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 1. วัตถุประสงค์ แนวทาง และคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาและศักยภาพของคณะ/ ส่วนงาน ที่น าเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพ่ือการพัฒนา

ตนเองสู่ความเป็นเลิศ และเพ่ือให้คณะ/ ส่วนงานได้รับข้อมูลป้อนกลับ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของคณะ/ ส่วนงานในภาพรวม 

 

แนวทางท่ีใช้ในการตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์ Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพ่ือให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด  

คณะฯ ผู้ประเมินได้พิจารณาประเมินรายงานของคณะ/ ส่วนงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) โดยจัดท ารายงานส่วนบุคคล ( independent review workbook) 
หลังจากนั้นจะมาประชุมเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน เพ่ือการยืนยันข้อมูลจากรายงาน และคณะฯ ผู้ประเมินร่วม
พิจารณาตัดสินผลการประเมิน ตลอดจนจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
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 แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับบุคลากรของคณะฯ ทั้งในด้านการสร้างความผูกพัน การจัดการ

ความก้าวหน้าของบุคลากร โดยมีการน าผลการส ารวจความต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากรมาใช้เป็น

ข้อมูลตั้งต้นในการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการท างานของ

บุคลากรผ่านการเสริมสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารแบบเปิดกว้าง  และจัดการความก้าวหน้าของบุคลากรผ่าน

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การด าเนินการดังกล่าวอาจช่วยสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นต่องาน

เอ้ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีของคณะฯ  

  คณะฯ ให้ความส าคัญกับการติดตามผลการด าเนินการ การทบทวน ผลการด าเนินการ และการจัดการให้

ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการของคณะฯ ที่มีการ

ก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการ Gap/ trend analysis เทียบกับค่าเป้าหมาย การให้ความส าคัญและ

การด าเนินการดังกล่าวอาจช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านการสร้างระบบและ

ฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ผู้น าระดับสูงของคณะฯ เริ่มมีขั้นตอนในการน าองค์กรโดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 

และมีการสื่อสาร MVV แผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจที่ส าคัญ ไปยังบุคลากรผ่านรูปแบบการสื่อสารทั้งแบบ

ทางเดียวและแบบสองทาง รวมถึงมีการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการคณะฯ และน าแนวทางตาม AUN-criteria  มาใช้เป็นกรอบในการด าเนินการ

ด้านหลักสูตร การด าเนินการดังกล่าวอาจช่วยให้คณะฯ พัฒนาไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ของคณะฯ 

ข. Process OFI  
  คณะฯ ไม่ได้แสดงแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อในกระบวนการที่

ส าคัญหลายเรื่อง เช่น การด าเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทุกพันธกิจและการบริหารจัดการ, การใช้
ประโยชน์จากความท้าทายเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ ในการจัดท าแผนกลยุทธ์, การรับฟังเสียงของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน, การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่ม, การคาดการณ์ผลการด าเนินการใน
อนาคต และการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ, การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลที่ส าคัญ, 
วิธีการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญ, การปรับปรุงกระบวนการท างาน และการปรับปรุงหลักสูตรและบริการ, 
การจัดการเครือข่ายอุปทาน, การควบคุมต้นทุนของการปฏิบัติการด้านหลักสูตรและบริการ ซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์   

 คณะฯ ไม่ได้แสดงวิธีการถ่ายทอดกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ ในบางกระบวนการ หรือการถ่ายทอด
กระบวนการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่คณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ, 
การเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านข้อมูลด้านเวชระเบียน ด้านพัสดุ ด้านการเงิน, การประเมินอัตราก าลังและขีด
ความสามารถของคณาจารย์ของคณะคู่ความร่วมมือ ซึ่งการถ่ายทอดกระบวนการสู่ผู้เกี่ยวข้องอย่าง
ครอบคลุม จะท าให้คณะฯ สามารถติดตามผลการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์  
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   คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นกระบวนการประเมินประสิทธิผลและทบทวนปรับปรุงอย่างเป็นระบบใน

กระบวนการส าคัญหลายด้าน เช่น การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม, การสื่อสาร
ของผู้น าระดับสูงกับบุคลากร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การประเมินเพ่ือการปรับปรุงผู้บริหารและระบบ
การน าของคณะฯ, การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน โรคระบาด ซึ่งการประเมินและการปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญอย่างเป็นระบบ จะท าให้เกิดการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ  

  คณะฯ ไม่ได้แสดงการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ SA3 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง โดยเฉพาะ
ทางด้านศิลปะท าให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และ SA5 หลักสูตรพหุวิทยาการมีการบูรณา
การด้านศิลปะ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจผลิตบัณฑิตพหุวิทยาการร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ รวมถึงการขอรับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย ในการบูรณาการงานระหว่างคณะต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการ ซึ่ง
เป็นสมรรถนะหลักของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการที่ช่วยจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การค านวณภาระงานและจัดท าเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน เพ่ือตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ SC4 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง 

ค. Result Strength  
  ผลการด าเนินงานบางเรื่อง ท าได้มากกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มดี เช่น ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และ

บริการที่ตอบสนองต่อลูกค้า ได้แก่ ผลการประเมินการน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน ได้แก่ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ผล
การประเมินความส าเร็จของโครงการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ หลักสูตรพหุวิทยาการจาก
การสนับสนุนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์หลั กสูตรพหุ
วิทยาการจากการด าเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย ด้านความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ได้แก่ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษา ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ ความพึง
พอใจด้านการให้บริการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/ศิษย์เก่า ความพึงพอใจของนักศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการต่อหลักสูตร และต่อสิ่งสนับสนุนต่อการเรียนรู้ ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศ  
ความพึงพอใจด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ความพึงพอใจด้านการให้บริการทั่วไป 
(รูปที่ 7.2ก(1)-3) ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
หลักสูตรจดหมายเหตุฯ ต่อจ านวนรับเข้า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อจ านวน
รับเข้า ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร   ได้แก่ ผลการประเมินขีดความสามารถตามระบบการประเมินสมรรถนะของ 
มศก. ตามต าแหน่งงานบุคลากรสายบริหาร , ผลการประเมินขีดความสามารถตามระบบการประเมิน
สมรรถนะของมหาวิทยาลัยตามต าแหน่งงานบุคลากรสายปฏิบัติการ ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อความมั่นคงในการท างาน ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ผล
การประเมินความผูกพันในการปฏิบัติงาน (กลุ่มผู้บริหาร)/ (กลุ่มปฏิบัติการ), ผลการประเมินความผูกพันต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย/องค์กร (กลุ่มผู้บริหาร)/ (กลุ่มปฏิบัติการ) ผลการประเมินความพึงพอใจต่ อการส่งเสริม
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 ความก้าวหน้าตามสายงาน (ข้อ 7) ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร ได้แก่ ผลการประเมิน

ของบุคลากรต่อการสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กร/ต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีเพ่ือ
สร้างความผูกพันร่วมมือทั่วทั้งองค์กร, ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้น า ภาพรวมการด าเนินงานบริหาร
คณะฯ ที่สอดคล้องหลักธรรมภิบาล ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ผลการประเมินการ
ท าหน้าที่ของคณบดี ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละของผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ผ่านการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผลของผู้บริหารคณะ ด้าน
การบรรลุความส าเร็จของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ได้แก่ ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปี ร้อยละความส าเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผลการด าเนินการเช่นนี้สะท้อนประสิทธิผลของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

