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1. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและการใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจประเมิน
1.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
เพื่อประเมิน ระดับ การพัฒ นาของคณะ/หน่ว ยงานที่นาเกณฑ์ EdPEx มาใช้พัฒ นาหน่ว ยงานของ
ตนเองมุ่งสู่ความเป็นเลิ ศ และเพื่อให้หน่วยงานได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานในภาพรวม
1.2 การใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจประเมิน
รายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากข้อสังเกตและแนวคิดโดยรวมของคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกระบวนการกลั่นกรอง 3
ขั้นตอน (Individual Report, Consensus Review และ Site Visit Review) รายงานจะไม่นาเสนอประเด็น
ที่ท่านพึงกระทา และ/หรือวิธีการที่พึงกระทา และอาจไม่ครอบคลุมในทุกพันธกิจของส่วนงาน
มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับจุดเด่นและแนวปฏิบัติที่ดีของส่วนงาน ขอท่านได้โปรดร่วมชื่นชม
แสดงความยินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคลากรที่ร่วมสร้างความสาเร็จนี้
อย่ า งไรก็ ต าม ท่ า นและคณะผู้ บ ริ ห ารสามารถเลื อ กใช้ ข้ อ มู ล จากการสั ง เกตและวิ เ คราะห์ ข อง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ นี้ เป็นแนวทางในการวางแผนและดาเนินการในระยะต่อไปได้ โดยขอให้ท่านได้
โปรดนาจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาให้ส่วนงานมีการดาเนินการที่เป็นเลิศในส่วน
นี้ต่อไป และพิจารณาโอกาสที่พึงพัฒนา โดยการนามาจัดลาดับความสาคัญ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็น
ลาดับต่อไป และมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านและทีมผู้บริหารจะใช้รายงานการตรวจประเมินฉบับนี้
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในรอบเวลาถัดไป
สุดท้ายนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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1.3 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต
(อนุกรรมการด้านเทคนิคและผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA))

ลงชื่อ

กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ตุลยนิติกุล
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ลงชื่อ

กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี นิรัตธราดร
(คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ลงชื่อ

เลขานุการ
นางสาวหฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ขา
(วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ลงชื่อ

