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1. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและการใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจประเมิน  

1.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 

เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาของคณะ/หน่วยงานที่น าเกณฑ์ EdPEx มาใช้พัฒนาหน่วยงานของ

ตนเองมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเพ่ือให้หน่วยงานได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ตลอดจน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานในภาพรวม  

1.2 การใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจประเมิน 

รายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากข้อสังเกตและแนวคิดโดยรวมของคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกระบวนการกลั่นกรอง 3 

ขั้นตอน (Individual Report, Consensus Review และ Site Visit Review) รายงานจะไม่น าเสนอประเด็น

ที่ท่านพึงกระท า และ/หรือวิธีการที่พึงกระท า และอาจไม่ครอบคลุมในทุกพันธกิจของส่วนงาน  

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับจุดเด่นและแนวปฏิบัติที่ดีของส่วนงาน ขอท่านได้โปรดร่วมชื่นชม 

แสดงความยินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคลากรที่ร่วมสร้างความส าเร็จนี้  

อย่างไรก็ตาม ท่านและคณะผู้บริหารสามารถเลือกใช้ข้อมู ลจากการสังเกตและวิเคราะห์ของ

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ นี้ เป็นแนวทางในการวางแผนและด าเนินการในระยะต่อไปได้ โดยขอให้ท่านได้

โปรดน าจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการพัฒนาให้ส่วนงานมีการด าเนินการที่เป็นเลิศในส่วน

นี้ต่อไป และพิจารณาโอกาสที่พึงพัฒนา โดยการน ามาจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงเป็น

ล าดับต่อไป และมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านและทีมผู้บริหารจะใช้รายงานการตรวจประเมินฉบับนี้

เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในรอบเวลาถัดไป   

สุดท้ายนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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2 บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme) 
Key Themes: Management Process 
ก. จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดีในส่วนกระบวนการด าเนินงานขององค์กร 

 ผู้น าระดับสูงของคณะฯ และบุคลากรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการคณะฯ โดยมีการให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดของเกณฑ์ EdPEx ให้บุคลากรในหลายส่วนงานน าแนวทางไปปรับปรุง
การปฏิบัติงาน  อีกทั้งคณบดีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้อย่างจริงจัง  
โดยอาสาสมัครเป็นผู้ตรวจประเมิน EdPEx ของมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึง Role Model Behavior 
ตามค่านิยม Visionary Leadership ของเกณฑ์ EdPEx  

 คณะฯ เริ่มน ามุมมองเชิงระบบมาใช้ในการก ากับดูแลและบริหารสถาบัน ในหลายกระบวนการ เช่น 
การก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม การวางแผนกลยุทธ์  การรับฟังเสียง สารสนเทศและจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีในปัจจุบัน การด าเนินการดังกล่าว อาจช่วยในการ
บริหารจัดการคณะฯ ให้เป็นแบบองค์รวม เพ่ือให้บรรลุพันธกิจ มีความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนาไปสู่การมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

 ระหว่างการด าเนิน Site Visit คณบดีและผู้น าระดับสูงหลายท่านได้รายงานเพ่ิมเติมตัวอย่างการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ Fact Base โดยใช้ประโยชน์จาก Feedback Report ที่ได้รับมาพัฒนา
แนวทางทีค่ณะฯ ใช้ในการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ที่สะท้อนให้เห็นถึงคณะฯ มีระดับ Maturity 
ที่สูงกว่าตามที่รายงานใน OPR   

  ข. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการด าเนินงาน 

 คณะฯ มีโอกาสในการพัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการคณะฯ ให้เป็นระบบในหลายด้าน เช่น 
วิธีการที่ผู้น าระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้น าและท าให้คณะฯ มีความยั่งยืน การประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม วิธีการติดตามข้อมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงานประจ าวัน
และการด าเนินการโดยรวมของคณะฯ การจัดระบบการท างานและบริหารบุคลากรเพ่ือให้งาน
บรรลุผล  การจัดการเครือข่ายอุปทาน การควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ วิธีการที่เป็น
ระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยในการบริหารจัดการคณะฯ ให้เป็นแบบองค์รวม เพ่ือให้บรรลุพันธกิจ 
มีความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบคุณค่าให้กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

 คณะฯ มีโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงการถ่ายทอดแนวทางเพ่ือน าไปปฏิบัติในกระบวนการที่ส าคัญ
ส่วนใหญ่ เช่น กระบวนการถ่ายทอดค่านิยมไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร กระบวนการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ส าคัญของพันธกิจไปสู่แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั่วทั้งองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความผูกพันกับผู้ เรียนและลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง
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กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของคณะฯ ในอนาคต 
การถ่ายทอดแนวทางเพ่ือน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และท่ัวถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจช่วย
ท าให้บรรลุผลลัพธ์และเป้าหมายที่ส าคัญของคณะฯ  

 ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญหลายเรื่อง เช่น 
การทบทวนประสิทธิผลของวิธีการก าหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมไปยังบุคลากร ผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่ส าคัญ รวมถึงคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและผู้ส่งมอบหลัก การทบทวน
ประสิทธิผลของการก ากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ การทบทวนประสิทธิผลของการสร้างประโยชน์
ให้สังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ การทบทวนประสิทธิผลของการจัดท ากลยุทธ์ที่พิจารณาถึง
การตัดสินใจในเรื่องระบบงาน การแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการที่พิจารณาการใช้
ประโยชน์จากพันธมิตร ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ การทบทวนประสิทธิผลของการรับฟังและสร้าง
สัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนทั้งในปัจจุบันและที่พึงมีเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้
ตอบสนองให้เกินความคาดหวังและเหนือกว่าคู่เทียบ/คู่แข่ง กระบวนการสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร การทบทวนประสิทธิผลของการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและบริการและ
กระบวนการท างานที่ส าคัญ การทบทวนกระบวนการอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงกระบวนการที่
ส าคัญอาจช่วยตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิผล 

Key Themes: Organization Results 
ค. จุดเด่นในหมวดผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ  

 คณะฯ เริ่มแสดงผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการ ผลลัพธ์ด้านลูกค้า ผลลัพธ์ด้าน
บุคลากร ผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ด้านงบประมาณ ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจช่วยคณะฯ 
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง 

ง. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมี
ความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ 

คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญที่สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการหลาย
ด้าน เช่น ผลลัพธ์ที่สะท้อนการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการท างานที่ส าคัญ ผลลัพธ์ที่
สะท้อนประสิทธิผลของการจัดการระบบความปลอดภัย และการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน ผลลัพธ์ที่สะท้อนประสิทธิผลของการจัดการเครือข่ายอุปทาน ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม
อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร ผลลัพธ์ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างานที่แสดงถึงสุขภาวะ (Health) ของบุคลากร ความมั่นคง (Security) 
รวมทั้งการให้บริการและสิทธิประโยชน์  ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น าที่แสดงถึงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการพัฒนา  ผลลัพธ์ที่สะท้อนประสิทธิผลการสื่อสารของผู้น าระดับสูงเพ่ือสร้างความผูกพัน
กับบุคลากร คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน  ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการ
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ก ากับดูแลทางด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ  ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ  
ผลลัพธ์ด้านการบรรลุความส าเร็จของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การแสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญอย่างครบถ้วน อาจ
ช่วยสะท้อนปัญหาในการด าเนินการและโอกาสในการพัฒนาคณะฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ 
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3. รายละเอียดของจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ 

หมวดที่ 1 การน าองค์กร 

หัวข้อ 1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง  (Band 3, 30%) 

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง    

จุดแข็ง 

 1.1 ก(1) ผู้น าระดับสูงมีการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่าน
กระบวนการ S-E-A-R-C-H ที่ช่วยให้สามารถก าหนดสมรรถนะหลัก 3 ประการ ได้แก่ Academic 
Support , Internationalization และ Diversity วิเคราะห์ร่วมกับความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ามาปรับปรุงจนได้วิสัยทัศน์ของคณะคือ “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศ
ของประเทศทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และค่านิยมคือ “เคารพร่วมใจบนความหลาย
หลาย” (In diversity we respect and collaborate)”  และท าการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยม
ไปยังบุคลากร นักศึกษา คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ได้ปรับปรุงจาก
การประเมินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมในครั้งก่อนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น การ
ด าเนินการดังกล่าว ช่วยให้บุคลากร ลูกค้าปัจจุบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและทราบถึงวิสัยทัศน์ของ
คณะฯ และทิศทางของคณะฯ เพ่ือที่จะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนให้คณะด าเนินการตาม
พันธกิจและบรรลุวิสัยทัศน์ได้ 

 1.1 ข คณะฯ รายงานมีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยัง นักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ชาวไทย 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ประชาคมในมหาวิทยาลัย เครือข่ายหรือคู่ความร่วมมือ 
บุคคลภายนอกและสังคมตามตารางที่ 1.1 และได้มีการน ามาทบทวน ปรับปรุงเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย ที่
ต้องการสื่อสารมากขึ้น 

 1.1 ค(1) คณะฯ เริ่มมีแนวทางการสร้างสภาวะแวดล้อมเพ่ือความส าเร็จ โดยคณบดีเลือกทีมบริหารที่
แตกต่างหลากหลาย มีความแตกต่างทางประสบการณ์ จาก 12 สาขาวิชา และรับฟังความคิดเห็นจาก
กลุ่มที่แตกต่างหลากหลาย ตามค่านิยมของคณะฯ และมีการเดินสายหารือกับสาขาวิชา เพ่ือน าเสนอ
แผนแม่บทของการรวมหลักสูตรเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติ
ที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ได้   

โอกาสการพัฒนา 

 1.1 ก(2) คณะฯ ได้รายงานกฎหมาย ระเบียบ หลักการและวิธีการในการก ากับดูแลองค์กร เช่น การ
จัดการต่อข้อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อการท างานของคณบดี แต่ไม่เห็นชัดถึงบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของผู้น าระดับสูงในการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม การด าเนินการดังกล่าวท าให้
บุคลากร นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความมั่นใจในในการด าเนินงานของคณบดีและผู้บริหารที่
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มุ่งม่ันต่อการส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของคณะฯ  

