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1. บทสรปุผู้บริหารและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Executive Summary) 
 
ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการน าเกณฑ์ฯมาใช้ในการบริหารจัดการคณะ  อย่างไรก็ตาม คณะฯยังอยู่ใน
ระยะเริ่มต้นของการใช้เกณฑ์ ฯ การท าความเข้าใจเกณฑ์ของผู้บริหาร จึงมีความส าคัญ และการปรับใช้ให้
เหมาะกับบริบทของคณะฯ จะช่วยใหส้ามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น 
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3. บทสรปุและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme)  
ก. Process Strength 

• ผู้น าระดับสูง ก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT analysis ใน
การประชุม กบบฑ และสัมมนาบุคลากร (รูป 2.1-1) และสื่อสารไปยังบุคลากรคู่ความร่วมมือ 
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นผ่านการประชุมและช่องทางสื่อสาร ขั้นตอนที่ 5 ของการวางแผนกล
ยุทธ์ (ตาราง 1.1ข1) ท าให้บุคลากรทราบทิศทางของคณะฯ และร่วมกันขับเคลื่อนคณะฯไปสู่
วิสัยทัศน ์

• คณะฯ เริ่มมีกระบวนการที่เป็นระบบในการรับฟังลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนด
ช่องทาง ผู้รับผิดชอบ ความถี่ และวัตถุประสงค์ของการรับฟัง(ตาราง 3.1-1) ประเมินความ
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของลูกค้า (ตาราง 3.1-2) ทั้งแบบเอกสารและออนไลน์ ซึ่งจะท าให้
คณะฯได้สารสนเทศไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงหลักสูตรและบริการ รวมถึง
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

• คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการติดตามและวัดผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 
และงานประจ าวัน โดยผู้บริหารแต่ละระดับก าหนดตัวชี้วัด ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนด
ระยะเวลา ความถี่ในการทบทวนตัวชี้วัดผลการด าเนินการ (ตาราง4.1-1) เสนอ กบบฑ 
เพื่อให้ข้อคิดเห็น การด าเนินการเช่นนี้จะช่วยให้คณะฯสามารถประเมินผลการด าเนินงาน
ของคณะฯได้อย่างครบถ้วน สามารถปรับแผนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และพันธ
กิจ  

 
ข. Process OFI 

• ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการจัดท าแผนกลยุทธ์  คณะฯอาจพิจารณาว่าขั้นตอนที่ส าคัญ
ของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้าง ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญมีใครบ้าง และกรอบเวลา
ของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวเป็นอย่างไร ก าหนดข้อมูลน าเข้าที่น ามาวิเคราะห์
อย่างครอบคลุม รวมถึงน าประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์มา
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้สร้างความสมดุลระหว่างความ
ต้องการที่หลากหลายในคณะฯ ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรกันเองได้อย่างไร 

• คณะฯ มีการด าเนินการ ในการประเมินอัตราก าลังและขีดความสามารถของสายสนับสนุนใน
สังกัด แต่ยังไม่พบวิธีการที่เป็ฯระบบในการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการต่างสังกัดที่มา
ปฏิบัติงานให้กับคณะฯ ตั้งแต่ การประเมินอัตราก าลังและขีดความสามารถที่ต้องการ ปัจจัย
ความผูกพันที่ส าคัญและการธ ารงรักษาให้ยังคงมาปฏิบัติงานกับคณะฯ การสร้างบรรยากาศ
ให้เหมาะกับการท างาน เพื่อให้คณะฯสามารถตอบสนองได้ตรงประเด็น ส่งเสริมการบรรลุ
พันธกิจของคณะฯด้านวิชาการ 

• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไร ในการก าหนดข้อก าหนดส าคัญของหลักสูตร
และบริการ รวมถึงแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร และบริการ  รวมถึงกระบวนการท างาน
ต่างๆ (ไม่ใช่ระบบงาน) การใช้ SIPOC model ในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน มี
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างสมรรถนะหลักของคณะฯและลดความแปรปรวนอย่างไร 
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• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ
หรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้คณะฯสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระบุภาวะ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น แผนรองรับ ผู้รับผิดชอบ การซ้อมแผน เป็นต้น เพื่อให้คณะฯสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดภาวะฉุกเฉิน และคณะฯอาจพิจารณาถอดบทเรียนจาก
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 