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวบุณฑริก พุฒิกุล
(กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
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2 บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme)
Key Themes: Management Process
ก. จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดีในส่วนกระบวนการดาเนินงานขององค์กร
 ผู้นาระดับสูงของคณะฯ และบุคลากรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการคณะฯ โดยมีการให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดของเกณฑ์ EdPEx ให้บุคลากรในหลายส่วนงานนาแนวทางไปปรับปรุง
การปฏิบัติงาน อีกทั้งคณบดีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการนาเกณฑ์ EdPEx มาใช้อย่างจริงจัง
โดยอาสาสมัครเป็ นผู้ตรวจประเมิน EdPEx ของมหาวิทยาลั ย ที่แสดงถึง Role Model Behavior
ตามค่านิยม Visionary Leadership ของเกณฑ์ EdPEx
 คณะฯ เริ่มนามุมมองเชิงระบบมาใช้ในการกากับดูแลและบริหารสถาบัน ในหลายกระบวนการ เช่น
การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ และค่ า นิ ย ม การวางแผนกลยุ ท ธ์ การรั บ ฟั ง เสี ย ง สารสนเทศและจั ด การ
ความสั มพัน ธ์กับ ผู้ เรี ยนและลู กค้ากลุ่มอื่นที่มีในปัจจุบัน การดาเนินการดังกล่าว อาจช่ว ยในการ
บริหารจัดการคณะฯ ให้เป็นแบบองค์รวม เพื่อให้บรรลุพันธกิจ มีความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนาไปสู่การมีผลการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
 ระหว่างการดาเนิน Site Visit คณบดีและผู้นาระดับสูงหลายท่านได้รายงานเพิ่มเติมตัว อย่ างการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ Fact Base โดยใช้ประโยชน์จาก Feedback Report ที่ได้รับมาพัฒนา
แนวทางทีค่ ณะฯ ใช้ในการดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ที่สะท้อนให้เห็นถึงคณะฯ มีระดับ Maturity
ที่สูงกว่าตามที่รายงานใน OPR
ข. โอกาสพัฒนาที่สาคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการดาเนินงาน
 คณะฯ มีโอกาสในการพัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการคณะฯ ให้เป็นระบบในหลายด้าน เช่น
วิธีการที่ผู้นาระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้นาและทาให้ คณะฯ มีความยั่งยืน การประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม วิธีการติดตามข้อมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงานประจาวัน
และการดาเนิ น การโดยรวมของคณะฯ การจัดระบบการทางานและบริห ารบุ คลากรเพื่ อให้ ง าน
บรรลุผล การจัดการเครือข่ายอุปทาน การควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ วิธีการที่เป็น
ระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยในการบริหารจัดการคณะฯ ให้เป็นแบบองค์รวม เพื่อให้บรรลุพันธกิจ
มีความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบคุณค่าให้กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 คณะฯ มีโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงการถ่ายทอดแนวทางเพื่อนาไปปฏิบัติในกระบวนการที่สาคัญ
ส่ ว นใหญ่ เช่น กระบวนการถ่ายทอดค่านิยมไปสู่ ก ารปฏิบัติทั่ว ทั้ง องค์ กร กระบวนการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สาคั ญของพันธกิจไปสู่แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั่วทั้งองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความ
ต้ อ งการและสร้ า งความผู ก พั น กั บ ผู้ เ รี ย นและลู ก ค้ า ทุ ก กลุ่ ม ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต รวมถึ ง
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กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของคณะฯ ในอนาคต
การถ่ายทอดแนวทางเพื่อนาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และทั่วถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจช่วย
ทาให้บรรลุผลลัพธ์และเป้าหมายที่สาคัญของคณะฯ
 ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญหลายเรื่อง เช่น
การทบทวนประสิทธิผลของวิธีการกาหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมไปยังบุคลากร ผู้เรียน
และลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น ที่ ส าคั ญ รวมถึ ง คู่ ค วามร่ ว มมื อ ที่ เ ป็ น ทางการและผู้ ส่ ง มอบหลั ก การทบทวน
ประสิทธิผลของการกากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ การทบทวนประสิทธิผลของการสร้างประโยชน์
ให้สังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ การทบทวนประสิทธิผลของการจัดทากลยุทธ์ที่พิจารณาถึง
การตัดสินใจในเรื่องระบบงาน การแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการที่พิจารณาการใช้
ประโยชน์จากพันธมิตร ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ การทบทวนประสิทธิผลของการรับฟังและสร้าง
สัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นทั้งในปัจจุบันและที่พึงมีเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้
ตอบสนองให้ เ กิ น ความคาดหวั ง และเหนื อ กว่ า คู่เ ที ยบ/คู่ แ ข่ ง กระบวนการสร้า งความผู ก พั น กั บ
บุคลากร การทบทวนประสิทธิผลของการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและบริการและ
กระบวนการทางานที่สาคัญ การทบทวนกระบวนการอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงกระบวนการที่
สาคัญอาจช่วยตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิผล
Key Themes: Organization Results
ค. จุดเด่นในหมวดผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจ
คณะฯ เริ่มแสดงผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการ ผลลัพธ์ด้านลูกค้า ผลลัพธ์ด้าน
บุคลากร ผลลัพธ์ด้านการกากับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ด้านงบประมาณ ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจช่วยคณะฯ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง
ง. โอกาสพัฒนาที่สาคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมี
ความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจ
คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่สาคัญที่สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินการหลาย
ด้าน เช่น ผลลัพธ์ที่สะท้อนการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการทางานที่สาคัญ ผลลัพธ์ที่
สะท้อนประสิทธิผลของการจัดการระบบความปลอดภัย และการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิ บัติและภาวะ
ฉุกเฉิน ผลลัพธ์ที่สะท้อนประสิทธิผลของการจัดการเครือข่ายอุปทาน ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม
อื่นที่ไม่ใช่ผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร ผลลัพธ์ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทางานที่แสดงถึงสุขภาวะ (Health) ของบุคลากร ความมั่นคง (Security)
รวมทั้งการให้บริการและสิทธิประโยชน์ ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นาที่แสดงถึงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการพัฒนา ผลลัพธ์ที่สะท้อนประสิทธิผลการสื่อสารของผู้นาระดับสูงเพื่อสร้างความผูกพัน
กับบุคลากร คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการ
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กากับดูแลทางด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ
ผลลัพธ์ด้านการบรรลุความสาเร็จของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การแสดงผลลัพธ์ที่สาคัญอย่างครบถ้วน อาจ
ช่วยสะท้อนปัญหาในการดาเนินการและโอกาสในการพัฒนาคณะฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ
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3. รายละเอียดของจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
หัวข้อ 1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง (Band 3, 30%)
ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
จุดแข็ง
 1.1 ก(1) ผู้ น าระดั บ สู ง มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละค่ า นิ ย มขององค์ ก รอย่ า งเป็ น ระบบ ผ่ า น
กระบวนการ S-E-A-R-C-H ที่ช่วยให้สามารถกาหนดสมรรถนะหลัก 3 ประการ ได้แก่ Academic
Support , Internationalization และ Diversity วิเคราะห์ร่วมกับความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนามาปรับปรุงจนได้วิสัยทัศน์ของคณะคือ “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศ
ของประเทศทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” และค่านิยมคือ “เคารพร่วมใจบนความหลาย
หลาย” (In diversity we respect and collaborate)” และทาการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยม
ไปยังบุคลากร นักศึกษา คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ได้ปรับปรุงจาก
การประเมิน การถ่า ยทอดวิสั ย ทัศ น์ และค่า นิย มในครั้ งก่ อ นให้ ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม มากยิ่ ง ขึ้น การ
ดาเนินการดังกล่าว ช่วยให้บุคลากร ลูกค้าปัจจุบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและทราบถึงวิสัยทัศน์ ของ
คณะฯ และทิศทางของคณะฯ เพื่อที่จะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนให้คณะดาเนินการตาม
พันธกิจและบรรลุวิสัยทัศน์ได้
 1.1 ข คณะฯ รายงานมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยัง นักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ชาวไทย
อาจารย์ชาวต่างประเทศ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ประชาคมในมหาวิทยาลัย เครือข่ายหรือคู่ความร่วมมือ
บุคคลภายนอกและสังคมตามตารางที่ 1.1 และได้มีการนามาทบทวน ปรับปรุงเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ที่
ต้องการสื่อสารมากขึ้น
 1.1 ค(1) คณะฯ เริ่มมีแนวทางการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความสาเร็จ โดยคณบดีเลือกทีมบริหารที่
แตกต่างหลากหลาย มีความแตกต่างทางประสบการณ์ จาก 12 สาขาวิชา และรับฟังความคิดเห็นจาก
กลุ่มที่แตกต่างหลากหลาย ตามค่านิยมของคณะฯ และมีการเดินสายหารือกับสาขาวิชา เพื่อนาเสนอ
แผนแม่บทของการรวมหลักสูตรเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติ
ที่จะทาให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ได้
โอกาสการพัฒนา
 1.1 ก(2) คณะฯ ได้รายงานกฎหมาย ระเบียบ หลักการและวิธีการในการกากับดูแลองค์กร เช่น การ
จัดการต่อข้อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อการทางานของคณบดี แต่ไม่เห็นชัดถึงบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของผู้นาระดับสูงในการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม การดาเนินการดังกล่าวทาให้
บุคลากร นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความมั่นใจในในการดาเนินงานของคณบดีและผู้บริหารที่
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มุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของคณะฯ
 1.1 ข ผู้นาระดับสูงมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายกับบุคลากรสายวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย แต่ไม่ชัดเจนถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้นาระดับสูงในการสื่อสารด้วยตนเอง ไม่ชัดเจนว่า
มีกระบวนการทบทวน ปรับปรุง เรียนรู้เรื่องการสื่อสารของผู้นาระดับสูงอย่างไร อีกทั้งยังไม่เห็ น
แนวทางในการสื่ อสารกั บ กับ ลู ก ค้า กลุ่ ม อื่น ๆ (เช่น บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ รับบริการวิช าการ
ผู้ปกครอง ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ นักศึกษาต่างคณะ) ที่ชัดเจน เช่น การสื่อสารตามที่รายงานใน
ตารางที่ 1.1 ยังเป็นการแจ้งข่าวสารเพื่อทราบ (Inform) มากกว่าเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพัน
(Communicate to Engage) การดาเนินการดังกล่าวอาจช่วยส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร และ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ซึ่งอาจสามารถส่งเสริมผลการดาเนินงานที่ดียิ่งขึ้นของคณะฯ ได้
 1.1 ค(1) ไม่ชัดเจนผู้นาระดับสูงของคณะฯ ดาเนินการด้วยตนเองอย่างไรในการสร้างสภาวะแวดล้อม
ที่เอื้อต่อความสาเร็จของสถาบัน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เช่น การมีส่วนร่วมในการจัดทากลยุทธ์
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ที่สนับสนุนการบรรลุพันธกิจ การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในการ
สร้างความผูกพันกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และบุคลากร การติดตามปรับปรุงรอบเวลาของการดาเนิน
โครงการและกระบวนการที่สาคัญเพื่อสร้างความคล่องตัวของสถาบัน เป็นผู้ริเริ่มในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ และสร้างโอกาสในการปรับปรุงเสมอ เป็นต้น ที่สร้างความยั่งยืนให้กับคณะฯ
 1.1 ค(2) ไม่พบการดาเนินการที่ชัดเจน ในการแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติที่จะทาให้
บรรลุวิสัยทัศน์ เช่น การติดตามผลการดาเนินงานของแผนเชิงกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน ไม่พบ
แนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ผู้นาระดับสูงมีส่วนร่วมหรือบทบาทที่ทาให้เกิดการปฏิบัติการ
อย่างจริงจัง (มีรายงานแต่กิจกรรม แต่ไม่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในการตอบคาถามเกณฑ์ใน
ระดับ Multiple) เป็นต้น การทบทวนแผน การมอบหมายงานเพื่อการปรับแผนเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลง การด าเนิ น การดั ง กล่ า วอาจช่ ว ยให้ ค ณะ สามารถจั ด การกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ความสามารถในการแข่งขัน นาไปการพัฒนาระบบการนาองค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ได้
หัวข้อ 1.2 การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Band 2, 20%)
ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
จุดแข็ง
 1.2 ก(1) คณะฯ รายงานระบบการกากับดูแลองค์กรและกลไกการประเมินผลการดาเนินงานตาม
พันธกิจ (ตาราง 1.4) เช่น การกากับด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตร การกากับด้านการเงิน โดยการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบบัญชีหรือระบบการเงิน
และการกากับ การดาเนิ น งานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยประเมินความส าเร็จของแผน และมีการ
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กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการกากับดูแล การดาเนินการดังกล่าวอาจส่งเสริมความเชื่อมั่นของ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะฯ
 1.2 ข(2) คณะฯ เริ่มมีแนวทางการที่จะดาเนินงานเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม เช่น มีการ
รวบรวม เผยแพร่ และกากับติดตามให้ดาเนินการตามกฎหมาย กฎระเบีียบ จรรยาบรรณอาจารย์
ตามกระบวนการ (ภาพ 1.3) โดยมีการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และอย่างมีจริยธรรม
ตามกลุ่มต่าง ๆ (ตามตาราง 1.6) มีช่องทางการร้องเรียน หรือแนวทางการกากับดูแล หากมีการ
ประพฤติผิดในกลุ่มต่างๆ ที่แตกต่างกันไป มีการกาหนดหน่วยงานที่กากับดูแลและกาหนดตัวชี้วัด
การมีแนวทางดังกล่าว อาจช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการนาองค์กรและช่วยส่งเสริมให้การ
ดาเนินงานของคณะฯ เกิดความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความมั่นใจจากสังคม
โอกาสการพัฒนา
 1.2 ก(2) คณะฯ มีรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของคณบดี ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการ
ประเมินคณบดี ที่กากับดูแลโดยสภามหาวิทยาลัย ที่รายงานไว้ในข้อ 1.1 ก(2) แต่ไม่พบแนวทางที่
ชัดเจนที่ใช้ในการประเมินผลของคณะกรรมการกากับดูแลองค์กร เช่น ไม่พบว่ามีแนวทางในการ
กาหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการกากับดูแลองค์กร และไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการทบทวน
ปรับปรุงผลการดาเนินงานของผู้นาระดับสูง และคณะกรรมการกากับดูแลองค์กร ที่ตอบสนอง SC7
การมีแนวทางที่ชัดเจนจะช่วยให้คณะฯ ติดตามผลการดาเนินงานของผู้นาและคณะกรรมการกากับ
ดูแลคณะ ให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้คณะประสบความสาเร็จในเรื่องต่าง ๆ และ
บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ได้
 1.2 ข(1) คณะได้รายงานกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ (ตารางที่ 1.5) แต่ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่คณะใช้ในการทาให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรอง
คุณภาพ เช่น ไม่พบกระบวนการกาหนดตัว วัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญที่คณะฯ ใช้เพื่อให้ การ
ดาเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพที่กาหนด รวมถึงไม่ชัดเจน
ว่ามีกระบวนการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมที่มีต่อการปฏิบัติการในด้านหลักสูตร การ