 1.1 ข ผู้น าระดับสูงมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายกับบุคลากรสายวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย แต่ไม่ชัดเจนถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้น าระดับสูงในการสื่อสารด้วยตนเอง ไม่ชัดเจนว่า
มีกระบวนการทบทวน ปรับปรุง เรียนรู้เรื่องการสื่อสารของผู้น าระดับสูงอย่างไร อีกทั้งยังไม่เห็น
แนวทางในการสื่อสารกับกับลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ (เช่น บุคลากรสายสนับสนุน ผู้รับบริการวิชาการ 
ผู้ปกครอง ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ นักศึกษาต่างคณะ) ที่ชัดเจน เช่น การสื่อสารตามที่รายงานใน
ตารางที่ 1.1 ยังเป็นการแจ้งข่าวสารเพื่อทราบ (Inform) มากกว่าเป็นการสื่อสารเพ่ือสร้างความผูกพัน 
(Communicate to Engage)  การด าเนินการดังกล่าวอาจช่วยส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร และ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ซึ่งอาจสามารถส่งเสริมผลการด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้นของคณะฯ ได ้

 1.1 ค(1) ไม่ชัดเจนผู้น าระดับสูงของคณะฯ ด าเนินการด้วยตนเองอย่างไรในการสร้างสภาวะแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อความส าเร็จของสถาบัน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เช่น การมีส่วนร่วมในการจัดท ากลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ที่สนับสนุนการบรรลุพันธกิจ การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในการ
สร้างความผูกพันกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และบุคลากร การติดตามปรับปรุงรอบเวลาของการด าเนิน
โครงการและกระบวนการที่ส าคัญเพ่ือสร้างความคล่องตัวของสถาบัน เป็นผู้ริเริ่มในการเรียนรู้สิ่ง 
ใหม่ ๆ และสร้างโอกาสในการปรับปรุงเสมอ เป็นต้น ที่สร้างความยั่งยืนให้กับคณะฯ 

 1.1 ค(2) ไม่พบการด าเนินการที่ชัดเจน ในการแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติที่จะท าให้
บรรลุวิสัยทัศน์ เช่น การติดตามผลการด าเนินงานของแผนเชิงกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน ไม่พบ
แนวทางท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ผู้น าระดับสูงมีส่วนร่วมหรือบทบาทที่ท าให้เกิดการปฏิบัติการ
อย่างจริงจัง (มีรายงานแต่กิจกรรม แต่ไม่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในการตอบค าถามเกณฑ์ใน
ระดับ Multiple) เป็นต้น การทบทวนแผน การมอบหมายงานเพ่ือการปรับแผนเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การด าเนินการดังกล่าวอาจช่วยให้คณะ สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการแข่งขัน น าไปการพัฒนาระบบการน าองค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้ 

หัวข้อ 1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Band 2, 20%) 

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

จุดแข็ง 

 1.2 ก(1) คณะฯ รายงานระบบการก ากับดูแลองค์กรและกลไกการประเมินผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจ (ตาราง 1.4) เช่น การก ากับด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตร การก ากับด้านการเงิน โดยการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบบัญชีหรือระบบการเงิน 
และการก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยประเมินความส าเร็จของแผน และมีการ
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ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการก ากับดูแล การด าเนินการดังกล่าวอาจส่งเสริมความเชื่อมั่นของ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะฯ 

 1.2 ข(2) คณะฯ เริ่มมีแนวทางการที่จะด าเนินงานเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม เช่น มีการ
รวบรวม เผยแพร่ และก ากับติดตามให้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎระเบีียบ จรรยาบรรณอาจารย์ 
ตามกระบวนการ (ภาพ 1.3) โดยมีการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และอย่างมีจริยธรรม
ตามกลุ่มต่าง ๆ (ตามตาราง 1.6) มีช่องทางการร้องเรียน หรือแนวทางการก ากับดูแล หากมีการ
ประพฤติผิดในกลุ่มต่างๆ ที่แตกต่างกันไป มีการก าหนดหน่วยงานที่ก ากับดูแลและก าหนดตัวชี้วัด 
การมีแนวทางดังกล่าว อาจช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการน าองค์กรและช่วยส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานของคณะฯ เกิดความเชื่อม่ันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความม่ันใจจากสังคม 

โอกาสการพัฒนา  

 1.2 ก(2) คณะฯ มีรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการ
ประเมินคณบดี ที่ก ากับดูแลโดยสภามหาวิทยาลัย ที่รายงานไว้ในข้อ 1.1 ก(2) แต่ไม่พบแนวทางที่
ชัดเจนที่ใช้ในการประเมินผลของคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร เช่น ไม่พบว่ามีแนวทางในการ
ก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการก ากับดูแลองค์กร และไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการทบทวน 
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของผู้น าระดับสูง และคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร ที่ตอบสนอง SC7 
การมีแนวทางที่ชัดเจนจะช่วยให้คณะฯ ติดตามผลการด าเนินงานของผู้น าและคณะกรรมการก ากับ
ดูแลคณะ ให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้คณะประสบความส าเร็จในเรื่องต่าง ๆ และ
บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ได้ 

 1.2 ข(1) คณะได้รายงานกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ (ตารางที่ 1.5) แต่ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่คณะใช้ในการท าให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรอง
คุณภาพ เช่น  ไม่พบกระบวนการก าหนดตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญที่คณะฯ ใช้เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพที่ก าหนด รวมถึงไม่ชัดเจน
ว่ามีกระบวนการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมที่มีต่อการปฏิบัติการในด้านหลักสูตร การ
วิจัย และการบริการวิชาการ ในปัจจุบันและอนาคต และวิธีจัดการกับผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น
จากหลักสูตร บริการฯ และการปฏิบัติการของคณะฯ เป็นต้น ที่แสดงถึงคณะฯ มุ่งเน้นเรื่องคุณธรรม
และประโยชน์ต่อสังคมไทย การมีกระบวนการดังกล่าวอาจช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ 
บรรลุพันธกิจได้ 

 1.2 ค(1) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ สร้างประโยชน์ให้สังคม เช่น การ
ก าหนดกลไกการจัดโครงการที่คณะฯ ด าเนินการ ไม่ชัดเจนถึงที่มาที่ไปของโครงการต่าง ๆ ที่คณะได้
ด าเนินการ (ตารางที่ 1.6) ไม่ชัดเจนว่าโครงการจะสามารถสร้างความผาสุกและประโยชน์แก่สังคมได้
อย่างไร และโครงการเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าวันของคณะฯ อย่างไร เป็นต้น 
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การมีแนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อความท้าทายด้านนโยบาย
และแนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมยังไม่ชัดเจน (SC9) 

 1.2 ค(2) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนส าคัญ ของ
คณะฯ เช่น ยังไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่ใช้ในการก าหนดชุมชนส าคัญ และไม่เห็นชัดเจนว่าคณะฯ มี
วิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างไร ที่ตอบสนอง SC9
เช่น การก าหนดนโยบายและเรื่องที่คณะจะเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ
หลักของคณะฯ ในการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญในด้าน สังคม หรือภาษา วิธีการที่เป็นระบบในเรื่อง
ดังกล่าวอาจช่วยส่งเสริมการด าเนินการตามพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่ตรงตาม
สมรรถนะหลัก รวมทั้งอาจช่วยให้คณะฯ ได้ใช้สมรรถนะหลักของคณะฯ สร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนที่ส าคัญอย่างจริงจัง 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 

หัวข้อ 2.1 การจัดท าแผนกลยุทธ์ (Band 2, 25%) 

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์  

จุดแข็ง 

 2.1 ก(1) คณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดท ากลยุทธ์ของคณะฯ ตามภาพ 2.3 พร้อมทั้งมีการ
ปรับปรุงกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ (ตาราง 2.2) และการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ 
(ตาราง 2.3) และปรับปรุงวิธีการด าเนินการ ส่งผลให้คณะสามารถจัดท าแผนกลยุทธ์แล้วเสร็จในเดือน
กุมภาพันธ์ การมีแนวทางดังกล่าวอาจจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผนกลยุท ธ์ที่
ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ ให้ไปสู่
ความส าเร็จในอนาคต 

 2.1 ก(3) คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ เช่น มีการก าหนดข้อมูลข้อมูลเชิงนโยบาย ข้อมูลจากการประเมินผลแผนกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์ SWOT ข้อมูลจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการน าผลจากการวิเคราะห์
ความท้าทายความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ มาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การด าเนินการ
ดังกล่าว อาจท าให้คณะฯ ได้สารสนเทศที่ช่วยให้การจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อความได้เปรียบ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล  

โอกาสการพัฒนา  

 2.1 ก(2) ไม่พบแนวทางที่ชัดเจนเป็นระบบที่คณะฯ ใช้ในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม และไม่
ชัดเจนว่ากระบวนการจัดท ากลยุทธ์โดยการวิเคราะห์ความได้เปรียบ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและผลได้ผลเสีย สามารถท าให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไร การมีแนวทาง
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ดังกล่าวอย่างเป็นระบบอาจช่วยให้คณะฯ เพ่ิมโอกาสในด้านการสร้างงาน “วิจัยและนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก” ที่ก าหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตาราง 2.8) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้ 

 2.1 ก(4) ไม่พบแนวทางที่คณะฯ แสดงถึงวิธีการตัดสินใจที่ค านึงถึงการก าหนดระบบงานที่
กระบวนการส าคัญที่จะให้ผู้ส่งมอบจากภายนอกและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการด าเนินการ  
รวมทั้งการเชื่อมโยงให้เห็นถึงการค านึงสมรรถนะหลักและระบบงานในอนาคต การมีแนวทางในการ
ก าหนดสมรรถนะหลักและระบบงานในอนาคตที่จ าเป็นส าหรับคณะฯ จะช่วยให้คณะฯ ด าเนินงาน
ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

 2.1 ข(1) คณะฯ มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
ตามที่รายงานในตารางที่ 2.8 แต่ไม่พบมีการก าหนดกรอบเวลาที่จะต้องบรรลุแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์และตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อาจช่วยท าให้
คณะฯ สามารถประเมินประสิทธิภาพในการท างานตามยุทธศาสตร์ บรรลุตามพันธกิจของคณะฯ ได้ 

 2.1 ข(2) คณะฯ มีการรายงานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ 
สมรรถนะหลักของคณะฯ ที่กระจายไปตามพันธกิจและโครงสร้างองค์กรของคณะฯ แต่ไม่มี
รายละเอียดส าคัญที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดล าดับความส าคัญของแผน ที่จะก าหนดเป็น
แผนระยะสั้น ระยะยาว การก าหนดรายละเอียดส าคัญในการวางแผนกลยุทธจะส่งผลให้กลยุทธ์ของ
คณะฯ มีความสมดุลและช่วยสนับสนุนความส าเร็จของคณะฯ ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อ 2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Band 2, 25%) 

