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1. วัตถุประสงค์ แนวทาง และคณะกรรมการตรวจประเมิน
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินระดับการพัฒนาและศักยภาพของคณะ/ ส่วนงาน ที่นาเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพื่อการพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อให้คณะ/ ส่วนงานได้รับข้อมูลป้อนกลับ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของคณะ/ ส่วนงานในภาพรวม
แนวทางที่ใช้ในการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์ Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด
คณะฯ ผู้ ป ระเมิ น ได้ พิ จ ารณาประเมิ น รายงานของคณะ/ ส่ ว นงานตามเกณฑ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ (EdPEx) โดยจั ด ท ารายงานส่ ว นบุ ค คล (independent review workbook)
หลังจากนั้นจะมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อการยืนยันข้อมูลจากรายงาน และคณะฯ ผู้ประเมินร่วม
พิจารณาตัดสินผลการประเมิน ตลอดจนจัดทารายงานสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพองค์กรเสนอต่อคณะ/ ส่วนงานต่อไป
รายนามคณะกรรมการประเมิน
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์

ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดาราวรรณ วนะชิวนาริน

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย

กรรมการ

4. นางสาวเพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง

เลขานุการ
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2. บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme)
ก. Process Strength
 คณะฯ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับบุคลากรของคณะฯ ทั้งในด้านการสร้างความผูกพัน การจัดการ
ความก้าวหน้าของบุคลากร โดยมีการนาผลการสารวจความต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากรมาใช้เป็น
ข้อมูลตั้งต้นในการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทางานของ
บุคลากรผ่านการเสริมสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารแบบเปิดกว้าง และจัดการความก้าวหน้าของบุคลากรผ่าน
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล การดาเนินการดังกล่าวอาจช่วยสนับสนุน ให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นต่องาน
เอื้อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดีของคณะฯ
 คณะฯ ให้ความสาคัญกับการติดตามผลการดาเนินการ การทบทวน ผลการดาเนินการ และการจัดการให้
ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการของคณะฯ ที่มีการ
กาหนดผู้รับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการ Gap/ trend analysis เทียบกับค่าเป้าหมาย การให้ความสาคัญและ
การดาเนินการดังกล่าวอาจช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ด้านการสร้างระบบและ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ผู้นาระดับสูงของคณะฯ เริ่มมีขั้นตอนในการนาองค์กรโดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
และมีการสื่อสาร MVV แผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจที่สาคัญ ไปยังบุคลากรผ่านรูปแบบการสื่อสารทั้งแบบ
ทางเดียวและแบบสองทาง รวมถึงมีการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการคณะฯ และนาแนวทางตาม AUN-criteria มาใช้เป็นกรอบในการดาเนินการ
ด้านหลักสูตร การดาเนินการดังกล่าวอาจช่วยให้คณะฯ พัฒนาไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ของคณะฯ
ข. Process OFI
 คณะฯ ไม่ได้แสดงแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อในกระบวนการที่
สาคัญหลายเรื่อง เช่น การดาเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทุกพันธกิจและการบริหารจัดการ, การใช้
ประโยชน์จากความท้าทายเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ ในการจัดทาแผนกลยุทธ์, การรับฟังเสียงของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น , การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่ม , การคาดการณ์ผลการดาเนินการใน
อนาคต และการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สาคัญ , การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลที่สาคัญ ,
วิธีการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญ, การปรับปรุงกระบวนการทางาน และการปรับปรุงหลักสูตรและบริการ,
การจัดการเครือข่ายอุปทาน, การควบคุมต้นทุนของการปฏิบัติการด้านหลักสูตรและบริการ ซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์
 คณะฯ ไม่ ไ ด้ แ สดงวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดกระบวนการไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นบางกระบวนการ หรื อ การถ่ า ยทอด
กระบวนการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ มที่เกี่ยวข้อง เช่น การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่คณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ ,
การเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านข้อมูลด้านเวชระเบียน ด้านพัสดุ ด้านการเงิน , การประเมินอัตรากาลังและขีด
ความสามารถของคณาจารย์ ข องคณะคู่ ค วามร่ ว มมื อ ซึ่ ง การถ่ า ยทอดกระบวนการสู่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
ครอบคลุม จะทาให้คณะฯ สามารถติดตามผลการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์
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 คณะฯ ไม่ได้แสดงให้ เห็ นกระบวนการประเมินประสิ ทธิผ ลและทบทวนปรับปรุงอย่างเป็นระบบใน
กระบวนการสาคัญหลายด้าน เช่น การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม, การสื่อสาร
ของผู้นาระดับสูงกับบุคลากร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การประเมินเพื่อการปรับปรุงผู้บริหารและระบบ
การนาของคณะฯ, การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน โรคระบาด ซึ่งการประเมินและการปรับปรุง
กระบวนการที่สาคัญอย่างเป็นระบบ จะทาให้เกิดการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
 คณะฯ ไม่ได้แสดงการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ SA3 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง โดยเฉพาะ
ทางด้านศิลปะทาให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และ SA5 หลักสูตรพหุวิทยาการมีการบูรณา
การด้านศิล ปะ มนุ ษยศาสตร์ สั งคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดทาแผนกลยุท ธ์ เ พื่ อ
สนับสนุนพันธกิจผลิตบัณฑิตพหุวิทยาการร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ รวมถึงการขอรับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย ในการบูรณาการงานระหว่างคณะต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการ ซึ่ง
เป็นสมรรถนะหลักของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการที่ช่วยจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การคานวณภาระงานและจัดทาเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ SC4 จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง
ค. Result Strength
 ผลการดาเนินงานบางเรื่อง ทาได้มากกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มดี เช่น ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
บริการที่ตอบสนองต่อลูกค้า ได้แก่ ผลการประเมินการนาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน ได้แก่ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ผล
การประเมินความสาเร็จของโครงการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ หลักสูตรพหุวิทยาการจาก
การสนับสนุนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย ผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์หลั กสูตรพหุ
วิทยาการจากการดาเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย ด้านความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ได้แก่ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษา ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์/นักศึกษาหลั กสูตรพหุวิทยาการ ความพึง
พอใจด้านการให้บริการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/ศิษย์เก่า ความพึงพอใจของนักศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการต่อหลักสูตร และต่อสิ่งสนับสนุนต่อการเรียนรู้ ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศ
ความพึงพอใจด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา ความพึงพอใจด้านการให้บริการทั่วไป
(รู ป ที่ 7.2ก(1)-3) ด้ า นความผูกพัน ของผู้เ รี ย นและลูกค้า กลุ่ ม อื่น ได้แก่ อัตราการคงอยู่ข องนั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรจดหมายเหตุฯ ต่อจานวนรับเข้า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อจานวน
รับเข้า ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ได้แก่ ผลการประเมินขีดความสามารถตามระบบการประเมินสมรรถนะของ
มศก. ตามต าแหน่ ง งานบุ ค ลากรสายบริ ห าร, ผลการประเมิ น ขี ด ความสามารถตามระบบการประเมิน
สมรรถนะของมหาวิทยาลั ยตามตาแหน่งงานบุคลากรสายปฏิบัติการ ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อความมั่นคงในการทางาน ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ผล
การประเมินความผูกพันในการปฏิบัติงาน (กลุ่มผู้บริหาร)/ (กลุ่มปฏิบัติการ), ผลการประเมินความผูกพันต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย/องค์กร (กลุ่มผู้บริหาร)/ (กลุ่มปฏิบัติการ) ผลการประเมินความพึงพอใจต่ อการส่งเสริม
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ความก้าวหน้าตามสายงาน (ข้อ 7) ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร ได้แก่ ผลการประเมิน
ของบุคลากรต่อการสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กร/ต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อ
สร้างความผูกพันร่วมมือทั่วทั้งองค์กร, ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้นา ภาพรวมการดาเนินงานบริห าร
คณะฯ ที่สอดคล้องหลักธรรมภิบาล ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะฯ ผลการประเมินการ
ทาหน้าที่ของคณบดี ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละของผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ผ่านการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผลของผู้บริหารคณะ ด้าน
การบรรลุความสาเร็จของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ได้แก่ ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจาปี ร้อยละความสาเร็จ
ในการบรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒ นาบัณฑิตวิทยาลัย ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัว ชี้วัด ใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ผลการดาเนินการเช่นนี้สะท้อนประสิทธิผลของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
 ผลลัพธ์ที่ทาได้มากกว่าเป้าหมาย แต่ยังไม่เห็นแนวโน้มที่ดี เช่น ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการ ได้แก่ ผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม (การประชุมวิชาการ) /การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม, ร้อยละของจานวนบทความของวารสารวิชาการ
The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ที่เผยแพร่ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน TCI ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ นอกจากนี้บางตัวชี้วัดใหม่ จะยังไม่
เห็นแนวโน้ม การติดตามต่อ จะทาให้คณะฯ สามารถประเมินประสิทธิผลของกระบวนการที่ดาเนินการ
ง. Result OFI
 คณะฯ ไม่ ไ ด้ แ สดงผลลั พ ธ์ก ารดาเนิ น การในหลายด้ า น เช่ น ด้ า นการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นและบริ การที่
ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่นและด้านกระบวนการ ได้แก่ อัตราการสอบผ่านของนักศึกษา อัตราการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ อัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา อัตราการได้งานทาของบัณฑิต อัตรา
การลาออกของนักศึกษาหลักสูตรฯ ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการศึกษาของบัณฑิตของหลักสูตรฯ การจัดการระบบ
สารสนเทศ อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัย อัตราบุคลากรที่ผ่านการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย อัตรา
การซ้อมแผนอัคคีภัย ผลลัพธ์ด้านกลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) ด้านความพึง
พอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ได้แก่ ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ จานวนข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ได้แก่ จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ขีดความสามารถของคณาจารย์
จากคณะคู่ความร่วมมือที่ร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ อัตราการคงอยู่ การขาดงาน ข้อ
ร้องเรียน ของบุคลากรทุกกลุ่ม ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของคณาจารย์ของคณะคู่ความร่วมมือที่ร่วมจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ ด้านงบประมาณและการเงิน ได้แก่ รายได้จากการดาเนินการตามพันธ
กิจและแยกตามสาขาวิชาของหลักสูตรพหุวิทยาการ ส่วนกาไรจากการดาเนินการ สัดส่วนการใช้จ่ายตามพันธ
กิจต่าง ๆ ขององค์กร ด้านการตลาด เช่น สัดส่วนการตลาดของหลักสูตรพหุวิทยาการแยกตามสาขาวิชา
 ผลลัพธ์ที่ยังทาได้น้อยกว่าเป้าหมาย หรือไม่เห็นแนวโน้มที่ดี เช่น ด้านการนาองค์กร ได้แก่ ผลการประเมิน
การรับรู้และความเข้าใจของคณะ/อาจารย์ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของอาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการต่อวิสัยทัศน์
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พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุ ทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ด้านการเงิน ได้แก่ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายรับ
 คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์เทียบกับคู่เทียบในด้านที่สาคัญ เช่น ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบัณฑิต
วิทยาลัยจาแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ ระบบ i-Thesis
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3. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวข้อ
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 1.1 ก(1) ผู้นาระดับสูงกาหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT analysis
เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ โดยการประชุม กบบฑ. และสัมมนาบุคลากร (รูป
2.1-1) และสื่อสารไปยังบุคลากรคู่ความร่วมมือ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นผ่านการประชุมและ
ช่องทางสื่อสาร (ตาราง 1.1ข)
 1.1 ค(2) ผู้นาระดับสูงจัดทาแผนกลยุทธ์ ถ่ายทอดแผนฯ ตัวชี้วัดจนถึงระดับบุคลากร กากับติดตาม
ผลการดาเนินงาน รวมถึงใช้ PDCA ในการปรับปรุงงาน และนาเกณฑ์คุณภาพ EdPEx,
AUNQA มาใช้ในปี 2562 เพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 1.1 ก(2) ไม่ชัดเจนว่าพฤติกรรมของผู้นาระดับสูงที่กล่าวว่าประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง ตามหลักธรร
มาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบัติ มีประสิทธิผลในการส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรมอย่างไร
ไม่ชัดเจนว่าวิธีการและช่องทางการสื่อสารกับบุคลากร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 1.1 ข
ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา คณะ ผู้รับบริการวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาสมทบ (ตาราง
1.1ข) มีประสิทธิผลในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร
 1.1 ค(1) ไม่ชัดเจนว่าการตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจมี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความสาเร็จเพียงไร คณะฯ อาจ
พิจารณากาหนดขั้นตอน รอบเวลาการทบทวนเพื่อพัฒนางาน
1.2 การกากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 1.2 ก(1) คณะฯ เริ่มมีวิธีการที่เป็นระบบในการกากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบในเรื่องที่สาคัญ
ในการดาเนินการตามพันธกิจ ความโปร่งใสของการกากับดูแล การตรวจสอบการเงินจาก
ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก และความรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์ (ตาราง1.2ก1)
 1.2 ข(2) คณะฯ ใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการก ากั บ ดู แ ลท าให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ มี จ ริ ย ธรรม ที่
ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน (ตาราง1.2ข2)
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 1.2 ก(2) ไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่ดาเนินการในการประเมินผู้บริหารมีประสิทธิผลในการทาให้เกิด
การปรั บ ปรุ งผู้ บ ริ ห ารและระบบการนาของคณะฯ อย่างไร เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วิสัยทัศน์
 1.2 ข(1) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่ระบบในการดาเนินการเพื่อให้การปฏิบัติของทุกพันธกิจ
และด้านการบริหารจัดการขององค์กรเป็นไปตามข้อปฏิบัติ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
 1.2 ค(1) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการคานึงถึงเรื่องความผาสุกของสังคมเป็น
ส่ ว นหนึ่ งการปฏิบั ติ งานประจ าวัน แต่เริ่ม มีก ารกาหนดกลยุทธ์ ต ามแนวทาง Green
campus ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเฉพาะการลดการใช้กระดาษ ยังไม่ครอบคลุม
การอนุรักษ์พลังงานด้านอื่น ๆ
 1.2 ค(2) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ดาเนินการที่เป็นระบบอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง
ให้ แ ก่ ชุ ม ชนที่ ส าคั ญ อย่ า งจริ ง จั ง การด าเนิ น การที่ ค ณะฯ จั ด โครงการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนในภูมิภาคตะวันตกได้คานึงถึงความต้องการของชุมชน การใช้
สมรรถนะหลั กของคณะฯ การมีส่ ว นร่ว มของชุมชน และได้ส ร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนอย่างไร
หมวดที่ 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 2.1 ก(1) คณะฯ เริ่มมีขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์ 6 ขั้นตอน (รูปที่ 2.1-1) โดยมีการทบทวน
วิสัยทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ กาหนดแผนระยะสั้น 1 ปีและแผนระยะ
ยาว 4 ปี
 2.1 ก(3) คณะฯ เริ่มมีการกาหนดข้อมูลนาเข้าทั้งจากภายในและภายนอก และกาหนดวิธีวิเคราะห์
(ตาราง 2.1-1) รวมถึงได้นาประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์มา
ประกอบการวางแผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ให้ ค ณะฯ สามารถวางแผนกลยุท ธ์ เ พื่ อ สนับสนุน
วิสัยทัศน์
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 2.1 ก(2) ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการจัดทากลยุทธ์ของคณะฯ กระตุ้นและทาให้เกิดนวัตกรรมได้
อย่างไร
 2.1 ก(4) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ กาหนดแนวทางที่เป็นระบบในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่สาคัญ
การเลือกใช้คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบอย่างเป็นทางการ
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 2.1 ข(2)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ สามารถสร้างความสมดุลอย่างเหมาะสมกับความ
ต้องการที่มีความหลากหลายและที่มีโอกาสจะแข่งขันกันเองได้อย่างไร ไม่ชัดเจนว่าได้ใช้
SC4 SA3 SA4 รวมถึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 2.2 ก(5) คณะฯ กาหนดตัววัดผลดาเนินการ (ตารางที่ 2.2-1) และติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนทุก 6-9-12 เดือน (ตารางที่ 4.1ก-1) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรทราบได้ว่าการปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายเพียงใด
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 2.2 ก(1) แม้ว่าคณะฯ มีวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติการเป็น 3 ขั้นตอน แต่ไม่ได้แสดงผู้รับผิดชอบการ
ดาเนินการในแต่ละขั้นตอน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแผนปฏิบัติการที่สาคัญทั้งระยะสั้น
และระยะยาว เพียงแต่แสดงตัวชี้วัดต่าง ๆ และเป้าหมายรายปีของ พ.ศ. 2563-2566
(ตารางที่ 2.2-1) ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวจะช่วยให้การดาเนินการขององค์กรเป็นไป
ตามแผน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลสาเร็จของแผน
 2.2 ก(2) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางอย่างไร ในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบไปสู่คณะที่เป็นคู่ความร่วมมือที่ร่วมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ
การดาเนินการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว จะช่วยให้มั่นใจว่าผลการดาเนินการที่สาคัญ
ตามแผนปฏิบัติการจะประสบผลสาเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 2.2 ก(3) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีแนวทางที่เป็นระบบอย่างไร ในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและ
ปัจจัยเกื้อหนุนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการ เช่น แนวทางการจัดสรรทรัพยากรที่คานึงถึง
ลาดับความสาคัญหรือความจาเป็นเร่งด่วนของแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เป็นระบบ จะทาให้มั่นใจว่าคณะฯ จะมีการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอต่อการทาให้
แผนปฏิบัติการบรรลุผลสาเร็จตามเป้าประสงค์
 2.2 ก(4) คณะฯ มีการกาหนดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ (ตารางที่ 2.2-2) แต่ไม่ชัดเจนว่ามีการดาเนินการที่เป็นระบบอย่างไร เกี่ยวกับแผนที่จะ
สนับสนุนอาจารย์ที่เป็นคู่ความร่วมมือในหลักสูตรพหุวิทยาการ สร้างความโดดเด่นเป็นเลิศ
เฉพาะทาง ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ Academic Reputation ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
ไม่ ชั ด เจนว่ า ด้ ว ยแนวปฏิ บั ติ ที่ ด าเนิ น การ ท าให้ ค ณะฯ รั บ รู้ แ ละตอบสนองในกรณี ที่
 2.2 ข
สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผนปฏิบัติการและนาแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว
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หมวดที่ 3 ลูกค้า
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 3.1 ข(1) คณะฯ จาแนกผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นตามหลักสูตรและบริการ และดาเนินการมุ่งเน้นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้เรียนในอนาคต ร่วมกับการทาข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจูงใจให้มีผู้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร
ซึ่งช่วยส่งผลให้ดึงดูดให้มีจานวนผู้เรียนเพิ่มขึ้น
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 3.1 ข(2) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีกระบวนการที่เป็นระบบอย่างไร ในการกาหนดผู้รับผิดชอบในขั้นตอน
ต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาและบริการ และการใช้ประโยชน์จากประเด็นที่เปรียบเทียบกับ
คู่เทียบ เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียนในการทาวิทยานิพนธ์ระบบ iThesis ในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างไร
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 3.2 ก(2) คณะฯ เริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบในการเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงของลูกค้า เพื่อกาหนดการสนับสนุนด้านระบบ
สารสนเทศและการจั ด การศึ ก ษา ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจ และน าผลมาปรั บ ปรุง
โครงการ เช่น ข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบการรับสมัคร
นักศึกษาแบบครบวงจรในระบบออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
สืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุน ซึ่งเป็นการตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์
SC2 การสร้างระบบและฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 3.2 ข(1) คณะฯ เริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบในการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพัน ของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (ตารางที่ 3.2-3) และนาสารสนเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการและหลักสูตร การดาเนินการดังกล่าว จะช่วยให้คณะฯ ตอบสนองได้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ และอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 3.2 ก(1) ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่เป็นระบบในจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มเป็นอย่างไร การ
ดาเนินการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นตามตารางที่ 3.2-1 เป็นการดาเนินกิจกรรม
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 3.2 ก(3)