  ผลลัพธ์ที่ท าได้มากกว่าเป้าหมาย แต่ยังไม่เห็นแนวโน้มที่ดี เช่น ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการ ได้แก่ ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม (การประชุมวิชาการ) /การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม, ร้อยละของจ านวนบทความของวารสารวิชาการ 
The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ที่เผยแพร่ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน TCI ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ นอกจากนี้บางตัวชี้วัดใหม่ จะยังไม่
เห็นแนวโน้ม การติดตามต่อ จะท าให้คณะฯ สามารถประเมินประสิทธิผลของกระบวนการที่ด าเนินการ 

ง. Result OFI  
  คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์การด าเนินการในหลายด้าน เช่น ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบริการที่

ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืนและด้านกระบวนการ ได้แก่ อัตราการสอบผ่านของนักศึกษา อัตราการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา อัตราการได้งานท าของบัณฑิต อัตรา
การลาออกของนักศึกษาหลักสูตรฯ ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการศึกษาของบัณฑิตของหลักสูตรฯ การจัดการระบบ
สารสนเทศ อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัย อัตราบุคลากรที่ผ่านการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย อัตรา
การซ้อมแผนอัคคีภัย ผลลัพธ์ด้านกลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) ด้านความพึง
พอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ได้แก่ ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ จ านวนข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ได้แก่ จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ขีดความสามารถของคณาจารย์
จากคณะคู่ความร่วมมือที่ร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ อัตราการคงอยู่ การขาดงาน ข้อ
ร้องเรียน ของบุคลากรทุกกลุ่ม ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของคณาจารย์ของคณะคู่ความร่วมมือที่ร่วมจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ ด้านงบประมาณและการเงิน ได้แก่ รายได้จากการด าเนินการตามพันธ
กิจและแยกตามสาขาวิชาของหลักสูตรพหุวิทยาการ ส่วนก าไรจากการด าเนินการ สัดส่วนการใช้จ่ายตามพันธ
กิจต่าง ๆ ขององค์กร ด้านการตลาด เช่น สัดส่วนการตลาดของหลักสูตรพหุวิทยาการแยกตามสาขาวิชา 

  ผลลัพธ์ที่ยังท าได้น้อยกว่าเป้าหมาย หรือไม่เห็นแนวโน้มที่ดี  เช่น ด้านการน าองค์กร ได้แก่ ผลการประเมิน
การรับรู้และความเข้าใจของคณะ/อาจารย์ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของอาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการต่อวิสัยทัศน์ 
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 พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ด้านการเงิน ได้แก่ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายรับ 

  คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์เทียบกับคู่เทียบในด้านที่ส าคัญ เช่น ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบัณฑิต
วิทยาลัยจ าแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ ระบบ i-Thesis 
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3. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวข้อ

หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
ระดับการประเมิน (band) = 2 
STRENGTHS

 1.1 ก(1) ผู้น าระดับสูงก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT analysis
เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ โดยการประชุม กบบฑ. และสัมมนาบุคลากร (รูป 
2.1-1) และสื่อสารไปยังบุคลากรคู่ความร่วมมือ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นผ่านการประชุมและ
ช่องทางสื่อสาร (ตาราง 1.1ข)

 1.1 ค(2) ผู้น าระดับสูงจัดท าแผนกลยุทธ์ ถ่ายทอดแผนฯ ตัวชี้วัดจนถึงระดับบุคลากร ก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงาน รวมถึงใช้ PDCA ในการปรับปรุงงาน และน าเกณฑ์คุณภาพ EdPEx, 
AUNQA มาใช้ในปี 2562 เพ่ือให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติ 

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 1.1 ก(2) ไม่ชัดเจนว่าพฤติกรรมของผู้น าระดับสูงที่กล่าวว่าประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง ตามหลักธรร

มาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบัติ มีประสิทธิผลในการส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรมอย่างไร

 1.1 ข ไม่ชัดเจนว่าวิธีการและช่องทางการสื่อสารกับบุคลากร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา คณะ ผู้รับบริการวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาสมทบ (ตาราง 
1.1ข)  มีประสิทธิผลในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร 

 1.1 ค(1) ไม่ชัดเจนว่าการตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจมี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือความส าเร็จเพียงไร คณะฯ อาจ
พิจารณาก าหนดขั้นตอน รอบเวลาการทบทวนเพ่ือพัฒนางาน

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม 

ระดับการประเมิน (band) = 2 
STRENGTHS
 1.2 ก(1) คณะฯ เริ่มมีวิธีการที่เป็นระบบในการก ากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบในเรื่องที่ส าคัญ

ในการด าเนินการตามพันธกิจ ความโปร่งใสของการก ากับดูแล การตรวจสอบการเงินจาก
ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก และความรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์ (ตาราง1.2ก1) 

 1.2 ข(2) คณะฯ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลท าให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ที่
ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน  (ตาราง1.2ข2) 
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 OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

 1.2 ก(2) ไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่ด าเนินการในการประเมินผู้บริหารมีประสิทธิผลในการท าให้เกิด
การปรับปรุงผู้บริหารและระบบการน าของคณะฯ อย่างไร เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วิสัยทัศน์ 

 1.2 ข(1) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่ระบบในการด าเนินการเพ่ือให้การปฏิบัติของทุกพันธกิจ 
และด้านการบริหารจัดการขององค์กรเป็นไปตามข้อปฏิบัติ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ 

 1.2 ค(1) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการค านึงถึงเรื่องความผาสุกของสังคมเป็น
ส่วนหนึ่งการปฏิบัติงานประจ าวัน แต่เริ่มมีการก าหนดกลยุทธ์ตามแนวทาง Green 
campus ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเฉพาะการลดการใช้กระดาษ  ยังไม่ครอบคลุม
การอนุรักษ์พลังงานด้านอื่น ๆ 

 1.2 ค(2) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ด าเนินการที่เป็นระบบอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนที่ส าคัญอย่างจริงจัง การด าเนินการที่คณะฯ จัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนในภูมิภาคตะวันตกได้ค านึงถึงความต้องการของชุมชน การใช้
สมรรถนะหลักของคณะฯ การมีส่วนร่วมของชุมชน และได้สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนอย่างไร 

 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์  

2.1 การจัดท ากลยุทธ์    
ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

 2.1 ก(1)  คณะฯ เริ่มมีขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์ 6 ขั้นตอน (รูปที่ 2.1-1) โดยมีการทบทวน
วิสัยทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดแผนระยะสั้น 1 ปีและแผนระยะ
ยาว 4 ปี 

 2.1 ก(3) คณะฯ เริ่มมีการก าหนดข้อมูลน าเข้าทั้งจากภายในและภายนอก และก าหนดวิธีวิเคราะห์ 
(ตาราง 2.1-1) รวมถึงได้น าประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์มา
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้คณะฯ สามารถวางแผนกลยุทธ์เพ่ือสนับสนุน
วิสัยทัศน์ 

 

