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ค าน า 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเ นินงานที่เป็นเลิศ ( EDUCATION CRITEIA FOR 
PERFORMANCE EXCELLENCE : EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 
พฤษภาคม 2555) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ริเริ่มน าระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภายใน คณะ/หน่วยงาน ภายใต้สังกัด เมื่อปีการศึกษา 2549 – 2551 ในปี
การศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเ นินงานที่เป็นเลิศ ( EDUCATION CRITEIA FOR PERFORMANCE 
EXCELLENCE : EdPEx) โดยได้รวบรวมข้อมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) 42 
ตัวชี้วัด ประจ าปีการศึกษา 2553 และข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดท ารายงานฉบับนี้ให้สามารถน าเสนอข้อมูลที่สมบูรณ์และ
ครบถ้วนมากท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์
ด้วยการพัฒนาการด าเนินงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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P.1 ลักษณะองค์การ  : คุณลักษณะที่ส าคัญของคณะคืออะไร 
 สภาพแวดล้อมในการด าเนินการของคณะ 
 ความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ ฯลฯ 

 

 ก. สภาพแวดล้อมของคณะ 

(1) หลักสูตรและบริการทาง
การศึกษาส าหรับนักศึกษา 
(หรือบริการด้านอื่นๆ เช่น 
วิจัย) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรและบริการทางการศึกษาหลักๆ ได้แก่ 
หลักสูตรและบริการทางการศึกษาที่ส าคัญ 

(main education programs and services) 
รูปแบบการจัดการ 

(delivery mechanism) 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบอุตสาหกรรม 
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาคาร 
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม 

ปริญญาตรี (วิชาชีพ) 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท (โครงการพิเศษ) 
ปริญญาโท (โครงการพิเศษ) 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

บริการทางการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ 
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา

นักศึกษา 
 การฝึกงานและประสบการณ์วิชาชีพ 

นอกจากนี้ยังมีบริการอ่ืนๆ แก่บุคคลทั่วไป เช่น 
 การอบรม-ปฏิบัติการ ให้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและการ

ออกแบบแก่ชุมชนและสังคม 
 การให้ค าปรึกษา เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) วัฒนธรรมในองค์การ 
เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม พันธกิจ สมรรถนะ
หลัก (เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
อย่างไร) 

วัตถุประสงค์ • ผลิตสถาปนิกและนักออกแบบที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
• ผลิตนักวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ มุ่งเน้นการแก้ปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่น 
• ให้บริการทางวิชาการและช่วยแก้ปัญหาด้านสถาปัตยกรรม 
สภาพแวดล้อมกายภาพ ชุมชน เมือง ชนบท การออกแบบ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ภาครัฐและเอกชนในท้องถ่ินภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
• ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสาขา
ที่เก่ียวเนื่อง 
• เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้าน
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สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ศิลปะและหัตถกรรม ในภูมิภาค 
วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศและเป็นผู้น าทางวิชาการในการบูรณา

การ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
นวัตกรรม การออกแบบ สภาพแวดล้อม ในท้องถ่ินภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

พันธกิจ คณะด าเนินการภายใต้กรอบพันธกิจหลัก 4 ด้านของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างไรก็ดี ด้วยกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ของคณะ ท าให้น าไปสู่การบูรณาการพันธกิจด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเข้าไปในพันธกิจด้านอื่นๆ ทุกด้าน และ
เกิดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ ได้แก ่
 ผลิตบัณฑิตโดยมีหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับสถาปัตยกรรม

พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับ
บริบทของท้องถ่ิน 

 วิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม วัสดุ เมือง ชุมชน 
ศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรมพื้นถิ่น และ 

 ให้บริการวิชาการและช่วยแก้ปัญหาแก่สังคมในภูมิภาค บน
พื้นฐานของศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ค่านิยม การเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

วัฒนธรรม
องค์กร 

ความใกล้ชิดผูกพันเป็นกันเองระหว่างบุคลากร และระหว่าง
คณาจารย์กับศิษย์ ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ได้ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 

สมรรถนะ
หลัก 

 มีพื้นฐานที่เข้มแข็งในการวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 การบูรณาการ การ เรียนการสอนกับการวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 มีบุคลากร สายผู้สอนที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางด้าน
สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีอาคารค่อนข้างสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ ในระดับภูมิภาค  

(3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะ
โดยรวม การแบ่งกลุ่ม-

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในคณะ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่บุคลากรสายผู้สอน 51 
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ประเภท แรงจูงใจ 
ข้อก าหนดพิเศษ ท่ีมีผลต่อ
การบรรลุพันธกิจของคณะ 