 3.2 ข(2)

 3.2 ค

ซึ่งยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงระบบการสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงเวลาของวงจรชีวิตของ
ผู้เรียนและลูกค้า แนวทางที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยยกระดับความพึงพอใจ
ทาให้เกิดความผูกพัน และสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้
คณะฯ กาหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น แต่ไม่ชัดเจนถึงประสิทธิภาพในการจัดการข้อร้องเรียนหลายประเด็น เช่น การ
วิเคราะห์สาเหตุ ความเร่งด่วน การรายงานผู้นาระดับสูง การชี้แจงและตอบกลับไปยังผู้
ร้ อ งเรี ย น ตลอดจนการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นในกรณี ที่ เ ร่ ง ด่ ว นหรื อ รุ น แรง เพื่ อ ให้ ข้ อ
ร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่ วงทีและมีประสิทธิผล แนวทางดังกล่าวจะช่ว ยให้
องค์กรเสริมความพึงพอใจและความผูกพันกับลูกค้า
คณะฯ กาหนดขั้นตอนการรวบรวมสารสนเทศจากหลักสูตรเพื่อเปรียบเทียบกับองค์กร
อื่น และกาหนดประเด็น ด้านจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่
รั บ เข้า เทีย บกั บ บั ณฑิ ตศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ย ของรัฐ และมหาวิ ทยาลั ยในก ากับ ของรั ฐ
(ทคบร.) และการจั ดอัน ดับจานวนรับเข้านักศึกษา ซึ่งไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ได้กาหนด
ประเด็นที่ต้องการเปรียบเทียบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การจัดการให้
นักศึกษาสาเร็ จ การศึกษาในเวลาที่กาหนด การสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุน
สนับสนุน จานวนนักศึกษาที่รับเข้า ของหลักสูตรพหุวิทยาการกับหลักสูตรที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันกับหลักสูตรของสถาบันอื่น การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกประเด็นและ
สารสนเทศที่ต้องการเปรียบเทียบอย่างเหมาะสม อาจช่วยให้เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อนาไปปรับปรุงและส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร
คณะฯ ไม่ได้แสดงวิธีการในการเลือกข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและส่วนตลาด
เช่น จ านวนผู้ ส มัครเข้าศึกษาของหลั กสู ตรพหุ วิทยาการ จานวนผู้ รับบริการวิช าการ
ข้อมูลความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ/ข้อมูลข้อร้องเรียน เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจในการทบทวนผลการดาเนิน การและระดับปฏิบัติการ ที่จะตอบสนองต่อความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ SC4 จานวนนักศึกษาบัณฑิตลดลง

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการของสถาบัน
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 4.1 ก(1) คณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการติดตามการดาเนินการ โดยกาหนดตัววัดผลการ
ดาเนินการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตัววัดตามแผนกลยุทธ์ 2) ตัววัดแผนการดาเนินการของ
กระบวนการท างานส าคั ญ และ 3) ตั ว ชี้ วั ด /สารสนเทศส าคั ญ ในการติ ด ตามการ
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 4.1 ข