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

 2.1 ก(2) ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการจัดท ากลยุทธ์ของคณะฯ กระตุ้นและท าให้เกิดนวัตกรรมได้
อย่างไร 

 2.1 ก(4) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ก าหนดแนวทางท่ีเป็นระบบในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญ 
การเลือกใช้คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบอย่างเป็นทางการ  
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 2.1 ข(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ สามารถสร้างความสมดุลอย่างเหมาะสมกับความ
ต้องการที่มีความหลากหลายและที่มีโอกาสจะแข่งขันกันเองได้อย่างไร ไม่ชัดเจนว่าได้ใช้ 
SC4 SA3 SA4 รวมถึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
     2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ     

ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

 2.2 ก(5) คณะฯ ก าหนดตัววัดผลด าเนินการ (ตารางที่ 2.2-1) และติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนทุก 6-9-12  เดือน (ตารางที่ 4.1ก-1) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรทราบได้ว่าการปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายเพียงใด 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

 2.2 ก(1) แม้ว่าคณะฯ มีวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการเป็น 3 ขั้นตอน แต่ไม่ได้แสดงผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแผนปฏิบัติการที่ส าคัญทั้งระยะสั้น
และระยะยาว เพียงแต่แสดงตัวชี้วัดต่าง ๆ และเป้าหมายรายปีของ พ.ศ. 2563 -2566 
(ตารางที่ 2.2-1) ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวจะช่วยให้การด าเนินการขององค์กรเป็นไป
ตามแผน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผน 

 2.2 ก(2) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางอย่างไร ในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบไปสู่คณะที่เป็นคู่ความร่วมมือที่ร่วมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ  
การด าเนินการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว จะช่วยให้มั่นใจว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญ
ตามแผนปฏิบัติการจะประสบผลส าเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 2.2 ก(3) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีแนวทางที่เป็นระบบอย่างไร ในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและ
ปัจจัยเกื้อหนุนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการ เช่น แนวทางการจัดสรรทรัพยากรที่ค านึงถึง
ล าดับความส าคัญหรือความจ าเป็นเร่งด่วนของแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เป็นระบบ จะท าให้มั่นใจว่าคณะฯ จะมีการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอต่อการท าให้
แผนปฏิบัติการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

 2.2 ก(4) คณะฯ มีการก าหนดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ (ตารางที ่2.2-2) แต่ไม่ชัดเจนว่ามีการด าเนินการที่เป็นระบบอย่างไร เกี่ยวกับแผนที่จะ
สนับสนุนอาจารย์ที่เป็นคู่ความร่วมมือในหลักสูตรพหุวิทยาการ สร้างความโดดเด่นเป็นเลิศ
เฉพาะทาง ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ Academic Reputation ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

 2.2 ข ไม่ชัดเจนว่า ด้วยแนวปฏิบัติที่ด าเนินการ ท าให้คณะฯ รับรู้และตอบสนองในกรณีที่
สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผนปฏิบัติการและน าแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
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หมวดที่ 3 ลูกค้า  

3.1 ความคาดหวังของลูกค้า  
ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

 3.1 ข(1) คณะฯ จ าแนกผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามหลักสูตรและบริการ และด าเนินการมุ่งเน้นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้เรียนในอนาคต ร่วมกับการท าข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงวัฒนธรรมเพ่ือจูงใจให้มีผู้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร 
ซึ่งช่วยส่งผลให้ดึงดูดให้มีจ านวนผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 

 

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

 3.1 ข(2) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีกระบวนการที่เป็นระบบอย่างไร ในการก าหนดผู้รับผิดชอบในขั้นตอน
ต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาและบริการ และการใช้ประโยชน์จากประเด็นที่เปรียบเทียบกับ
คู่เทียบ เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียนในการท าวิทยานิพนธ์ระบบ iThesis ในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดอย่างไร   

 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า  

ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

 3.2 ก(2) คณะฯ เริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบในการเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงของลูกค้า เพ่ือก าหนดการสนับสนุนด้านระบบ
สารสนเทศและการจัดการศึกษา ประเมินผลความพึงพอใจ และน าผลมาปรับปรุง
โครงการ เช่น ข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบการรับสมัคร
นักศึกษาแบบครบวงจรในระบบออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
สืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุน ซึ่งเป็นการตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
SC2 การสร้างระบบและฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 3.2 ข(1) คณะฯ เริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบในการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (ตารางที่ 3.2-3) และน าสารสนเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการและหลักสูตร การด าเนินการดังกล่าว จะช่วยให้คณะฯ ตอบสนองได้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ และอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

 3.2 ก(1) ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่เป็นระบบในจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มเป็นอย่างไร การ
ด าเนินการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามตารางที่ 3.2-1 เป็นการด าเนินกิจกรรม 
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ซึ่งยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงระบบการสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงเวลาของวงจรชีวิตของ
ผู้เรียนและลูกค้า แนวทางที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยยกระดับความพึงพอใจ 
ท าให้เกิดความผูกพัน และสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้  

 3.2 ก(3) คณะฯ ก าหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน แต่ไม่ชัดเจนถึงประสิทธิภาพในการจัดการข้อร้องเรียนหลายประเด็น เช่น การ
วิเคราะห์สาเหตุ ความเร่งด่วน การรายงานผู้น าระดับสูง การชี้แจงและตอบกลับไปยังผู้
ร้องเรียน ตลอดจนการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีที่เร่งด่วนหรือรุนแรง เพ่ือให้ข้อ
ร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้
องค์กรเสริมความพึงพอใจและความผูกพันกับลูกค้า 

 3.2 ข(2) คณะฯ ก าหนดขั้นตอนการรวบรวมสารสนเทศจากหลักสูตรเพ่ือเปรียบเทียบกับองค์กร
อ่ืน และก าหนดประเด็นด้านจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยที่
รับเข้า เทียบกับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(ทคบร.) และการจัดอันดับจ านวนรับเข้านักศึกษา ซึ่งไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ได้ก าหนด
ประเด็นที่ต้องการเปรียบเทียบเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การจัดการให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในเวลาที่ก าหนด การสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุน
สนับสนุน จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าของหลักสูตรพหุวิทยาการกับหลักสูตรที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันกับหลักสูตรของสถาบันอ่ืน การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกประเด็นและ
สารสนเทศที่ต้องการเปรียบเทียบอย่างเหมาะสม อาจช่วยให้เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือน าไปปรับปรุงและส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร 

 3.2 ค คณะฯ ไม่ได้แสดงวิธีการในการเลือกข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและส่วนตลาด 
เช่น จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาของหลักสูตรพหุวิทยาการ จ านวนผู้รับบริการวิชาการ 
ข้อมูลความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ/ข้อมูลข้อร้องเรียน เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจในการทบทวนผลการด าเนินการและระดับปฏิบัติการ ที่จะตอบสนองต่อความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ SC4 จ านวนนักศึกษาบัณฑิตลดลง 

 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน  
ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