วิจัย และการบริการวิชาการ ในปัจจุบันและอนาคต และวิธีจัดการกับผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น
จากหลักสูตร บริการฯ และการปฏิบัติการของคณะฯ เป็น ต้น ที่แสดงถึงคณะฯ มุ่งเน้นเรื่องคุณธรรม
และประโยชน์ต่อสังคมไทย การมีกระบวนการดังกล่าวอาจช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของคณะฯ
บรรลุพันธกิจได้
 1.2 ค(1) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ สร้างประโยชน์ให้สังคม เช่น การ
กาหนดกลไกการจัดโครงการที่คณะฯ ดาเนินการ ไม่ชัดเจนถึงที่มาที่ไปของโครงการต่าง ๆ ที่คณะได้
ดาเนินการ (ตารางที่ 1.6) ไม่ชัดเจนว่าโครงการจะสามารถสร้างความผาสุกและประโยชน์แก่สังคมได้
อย่างไร และโครงการเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาวันของคณะฯ อย่างไร เป็นต้น
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การมีแนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อความท้าทายด้านนโยบาย
และแนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมยังไม่ชัดเจน (SC9)
 1.2 ค(2) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสาคัญ ของ
คณะฯ เช่น ยังไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่ใช้ในการกาหนดชุมชนสาคัญ และไม่เห็นชัดเจนว่าคณะฯ มี
วิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างไร ที่ตอบสนอง SC9
เช่น การกาหนดนโยบายและเรื่องที่คณะจะเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ
หลักของคณะฯ ในการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญในด้าน สังคม หรือภาษา วิธีการที่เป็นระบบในเรื่อง
ดังกล่าวอาจช่วยส่งเสริมการดาเนินการตามพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่ตรงตาม
สมรรถนะหลัก รวมทั้งอาจช่วยให้คณะฯ ได้ใช้สมรรถนะหลักของคณะฯ สร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนที่สาคัญอย่างจริงจัง
หมวดที่ 2 กลยุทธ์
หัวข้อ 2.1 การจัดทาแผนกลยุทธ์ (Band 2, 25%)
ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
จุดแข็ง
 2.1 ก(1) คณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดทากลยุทธ์ของคณะฯ ตามภาพ 2.3 พร้อมทั้งมีการ
ปรั บ ปรุ งกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ (ตาราง 2.2) และการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์
(ตาราง 2.3) และปรับปรุงวิธีการดาเนินการ ส่งผลให้คณะสามารถจัดทาแผนกลยุทธ์แล้วเสร็จในเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ การมี แ นวทางดั ง กล่ า วอาจจะสามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการจั ด ท าแผนกลยุท ธ์ที่
ตอบสนองความท้ า ทายเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของคณะฯ ให้ ไ ปสู่
ความสาเร็จในอนาคต
 2.1 ก(3) คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกระบวนการวางแผน
กลยุ ทธ์ เช่น มีการกาหนดข้อมูล ข้ อ มูล เชิงนโยบาย ข้อมูล จากการประเมิ นผลแผนกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์ SWOT ข้อมูลจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการนาผลจากการวิเคราะห์
ความท้าทายความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การดาเนินการ
ดังกล่าว อาจทาให้คณะฯ ได้สารสนเทศที่ช่วยให้การจัดทาแผนกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่ อความได้เปรียบ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
โอกาสการพัฒนา
 2.1 ก(2) ไม่พบแนวทางที่ชัดเจนเป็นระบบที่คณะฯ ใช้ในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม และไม่
ชัดเจนว่ากระบวนการจัดทากลยุทธ์โดยการวิเคราะห์ความได้เปรียบ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและผลได้ผลเสีย สามารถทาให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไร การมีแนวทาง
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ดังกล่าวอย่างเป็นระบบอาจช่วยให้คณะฯ เพิ่มโอกาสในด้านการสร้างงาน “วิจัยและนวัตกรรมที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง พั ฒ นาต่ อ สั ง คมไทยและสั ง คมโลก” ที่ ก าหนดไว้ ใ นประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตาราง 2.8) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ได้
 2.1 ก(4) ไม่ พ บแนวทางที่ ค ณะฯ แสดงถึ ง วิ ธี ก ารตั ด สิ น ใจที่ ค านึ ง ถึ ง การก าหนดระบบงานที่
กระบวนการสาคัญที่จะให้ผู้ส่งมอบจากภายนอกและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการดาเนิน การ
รวมทั้งการเชื่อมโยงให้เห็นถึงการคานึงสมรรถนะหลักและระบบงานในอนาคต การมีแนวทางในการ
กาหนดสมรรถนะหลักและระบบงานในอนาคตที่จาเป็นสาหรับคณะฯ จะช่วยให้คณะฯ ดาเนินงาน
ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
 2.1 ข(1) คณะฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
ตามที่ ร ายงานในตารางที่ 2.8 แต่ ไ ม่ พ บมี ก ารก าหนดกรอบเวลาที่ จ ะต้ อ งบรรลุ แ ต่ ล ะประเด็ น
ยุทธศาสตร์ การกาหนดวัตถุประสงค์และตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อาจช่วยทาให้
คณะฯ สามารถประเมินประสิทธิภาพในการทางานตามยุทธศาสตร์ บรรลุตามพันธกิจของคณะฯ ได้
 2.1 ข(2) คณะฯ มีการรายงานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ
สมรรถนะหลั ก ของคณะฯ ที่ ก ระจายไปตามพั น ธกิ จ และโครงสร้ า งองค์ ก รของคณะฯ แต่ ไ ม่ มี
รายละเอียดสาคัญที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดลาดับความสาคัญของแผน ที่จะกาหนดเป็น
แผนระยะสั้น ระยะยาว การกาหนดรายละเอียดสาคัญในการวางแผนกลยุทธจะส่งผลให้กลยุทธ์ของ
คณะฯ มีความสมดุลและช่วยสนับสนุนความสาเร็จของคณะฯ ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อ 2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Band 2, 25%)
ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
จุดแข็ง
 2.2 ก(1) คณะฯ เริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดทาแผนปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน (ภาพที่ 2.7) ซึ่งมี
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง กระบวนการการโดยการเพิ่ ม ขั้ น ตอนการพิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่เสนอมา การดาเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จะช่วย
ให้การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของคณะฯ ดาเนินงานได้บรรลุตามพันธกิจของสถาบันได้อย่างมี
ประสิทธิผล
 2.2 ก(5)(6) คณะฯ รายงานถึงการมีตัวชี้วัดส าคัญและการคาดการณ์ผ ลดาเนินการที่ใช้ติ ดตาม
ผลส าเร็ จ และประสิ ทธิผ ลของแผนปฏิบัติ ก าร การดาเนินการอย่างเป็นระบบอาจช่ว ยให้ ค ณะฯ
สามารถประเมินความสาเร็จขององค์กรจากการดาเนินงานตามพันธกิจได้
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โอกาสการพัฒนา
 2.2 ก(1) ไม่พบรายงานแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สาคัญของคณะฯ ที่มีการกาหนด
กรอบเวลาที่ ต้ อ งท าให้ ส าเร็ จ เพื่อช่ว ยเป็นเครื่ อ งก ากับ เวลาที่จ ะทาให้ ค ณะฯ ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้
 2.2 ก(2) คณะฯ รายงานวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติงานและถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ โดยการจัดเวที
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานของคณะฯ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งกลุ่มบุคลากร นักศึกษา
และลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ แต่ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบ
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า แผนปฏิ บั ติ ก ารจะไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ถึ ง บุ ค ลากร ผู้ ส่ ง มอบ และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร ที่จะทาให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ การมีแนวทางที่ชัดเจนใน
เรื่องดังกล่าว อาจทาให้คณะฯ สามารถติด ตามความก้าวหน้าและปรับปรุงให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
 2.2 ก(2) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบที่ชัดเจนในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติ
งาน และไม่เห็นชัดถึงแนวทางที่ทามั่นใจได้ว่าคณะฯ มีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่น ๆ พร้อมใช้
ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบสาเร็จเพื่อนาไปสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ การมีแนวทางในการ
จัดสรรทรัพยากรที่ชัดเจนจะทาให้คณะฯ มั่นใจได้ว่าจะสามารถดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและมียัง
มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน ด้าน
งบประมาณที่ได้รับลดลง ตามที่คณะฯ ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
 2.2 ก(3) คณะฯ รายงานว่ายังไม่มีการดาเนินงานด้านแผนงานด้านบุคลากรที่สนับสนุนวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ การมีแผนงานด้านบุคลากรที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จะทาให้มั่นใจได้ว่าทุก
แผนปฏิบัติการที่กาหนดขึ้นมีขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากรพอที่จะสนับสนุนการดาเนิน
แผนจนสาเร็จ การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คณะฯ บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
 2.2 ข คณะฯ ไม่ได้แสดงการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปรับ
แผนตามการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างรวดเร็ว
หมวดที่ 3 ลูกค้า
หัวข้อ 3.1 เสียงของลูกค้า (Band 2, 20%)
ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการการรับฟังเสียงของลูกค้า
จุดแข็ง
3.1 ก(1) คณะฯ มีแนวทางที่ชัดเจนในการรับฟังผู้เรียนในระดับปริญญาตรี (ตารางที่ 3.1) ผู้เรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา (ตารางที่ 3.2) ผู้ใช้บริการการบริการวิชาการ (ตารางที่ 3.3) ลูกค้ากลุ่มอื่นในอนาคต
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(ตารางที่ 3.4) และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ (ตารางที่ 3.5) วิธีการดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ ใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศในการปรับปรุงหลักสูตรและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
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) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
นาไปใช้ได้ เช่น การรับฟังลูกค้าของหลักสูตรใหม่ รวมถึงหลักสู ตรระยะสั้น หรือผู้รับบริการวิชาการ
วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ พัฒนาหลักสูตรและบริการใหม่ ๆ ให้ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงภายนอก เรื่องโครงสร้างประชากรจานวนลดลง ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อจานวน
นักศึกษาลดลง และเรื่อง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไทย และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่
เปิดสาขาในประเทศไทย ส่งผลทาให้มีอัตราการแข่งขันการรับนักศึกษามากขึ้น
 3.1 ข(1) ไม่ชัดเจนถึงประสิทธิผลของวิธีการที่ใช้ในการกาหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาด เช่น
วิธีจาแนกกลุ่มผู้เรียน ผู้รับ บริการตามสารสนเทศที่ใช้ในการกาหนดกลุ่มที่ระบุไว้ในตารางที่ 3.2 ถึง
3.5 สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรหรือไม่อย่างไร ได้คานึงถึงความต้องการ
และความคาดหวังที่แตกต่างกัน หรือไม่อย่างไร หรือมีกลุ่มใดที่ควรให้ ความส าคัญมากขึ้นหรื อ ไม่
อย่างไร การมีวิธีการอย่างเป็นประสิทธิผลดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อความต้องการและ
ทาให้เหนือกว่าความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเหนือชั้น
 3.1 ข(2) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการจัดการศึกษาและบริการฯ เช่น
ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากการรับฟัง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศ
ด้านความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม อีกทั้งไม่ทราบที่มาที่ไปของ
วิธีการต่าง ๆ ตามที่ระบุในตารางที่ 3.6 และ 3.7 การมีแนวทางที่มีประสิทธิผลอาจช่วยคณะฯ ก้าว
ข้ามความท้าทายเชิงกลยุทธ์เรื่อง หลักสูตรยังไม่ตอบสนองแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของสังคมโลกและมี
หลักสูตรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในสถาบันการศึกษาอื่น (SC2) และการขาดงานวิจัยเชิงบูรณาการ
ข้ามศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม (SC3)
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หัวข้อ 3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Band 2, 20%)
ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการการสร้างความผูกพันของลูกค้า
จุดแข็ง
 3.2 ข(1) คณะฯ มีแนวทางที่ชัดเจนในการค้นหาความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียนในระดับ
ปริญญาตรี (ตารางที่ 3.12) ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา (ตารางที่ 3.13) ผู้รับบริการการบริการ
วิชาการ (ตารางที่ 3.14) โดยกาหนดวิธีการประเมินและการนาไปใช้ แนวทางดังกล่าว อาจช่วยให้
คณะฯ ได้สารสนเทศที่นาไปปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 3.2 ก(3) คณะฯ เริ่มมีวิธีในการจัดการข้อร้องเรียนของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นตามภาพที่ 3.1 และ
3.2
โอกาสการพัฒนา
 3.2 ก(1) ไม่ พ บแนวทางที่ เ ป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ ค ณะฯ ใช้ ใ นการสร้ า งและจั ด การ
ความสัมพันธ์กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากในตารางที่ 3.9 แสดงถึง
ช่องทางประชาสัมพันธ์และกลไกในการสื่อสารเท่านั้น วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าวอาจช่วย
สร้ างความผู กพัน กับ ผู้ เรี ย น ลู กค้ากลุ่ มอื่น และผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย เพื่อก้าวข้ามความท้าทายเชิง
กลยุทธ์เรื่องนโยบายการศึกษาระดับชาติที่เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและต่อสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่คณะศิลปศาสตร์สังกัดอยู่ (SC2)
 3.2 ก(2) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อื่นสามารถสืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุนจากสถาบัน เนื่องจากในตารางที่ 3.10 ได้รายงาน
ช่องทางที่สามารถติดต่อกับคณะฯ เท่านั้น ไม่ชัดเจนถึงวิธีการค้นหาความต้องการในการสนับสนุน
ของกลุ่มต่าง ๆ การถ่ายทอดความต้องการไปสู่บุคลากรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
ผู้เรียนและลูกค้า แนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลอาจช่วยยกระดับความพึงพอใจของผู้ เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น อีกทั้งอาจเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นลูกค้า และการเสริมสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิผล
 3.2 ค ไม่พบว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างไร ในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากเสียงของลูกค้าและ
ตลาด ในการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่ งเน้นผู้เรียน หรือการนาไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติการ การมีกระบวนการดังกล่าวอาจช่วยให้คณะฯ สามารถขับเคลื่อนพันธกิจทุกด้านที่มีการ
มุ่งเน้นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล
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หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หัวข้อ 4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการ (Band 2, 15%)
ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการ การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการดาเนินงาน
จุดแข็ง
4.1 ก(1) คณะฯ มีการติดตามผลการดาเนินงาน โดยคณบดีและคณะผู้บริหารที่รับผิดชอบพันธกิจ
ระบบงานหลัก รวมถึงระบบงานสนับสนุนตามตัวชี้วัดจาก 3 แหล่ง คือตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี และตัวชี้วัด EdPEx ตามตาราง 4.1 การดาเนินการดังกล่าว
อาจช่วยให้คณะฯ สามารถติดตามข้อมูลและสารสนเทศเพื่อนามาปรับปรุงผลการดาเนินการโดยรวมของ
คณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
โอกาสการพัฒนา
 4.1 ก(1) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการติดตามข้อมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงานประจาวัน
การดาเนินการโดยรวมของคณะฯ จากการที่คณะกาหนดประเภทแหล่งข้อมูลเป็น 3 ระดับ คือ 1)
ระดับปฏิบัติการ 2) ระดับพันธกิจ/ระบบงาน 3) ระดับกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น มีวิธีการที่เป็นระบบใน
การเลือก รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกันของผลการปฏิบัติงาน
ประจาวันและผลการดาเนินการโดยรวม เช่น ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่สาคัญ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางานที่สาคัญ ตัววัดที่สะท้อนการตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ตัววัดด้านการเงินและงบประมาณที่
สาคัญของคณะฯ หรือไม่อย่างไร วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าวอาจช่วยให้คณะฯ สามารถติดตาม
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อนามาปรับปรุงผลการดาเนินการโดยรวมของคณะ ได้อย่างมีประสิทธิผล
 4.1 ก(2) ไม่ พ บวิ ธี ก ารที่ เ ป็ น ระบบที่ ค ณะฯ ใช้ ใ นการวิ ธี ก ารเลื อ กและใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ห รือไม่
อย่างไร มีการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบครอบคลุมผลการดาเนินการที่สาคัญหรือไม่อย่างไร คณะฯ มี
หลักเกณฑ์ในการเลือกประเด็นสาคัญที่ใช้ในการเปรียบเทียบอย่างไร มีการนาข้อมูลและสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบ มาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการดาเนินงานของคณะฯ รวมทั้งการความ
ชัดเจนในการคัดเลือกคู่เทียบเคียงที่มีความสามารถเฉพาะด้านและมีภารกิจที่ใกล้เคียงกับ คณะฯ
อย่างไร หากคณะฯ มีวิธีการเลือกและใช้สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอย่างเหมาะสมอาจช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจในระดับปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผลและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ
 4.1 ก(3) ไม่ชัดเจนว่าระบบวัดผลการดาเนินงานทั้ง 3 ด้าน ของคณะคือ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2)
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และ 3) ด้านบริการการศึกษา สะท้อนวิธีการที่เป็นระบบการวัดผลการ
การดาเนินงานของคณะฯ ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่ไม่ได้คาดคิด และให้ข้อมูล ที่ทันเวลา ทั้งด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ สภาวะ
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แวดล้อมด้านการเมือง หลักสูตร และบริการใหม่ของคู่แข่ง ได้อย่างไร เช่น การปรับใช้ตัววัดผลการ
ดาเนินการที่แตกต่างกันหรือ ปรับความถี่ของการวัดผล การมีระบบดังกล่าว อาจทาให้เกิดความ
คล่องตัว สามารถวัดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันเวลา และได้เปรียบในการดาเนินการเมื่อเทียบกับคู่
เทียบ
 4.1 ข ไม่พบวิธีการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะใช้ในการทบทวนผลการดาเนินการและ
ขีดความสามารถของคณะฯ เช่น มีวิธีการอย่างไรในการวิเคราะห์ตัววัดในตารางที่ 4.1 เพื่อทาให้มั่นใจ
ว่าผลสรุปนั้นใช้ได้ การทบทวนได้นาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมาใช้หรือไม่อย่างไร เช่น คณะฯ แสดง
ข้อมูลการติดตามแผนการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัด แต่ไม่พบการทบทวน
ผลการดาเนิน งาน ว่ามีการวิเคราะห์ อะไร อย่างไร รวมทั้งใช้ข้อมูล เชิงเปรียบเทียบอย่างไร การ
ดาเนินการที่ผ่านมาได้ใช้ขีดความสามารถของคณะอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่ อย่างไร วิธีการที่เป็นระบบ
ในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยสะท้อนความสามารถในการแข่งขัน และบ่งชี้โอกาสในการปรับปรุงการ
ดาเนินการ และอาจช่วยผลักดันการบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ
 4.1 ค(1) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบที่คณะใช้ในการคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต เช่น การ
ใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการ ถูกนาวิเคราะห์และนามาใช้กาหนดนโยบายการทางานในปีต่อไป
อย่างไรและมีการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงการแข่งขันที่สาคัญ เพื่อนามาคาดการณ์ผลการ
ดาเนินการ อย่างไร หากมีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวจะช่วยให้คณะฯ สามารถวางกลยุทธ์เพื่อ
ยกระดับในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล
 4.1 ค(2) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการนาผลการทบทวนผลการ
ดาเนินการ ตัวชี้วัดในตารางที่ 4.1 ไปใช้จัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม เช่น ไม่พบมีการอธิบายถึง ขั้นตอนหรือเกณฑ์ที่ ใช้ในการ
จัดลาดับความสาคัญ สิ่งใดที่ต้องมีการปรับปรุง และสิ่งใดควรนาสู่การพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม เป็นต้น
การมีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในเรื่องนี้ อาจช่วยให้คณะฯ สามารถผันทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดทั้งด้านบุคลากร การเงิน สินทรัพย์และเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ในการปรับปรุงการ
ดาเนินการที่มีความสาคัญมากกว่า อันจะทาให้ผลการดาเนินการโดยรวมของสถาบันดีขึ้น และสร้าง
บริการใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
หัวข้อ 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Band 2, 10%)
ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดแข็ง
4.2 ก(1) คณะฯ เริ่มมีการดาเนินการบางกิจกรรมในด้านการจัดการความรู้และการจัดการคุณภาพ
ของข้อมูลสารสนเทศ เช่น การนาระบบสารสนเทศ มาสนับสนุนการทางานโดยจัดทาระบบการเชื่อมต่อข้อมูล
และสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายทั้งจากภายในคณะฯ และภายนอก ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
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ภายนอก คื อ 1) ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ใ นคณะฯ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ด้ ว ย 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) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการทวนสอบและทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้มี
คุณภาพ ตัวอย่าง ไม่พบวิธีการที่ทาให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็น มีความแม่นยา ถูกต้อง คงสภาพ
เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน เช่น ไม่พบมีการกาหนด ผู้ที่รับผิดชอบขั้นตอน หรือกรอบเวลาดาเนินการ หาก
มีการดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คณะฯ มีข้อมูลที่ครอบคลุมในการติดตามและปรับปรุงผลการ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล
 4.2 ก(2) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบที่คณะฯ ใช้ในการทาให้ข้อมูลและสารสนเทศของคณะฯ มีความ
พร้อมใช้ เช่น ข้อมูลมีรูปแบบที่ใช้งานง่ายและทันการตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของ
บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันเชื่อถือได้และใช้งานง่าย ระบบข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้ใน
การบริหารงาน การมีแนวทางอย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่าว จะช่วยให้คณะฯ มีข้อมูลสารสนเทศ
พร้อมใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารคณะฯ เพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
 4.2 ข(1) ไม่พบว่าคณะฯ มีวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะใช้ในการสร้างและจัดการ
ความรู้ เช่น ไม่พบวิธีระบุองค์ความรู้ที่จาเป็น รวมถึงการจัดการความรู้มีการดาเนินอย่างจริงจังและ
ทั่ ว ถึ ง เพี ย งใดเพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ ม ความรู้ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ส นั บ สนุ น การด าเนิน การตามพั น ธกิ จ และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างระบบสารสนเทศทุกภารกิจ
เพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การถ่ายทอดแนวทางการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติในทุก
ส่วนงาน อาจช่วยส่งเสริมให้คณะฯ ใช้ประโยชน์ในพัฒนางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป และอาจ
ส่งเสริมความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เรื่องความเป็นสหวิทยาการของคณะฯ จะสามารถตอบโจทย์ได้
หลายแง่มุมและหลายมิติ
 4.2 ข(2) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะใช้ในการดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เช่น มีวิธีการค้นหาหน่วยงานที่มีการปฏิบัติที่โดดเด่น และนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
อย่างไร และได้นาไปสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ หรือไม่อย่างไร
วิธีการที่เป็นระบบดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ สามารถค้นพบ วิธีปฏิบัติที่เป็ นเลิศเพื่อนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและนาไปใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ผลการดาเนินการด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล
 4.2 ข(3) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการสร้างการเรียนรู้ระดับสถาบันที่คณะฯ ใช้องค์ความรู้และ
ทรัพยากรที่มี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ฝังลึกเข้าไปในวิธีการปฏิบัติงานของคณะฯ การทาให้การเรียนรู้
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เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาวัน การแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์กร เช่น ในการปฏิบัติงาน มี
วิถีบ่ งชี้โ อกาสการปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงที่ทาให้ เกิ ดการเรียนรู้ห รือไม่อย่างไรวิธีการที่เป็นระบบ
ดังกล่าว จะช่วยให้คณะฯ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติการให้ รวดเร็ว ลดความซ้าซ้อน
และมองเห็นโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม
หมวดที่ 5 บุคลากร
หัวข้อ 5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Band 2, 20%)
ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
จุดแข็ง
 5.1 ก(2) คณะฯ มี แ นวทางในการสรรหา ว่ า จ้ า ง โดยด าเนิ น การสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถที่คณะต้องการ คณะฯ ประกาศรับสมัครทาง Website ของคณะฯ ถ้าผู้สมัครมีความรู้
ความสามารถตรงกับที่คณะต้องการ จะทาบทามให้มาสมัครในระบบของมหาวิทยาลัย การดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวจะช่วยให้คณะฯ สามารถแสวงหาและจูงใจบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ มี
ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานได้ตรงตามความต้องการต่อความสาเร็ จในการดาเนิน
พันธกิจตามค่านิยมของคณะฯ
 5.1 ข(1) คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการทางานตามตารางที่ 5.5 และ
สร้ างสภาวะแวดล้ อมในการทางานเพื่อสร้างความมั่นใจให้ กับบุคลากรว่าสถานที่ ทางานมี ค วาม
ปลอดภัย มีความมั่นคงและมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม
ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันด้านสิ่งแวดล้อมในการทางาน
 5.1 ข(2) คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการสนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตาม
ตารางที่ 5.6 แนวทางดั ง กล่ า ว อาจช่ ว ยสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ กื้ อ หนุ น และสภาพแวดล้ อ มที่มี
ประสิทธิผลในการทางานสาหรับบุคลากร
โอกาสการพัฒนา
 5.1 ก(1) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการบริหารและประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลังของ
บุคลากรที่คณะฯ จาเป็นต้องมี (ทักษะ สมรรถนะ เอกสาร/หลักฐานการรับรองคุณวุฒิและจานวน
บุ ค ลากรที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ใ นแต่ ล ะระดั บ (Staffing Level) เช่ น คณะฯ ได้ ร ายงานวิ ธี พั ฒ นาขี ด
ความสามารถและอั ต ราก าลั ง ไม่ ชั ด เจนว่ า มี วิ ธีก ารประเมิ น เพื่ อ หา Gap ความต้ อ งการด้ า นขีด
ความสามารถและอัตรากาลัง อย่างไร การคาดการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องเป็นระบบจะช่วย
คณะฯ มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของ
คณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 5.1 ก(2) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบ ในการสรรหาว่าจ้างบุคลากรใหม่ ที่มีความสอดคล้องกับแผนกล
ยุ ทธ์และแผนปฏิบั ติการหรื อไม่อย่างไร การมีแนวทางอย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่ าว อาจช่ว ย
เสริมสร้างความความผูกพัน
 5.1 ก(3) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบ ที่แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีวิธีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงความจาเป็นด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง โดยไม่พบว่าคณะฯ ได้ทาการ
วิเคราะห์คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ ทบทวนอัตรากาลังและขีด
ความสามารถของบุคลกร จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทั้งแผนการศึกษาและแผนการอบรม จัดทาแนว
ปฏิบัติในการทางาน การสอนงาน การถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ใกล้เกษียณให้กับบุคลากรท่าน
อื่น พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ทางานได้มากกว่าหนึ่งหน้าที่ และผู้นาระดับสูงมีการทบทวนแผน
อัตรากาลัง แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการเตรียมบุคลากรทุกปี การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้
คณะฯ สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบเมื่อต้องมีการลดบุคลากร รวมทั้งเพิ่ม
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านอาจารย์มีหลากหลายสาขา เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นที่ยอมรับใน
แวดวงวิชาการในระดับชาติ
 5.1 ก(4) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการจัดระบบการทางานและการบริหารบุคลากรเพื่อให้การ
ทางานบรรลุผล เช่น การถ่ายทอดเป้าหมายของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปยังแต่ละระดับของบุคลากร
การใช้สมรรถนะหลักของคณะฯ มาช่วยขับเคลื่อนการดาเนินการผ่านตัวชี้วัดต่าง ๆ การถ่ายทอด
ตัว ชี้วัดที่สาคัญที่สะท้อนการส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้ เรียน/ลูกค้าและธุรกิจ รวมถึงการจัด
โครงสร้างบุคลากรให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจ
ช่วยให้คณะฯ ขับเคลื่อนพันธกิจ ได้อย่างมีประสิ ทธิผล และมีผลการดาเนินการที่เหนือกว่า ความ
คาดหมาย
 5.1 ข(1) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการทาให้สภาวะแวดล้อมการ
ทางานมีประสิทธิผลที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น เช่น ไม่ชัดเจนว่าการพัฒนา
สภาพแวดล้อมการทางาน (ตารางที่ 5.5) ประสิทธิผลของวิธีการจัดการบรรยากาศการทางานของ
บุคลากร ในการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มบุคลากรที่มีต่อสภาวะแวดล้อมการ
ทางานอย่างไร รวมถึงไม่พบมีรายงานวิธีสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี หากคณะฯ ดาเนินการ
ดังกล่าว อาจทาให้มั่นใจได้ว่าสถานที่ทางานมีสุขภาวะ ความมั่นคง และความสะดวกในการเข้าทางาน
ของบุคลากร
 5.1 ข(2) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะใช้ในนโยบายและสิทธิประโยชน์สาหรับ
บุคลากร (ตารางที่ 5.6) การทาให้สภาวะแวดล้อมการทางานเกื้อหนุนบุคลากรให้มีผลการดาเนินงาน
ที่โดดเด่น และตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่หลากหลายและตามความแตกต่างของกลุ่มและ
ประเภทของบุคลากรและที่อยู่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตหรือไม่อย่างไร การมีแนวทางที่มีเป็นระบบ
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และมีประสิทธิผลดังกล่าว อาจช่วยสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนบุคลากรของคณะฯ ทาให้เกิด
ความผูกพันและทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ
หัวข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Band 2, 10%)
ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการการสร้างความผูกพันของบุคลากร
จุดแข็ง
 5.2 ก(1) คณะฯ ได้กาหนดปัจจัยความผูกพันของบุคลากร โดยได้มีการอธิบายเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในหัวข้อ 5.2 แม้ไม่พบมีรายงานใน 5.2ก(2) โดย
ใช้แบบสารวจเดียวกันทั้งคณะฯ ปีละ 1 ครั้ง กระบวนการดังกล่าวช่วยให้คณะฯ มั่นใจว่าจะได้ผลการ
ประเมินความผูกพันที่แท้จริงเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจวางแผนการส่งเสริมความผูกพันให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร ได้รายงานแนวทางการสร้างความผูกพันของบุคลากร
ตามรูปที่ 5-2
 5.2 ค(2) คณะฯ เริ่มมีวิธีการที่เป็นระบบในการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในกลุ่มคณาจารย์
(ตารางที่ 5.9) การพัฒนาความสามารถทางวิชาการในสายสนับสนุน (ตารางที่ 5.10)
โอกาสการพัฒนา
 5.2 ก(1) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบที่คณะฯ ใช้ในการกาหนดปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของบุคลากร ตัวอย่าง ปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่ระบุในโครงร่างองค์กรมา