 
ค. Result Strength 

• ผลการด าเนินบางเรื่องมากกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มดี ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เช่น ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ  TQF จากผู้ใช้บัณฑิต, ร้อยละ
ความส าเร็จของโครงการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและทรัพย์สินตามแผน
บริหารความเสี่ยง ความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตรต่อหลักสูตรและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้า เช่น ความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการของคณะฯ ความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังไม่พบความไม่พึง
พอใจ ต่อการให้บริการของคณะฯจาก นักศึกษา อาจารย์ คณะฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้าน
บุคลากร เช่น ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ต่อความมั่นคงใน
งาน ต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนงาน ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจต่อลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ 
และต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล เช่น ความ
เชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล, ในการสื่อสารถ่ายทอดและ
สร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้ประชาคมเข้าใจอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง, ในการ
สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อสร้างความผูกพันร่วมมือทั้งองค์กรฯการก ากับติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา จ านวนข้อร้องเรียนจาก
การจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของผู้บริหารคณะ จ านวนข้อ
ร้องเรียนด้านจริยธรรมของบุคลากร จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมในการท าวิจัยของ
นักศึกษา ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์, แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี, แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

• ผลการด าเนินการบางเรื่องดีกว่าปีก่อน ได้แก่ ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว. 
และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันตามแผนรองรับสถานการณ์โรคระบาด รายรับสูง
กว่ารายจ่าย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในด้านงบประมาณ ทั้งในระดับคณะฯ และหลักสูตร ร้อยละ
การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปี 

 
ง. Result OFI 

• คณะฯ ไม่แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญหลายเรื่อง ได้แก่ ผลด้านปฏิบัติการของกระบวนการท างาน
และกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ ผลลัพธ์ของการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ์ด้าน
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผลความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่ม ด้านอัตราก าลังและขีด
ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้ทราบความเพียงพอของบุคลากรต่องานของคณะฯ 
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ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน และผลลัพธ์ด้านการพัฒนาผู้น า ด้านการประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม เช่น จ านวนโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการท าวิจัย ด้านจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้านการละเมิดจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์  (ที่ไม่ใช่ข้อร้องเรียน) ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ ว่าท าให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นอย่างไร ด้าน
การเงิน เช่น ผลการควบคุมต้นทุน ความมั่นคงทางการเงิน (Financial viability) หรือผล
การด าเนินการด้านงบประมาณ คณะฯอาจพิจารณารายได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น เงินบริการ
วิชาการอื่น ๆ (ถ้ามี) เงินบริจาค (ถ้ามี) ด้านส่วนแบ่งการตลาดที่ส าคัญ ที่ครอบคลุมทุกพันธ
กิจ 

• ผลลัพธ์บางเรื่องไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือไม่เห็นแนวโน้มที่ดี เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
การศึกษาผลประเมินคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ (การจัดการจดหมายเหตุฯ,  
อนุรักษ์ศิลปกรรม) TQFจากผู้ใช้บัณฑิต บางผลลัพธ์เพิ่งเริ่มด าเนินการจึงยังไม่เห็นแนวโน้ม 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร และต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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4. รายละเอียดผลการตรวจประเมนิแยกรายหมวดและหัวข้อ 
 
หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
1.1 การน าองค์กรโดยผูน้ าระดับสูง   ระดับการประเมนิ (band) = 2 
Strength 
• ผู้น าระดับสูง ก าหนดวิสัยทัศน์ 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)   

• เพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติ คณะฯจัดท าแผนกลยุทธ์ ถ่ายทอดแผนฯ  ตัวชี้วัดจนถึงระดับ
บุคลากร ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึงใช้ PDCA ในการปรับปรุงงานและน าเกณฑ์คุณภาพ 
EdPEx มาใช้ในปี 2562  

OFI 
• ไม่พบพฤติกรรมของผู้น าระดับสูงที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิด พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย

และมีจริยธรรม  แต่พบการก ากับให้ท าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่คณะฯด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงการติดตามผล

การด าเนินการ มีประสิทธิผลในการท าให้คณะฯประสบความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   เพื่อ
บรรลุวิสัยทัศน์อย่างไร  

 
1.2 ธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

• คณะฯ ก ากับด้านการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน โดยก าหนดให้หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ของ สป.อว. 

• คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการสนับสนุนชุมชนส าคัญ โดยการก าหนดชุมชนส าคัญ เพื่อให้การสนับสนุน 
  

OFI 
• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรในการก ากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบในเรื่องที่

ส าคัญ ในการด าเนินการตามพันธกิจ ความโปร่งใสของการก ากับดูแล  และความรับผิดชอบต่อแผน
กลยุทธ ์

• ไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่ด าเนินการในการประเมินผู้บริหารมีประสิทธิผลในการท าให้เกิดการปรับปรุง
ผู้บริหารและระบบการน าของคณะฯอย่างไร เพื่อสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ 

• ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการก ากับดูแลและส่งเสริมการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน และท าให้
เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ที่ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

• ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการค านึงถึงเรื่องความผาสุกของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกล
ยุทธ์และการปฏิบัติงานประจ าวัน มีเพียงการด าเนินการตามแนวทาง Green campus ของ
มหาวิทยาลัย 
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• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ด าเนินการอย่างเป็นระบบอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนที่ส าคัญอย่างจริงจัง การด าเนินากรที่คณะฯจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนใน
ภูมิภาคตะวันตกได้ค านึงถึงความต้องการของชุมชน การใช้สมรรถนะหลักของคณะฯ การมีส่วนร่วม
ของชุมชน และได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างไร 
 

หมวดที่ 2 การวางแผนกลยทุธ ์
2.1 การจัดท ากลยุทธ์   ระดับการประเมนิ (band) = 2  
Strength 

• คณะฯ เริ่มมีขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์(รูปที่ 2.1-1) 
 
OFI 

• ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการจัดท าแผนกลยุทธ์  คณะฯอาจพิจารณาว่าขั้นตอนที่ส าคัญของ
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้าง ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญมีใครบ้าง และกรอบเวลาของการ
วางแผนระยะสั้นและระยะยาวเป็นอย่างไร 

• ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการจัดท ากลยุทธ์ได้กระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรมอย่างไร  มีเพียงการ
ปรับกระบวนการบางเรื่องให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ได้น าข้อมูลน าเข้ามาวิเคราะห์อย่างครอบคลุม รวมถึงได้น าประเด็นความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์มาประกอบการวางแผนกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้คณะฯ  บรรลุ
วิสัยทัศน ์

• แม้คณะฯ จะก าหนดค่าคาดการณ์ของเป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แต่ไม่ชัดเจนว่า 
ตารางเวลาที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นอย่างไร และไม่ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ได้สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลาย ในสถาบัน ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรกันเอง
ได้อย่างไร 

 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ   ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

• - 
 

OFI 
• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่เป็นระบบในการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ และวิธีการน าแผนปฏิบัติ

การไปสู่การปฏิบัติด าเนินการอย่างไร ทั้งขั้นตอน ผู้ด าเนินการ รอบเวลาด าเนินการ 
• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ 

มีพร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและยังบรรลุภาระผูกพันในปัจจุบัน 
และไม่ชัดเจนว่าแผนด้านบุคลากรที่ส าคัญที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง โดยเฉพาะบุคลากรที่สังกัดต่างคณะฯ 

• ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการปรับแผนและน าแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว กรณีที่สถานการณ์
บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ มีเพียงการติดตามตามรอบซึ่งไม่ชัดเจนว่ามีประสิทธิผล
เพียงไร 
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หมวดที่ 3 ลูกค้า 
3.1 เสยีงของลูกค้า   ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

• คณะฯ เริ่มมีกระบวนการที่เป็นระบบในการรับฟังลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดช่องทาง 
ผู้รับผิดชอบ ความถี่ และวัตถุประสงค์ของการรับฟัง(ตาราง 3.1-1) 

• คณะฯ เริ่มมีขั้นตอนในประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของลูกค้า (ตาราง 3.1-2) ทั้งแบบเอกสาร
และออนไลน ์

OFI 
• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่ใช้ในการรับฟังลูกค้ามีประสิทธิผล วิธีที่เหมาะสมส าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งใน

อดีต ปัจจุบันและอนาคตแตกต่างกันอย่างไร และข้อมูลที่ได้มาจากการรับฟังน าไปใช้ประโยชน์
อย่างไรบ้าง 

• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจเทียบกับคู่เทียบ ตั้งแต่
ประเด็นที่ต้องการเทียบ คู่เทียบที่เหมาะสมกับประเด็นที่ต้องการเทียบ เพื่อตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์และบรรลุวิสัยทัศน ์

 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
• คณะฯ เริ่มมีการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ โดยตามวิธีการใน ตาราง3.1-1 