 4.1 ก(1) คณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการติดตามการด าเนินการ โดยก าหนดตัววัดผลการ
ด าเนินการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตัววัดตามแผนกลยุทธ์ 2) ตัววัดแผนการด าเนินการของ
กระบวนการท างานส าคัญ และ 3) ตัวชี้วัด/สารสนเทศส าคัญในการติดตามการ
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ด าเนินการต่าง ๆ (ตารางที่ 4.1ก-1) เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานประจ าวัน ผลการ
ด าเนินงานโดยรวม ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ และด้าน อ่ืน ๆ ได้มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบและวิเคราะห์ตัววัด ความถี่ในการติดตาม แนวทางที่เป็นระบบดังกล่าว จะ
ช่วยในการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายและ
ทิศทางท่ีองค์กรก าหนด 

 4.1 ข คณะฯ มีแนวทางการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ โดยผู้รับผิดชอบวิเคราะห์
กระบวนการท างานโดยใช้กระบวนการ  Gap/trend analysis เทียบค่าเป้าหมาย แล้ว
น าผลการวิเคราะห์ทบทวนเสนอต่อ กบบฑ. เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผน และเสนอให้ 
กปบฑ. พิจารณาอนุมัติผลการทบทวนและแผนปรับปรุงการด าเนินงาน การด าเนินการ
ดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรปรับปรุงผลการด าเนินงานได้อย่างรอบด้านทั่วทั้งองค์กร 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

 4.1 ก(2) ไม่ชัดเจนว่าวิธีการก าหนดคู่เทียบและใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ มีประสิทธิผลในการส่งเสริม
ให้คณะฯ ก้าวสู่วิสัยทัศน์อย่างไร ให้ด้านหลักสูตรได้มาตรฐานสากล (เปรียบเทียบจ านวน
นักศึกษารับเข้า กับความพึงพอใจต่อบริการ) 

 4.1ก(3) ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่คณะฯ ติดตามตัวชี้วัด ท าให้มั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด และ
ให้ข้อมูลที่ทันเวลา 

 4.1 ค(1) ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่เป็นระบบของคณะฯ ในการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต 
และการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ เพ่ือน าผลการทบทวนการด าเนินการไปใช้
จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ยังไม่พบข้อมูลคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการในอนาคต  การมีวิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าวอาจจะช่วยกระตุ้นองค์กร
ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรม 

 
     4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้    

ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

 4.2ก(2) คณะฯ ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานและสะดวกต่อการใช้งาน เช่น การ
จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดเก็บและติดตามผลลัพธ์ที่ส าคัญ ระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา การจัดท าเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
และข่าวสารส าคัญส าหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก การด าเนินการดังกล่าวช่วย
สนับสนุนบุคลากร ผู้เรียน และผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ซึ่งตอบสนองความท้าทาย
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เชิงกลยุทธ์  SC2 การสร้างระบบและฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
     OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

 4.2 ก(1)  ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไร ในการเก็บข้อมูลสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากข้อมูลตัววัดผลด าเนินการตามตารางที่ 4.1ก-1 เช่น ข้อมูลด้านพัสดุ ด้าน
การเงิน  นอกจากนี้ ยังไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่เป็นระบบในการรักษาความปลอดภัยและ
ความลับของข้อมูลที่ส าคัญต่าง ๆ การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ รวมถึง
วิธีการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศทั้งรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้มั่นใจถึง
คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศในด้านความถูกต้อง แม่นย า สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และ
เป็นปัจจุบัน ซึ่งส าคัญต่อการติดตามผลการด าเนินงานทุกด้านขององค์กร 

 4.2 ข(1) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบในการจัดการความรู้ ทั้งความรู้ระดับองค์กรที่
ตอบสนองต่อบริบทเชิงกลยุทธ์หรือการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลที่ต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น แนวทางการก าหนดประเด็นความรู้ การรวบรวมความรู้ การ
ถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงความรู้ การด าเนินการที่เป็นระบบ
จะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดในการด าเนินการแต่ละด้านของ
คณะฯ 

 4.2 ข
(2)(3) 

ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบในการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เช่น การก าหนด
ขั้นตอนของการด าเนินการ การก าหนดเกณฑ์การตัดสินว่าหน่วยงานใดมีวิธีปฏิบัติที่โดด
เด่น การด าเนินการที่เป็นระบบจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
การปรับปรุงและการพัฒนาต่อยอด และให้การเรียนรู้ฝังลึกในการปฏิบัติงานของคณะฯ 

 

     หมวดที่ 5 บุคลากร 

5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร  
ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

 5.1 ก(4) คณะฯ จัดระบบและบริหารบุคคลและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างคณะฯ และถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สู่งาน/กลุ่มงาน/บุคลากร การติดตาม
ผลลัพธ์ที่ส าคัญ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพ การด าเนินการดังกล่าวจะสนับสนุนการบรรลุพันธกิจของคณะฯ 
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 OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

 5.1 ก(1) ไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่เป็นระบบในการประเมินอัตราก าลังและขีดความสามารถของ
คณาจารย์ของคณะคู่ความร่วมมือที่มาร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ เช่น 
การประเมินอัตราก าลังของสายวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ค่า 
FTES การก าหนดความสามารถเฉพาะทางวิชาการ รวมถึงแนวทางการประเมินขี ด
ความสามารถของบุคลากรสายบริหาร การด าเนินการดังกล่าวจะสนับสนุนให้องค์กรมี
จ านวนบุคลากรที่เพียงพอและมีความสามารถที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 5.1 ก(3) คณะฯ มีการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรจากการเกษียณอายุโดยจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยง เพ่ือถ่ายทอดงานและมอบงาน แต่ไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบในการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร เช่น แนวทางการประเมินภาระงาน แนวทางการ
จัดแบ่งภาระงานให้เหมาะสมกับสมรรถนะและจ านวนของบุคลากร เพ่ือช่วยลดผลกระทบใน
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านจ านวนบุคลากรหรือโครงสร้างคณะฯ 

 5.1 ข(1) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้มีสุขภาวะ 
และสะดวกในการเข้าท างาน เช่น ไม่ชัดเจนถึงข้อก าหนด/มาตรการด้านสุขภาวะและอาชีวอ
นามัย แนวทางการค้นหาปัจจัยความต้องการของบุคลากรด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน 
การด าเนินการที่เป็นระบบ จะช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรมีความทุ่มเทใน
การท างาน 

 5.1 ข(2) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดบริการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร 
เช่น ก าหนดนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ การออกแบบสิทธิประโยชน์ตามความต้องการของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม การจัดบริการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรที่เป็นระบบอาจช่วยส่งเสริม
ความผูกพันของบุคลากรทุกกลุ่มให้มีขวัญก าลังใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
พันธกิจ 

 
     5.2 ความผูกพันของบุคลากร   

ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

 5.2 ก 
(1)(2) 

คณะฯ เริ่มมีแนวทางการก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุนและ
ประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ
ส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังของบุคลากร เพ่ือก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญที่ส่งผล
ต่อความผูกพันของบุคลากร ประเมินความผูกพันของบุคลากร และน ามาใช้จัดท าแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะมีส่วนต่อการเสริมสร้างและรักษาระดับความผูกพันของ
บุคลากรในคณะฯ 

 5.2 ข คณะฯ มีเริ่มมีกระบวนการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิด
กว้าง มีผลการด าเนินงานที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน โดยคณบดีท าตัวเป็นแบบอย่าง 
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ก าหนดโครงการ/กิจกรรมพบปะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นองค์กรที่
มีความร่วมมือในการท างานอย่างเข้มแข็ง