จากวิธีการใด เช่น ไม่พบมีการรายงานถึง ขั้นตอนที่ใช้ (ทาอย่างไร) ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดาเนินขั้นตอน
(ใครทา) สถานที่/เวทีที่ใช้ (ทาที่ไหน) และวันเวลา/กรอบเวลา (ทาเมื่อไหร่) การมีวิธีการอย่างเป็น
ระบบอาจช่วยให้คณะฯ มีสารสนเทศที่ถูกต้องและสามารถวางแผนในการเสริมสร้างความผูก พันของ
บุคลากรแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
 5.2 ก(2) ไม่พบมีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่แสดงให้เห็นว่าคณะใช้วิธีการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและตัววัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของ
บุคลากรมีความสอดคล้องกับปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรหรือไม่อย่างไร วิธีการ
ที่ เ ป็ น ระบบในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว อาจช่ ว ยตอบสนองความท้ า ทายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ด้ า นบุ ค ลากร เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์และทัศนคติของบุคลากรในองค์กรเป็นอุปสรรคต่อการทางาน (SC12)
 5.2 ข ไม่พบมีแนวทางที่เป็นระบบว่าคณะฯ มีวิธีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่มีลักษณะการ
สื่อสารที่เปิดกว้าง ที่ส่งผลให้มีผลการดาเนินการที่โดดเด่น และบุคลากรมีความผูกพัน วิธีการที่เป็น
ระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และค่านิยมและอาจ
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีผลงานที่สร้างความสาเร็จแก่องค์กร
 5.2 ค(1) ไม่พบระบบการจัดการผลปฏิบัติงานของบุคลากรที่สนับสนุนให้เกิดการทางานที่ให้ผลการ
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ดาเนินงานที่ดีอย่างไร เช่น ได้รายงานมีการมอบรางวัล จัดมอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย แต่ไม่พบมี
รายงานว่ามอบไปทาไม นอกจากเรื่องการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ การเชื่อมโยงระบบการจัดการผล
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนกับสิ่งที่คณะฯ ต้องการบุคลากรมุ่งเน้นปฏิบัติ จะช่วยคณะฯ ตอบสนอง SC6
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ที่มีประสิทธิภาพให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคณะฯ
ให้บรรลุพันธกิจได้
 5.2 ค(2) ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในการนาผลการเรียนรู้และการพัฒนา มา
สนับสนุนความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร และสนับสนุนปรับปรุงผลการดาเนินงานของ
คณะฯ เช่น ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรและ
ความจาเป็นของคณะฯ หรือไม่อย่างไร พิจารณาถึงความสอดคล้องต่อสมรรถนะหลักขององค์กร
หรือไม่อย่างไร สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมหรือไม่ ทาให้เกิดทักษะ
ที่จ าเป็ น ในการบรรลุ วัตถุป ระสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการหรือไม่อย่างไร การดาเนินการ
ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรในการขับเคลื่อนคณะฯ ให้บรรลุพันธกิจ
 5.2 ค(3) ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาหรือไม่
อย่างไร เช่น พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม ความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้) มีตัวชี้วัดใดที่ใช้ในการติ ดตามเรื่องดังกล่าวของบุคลากรทุกสาย การเชื่อมโยง
ผลลั พธ์การเรีย นรู้ และการพัฒ นากับผลการประเมินความผูกพัน การระบุโ อกาสในการปรับปรุง
กระบวนการเรี ย นรู้ หากมีกระบวนการดังกล่ าวจะช่ว ยให้ คณะฯ สามารถวางแผนในการพัฒ นา
บุคลากรที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
 5.2 ค(4) ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในวิธีจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ครอบคลุมผู้นาในอนาคต เช่น ผู้นาในอนาคตต้องได้รับการพัฒนาเรื่องใดเพื่อให้มีทักษะที่ จาเป็น แต่
ละกลุ่ มมีวิธีการจั ดการความก้าวหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และประสิ ทธิผ ลของการ
วางแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารพิจารณาจาก ประสบการณ์ สมรรถนะ และผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยส่งเสริมการ
สร้างศักยภาพของคณะฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน เสริม
ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เรื่องบุคลากรมีความรู้ ความชานาญและนาความรู้มาใช้
เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ (SA8)
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ
หัวข้อ 6.1 กระบวนการทางาน (Band 2, 15 %)
ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการด้านระบบปฏิบัติการ
จุดแข็ง
 6.1 ก(2) คณะฯ เริ่มแสดงกระบวนการทางานที่สาคัญตารางที่ 6.1 ถึง 6.8
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 6.1 ก(3) คณะฯ ได้แสดงวิธีการที่เป็นระบบในการออกแบบกระบวนการ
โอกาสการพัฒนา
 6.1 ก(1)(3) ไม่พบวิธีการจัดทาข้อกาหนดของการจัดการศึกษา วิจัย และบริการ อีกทั้งไม่พบวิธีการ
ที่ใช้ในการออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ
 6.1 ข(1)(3) ไม่พบวิธีการอย่างมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติและ
การปรั บ ปรุ ง กระบวนการ เช่ น Leading Indicator และ Lagging Indicator ที่ ก าหนดขึ้ น เกื อ บ
ทั้งหมดเป็นการวัดปริมาณที่ไม่สะท้อนถึงคุณภาพของผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ อีกทั้ง
ไม่พบมีตัวชี้วัดใดที่สามารถบ่งชี้ถึงระดับการตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น ดังตารางที่ P7 P8 และ P9 เพื่อนาสู่การปรับปรุง
 6.1 ค คณะฯ ไม่ได้แสดงถึงแนวทางที่เป็นระบบของการจัดการเครือข่ายอุปทานกับคู่ความร่วมมือ
ตามที่ได้ระบุถึงบทบาทในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตามตารางที่ P-10 ตลอดจนวิธีการขับเคลื่อนเพื่อให้
คณะฯ และคู่ความร่วมมือบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญดังกล่าว หากมีการดาเนินการอย่างมีประสิทธิผล
ในการจั ด การเครื อ ข่ า ยอุ ป ทาน จะท าให้ ค ณะฯ สามารถสร้ า งความร่ว มมื อ จากหลายฝ่ าย เพื่ อ
ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์เรื่องความร่วมมือกับองค์กรเอกชน/สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 6.1 ง ไม่พบแนวทางที่เป็นรบบในการจัดการนวัตกรรม เช่น คณะฯ ดาเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์
ที่กาหนดว่าเป็ น ความเสี่ ย งที่ผ่ านการประเมินผลได้ผ ลเสี ยอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISKS)
อย่างไร คณะฯ เตรียมทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรอื่น ๆ ไว้เพื่อสนับสนุนโอกาสดังกล่าว
อย่ า งไร การมี แ นวทางดั ง กล่ า วอาจช่ ว ยตอบสนองความท้ า ทายเชิ ง กลยุ ท ธ์เ รื่ อ งนวัต กรรมทาง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลักสูตรต้องปรับตัวให้ทันสมัย (SC1)
หัวข้อ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
ผลการดาเนินงานด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Band 2, 15%)
จุดแข็ง
 6.2 ข คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
 6.2 ค(2) คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยมีแผนการ
ป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทาของ
มนุษย์รวมทั้งเหตุฉุกเฉินอื่นที่อาจเกิดขึ้นตามตารางที่ 6.22 ซึ่งอาจช่วยตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมยังไม่ชัดเจน (SC9)
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 6.2 ก นอกจากการควบคุมต้นทุนด้านบุคลากร ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในการ
ควบคุ ม ต้ น ทุ น โดยรวมของระบบปฏิ บั ติ ก าร เช่ น ไม่ ชั ด เจนถึ ง วิ ธี ก ารพิ จ ารณาปั จ จั ย ด้ า น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ การควบคุมรอบเวลาการทางาน การลดข้อผิดพลาด
หรือการทางานซ้า อีกทั้ง ไม่พบตัวชี้วัดด้านต้นทุนของกระบวนการทางานที่สาคัญ ไม่พบวิธีการ
คานวณต้นทุนหลักของการดาเนินพันธกิจด้านการการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของต้นทุน และพิจารณาต้นทุนตามขั้นตอนที่ 1 ของภาพที่ 6.3 จึงทาให้ไม่
ทราบที่มาที่ไปของตัวอย่างการลดต้นทุนตามที่รายงาน การมีแนวทางที่มีประสิทธิผล อาจช่วยตอน
สนองการเปลี่ยนแปลงภายในคณะ/มธ. เรื่อง งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้ม ลดลง ส่งผลทาให้งบประมาณที่นามาจัดสรรในการดาเนินการต่าง ๆ
ของคณะฯ ลดลง และต้องพึ่งพารายได้จากคณะฯ มากขึ้น
 6.2 ข คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงระบบของการจัดการการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่
ชั ด เจน รวมถึ ง การปกป้ อ งมิ ใ ห้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ของข้ อ มู ล ที่ มี ค วามอ่ อ นไหวเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากร
นักศึกษา ลูกค้ากลุ่มอื่น และสถาบัน การปกป้องมิให้เกิดการรั่วไหล และนาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดที่
ส่งผลด้านการเงิน กฎหมาย และชื่อเสียงของสถาบัน อาจรวมถึงการฝึกอบรมบุคลากร นักศึกษาใน
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ความรู้กับคู่ความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
 6.2 ค(1) ไม่พบวิธีการที่เป็ นระบบในการดูแลให้ มีสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติ การที่ปลอดภัย
ตัวอย่างเช่น วิธีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานของบุคลากร การประเมิน
และจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety) ของอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่
มีปัจจัยเสี่ยง วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยป้องกันอุบัติเหตุ และลดสาเหตุของความ
ไม่ปลอดภัย
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
หัวข้อ 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ (Band 2, 10%)
ผลการดาเนินงานด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
จุดแข็ง
7.1 คณะฯ เริ่มแสดงผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่น และ
ด้านกระบวนการ
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7.1 คณะฯ ไม่แสดงผลลัพธ์ที่สาคัญที่ตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังส่วนใหญ่ของผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ระบุในตาราง P7-P9 (เช่น ความต้องการ 3 ด้านของผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี 2 ด้านของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา 3 ด้านของผู้รับการบริการวิชาการ 3 ด้านของผู้ปกครอง 3
ด้านของผู้ใช้บัณฑิต) ผลลัพธ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางานที่สาคัญ ผลลัพธ์ที่
สะท้อนประสิทธิผลของการจัดการความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ์ที่สะท้อน
ประสิทธิผลของการจัดการเครือข่ายอุปทานในตาราง P-10
หัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Band 2, 15%)
ผลการดาเนินงานด้านผลลัพธ์การมุ่งเน้นลูกค้า
จุดแข็ง
โอกาสการพัฒนา
7.2 ได้รายงานผลลัพธ์น้อยเรื่องที่สาคัญด้านการมุ่งเน้นลูกค้า เช่น ไม่พบมีรายงานความผูกพันของ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตารางที่ P7, P8, P9
หัวข้อ 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Band 2, 10%)
ผลการดาเนินงานด้านผลลัพธ์การมุ่งเน้นบุคลากร
จุดแข็ง
7.3 ก(3) ภาพที่ 7.109 ผลการสารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะฯ
โอกาสการพัฒนา
 7.3 ก(1) ไม่พบผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่สาคัญหลายเรื่อง เช่น ผลลัพธ์ด้านการประเมิน
อัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากรที่สะท้อนจานวนของบุคลากรและทักษะที่ต้องการทั้ง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (มีรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดใน 7.3ก(1) ที่สามารถแสดงให้เห็น
ถึงการประเมินอัตรากาลังและขีดวามสามารถของบุคลากร) รวมทั้งไม่พบเป็นข้อมูลที่จะช่วยคณะฯ
บริห ารจั ดการขีดความสามารถ ทักษะที่จาเป็น และอัตรากาลั งบุคลากรได้อย่างสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ การขาดข้อมูลดังกล่าว อาจเป็นอุปสรรคในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ “พัฒนา
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ” หากคณะฯ มี ผ ลลั พ ธ์ ที่ ดี แ ละที่
ครอบคลุ ม ประเด็ น ดั ง กล่ า วจะสะท้ อ นถึ ง ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ์ ด้ า นคุ ณ วุ ฒิ ความรู้
ความสามารถทางวิชาการของคณาจารย์
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 7.3 ก(2) ไม่พบผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทางานที่แสดงถึงสุขภาวะ (Health) และความปลอดภัย
ของบุคลากร และความมั่นคง (Security) รวมทั้งการให้บริการและสิทธิประโยชน์ ของบุคลากร การ
แสดงผลลัพธ์ที่สาคัญอาจสะท้อนโอกาสในการพัฒนากระบวนการที่มุ่งเน้นบุคลากร
 7.3 ก(3) คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากร อย่างจากัด และในส่วนความพึงพอใจ
โดยรวมต่อสวัสดิการ/นโยบาย/ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ (3.56) (ภาพ 7.108 ผลการสารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมต่อสวัสดิการ/นโยบาย/การพัฒนา) และไม่พบผลลัพธ์ที่สาคัญ
หลายเรื่อง เช่น ผลลัพธ์ที่สะท้อนประสิทธิผลของการจัดการบุคลากรตามปัจจัยขับเคลื่อนความ
ผูกพันตามที่ระบุไว้ในตารางที่ P4 ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจบ่งชี้โอกาสในการรับมือกับความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากรและเพื่อสร้างความผูกพัน การแสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรที่
ชัดเจนและครอบคลุม อาจช่วยให้คณะฯ มีสารสนเทศที่เป็นบ่งชี้โอกาสในการรับมือกับความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากร และเพื่อส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร
 7.3 ก(4) ไม่พบมีรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่สามารถทาให้คณะฯ ทราบถึงความก้าวหน้าความสาเร็จ
ในการพัฒนาบุคลากรและผู้นาองค์กรที่ชัดเจน ความมั่นคง (Security) รวมทั้งการให้บริการและ
สิทธิประโยชน์ ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นาที่แสดงถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การพัฒนา การคานึงถึงผลลัพธ์ดังกล่าว จะช่วยให้คณะฯ เห็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับ
ความมุ่งมั่นในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจ
หัวข้อ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแล (Band 2, 15%)
ผลการดาเนินงานด้านผลลัพธ์การนาองค์กรและการกากับดูแล
จุดแข็ง
 7.4 ก(1) คณะฯ มี ผ ลลั พ ธ์ ด้ า นการน าองค์ ก ร เช่ น ร้ อ ยละของผู้ รั บ ทราบวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ ความพึงพอใจในการสื่อสารข้อมูลวิสัยทัศน์ของคณะฯ ของลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ที่ผลลัพธ์บางรายการที่มีผลประเมินที่ดีขึ้น
 7.4 ก(3)(4) คณะฯ มีการรายงานผลลัพธ์ด้านการกากับดูแลองค์กร เช่น โดยรายงานระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ ตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดีขึ้น
จากปี 2563 ทุกประเด็น การรายงานผลร้อยละของการจัดการข้อร้องเรียนในกลุ่มต่าง ๆ ที่สูงกว่าค่า
เป้าหมาย
 7.4 ก(5) คณะฯ มีการรายงานผลด้านความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ เช่น
ร้อยละของการใช้พลั งงานที่ลดลง และความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อคณะฯ จากการได้รับการ
สนับสนุการบริการวิชาการหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย
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7.4 คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่สาคัญด้านการนาองค์กร การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ในหลายเรื่อง เช่น การประเมินความสาเร็จของวิสัยทัศน์และค่านิยม ผลประเมินคณบดี และผู้บริหาร จานวน
ข้อร้องเรียนที่มีต่อคณะฯ ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบการบริหารงาน ผลการตรวจสอบด้านการเงิน ซึ่ง
ผลลัพธ์ดังกล่าวมีประโยชน์ในการปรับปรุงระบบการนาและกากับองค์กร
หัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Band 2, 10%)
ผลการดาเนินงานด้านผลลัพธ์งบประมาณ การเงิน และตลาด
จุดแข็ง
7.5 ก(1) คณะฯ แสดงผลลัพธ์ดา้ นงบประมาณที่พึ่งพารัฐกับรายได้หน่วยงานที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย
โอกาสการพัฒนา
 7.5 ก(1) ไม่พบรายงานการดาเนินการตามตัวชี้วัดสาคัญด้านงบประมาณ และการเงิน หากคณะฯ มี
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อส่งเสริมผลลัพธ์ และการรายงานผลในประเด็นดังกล่าวอาจทาให้สะท้อน
ประสิ ทธิผ ลการดาเนิ น งานตามตัวชี้วัดสาคัญตามกลยุทธ์ของคณะฯ และอาจช่วยเพิ่มความมั่น คง
ทางการเงินของคณะฯ