คนและสายสนับสนุน  47 คน บุคลากรของคณะมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับพันธ
กิจลักษณะต่างๆ ดังนี้ สายผู้สอนมีคุณวุฒิสูง มีสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอก 25% 
มีต าแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 35 % สายสนับสนุนประกอบด้วย
บุคลากรที่มีประสบการณ์การและคนรุ่นใหม่ที่มีความคล่องตัวสูง ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป 64% เป็นบุคลากรระดับช านาญการ 20% 

ความคาดหวังหลักของบุคลากรทั้งสองกลุ่ม ได้แก่ ความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในงาน ความเสมอภาคและเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในคณะ บรรยากาศการท างานที่ดี และความ
พร้อมของสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้สายผู้สอนยัง
มีความคาดหวังเพิ่มเติมเร่ืองความเป็นอิสระในการก าหนดภาระงาน สัดส่วนภาระงาน
ที่เหมาะสม และการลดงานเอกสารที่ไม่จ าเป็นหรือซ้ าซ้อน ในขณะที่สายสนับสนุน
ต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การชื่นชม การให้ก าลังใจ และการมีส่วนร่วมจาก
ผู้บริหาร 

 
ตาราง 1.1. จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท 

 สายผู้สอน สายสนับสนุน รวม 
ข้าราชการ 25 15 40 
พนักงานมหาวิทยาลัย 21 13 34 
พนักงานราชการ - 1 1 
ลูกจ้างประจ า - 11 11 
ลูกจ้างชั่วคราว 5 7 12 
รวม 51 47 98 

 
ตาราง 1.2. จ านวนบุคลากรสายผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง

วิชาการ 
 อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย ์
รวม 

ปริญญาตรี 4 - - 4 
ปริญญาโท 24 10 - 34 
ปริญญาเอก 5 7 1 13 
รวม 33 17 1 51 

 
ตาราง 1.3. ข้อก าหนดเฉพาะและแรงจูงใจ จ าแนกตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ข้อก าหนด แรงจูงใจ 
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สายผู้สอน 
 

 คุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

 มีต าแหน่งวิชาการ 
โดยเฉพาะระดับ รศ. ขึ้น
ไป (กลุ่ม ง) 

 มีผลงานวิชาการ/วิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

 เกณฑ์ภาระงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามประกาศ มข. 

 ความพร้อมของทรัพยากร
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การเรียน
การสอน การวิจัย 

 โอกาสและการสนับสนุน
การพัฒนาตนเอง การ
อบรม การศึกษาต่อ 

 การให้ความส าคัญกับ
ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร 

สายสนับสนุน  เกณฑ์ภาระงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามประกาศ มข. 

 ไม่มีข้อก าหนดเฉพาะ
เพิ่มเติม 

 การสนับสนุนให้เกิด
ความก้าวหน้า การพัฒนา
ตนเอง 

 ความมั่นคงในงาน 
(ลูกจ้าง) 

 สวัสดิการ การตอบแทน 
(พนักงานราชการ) 

 การชื่นชม ให้ก าลังใจ และ
การมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร  

(4) ทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ี
ส าคัญ 

ทรัพยากรกายภาพ ที่ส าคัญในการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
ของคณะ ได้แก่ ห้องสตูดิโอ อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาคาร อาคารปฏิบัติการ
และทดลองด้านออกแบบอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการงานไม้ สิ่งทอ และ
เครื่องปั้นดินเผา ห้องปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา 

 ด้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ hardware ที่ส าคัญได้แก่ เคร่ืองจักรเครื่องกล และ
เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการงานไม้ เคร่ืองปั้นดินเผา สิ่ง
ทอ ห้องทดลองและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาคาร อุปกรณ์ตรวจวัดและเก็บข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีอาคาร อุปกรณ์รังวัดและส ารวจ GIS เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็น
ทรัพยากรส่วนกลางของคณะที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจทุกด้าน 

เทคโนโลยีที่ส าคัญ ที่คณะใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่
โปรแกรมและ software เฉพาะทางด้านผังเมืองและเทคโนโลยีอาคาร ในด้านการ
บริหารจัดการและพัฒนาองค์การ เทคโนโลยีที่ส าคัญได้แก่ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ภายในคณะ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ  
และคณะยังมีหนังสืออ้างอิงเฉพาะทางจ านวนมากในห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียน
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การสอน วิจัย และผลิตผลงานวิชาการ และเป็นแหล่งให้บริการทางการศึกษาแก่
สาธารณะ นอกจากนี้ยังมีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้วย 