 5.2 ค(4) คณะฯจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยก าหนดในกล
ยุทธ์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การสนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาต่อ มีแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือตรวจสอบทักษะที่จ าเป็นเพ่ือความก้าวหน้า
ของต าแหน่งงานของบุคลากร และติดตาม ตรวจสอบ และช่วยเหลือในการยื่นขอก าหนด
ต าแหน่ง การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร และส่งเสริมความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ SA7 บุคลากรส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์สูง

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT

 5.2 ค(1) ไม่ชัดเจนว่าการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนเงินเดือน มีประสิทธิผลในการท าให้
เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างไร และไม่ชัดเจนว่า
การจัดการเรื่องเหล่านี้ส าหรับบุคลากรสายวิชาการต่างสังกัดที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะฯ 
ด าเนินการอย่างไร

 5.2 ค(2) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีกระบวนการที่เป็นระบบในการเรียนรู้และพัฒนาสนับสนุนความ
ต้องการพัฒนาตนเองและความต้องการขององค์กร เช่น แนวทางการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
กลุ่มและแต่ละระดับที่จะสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล และการพัฒนาตนเองตามความต้องการของบุคลากร ซึ่ง
จะช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้รองรับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันอนาคต 

 5.2 ค(3) ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้
และการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ เช่น การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
บุคลากร ทังนี้ การประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
ประชุม อบรม สัมมนา ยังไม่สามารถท าให้มั่นใจถึงประสิทธิผลของการประเมินดังกล่าว 
แนวทางที่เป็นระบบจะท าให้คณะฯ สามารถปรับปรุงวิธีการในการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน    
ระดับการประเมิน (band) = 2 
STRENGTHS

 6.1 ก(3) คณะฯ ร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือโดยใช้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและทักษะของ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการออกแบบหลักสูตร 
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 6.1 ข(1) คณะฯ ก าหนดตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ ความถี่ในการวัด (ตาราง 6.1-1) เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างานต่าง ๆ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT

 6.1 ก(1) ไม่ชัดเจนว่ามีวิธีการที่เป็นระบบในการก าหนดข้อก าหนดส าคัญ และไม่ชัดเจนว่าได้น า
ข้อมูลน าเข้าที่ส าคัญอ่ืน ๆ มาร่วมพิจารณาในการก าหนดข้อก าหนดส าคัญของหลักสูตร
และกระบวนการ เช่น นโยบายของประเทศ นโยบายของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการแข่งขัน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  ข้อมูลการตลาด ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อก าหนดของหลักสูตรและบริการจะสามารถสร้างคุณค่าแก่
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเพ่ิมศักยภาพของการแข่งขันของคณะฯ 

 6.1 ข(3) แม้ว่าคณะฯ ระบุว่าใช้ SIPOC model และ PDCA ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน แต่
ไม่ได้แสดงถึงวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างาน รวมถึงไม่ได้แสดงวิธีการที่เป็นระบบใน
การปรับปรุงหลักสูตรและบริการ ตลอดจนวิธีการลดความแปรปรวนของกระบวนการที่
ส าคัญในการเรียนการสอนและบริการ ซึ่งมีความส าคัญต่อการตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้รับบริการ

 6.1 ค ไม่ชัดเจนถึงวิธีการจัดการเครือข่ายอุปทานของคณะฯ โดยเฉพาะคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอนที่เหมาะสม
และตรงตามความต้องการอย่างไร มีแนวทางการตรวจสอบ ก ากับติดตามคุณภาพ และ
ประเมินการสอนของผู้สอนจากคณะที่เป็นคู่ความร่วมมืออย่างไร การด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ อาจช่วยให้องค์กรสามารถระบุโอกาสในการพัฒนา และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
คู่ความร่วมมือและพันธมิตร เพ่ือให้ช่วยยกระดับและปรับปรุงผลการด าเนินงาน

 6.1 ง คณะฯ ไม่ได้แสดงวิธีการที่เป็นระบบในการจัดการนวัตกรรม เช่น แนวทางการจัดเตรียม
และจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน ด้านบุคคล และด้านอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับสนับสนุนการ
จัดการด้านนวัตกรรม แนวทางที่ชัดเจนดังกล่าวอาจช่วยให้การพัฒนาโครงการด้าน
นวัตกรรมขององค์กรประสบความส าเร็จ

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
ระดับการประเมิน (band) = 2 
STRENGTHS

 6.2 ค(1) คณะฯ มีแนวทางในจัดการสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัย เช่น ก าหนด
นโยบายด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและผู้ก ากับดูแล การดูแลด้านความ
ปลอดภัยในอาคาร ระบบกล้องวงจรปิด การติดตั้งแสงสว่าง รวมถึงการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย ลดความสูญเสีย 
และส่งเสริมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

 6.2 ก คณะฯ ไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบ ในการควบคุมต้นทุนของการปฏิบัติการด้าน
หลักสูตรและบริการ เช่น การควบคุมต้นทุนของการผลิตบัณฑิตและการบริการ 
กระบวนการที่ท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในเวลาที่ก าหนด การลดอัตราการพ้นสภาพ
ของนักศึกษา การด าเนินการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการขององค์กรและความมั่นคงด้านฐานะทางการเงินในภาพรวม
ได ้

 6.2 ข คณะฯ ไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบ ในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลที่อ่อนไหวหรือ
ที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนและบุคลากร ข้อมูลขององค์กร รวมทั้งการทดสอบ
ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากภายนอก แนวทาง
ดังกล่าวจะช่วยป้องกันความสูญเสียและการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งการน า
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

 6.2 ค(2) ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่คณะฯ ก าหนดเพ่ือให้มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
โรคระบาด มีประสิทธิผลเพียงไรในการท าให้คณะฯ สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืน และด้านกระบวนการ  
ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

 7.1 ก ผลการด าเนินบางเรื่องมากกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มดี ได้แก่ ผลการประเมินการน า
ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไปใช้
ประโยชน์ (ข้อ 6) 

 7.1 ข(1) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่ท าได้มากกว่าเป้าหมาย ได้แก่ 
ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม (การประชุมวิชาการ) /การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ข้อ 10) ร้อยละของจ านวน
บทความของวารสารวิชาการ The New Viridian Journal of Arts, Humanities and 
Social Sciences ที่เผยแพร่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI (ข้อ 15) ความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ (7.2ก ข้อ 18) 

 7.1 ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน ที่ท าได้ดีและมีแนวโน้มดี ได้แก่ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาจาก
บัณฑิตวิทยาลัย (ข้อ 1) ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการด้านนวัตกรรมการเรียน
การสอนของอาจารย์ หลักสูตรพหุวิทยาการจากการสนับสนุนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อ 
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2) ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการจากการ
ด าเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อ 3)  

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

 7.1 ก,ข
(1) 

คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่ม
อ่ืนและด้านกระบวนการในหลายเรื่อง ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ เช่น อัตราการสอบผ่านของนักศึกษา อัตราการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา อัตราการได้งานท าของบัณฑิต 
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ เช่น อัตราการ
ลาออกของนักศึกษาหลักสูตรฯ ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการศึกษาของบัณฑิตของหลักสูตรฯ 
การจัดการระบบสารสนเทศ  