 7.5 ก(2) ไม่พบมีรายงานผลลัพธ์ของตัวชี้วัดสาคัญ ด้านการตลาด หากคณะฯ มีคณะมีการปรับปรุง
กระบวนการเพื่อส่งเสริมผลลัพธ์ และการรายงานผลการดาเนินการด้านการตลาดในประเด็นดังกล่าว
อาจทาให้สะท้อนประสิทธิผลการดาเนินงาน และอาจช่วยศักยภาพในการแข่งขันของคณะฯ
 7.5 ข คณะฯ แสดงผลลั พธ์ คะแนนการประเมินแผนกลยุทธ์ ที่ดีกว่าค่าเป้าหมายเล็ กน้อยแต่มี
แนวโน้มของคะแนนที่ลดลง จึงไม่มั่นใจว่าคะแนนประเมินนี้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการ
นาแผนกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติให้ดีขึ้นได้อย่างไร
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4. สรุปผลการประเมิน
คะแนนรวมของหน่วยงานในหมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6 ) = 105.75 (Band 1)
คะแนนของหน่วยงานในหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) = 53.00 คะแนน (Band 1)
คะแนนรวมถ่วงน้าหนัก (Total Score) = 158.75 คะแนน (Early Development 0 - 275)
หัวข้อ
หมวด 1 การนาองค์กร
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
1.2 การกากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวด 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
หมวด 3 ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
หมวด 4 การวัด การ วิเคราะห์ และการ จัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
หมวด 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
หมวด 6 ระบบปฏิบัตกิ าร
6.1 กระบวนการทางาน
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัตกิ าร
หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด

Scoring
Band

% Score

30
20

3
2

25
25

2
2

20
20

2
2

15
10

2
2

20
10

2
2

15
15

2
2

10
15
10
15
10

2
2
2
2
2
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ภาคผนวก
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1. โครงร่างองค์กรโดยย่อ
หัวข้อ
1. หลักสูตร/บริการ
และโปรแกรม
การศึกษา

2. วิสัยทัศน์
3. ค่านิยม

4. พันธกิจ

ข้อมูล
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
“คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศ
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
“เคารพร่วมใจบนความหลากหลายทางวิชาการ” “In diversity we respect and
collaborate” กล่าวคือบนความหลากหลาย เราจะ “ให้เกียรติทุกคน เพราะเราเป็นทีม
เดียวกัน” (Respect) และจะ “ทางานด้วยความร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังจากทุกภาคส่วน
ทั้งภายในและภายนอก ด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ” (Collaborate)
1. การจัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Deliverable คือ บัณฑิตที่มี
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 มีตาแหน่งวิชาการ), ชาว
ต่างประเทศ 45 (12 ป.เอก, 8 มีตาแหน่งวิชาการ)
ปัจจัยความผูกพัน:
กลุ่มอาจารย์ชาวไทย: 1) มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัย, 2) ได้รับ
การพัฒนา ทักษะการสอน และการทางานวิชาการ, 3) ได้รับการสนับสนุนให้ได้ตาแหน่ง
วิชาการ, 4) มีความก้าวหน้า และความมั่นคงในการทางาน, 5) การสนับสนุนด้านการวิจัย
ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม การทาผลงานวิชาการ การได้รับการสนับสนุนทุนสาหรับการทา
ผลงานวิชาการ การได้รับการปรึกษาด้านการทางานวิชาการ การอานวยความสะดวกใน
การทางานวิชาการ
กลุ่มอาจารย์ชาวต่างประเทศ: 1) ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ และได้รับการสนับสนุนในการ
ทางานวิชาการ, 2) มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางาน
สายสนับสนุน: 105 คน (85 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า, 83 ระดับปฏิบัติการหรือสูงกว่า)
ปัจจัยความผูกพัน:
1) มีระบบและเทคโนโลยีในการทางานที่ทันสมัย, 2) มีความก้าวหน้าในการทางาน, 3)
ทางานในสภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัย, 4) มีสวัสดิการและการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสม
7. สินทรัพย์
อาคารสถานที่:
อาคารศิลปศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต ประกอบด้วย สานักงาน ห้องบรรยาย
ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษา, ห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ และจิตวิทยา, ห้องปฏิบัติการด้านพัฒนาการทาง
ภาษาและพฤติกรรมของเด็กเล็ก MARCS -CILS NOKHOOK BABYLAB),
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้อง common room สาหรับกิจกรรมให้นักศึกษา, ลาน
เวทีแสดงกิจกรรม
เครื่องมือและอุปกรณ์ และเทคโนโลยี:
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กล้องวงจรปิด, อุปกรณ์ fiber optic & wireless, ระบบ EOffice, ฐานข้อมูลบุคลากร งานสารบรรณ ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
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หัวข้อ
ข้อมูล
8. กฎ ระเบียบ
ด้านการศึกษา 6 ฉบับ, ด้านการวิจัย 2 ฉบับ, ด้านการบริการสังคม 5 ฉบับ
ข้อบังคับ
9. โครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กร: คณบดีเป็นผู้นาสูงสุด บริหารผ่าน คณะกรรมการบริหารคณะฯ, มีรอง
คณบดี 8 ท่าน และผู้ช่วยคณบดี 4 ท่าน, มี 1 สานักงานเลขานุการ กากับดูแล 5 ส่วน
งาน, มีหัวหน้าภาควิชา ดูแล 5 ภาควิชา, มีผู้อานวยการโครงการศึกษาดูแลระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา
10. ผู้เรียนลูกค้า ผู้เรียน:
และผู้มีส่วนได้เสีย นักศึกษาระดับปริญญาตรี: ต้องการ 1) มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการทางาน
ความต้องการและ และหรือการศึกษาต่อ, 2) มีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการศึกษาเรียนรู้, 3) ได้งานทาหลังจบ
ความคาดหวัง
การศึกษา
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา: ต้องการ 1) ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการทั้งใน และ
ต่างประเทศ, 2) มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
(ไม่มีความแตกต่างระหว่าง นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาษาอังกฤษ (OP 1)
นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ (OP 12))
ผู้รับผลงานวิจัยพัฒนา: ต้องการ (OP 2, OP 12)
ผู้รับบริการวิชาการ:
ผู้ใช้บริการวารสาร ต้องการ 1) มีการขยายการรับบทความให้มากขึ้น
หลักสูตรฝึกอบรม ต้องการ 1) ได้รับความรู้ และนาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
11. ผู้ส่งมอบ คู่ความ ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่สาคัญ/บทบาท/ข้อกาหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน:
ร่วมมือ และ
โรงเรียนมัธยมศึกษา/ส่งมอบนักเรียนที่มีคุณภาพ มีผลการเรียนดี ร่วมกันพัฒนาเด็ก
ข้อกาหนดสาคัญ นักเรียน/ศิษย์เก่า/ สนับสนุนทุนการศึกษา ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การ
ทางาน/หน่วยงานที่พัฒนาระบบการทางาน/ ส่งมอบระบบการทางานที่ดี/หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น สกอ./ สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ/มหาวิทยาลัยคู่สัญญา/การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา และอาจารย์/องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และ
องค์กรระหว่างประเทศ/การดูงาน การฝึกงาน และการร่วมพัฒนาทักษะนักศึกษา/
สมาคมศิษย์เก่า/ เครือข่ายผู้จ้างงาน ผู้ร่วมให้บริการวิชาการแก่สังคม และผู้ร่วมสนับสนุน
ทุนการศึกษา
12. ลาดับในการ
คู่เทียบ คือ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคณะฯ เป็นอันดับ 1 ของ
แข่งขัน
ประเทศ ลาดับที่ 247 ของโลก ที่ 45 ของเอเชีย ตาม QS World University Ranking
2019
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ข้อมูล
13. การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงภายในคณะ/มธ.: (ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ)
ความสามารถในการ 1) เกณฑ์ต่อสัญญาจ้างอาจารย์และเกณฑ์ขอตาแหน่งทางวิชาการส่งผลทาให้อาจารย์รู้สึก
แข่งขัน
ไม่มั่นคงในอาชีพและมีอัตราการลาออกเพิ่มขึ้น
2) มหาวิทยาลัยควบคุมอัตราสายสนับสนุนส่งผลให้คณะต้องวางแผนบริหารจัดการ
อัตรากาลังในเชิงรุกมากขึ้น
3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความสาคัญกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่างาน
ทางด้านมนุษยศาสตรทาให้คณะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยลดลง
4) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง
ส่งผลทาให้งบประมาณที่นามาจัดสรรในการดาเนินการต่าง ๆ ของคณะฯ ลดลง และต้อง
พึ่งพารายได้จากคณะฯ มากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงภายนอกทางสังคม: (ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ)
1) โครงสร้างประชากรจานวนลดลง ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้ จานวนผู้สมัครน้อยลง
(SC4) การแข่งขันระหว่างสถาบันในการรับนักศึกษาสูงขึ้น
2) หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจานวนมาก (SC5) ทั้งหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ไทย และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เปิดสาขาในประเทศไทย ส่งผลทาให้มี
อัตราการแข่งขันการรับนักศึกษามากขึ้น
3) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ปกครอง ที่มีต่อการศึกษาในระบบและการประกอบ
อาชีพ
4) ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ต่อส่งผลทาให้คณะไม่สามารถวางแผนการรับ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) นโยบายของชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ เช่น การลดความสาคัญของสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ การตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลทาให้นักวิจัยของคณะต้องปรับตัวสร้างงานวิจัยที่บูรณาการ
ศาสตร์ของมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น
14. แหล่งข้อมูลเชิง ด้านการศึกษา: 1) จานวนนักศึกษา, 2) จานวนผู้สมัคร TCAS, 3) ร้อยละของ ป.ตรีที่ได้
เปรียบเทียบที่สาคัญ งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี, 4) จานวนผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, 5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านการวิจัย: 1) งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล (Citation), 2) บทความ
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ
ด้านความเป็นนานาชาติ: 1) จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ, 2) จานวนนักศึกษาต่างชาติ,
3) จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน, 4) จานวนการทา MOU ที่มีความเคลื่อนไหว
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15. ความท้าทาย
และความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์

