินการ ด าเนินการตามแผน จากนั้นน าผลที่ได้เสนอที่ประชุมคณะท างาน/
คณะกรรมการ EdPEX ตามล าดับเพ่ือใช้ประโยชน์และให้ข้อเสนอแนะ จากนั้น
วางแผนเพ่ือขยายผลไปสู่การพัฒนาองค์กรในระยะต่อไป อาทิ ยกระดับความ
ผูกพันและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการของบุคลากร 
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8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

9 เดือน 
 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีข้อมูลปัจจัยที่แสดงถึงความผูกพันและความมุ่งมั่นในการท างาน 
(Engagement Factor) ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ซึ่งจ าแนกตามโครงร่างองค์กร 
(Organizational Profile) และคุณลักษณะจ าเพาะของแต่ละกลุ่ม (Segment 
Specific Characteristics) 

10. งบประมาณ และแหล่ง งบพัฒนาบุคลากร/ส่วนทรัพยากรบุคคล 
11.  การรายงานผล ทุกไตรมาส โดยรายงานผลเชิงผลลัพธ์ผ่าน SUT Scorecard และ 

เชิงกระบวนการผ่านระบบ Project-Based Management 
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แผนด ำเนินงำน 
 

 
ขั้นตอนด ำเนินกำร 

 
Output 

 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 - 2562  
งบประมำณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. เสนอแผนด าเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัย 

แผนได้รับการ
อนุมัติ 

ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

 

   
         งบด าเนินการ 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 

2. แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 

ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

          งบด าเนินการ 
ส่วนทรัพยากรบุคคล 

3. วิเคราะห์ Gap Analysis ผลการวิเคราะห์ 
Gap Analysis 

เลขา
คณะท างาน/
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล/ส่วน
ทรัพยากร
บุคคล 

          งบด าเนินการ 
ส่วนทรัพยากรบุคคล 

4. ออกแบบวิธีการหาปัจจัยที่
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันและ
มุ่งม่ันในการท างาน 
(Engagement Factor) 

วิธีการหาปัจจัยที่
ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ผูกพันและมุ่งม่ัน
ในการท างาน 
(Engagement 
Factor) 

เลขา
คณะท างาน/
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล/ส่วน
ทรัพยากร
บุคคล 

          งบด าเนินการ 
ส่วนทรัพยากรบุคคล 

5. ด าเนินการหาปัจจัยที่ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานผูกพันและมุ่งมั่น

ปัจจัยที่ท าให้
ผู้ปฏิบัติงาน
ผูกพันและ

           งบด าเนินการ 
ส่วนทรัพยากรบุคคล 
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ขั้นตอนด ำเนินกำร 

 
Output 

 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 - 2562  
งบประมำณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ในการท างาน (Engagement 
Factor) ตามวิธีการที่ก าหนด  

มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
(Engagement 
Factor) ซ่ึง
จ าแนกตาม
โครงร่าง
องค์การ และ
คุณลักษณะ
จ าเพาะของแต่
ละกลุ่ม 

6. ปรับปรุ งแผนหรือวิ ธี การ
ด าเนินการ 

            งบด าเนินการ 
ส่วนทรัพยากรบุคคล 

7. วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั จ จั ย ที่ ท า ใ ห้
ผู้ปฏิบัติงานผูกพันและมุ่งมั่น
ในการท างาน (Engagement 
Factor) ที่ได้ 

            งบด าเนินการ 
ส่วนทรัพยากรบุคคล 

8. ประชุมคณะท างานเพ่ือ 
พิจารณาผลที่ได้รับ 

ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุง 

คณะท างาน           งบด าเนินการ 
ส่วนทรัพยากรบุคคล 
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ขั้นตอนด ำเนินกำร Out put ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.  2561 - 2562 

งบประมำณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

9. น าเสนอผลการด าเนินการต่อ
คณะกรรมการ EdPEX เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ และรับค า
แนะน าเพ่ือปรับปรุงใน
อนาคต 

ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุง 

           งบด าเนินการ 
ส่วนทรัพยากรบุคคล 

10. น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์
มาวางแผนเพื่อขยายผลไปสู่
การพัฒนาองค์กรในระยะ
ต่อไป อาทิ ยกระดับความ
ผูกพันและความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติการของบุคลากร 

แผนบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล และ
แผนพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลที่ได้รับ
การปรับปรุง 

เลขา
คณะท างาน/
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล/ส่วน
ทรัพยากร
บุคคล 

          งบด าเนินการ 
ส่วนทรัพยากรบุคคล 
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