• คณะฯ เริ่มมีการก าหนดกลุ่มลูกค้า โดยก าหนดตามพันธกิจของคณะฯ การด าเนินการเช่นนี้จะช่วยให้
คณะฯ สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า 

• คณะฯ เริ่มก าหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ก าหนดประเด็นข้อร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไข (ภาพ 3.2-2) 

OFI 
• ไม่ชัดเจนว่าวิธีที่ใช้ในการค้นหาความต้องการด้านหลักสูตรและบริการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียส าคัญ มีประสิทธิผลเพียงไร เพื่อให้สามารถน ามาปรับปรุงหลักสูตรและบริการให้ตอบสนองได้
เหนือความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นสามารถสืบค้น 
สารสนเทศและขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน คณะฯอาจพิจารณาความต้องการของลูกค้า เพื่อ
น ามาก าหนดวิธีการ 

• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรในการสร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและ  
ลูกค้ากลุ่มอื่น ในรายงานมีเพียงกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ คณะฯอาจพิจารณาความต้องการของลูกค้า 
เพื่อน ามาก าหนดวิธีการ 

 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรบัปรุงการด าเนินการขององค์กร  ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
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• คณะฯ เริ่มมีแนวทาง ในการติดตามและวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และงานประจ าวัน 
โดยผู้บริหารแต่ละระดับก าหนดตัวชี้วัด ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลา ความถี่ในการทบทวน
ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ (ตาราง4.1-1) 

OFI 
• คณะฯ มีการก าหนดคู่เทียบและก าหนดประเด็นเปรียบเทียบ แต่ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการที่เป็นระบบ

ในการก าหนดดังกล่าวด าเนินการอย่างไร (คู่เทียบที่ก าหนดเป็นคู่เทียบด้านการบรรลุพันธกิจ) เพื่อ
ช่วยให้คณะทราบถึงต าแหน่งในการแข่งขันและเปรียบเทียบตัวช้ีวัดในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิผล 

• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่คณะด าเนินการมีประสิทธิผล สามารถ ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
หรือภายนอกสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด 

• ไม่ชัดเจนว่าการที่คณะฯใช้กระบวนการ Gap/trend analysis มีประสิทธิผลเพียงไรในการวิเคราะห์
การด าเนินการ ครบทุกด้านตามพันธกิจ 

• แม้คณะฯ ก าหนดข้อพิจารณาเรื่องที่ต้องปรับปรุง 3 ประเด็น แต่ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีวิธีการที่เป็น
ระบบอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและโอกาส ในการสร้างนวัตกรรม เช่น ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ วิธีวิเคราะห์ 
และขั้นตอนการด าเนินการ 

 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระดับการประเมนิ (band) = 2  
Strength 

• คณะฯ เริ่มมีวิธีการในการจัดการความรู้ โดยผู้รับผิดชอบคือ คณะกรรมการจัดการความรู้ ก าหนด
ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา  ท าแผนการจัดการความรู้ (ตาราง 4.2-1) 

• คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะร่วมกับส านักดิจิทัลของมหาวิทยาลัย จัดการด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูล ความพร้อมของข้อมูล การดูแลอุปกรณ์  โดยมีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศ (ตาราง 4.2-2) มีการก าหนดระดับสิทธิ์และผู้มีสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลส าคัญ(ตาราง 4.2-3) มีการจัดเก็บใน Cloud storage (Google drive) มีระบบส ารองไฟ 
(UPS) 

OFI 
• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่ด าเนินการมีประสิทธิผลเพียงไร ในการท าให้มั่นใจว่าาคุณภาพและความพร้อม

ของข้อมูลสารสนเทศ ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองต่อ
ความต้องการ ในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

 
 

หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏบิัติงาน 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน   ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

• คณะฯ โดยผู้น าระดับสูงประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร ตาม
แผนกลยุทธ์ เทียบกับที่มีในปัจจุบันน าไปวิเคราะห์จัดท าแผนบุคลการ ทบทวนทุกปี (ตาราง 5.1-1) 
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• คณะฯ ด าเนินการสรรหาบุคลากรใหม่ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากร
ใหม่ (รูปที่ 5.1-2) มีระบบพี่เลี้ยงสอนงานการปฐมนิเทศ  เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ตรงตามความต้องการของคณะฯ   

OFI 
• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ด าเนินการอย่างไร ในการประเมินอัตราก าลังและขีดความสามารถของสาย