 7.1 ข(2) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เช่น 
อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัย อัตราบุคลากรที่ผ่านการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
อัตราการซ้อมแผนอัคคีภัย ผลลัพธ์ด้านกลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity 
Strategy)  

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า    
ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

 7.2 ก(1) คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ที่เป็นไปตาม
เป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดี เช่น ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะของนักศึกษา (ข้อ 4) ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนของ
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 แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ที่เป็นไปตามเป้าหมาย
และมีแนวโน้มที่ดี เช่น อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรจดหมายเหตุฯ ต่อจ านวน
รับเข้า (ข้อ 1) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อจ านวนรับเข้า 
(ข้อ 2)  
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 OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

 7.2 ก(1) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนบางเรื่อง เช่น 
ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ จ านวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 
(ตารางท่ี 4.1ก(1)) การติดตามผลลัพธ์ดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรปรับปรุงการด าเนินการได้
อย่างตรงประเด็น 

 7.2 ก(1) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์เทียบกับคู่เทียบ (3.1ข(2)) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
จากบัณฑิตวิทยาลัยจ าแนก ตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ และความ
พึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ ระบบ i-Thesis 

 7.2 ก(2) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่ครอบคลุมทุก
กลุ่ม เช่น ไม่ได้จ าแนกด้านความผูกพันของผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการแยกตาม
สาขาวิชา ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันของศิษย์เก่า และของพันธกิจสนับสนุนการ
วิจัย การแสดงผลลัพธ์จ าแนกตามกลุ่มและครอบคลุมทุกกลุ่ม อาจช่วยให้องค์กรมุ่ง
ปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือยกระดับความผูกพันของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน 

 
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร    
ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

 7.3 ก
(1),(2),(3) 

คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ที่เป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดี 
ได้แก่  ด้านขีดความสามารถและอัตราก าลั งบุคลากร  เช่น ผลการประเมินขีด
ความสามารถตามระบบการประเมินสมรรถนะของ มศก. ตามต าแหน่งงานบุคลากรสาย
บริหาร (ข้อ 2)  ผลการประเมินขีดความสามารถตามระบบการประเมินสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยตามต าแหน่งงานบุคลากรสายปฏิบัติการ (ข้อ 3)   ด้านบรรยากาศการ
ท างาน เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อความมั่นคงในการท างาน(ข้อ 
1)  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการด้านความ
ปลอดภัยในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย/ สภาพแวดล้อมทั่วไปในการท างาน (ข้อ 3)  ผล
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน (ข้อ 4)  ผล
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ (ข้อ 5)  ด้านความ
ผูกพันของบุคลากร เช่น ผลการประเมินความผูกพันในการปฏิบัติงาน (กลุ่มผู้บริหาร)/ 
(กลุ่มปฏิบัติการ) (ข้อ1)  ผลการประเมินความผูกพันต่อบัณฑิตวิทยาลัย/องค์กร (กลุ่ม
ผู้บริหาร)/ (กลุ่มปฏิบัติการ) (ข้อ 7)  ด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย (ข้อ 1)  ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน (ข้อ 7) 
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 OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

 7.3 ก(1) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากรในหลายเรื่อง 
เช่น จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาและขีดความสามารถของคณาจารย์ของคณะคู่ความ
ร่วมมือที่ร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ ผลลัพธ์ในเรื่องดังกล่าวอาจช่วย
ให้องค์กรมั่นใจได้ว่ามีอัตราก าลังเพียงพอต่อการบรรลุพันธกิจและมีความสามารถในการ
แข่งขัน 

 7.3 ก(3) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรในหลายเรื่อง เช่น อัตราการคงอยู่ 
การขาดงาน ข้อร้องเรียน ของบุคลากรทุกกลุ่ม รวมถึงไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพัน
ของคณาจารย์ของคณะคู่ความร่วมมือที่ร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ 
ผลลัพธ์ในเรื่องดังกล่าวอาจช่วยระบุโอกาสในการยกระดับความผูกพันของบุคลากรและ
คณาจารย์ของคณะคู่ความร่วมมือ และส่งเสริมค่านิยม Relationship ขององค์กร 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร    
ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

 7.4 ก(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารของผู้น าระดับสูงและการสร้างความผูกพันที่ท าได้ดี และมี
แนวโน้มดี ได้แก่ ผลการประเมินของบุคลากรต่อการสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความ
เข้าใจทิศทางขององค์กร/ต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีเพ่ือสร้างความผูกพันร่วมมือทั่วทั้ง
องค์กร  ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้น า ภาพรวมการด าเนินงานบริหารคณะฯ ที่
สอดคล้องหลักธรรมภิบาล การสร้างความผูกพันเพ่ือให้บุคลากรสร้างผลการด าเนินงานที่
ดีของผู้บริหารคณะ การสื่อสาร ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้
ผู้บริหาร และประชาคมได้เข้าใจอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 7.4 ก(2) ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบในการก ากับดูแลองค์กรที่ท าได้ดีกว่าเป้าหมาย และมี
แนวโน้มดี ได้แก่ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ผลการประเมิน
การท าหน้าที่ของคณบดี (ข้อ14-24 ตาราง7.4ก-1) 

 7.4 ก(3) ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ ที่ท าได้ดีกว่า
เป้าหมาย และมีแนวโน้มดี ได้แก่ ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญา
โท/ปริญญาเอกท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 7.4 ก(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ที่ท าได้ดีกว่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มดี 
ได้แก่ ร้อยละของจ านวนผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ผ่านการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิผลของผู้บริหารคณะ  

 7.4 ก(5) ผลลัพธ์ด้านความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชน  ท าได้ดีกว่าเป้าหมาย และมี
แนวโน้มดี ได้แก่ ผลการประเมินเฉลี่ยการน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบริการ
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วิชาการ/ โครงการท านุบ ารุงฯ ไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินเฉลี่ยความรู้เพ่ิมขึ้นจาก
การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/โครงการท านุบ ารุงฯ  

 

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

  7.4 ก(1) คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ผลการประเมินการ
รับรู้และความเข้าใจของคณะ/อาจารย์ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ข้อ 10)  ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของ
อาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ข้อ 11)  ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  (ข้อ 12)  ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  (ข้อ 13) 

 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์    
ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

 7.5 ข ผลลัพธ์ด้านการบรรลุความส าเร็จของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ท าได้ตามเป้าหมาย 
และมีแนวโน้มดี ได้แก่ ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ ร้อยละ
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปี ร้อยละความส าเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
    OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

 7.5 ก(1) ผลลัพธ์ด้านการเงินที่ยังท าได้ไม่ดี และไม่เห็นแนวโน้มที่ดี ได้แก่ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อ
รายรับ 

 7.5ก(1) องค์กรไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการเงินที่ส าคัญหลายเรื่อง เช่น รายได้จาก
การด าเนินการตามพันธกิจและแยกตามสาขาวิชาของหลักสูตรพหุวิทยาการ ส่วนก าไร
จากการด าเนินการ สัดส่วนการใช้จ่ายตามพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กร (ตารางที่ 4.1ก(1)) 
ผลลัพธ์ดังกล่าวจะสะท้อนถึงความม่ันคงขององค์กร                                                                                                                                          