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

จุดแข็ง 

 2.2 ก(1) คณะฯ เริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน (ภาพที่ 2.7) ซึ่งมี
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการโดยการเพ่ิมขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองโครงการให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่เสนอมา การด าเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จะช่วย
ให้การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของคณะฯ ด าเนินงานได้บรรลุตามพันธกิจของสถาบันได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

 2.2 ก(5)(6) คณะฯ รายงานถึงการมีตัวชี้วัดส าคัญและการคาดการณ์ผลด าเนินการที่ใช้ติดตาม
ผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ การด าเนินการอย่างเป็นระบบอาจช่วยให้คณะฯ 
สามารถประเมินความส าเร็จขององค์กรจากการด าเนินงานตามพันธกิจได้ 
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โอกาสการพัฒนา  

 2.2 ก(1) ไม่พบรายงานแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญของคณะฯ ที่มีการก าหนด
กรอบเวลาที่ต้องท าให้ส าเร็จ เพ่ือช่วยเป็นเครื่องก ากับเวลาที่จะท าให้คณะฯ ด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ 

 2.2 ก(2) คณะฯ รายงานวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติงานและถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ โดยการจัดเวที
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานของคณะฯ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งกลุ่มบุคลากร นักศึกษา 
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ แต่ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิผลเพ่ือให้มั่นใจว่า แผนปฏิบัติการจะไปสู่การปฏิบัติถึงบุคลากร ผู้ส่งมอบ และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร ที่จะท าให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ การมีแนวทางที่ชัดเจนใน
เรื่องดังกล่าว อาจท าให้คณะฯ สามารถติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

 2.2 ก(2) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบที่ชัดเจนในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติ
งาน และไม่เห็นชัดถึงแนวทางที่ท ามั่นใจได้ว่าคณะฯ มีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ พร้อมใช้
ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบส าเร็จเพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ การมีแนวทางในการ
จัดสรรทรัพยากรที่ชัดเจนจะท าให้คณะฯ มั่นใจได้ว่าจะสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและมียัง
มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน ด้าน
งบประมาณท่ีได้รับลดลง ตามท่ีคณะฯ ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 

 2.2 ก(3) คณะฯ รายงานว่ายังไม่มีการด าเนินงานด้านแผนงานด้านบุคลากรที่สนับสนุนวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ การมีแผนงานด้านบุคลากรที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จะท าให้มั่นใจได้ว่าทุก
แผนปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้นมีขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรพอที่จะสนับสนุนการด าเนิน
แผนจนส าเร็จ การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คณะฯ บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

 2.2 ข คณะฯ ไม่ได้แสดงการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถปรับ
แผนตามการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างรวดเร็ว 

หมวดที่ 3 ลูกค้า 

หัวข้อ 3.1 เสียงของลูกค้า (Band 2, 20%) 

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการการรับฟังเสียงของลูกค้า  

จุดแข็ง 

3.1 ก(1) คณะฯ มีแนวทางที่ชัดเจนในการรับฟังผู้เรียนในระดับปริญญาตรี (ตารางที่ 3.1) ผู้เรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา (ตารางที่ 3.2) ผู้ใช้บริการการบริการวิชาการ (ตารางที่ 3.3) ลูกค้ากลุ่มอ่ืนในอนาคต 
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(ตารางที่ 3.4) และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ (ตารางที่ 3.5) วิธีการดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ ใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศในการปรับปรุงหลักสูตรและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

โอกาสการพัฒนา 

 3.1 ก(1) คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีวิธีการอย่างไรในการรับฟังนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษาที่อาจมีความแตกต่างกัน ไม่
พบว่าคณะฯ มีวิธีการในการรับฟังผู้ใช้บริการด้านการอบรมภาษาต่างประเทศและการแปลภาษา
ต่างประเทศ ไม่พบมีการรับฟังศิษย์เก่า โรงเรียนมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา วิธีการที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิผลอาจช่วยตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ ในการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงทั้งองค์กร (SC6) 

 3.1 ก(2) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่
น าไปใช้ได้ เช่น การรับฟังลูกค้าของหลักสูตรใหม่ รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น หรือผู้รับบริการวิชาการ 
วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ พัฒนาหลักสูตรและบริการใหม่ ๆ ให้ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงภายนอก เรื่องโครงสร้างประชากรจ านวนลดลง ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อจ านวน
นักศึกษาลดลง และเรื่อง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไทย และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่
เปิดสาขาในประเทศไทย ส่งผลท าให้มีอัตราการแข่งขันการรับนักศึกษามากข้ึน 

 3.1 ข(1) ไม่ชัดเจนถึงประสิทธิผลของวิธีการที่ใช้ในการก าหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาด เช่น 
วิธีจ าแนกกลุ่มผู้เรียน ผู้รับบริการตามสารสนเทศที่ใช้ในการก าหนดกลุ่มที่ระบุไว้ในตารางที่ 3.2 ถึง 
3.5 สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรหรือไม่อย่างไร ได้ค านึงถึงความต้องการ
และความคาดหวังที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร หรือมีกลุ่มใดที่ควรให้ความส าคัญมากขึ้นหรือไม่
อย่างไร การมวีิธีการอย่างเป็นประสิทธิผลดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อความต้องการและ
ท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างเหนือชั้น 

 3.1 ข(2) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการจัดการศึกษาและบริการฯ เช่น  
ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากการรับฟัง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศ
ด้านความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม  อีกทั้งไม่ทราบที่มาที่ไปของ
วิธีการต่าง ๆ ตามที่ระบุในตารางที่ 3.6 และ 3.7 การมีแนวทางที่มีประสิทธิผลอาจช่วยคณะฯ ก้าว
ข้ามความท้าทายเชิงกลยุทธ์เรื่อง หลักสูตรยังไม่ตอบสนองแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของสังคมโลกและมี
หลักสูตรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในสถาบันการศึกษาอ่ืน (SC2) และการขาดงานวิจัยเชิงบูรณาการ
ข้ามศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม (SC3) 
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หัวข้อ 3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Band 2, 20%) 

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการการสร้างความผูกพันของลูกค้า  

จุดแข็ง 

 3.2 ข(1) คณะฯ มีแนวทางที่ชัดเจนในการค้นหาความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียนในระดับ
ปริญญาตรี (ตารางที่ 3.12) ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา (ตารางที่ 3.13) ผู้รับบริการการบริการ
วิชาการ (ตารางที่ 3.14) โดยก าหนดวิธีการประเมินและการน าไปใช้ แนวทางดังกล่าว อาจช่วยให้
คณะฯ ได้สารสนเทศที่น าไปปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

 3.2 ก(3) คณะฯ เริ่มมีวิธีในการจัดการข้อร้องเรียนของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามภาพที่ 3.1 และ 
3.2 

โอกาสการพัฒนา 

 3.2 ก(1) ไม่พบแนวทางที่ เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการสร้างและจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากในตารางที่ 3.9 แสดงถึง
ช่องทางประชาสัมพันธ์และกลไกในการสื่อสารเท่านั้น วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าวอาจช่วย
สร้างความผูกพันกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือก้าวข้ามความท้าทายเชิง 
กลยุทธ์เรื่องนโยบายการศึกษาระดับชาติที่เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและต่อสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่คณะศิลปศาสตร์สังกัดอยู่ (SC2) 

 3.2 ก(2) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืนสามารถสืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุนจากสถาบัน เนื่องจากในตารางที่ 3.10 ได้รายงาน
ช่องทางที่สามารถติดต่อกับคณะฯ เท่านั้น ไม่ชัดเจนถึงวิธีการค้นหาความต้องการในการสนับสนุน
ของกลุ่มต่าง ๆ การถ่ายทอดความต้องการไปสู่บุคลากรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน  
ผู้เรียนและลูกค้า แนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลอาจช่วยยกระดับความพึงพอใจของผู้ เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน อีกทั้งอาจเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นลูกค้า และการเสริมสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิผล 

 3.2 ค ไม่พบว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างไร ในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากเสียงของลูกค้าและ
ตลาด ในการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียน หรือการน าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติการ การมีกระบวนการดังกล่าวอาจช่วยให้คณะฯ สามารถขับเคลื่อนพันธกิจทุกด้านที่มีการ
มุ่งเน้นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล 
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หมวดที่ 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

หัวข้อ 4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ (Band 2, 15%) 

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินงาน  

จุดแข็ง 
4.1 ก(1) คณะฯ มีการติดตามผลการด าเนินงาน โดยคณบดีและคณะผู้บริหารที่รับผิดชอบพันธกิจ 

ระบบงานหลัก รวมถึงระบบงานสนับสนุนตามตัวชี้วัดจาก 3 แหล่ง คือตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี และตัวชี้วัด EdPEx ตามตาราง 4.1 การด าเนินการดังกล่าว
อาจช่วยให้คณะฯ สามารถติดตามข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการโดยรวมของ
คณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

โอกาสการพัฒนา 

 4.1 ก(1) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการติดตามข้อมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงานประจ าวัน 
การด าเนินการโดยรวมของคณะฯ จากการที่คณะก าหนดประเภทแหล่งข้อมูลเป็น 3 ระดับ คือ 1)
ระดับปฏิบัติการ 2) ระดับพันธกิจ/ระบบงาน 3) ระดับกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น มีวิธีการที่เป็นระบบใน
การเลือก รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกันของผลการปฏิบัติงาน
ประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวม เช่น ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท างานที่ส าคัญ ตัววัดที่สะท้อนการตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ตัววัดด้านการเงินและงบประมาณที่
ส าคัญของคณะฯ หรือไม่อย่างไร วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าวอาจช่วยให้คณะฯ สามารถติดตาม
ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการโดยรวมของคณะ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 4.1 ก(2) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบที่คณะฯ ใช้ในการวิธีการเลือกและใช้ข้ อมูลสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร มีการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบครอบคลุมผลการด าเนินการที่ส าคัญหรือไม่อย่างไร คณะฯ มี
หลักเกณฑ์ในการเลือกประเด็นส าคัญที่ใช้ในการเปรียบเทียบอย่างไร มีการน าข้อมูลและสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบ มาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินงานของคณะฯ รวมทั้งการความ
ชัดเจนในการคัดเลือกคู่เทียบเคียงที่มีความสามารถเฉพาะด้านและมีภารกิจที่ใกล้เคียงกับคณะฯ 
อย่างไร หากคณะฯ มีวิธีการเลือกและใช้สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอย่างเหมาะสมอาจช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจในระดับปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผลและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ 

