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1. บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Executive Summary)
ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการนาเกณฑ์ฯมาใช้ในการบริหารจัดการคณะ อย่างไรก็ตาม คณะฯยังอยู่ใน
ระยะเริ่มต้นของการใช้เกณฑ์ ฯ การทาความเข้าใจเกณฑ์ ของผู้บริหาร จึงมีความสาคัญ และการปรับใช้ให้
เหมาะกับบริบทของคณะฯ จะช่วยให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
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3. บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme)
ก. Process Strength
• ผู้นาระดับสูง กาหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT analysis ใน
การประชุม กบบฑ และสัมมนาบุคลากร (รูป 2.1-1) และสื่อสารไปยังบุคลากรคู่ความร่วมมือ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นผ่านการประชุมและช่องทางสื่อสาร ขั้นตอนที่ 5 ของการวางแผนกล
ยุทธ์ (ตาราง 1.1ข1) ทาให้บุคลากรทราบทิศทางของคณะฯ และร่วมกันขับเคลื่อนคณะฯไปสู่
วิสัยทัศน์
• คณะฯ เริ่มมีกระบวนการที่เป็นระบบในการรับฟังลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กาหนด
ช่องทาง ผู้รับผิดชอบ ความถี่ และวัตถุประสงค์ของการรับฟัง(ตาราง 3.1-1) ประเมินความ
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของลูกค้า (ตาราง 3.1-2) ทั้งแบบเอกสารและออนไลน์ ซึ่งจะทาให้
คณะฯได้ ส ารสนเทศไปใช้ ในการวางแผนกลยุ ทธ์ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและบริ ก าร รวมถึ ง
ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
• คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการติดตามและวัดผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
และงานประจาวัน โดยผู้บริหารแต่ละระดับกาหนดตัวชี้วัด กาหนดผู้รับผิดชอบ กาหนด
ระยะเวลา ความถี่ใ นการทบทวนตัวชี้วัดผลการดาเนินการ (ตาราง4.1-1) เสนอ กบบฑ
เพื่อให้ข้อคิดเห็น การดาเนินการเช่นนี้จะช่วยให้คณะฯสามารถประเมินผลการดาเนินงาน
ของคณะฯได้อย่างครบถ้วน สามารถปรับแผนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และพันธ
กิจ
ข. Process OFI
• ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะฯอาจพิจารณาว่า ขั้นตอนที่สาคัญ
ของกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้าง ผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญมีใครบ้าง และกรอบเวลา
ของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวเป็นอย่างไร กาหนดข้อมูลนาเข้าที่นามาวิเคราะห์
อย่ า งครอบคลุ ม รวมถึ ง น าประเด็ น ความท้ า ทายเชิ ง กลยุ ท ธ์ และโอกาสเชิ ง กลยุ ท ธ์ ม า
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้สร้างความสมดุลระหว่างความ
ต้องการที่หลากหลายในคณะฯ ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรกันเองได้อย่างไร
• คณะฯ มีการดาเนินการ ในการประเมินอัตรากาลังและขีดความสามารถของสายสนับสนุนใน
สังกัด แต่ยังไม่พบวิธีการที่เป็ฯระบบในการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการต่างสังกัดที่มา
ปฏิบัติงานให้กับคณะฯ ตั้งแต่ การประเมินอัตรากาลังและขีดความสามารถที่ต้องการ ปัจจัย
ความผูกพันที่สาคัญและการธารงรักษาให้ยังคงมาปฏิบัติงานกับคณะฯ การสร้างบรรยากาศ
ให้เหมาะกับการทางาน เพื่อให้คณะฯสามารถตอบสนองได้ตรงประเด็น ส่งเสริมการบรรลุ
พันธกิจของคณะฯด้านวิชาการ
• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไร ในการกาหนดข้อกาหนดสาคัญของหลักสูตร
และบริการ รวมถึงแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร และบริการ รวมถึงกระบวนการทางาน
ต่างๆ (ไม่ใช่ระบบงาน) การใช้ SIPOC model ในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน มี
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างสมรรถนะหลักของคณะฯและลดความแปรปรวนอย่างไร
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• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ
หรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้คณะฯสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระบุภาวะ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น แผนรองรับ ผู้รับผิดชอบ การซ้อมแผน เป็นต้น เพื่อให้คณะฯสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดภาวะฉุกเฉิน และคณะฯอาจพิจารณาถอดบทเรียนจาก
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
ค. Result Strength
• ผลการดาเนินบางเรื่องมากกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มดี ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
เช่ น ผลประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ TQF จากผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต , ร้ อ ยละ
ความสาเร็จของโครงการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและทรัพย์สินตามแผน
บริหารความเสี่ยง ความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตรต่อหลักสูตรและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้า เช่น ความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการของคณะฯ ความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังไม่พบความไม่พึง
พอใจ ต่อการให้บริการของคณะฯจาก นักศึกษา อาจารย์ คณะฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้าน
บุคลากร เช่น ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ต่อความมั่นคงใน
งาน ต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนงาน ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจต่อลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ
และต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแล เช่น ความ
เชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล, ในการสื่อสารถ่ายทอดและ
สร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้ประชาคมเข้าใจอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง, ในการ
สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อสร้างความผูกพันร่วมมือทั้งองค์กรฯการกากับติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา จานวนข้อร้องเรียนจาก
การจัดซื้ อจัดจ้าง จานวนข้อร้องเรีย นด้ านการบริห ารงานของผู้บ ริหารคณะ จานวนข้ อ
ร้องเรียนด้านจริยธรรมของบุคลากร จานวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมในการทาวิจัยของ
นักศึกษา ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์, แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี, แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
• ผลการดาเนินการบางเรื่องดีกว่าปีก่อน ได้แก่ ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.
และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการตามมาตรการป้องกันตามแผนรองรับสถานการณ์โรคระบาด รายรับสูง
กว่ารายจ่าย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในด้านงบประมาณ ทั้งในระดับคณะฯ และหลักสูตร ร้อยละ
การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามประมาณการรายรับรายจ่ายประจาปี
ง. Result OFI
• คณะฯ ไม่แสดงผลลัพธ์ที่สาคัญหลายเรื่อง ได้แก่ ผลด้านปฏิบัติการของกระบวนการทางาน
และกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ ผลลัพธ์ของการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ์ด้าน
การจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ผลความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ทุ ก กลุ่ ม ด้ า นอั ต ราก าลั ง และขี ด
ความสามารถของบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ ท ราบความเพี ย งพอของบุ ค ลากรต่ อ งานของคณะฯ
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ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทางาน และผลลัพธ์ด้านการพัฒนาผู้นา ด้านการประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม เช่น จานวนโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการทาวิจัย ด้านจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง ด้ า นการละเมิ ด จรรยาบรรณการวิ จั ยในมนุษ ย์ (ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้อ ร้ อ งเรีย น) ด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ ว่าทาให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นอย่างไร ด้าน
การเงิน เช่น ผลการควบคุมต้นทุน ความมั่นคงทางการเงิน (Financial viability) หรือผล
การดาเนินการด้านงบประมาณ คณะฯอาจพิจารณารายได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น เงินบริการ
วิชาการอื่น ๆ (ถ้ามี) เงินบริจาค (ถ้ามี) ด้านส่วนแบ่งการตลาดที่สาคัญ ที่ครอบคลุมทุกพันธ
กิจ
• ผลลัพธ์บางเรื่องไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือไม่เห็นแนวโน้มที่ดี เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
การศึกษาผลประเมินคุณภาพบัณฑิต หลักสูตรพหุวิทยาการ (การจัดการจดหมายเหตุฯ ,
อนุรักษ์ศิลปกรรม) TQFจากผู้ใช้บัณฑิต บางผลลัพธ์เพิ่งเริ่มดาเนินการจึงยังไม่เห็นแนวโน้ม
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร และต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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4. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวข้อ
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
1.1 การนาองค์กรโดยผูน้ าระดับสูง ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• ผู้นาระดับสูง กาหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT analysis ในการ
ประชุม กบบฑและสัมมนาบุคลากร (รูป 2.1-1) และสื่อสารไปยังบุคลากรคู่ความร่วมมือ ผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอื่นผ่านการประชุมและช่องทางสื่อสาร ขั้นตอนที่ 5 ของการวางแผนกลยุทธ์ (ตาราง 1.1ข1)
• คณะฯเริ่มมีวิธีการและช่องทางการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ได้แก่คณาจารย์ นักศึกษา คณะ ผู้รับบริการวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาสมทบ (ตาราง 1.1ข1)
• เพื่ อ ให้ เ กิ ดการมุ่ ง เน้น การปฏิ บั ติ คณะฯจั ด ท าแผนกลยุท ธ์ ถ่ า ยทอดแผนฯ ตั ว ชี้ วั ด จนถึ ง ระดับ
บุคลากร กากับติดตามผลการดาเนินงาน รวมถึงใช้ PDCA ในการปรับปรุงงานและนาเกณฑ์คุณภาพ
EdPEx มาใช้ในปี 2562
OFI
• ไม่พบพฤติกรรมของผู้นาระดับสูงที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิด พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย
และมีจริยธรรม แต่พบการกากับให้ทาตามเกณฑ์มาตรฐาน
• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่คณะฯดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงการติดตามผล
การดาเนินการ มีประสิทธิผลในการทาให้คณะฯประสบความสาเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
บรรลุวิสัยทัศน์อย่างไร
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• คณะฯ กากับด้านการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน โดยกาหนดให้หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ของ สป.อว.
• คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการสนับสนุนชุมชนสาคัญ โดยการกาหนดชุมชนสาคัญ เพื่อให้การสนับสนุน
OFI

• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรในการกากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบในเรื่องที่
สาคัญ ในการดาเนินการตามพันธกิจ ความโปร่งใสของการกากับดูแล และความรับผิดชอบต่อแผน
กลยุทธ์
• ไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่ดาเนินการในการประเมินผู้บริหารมีประสิทธิผลในการทาให้เกิดการปรับปรุง
ผู้บริหารและระบบการนาของคณะฯอย่างไร เพื่อสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์
• ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการกากับดูแลและส่งเสริมการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน และทาให้
เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ที่ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
• ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการคานึงถึงเรื่องความผาสุกของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกล
ยุ ท ธ์ แ ละการปฏิ บั ติ ง านประจ าวั น มี เ พี ย งการด าเนิ น การตามแนวทาง Green campus ของ
มหาวิทยาลัย
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• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ดาเนินการอย่างเป็นระบบอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนที่สาคัญอย่างจริงจัง การดาเนินากรที่คณะฯจัดโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนใน
ภูมิภาคตะวันตกได้คานึงถึงความต้องการของชุมชน การใช้สมรรถนะหลักของคณะฯ การมีส่วนร่วม
ของชุมชน และได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างไร
หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์ ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• คณะฯ เริ่มมีขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์(รูปที่ 2.1-1)
OFI

• ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะฯอาจพิจารณาว่าขั้นตอนที่สาคัญ ของ
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้าง ผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญมีใครบ้าง และกรอบเวลาของการ
วางแผนระยะสั้นและระยะยาวเป็นอย่างไร
• ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการจัดทากลยุทธ์ได้กระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรมอย่างไร มีเพียงการ
ปรับกระบวนการบางเรื่องให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ได้นาข้อมูลนาเข้ามาวิเคราะห์อย่างครอบคลุ ม รวมถึงได้นาประเด็นความท้าทาย
เชิงกลยุท ธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์มาประกอบการวางแผนกลยุทธ์ อย่า งไร เพื่อให้คณะฯ บรรลุ
วิสัยทัศน์
• แม้ คณะฯ จะกาหนดค่าคาดการณ์ของเป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แต่ไม่ชัดเจนว่า
ตารางเวลาที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นอย่ างไร และไม่ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ได้สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลาย ในสถาบัน ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรกันเอง
ได้อย่างไร

2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• OFI

• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่เป็นระบบในการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ และวิธีการนาแผนปฏิบัติ
การไปสู่การปฏิบัติดาเนินการอย่างไร ทั้งขั้นตอน ผู้ดาเนินการ รอบเวลาดาเนินการ
• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ
มีพร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสาเร็จและยังบรรลุภาระผูกพันในปัจจุบัน
และไม่ชัดเจนว่าแผนด้านบุคลากรที่สาคัญที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง โดยเฉพาะบุคลากรที่สังกัดต่างคณะฯ
• ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการปรับแผนและนาแผนใหม่ไปปฏิ บัติอย่างรวดเร็ว กรณีที่สถานการณ์
บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ มีเพียงการติดตามตามรอบซึ่งไม่ชัดเจนว่ามีประสิทธิผล
เพียงไร
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หมวดที่ 3 ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• คณะฯ เริ่มมีกระบวนการที่เป็นระบบในการรับฟังลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กาหนดช่องทาง
ผู้รับผิดชอบ ความถี่ และวัตถุประสงค์ของการรับฟัง(ตาราง 3.1-1)
• คณะฯ เริ่มมีขั้นตอนในประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของลูกค้า (ตาราง 3.1-2) ทั้งแบบเอกสาร
และออนไลน์
OFI
• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่ใช้ในการรับฟังลูกค้ามีประสิทธิผล วิธีที่เหมาะสมสาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งใน
อดีต ปัจจุบันและอนาคตแตกต่างกันอย่างไร และข้อมูลที่ได้มาจากการรับฟังนาไปใช้ประโยชน์
อย่างไรบ้าง
• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจเทียบกับคู่เทียบ ตั้งแต่
ประเด็นที่ต้องการเทียบ คู่เที ยบที่เหมาะสมกับประเด็นที่ต้องการเทียบ เพื่อตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์และบรรลุวิสัยทัศน์
3.2 ความผูกพันของลูกค้า ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• คณะฯ เริ่มมีการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ โดยตามวิธีการใน ตาราง3.1-1
• คณะฯ เริ่มมีการกาหนดกลุ่มลูกค้า โดยกาหนดตามพันธกิจของคณะฯ การดาเนินการเช่นนี้จะช่วยให้
คณะฯ สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า
• คณะฯ เริ่มกาหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน กาหนดประเด็นข้อร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข (ภาพ 3.2-2)
OFI
• ไม่ชัดเจนว่าวิธีที่ใช้ในการค้นหาความต้องการด้านหลักสูตรและบริการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสาคัญ มีประสิทธิผลเพียงไร เพื่อให้สามารถนามาปรับปรุงหลักสูตรและบริการให้ตอบสนองได้
เหนือความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีวิธีการที่เป็นระบบอย่า งไรในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นสามารถสืบค้น
สารสนเทศและขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน คณะฯอาจพิจารณาความต้องการของลูกค้า เพื่อ
นามากาหนดวิธีการ
• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรในการสร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น ในรายงานมีเพียงกิจกรรมที่ดาเนินการอยู่ คณะฯอาจพิจารณาความต้องการของลูกค้า
เพื่อนามากาหนดวิธีการ
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงการดาเนินการขององค์กร ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
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• คณะฯ เริ่มมีแนวทาง ในการติดตามและวัดผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ และงานประจาวัน
โดยผู้บริหารแต่ละระดับกาหนดตัวชี้วัด กาหนดผู้รับผิดชอบ กาหนดระยะเวลา ความถี่ในการทบทวน
ตัวชี้วัดผลการดาเนินการ (ตาราง4.1-1)
OFI