 7.5ก(2) องค์กรไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการตลาด เช่น สัดส่วนการตลาดของหลักสูตรพหุวิทยาการ
แยกตามสาขาวิชา ผลลัพธ์ด้านการตลาดเทียบกับคณะคู่เทียบ ท าให้องค์กรไม่ทราบส่วน
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 แล้วจึงท าการแปลผลออกมาเป็นระดับการประเมินในภาพรวม ไม่ได้เป็นการน า
ระดับการประเมินรายหัวข้อ (Item Band) มาเฉลี่ยรวมกันแต่อย่างใด  
 

4. ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factors)  
 

หัวข้อ ข้อมูล 
1. หลักสูตรและ
โปรแกรม
การศึกษา 

1)บริการ: จัดท าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก 43 หลักสูตร ปริญญาโท 66 
หลักสูตร) , การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การคัดเลือกนักศึกษา , การท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ), การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรพหุวิทยาการ) สาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุ และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม และสาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 

2. วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม พันธกิจ 

วิสัยทัศน์  : เป็นองค์กรที่บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั้ง 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. 
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ 3. 
สนับสนุนการวิจัย 4. บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. สมรรถนะหลัก ก ากับ ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาและมาตรฐานสากล (AUN-QA) 

4.วัฒนธรรม
องค์กร 

เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือในการท างานอย่างเข้มแข็ง 

5. บุคลากร สายวิชาการ ปริญญาเอก 1 คน สายสนับสนุนวิชาการ (ข้าราชการ พนักงานประจ า 
พนักงานชั่วคราว) วุฒิปริญญาโท (3,12,3) ปริญญาตรี (2,4,4) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
สถานะลูกจ้าง 2 คน รวม 31 คน 
ปัจจัยส่งเสริมความผูกพัน คือ 1)ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน มี
ความชัดเจน ภาระงาน และปริมาณงาน มีความเหมาะสม 2)บรรยากาศการท างานดี 
เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการท างาน 3) การมีส่วนร่วม และมีความ
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หัวข้อ ข้อมูล 
เข้าใจในการจัดท านโยบายและแผนงาน การถ่ายทอด และการน าไปปฏิบัติ  4) 
สภาพแวดล้อมในการท างานมีความเหมาะสม เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยอย่าง
เพียงพอ มีความปลอดภัย 5) มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

6. สินทรัพย์ พ้ืนที่ 3 แห่ง คือ 1)อาคาร 50 ปี พระราชวังสนามจันทร์ 2)อาคารส านักงาน อธิการบดี 
ตลิ่งชัน กทม. 3)อาคารส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าส านักงานและห้องปฏิบัติการคลินิกระบบ iThesis จ านวน 68 เครื่อง 
มี server ส ารองข้อมูล เป็นต้น 

7. กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

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 ค าสั่งมหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง  
2) การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ของมศก. ที่เก่ียวข้อง 
3) การวิจัย: แนวปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และประกาศ มศก. เรื่อง การวิจัย จรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์และใน
สัตว์ทดลอง  
4) การบริหาร: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ พ.ร.บ. 
มศก. พ.ศ. 2559, พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่  เกี่ยวข้องกับการเงิน งบประมาณของ
กระทรวงการคลัง/ กรมบัญชีกลาง/ มศก., ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552  

8. โครงสร้าง
องค์กร 

สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีก ากับ ดูแลบัณฑิตวิทยาลัยระดับนโยบายผ่านสภา
วิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) คณบดีเป็นผู้น าสูงสุด มี
คณะกรรมการของส่วนงานคือ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (กปบฑ) , 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย (กบบฑ) มีรองคณบดี 2 ฝ่าย ( ฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
เลขานุการคณะ ก ากับส านักงานคณบดี (งานบริหารทั่วไป และงานบริหารและพัฒนา
วิชาการ) 

9. ผู้เรียน ลูกค้า  1. ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ (ลูกค้าปัจจุบัน, ลูกค้าอนาคต) 
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หัวข้อ ข้อมูล 
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

2. คณะที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 4. 
ผู้รับบริการ/ชุมชน สังคม 5. ผู้ใช้บัณฑิต (ภาครัฐและเอกชน) 

10. ความต้องการ 
และความคาดหวัง 

1.1 ลูกค้าปัจจุบัน(นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ): หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานสากล AUN-QA, การพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านต่าง ๆ 
ทุนสนับสนุน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ , แหล่งฝึกปฏิบัติงาน, การบริการที่ดี ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา  
1.2 ลูกค้าอนาคต(บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี): สถาบันมีชื่อเสียง และ
คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญตรงกับสาขา, หลักสูตรมีความทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร, น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการท างานและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน  
2.คณะที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: การบริการที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา  
3.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ: การบริการที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา  
4. ผู้รับบริการ/ชุมชน สังคม: การบริการ/ฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนา
ชุมชน สังคม  
5. ผู้ใช้บัณฑิต (ภาครัฐและเอกชน): บัณฑิตมีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ น า
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและแก้ไขปัญหา มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง (life-long learning) การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ดี  

11. ผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือและ
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้ส่งมอบ บทบาทในระบบงาน ข้อก าหนด 
คณะคู่ความร่วมมือ 
ได้แก่ คณะจิตรกรรม 
ประตมิากรรมและ
ภาพพิมพ์, คณะ
โบราณคดี, คณะ 
อักษรศาสตร์ และ 
คณะวิทยาศาสตร ์

ความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิต หลักสตูรศลิปศาสตรม
หาบัณฑติ 

การจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน หลักสตูร และ
มาตรฐานสากล AUN-QA 

ผู้ส่งมอบ ได้แก่ 
บริษัทแฟคเกอร 

ดูแลและบ ารุงรักษาระบบ 
iThesis 

ข้อก าหนดในสัญญาจ้าง 

ทคบร. *1/ สคบท.*2 ร่วมกันเสนอแนวทางการ
พัฒนาการจัด การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

แนวปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

 

12. ล าดับในการ
แข่งขัน 

ไม่มีการจัดล าดับของบัณฑิตวิทยาลัย  ก าหนดคู่เทียบคือ 
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หัวข้อ ข้อมูล 
1) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ประเด็น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจา
กบฑ. จ าแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ ระบบ ithesis  
2) บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.) ประเด็น จ านวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับเข้า  

13. การ
เปลี่ยนแปลง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

การสร้าง/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนอง ต่อความต้องการของชุมชน/ผู้เรียน  
การจัดการศึกษาท่ีหลากหลายทั้งแบบให้ปริญญาและแบบสะสมหน่วยกิต  
สนับสนุนอาจารย์ที่เป็นคู่ความร่วมมือในหลักสูตรพหุวิทยาการสร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง
และความมีชื่อเสียงด้าน วิชาการ Academic Reputation  
การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
จ านวน ประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลกระทบต่อผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
การจ้างงานโดยไม่ใช้ปริญญา  
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
ความต้องการการศึกษาหลังปริญญา  
การด าเนินการตามนโยบายของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบาย Thailand 4.0  

14. แหล่งข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบที่
ส าคัญ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.) 