 4.1 ก(3) ไม่ชัดเจนว่าระบบวัดผลการด าเนินงานทั้ง 3 ด้าน ของคณะคือ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และ 3) ด้านบริการการศึกษา สะท้อนวิธีการที่เป็นระบบการวัดผลการ 
การด าเนินงานของคณะฯ ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่ไม่ได้คาดคิด และให้ข้อมูลที่ทันเวลา ทั้งด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ สภาวะ
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แวดล้อมด้านการเมือง หลักสูตร และบริการใหม่ของคู่แข่ง ได้อย่างไร เช่น การปรับใช้ตัววัดผลการ
ด าเนินการที่แตกต่างกันหรือ ปรับความถี่ของการวัดผล การมีระบบดังกล่าว อาจท าให้เกิดความ
คล่องตัว สามารถวัดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันเวลา และได้เปรียบในการด าเนินการเมื่อเทียบกับคู่
เทียบ 

 4.1 ข ไม่พบวิธีการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะใช้ในการทบทวนผลการด าเนินการและ
ขีดความสามารถของคณะฯ เช่น มีวิธีการอย่างไรในการวิเคราะห์ตัววัดในตารางที่ 4.1 เพ่ือท าให้มั่นใจ
ว่าผลสรุปนั้นใช้ได้ การทบทวนได้น าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมาใช้หรือไม่อย่างไร เช่น คณะฯ แสดง
ข้อมูลการติดตามแผนการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัด แต่ไม่พบการทบทวน
ผลการด าเนินงาน ว่ามีการวิเคราะห์อะไร อย่างไร รวมทั้งใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอย่างไร การ
ด าเนินการที่ผ่านมาได้ใช้ขีดความสามารถของคณะอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่ อย่างไร วิธีการที่เป็นระบบ
ในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยสะท้อนความสามารถในการแข่งขัน และบ่งชี้โอกาสในการปรับปรุงการ
ด าเนินการ และอาจช่วยผลักดันการบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ 

 4.1 ค(1) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบที่คณะใช้ในการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต เช่น การ
ใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ ถูกน าวิเคราะห์และน ามาใช้ก าหนดนโยบายการท างานในปีต่อไป
อย่างไรและมีการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงการแข่งขันที่ส าคัญ เพ่ือน ามาคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการ อย่างไร หากมีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจะช่วยให้คณะฯ สามารถวางกลยุทธ์เพ่ือ
ยกระดับในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล 

 4.1 ค(2) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการน าผลการทบทวนผลการ
ด าเนินการ ตัวชี้วัดในตารางที่ 4.1 ไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม เช่น ไม่พบมีการอธิบายถึง ขั้นตอนหรือเกณฑ์ที่ ใช้ในการ
จัดล าดับความส าคัญ สิ่งใดที่ต้องมีการปรับปรุง และสิ่งใดควรน าสู่การพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม เป็นต้น 
การมีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในเรื่องนี้ อาจช่วยให้คณะฯ สามารถผันทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดทั้งด้านบุคลากร การเงิน สินทรัพย์และเวลาอย่างเหมาะสมเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการ
ด าเนินการที่มีความส าคัญมากกว่า อันจะท าให้ผลการด าเนินการโดยรวมของสถาบันดีขึ้น และสร้าง
บริการใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

หัวข้อ 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Band 2, 10%) 

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จุดแข็ง  
4.2 ก(1) คณะฯ เริ่มมีการด าเนินการบางกิจกรรมในด้านการจัดการความรู้และการจัดการคุณภาพ

ของข้อมูลสารสนเทศ เช่น การน าระบบสารสนเทศ มาสนับสนุนการท างานโดยจัดท าระบบการเชื่อมต่อข้อมูล
และสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายทั้งจากภายในคณะฯ และภายนอก ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
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ภายนอก คือ 1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในคณะฯ ที่ เชื่อมต่อด้วย LAN และ WiFi, Gateway 
Authentication 2) Website ต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของคณะฯ, E-office, Facebook, Twitter, Instagram 
และ 3) ระบบประชุมไร้กระดาษ, ระบบสารบรรณ, ระบบคลังความรู้ 

โอกาสการพัฒนา  

 4.2 ก(1) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการทวนสอบและท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้มี
คุณภาพ ตัวอย่าง ไม่พบวิธีการที่ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็น มีความแม่นย า ถูกต้อง คงสภาพ 
เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน เช่น ไม่พบมีการก าหนด ผู้ที่รับผิดชอบขั้นตอน หรือกรอบเวลาด าเนินการ หาก
มีการด าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คณะฯ มีข้อมูลที่ครอบคลุมในการติดตามและปรับปรุงผลการ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล 

 4.2 ก(2) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบที่คณะฯ ใช้ในการท าให้ข้อมูลและสารสนเทศของคณะฯ มีความ
พร้อมใช้ เช่น ข้อมูลมีรูปแบบที่ใช้งานง่ายและทันการตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของ
บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันเชื่อถือได้และใช้งานง่าย ระบบข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้ใน
การบริหารงาน การมีแนวทางอย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่าว จะช่วยให้คณะฯ มีข้อมูลสารสนเทศ
พร้อมใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารคณะฯ เพ่ือให้ไดผ้ลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 4.2 ข(1) ไม่พบว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะใช้ในการสร้างและจัดการ
ความรู้ เช่น ไม่พบวิธีระบุองค์ความรู้ที่จ าเป็น รวมถึงการจัดการความรู้มีการด าเนินอย่างจริงจังและ
ทั่วถึงเพียงใดเพ่ือให้ได้กลุ่มความรู้ที่สามารถน าไปใช้สนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจและ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างระบบสารสนเทศทุกภารกิจ 
เพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การถ่ายทอดแนวทางการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติในทุก
ส่วนงาน อาจช่วยส่งเสริมให้คณะฯ ใช้ประโยชน์ในพัฒนางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป และอาจ
ส่งเสริมความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เรื่องความเป็นสหวิทยาการของคณะฯ จะสามารถตอบโจทย์ได้
หลายแง่มุมและหลายมิติ 

 4.2 ข(2) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะใช้ในการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เช่น มีวิธีการค้นหาหน่วยงานที่มีการปฏิบัติที่โดดเด่น และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
อย่างไร และได้น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ หรือไม่อย่างไร  
วิธีการที่เป็นระบบดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ สามารถค้นพบ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือน าไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ิมพูนความรู้ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและน าไปใช้เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
ผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 4.2 ข(3) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการสร้างการเรียนรู้ระดับสถาบันที่คณะฯ ใช้องค์ความรู้และ
ทรัพยากรที่มี เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ฝังลึกเข้าไปในวิธีการปฏิบัติงานของคณะฯ การท าให้การเรียนรู้
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เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าวัน การแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์กร เช่น ในการปฏิบัติงาน มี
วิถีบ่งชี้โอกาสการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดการเรียนรู้หรือไม่อย่างไรวิธีการที่เป็นระบบ
ดังกล่าว จะช่วยให้คณะฯ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติการให้ รวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อน 
และมองเห็นโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 

หมวดที่ 5 บุคลากร 

หัวข้อ 5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Band 2, 20%) 
ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  

จุดแข็ง 

 5.1 ก(2) คณะฯ มีแนวทางในการสรรหา ว่าจ้าง โดยด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถที่คณะต้องการ คณะฯ ประกาศรับสมัครทาง Website ของคณะฯ ถ้าผู้สมัครมีความรู้
ความสามารถตรงกับท่ีคณะต้องการ จะทาบทามให้มาสมัครในระบบของมหาวิทยาลัย การด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวจะช่วยให้คณะฯ สามารถแสวงหาและจูงใจบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ มี
ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานได้ตรงตามความต้องการต่อความส าเร็ จในการด าเนิน
พันธกิจตามค่านิยมของคณะฯ 

 5.1 ข(1) คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการท างานตามตารางที่ 5.5  และ
สร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรว่าสถานที่ท างานมีความ
ปลอดภัย มีความมั่นคงและมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม
ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

 5.1 ข(2) คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการสนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตาม
ตารางที่ 5.6 แนวทางดังกล่าว อาจช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและสภาพแวดล้อมที่มี
ประสิทธิผลในการท างานส าหรับบุคลากร 

โอกาสการพัฒนา  

 5.1 ก(1) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการบริหารและประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังของ
บุคลากรที่คณะฯ จ าเป็นต้องมี (ทักษะ สมรรถนะ เอกสาร/หลักฐานการรับรองคุณวุฒิและจ านวน
บุคลากรที่จ าเป็นต้องมีในแต่ละระดับ (Staffing Level) เช่น คณะฯ ได้รายงานวิธีพัฒนาขีด
ความสามารถและอัตราก าลัง ไม่ชัดเจนว่ามีวิธีการประเมินเพ่ือหา Gap ความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลังอย่างไร การคาดการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องเป็นระบบจะช่วย
คณะฯ มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของ
คณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



18 
 

 5.1 ก(2) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบ ในการสรรหาว่าจ้างบุคลากรใหม่ ที่มีความสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการหรือไม่อย่างไร การมีแนวทางอย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วย
เสริมสร้างความความผูกพัน 

 5.1 ก(3) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบ ที่แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีวิธีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงความจ าเป็นด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง  โดยไม่พบว่าคณะฯ ได้ท าการ
วิเคราะห์คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดเพ่ือปรับแผนยุทธศาสตร์ ทบทวนอัตราก าลังและขีด
ความสามารถของบุคลกร จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งแผนการศึกษาและแผนการอบรม จัดท าแนว
ปฏิบัติในการท างาน การสอนงาน การถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ใกล้เกษียณให้กับบุคลากรท่าน
อ่ืน พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ท างานได้มากกว่าหนึ่งหน้าที่ และผู้น าระดับสูงมีการทบทวนแผน
อัตราก าลัง แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการเตรียมบุคลากรทุกปี การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้
คณะฯ สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบเมื่อต้องมีการลดบุคลากร รวมทั้งเพ่ิม
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านอาจารย์มีหลากหลายสาขา เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นที่ยอมรับใน
แวดวงวิชาการในระดับชาติ 

 5.1 ก(4) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการจัดระบบการท างานและการบริหารบุคลากรเพ่ือให้การ
ท างานบรรลุผล เช่น การถ่ายทอดเป้าหมายของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปยังแต่ละระดับของบุคลากร
การใช้สมรรถนะหลักของคณะฯ มาช่วยขับเคลื่อนการด าเนินการผ่านตัวชี้วัดต่าง ๆ  การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สะท้อนการส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน/ลูกค้าและธุรกิจ รวมถึงการจัด
โครงสร้างบุคลากรให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจ
ช่วยให้คณะฯ ขับเคลื่อนพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล และมีผลการด าเนินการที่เหนือกว่าความ
คาดหมาย 