ด าเนิ น การต่ า ง ๆ (ตารางที่ 4.1ก-1) เพื่ อ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านประจ าวั น ผลการ
ด าเนิ น งานโดยรวม ผลการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ และด้ า นอื่ น ๆ ได้ ม อบหมาย
ผู้รับผิดชอบและวิเคราะห์ตัววัด ความถี่ในการติดตาม แนวทางที่เป็นระบบดังกล่าว จะ
ช่ว ยในการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒ นาองค์กรสู่ เป้าหมายและ
ทิศทางที่องค์กรกาหนด
คณะฯ มีแนวทางการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ โดยผู้รับผิดชอบวิเคราะห์
กระบวนการทางานโดยใช้ กระบวนการ Gap/trend analysis เทียบค่าเป้าหมาย แล้ว
นาผลการวิเคราะห์ทบทวนเสนอต่อ กบบฑ. เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผน และเสนอให้
กปบฑ. พิจารณาอนุมัติผลการทบทวนและแผนปรับปรุงการดาเนินงาน การดาเนินการ
ดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรปรับปรุงผลการดาเนินงานได้อย่างรอบด้านทั่วทั้งองค์กร

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 4.1 ก(2) ไม่ชัดเจนว่าวิธีการกาหนดคู่เทียบและใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ มีประสิทธิผลในการส่งเสริม
ให้คณะฯ ก้าวสู่วิสัยทัศน์อย่างไร ให้ด้านหลักสูตรได้มาตรฐานสากล (เปรียบเทียบจานวน
นักศึกษารับเข้า กับความพึงพอใจต่อบริการ)
 4.1ก(3) ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่คณะฯ ติดตามตัวชี้วัด ทาให้มั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด และ
ให้ข้อมูลที่ทันเวลา
 4.1 ค(1) ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่เป็นระบบของคณะฯ ในการคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต
และการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ เพื่อนาผลการทบทวนการดาเนินการไปใช้
จัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ยังไม่พบข้อมูลคาดการณ์ผลการ
ดาเนินการในอนาคต การมีวิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าวอาจจะช่วยกระตุ้นองค์กร
ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรม
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 4.2ก(2) คณะฯ ทาให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานและสะดวกต่อการใช้งาน เช่น การ
จั ดทาฐานข้ อ มูล สารสนเทศเพื่ อ รองรับ การจัด เก็บ และติ ดตามผลลั พธ์ ที่ส าคัญ ระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา การจัดทาเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
และข่าวสารสาคัญสาหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก การดาเนินการดังกล่าวช่วย
สนับสนุนบุคลากร ผู้เรียน และผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ซึ่งตอบสนองความท้าทาย
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เชิ ง กลยุ ท ธ์ SC2 การสร้ า งระบบและฐานข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 4.2 ก(1) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไร ในการเก็บข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากข้อมูลตัววัดผลดาเนินการตามตารางที่ 4.1ก-1 เช่น ข้อมูลด้านพัสดุ ด้าน
การเงิน นอกจากนี้ ยังไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่เป็นระบบในการรักษาความปลอดภัยและ
ความลับของข้อมูลที่สาคัญ ต่าง ๆ การกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ รวมถึง
วิธีการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศทั้งรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มั่นใจถึง
คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศในด้านความถูกต้อง แม่นยา สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และ
เป็นปัจจุบัน ซึ่งสาคัญต่อการติดตามผลการดาเนินงานทุกด้านขององค์กร
 4.2 ข(1) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบในการจัดการความรู้ ทั้งความรู้ระดับองค์กรที่
ตอบสนองต่อบริบทเชิงกลยุทธ์หรือการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลที่ต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น แนวทางการกาหนดประเด็นความรู้ การรวบรวมความรู้ การ
ถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงความรู้ การดาเนินการที่เป็นระบบ
จะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดในการดาเนินการแต่ละด้านของ
คณะฯ
ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบในการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็ นเลิศ เช่น การกาหนด
 4.2 ข
ขั้นตอนของการดาเนินการ การกาหนดเกณฑ์การตัดสินว่าหน่วยงานใดมีวิธีปฏิบัติที่โดด
(2)(3)
เด่น การดาเนินการที่เป็นระบบจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
การปรับปรุงและการพัฒนาต่อยอด และให้การเรียนรู้ฝังลึกในการปฏิบัติงานของคณะฯ
หมวดที่ 5 บุคลากร
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 5.1 ก(4) คณะฯ จั ด ระบบและบริ ห ารบุ ค คลและแบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านตาม
โครงสร้างคณะฯ และถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สู่งาน/กลุ่มงาน/บุคลากร การติดตาม
ผลลั พธ์ที่ส าคัญ รวมถึงการพัฒ นาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่ งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพ การดาเนินการดังกล่าวจะสนับสนุนการบรรลุพันธกิจของคณะฯ
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 5.1 ก(1)

 5.1 ก(3)

 5.1 ข(1)

 5.1 ข(2)

ไม่ ชั ด เจนถึ ง แนวทางที่ เ ป็ น ระบบในการประเมิ น อั ต ราก าลั ง และขี ด ความสามารถของ
คณาจารย์ของคณะคู่ความร่วมมือที่ มาร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ เช่น
การประเมินอัตรากาลังของสายวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ค่า
FTES การก าหนดความสามารถเฉพาะทางวิ ช าการ รวมถึ ง แนวทางการประเมิ น ขี ด
ความสามารถของบุ คลากรสายบริห าร การดาเนินการดังกล่ าวจะสนับสนุนให้ องค์ ก รมี
จานวนบุคลากรที่เพียงพอและมีความสามารถที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
คณะฯ มีการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรจากการเกษียณอายุโดยจัดทาแผนการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อถ่ายทอดงานและมอบงาน แต่ไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบในการ
จัดการการเปลี่ย นแปลงด้านบุคลากร เช่น แนวทางการประเมินภาระงาน แนวทางการ
จัดแบ่งภาระงานให้เหมาะสมกับสมรรถนะและจานวนของบุคลากร เพื่อช่วยลดผลกระทบใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านจานวนบุคลากรหรือโครงสร้างคณะฯ
ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดสภาพแวดล้อมการทางานให้มีสุขภาวะ
และสะดวกในการเข้าทางาน เช่น ไม่ชัดเจนถึงข้อกาหนด/มาตรการด้านสุขภาวะและอาชีวอ
นามัย แนวทางการค้นหาปัจจัยความต้องการของบุคลากรด้านสภาพแวดล้อมของการทางาน
การดาเนินการที่เป็นระบบ จะช่วยเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรมีความทุ่มเทใน
การทางาน
ไม่ชัดเจนว่า คณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดบริการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร
เช่น กาหนดนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ การออกแบบสิทธิประโยชน์ตามความต้องการของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม การจัดบริการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรที่เป็นระบบอาจช่วยส่งเสริม
ความผูกพันของบุคลากรทุกกลุ่มให้มีขวัญกาลังใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
พันธกิจ

5.2 ความผูกพันของบุคลากร
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
คณะฯ เริ่มมีแนวทางการกาหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุนและ
 5.2 ก
ประเมินความผู กพันของบุคลากร โดยกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุ ณภาพ
(1)(2)
สารวจความต้องการ/ความคาดหวังของบุคลากร เพื่อกาหนดปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญที่ส่งผล
ต่อความผูกพันของบุคลากร ประเมินความผูกพันของบุคลากร และนามาใช้จัดทาแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะมีส่วนต่อการเสริมสร้างและรักษาระดับความผูกพันของ
บุคลากรในคณะฯ
คณะฯ มีเริ่มมีกระบวนการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิด
 5.2 ข
กว้าง มีผลการดาเนินงานที่ดีและบุคลากรมีความผู กพัน โดยคณบดีทาตัวเป็นแบบอย่าง
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 5.2 ค(4)