15. ความท้าทาย
และความ
ได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) 

การ
สนับสนุน
การจัด 
การศึกษา
ระดับ 
บัณฑิตศึกษา
ของคณะ 

SC-1 การบริหารจัดการและการ
จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศเป็นระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  
SC-2 การสรา้งระบบและฐานข้อมูล
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา ได้แก่ - ระบบรับสมคัร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ - ระบบ
แจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษา เกณฑ์
มาตรฐาน ระเบยีบ ข้อบังคับ และ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง - ระบบจดัท า
ค าสั่งคณะกรรมการสอบประมวล
ความรอบรู้ สอบวัด คุณสมบตัิ สอบ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ - 
ฐานข้อมูลแหล่งทุนอุดหนุนการท 
าวิทยานิพนธ์ - ฐานข้อมูลการตีพมิพ์
เผยแพร่วิทยานิพนธ์  

SA-1 ส านักดิจิทัลและเทคโนโลยขีอง
มหาวิทยาลยั สนับสนุนการจดัท าระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และพื้นท่ีในการ
จัดเก็บข้อมลู 
SA-2 มีระบบการบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์แบบ ออนไลน์ (iThesis) 
ส่งเสริมทักษะการใช้ เทคโนโลยีของ
นักศึกษา  
SA-3 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง โดยเฉพาะ
ทางด้านศิลปะ ท าให้มผีู้สนใจเข้าศึกษา
ต่อในระดับ บัณฑิตศึกษา  
SA-4 มีข้อบังคับสนับสนุนการจัด
การศึกษาระบบ คลังหน่วยกิต สามารถ
เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี และบคุคล
ทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาหรือหลักสตูร 
ฝึกอบรมในหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา 
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หัวข้อ ข้อมูล 
SC-3 นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษามี
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี  
SC-4 จ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาลดลง 

หลักสตูรพหุ
วิทยาการ  

SC-5 ผลการประเมินหลักสตูรพหุ
วิทยาการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสากล 
AUN-QA (> 4) 

SA-5 หลักสูตรพหุวิทยาการมีการบูรณา
การด้าน ศลิปะ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  
SA-6 คณาจารย์จากคณะคู่ความมือมี
ความรู้ ความสามารถในการจดัการการ
เรียนการสอนใน หลักสูตรบูรณาการ 

บุคลากร  
 

SC-6 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านระบบสารสนเทศ 

SA-7 บุคลากรส่วนใหญ่มีคณุวุฒิ
การศึกษาสูงกว่า ระดับปรญิญาตรีและมี
ประสบการณ์สูง 

ความ
รับผิดชอบ  
ต่อสังคม 

SC-7 สนับสนุนนโยบาย Green 
Campus ของมหาวิทยาลัย 

SA-8 มีแผนกลยุทธ์ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Green campus) 

 

16. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

SIPOC model, PDCA และ KM มาใช้ในการปรับปรุงผลการด าเนินการของกระบวนการ
ท างานหลักกระบวนการสนับสนุน และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็น เลิศ (EdPEx) และ AUN-QA มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพขององค์กร 
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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 าแนวทางท่ีเป็นระบบไปถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย  
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา  
I :  ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน แต่ละส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ 

10%,15%, 
20% หรือ25% 

(Band 2) 

A: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางท่ีเป็นระบบท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อ  
D: การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือหน่วยงานซ่ึงเปน็

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อน้ัน  
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแบบพื้น ๆ  
I : มีแนวทางท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกัน

แก้ปัญหา 

30%, 35%, 
40%หรือ 45% 

(Band 3) 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 

L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคัญ  
I : แนวทางเริ่มมีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของสถาบัน ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การและ

เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

50%,55%, 
60% หรือ 65% 

(Band 4) 
 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางส่วนหรือบาง

หน่วยงาน  
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ ซ่ึง

รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท่ีส าคัญ  
I : แนวทางมีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของสถาบัน ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การ 

และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

70%,75%, 
80% หรือ 85% 

(Band 5) 
 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างของการปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญ  
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ ซ่ึง

รวมถึงการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์และการเรียนรู้ระดับองค์การ  

I : แนวทางมีบูรณาการกับความต้องการของสถาบัน ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การ
และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ  

90%, 95% 

หรือ 100% 

(Band 6) 
 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์  

D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน  

L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้ในระดับองค์การผ่าน
การสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้ท่ัวท้ังองค์การในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมท่ัวท้ังองค์การ อันเป็นผลเน่ืองมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน  

I : แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของสถาบันท้ังในปัจจุบันและอนาคตตามท่ีระบุไว้ในโครง
ร่างองค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
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ตาราง 2 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด ส าหรับหมวด 7 (Item Band)

คะแนน ค าอธิบาย 

0% หรือ5% 

(Band 1) 
Le: ไม่มีการรายงานผลการด าเนนิการของสถาบัน และ/ หรือมผีลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ 
T: ไม่มีการรายงานข้อมลูที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมลูที่แสดงแนวโนม้ในทางลบ 

C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทยีบ 

I : ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  
10%,15%, 20% 

หรือ25% 

(Band 2) 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่องที่ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ และเริ่มมีระดับผลการด าเนินการทีด่ีในบางเรือ่ง 

T: มีการรายงานแนวโนม้ของข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ 

C: แทบไม่มี หรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรยีบเทียบ  
I : มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความส าคญัต่อการบรรลุพนัธกิจของสถาบัน  

30%, 35%, 
40%หรือ 45% 

(Band 3) 

Le: มีการรายงานถึงระดบัผลการด าเนินการทีด่ีในบางเรื่องที่ส าคญัต่อสถาบันตามที่ระบไุว้ 
ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

T: มีการรายงานแนวโนม้ของข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมลูส่วนใหญ่ทีแ่สดงนั้นมีแนวโนม้ที่ดี  
C: เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
I : มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความส าคญัต่อการบรรลุพนัธกิจของสถาบัน 

50%,55%, 60% 
หรือ 65% 

(Band 4) 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มีความส าคัญต่อสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความส าคัญตอ่การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

C: ผลการด าเนินการในปัจจุบนัในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตวัเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ
เทียบเคียง  

I : มีการรายงานผลการด าเนนิการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ตลาด และกระบวนการ 

70%,75%, 80% 
หรือ 85% 

(Band 5) 

Le: มีการรายงานผลการด าเนนิการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ ่

T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอยา่งต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

C: มีการเปรยีบเทียบแนวโน้มและระดับผลการด าเนินการในปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือส่วนมากกับ
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น าในเรื่องต่าง ๆ และมีผลการ
ด าเนินการทีด่ีมาก 

I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคญัเป็นส่วนใหญเ่กี่ยวกับผูเ้รียน ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   

90%, 95% 

หรือ 100% 

(Band 6) 

Le: มีการรายงานผลการด าเนนิการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคญัต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็นส่วน
ใหญ่ 

T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดไีว้ไดอ้ย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

C: แสดงถึงความเป็นผู้น าในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง 

I : มีการรายงานผลการด าเนนิการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับผูเ้รียน 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบตัิการ   
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ตาราง 3 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Band)
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ตาราง 4 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของผลลัพธ์ (Overall Band)


