
รายงานการประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
จ านวนผู้ตอบแบบประเมินจ าแนะตามคณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 9 7.56 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 15 12.61 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8 6.72 
คณะบริหารธรุกิจ 34 28.57 
คณะศลิปศาสตร ์ 8 6.72 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4 3.36 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 24 20.17 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 5 4.20 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5 4.20 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 3.36 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 3 2.52 

รวม 119 100.00 

 

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินจ าแนะตามสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร 10 8.40 
หัวหน้าสาขาวิชา 53 44.54 
อาจารย ์ 36 30.25 
บุคลากรสายสนับสนุน 20 16.81 

รวม 119 100.00 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพ จากทุก

หน่วยงาน แบ่งออกเป็น ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่จ านวนผู้เข้า

ประเมินจะข้ึนอยู่กับจ านวนนักศึกษาในแต่ละคณะ 

 



ตอนที ่2 ประสิทธภิาพกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับประสิทธิภาพ 

กระบวนการ : ก าหนดเป้าหมายความพร้อมทางกายภาพ  3.66 มาก 
1. การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 2.94 น้อย 
2. ความสอดคล้องของ เป้าหมาย ผลผลิต และยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยั 
4.39 มาก 

กระบวนการ : วางแผนการด าเนินงาน 4.06 มาก 
1. ความเหมาะสมของระยะการด าเนนิงาน 4.18 มาก 
2. ความเหมาะสมของงบประมาณ 3.95 มาก 

กระบวนการ : ก าหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล 3.75 มาก 
1. การมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวช้ีวดัและวิธีการประเมินผล 3.29 ปานกลาง 
2. ความสอดคล้องของ ตัวช้ีวัด ผลผลิต และยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยั 
4.22 มาก 

กระบวนการ : ด าเนินงานเตรียมความพร้อมทางกายภาพ 3.69 มาก 
1. ประสิทธิภาพในการจัดซื้อครุภณัฑ์ 3.13 ปานกลาง 
2. ประสิทธิภาพในการตดิตั้งอุปกรณ ์ 4.26 มาก 

กระบวนการ : การน าไปใช้ประโยชน ์ 3.45 ปานกลาง 
1. ประสิทธิภาพการน าไปใช้ประโยชน์ 3.45 ปานกลาง 

กระบวนการ : ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด 4.19 มาก 
1. ประสิทธิภาพของการติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัด 4.21 มาก 
2. ประสิทธิภาพของการติดตามการเข้าใช้ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ 
4.17 มาก 

กระบวนการ : ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 4.48 มาก 
1. ประสิทธิภาพของการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 4.48 มาก 

รวม 3.91 มาก 

 

 การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการพบว่าภาพรวมมีประสิทธิภาพมาก โดยที่กระบวนการ

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขมีระดับประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนกระบวนการก าหนดเป้าหมายความพร้อมทาง

กายภาพมีระดับประสิทธิภาพน้อยที่สุด และหากพิจารณาในรายข้อจะพบว่า การติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์มีระดับ

ประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายมีระดับประสิทธิภาพน้ อยที่สุด รองลงมาคือ

ประสิทธิภาพในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 



ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ 
กลุ่มความเห็น ความเห็น จ านวน 
ไม่มีความเห็น ไม่มีความเห็น 108 
การมีส่วนร่วม ควรมีการสอบถามความเห็นอาจารย์มากกว่าน้ี 1 
การมีส่วนร่วม น่าจะมีการสอบถามหรือแจ้งผู้ใช้กอ่นที่จะมาติดตั้งล่วงหน้า 1 

สถานท่ี ควรมีสนามกีฬาส าหรับนักศึกษา ห้องเรียนน้อยบางทีจัดห้องเรียนชนกัน 1 
สถานท่ี อยากให้แม่บ้าน ไมต่้องรีบเก็บห้อง บางทีนักศึกษาก าลังเรียนอยู่ เขา้มารบกวนเร่งให้ออก