กาหนดโครงการ/กิจกรรมพบปะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นองค์กรที่
มีความร่วมมือในการทางานอย่างเข้มแข็ง
คณะฯจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยกาหนดในกล
ยุทธ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การสนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาต่อ มีแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อตรวจสอบทักษะที่จาเป็นเพื่อความก้าวหน้า
ของตาแหน่งงานของบุคลากร และติดตาม ตรวจสอบ และช่วยเหลือในการยื่นขอกาหนด
ตาแหน่ง การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร และส่งเสริมความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ SA7 บุคลากรส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์สูง

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 5.2 ค(1) ไม่ชัดเจนว่าการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนเงินเดือน มีประสิทธิผลในการทาให้
เกิดผลการดาเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างไร และไม่ชัดเจนว่า
การจัดการเรื่องเหล่านี้สาหรับบุคลากรสายวิชาการต่างสังกัดที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะฯ
ดาเนินการอย่างไร
 5.2 ค(2) ไม่ ชั ด เจนว่ าคณะฯ มี ก ระบวนการที่ เ ป็ นระบบในการเรีย นรู้แ ละพั ฒ นาสนับ สนุ นความ
ต้องการพัฒนาตนเองและความต้องการขององค์กร เช่น แนวทางการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
กลุ่มและแต่ละระดับที่จะสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล และการพัฒนาตนเองตามความต้องการของบุคลากร ซึ่ง
จะช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้รองรับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันอนาคต
 5.2 ค(3) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้
และการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ เช่น การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการพัฒ นา
บุคลากร ทังนี้ การประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
ประชุม อบรม สัมมนา ยังไม่สามารถทาให้มั่นใจถึงประสิทธิผลของการประเมินดังกล่ าว
แนวทางที่เป็นระบบจะทาให้คณะฯ สามารถปรับปรุงวิธีการในการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางาน
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 6.1 ก(3) คณะฯ ร่ ว มกั บ คณะคู่ ค วามร่ ว มมื อ โดยใช้ อั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และทั ก ษะของ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการออกแบบหลักสูตร
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 6.1 ข(1)

คณะฯ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด และผู้ รับ ผิ ด ชอบ ความถี่ ใ นการวั ด (ตาราง 6.1-1) เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการทางานต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 6.1 ก(1) ไม่ชัดเจนว่ามีวิธีการที่เป็นระบบในการกาหนดข้อกาหนดสาคัญ และไม่ชัดเจนว่าได้นา
ข้อมูลนาเข้าที่สาคัญอื่น ๆ มาร่วมพิจารณาในการกาหนดข้อกาหนดสาคัญของหลักสู ตร
และกระบวนการ เช่น นโยบายของประเทศ นโยบายของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ความท้ า ทายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข้ อ มู ล การตลาด ข้ อ มู ล เชิ ง
เปรียบเทียบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกาหนดของหลักสูตรและบริการจะสามารถสร้างคุณค่าแก่
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันของคณะฯ
 6.1 ข(3) แม้ว่าคณะฯ ระบุว่าใช้ SIPOC model และ PDCA ในการปรับปรุงกระบวนการทางาน แต่
ไม่ได้แสดงถึงวิธีการปรับปรุงกระบวนการทางาน รวมถึงไม่ได้แสดงวิธีการที่เป็นระบบใน
การปรับปรุงหลักสูตรและบริการ ตลอดจนวิธีการลดความแปรปรวนของกระบวนการที่
สาคัญในการเรียนการสอนและบริการ ซึ่งมีความสาคัญต่อการตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้รับบริการ
ไม่ชัดเจนถึงวิธีการจัดการเครือข่ายอุปทานของคณะฯ โดยเฉพาะคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ
 6.1 ค
ด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอนที่เหมาะสม
และตรงตามความต้องการอย่างไร มีแนวทางการตรวจสอบ กากับติดตามคุณภาพ และ
ประเมินการสอนของผู้สอนจากคณะที่เป็นคู่ความร่วมมืออย่างไร การดาเนินการอย่างเป็ น
ระบบ อาจช่ว ยให้ องค์กรสามารถระบุโ อกาสในการพัฒ นา และให้ ข้อมูล ป้อนกลั บ แก่
คู่ความร่วมมือและพันธมิตร เพื่อให้ช่วยยกระดับและปรับปรุงผลการดาเนินงาน
คณะฯ ไม่ได้แสดงวิธีการที่เป็นระบบในการจัดการนวัตกรรม เช่น แนวทางการจัดเตรียม
 6.1 ง
และจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน ด้านบุคคล และด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับสนับสนุนการ
จั ด การด้ า นนวั ต กรรม แนวทางที่ ชั ด เจนดั ง กล่ า วอาจช่ ว ยให้ ก ารพั ฒ นาโครงการด้าน
นวัตกรรมขององค์กรประสบความสาเร็จ
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 6.2 ค(1) คณะฯ มีแนวทางในจัดการสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัย เช่น กาหนด
นโยบายด้านสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย และผู้ กากับดูแล การดูแลด้านความ
ปลอดภัยในอาคาร ระบบกล้องวงจรปิด การติดตั้งแสงสว่าง รวมถึงการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่น ในด้านความปลอดภัย ลดความสูญเสีย
และส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
15