 
 อาคารสถานที ่ Hardware 

Software 
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู ้

การเรียนการ
สอน การวิจัย 

 สตูดิโอ 
 ห้องปฏิบัติการ

ออกแบบแยกตาม
สาขาวิชา 

 พื้นที่ทดลอง 
 ห้องสมุด ห้อง

ค้นคว้า ห้อง
บัณฑิตศึกษา 

 เครื่องกลใน
ห้องปฏิบัติการ 

 อุปกรณ์ตรวจวัด
และเก็บข้อมูล 

 อุปกรณ์รังวัดและ
ส ารวจ 

 โปรแกรม
สนับสนุนการ
ออกแบบ 

 หนังสือและ
เอกสารอ้างอิง
เฉพาะทาง 

 ฐานข้อมูลดิจิตอล 

การบริหาร
จัดการ 

 -  ระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหาร
จัดการ 

 - 

 

(5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีส าคัญ ผู้ออกระเบียบ ประเด็นที่ได้รับ
ผลกระทบ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
 ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่า

ด้วยการรับรองปริญญา 
อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 

 ระเบียบคณะกรรมการสภา
สถาปนิก ว่าด้วยการก าหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขต
หมวดวิชาของมาตรฐาน
วิชาการในสาขา
สถาปัตยกรรมควบคุม 

 ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่า
ด้วยการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

สภาสถาปนิก  มาตรฐานหลักสูตร
และการรับรอง
ปริญญาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต (สถ.บ.) 

 คุณสมบัติของบัณฑิต
หลักสูตร สถ.บ. เพื่อ
การสอบเพื่อรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม 
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สถาปัตยกรรมควบคุม สาขา
สถาปัตยกรรมหลัก 
สถาปัตยกรรมภายใน 
สถาปัตยกรรมผังเมือง และ
ภูมิสถาปัตยกรรม 

ด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค ์
 พรบ.ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
 จรรยาบรรณการวิจัยใน

มนุษย์ 

 กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 การผลิตงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

 เฉพาะกรณีที่มีการ
ทดลองที่อาจส่งผล
ต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้มีส่วน
ร่วมในการทดลอง 

ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 พรบ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม 

พ.ศ. 2508 
 พรบ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 
 ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่า

ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่า

ด้วยการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 

สภาสถาปนิก  การให้บริการวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุมสาขา
สถาปัตยกรรมหลัก 
สถาปัตยกรรม
ภายใน 
สถาปัตยกรรมผัง
เมือง และภูมิ
สถาปัตยกรรม  
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 ข. ความสัมพันธ์ระดับคณะ 

(1) โครงสร้างและระบบธรร
มาภิบาล การรายงาน
ระหว่างผู้น าระดับสูงและ
คณะกรรมการบริหารของ
คณะ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารที่แบ่งบทบาทหน้าที่ออกได้เป็น 
2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เป็นระดับนโยบาย ได้แก่ คณะผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วย
คณบดีและรองคณบดีทุกฝ่าย มีคณะกรรมการคณะเป็นที่ปรึกษาและก ากับดูแลการ
บริหารจัดการของคณะผู้บริหาร ระดับที่ 2 ได้แก่ระดับปฏิบัติ ประกอบด้วยสายวิชา
และส านักงานคณบดี มีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้แก่หัวหน้าสายวิชาและเลขานุการคณะ 
ในการแบ่งส่วนงานในระดับปฏิบัติยังแบ่งย่อยออกเป็นหลักสูตรและกลุ่มงาน 
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้ากลุ่มงาน 1 

ระบบธรรมาภิบาลภายในคณะประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใสในการด าเนินการ และการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม + ธรรมาภิบาล 10 ด้านตามเกณฑ์ QA 7.1 
(ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง รับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
การกระจายอ านาจ นิติธรรม ความเสมอภาค เน้นฉันทามติ) 

คณะกรรมการประจ าคณะ ติดตามการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์  

และเชิญประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมประชุมในการตัดสินใจ
เร่ืองที่มีความส าคัญและมีผลกระทบโดยตรงต่อหลักสูตร 

ระบบการรายงาน ระหว่างผู้น าสูงสุดกับคณะกรรมการประจ าคณะ ก าหนดให้มี
การรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีงบประมาณละ 
3 คร้ัง ตามรอบการรายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รวมถึงการรายงานผล
การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษาด้วย 

(2) ส่วนตลาด ประเภทผู้เรียน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความคาดหวังและความ
ต้องการต่อหลักสูตร บริการ
ทางการศึกษา และการ
ด าเนินการของคณะ 