จากห้อง คือนักศึกษาเรียนอยู่ ไมม่ีมารญาต ิ
1 

อุปกรณ,์ 
สถานท่ี 

อุปกรณ์ภายในห้องเรียนของคณะบางห้องยังมีปัญหาหรือไม่เพียงพอในการใช้ศึกษา และ
สัญญาณอินเทอรเ์น็ตยังไม่เสถียรท าให้ใช้งานไม่สะดวกบริเวณในหอ้งเรียน จึงอยากให้
พัฒนาในจุดจุดนี้ด้วย -โรงอาหารมีพื้นท่ีค่อนข้างคับแคบ และไม่เพยีงพอต่อจ านวนผู้ใช้ และ
อากาศก็ยังถา่ยเทไมส่ะดวก พัดลมบางตัวเสยี เวลาฝนตกน้ าสาดเปยีกที่น่ังท าให้ใช้งานไม่ได้
ในขณะนั้น จึงอยากให้ขยายและพัฒนาให้น่านั่งทานอาหารหรือพักผ่อนท างานอย่าวสะดวก
และทั่วถึง -สนามกีฬาของคณะที่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้ยังไมม่ีท าให้ต้องไปยืมใช้จากท่ี
อื่น ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีเป็นของคณะเองก็ดี จะได้ท ากิจกรรมได้อย่างสะดวกมากขึ้น -
เพิ่มเตมิอีกนิด ห้อง Self access.ที่มีคอมไว้ให้นักศึกษาใช้ปฏิบัตรงาน มักมีจัดอบรมและ
ประชุมอยู่บ่อยครั้งท าให้เสียโอกาสในการใช้หาข้อมูล และท างานท่ีเร่งด่วน จึงอยากให้
จัดสรร ปันส่วนใหส้ามารถใช้ได้ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่า เวลาจดัอบรมทีหนึ่ง ก็ปิดห้องและให้นัก
ศึกศางดใช้. 

1 

การมีส่วนร่วม ทางสาขาไมม่ีข้อมูลมาก่อนว่าจะมาติดตั้งอะไร ตรงไหนบ้าง 1 
อุปกรณ ์ อุปกรณ์ที่มาติดตั้งใช้งานยาก 1 

การมีส่วนร่วม ควรให้คณะจัดซื้อสิ่งที่ต้องการเองบ้าง 1 
อุปกรณ ์ เครื่องช้ามาก ค้างบ่อย 1 
อุปกรณ ์ อุปกรณ์ตามห้องเรยีนยังมีความไมพ่ร้อม เวลาใช้งานจริงๆต้องเสียเวลาในการตดิตั้ง หรือ

แก้ไขซึ่งใช้เวลาเป็นครึ่งช่ัวโมงกว่าจะไดเ้รียน 
1 

สถานท่ี,  
การมีส่วนร่วม 

การปรับปรุงห้องเรียนไม่ตรงกับท่ีสาขาอยากได้ ไมม่ีข้อมูลการใช้ห้องท าให้ตรวจสอบยาก 1 

 

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประเมินนั้นสามารถจัดกลุ่มออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1. การมีส่วนร่วม มี 5 ความคิดเห็น 

2. สถานที่ มี 4 ความคิดเห็น 

3. อุปกรณ์ มี 3 ความคิดเห็น 



สรุปบทเรียนจากการประเมินกระบวนการ 
 จากการประเมินกระบวนการพบว่ามีปัญหาในการด าเนินการอยู่ 2 ประเด็นประกอบด้วย ประเด็นแรก

ขาดการมีส่วนร่วมจากทางคณะ และสาขาวิชา ประเด็นที่สอง ขาดข้อมูลการใช้ห้อง ท าให้การใช้งานห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ รวมถึงการจัดตารางเรียนไม่ได้ประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่า 

 ประเด็นแรก ผู้ประเมินมีแนวโน้มที่ต้องการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดย

ดูได้จากระดับประสิทธิภาพของกระบวนการในผลการประเมินตอนที่ 2 ในข้อการมีส่วนร่วมในการก าหนด

เป้าหมาย และข้อประสิทธิภาพในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดและข้อเสนอแนะในตอนที่ 3 ที่

พบว่าความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมีมากที่สุด ดังนั้นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการเตรียมความ

พร้อมด้านกายภาพจึงต้องเพ่ิมการมีส่วนร่วมของคณะ และสาขาวิชาให้มากขึ้น โดยการให้หัวหน้าสาขาวิชา หรือ 

อาจารย์ เข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมกันก าหนดเป้าหมาย รวมถึงการให้คณะ และสาขาวิชาร่วมในการจัดซื้อครุภัณฑ์

ตามท่ีต้องการ 

 ประเด็นที่สอง ขาดข้อมูลการใช้ห้อง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่ และอาคารเรียนที่จ ากัด ส่งผลให้มี

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ การจัดตารางเรียน รวมถึงการใช้ห้องปฏิบัติการในการอบรมต่าง ๆ ยังขาด

ประสิทธิภาพ โดยดูได้จากผลการประเมินในตอนที่ 2 ในข้อประสิทธิภาพการน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในตอนที่ 3 ที่พบว่ามีความเห็นแง่ลบในด้านสถานที่ ดังนั้นแนวทางแก้ไขคือการสร้าง

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ (BIM – Building Information Management) ที่จะ

ช่วยบริหารจัดการห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ 