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
คณะฯ ไม่ ไ ด้ แ สดงแนวทางที่ เ ป็ น ระบบ ในการควบคุ ม ต้ น ทุ น ของการปฏิ บัติ ก ารด้าน
 6.2 ก
หลั ก สู ต รและบริ ก าร เช่ น การควบคุ ม ต้ น ทุ น ของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และการบริ ก าร
กระบวนการที่ทาให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาในเวลาที่กาหนด การลดอัตราการพ้นสภาพ
ของนักศึกษา การดาเนินการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการขององค์กรและความมั่นคงด้านฐานะทางการเงินในภาพรวม
ได้
คณะฯ ไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบ ในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลที่อ่อนไหวหรือ
 6.2 ข
ที่สาคัญ เช่น ข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนและบุคลากร ข้อมูลขององค์กร รวมทั้งการทดสอบ
ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากภายนอก แนวทาง
ดังกล่าวจะช่วยป้องกันความสูญเสียและการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งการนา
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง
 6.2 ค(2) ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่คณะฯ กาหนดเพื่อให้มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
โรคระบาด มีประสิทธิผลเพียงไรในการทาให้คณะฯ สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่น และด้านกระบวนการ
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
ผลการดาเนินบางเรื่องมากกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มดี ได้แก่ ผลการประเมินการนา
 7.1 ก
ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไปใช้
ประโยชน์ (ข้อ 6)
 7.1 ข(1) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่ทาได้มากกว่าเป้าหมาย ได้แก่
ผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม (การประชุมวิชาการ) /การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ข้อ 10) ร้อยละของจานวน
บทความของวารสารวิ ช าการ The New Viridian Journal of Arts, Humanities and
Social Sciences ที่เผยแพร่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI (ข้อ 15) ความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ (7.2ก ข้อ 18)
ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน ที่ทาได้ดีและมีแนวโน้มดี ได้แก่ ผลการประเมิน
 7.1 ค
ความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาจาก
บัณฑิตวิทยาลัย (ข้อ 1) ผลการประเมินความสาเร็จของโครงการด้านนวัตกรรมการเรียน
การสอนของอาจารย์ หลักสูตรพหุวิทยาการจากการสนับสนุนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อ
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2) ผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการจากการ
ดาเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อ 3)
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 7.1 ก,ข คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่ม
อื่น และด้านกระบวนการในหลายเรื่ อง ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ข องผู้ เรี ยนหลั กสู ต รพหุ
(1)
วิ ท ยาการ เช่ น อั ต ราการสอบผ่ า นของนั ก ศึ ก ษา อั ต ราการตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ใน
วารสารวิชาการ อัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา อัตราการได้งานทาของบัณฑิต
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ เช่น อัตราการ
ลาออกของนักศึกษาหลักสูตรฯ ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการศึกษาของบัณฑิตของหลักสูตรฯ
การจัดการระบบสารสนเทศ
 7.1 ข(2) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เช่น
อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัย อัตราบุคลากรที่ผ่านการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
อั ต ราการซ้ อ มแผนอั ค คี ภั ย ผลลั พ ธ์ ด้ า นกลยุท ธ์ค วามต่ อ เนื่ อ ง (Business Continuity
Strategy)
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 7.2 ก(1) คณะฯ แสดงผลลั พ ธ์ ด้ า นความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ยนและลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น ที่ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดี เช่น ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒ นาทักษะของนั กศึ กษา (ข้อ 4) ความพึงพอใจด้านการจัด การเรียนการสอนของ
อาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ (ข้อ 15) ความพึงพอใจด้านการให้บริการในการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/ศิษย์เก่า (ข้อ 16) ความพึงพอใจของนักศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการต่อหลักสูตร (ข้อ 23) และต่อสิ่งสนับสนุนต่อการเรียนรู้ (ข้อ 24)
ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศ (รูปที่ 7.2ก(1)-1) ความพึงพอใจด้านการสนับสนุน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รูปที่ 7.2ก(1)-2) ความพึงพอใจด้านการให้บริการ
ทั่วไป (รูปที่ 7.2ก(1)-3)
 7.2 ก(2) คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ที่เป็นไปตามเป้าหมาย
และมีแนวโน้มที่ดี เช่น อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรจดหมายเหตุฯ ต่อจานวน
รับเข้า (ข้อ 1) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อจานวนรับเข้า
(ข้อ 2)
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 7.2 ก(1) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นบางเรื่อง เช่น
ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ จานวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
(ตารางที่ 4.1ก(1)) การติดตามผลลัพธ์ดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรปรับปรุงการดาเนินการได้
อย่างตรงประเด็น
 7.2 ก(1) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์เทียบกับคู่เทียบ (3.1ข(2)) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
จากบัณฑิตวิทยาลัยจาแนก ตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ และความ
พึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ ระบบ i-Thesis
 7.2 ก(2) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่ครอบคลุมทุก
กลุ่ ม เช่ น ไม่ ไ ด้ จ าแนกด้ า นความผู ก พั น ของผู้ เ รี ย นหลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการแยกตาม
สาขาวิชา ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันของศิษย์เก่า และของพันธกิจสนับสนุนการ
วิจั ย การแสดงผลลั พธ์จ าแนกตามกลุ่ มและครอบคลุ มทุกกลุ่ ม อาจช่ว ยให้ องค์กรมุ่ ง
ปรับปรุงการดาเนินการเพื่อยกระดับความผูกพันของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ที่ เป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดี
 7.3 ก
(1),(2),(3) ได้ แ ก่ ด้ า นขี ด ความสามารถและอั ต ราก าลั ง บุ ค ลากร เช่ น ผลการประเมิ น ขี ด
ความสามารถตามระบบการประเมินสมรรถนะของ มศก. ตามตาแหน่งงานบุคลากรสาย
บริหาร (ข้อ 2) ผลการประเมินขีดความสามารถตามระบบการประเมินสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยตามตาแหน่งงานบุคลากรสายปฏิบัติการ (ข้อ 3) ด้านบรรยากาศการ
ทางาน เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อความมั่นคงในการทางาน(ข้อ
1) ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต่ อ การเข้ า ร่ ว มโครงการด้ า นความ
ปลอดภัยในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย/ สภาพแวดล้อมทั่วไปในการทางาน (ข้อ 3) ผล
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน (ข้อ 4) ผล
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับ (ข้อ 5) ด้านความ
ผูกพันของบุคลากร เช่น ผลการประเมินความผูกพันในการปฏิบัติงาน (กลุ่มผู้บริหาร)/
(กลุ่มปฏิบัติการ) (ข้อ1) ผลการประเมินความผูกพันต่อบัณฑิตวิทยาลัย/องค์กร (กลุ่ม
ผู้บริหาร)/ (กลุ่มปฏิบัติการ) (ข้อ 7) ด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย (ข้อ 1) ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน (ข้อ 7)
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 7.3 ก(1) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากรในหลายเรื่อง
เช่น จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาและขีดความสามารถของคณาจารย์ของคณะคู่ความ
ร่วมมือที่ร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ ผลลัพธ์ในเรื่องดังกล่าวอาจช่วย
ให้องค์กรมั่นใจได้ว่ามีอัตรากาลังเพียงพอต่อการบรรลุพันธกิจและมีความสามารถในการ
แข่งขัน
 7.3 ก(3) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรในหลายเรื่อง เช่น อัตราการคงอยู่
การขาดงาน ข้อร้องเรียน ของบุคลากรทุกกลุ่ม รวมถึงไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพัน
ของคณาจารย์ของคณะคู่ความร่วมมือที่ร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ
ผลลัพธ์ในเรื่องดังกล่าวอาจช่วยระบุโอกาสในการยกระดับความผูกพันของบุคลากรและ
คณาจารย์ของคณะคู่ความร่วมมือ และส่งเสริมค่านิยม Relationship ขององค์กร
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 7.4 ก(1) ผลลั พ ธ์ ด้ า นการสื่ อ สารของผู้ น าระดั บ สู ง และการสร้ า งความผู ก พั น ที่ ท าได้ ดี และมี
แนวโน้มดี ได้แก่ ผลการประเมินของบุคลากรต่อการสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความ
เข้าใจทิศทางขององค์กร/ต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อสร้างความผูกพันร่วมมือทั่วทั้ง
องค์กร ผลสั มฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้นา ภาพรวมการดาเนินงานบริห ารคณะฯ ที่
สอดคล้องหลักธรรมภิบาล การสร้างความผูกพันเพื่อให้บุคลากรสร้างผลการดาเนินงานที่
ดีของผู้ บ ริ ห ารคณะ การสื่ อสาร ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้
ผู้บริหาร และประชาคมได้เข้าใจอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
 7.4 ก(2) ผลลั พ ธ์ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รที่ ท าได้ ดี ก ว่ า เป้ าหมาย และมี
แนวโน้มดี ได้แก่ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะฯ ผลการประเมิน
การทาหน้าที่ของคณบดี (ข้อ14-24 ตาราง7.4ก-1)
 7.4 ก(3) ผลลั พ ธ์ ด้ า นกฎหมาย กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และการรั บ รองคุ ณ ภาพ ที่ ท าได้ ดี ก ว่ า
เป้าหมาย และมีแนวโน้มดี ได้แก่ ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญา
โท/ปริญญาเอกที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 7.4 ก(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ที่ทาได้ดีกว่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มดี
ได้แก่ ร้อยละของจานวนผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ผ่านการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิผลของผู้บริหารคณะ
 7.4 ก(5) ผลลัพธ์ด้านความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชน ทาได้ดีกว่าเป้าหมาย และมี
แนวโน้มดี ได้แก่ ผลการประเมินเฉลี่ยการนาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบริ การ
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วิชาการ/ โครงการทานุบารุงฯ ไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินเฉลี่ยความรู้เพิ่มขึ้นจาก
การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/โครงการทานุบารุงฯ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 7.4 ก(1) คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ผลการประเมินการ
รับรู้และความเข้าใจของคณะ/อาจารย์ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบั ติร าชการประจาปี (ข้อ 10) ผลการประเมินการรับรู้และความเข้า ใจของ
อาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบั ติร าชการประจาปี (ข้อ 11) ผลการประเมินการรับรู้และความเข้า ใจของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (ข้ อ 12) ผลการประเมิ น การรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจของผู้ เ ข้ าร่ว ม
โครงการบริ การวิช าการต่ อ วิสั ยทั ศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปี (ข้อ 13)
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์
ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
ผลลัพธ์ด้านการบรรลุความสาเร็จของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ทาได้ตามเป้าหมาย
 7.5 ข
และมีแนวโน้มดี ได้แก่ ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ ร้อยละ
ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจาปี ร้อยละความสาเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 7.5 ก(1)
 7.5ก(1)