 5.1 ข(1) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการท าให้สภาวะแวดล้อมการ
ท างานมีประสิทธิผลที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เช่น ไม่ชัดเจนว่าการพัฒนา
สภาพแวดล้อมการท างาน (ตารางที่ 5.5) ประสิทธิผลของวิธีการจัดการบรรยากาศการท างานของ
บุคลากร ในการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มบุคลากรที่มีต่อสภาวะแวดล้อมการ
ท างานอย่างไร รวมถึงไม่พบมีรายงานวิธีสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี หากคณะฯ ด าเนินการ
ดังกล่าว อาจท าให้มั่นใจได้ว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความมั่นคง และความสะดวกในการเข้าท างาน
ของบุคลากร 

 5.1 ข(2) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะใช้ในนโยบายและสิทธิประโยชน์ส าหรับ
บุคลากร (ตารางที่ 5.6) การท าให้สภาวะแวดล้อมการท างานเกื้อหนุนบุคลากรให้มีผลการด าเนินงาน
ที่โดดเด่น และตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่หลากหลายและตามความแตกต่างของกลุ่มและ
ประเภทของบุคลากรและที่อยู่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตหรือไม่อย่างไร การมีแนวทางท่ีมีเป็นระบบ
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และมีประสิทธิผลดังกล่าว อาจช่วยสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนบุคลากรของคณะฯ ท าให้เกิด
ความผูกพันและท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

หัวข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Band 2, 10%) 

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการการสร้างความผูกพันของบุคลากร  
จุดแข็ง 

 5.2 ก(1) คณะฯ ได้ก าหนดปัจจัยความผูกพันของบุคลากร โดยได้มีการอธิบายเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในหัวข้อ 5.2 แม้ไม่พบมีรายงานใน 5.2ก(2) โดย
ใช้แบบส ารวจเดียวกันทั้งคณะฯ ปีละ 1 ครั้ง กระบวนการดังกล่าวช่วยให้คณะฯ มั่นใจว่าจะได้ผลการ
ประเมินความผูกพันที่แท้จริงเพ่ือใช้ในการตัดสินใจวางแผนการส่งเสริมความผูกพันให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร ได้รายงานแนวทางการสร้างความผูกพันของบุคลากร
ตามรูปที่ 5-2 

 5.2 ค(2) คณะฯ เริ่มมีวิธีการที่เป็นระบบในการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในกลุ่มคณาจารย์ 
(ตารางท่ี 5.9) การพัฒนาความสามารถทางวิชาการในสายสนับสนุน (ตารางท่ี 5.10) 

โอกาสการพัฒนา 

 5.2 ก(1) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบที่คณะฯ ใช้ในการก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของบุคลากร ตัวอย่าง ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่ระบุในโครงร่างองค์กรมา
จากวิธีการใด เช่น ไม่พบมีการรายงานถึง ขั้นตอนที่ใช้ (ท าอย่างไร) ผู้รับผิดชอบ/ผู้ด าเนินขั้นตอน 
(ใครท า) สถานที่/เวทีที่ใช้ (ท าที่ไหน) และวันเวลา/กรอบเวลา (ท าเมื่อไหร่) การมีวิธีการอย่างเป็น
ระบบอาจช่วยให้คณะฯ มีสารสนเทศที่ถูกต้องและสามารถวางแผนในการเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม 

 5.2 ก(2) ไม่พบมีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่แสดงให้เห็นว่าคณะใช้วิธีการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและตัววัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของ
บุคลากรมีความสอดคล้องกับปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรหรือไม่อย่างไร วิธีการ
ที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากร เรื่อง
ความสัมพันธ์และทัศนคติของบุคลากรในองค์กรเป็นอุปสรรคต่อการท างาน (SC12) 

 5.2 ข ไม่พบมีแนวทางที่เป็นระบบว่าคณะฯ มีวิธีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่มีลักษณะการ
สื่อสารที่เปิดกว้าง ที่ส่งผลให้มีผลการด าเนินการที่โดดเด่น และบุคลากรมีความผูกพัน วิธีการที่เป็น
ระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และค่านิยมและอาจ
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีผลงานที่สร้างความส าเร็จแก่องค์กร 

 5.2 ค(1) ไม่พบระบบการจัดการผลปฏิบัติงานของบุคลากรที่สนับสนุนให้เกิดการท างานที่ให้ผลการ
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ด าเนินงานที่ดีอย่างไร เช่น ได้รายงานมีการมอบรางวัล จัดมอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย แต่ไม่พบมี
รายงานว่ามอบไปท าไม นอกจากเรื่องการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ การเชื่อมโยงระบบการจัดการผล
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนกับสิ่งที่คณะฯ ต้องการบุคลากรมุ่งเน้นปฏิบัติ จะช่วยคณะฯ ตอบสนอง SC6 
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ที่มีประสิทธิภาพให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคณะฯ
ให้บรรลุพันธกิจได้ 

 5.2 ค(2) ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในการน าผลการเรียนรู้และการพัฒนา มา
สนับสนุนความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร และสนับสนุนปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
คณะฯ เช่น ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรและ
ความจ าเป็นของคณะฯ หรือไม่อย่างไร พิจารณาถึงความสอดคล้องต่อสมรรถนะหลักขององค์กร
หรือไม่อย่างไร  สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมหรือไม่ ท าให้เกิดทักษะ
ที่จ าเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการหรือไม่อย่างไร  การด าเนินการ
ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในการขับเคลื่อนคณะฯ ให้บรรลุพันธกิจ 

 5.2 ค(3) ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาหรือไม่
อย่างไร เช่น พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม ความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้) มีตัวชี้วัดใดที่ใช้ในการติดตามเรื่องดังกล่าวของบุคลากรทุกสาย การเชื่อมโยง
ผลลัพธ์การเรียนรู้และการพัฒนากับผลการประเมินความผูกพัน การระบุโอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ หากมีกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้คณะฯ สามารถวางแผนในการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 

 5.2 ค(4) ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในวิธีจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ครอบคลุมผู้น าในอนาคต เช่น ผู้น าในอนาคตต้องได้รับการพัฒนาเรื่องใดเพ่ือให้มีทักษะที่ จ าเป็น แต่
ละกลุ่มมีวิธีการจัดการความก้าวหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และประสิทธิผลของการ
วางแผนสืบทอดต าแหน่งทางการบริหารพิจารณาจาก ประสบการณ์ สมรรถนะ และผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยส่งเสริมการ
สร้างศักยภาพของคณะฯ อย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน เสริม
ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เรื่องบุคลากรมีความรู้ ความช านาญและน าความรู้มาใช้
เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ (SA8) 

หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ 

หัวข้อ 6.1 กระบวนการท างาน (Band 2, 15 %) 

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการด้านระบบปฏิบัติการ  

จุดแข็ง 

 6.1 ก(2) คณะฯ เริ่มแสดงกระบวนการท างานที่ส าคัญตารางที่ 6.1 ถึง 6.8 
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 6.1 ก(3) คณะฯ ได้แสดงวิธีการที่เป็นระบบในการออกแบบกระบวนการ 

โอกาสการพัฒนา 

 6.1 ก(1)(3) ไม่พบวิธีการจัดท าข้อก าหนดของการจัดการศึกษา วิจัย และบริการ อีกทั้งไม่พบวิธีการ

ที่ใช้ในการออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ 

 6.1 ข(1)(3) ไม่พบวิธีการอย่างมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติและ

การปรับปรุงกระบวนการ เช่น Leading Indicator และ Lagging Indicator ที่ก าหนดขึ้น เกือบ

ทั้งหมดเป็นการวัดปริมาณที่ไม่สะท้อนถึงคุณภาพของผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ อีกทั้ง

ไม่พบมีตัวชี้วัดใดที่สามารถบ่งชี้ถึงระดับการตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้เรียน 

ลูกค้ากลุ่มอื่น ดังตารางที่ P7 P8 และ P9  เพ่ือน าสู่การปรับปรุง 

 6.1 ค คณะฯ ไม่ได้แสดงถึงแนวทางที่เป็นระบบของการจัดการเครือข่ายอุปทานกับคู่ความร่วมมือ 

ตามท่ีได้ระบุถึงบทบาทในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตามตารางที่ P-10 ตลอดจนวิธีการขับเคลื่อนเพ่ือให้ 

คณะฯ และคู่ความร่วมมือบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญดังกล่าว หากมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ในการจัดการเครือข่ายอุปทาน จะท าให้คณะฯ สามารถสร้างความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพ่ือ

ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์เรื่องความร่วมมือกับองค์กรเอกชน/สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน

และต่างประเทศ ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

 6.1 ง ไม่พบแนวทางที่เป็นรบบในการจัดการนวัตกรรม เช่น คณะฯ ด าเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์

ที่ก าหนดว่าเป็นความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน ( INTELLIGENT RISKS) 

อย่างไร คณะฯ เตรียมทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรอ่ืน ๆ ไว้เพ่ือสนับสนุนโอกาสดังกล่าว

อย่างไร การมีแนวทางดังกล่าวอาจช่วยตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์เรื่องนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลักสูตรต้องปรับตัวให้ทันสมัย (SC1) 

หัวข้อ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ  

ผลการด าเนินงานด้านประสทิธิผลของการปฏิบัติการ (Band 2, 15%) 

จุดแข็ง 

 6.2 ข คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

 6.2 ค(2) คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยมีแผนการ

ป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระท าของ

มนุษย์รวมทั้งเหตุฉุกเฉินอ่ืนที่อาจเกิดขึ้นตามตารางที่ 6.22 ซึ่งอาจช่วยตอบสนองความท้าทาย

เชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมยังไม่ชัดเจน (SC9) 
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โอกาสการพัฒนา  

 6.2 ก นอกจากการควบคุมต้นทุนด้านบุคลากร ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในการ

ควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ เช่น ไม่ชัดเจนถึงวิธีการพิจารณาปัจจัยด้าน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ การควบคุมรอบเวลาการท างาน การลดข้อผิดพลาด

หรือการท างานซ้ า อีกทั้ง ไม่พบตัวชี้วัดด้านต้นทุนของกระบวนการท างานที่ส าคัญ ไม่พบวิธีการ

ค านวณต้นทุนหลักของการด าเนินพันธกิจด้านการการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ 

เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของต้นทุน และพิจารณาต้นทุนตามขั้นตอนที่ 1 ของภาพที่ 6.3 จึงท าให้ไม่

ทราบที่มาที่ไปของตัวอย่างการลดต้นทุนตามที่รายงาน การมีแนวทางที่มีประสิทธิผล อาจช่วยตอน

สนองการเปลี่ยนแปลงภายในคณะ/มธ. เรื่อง งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

จากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้ม ลดลง ส่งผลท าให้งบประมาณที่น ามาจัดสรรในการด าเนินการต่าง ๆ 

ของคณะฯ ลดลง และต้องพ่ึงพารายได้จากคณะฯ มากขึ้น 

 6.2 ข คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงระบบของการจัดการการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่

ชัดเจน รวมถึงการปกป้องมิให้เกิดการสูญเสียของข้อมูลที่ มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับบุคลากร 

นักศึกษา ลูกค้ากลุ่มอื่น และสถาบัน การปกป้องมิให้เกิดการรั่วไหล และน าข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดที่

ส่งผลด้านการเงิน กฎหมาย และชื่อเสียงของสถาบัน อาจรวมถึงการฝึกอบรมบุคลากร นักศึกษาใน

เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ความรู้กับคู่ความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการรักษาความ

ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 

 6.2 ค(1) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ การที่ปลอดภัย 

ตัวอย่างเช่น วิธีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร การประเมิน

และจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety) ของอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่

มีปัจจัยเสี่ยง วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยป้องกันอุบัติเหตุ  และลดสาเหตุของความ

ไม่ปลอดภัย 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 

หัวข้อ 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ (Band 2, 10%) 

ผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  

จุดแข็ง 

7.1 คณะฯ เริ่มแสดงผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืน และ
ด้านกระบวนการ 
  



23 
 

โอกาสการพัฒนา 

7.1 คณะฯ ไม่แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญที่ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังส่วนใหญ่ของผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ระบุในตาราง P7-P9 (เช่น ความต้องการ 3 ด้านของผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี 2 ด้านของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา 3 ด้านของผู้รับการบริการวิชาการ 3 ด้านของผู้ปกครอง 3 
ด้านของผู้ใช้บัณฑิต) ผลลัพธ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท างานที่ส าคัญ ผลลัพธ์ที่
สะท้อนประสิทธิผลของการจัดการความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ์ที่สะท้อน
ประสิทธิผลของการจัดการเครือข่ายอุปทานในตาราง P-10 

หัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Band 2, 15%) 

ผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์การมุ่งเน้นลูกค้า  

จุดแข็ง 

- 

โอกาสการพัฒนา 
7.2 ได้รายงานผลลัพธ์น้อยเรื่องที่ส าคัญด้านการมุ่งเน้นลูกค้า เช่น ไม่พบมีรายงานความผูกพันของ

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตารางที่ P7, P8, P9 

หัวข้อ 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Band 2, 10%) 

ผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์การมุ่งเน้นบุคลากร  

จุดแข็ง 

7.3 ก(3) ภาพที่ 7.109 ผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะฯ 

โอกาสการพัฒนา 

 7.3 ก(1) ไม่พบผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่ส าคัญหลายเรื่อง เช่น ผลลัพธ์ด้านการประเมิน
อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากรที่สะท้อนจ านวนของบุคลากรและทักษะที่ต้องการทั้ง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (มีรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดใน 7.3ก(1) ที่สามารถแสดงให้เห็น
ถึงการประเมินอัตราก าลังและขีดวามสามารถของบุคลากร) รวมทั้งไม่พบเป็นข้อมูลที่จะช่วยคณะฯ 
บริหารจัดการขีดความสามารถ ทักษะที่จ าเป็น และอัตราก าลังบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ การขาดข้อมูลดังกล่าว อาจเป็นอุปสรรคในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ “พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ ” หากคณะฯ มีผลลัพธ์ที่ดีและที่
ครอบคลุมประเด็นดังกล่าวจะสะท้อนถึงความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านคุณวุฒิ  ความรู้  
ความสามารถทางวิชาการของคณาจารย์ 
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 7.3 ก(2) ไม่พบผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างานที่แสดงถึงสุขภาวะ (Health) และความปลอดภัย
ของบุคลากร และความม่ันคง (Security) รวมทั้งการให้บริการและสิทธิประโยชน์ ของบุคลากร การ
แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญอาจสะท้อนโอกาสในการพัฒนากระบวนการที่มุ่งเน้นบุคลากร 

 7.3 ก(3) คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากร อย่างจ ากัด และในส่วนความพึงพอใจ
โดยรวมต่อสวัสดิการ/นโยบาย/ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  (3.56) (ภาพ 7.108 ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมต่อสวัสดิการ/นโยบาย/การพัฒนา) และไม่พบผลลัพธ์ที่ส าคัญ
หลายเรื่อง เช่น ผลลัพธ์ที่สะท้อนประสิทธิผลของการจัดการบุคลากรตามปัจจัยขับเคลื่อนความ
ผูกพันตามที่ระบุไว้ในตารางที่ P4 ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจบ่งชี้โอกาสในการรับมือกับความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากรและเพ่ือสร้างความผูกพัน การแสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรที่
ชัดเจนและครอบคลุม อาจช่วยให้คณะฯ มีสารสนเทศท่ีเป็นบ่งชี้โอกาสในการรับมือกับความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากร และเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร 

 7.3 ก(4) ไม่พบมีรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่สามารถท าให้คณะฯ ทราบถึงความก้าวหน้าความส าเร็จ
ในการพัฒนาบุคลากรและผู้น าองค์กรที่ชัดเจน ความมั่นคง (Security) รวมทั้งการให้บริการและ
สิทธิประโยชน์ ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น าที่แสดงถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การพัฒนา การค านึงถึงผลลัพธ์ดังกล่าว จะช่วยให้คณะฯ เห็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ความมุ่งม่ันในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลตามพันธกิจ 

หัวข้อ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล (Band 2, 15%) 

ผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์การน าองค์กรและการก ากับดูแล  

จุดแข็ง 

 7.4 ก(1) คณะฯ มีผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร เช่น ร้อยละของผู้รับทราบวิสัยทัศน์และแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะฯ ความพึงพอใจในการสื่อสารข้อมูลวิสัยทัศน์ของคณะฯ ของลูกค้าและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ที่ผลลัพธ์บางรายการที่มีผลประเมินที่ดีขึ้น  

 7.4 ก(3)(4) คณะฯ มีการรายงานผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแลองค์กร เช่น โดยรายงานระดับความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ ตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดีขึ้น

จากปี 2563 ทุกประเด็น การรายงานผลร้อยละของการจัดการข้อร้องเรียนในกลุ่มต่าง ๆ ที่สูงกว่าค่า

เป้าหมาย   

 7.4 ก(5) คณะฯ มีการรายงานผลด้านความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ เช่น 

ร้อยละของการใช้พลังงานที่ลดลง และความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อคณะฯ จากการได้รับการ

สนับสนุการบริการวิชาการหรือความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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โอกาสการพัฒนา  

7.4 คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ในหลายเรื่อง เช่น การประเมินความส าเร็จของวิสัยทัศน์และค่านิยม ผลประเมินคณบดี และผู้บริหาร จ านวน

ข้อร้องเรียนที่มีต่อคณะฯ ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบการบริหารงาน ผลการตรวจสอบด้านการเงิน ซึ่ง

ผลลัพธ์ดังกล่าวมีประโยชน์ในการปรับปรุงระบบการน าและก ากับองค์กร 

หัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Band 2, 10%) 

ผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์งบประมาณ การเงิน และตลาด  
จุดแข็ง 

7.5 ก(1) คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านงบประมาณท่ีพ่ึงพารัฐกับรายได้หน่วยงานที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

โอกาสการพัฒนา  

 7.5 ก(1) ไม่พบรายงานการด าเนินการตามตัวชี้วัดส าคัญด้านงบประมาณ และการเงิน หากคณะฯ มี
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อส่งเสริมผลลัพธ์และการรายงานผลในประเด็นดังกล่าวอาจท าให้สะท้อน
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส าคัญตามกลยุทธ์ของคณะฯ และอาจช่วยเพิ่มความมั่นคง
ทางการเงินของคณะฯ 

 7.5 ก(2) ไม่พบมีรายงานผลลัพธ์ของตัวชี้วัดส าคัญด้านการตลาด หากคณะฯ มีคณะมีการปรับปรุง

กระบวนการเพื่อส่งเสริมผลลัพธ์และการรายงานผลการด าเนินการด้านการตลาดในประเด็นดังกล่าว
อาจท าให้สะท้อนประสิทธิผลการด าเนินงาน และอาจช่วยศักยภาพในการแข่งขันของคณะฯ 

 7.5 ข คณะฯ แสดงผลลัพธ์ คะแนนการประเมินแผนกลยุทธ์ ที่ดีกว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อยแต่มี
แนวโน้มของคะแนนที่ลดลง จึงไม่มั่นใจว่าคะแนนประเมินนี้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการ
น าแผนกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติให้ดีขึ้นได้อย่างไร 
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4. สรุปผลการประเมิน  
คะแนนรวมของหน่วยงานในหมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6 ) = 105.75 (Band 1) 

คะแนนของหน่วยงานในหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) = 53.00 คะแนน (Band 1) 

คะแนนรวมถ่วงน้ าหนัก (Total Score) = 158.75 คะแนน (Early Development 0 - 275) 

หัวข้อ 
Scoring 
Band 

% Score 

หมวด 1 การน าองค์กร   

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดบัสูง 30 3 

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม 20 2 

หมวด 2 กลยุทธ์   

2.1 การจัดท ากลยุทธ ์ 25 2 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏบิัต ิ 25 2 

หมวด 3 ลูกค้า   

3.1 เสียงของลูกค้า 20 2 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 20 2 

หมวด 4 การวัด การ  วิเคราะห์ และการ จัดการความรู้   

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 15 2 

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 10 2 

หมวด 5 บุคลากร   

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 20 2 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 10 2 

หมวด 6 ระบบปฏิบัตกิาร   

6.1 กระบวนการท างาน 15 2 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏบิัตกิาร 15 2 

หมวด 7 ผลลัพธ์   

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลติภัณฑ์และกระบวนการ 10 2 

7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 15 2 

7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 10 2 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 15 2 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 10 2 
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1. โครงร่างองค์กรโดยย่อ 