• คณะฯ มีการกาหนดคู่เทียบและกาหนดประเด็นเปรียบเทียบ แต่ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการที่เป็นระบบ
ในการกาหนดดังกล่าวดาเนินการอย่างไร (คู่เทียบที่กาหนดเป็นคู่เทียบด้านการบรรลุพันธกิจ) เพื่อ
ช่วยให้คณะทราบถึงตาแหน่งในการแข่งขันและเปรียบเทียบตัวชี้วัดในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิผล
• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่คณะดาเนินการมีประสิทธิผล สามารถ ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
หรือภายนอกสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด
• ไม่ชัดเจนว่าการที่คณะฯใช้กระบวนการ Gap/trend analysis มีประสิทธิผลเพียงไรในการวิเคราะห์
การดาเนินการ ครบทุกด้านตามพันธกิจ
• แม้คณะฯ กาหนดข้อพิจารณาเรื่องที่ต้องปรับปรุง 3 ประเด็น แต่ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีวิธีการที่เป็น
ระบบอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการ จัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและโอกาส ในการสร้างนวัตกรรม เช่น ผู้ดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ วิธีวิเคราะห์
และขั้นตอนการดาเนินการ

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• คณะฯ เริ่มมีวิธีการในการจัดการความรู้ โดยผู้รับผิดชอบคือ คณะกรรมการจัดการความรู้ กาหนด
ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา ทาแผนการจัดการความรู้ (ตาราง 4.2-1)
• คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะร่วมกับสานักดิจิทัลของมหาวิทยาลัย จัดการด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูล ความพร้อมของข้อมูล การดูแลอุปกรณ์ โดยมีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศ (ตาราง 4.2-2) มีการกาหนดระดับสิทธิ์และผู้มีสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลสาคัญ(ตาราง 4.2-3) มีการจัดเก็บใน Cloud storage (Google drive) มีระบบสารองไฟ
(UPS)
OFI
• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่ดาเนินการมีประสิทธิผลเพียงไร ในการทาให้มั่นใจว่าาคุณภาพและความพร้อม
ของข้อมูลสารสนเทศ ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองต่อ
ความต้องการ ในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
5.1 สภาพแวดล้อมในการทางาน ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• คณะฯ โดยผู้นาระดับสูงประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร ตาม
แผนกลยุทธ์ เทียบกับที่มีในปัจจุบันนาไปวิเคราะห์จัดทาแผนบุคลการ ทบทวนทุกปี (ตาราง 5.1-1)
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• คณะฯ ดาเนินการสรรหาบุคลากรใหม่ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย กาหนดคุณสมบัติของบุคลากร
ใหม่ (รูปที่ 5.1-2) มีระบบพี่เลี้ยงสอนงานการปฐมนิเทศ เพื่ อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ตรงตามความต้องการของคณะฯ
OFI

• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ดาเนินการอย่างไร ในการประเมินอัตรากาลังและขีดความสามารถของสาย
วิชาการต่างสังกัดที่มาปฏิบัติงานให้กับคณะฯ ปัจจัยความผูกพันที่สาคัญและการธารงรักษาให้ยังคง
มาปฏิบัติงานกับคณะฯ การสร้างบรรยากาศให้เหมาะกับการทางาน เพื่อตอบสนองได้ตรงประเด็น
ส่งเสริมการบรรลุพันธกิจของคณะฯด้านวิชาการ
• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่คณะฯ ดาเนินการจัดระบบและบริหารบุคลากร มีประสิทธิผลทาให้งานของ
คณะฯสาเร็จ สนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน
• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่ คณะฯ ดาเนินการมีประสิทธิผลในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังเปลี่ยนไป
• คณะฯ เริ่มมีการจัดการด้านความปลอดภัย ความสะอาด การป้องกันอัคคีภัย และอานวยความ
สะดวกให้กับบุคลากรพิการและทุพพลภาพ มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย
แต่ไม่ชัดเจนว่าคณะฯดาเนินการอย่างเป็นระบบอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทางานมีสุขภาวะ
ความปลอดภัยในสถานที่ทางาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆสนับสนุนบุคลากรตามความต้องการของ
บุคลากรตามความแตกต่างของกลุ่ม และประเภทของบุคลากรอย่างไร เพื่อสนับสนุนการทางานของ
บุคลากร

5.2 ความผูกพันของบุคลากร ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการกาหนดปัจจัยความผูกพันโดยกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกัน
คุณภาพ สารวจความต้องการการ/ความคาดหวัง มากาหนดปัจจัย (ตาราง P.1ก(3-2)) ประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรและนาข้อมูลมาจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมถึงกิจกรรมสร้าง
ความผูกพันทุกปี
OFI
• ไม่ชัดเจนว่าการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนเงินเดือน ด้านการบรรลุผลในการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ที่คณะฯดาเนินการ มีประสิทธิ ผลในการทาให้เกิดผลการดาเนินการที่โดดเด่นและ
สร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างไร นอกจากนี้การจัดการเรื่องเหล่านี้สาหรับบุคลากรสายวิชาการ
ต่างสังกัดที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะฯ ดาเนินการอย่างไร
• ไม่ชัดเจนว่าระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของคณะฯ สนับสนุนความต้องการของคณะฯ และการ
พัฒนาตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นาแต่ละคน รวมถึงบุคลากรต่างสังกัดที่มา
ปฏิบัติงานที่คณะฯ อย่างไร
• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่คณะฯดาเนินการในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีประสิทธิผลใน
การทาให้บุคลากรบรรลุความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การวางแผนการสืบทอดสาหรับตาแหน่ง
ผู้บริหารและผู้นาอย่างไร

11

หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฎิบัติการ
6.1 กระบวนการทางาน ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• เพื่อให้การปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการทางาน ต่างๆ เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ คณะฯ
กาหนดตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ ความถี่ในการวัด ตามตาราง 6.1-1
OFI
• ไม่ชัดเจนว่า คณะฯมีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไร ในการกาหนดข้อกาหนดสาคัญของหลักสูตรและ
บริการ รวมถึงแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร และบริการ รวมถึงกระบวนการทางานต่างๆ (ไม่ใช่
ระบบงาน)
• ไม่ชัดเจนว่าการใช้ SIPOC model ในการออกแบบกระบวนการสนั บสนุน มีประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างสมรรถนะหลักของคณะฯและลดความแปรปรวนอย่างไร
• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบอย่างไร
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัตงิ าน ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• คณะฯ เริ่มมีกระบวนการในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ โดยกาหนดนโยบายการ
ประหยัดทรัพยากรกระดาษ มีการใช้ระบบ SU-ERP ในการควบคุมงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษาการใช้เทคโนโลยี
• คณะฯ เริ่มมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานของการจัดการเรีย นการสอนและการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การ
คัดเลือกผู้ส่งมอบ เรื่องคุณสมบัติ ยกระดับผลการดาเนินการ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น วัดและประเมินผลผู้ส่งมอบ รายงานต่อ กบบฑ เพื่อวิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็น
• คณะฯ เริ่ม มี ขั้นตอนการดูแ ลให้สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ งานมีความปลอดภัย ตามนโยบาย
สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย เช่นสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าอาคาร กล้องวงจรปิด แสงสว่าง
เพียงพอ มีแผนบริหารความเสี่ยง และการอบรมด้านความปลอดภัย เสนอ กบบฑ เพื่อปรับปรุง
OFI

• ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการควบคุมต้นทุนที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ และกระบวนการทางานที่สาคัญ
• ไม่ชัดเจนว่าการดูแลสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ดาเนินการมีประสิทธิผลในการสนับสนุน
บุคลากรในการทางาน คณะฯอาจพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เช่น อาชีวอนามัยในการจัดการ
สภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสม
• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้คณะฯสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระบุภาวะฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้น แผนรองรับ ผู้รับผิดชอบ การซ้อมแผน เป็นต้น เพื่อให้คณะฯสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้เกิดภาวะฉุกเฉิน และคณะฯอาจพิจารณาถอดบทเรียนจากสถานการณ์การระบาดของโรค
COVID-19
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ดา้ นการเรียนรูข้ องผู้เรียน และด้านกระบวนกร ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• ผลการดาเนินบางเรื่องมากกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มดี ได้แก่ ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตหลักสูตร
พหุวิทยาการ TQF จากผู้ใช้บัณฑิต, ร้อยละความสาเร็จของโครงการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยและทรัพย์สินตามแผนบริหารความเสี่ยง ความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร
ต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการดาเนินการบางเรื่องดีกว่ าปีก่อน ได้แก่ ผลการประเมิน
หลักสูตรตามเกณฑ์ สปอว และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการป้องกันตามแผนรองรับสถานการณ์โรคระบาด
OFI

• ผลลัพธ์บางเรื่องไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือไม่เห็นแนวโน้มที่ดี เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาผล
ประเมินคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ (การจัดการจดหมายเหตุฯ, อนุรักษ์ศิลปกรรม) TQF
จากผู้ใช้บัณฑิต บางผลลัพธ์เพิ่งเริ่มดาเนินการจึงยังไม่เห็นแนวโน้ม
• ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่เทียบคู่เทียบ
• คณะฯ ไม่แสดงผลลัพธ์ที่สาคัญ ได้แก่ ผลการดาเนินการ ด้านปฏิบัติการของกระบวนการทางานและ
กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ ผลลัพธ์ของการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ์ด้านการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
• คณะฯ ไม่ได้แสดงเป้าหมายของตัวชี้วัด ซึ่งอาจทาให้คณะฯ ขาดโอกาสในการประเมินความสาเร็จ
และหาโอกาสพัฒนาของกระบวนการที่เกีย่ วข้อง

7.2 ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นลูกค้า ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการของคณะฯ ความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมโครงการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังไม่พบความไม่พึงพอใจ ต่อการ
ให้บริการของคณะฯ จากนักศึกษา อาจารย์ คณะฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
OFI
• ผลลัพธ์ที่แนวโน้มไม่ดี ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร และต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
• คณะฯไม่ได้แสดงผลลัพธ์บางเรื่องที่สาคัญ เช่น ผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ด้าน
การให้บริการ/กิจกรรมต่าง ๆ
• คณะฯ ไม่แสดงเป้าหมายด้านความผูกพันเพื่อให้สามารถประเมินผล และหาโอกาสพัฒนา
7.3 ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นบุคลากร ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• ผลลัพธ์ด้านความผูกพันบุคลากร ที่มีแนวโน้มดี ได้แก่ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ต่อความมั่นคงในงาน ต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ต่อการมี
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ส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจต่อลักษณะงานและ
หน้าที่รับผิดชอบ และต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
• ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร ที่มีแนวโน้มดีได้แก่ ความสาเร็จของตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามแผนการพัฒนา ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ การนาความรู้ที่ได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
OFI

• คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์หลายด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถเพื่อให้ทราบ
ความเพียงพอของบุคลากรต่องานของคณะฯ ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทางาน และผลลัพธ์ด้านการ
พัฒนาผู้นา
• คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์จาแนกตามกลุ่มบุคลากร เพื่อให้สามารถหาตอบสนองได้ตรงประเด็น

7.4 ผลลัพธ์ดา้ นการนาองค์กรและการกากับดูแล ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• ผลลัพธ์ที่ทาได้ดีกว่าปีก่อนและมีแนวโน้มดี ได้แก่ ความเชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล, ในการสื่อสารถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้ประชาคมเข้าใจ
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง, ในการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อสร้างความผูกพันร่วมมือทั้งองค์กรฯการ
กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
• ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน และจริยธรรม ที่ทาได้ตามเป้าหมาย (หรือ
มากกว่าปีก่อน) และมีแนวโน้มดี ได้แก่ หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา จานวนข้อ
ร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้าง จานวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของผู้บริหารคณะ จานวนข้อ
ร้องเรียนด้านจริยธรรมของบุคลากร จานวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมในการทาวิจัยของนักศึกษา
• ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติทาได้ร้อยละ 100 ตลอด 3 ปี ได้แก่ ร้อยละความสาเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์, แผนปฏิบัติราชการประจาปี, แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
OFI
• คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอ ย่างมีจริยธรรม เช่น จานวนโครงการวิจัยที่ผ่าน
การรับรองจริยธรรมการทาวิจัย ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการละเมิดจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์ (ที่
ไม่ใช่ข้อร้องเรียน)
• คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ ว่าทาให้
ชุมชนเข้มแข็งขึ้นอย่างไร และผลลัพธ์ที่แสดงยังไม่เห็นแนวโน้มที่ดี ได้แก่ การนาความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงการบริการวาการลทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์
7.5 ผลลัพธ์ดา้ นงบประมาณ การเงินและการตลาด ระดับการประเมิน (band) = 2
Strength
• ผลลั พ ธ์ ด้ า นการเงิ น ที่ ท าได้ ดี ก ว่ า ปี ก่ อ น ได้ แ ก่ รายรั บ สู ง กว่ า รายจ่ า ย ซึ่ ง เป็ น แนวโน้ ม ที่ ดี ใ นด้ า น
งบประมาณ ทั้งในระดับคณะฯ และหลักสูตร ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามประมาณการรายรับ
รายจ่ายประจาปี
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OFI

• คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่สาคัญด้านการเงิน หลายด้าน เช่น ผลการควบคุมต้นทุน ความมั่นคง
ทางการเงิน (Financial viability) หรือผลการดาเนินการด้านงบประมาณ คณะฯอาจพิจารณารายได้
จากแหล่งต่าง ๆ เช่น เงินบริการวิชาการอื่น ๆ (ถ้ามี) เงินบริจาค (ถ้ามี)
• คณะฯ ไม่แสดงผลลัพธ์ด้านส่วนแบ่งการตลาดที่สาคัญ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจเพื่อนาไปวางแผนกล
ยุทธ์
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5. ตารางสรุปผลการประเมิน (Overall Band)
จากการพิจารณารายงานการประเมินตนเองและการตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย พบว่า
• ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดกระบวนการ (หมวด 1 - 6) = band 2
• ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) = band 1
ทั้งนี้ โปรดศึกษาคำอธิบายการแปลผลระดับการประเมินรายหมวด (Item Band) ได้ที่ตาราง 1-2
และ คำอธิบายการแปลผลระดับการประเมินในภาพรวม (Overall Band) ได้ที่ตาราง 3 - 4 ในหน้าถัดไป
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ตาราง 1 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด สาหรับหมวด 1-6 (Item Band)
คะแนน
0% หรือ5%
(Band 1)

คาอธิบาย
A: ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน
D: ไม่มีการนาแนวทางที่เป็นระบบไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา
I : ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน แต่ละส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ
10%,15%,
A: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ
D: การนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเพี ยงอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือหน่วยงานซึ่งเป็น
20% หรือ25%
(Band 2)
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแบบพื้นๆ
I : มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่ น โดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกัน
แก้ปัญหา
30%, 35%,
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ
40%หรือ 45%
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น
(Band 3)
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญ
I : แนวทางเริ่มมีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ
50%,55%,
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
60% หรือ 65%
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางส่วนหรือ
(Band 4)
บางหน่วยงาน
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ
ซึ่งรวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สาคัญ
I : แนวทางมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความต้ องการโดยรวมของสถาบั น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นโครงร่ า งองค์การ
และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
70%,75%,
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
80% หรือ 85%
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
(Band 5)
นัยสาคัญ
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับ
องค์การ ซึ่งรวมถึงการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอัน
เป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์และการเรียนรู้ระดับองค์การ
I : แนวทางมีบูรณาการกับความต้องการของสถาบัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
90%, 95%
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
หรือ 100% อย่างสมบูรณ์
(Band 6)
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่สาคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ
ผ่านการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์การในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา
และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์การ อันเป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน
I : แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
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ตาราง 2 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด สาหรับหมวด 7 (Item Band)
คะแนน
0% หรือ5%
(Band 1)

10%,15%, 20%
หรือ25%
(Band 2)

30%, 35%, 40%
หรือ 45%
(Band 3)

50%,55%, 60%
หรือ 65%
(Band 4)

70%,75%, 80%
หรือ 85%
(Band 5)

90%, 95%
หรือ 100%
(Band 6)

คาอธิบาย
Le: ไม่มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบัน และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้
T: ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทางลบ
C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
Le: มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่องที่สาคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดของหัวข้อ และเริ่มมีระดับผลการดาเนินการที่ดีในบางเรื่อง
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ
C: แทบไม่มี หรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
Le: มีการรายงานถึงระดับผลการดาเนินการที่ดีในบางเรื่องที่สาคัญต่อสถาบันตามที่ระบุไว้
ในข้อกาหนดของหัวข้อ
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี
C: เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
Le: มี ก ารรายงานถึ ง ระดั บ ผลการด าเนิ น การที่ ดี ใ นเกื อ บทุ ก เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ สถาบั น
ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อ
T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: ผลการด าเนิ น การในปั จ จุ บั น ในบางเรื่อ งดี เมื่ อ เที ย บกั บ ตั ว เปรี ย บเที ย บ และ/หรื อ ระดั บ
เทียบเคียง
I : มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และกระบวนการ
Le: มีการรายงานผลการดาเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่
T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการดาเนินการในปัจจุบันเป็นจานวนมากหรือส่วนมาก
กับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเป็น ผู้นาในเรื่องต่าง ๆ และมีผล
การดาเนินการที่ดีมาก
I : มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
Le: มีการรายงานผลการดาเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็นส่วน
ใหญ่
T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่า งต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุกเรื่องที่จ ะบรรลุพันธกิจ ของ
สถาบัน
C: แสดงถึงความเป็นผู้นาในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง
I : มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับผู้เรียน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
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ตาราง 3 คาอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Band)
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ตาราง 4 คาอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของผลลัพธ์ (Overall Band)
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6. ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factors)
หัวข้อ
1. หลักสูตรและ
โปรแกรมการศึกษา
2. วิสัยทัศน์/
ค่านิยม/ พันธกิจ