 7.5ก(2)

ผลลัพธ์ด้านการเงินที่ยังทาได้ไม่ดี และไม่เห็นแนวโน้มที่ดี ได้แก่ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อ
รายรับ
องค์กรไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการเงินที่สาคัญหลายเรื่อง เช่น รายได้จาก
การดาเนินการตามพันธกิจและแยกตามสาขาวิชาของหลักสูตรพหุวิทยาการ ส่วนกาไร
จากการดาเนินการ สัดส่วนการใช้จ่ายตามพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กร (ตารางที่ 4.1ก(1))
ผลลัพธ์ดังกล่าวจะสะท้อนถึงความมั่นคงขององค์กร
องค์กรไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการตลาด เช่น สัดส่วนการตลาดของหลักสูตรพหุวิทยาการ
แยกตามสาขาวิชา ผลลัพธ์ด้านการตลาดเทียบกับคณะคู่เทียบ ทาให้องค์กรไม่ทราบส่วน
แบ่งตลาดและการแข่งขัน
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จากการพิจารณารายงานการประเมินตนเองและการตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย พบว่า
 ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดกระบวนการ (หมวด 1 - 6) = band 1
 ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) = band 1
หมายเหตุ : ระดับการประเมินในภาพรวม (Overall Band) นี้ เป็นการรวมคะแนนผลการประเมินจากทุกหัวข้อ
ตามเกณฑ์ EdPEx ทั้ง 17 ข้อ แล้วจึงทาการแปลผลออกมาเป็นระดับการประเมินในภาพรวม ไม่ได้เป็นการนา
ระดับการประเมินรายหัวข้อ (Item Band) มาเฉลี่ยรวมกันแต่อย่างใด
4. ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factors)
หัวข้อ
1. หลักสูตรและ
โปรแกรม
การศึกษา

ข้อมูล
1)บริการ: จัดทาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก 43 หลักสูตร ปริญญาโท 66
หลั ก สู ต ร), การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (การคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษา, การท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ), การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ) สาขาวิ ช าการจั ดการ
จดหมายเหตุ และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม และสาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
2. วิสัยทัศน์
วิ สั ย ทั ศ น์ : เป็ น องค์ ก รที่ บ ริ ห ารจั ด การและสนั บ สนุ น การจั ด การการศึ ก ษาระดั บ
ค่านิยม พันธกิจ บัณฑิตศึกษาด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ทั่ว ทั้ง องค์กร และหลักสูตรพหุวิทยาการของ
บัณฑิตวิทยาลัยได้มาตรฐานสากล AUN-QA ภายในปีพ.ศ. 2566
ค่ า นิ ย ม : Good governance, Relationship, Ability, Determination, Service
mind, Unity
พันธกิจ : 1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2.
ผลิตบัณฑิตระดับบั ณฑิตศึกษา หลักสูตรพหุวิทยาการร่ว มกับคณะคู่ความร่ว มมือ 3.
สนับสนุนการวิจัย 4. บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. สมรรถนะหลัก กากับ ดูแลการจั ดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาและมาตรฐานสากล (AUN-QA)
4.วัฒนธรรม
เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือในการทางานอย่างเข้มแข็ง
องค์กร
5. บุคลากร
สายวิชาการ ปริญญาเอก 1 คน สายสนับสนุนวิชาการ (ข้าราชการ พนักงานประจา
พนักงานชั่วคราว) วุฒิปริญญาโท (3,12,3) ปริญญาตรี (2,4,4) ต่ากว่าปริญญาตรี
สถานะลูกจ้าง 2 คน รวม 31 คน
ปัจจัยส่งเสริมความผูกพัน คือ 1)ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน มี
ความชัดเจน ภาระงาน และปริมาณงาน มีความเหมาะสม 2)บรรยากาศการทางานดี
เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทางาน 3) การมีส่วนร่วม และมีความ
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หัวข้อ

6. สินทรัพย์

7. กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ

8. โครงสร้าง
องค์กร

9. ผู้เรียน ลูกค้า

ข้อมูล
เข้าใจในการจัดทานโยบายและแผนงาน การถ่ายทอด และการนาไปปฏิบัติ 4)
สภาพแวดล้อมในการทางานมีความเหมาะสม เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยอย่าง
เพียงพอ มีความปลอดภัย 5) มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
พื้นที่ 3 แห่ง คือ 1)อาคาร 50 ปี พระราชวังสนามจันทร์ 2)อาคารสานักงาน อธิการบดี
ตลิ่งชัน กทม. 3)อาคารสานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจาสานักงานและห้องปฏิบัติการคลินิกระบบ iThesis จานวน 68 เครื่อง
มี server สารองข้อมูล เป็นต้น
1)การสนับสนุนการจัดการศึกษา/การผลิตบัณฑิต หลักสูตรพหุวิทยาการ:
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,
2545 และ 2553, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552, เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ
2561,ระเบียบ ประกาศ คาสั่งมหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
2) การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม: ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ของมศก. ที่เกี่ยวข้อง
3) การวิจัย: แนวปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่ งชาติ และประกาศ มศก. เรื่อง การวิจัย จรรยาบรรณการวิจัยในมนุ ษย์ แ ละใน
สัตว์ทดลอง
4) การบริหาร: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ พ.ร.บ.
มศก. พ.ศ. 2559, พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น งบประมาณของ
กระทรวงการคลัง/ กรมบัญชีกลาง/ มศก., ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552
สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกากับ ดูแลบัณฑิตวิทยาลัยระดับนโยบายผ่ านสภา
วิ ช าการ และคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (กบม.) คณบดี เป็ นผู้ น าสู งสุ ด มี
คณะกรรมการของส่ ว นงานคื อ คณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย (กปบฑ),
คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรในลั กษณะโครงการพิเศษ และคณะกรรมการบริห าร
บัณฑิตวิทยาลัย (กบบฑ) มีรองคณบดี 2 ฝ่าย ( ฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการและวิจัย)
เลขานุการคณะ กากับสานักงานคณบดี (งานบริหารทั่วไป และงานบริหารและพัฒนา
วิชาการ)
1. ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ (ลูกค้าปัจจุบัน, ลูกค้าอนาคต)
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และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
10. ความต้องการ
และความคาดหวัง

11. ผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือและ
ข้อกาหนดที่สาคัญ

12. ลาดับในการ
แข่งขัน

ข้อมูล
2. คณะที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 4.
ผู้รับบริการ/ชุมชน สังคม 5. ผู้ใช้บัณฑิต (ภาครัฐและเอกชน)
1.1 ลู กค้าปั จ จุ บั น (นั ก ศึ กษาหลั กสู ต รพหุ วิ ท ยาการ): หลั กสู ตรมีคุ ณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานสากล AUN-QA, การพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านต่าง ๆ
ทุนสนับสนุน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ , แหล่งฝึกปฏิบัติงาน, การบริการที่ดี ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา
1.2 ลูกค้าอนาคต(บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี): สถาบันมีชื่อเสียง และ
คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญตรงกับสาขา, หลักสูตรมีความทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร, นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทางานและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน
2.คณะที่จัดการศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา: การบริการที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา
3.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ: การบริการที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา
4. ผู้รับบริการ/ชุมชน สังคม: การบริการ/ฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนา
ชุมชน สังคม
5. ผู้ ใช้บั ณฑิต (ภาครัฐ และเอกชน): บัณฑิตมีความคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ นา
ความรู้ ไปพัฒ นาต่อยอดและแก้ไขปัญหา มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง (life-long learning) การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ดี
ผู้ส่งมอบ
คณะคู่ความร่วมมือ
ได้แก่ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์, คณะ
โบราณคดี, คณะ
อักษรศาสตร์ และ
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งมอบ ได้แก่
บริษัทแฟคเกอร
ทคบร. *1/ สคบท.*2