หัวข้อ ข้อมูล 
1. หลักสูตร/บริการ

และโปรแกรม
การศึกษา 

1. การผลิตบัณฑิต:  มีนักศึกษารวม 4,097 คน  
หลักสูตรภาษาไทย 3,205 คน (ภาคปกติ 2,379 และภาคพิเศษ 826) หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 892 คน 
ปริญญาตรี 19 หลักสูตร ภาษาไทย 16 [ภาคปกติ 14 (นักศึกษา 2,210)  
                              ภาคพิเศษ 2 (นักศึกษา 780)], ภาษาอังกฤษ 3 (นักศึกษา 780)   
ปริญญาโท  10 หลักสูตร ภาคปกติ 7 (นักศึกษา 144) ภาคพิเศษ 3 (นักศึกษา 46)], 
ภาษาอังกฤษ (นักศึกษา 28)     
ปริญญาเอก 3 หลักสูตร [ภาคปกติ 2 (นักศึกษา 25), ภาคพิเศษ (นักศึกษา 0)], 
ภาษาอังกฤษ (นักศึกษา 34)             
2. การวิจัย:  วารสารวิชาการ 5 ฉบับ  
3 ใน TCI1 ได้แก่ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสารภาษาศาสตร์, 
วารสาร JSEL  
2 ใน TCI2 คือ วรรณวิทัศน์, วารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
3. การบริการเพื่อสังคม:  
แบบเก็บค่าตอบแทน  1) อบรมภาษาต่างประเทศ   
                           2) แปลภาษาต่างประเทศ ศูนย์การแปลราชนครินทร์ 
แบบไม่เก็บค่าธรรมเนียม 1) บริการวิชาการแก่ชุมชนภายนอก  
                               2) บริการ การอบรมออนไลน์, โครงการศิลป์เสวนา   

2. วิสัยทัศน์ “คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศ
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  

3. ค่านิยม “เคารพร่วมใจบนความหลากหลายทางวิชาการ” “In diversity we respect and 
collaborate” กล่าวคือบนความหลากหลาย เราจะ “ให้เกียรติทุกคน เพราะเราเป็นทีม
เดียวกัน” (Respect) และจะ “ท างานด้วยความร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังจากทุกภาคส่วน 
ทั้งภายในและภายนอก ด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ” (Collaborate) 

4. พันธกิจ 1. การจัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Deliverable คือ บัณฑิตท่ีมี
ความรู้คู่คุณธรรม  
2. การวิจัยพัฒนา Deliverable คือ องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการแก่
สังคมไทย  
3. การบริการวิชาการ Deliverable คือ ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง, ทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ, โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส  
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หัวข้อ ข้อมูล 
4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย Deliverable  

5. สมรรถนะหลัก AID ได้แก่ Academic Support (A): มีคณาจารย์และมีหลักสูตรที่พร้อมให้การสนับสนุน
การสร้างความเป็นเลิศ, Internalization (I): มีบุคคลกร องค์ประกอบด้านหลักสูตร และ
บรรยากาศของความเป็นนานาชาติ และ Diversity (D): มีจุดเด่นด้านความหลากหลาย
ทางวิชาการ  

6. บุคลากร บุคลากร รวน 361 คน 
สายวิชาการ: 256 คน ชายไทย 207 (94 ป.เอก, 103 มีต าแหน่งวิชาการ), ชาว
ต่างประเทศ 45 (12 ป.เอก, 8 มีต าแหน่งวิชาการ)  
ปัจจัยความผูกพัน:  
กลุ่มอาจารย์ชาวไทย: 1) มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัย, 2) ได้รับ
การพัฒนา ทักษะการสอน และการท างานวิชาการ, 3) ได้รับการสนับสนุนให้ได้ต าแหน่ง
วิชาการ, 4) มีความก้าวหน้า และความมั่นคงในการท างาน, 5) การสนับสนุนด้านการวิจัย 
ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม การท าผลงานวิชาการ การได้รับการสนับสนุนทุนส าหรับการท า
ผลงานวิชาการ การได้รับการปรึกษาด้านการท างานวิชาการ การอ านวยความสะดวกใน
การท างานวิชาการ 
กลุ่มอาจารย์ชาวต่างประเทศ: 1) ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ และได้รับการสนับสนุนในการ
ท างานวิชาการ, 2) มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 
สายสนับสนุน: 105 คน (85 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า, 83 ระดับปฏิบัติการหรือสูงกว่า) 
ปัจจัยความผูกพัน:  
1) มีระบบและเทคโนโลยีในการท างานที่ทันสมัย, 2) มีความก้าวหน้าในการท างาน, 3) 
ท างานในสภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัย, 4) มีสวัสดิการและการดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสม 

7. สินทรัพย์ อาคารสถานที่: 
อาคารศิลปศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต ประกอบด้วย ส านักงาน ห้องบรรยาย 
ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา, ห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ และจิตวิทยา, ห้องปฏิบัติการด้านพัฒนาการทาง
ภาษาและพฤติกรรมของเด็กเล็ก  MARCS -CILS NOKHOOK BABYLAB), 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้อง common room ส าหรับกิจกรรมให้นักศึกษา, ลาน
เวทีแสดงกิจกรรม 
เครื่องมือและอุปกรณ์ และเทคโนโลยี:  
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กล้องวงจรปิด, อุปกรณ์ fiber optic & wireless, ระบบ E-
Office, ฐานข้อมูลบุคลากร งานสารบรรณ ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
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หัวข้อ ข้อมูล 
8. กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ด้านการศึกษา 6 ฉบับ, ด้านการวิจัย 2 ฉบับ, ด้านการบริการสังคม 5 ฉบับ 

9. โครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กร: คณบดีเป็นผู้น าสูงสุด บริหารผ่าน คณะกรรมการบริหารคณะฯ, มีรอง
คณบดี 8 ท่าน และผู้ช่วยคณบดี 4 ท่าน,  มี 1 ส านักงานเลขานุการ ก ากับดูแล 5 ส่วน
งาน, มีหัวหน้าภาควิชา ดูแล 5 ภาควิชา, มีผู้อ านวยการโครงการศึกษาดูแลระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา 

10. ผู้เรียนลูกค้า 
และผู้มีส่วนได้เสีย 
ความต้องการและ
ความคาดหวัง 

ผู้เรียน: 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี:  ต้องการ 1) มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการท างาน 
และหรือการศึกษาต่อ, 2) มีสถานที่ท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาเรียนรู้, 3) ได้งานท าหลังจบ
การศึกษา   
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา: ต้องการ 1) ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการท้ังใน และ
ต่างประเทศ, 2) มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
(ไม่มีความแตกต่างระหว่าง นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาษาอังกฤษ (OP 1) 
นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ (OP 12)) 
ผู้รับผลงานวิจัยพัฒนา: ต้องการ  (OP 2, OP 12) 
ผู้รับบริการวิชาการ: 
ผู้ใช้บริการวารสาร ต้องการ 1) มีการขยายการรับบทความให้มากข้ึน  
หลักสูตรฝึกอบรม ต้องการ  1) ได้รับความรู้ และน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 

11. ผู้ส่งมอบ คู่ความ
ร่วมมือ และ
ข้อก าหนดส าคัญ 

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ/บทบาท/ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน: 
โรงเรียนมัธยมศึกษา/ส่งมอบนักเรียนที่มีคุณภาพ มีผลการเรียนดี ร่วมกันพัฒนาเด็ก
นักเรียน/ศิษย์เก่า/ สนับสนุนทุนการศึกษา ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การ
ท างาน/หน่วยงานที่พัฒนาระบบการท างาน/ ส่งมอบระบบการท างานที่ดี/หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น สกอ./ สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ/มหาวิทยาลัยคู่สัญญา/การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา และอาจารย์/องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และ
องค์กรระหว่างประเทศ/การดูงาน การฝึกงาน และการร่วมพัฒนาทักษะนักศึกษา/ 
สมาคมศิษย์เก่า/ เครือข่ายผู้จ้างงาน ผู้ร่วมให้บริการวิชาการแก่สังคม และผู้ร่วมสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

12. ล าดับในการ
แข่งขัน 

คู่เทียบ คือ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคณะฯ เป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศ ล าดับที่ 247 ของโลก ที่ 45 ของเอเชีย ตาม QS World University Ranking 
2019  
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13. การเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงภายในคณะ/มธ.: (ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ) 
1) เกณฑ์ต่อสัญญาจ้างอาจารย์และเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการส่งผลท าให้อาจารย์รู้สึก
ไม่ม่ันคงในอาชีพและมีอัตราการลาออกเพ่ิมข้ึน  
2) มหาวิทยาลัยควบคุมอัตราสายสนับสนุนส่งผลให้คณะต้องวางแผนบริหารจัดการ
อัตราก าลังในเชิงรุกมากข้ึน  
3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความส าคัญกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่างาน
ทางด้านมนุษยศาสตรท าให้คณะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยลดลง 
4) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง 
ส่งผลท าให้งบประมาณที่น ามาจัดสรรในการด าเนินการต่าง ๆ ของคณะฯ ลดลง และต้อง
พ่ึงพารายได้จากคณะฯ มากขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกทางสังคม: (ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ) 
1) โครงสร้างประชากรจ านวนลดลง ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลท าให้ จ านวนผู้สมัครน้อยลง 
(SC4) การแข่งขันระหว่างสถาบันในการรับนักศึกษาสูงขึ้น  
2) หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจ านวนมาก (SC5) ทั้งหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ไทย และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีเปิดสาขาในประเทศไทย ส่งผลท าให้มี
อัตราการแข่งขันการรับนักศึกษามากขึ้น 
3) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ปกครอง ที่มีต่อการศึกษาในระบบและการประกอบ
อาชีพ 
4) ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ต่อส่งผลท าให้คณะไม่สามารถวางแผนการรับ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) นโยบายของชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ เช่น การลดความส าคัญของสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ การตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลท าให้นักวิจัยของคณะต้องปรับตัวสร้างงานวิจัยที่บูรณาการ
ศาสตร์ของมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น 

14. แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบท่ีส าคัญ 

ด้านการศึกษา: 1) จ านวนนักศึกษา, 2) จ านวนผู้สมัคร TCAS, 3) ร้อยละของ ป.ตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี, 4) จ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, 5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ด้านการวิจัย: 1) งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล (Citation), 2) บทความ
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 
ด้านความเป็นนานาชาติ: 1) จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ, 2) จ านวนนักศึกษาต่างชาติ, 
3) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน, 4) จ านวนการท า MOU ที่มีความเคลื่อนไหว 