ข้อมูล
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์:
SC1 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลักสูตรต้องปรับตัวให้
ทันสมัย
SC2 นโยบายการศึกษาระดับชาติที่เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและต่อสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่คณะศิลปศาสตร์สังกัดอยู่
SC3 วิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม
SC4 จานวนประชากรที่ลดลงและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
SC5 หลักสูตรยังไม่ตอบสนองแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของสังคมโลกและมีหลักสูตรที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันในสถาบันการศึกษาอื่น
SC6 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงทั้งองค์กร
SC7 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติการให้ รวดเร็ว ลดความซ้าซ้อน
SC8 การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
SC9 นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมยังไม่ชัดเจน
SC10 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อรับใช้สังคมยังไม่ตอบสนองพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของคณะ
SC11 บุคลากรสายวิชาการไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างและ
เกณฑ์การขอตาแหน่งวิชาการ
SC12 ความสัมพันธ์และทัศนคติของบุคลากรในองค์กรเป็นอุปสรรคต่อการทางาน
SC13 การขาดระบบที่เอื้ออานวยและแรงจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
พัฒนาตัวเองเพื่อการปรับตาแหน่งที่สูงขึ้น
SC14 คุณสมบัติการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการทาให้ไม่สามารถรับบุคลากรได้ตามที่
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 ความชานาญและนาความรู้มาใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้
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16. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน

ข้อมูล
SA9 บุคลากรรุ่นใหม่ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีความเข้าใจและสามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีในระดับหนึ่ง สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทางานได้ดี
SA10 บุคลากรสายวิชาการมีประสบการณ์สูง สามารถถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ๆ ได้
ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงาน:
ใช้วงจรคุณภาพ PDCA เกณฑ์ EdPEx
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2. เกณฑ์การประเมิน
ตารางที่ 1 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด สาหรับหมวด 1 – 6 (Item Band)
คะแนน
0% หรือ 5%
(Band 1)

10%,15%,
20%
หรือ 25%
(Band 2)
30%, 35%,
40% หรือ
45%
(Band 3)
50%,55%,
60% หรือ
65%
(Band 4)

70%,75%,
80% หรือ
85%
(Band 5)

90%, 95%
หรือ 100%
(Band 6)

คาอธิบาย
A: ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน
D: ไม่มีการนาแนวทางที่เป็นระบบไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา
I : ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงานดาเนินการอย่างเอกเทศ
A: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ หัวข้อ
D: การนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน หรือหน่วยงานซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการ ปรับปรุงแบบพื้น ๆ
I : มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่น โดยส่วน ใหญ่เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนด พื้นฐานของหัวข้อ
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบางหน่วย งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุง กระบวนการที่สาคัญ
I : แนวทางเริ่มมีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของสถาบัน ตามที่ระบุ ไว้ในโครงร่างองค์การและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ ซึ่งรวมถึง
การสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สาคัญ
I: แนวทางมีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างของการปฏิบัติอย่างมีนัยสาคัญ
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ ซึ่งรวมถึง
การสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอันเป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และการเรียนรู้ระดับองค์การ
I : แนวทางมีบูรณาการกับความต้องการของสถาบัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนด โดยรวมของหัวข้ออย่างสมบูรณ์
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการ เรียนรู้ในระดับองค์การผ่านการสร้าง
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์การ ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์การ อันเป็น ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน
I : แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของสถาบันทัง้ ในปัจจุบัน และอนาคตตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
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ตาราง 2 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด สาหรับหมวด 7 (Item Band)
คะแนน
0% หรือ 5%
(Band 1)

คาอธิบาย
Le: ไม่มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบัน และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้
T: ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทางลบ
C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I: ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
10%, 15%, 20% Le: มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่องที่สาคัญต่อสถาบันตามที่ระบุไว้ใน
หรือ 25%
ข้อกาหนดของหัวข้อ และเริ่มมีระดับผลการดาเนินการทีด่ ีในบางเรือ่ ง
(Band 2)
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ
C: แทบไม่มี หรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I: มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพนั ธกิจของสถาบัน
30%, 35%,
Le: มีการรายงานถึงระดับผลการดาเนินการทีด่ ีในบางเรื่องที่สาคัญต่อสถาบันตามที่ระบุไว้ใน
40% หรือ 45% ข้อกาหนดของหัวข้อ
(Band 3)
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี
C: เริม่ มีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I: มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรือ่ งที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
50%, 55%,
Le: มีการรายงานถึงระดับผลการดาเนินการทีด่ ีในเกือบทุกเรื่องที่มคี วามสาคัญต่อสถาบัน ตามทีร่ ะบุ
60% หรือ
ไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อ
65%
T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
(Band 4)
C: ผลการดาเนินการในปัจจุบันในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง
I: มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และกระบวนการ
70%, 75%,
Le: มีการรายงานผลการดาเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็นส่วน
80% หรือ
ใหญ่
85%
T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน
(Band 5)
C: มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการดาเนินการในปัจจุบันเป็นจานวนมากหรือส่วนมากกับ
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้นาในเรื่องต่าง ๆ และมีผลการ
ดาเนินการทีด่ ีมาก
I: มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบตั ิการ
90%, 95%
Le: มีการรายงานผลการดาเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็นส่วน
หรือ 100%
ใหญ่
(Band 6)
T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดไี ว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: แสดงถึงความเป็นผู้นาในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง
I: มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
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ตาราง 3 คาอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Band หรือ Maturity Band)
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ตาราง 4 คาอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของผลลัพธ์ (Overall Band)
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เอกสารแนบ 2

แบบฟอร์ม 2 จัดลำดับแผนพัฒนาที่สำคัญ [DP2]
เป้าหมายระดับคะแนนที่ต้องการในภาพรวม =
ระดับพัฒนาการในปัจจุบัน =
โปรดจัดลำดับความสำคัญของแผนพัฒนาที่ต้องการปรับปรุงทั้งหมดทุกแผน พร้อมระบุเหตุผล/ความสำคัญ ที่ต้องการพัฒนา ผลลัพธ์ที่ต้องการ และ
ผู้รับผิดชอบระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุง และผู้รับผิดชอบแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับคะแนนที่ต้องการในภาพรวมที่กำหนดไว้

Priority
ตัวอย่าง

ชื่อแผน

ปัญหา/ความสำคัญ

การวางระบบ
การสื่อสารจากผู้นำที่จะ
กลไกการสื่อสาร กระตุน้ สร้างความเชื่อมั่น
ในองค์กร
และสร้างความผูกพันทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
ยังไม่เป็นระบบ

กระบวนการและ
ขั้นตอน
1. กำหนดผู้รับสารทุกกลุ่ม
(บุคลากร ผูเ้ รียน คูค่ วาม
ร่วมมือที่สำคัญ และลูกค้า
กลุ่มอื่นที่สำคัญ) หรือตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
2. กำหนดผู้รับผิดชอบ
3. จัดทำแผนการสื่อสาร
องค์กร
4. กำหนดรอบการติดตาม
ผลการทำงานตามแผน
5. ประเมินประสิทธิผลของ
การสื่อสาร

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระบบการสื่อสารในองค์กรที่ 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ต่อการสื่อสารของ
ผู้บริหาร
2. ระดับความเข้าใจใน
ทิศทางขององค์กร

ระยะเวลา
ดำเนินการ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

จุดตั้งต้น – จุด
สุดท้าย

ชื่อคน/
คณะทำงาน

เอกสารแนบ 3

การปรับปรุงตามลาดับความสาคัญ

ความยากง่ายของการปรับปรุง

ง่าย

ยาก

ปรับปรุงง่าย
ผลกระทบน้อย
Med. Priority

High Priority

ปรับปรุงง่าย
ผลกระทบมาก

Low Priority

Med. Priority

High Priority

Low Priority

ปรับปรุงยาก
ผลกระทบมาก
Med. Priority

ปรับปรุงยาก
ผลกระทบน้อย
Lowest Priority
น้อย

มาก
ระดับผลกระทบหากไม่ดาเนินการ

การปรับปรุงตามลาดับความสาคัญ
• ความยากง่ายของการปรับปรุง (ปรับปรุงยาก = 1, ปานกลาง = 2, ง่าย = 3) เช่น
- ระยะเวลาสั้น (ง่าย) ใช้เวลามาก (ยาก)
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อย (ง่าย)
- ทรัพยากรเพียงพอ เช่น บุคลากร, IT, ฐานข้อมูล, องคค์ความรู้ ฯลฯ (ง่าย)
• ระดับผลกระทบหากไม่ดาเนินการ (ผลกระทบน้อย = 1, ปานกลาง = 2, น้อย = 3) เช่น
- ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
- ผลประโยชน์ที่สูญเสีย เช่น การลดลงของรายได้ การสูญเสียลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด ความพึงพอใจของลูกค้าลดลง
การร้องเรียนมากขึ้น
- ความเร่งด่วน เช่น กระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร ความต้องการของลูกค้า แนวโน้มที่ต่าลงของผลการดาเนินการที่
สาคัญบางเรื่อง ฯลฯ