บทบาทในระบบงาน
ความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต

ดูแลและบารุงรักษาระบบ
iThesis
ร่วมกันเสนอแนวทางการ
พัฒนาการจัด การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ไม่มีการจัดลาดับของบัณฑิตวิทยาลัย กาหนดคู่เทียบคือ

ข้อกาหนด
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน หลักสูตร และ
มาตรฐานสากล AUN-QA

ข้อก าหนดในสัญญาจ้าง
แนวปฏิบัติตามมติที่ประชุม
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13. การ
เปลี่ยนแปลง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

ข้อมูล
1) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ประเด็น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจา
กบฑ. จาแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ ระบบ ithesis
2) บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.) ประเด็น จานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า
การสร้าง/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนอง ต่อความต้องการของชุมชน/ผู้เรียน
การจัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งแบบให้ปริญญาและแบบสะสมหน่วยกิต
สนับสนุนอาจารย์ที่เป็นคู่ความร่วมมือในหลักสูตรพหุวิทยาการสร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง
และความมีชื่อเสียงด้าน วิชาการ Academic Reputation
การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน ประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลกระทบต่อผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
การจ้างงานโดยไม่ใช้ปริญญา
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ความต้องการการศึกษาหลังปริญญา
การดาเนินการตามนโยบายของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบาย Thailand 4.0
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.)

14. แหล่งข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบที่
สาคัญ
15. ความท้าทาย ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ด้าน
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC)
และความ
การ
SC-1 การบริหารจัดการและการ
ได้เปรียบเชิงกล
สนับสนุน
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ
ยุทธ์

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA)
SA-1 สานักดิจิทัลและเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดทาระบบ
การจัด
อิเล็กทรอนิกส์
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และพื้นที่ในการ
การศึกษา
SC-2 การสร้างระบบและฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
ระดับ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
SA-2 มีระบบการบริหารจัดการ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา ได้แก่ - ระบบรับสมัคร วิทยานิพนธ์แบบ ออนไลน์ (iThesis)
ของคณะ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ - ระบบ
ส่งเสริมทักษะการใช้ เทคโนโลยีของ
แจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษา เกณฑ์
นักศึกษา
มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และ
SA-3 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง โดยเฉพาะ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง - ระบบจัดทา
ทางด้านศิลปะ ทาให้มผี ู้สนใจเข้าศึกษา
คาสั่งคณะกรรมการสอบประมวล
ต่อในระดับ บัณฑิตศึกษา
ความรอบรู้ สอบวัด คุณสมบัติ สอบ SA-4 มีข้อบังคับสนับสนุนการจัด
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ - การศึกษาระบบ คลังหน่วยกิต สามารถ
ฐานข้อมูลแหล่งทุนอุดหนุนการท
เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี และบุคคล
าวิทยานิพนธ์ - ฐานข้อมูลการตีพมิ พ์ ทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาหรือหลักสูตร
เผยแพร่วิทยานิพนธ์
ฝึกอบรมในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

24

หัวข้อ

ข้อมูล
SC-3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
SC-4 จานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาลดลง
หลักสูตรพหุ SC-5 ผลการประเมินหลักสูตรพหุ
SA-5 หลักสูตรพหุวิทยาการมีการบูรณา
วิทยาการ
วิทยาการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสากล การด้าน ศิลปะ มนุษยศาสตร์
AUN-QA (> 4)
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
SA-6 คณาจารย์จากคณะคู่ความมือมี
ความรู้ ความสามารถในการจัดการการ
เรียนการสอนใน หลักสูตรบูรณาการ
บุคลากร
SC-6 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร SA-7 บุคลากรส่วนใหญ่มีคณ
ุ วุฒิ
ด้านระบบสารสนเทศ
การศึกษาสูงกว่า ระดับปริญญาตรีและมี
ประสบการณ์สูง
ความ
SC-7 สนับสนุนนโยบาย Green
SA-8 มีแผนกลยุทธ์ในการอนุรักษ์
รับผิดชอบ Campus ของมหาวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อม (Green campus)
ต่อสังคม

16. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน

SIPOC model, PDCA และ KM มาใช้ในการปรับปรุงผลการดาเนินการของกระบวนการ
ทางานหลักกระบวนการสนับสนุน และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และ
น าเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ ป็ น เลิ ศ (EdPEx) และ AUN-QA มาใช้ ใ นการพั ฒ นา
คุณภาพขององค์กร
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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
20% หรือ25%
D:
การนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือหน่วยงานซึ่งเป็น
(Band 2)
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแบบพื้น ๆ
I : มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่น 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: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางส่วนหรือบาง
(Band 4)
หน่วยงาน
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ ซึ่ง
รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สาคัญ
I : แนวทางมีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ
และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
70%,75%,
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
80% หรือ 85%
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างของการปฏิบัติอย่างมีนัยสาคัญ
(Band 5)
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ ซึ่ง
รวมถึงการสร้างนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์และการเรียนรู้ระดับองค์การ
I : แนวทางมีบูรณาการกับความต้องการของสถาบัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ
และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
90%, 95%
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้ออย่าง
หรือ 100%
สมบูรณ์
(Band 6)
D:
มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่สาคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้ในระดับองค์การผ่าน
การสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์การในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์การ อันเป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน
I : แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
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ตาราง 2 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด สาหรับหมวด 7 (Item Band)
คะแนน

คาอธิบาย
0% หรือ5%
Le: ไม่มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบัน และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้
(Band 1)
T: ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทางลบ
C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
10%,15%, 20%
Le: มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่องที่สาคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
หรือ25%
ข้อกาหนดของหัวข้อ และเริ่มมีระดับผลการดาเนินการทีด่ ีในบางเรือ่ ง
(Band 2)
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ
C: แทบไม่มี หรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพนั ธกิจของสถาบัน
30%, 35%,
Le: มีการรายงานถึงระดับผลการดาเนินการทีด่ ีในบางเรื่องที่สาคัญต่อสถาบันตามที่ระบุไว้
40%หรือ 45%
ในข้อกาหนดของหัวข้อ
(Band 3)
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ทแี่ สดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี
C: เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพนั ธกิจของสถาบัน
50%,55%, 60%
Le:
มีการรายงานถึงระดับผลการดาเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มีความสาคัญต่อสถาบัน
หรือ 65%
ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อ
(Band 4)
T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: ผลการดาเนินการในปัจจุบนั ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ
เทียบเคียง
I : มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และกระบวนการ
70%,75%, 80%
Le: มีการรายงานผลการดาเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็น
หรือ 85%
ส่วนใหญ่
(Band 5)
T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการดาเนินการในปัจจุบันเป็นจานวนมากหรือส่วนมากกับ
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้นาในเรื่องต่าง ๆ และมีผลการ
ดาเนินการทีด่ ีมาก
I : มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผูเ้ รียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
90%, 95%
Le: มีการรายงานผลการดาเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็นส่วน
หรือ 100%
ใหญ่
(Band 6)
T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดไี ว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: แสดงถึงความเป็นผู้นาในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง
I : มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับผูเ้ รียน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบตั ิการ
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ตาราง 3 คาอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Band)
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ตาราง 4 คาอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของผลลัพธ์ (Overall Band)
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