32 
 

หัวข้อ ข้อมูล 
15. ความท้าทาย
และความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์: 
SC1 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลักสูตรต้องปรับตัวให้
ทันสมัย  
SC2 นโยบายการศึกษาระดับชาติที่เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและต่อสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่คณะศิลปศาสตร์สังกัดอยู่ 
SC3 วิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม  
SC4 จ านวนประชากรที่ลดลงและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
SC5 หลักสูตรยังไม่ตอบสนองแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของสังคมโลกและมีหลักสูตรที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันในสถาบันการศึกษาอ่ืน  
SC6 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงทั้งองค์กร 
SC7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติการให้ รวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อน 
SC8 การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
SC9 นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมยังไม่ชัดเจน 
SC10 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพ่ือรับใช้สังคมยังไม่ตอบสนองพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของคณะ 
SC11 บุคลากรสายวิชาการไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างและ
เกณฑ์การขอต าแหน่งวิชาการ 
SC12 ความสัมพันธ์และทัศนคติของบุคลากรในองค์กรเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 
SC13 การขาดระบบที่เอ้ืออ านวยและแรงจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
พัฒนาตัวเองเพ่ือการปรับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
SC14 คุณสมบัติการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการท าให้ไม่สามารถรับบุคลากรได้ตามท่ี
ต้องการ 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์: 
SA1 ชื่อเสียงของความเป็นธรรมศาสตร์ (Brand Value)  
SA2 หลักสูตรมีความหลากหลายครอบคลุมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต  
SA3 อาจารย์มีหลากหลายสาขาและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
SA4 อาจารย์เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการในระดับชาติ  
SA5 มีความร่วมมือกับองค์กรเอกชน/สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
SA6 มีงบประมาณเพียงพอ สามารถพึงพาตนเองได้  
SA7 ความเป็นสหวิทยาการของคณะจะสามารถตอบโจทย์ได้หลายแง่มุมและหลายมิติ 
SA8 บุคลากรมีความรู้ ความช านาญและน าความรู้มาใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ 
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SA9 บุคลากรรุ่นใหม่ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีความเข้าใจและสามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีในระดับหนึ่ง สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการท างานได้ดี  
SA10 บุคลากรสายวิชาการมีประสบการณ์สูง สามารถถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรกลุ่ม 
อ่ืน ๆ ได้ 

16. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน: 
ใช้วงจรคุณภาพ PDCA เกณฑ์ EdPEx 
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2.  เกณฑ์การประเมิน  
ตารางที่ 1 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด ส าหรับหมวด 1 – 6 (Item Band) 

คะแนน ค าอธิบาย 
0% หรือ 5% 
(Band 1) 

A: ไม่มีแนวทางอย่างเปน็ระบบให้เห็น มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน 
D: ไม่มีการน าแนวทางที่เป็นระบบไปถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย 
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา 
I : ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบนั แต่ละ 
ส่วนหรือหน่วยงานด าเนินการอย่างเอกเทศ 

10%,15%, 
20% 
หรือ 25% 
(Band 2) 

A: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของ หัวข้อ 
 D: การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้นเร่ิมต้นในเกือบทุกส่วน หรือหน่วยงานซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อนั้น  
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการ ปรับปรุงแบบพ้ืน ๆ 
 I : มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่น โดยส่วน ใหญ่เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 

30%, 35%, 
40% หรือ 
45% 
(Band 3) 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เปน็ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนด พ้ืนฐานของหัวข้อ 
 D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบางหน่วย งานเพ่ิงอยู่ในขั้นเร่ิมต้น 
 L: แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุง กระบวนการที่ส าคัญ  
I : แนวทางเร่ิมมีความสอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานของสถาบัน ตามที่ระบุ ไว้ในโครงร่างองค์การและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ 

50%,55%, 
60% หรือ 
65% 
(Band 4) 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เปน็ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ 
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน 
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเร่ิมมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ ซึ่งรวมถึง
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่ส าคัญ 
I: แนวทางมีความสอดคล้องกับความตอ้งการโดยรวมของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

70%,75%, 
80% หรือ 
85% 
(Band 5) 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เปน็ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ 
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกตา่งของการปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญ 
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเร่ิมมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ ซึ่งรวมถึง
การสร้างนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอันเป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และการเรียนรู้ระดับองค์การ 
I : แนวทางมีบูรณาการกับความต้องการของสถาบัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

90%, 95% 
หรือ 100% 
(Band 6) 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เปน็ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนด โดยรวมของหัวข้ออย่างสมบูรณ์ 
 D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 
 L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการ เรียนรู้ในระดับองค์การผ่านการสร้าง
นวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์การ ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์การ อันเป็น ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน  
I : แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของสถาบันทัง้ในปัจจุบัน และอนาคตตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
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ตาราง 2 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด ส าหรับหมวด 7 (Item Band) 
คะแนน ค าอธิบาย 

0% หรือ 5% 
(Band 1) 

Le: ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบัน และ/ หรือมผีลลพัธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ 
T: ไม่มีการรายงานข้อมลูที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมลูที่แสดงแนวโนม้ในทางลบ 
C: ไมม่ีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทยีบ 
I: ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 
(Band 2) 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่องที่ส าคญัต่อสถาบันตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ และเริ่มมีระดับผลการด าเนินการทีด่ีในบางเรือ่ง 
T: มีการรายงานแนวโนม้ของข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ 
C: แทบไมม่ี หรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรยีบเทียบ 
I: มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความส าคญัต่อการบรรลุพนัธกิจของสถาบัน 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 
(Band 3) 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการทีด่ีในบางเรื่องที่ส าคญัต่อสถาบันตามที่ระบไุว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ 
T: มีการรายงานแนวโนม้ของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโนม้ที่ดี 
C: เริม่มีสารสนเทศเชิงเปรยีบเทียบ 
I: มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรือ่งที่มีความส าคญัต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

50%, 55%, 
60% หรือ 
65% 
(Band 4) 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการทีด่ีในเกือบทุกเรื่องที่มคีวามส าคญัต่อสถาบัน ตามทีร่ะบุ
ไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 
T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความส าคัญตอ่การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
C: ผลการด าเนินการในปัจจุบันในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรยีบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคยีง 
I: มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย ตลาด และกระบวนการ 

70%, 75%, 
80% หรือ 
85% 
(Band 5) 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคญัต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็นส่วน
ใหญ่ 
T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอยา่งต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
C: มีการเปรียบเทียบแนวโนม้และระดับผลการด าเนินการในปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือส่วนมากกับ
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเปน็ผู้น าในเรื่องต่าง ๆ และมผีลการ
ด าเนินการทีด่ีมาก 
I: มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบตัิการ 

90%, 95% 
หรือ 100% 
(Band 6) 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคญัตอ่ข้อก าหนดของหัวข้อเป็นส่วน
ใหญ่ 
T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดไีว้ไดอ้ย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
C: แสดงถึงความเป็นผู้น าในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง 
I: มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ 
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ตาราง 3 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Band หรือ Maturity Band) 
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ตาราง 4 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของผลลัพธ์ (Overall Band) 
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แบบฟอร์ม 2 จัดลำดบัแผนพัฒนาท่ีสำคัญ [DP2] 
 
เป้าหมายระดับคะแนนที่ต้องการในภาพรวม =          
ระดับพัฒนาการในปัจจุบัน =                     
 โปรดจัดลำดับความสำคัญของแผนพัฒนาที่ต้องการปรับปรุงทั้งหมดทุกแผน พร้อมระบุเหตุผล/ความสำคัญที่ต้องการพัฒนา ผลลัพธ์ที่ต้องการ และ
ผู้รับผิดชอบระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุง และผู้รับผิดชอบแผน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระดับคะแนนที่ต้องการในภาพรวมที่กำหนดไว้ 
 

Priority ชื่อแผน ปัญหา/ความสำคัญ  
กระบวนการและ

ขั้นตอน  
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวอย่าง การวางระบบ
กลไกการสื่อสาร
ในองค์กร 

การสื่อสารจากผู้นำท่ีจะ
กระตุ้น สร้างความเชื่อมั่น 
และสร้างความผูกพันท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร 
ยังไม่เป็นระบบ 

1. กำหนดผู้รับสารทุกกลุ่ม 
(บุคลากร ผูเ้รียน คูค่วาม
ร่วมมือท่ีสำคัญ และลูกค้า
กลุ่มอื่นที่สำคญั) หรือตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบ 
3. จัดทำแผนการสื่อสาร
องค์กร 
4. กำหนดรอบการติดตาม
ผลการทำงานตามแผน 
5. ประเมินประสิทธิผลของ
การสื่อสาร  

ระบบการสื่อสารในองค์กรที่
ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารของ
ผู้บริหาร 
2. ระดับความเข้าใจใน
ทิศทางขององค์กร 
 

จุดตั้งต้น – จุด
สุดท้าย 

ช่ือคน/
คณะทำงาน 
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การปรับปรุงตามล าดับความส าคัญ 

คว
าม

ยา
กง

่าย
ขอ

งก
าร

ปร
ับป

รุง
 

ง่าย ปรับปรุงง่าย 
ผลกระทบน้อย 
Med. Priority 

High Priority 
ปรับปรุงง่าย 

ผลกระทบมาก 

 

Low Priority Med. Priority High Priority 

ยาก 

ปรับปรุงยาก 
ผลกระทบน้อย 

Lowest Priority 
Low Priority 

ปรับปรุงยาก 
ผลกระทบมาก 
Med. Priority 

  น้อย  มาก 

  ระดับผลกระทบหากไม่ด าเนินการ 

 

การปรับปรุงตามล าดับความส าคัญ 

• ความยากง่ายของการปรับปรุง (ปรับปรุงยาก = 1, ปานกลาง = 2, ง่าย = 3) เช่น  

    - ระยะเวลาสั้น (ง่าย) ใช้เวลามาก (ยาก) 

    - ต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อย (ง่าย) 

    - ทรัพยากรเพียงพอ เช่น บุคลากร, IT, ฐานข้อมูล, องคค์ความรู้ ฯลฯ (ง่าย) 

• ระดับผลกระทบหากไม่ด าเนินการ (ผลกระทบน้อย = 1, ปานกลาง = 2, น้อย = 3) เช่น  

    - ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

    - ผลประโยชน์ที่สูญเสีย เชน่ การลดลงของรายได้ การสูญเสียลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด ความพึงพอใจของลูกค้าลดลง 

การร้องเรียนมากขึ้น 

    - ความเร่งด่วน เช่น กระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร ความต้องการของลูกค้า แนวโน้มที่ต่ าลงของผลการด าเนินการที่

ส าคัญบางเรื่อง ฯลฯ 
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