3. สมรรถนะหลัก
4. บุคลากร
5. สินทรัพย์

6. กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ

7. โครงสร้างองค์กร

ข้อมูล
-หลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร (กาลังปิด 2 หลักสูตร อีก 2 หลักสูตรเป็น
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม, สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม)
-การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ (จานวน....หลักสูตร)
วิสัยทัศน์ : บริหารจัดการระบบสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในปีพ .ศ. 2566 และหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัยได้
มาตรฐานสากล AUN-QA
ค่ า นิ ย ม : Good governance, Relationship, Ability, Determination, Service mind,
Unity (GRADSU)
พันธกิจ :
- สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ
- บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กากับ ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และมาตรฐานสากล AUN-QA
สายวิชาการ (พ ชั่วคราว) 2 คน (ป.โท 1/ป.เอก 1) สายสนับสนุนวิชาการ 29 คน (ป.โท 17 /ป.ตรี
12) ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 3 คน
พื้นที่ตั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1) ชั้น 7 อาคาร 50 ปี พระราชวังสนามจันทร์ 2) ชั้น 2 อาคารสานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน กทม. 3) ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาสานักงานและห้องปฏิบัติการคลินิกระบบ iThesis จานวน 64 เครื่อง
server สารองข้อมูล เป็นต้น
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 2553
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561/ ระเบียบ
ประกาศ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
- แนวปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์และในสัตว์ทดลอง
- ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น งบประมาณของ
กระทรวงการคลัง/ กรมบัญชีกลาง/ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เป็ น ส่ ว นงานระดั บ คณะของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร กากั บ ดู แ ลโดยสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการและอธิการบดี โครงสร้างองค์การประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี
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หัวข้อ

8. ผู้เรียน ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
9. ความต้องการ
และความคาดหวัง

10. ผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือและ
ข้อกาหนดที่สาคัญ

ข้อมูล
จานวน 2 คน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประเภทพนักงานชั่วคราว สานักงานคณบดี แบ่งเป็น 2 งาน
ประกอบด้วย เลขานุการคณะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะ หัวหน้างาน และ ผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่ม
ภารกิจ
ผู้ เรี ยน (ผู้ เรี ยนหลั กสู ตรพหุ วิ ทยาการ) ลู กค้ ากลุ่ มอื่ น (คณะที่ จั ดการศึ กษาหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) และผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ใช้บัณฑิต)

- ระบบ iThesis กับบริษัทแฟคเกอร์ (ข้อกาหนดในสัญญาจ้าง)
- คณะที่เป็นคู่ความร่วมมือที่ร่วมผลิตบัณฑิตในหลักสูตรพหุวิทยาการ (การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานสากล AUN-QA)
- ทคบร.*1/ สคบท.* (แนวปฏิบัติตามมติการประชุม)
11. ลาดับในการ
ยั งไม่ มี การจั ดอั นดั บบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยภายในประเทศ แต่ ใช้ คู่ เที ยบเป็ น 1. บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย
แข่งขัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12. การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวนประชากรวัยเรียน
ความสามารถในการ ลดลงส่งผลกระทบต่อผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การจ้างงานโดยไม่ใช้ปริญญา การเข้าสู่
แข่งขัน
สังคมผู้สูงอายุ ความต้องการการศึกษาหลังปริญญา การดาเนินการตามนโยบายของประเทศ เช่น
ยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบาย Thailand 4.0
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หัวข้อ
13. แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบที่สาคัญ

ข้อมูล

14. ความท้าทายและ
ความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์

15. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย น าหลั ก PDCA และ KM มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น การของ
กระบวนการท างานหลักกระบวนการสนับสนุน และการดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติ ก าร
ประจาปี รวมทั้งมีการนาข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ สปอว.
มาจัดทาแผนในปีงบประมาณต่อไป