วิชาการต่างสังกัดที่มาปฏิบัติงานให้กับคณะฯ ปัจจัยความผูกพันที่ส าคัญและการธ ารงรักษาให้ยังคง
มาปฏิบัติงานกับคณะฯ การสร้างบรรยากาศให้เหมาะกับการท างาน เพื่อตอบสนองได้ตรงประเด็น 
ส่งเสริมการบรรลุพันธกิจของคณะฯด้านวิชาการ 

• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่คณะฯ ด าเนินการจัดระบบและบริหารบุคลากร มีประสิทธิผลท าให้งานของ
คณะฯส าเร็จ สนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่คณะฯ ด าเนินการมีประสิทธิผลในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป 

• คณะฯ เริ่มมีการจัดการด้านความปลอดภัย ความสะอาด การป้องกันอัคคีภัย และอ านวยความ
สะดวกให้กับบุคลากรพิการและทุพพลภาพ มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย 
แต่ไม่ชัดเจนว่าคณะฯด าเนินการอย่างเป็นระบบอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ 
ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆสนับสนุนบุคลากรตามความต้องการของ
บุคลากรตามความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากรอย่างไร เพื่อสนับสนุนการท างานของ
บุคลากร 
 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
• คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการก าหนดปัจจัยความผูกพันโดยกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกัน

คุณภาพ ส ารวจความต้องการการ/ความคาดหวัง มาก าหนดปัจจัย (ตาราง P.1ก(3-2)) ประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรและน าข้อมูลมาจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมถึงกิจกรรมสร้าง
ความผูกพันทุกป ี 

OFI 
• ไม่ชัดเจนว่าการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนเงินเดือน ด้านการบรรลุผลในการด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ที่คณะฯด าเนินการ มีประสิทธิผลในการท าให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่นและ
สร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างไร นอกจากนี้การจัดการเรื่องเหล่านี้ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ
ต่างสังกัดที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะฯ ด าเนินการอย่างไร 

• ไม่ชัดเจนว่าระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของคณะฯ สนับสนุนความต้องการของคณะฯ และการ
พัฒนาตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าแต่ละคน รวมถึงบุคลากรต่างสังกัดที่มา
ปฏิบัติงานที่คณะฯ อย่างไร 

• ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่คณะฯด าเนินการในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  มีประสิทธิผลใน
การท าให้บุคลากรบรรลุความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  การวางแผนการสืบทอดส าหรับต าแหน่ง
ผู้บริหารและผู้น าอย่างไร 
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หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฎิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน   ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

• เพื่อให้การปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างาน ต่างๆ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ คณะฯ 
ก าหนดตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ ความถี่ในการวัด ตามตาราง 6.1-1  

OFI 
• ไม่ชัดเจนว่า คณะฯมีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไร ในการก าหนดข้อก าหนดส าคัญของหลักสูตรและ

บริการ รวมถึงแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร และบริการ  รวมถึงกระบวนการท างานต่างๆ (ไม่ใช่
ระบบงาน) 

• ไม่ชัดเจนว่าการใช้ SIPOC model ในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน มีประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างสมรรถนะหลักของคณะฯและลดความแปรปรวนอย่างไร 

• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบอย่างไร 
 

 

6.2  ประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน   ระดับการประเมนิ (band) = 2 
Strength 

• คณะฯ เริ่มมีกระบวนการในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ โดยก าหนดนโยบายการ
ประหยัดทรัพยากรกระดาษ มีการใช้ระบบ SU-ERP  ในการควบคุมงบประมาณ  การพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษาการใช้เทคโนโลย ี

• คณะฯ เริ่มมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานของการจัดการเรียนการสอนและการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การ
คัดเลือกผู้ส่งมอบ เรื่องคุณสมบัติ ยกระดับผลการด าเนินการ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น วัดและประเมินผลผู้ส่งมอบ รายงานต่อ กบบฑ เพื่อวิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็น 

• คณะฯ เริ่มมีขั้นตอนการดูแลให้สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ตามนโยบาย
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย เช่นสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าอาคาร กล้องวงจรปิด แสงสว่าง
เพียงพอ มีแผนบริหารความเสี่ยง และการอบรมด้านความปลอดภัย เสนอ กบบฑ เพื่อปรับปรุง 

  

OFI 
• ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการควบคุมต้นทุนที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
• ไม่ชัดเจนว่าการดูแลสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ด าเนินการมีประสิทธิผลในการสนับสนุน

บุคลากรในการท างาน คณะฯอาจพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เช่น อาชีวอนามัยในการจัดการ
สภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม 

• ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้คณะฯสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระบุภาวะฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้น แผนรองรับ ผู้รับผิดชอบ การซ้อมแผน เป็นต้น เพื่อให้คณะฯสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้เกิดภาวะฉุกเฉิน และคณะฯอาจพิจารณาถอดบทเรียนจากสถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19  
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ ์
7.1 ผลลัพธ์ดา้นการเรียนรูข้องผู้เรียน และด้านกระบวนกร ระดับการประเมิน (band) = 2 
Strength 

• ผลการด าเนินบางเรื่องมากกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มดี ได้แก่ ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตหลักสูตร
พหุวิทยาการ TQF จากผู้ใช้บัณฑิต, ร้อยละความส าเร็จของโครงการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยและทรัพย์สินตามแผนบริหารความเสี่ยง ความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร
ต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการด าเนินการบางเรื่องดีกว่าปีก่อน ได้แก่ ผลการประเมิน
หลักสูตรตามเกณฑ์ สปอว และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันตามแผนรองรับสถานการณ์โรคระบาด
  

OFI 
• ผลลัพธ์บางเรื่องไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือไม่เห็นแนวโน้มที่ดี เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาผล

ประเมินคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ (การจัดการจดหมายเหตุฯ,  อนุรักษ์ศิลปกรรม) TQF
จากผู้ใช้บัณฑิต บางผลลัพธ์เพิ่งเริ่มด าเนินการจึงยังไม่เห็นแนวโน้ม 

• ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่เทียบคู่เทียบ 
• คณะฯ ไม่แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ ผลการด าเนินการ ด้านปฏิบัติการของกระบวนการท างานและ

กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ ผลลัพธ์ของการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ์ด้านการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน 

• คณะฯ ไม่ได้แสดงเป้าหมายของตัวชี้วัด ซึ่งอาจท าให้คณะฯ ขาดโอกาสในการประเมินความส าเร็จ
และหาโอกาสพัฒนาของกระบวนการที่เกีย่วข้อง 

 

 
7.2 ผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเน้นลูกค้า   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 

• ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการของคณะฯ ความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังไม่พบความไม่พึงพอใจ ต่อการ
ให้บริการของคณะฯ จากนักศึกษา อาจารย์ คณะฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

OFI 
• ผลลัพธ์ที่แนวโน้มไม่ดี ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร และต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
• คณะฯไม่ได้แสดงผลลัพธ์บางเรื่องที่ส าคัญ เช่น ผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ด้าน

การให้บริการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
• คณะฯ ไม่แสดงเป้าหมายด้านความผูกพันเพ่ือให้สามารถประเมินผล และหาโอกาสพัฒนา 

 

7.3 ผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร   ระดับการประเมนิ (band) = 2  
Strength 

• ผลลัพธ์ด้านความผูกพันบุคลากร ที่มีแนวโน้มดี ได้แก่ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ต่อความมั่นคงในงาน ต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ต่อการมี
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ส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจต่อลักษณะงานและ
หน้าที่รับผิดชอบ และต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

• ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร ที่มีแนวโน้มดีได้แก่ ความส าเร็จของตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามแผนการพัฒนา ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ การน าความรู้ที่ได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  

 
OFI 

• คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์หลายด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถเพื่อให้ทราบ
ความเพียงพอของบุคลากรต่องานของคณะฯ ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน และผลลัพธ์ด้านการ
พัฒนาผู้น า 

• คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์จ าแนกตามกลุ่มบุคลากร เพื่อให้สามารถหาตอบสนองได้ตรงประเด็น 
 

7.4 ผลลัพธ์ดา้นการน าองคก์รและการก ากับดูแล   ระดับการประเมนิ (band) = 2  
Strength 

• ผลลัพธ์ที่ท าได้ดีกว่าปีก่อนและมีแนวโน้มดี ได้แก่ ความเชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล, ในการสื่อสารถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้ประชาคมเข้าใจ
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง, ในการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อสร้างความผูกพันร่วมมือทั้งองค์กรฯการ
ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน และจริยธรรม ที่ท าได้ตามเป้าหมาย (หรือ
มากกว่าปีก่อน) และมีแนวโน้มดี ได้แก่ หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา จ านวนข้อ
ร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของผู้บริหารคณะ จ านวนข้อ
ร้องเรียนด้านจริยธรรมของบุคลากร จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมในการท าวิจัยของนักศึกษา 

• ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติท าได้ร้อยละ 100 ตลอด 3 ปี ได้แก่ ร้อยละความส าเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์, แผนปฏิบัติราชการประจ าปี, แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

OFI 
• คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม เช่น จ านวนโครงการวิจัยที่ผ่าน

การรับรองจริยธรรมการท าวิจัย ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการละเมิดจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์    (ที่
ไม่ใช่ข้อร้องเรียน) 

• คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ ว่าท าให้
ชุมชนเข้มแข็งขึ้นอย่างไร และผลลัพธ์ที่แสดงยังไม่เห็นแนวโน้มที่ดี ได้แก่ การน าความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงการบริการวาการลท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน ์
 

7.5 ผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ การเงินและการตลาด   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 

• ผลลัพธ์ด้านการเงินที่ท าได้ดีกว่าปีก่อน ได้แก่ รายรับสูงกว่ารายจ่าย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในด้าน
งบประมาณ ทั้งในระดับคณะฯ และหลักสูตร ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามประมาณการรายรับ
รายจ่ายประจ าป ี
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OFI 
• คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านการเงิน หลายด้าน เช่น ผลการควบคุมต้นทุน ความมั่นคง

ทางการเงิน (Financial viability) หรือผลการด าเนินการด้านงบประมาณ คณะฯอาจพิจารณารายได้
จากแหล่งต่าง ๆ เช่น เงินบริการวิชาการอื่น ๆ (ถ้ามี) เงินบริจาค (ถ้ามี) 

• คณะฯ ไม่แสดงผลลัพธ์ด้านส่วนแบ่งการตลาดที่ส าคัญ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจเพื่อน าไปวางแผนกล
ยุทธ ์
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5. ตารางสรุปผลการประเมนิ (Overall Band) 
จากการพิจารณารายงานการประเมินตนเองและการตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย พบว่า 

• ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดกระบวนการ (หมวด 1 - 6) = band 2  
• ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดผลลัพธ ์(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 ส าหรับหมวด 1-6 (Item Band) 

คะแนน ค าอธิบาย 
0% หรือ5% 
(Band 1) 

A: ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน  
D: ไม่มีการน าแนวทางที่เป็นระบบไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย  
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา  
I :  ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน แต่ละส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ 
10%,15%, 

20% หรือ25% 
(Band 2) 

A: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  
D: การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือหน่วยงานซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแบบพื้นๆ  
I : มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกัน

แก้ปัญหา 
30%, 35%, 

40%หรือ 45% 
(Band 3) 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ  
I : แนวทางเริ่มมีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและ

เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
50%,55%, 

60% หรือ 65% 
(Band 4) 

 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตัิเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางสว่นหรอื

บางหน่วยงาน  
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ 

ซึ่งรวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่ส าคัญ  
I : แนวทางมีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ  

และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
70%,75%, 

80% หรือ 85% 
(Band 5) 

 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับ

องค์การ ซึ่งรวมถึงการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอัน
เป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์และการเรียนรู้ระดับองค์การ  

I : แนวทางมีบูรณาการกับความต้องการของสถาบัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ  

90%, 95% 
หรือ 100% 
(Band 6) 

 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์  

D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน  

L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ
ผ่านการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์การในการจัดการ  มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา
และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์การ อันเป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน  

I : แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
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ตาราง 2 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด ส าหรับหมวด 7 (Item Band) 
 

คะแนน ค าอธิบาย 
0% หรือ5% 
(Band 1) 

Le: ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบัน และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ 
T: ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทางลบ 
C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
I : ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

10%,15%, 20% 
หรือ25% 
(Band 2) 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่องที่ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ และเริ่มมีระดับผลการด าเนินการที่ดีในบางเรื่อง 

T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ 
C: แทบไม่ม ีหรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
I : มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

30%, 35%, 40%
หรือ 45% 
(Band 3) 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่ส าคัญต่อสถาบันตามที่ระบุไว้ 
ในข้อก าหนดของหัวข้อ 
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี  
C: เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
I : มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

50%,55%, 60% 
หรือ 65% 
(Band 4) 

 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มีความส าคัญต่อสถาบัน  
ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
C: ผลการด าเนินการในปัจจุบันในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ

เทียบเคียง  
I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และกระบวนการ 
70%,75%, 80% 

หรือ 85% 
(Band 5) 

 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ ่

T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
C: มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการด าเนินการในปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือส่วนมาก

กับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น าในเรื่องต่าง ๆ และมีผล
การด าเนินการที่ดีมาก 

I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   

90%, 95% 
หรือ 100% 
(Band 6) 

 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการท่ีดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็นส่วน
ใหญ่ 

T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

C: แสดงถึงความเป็นผู้น าในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง 
I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับผู้เรียน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   
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ตาราง 3 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Band) 
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ตาราง 4 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของผลลพัธ์ (Overall Band) 
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6. ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factors)  
 

หัวข้อ ข้อมูล 
1. หลักสูตรและ
โปรแกรมการศึกษา 

-หลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร (ก าลังปิด 2 หลักสูตร อีก 2 หลักสูตรเป็น
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม, สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม) 
-การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ (จ านวน....หลักสูตร) 

2. วิสัยทัศน์/ 
ค่านิยม/ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์  : บริหารจัดการระบบสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในปีพ.ศ. 2566 และหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัยได้
มาตรฐานสากล AUN-QA 
ค่ านิ ยม  :  Good governance, Relationship, Ability, Determination, Service mind, 
Unity (GRADSU) 
พันธกิจ :  
- สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
- ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหวุิทยาการร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ  
- บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. สมรรถนะหลัก ก ากับ ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และมาตรฐานสากล AUN-QA 

4. บุคลากร สายวิชาการ (พ ชั่วคราว) 2 คน (ป.โท 1/ป.เอก 1) สายสนับสนุนวิชาการ 29 คน (ป.โท 17 /ป.ตรี 
12) ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 3 คน 

5. สินทรัพย ์ พื้นที่ตั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1) ชั้น 7 อาคาร 50 ปี พระราชวังสนามจันทร์ 2) ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน กทม. 3) ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าส านักงานและห้องปฏิบัติการคลินิกระบบ iThesis จ านวน 64 เครื่อง 
server ส ารองข้อมูล เป็นต้น 

6. กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

- แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 2553 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561/ ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 
- แนวปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์และในสัตว์ทดลอง 
- ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับและประกาศที่ เกี่ ยวข้องกับการเงิน  งบประมาณของ
กระทรวงการคลัง/ กรมบัญชีกลาง/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7. โครงสร้างองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากร กากับดูแลโดยสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการและอธิการบดี โครงสร้างองค์การประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 
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หัวข้อ ข้อมูล 
จ านวน 2 คน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประเภทพนักงานชั่วคราว สานักงานคณบดี แบ่งเป็น 2 งาน 
ประกอบด้วย เลขานุการคณะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะ หัวหน้างาน และ ผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่ม
ภารกิจ 

8. ผู้เรียน ลูกค้า  
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผู้เรียน (ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ) ลูกค้ากลุ่มอื่น (คณะที่จัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) และผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ใช้บัณฑิต) 

9. ความต้องการ 
และความคาดหวัง 

 
 

10. ผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือและ
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

- ระบบ iThesis กับบริษัทแฟคเกอร ์(ข้อก าหนดในสัญญาจ้าง) 
- คณะที่เป็นคู่ความร่วมมือที่ร่วมผลิตบัณฑิตในหลักสูตรพหุวิทยาการ (การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานสากล AUN-QA) 
- ทคบร.*1/ สคบท.* (แนวปฏิบัติตามมติการประชุม) 

11. ล าดับในการ
แข่งขัน 

ยังไม่มีการจัดอันดับบัณฑิตวิทยาลัยภายในประเทศ แต่ใช้คู่เทียบเป็น 1. บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12. การเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวนประชากรวัยเรียน
ลดลงส่งผลกระทบต่อผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การจ้างงานโดยไม่ใช้ปริญญา การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ความต้องการการศึกษาหลังปริญญา การด าเนินการตามนโยบายของประเทศ เช่น 
ยุทธศาสตร์ของชาต ินโยบาย Thailand 4.0 
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หัวข้อ ข้อมูล 
13. แหล่งข้อมลูเชิง
เปรียบเทียบที่ส าคัญ 

 
14. ความท้าทายและ
ความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ ์

 
15. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยน าหลัก PDCA และ KM มาใช้ในการปรับปรุงผลการด าเนินการของ
กระบวนการท างานหลักกระบวนการสนับสนุน และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี รวมทั้งมีการน าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ สปอว. 
มาจัดท าแผนในปีงบประมาณต่อไป 
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