ส่วนตลาด ประเภทผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ มาจากกลุ่มประชากร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก  ประเภทผู้เรียนมาจากนักเรียนชั้นมัธยมปลาย
โดยมีวิธีการรับเข้าที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค 

 
ตาราง 1.4. การจ าแนกส่วนตลาดและความคาดหวัง 

ประเภท ส่วนตลาด ความคาดหวัง 
ผู้เรียน ระดับปริญญาตรี นักเรียนช้ันมัธยมปลายและ

อาชีวศึกษา จากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไม่ต่ า

 โอกาสในการศึกษา 
 องค์ความรู้ที่ไดม้าตรฐาน 
 คุณวุฒิส าหรับวิชาชีพ 

                                                           
1 แผนผังโครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนงานในคณะ 
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กว่า 50% 
ผู้เรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

สถาปนิก นักวิชาการ ผู้
ปฏิบัติด้านการผังเมือง 
เทศบาล องค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 องค์ความรู้ที่ไดม้าตรฐาน 
 ความรู้ส าหรับใช้งานจริง 
 ทักษะด้านการวิจัย 
 คุณวุฒิส าหรับวิชาชีพ 
 โอกาสความก้าวหน้าใน

งาน 
ผู้รับบริการวิชาชีพ/งาน
ออกแบบ 

บุคคล หน่วยงานราชการ 
องค์กรเอกชน 
สถาบันการศึกษา ศาสนา 
ส่วนใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น-
จังหวัดใกล้เคียง และในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ผลงานออกแบบท่ีมี
คุณภาพ ได้มาตรฐานทาง
วิชาชีพ 

 ความอนุเคราะห์ในการ
ให้บริการ (โดยเฉพาะใน
กรณีองค์กรการกุศลหรือ
ศาสนา) 

ผู้รับบริการวิชาการ การ
ให้ความรู้ อบรม สัมมนา 

บุคคล หน่วยงานราชการ 
องค์กรเอกชน 
ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจ 
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ส่วนใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
และใกล้เคียง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 องค์ความรู้ใหม่ท่ีทันสมัย 
ทันเหตุการณ ์

 ศักยภาพในการพัฒนาต่อ
ยอดงาน/ผลิตภัณฑ ์

 

(3) คู่ความร่วมมือ บทบาท 
กลไกการสื่อสารและ
ความสัมพันธ์ ข้อก าหนด
ระหว่างกัน 

คู่ความร่วมมือ 
บทบาท 

ลักษณะความร่วมมือ 
กลไกการสื่อสาร 

ความสัมพันธ์ ข้อก าหนด 
ทางวิชาการ การเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต วิจัย 
 สภาคณบดีคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

 สถาบันท่ีมี MOU ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา 
จัดกิจกรรมวิชาการร่วมกัน 
เช่น workshop นิทรรศการ 
การประชุมวิชาการ 

การท าข้อตกลงความร่วมมือ 
การร่วมประชุม ท ากิจกรรม
ร่วมกัน ร่วมสนับสนุน
งบประมาณและบุคลากร 

 สมาคมสถาปนิกฯ สมาคม
นักออกแบบ 

 สภาสถาปนิก 
 TCDC 

จัดกิจกรรมวิชาการร่วมกัน 
เช่น workshop นิทรรศการ 
การบรรยายพิเศษ 

การร่วมกิจกรรม ร่วมประชุม 
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก ภาคี
ความร่วมมือ 

 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เช่น 
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ฯ ศูนย์
ท่องเท่ียวฯ สนพ. 

ผลิตผลงานวิจัย ต ารา การสนับสนุนทุนวิจัย ร่วม
เป็นกรรมการศูนย์ 

การให้บริการวิชาการ วิชาชีพ 
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 สมาคมสถาปนิกฯ สมาคม
นักออกแบบ 

 สภาสถาปนิก 

การประชาสัมพันธ์ผลงาน 
การเผยแพร่ข้อมูลและอบรม
ให้ความรู้ทางวิชาชีพ 

การร่วมกิจกรรม ร่วมประชุม 
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก ร่วม
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 ศูนย์อุตสาหกรรมภาค 5 การให้บริการด้านการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สร้างและด าเนินโครงการ/
กิจกรรมด้านการบริการ
วิชาชีพ 

การแต่งตั้งเป็นกรรมการ ท่ี
ปรึกษาทางวิชาชีพ การ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ร่วมกัน 
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P.2 สภาวการณ์ของคณะ  : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะเป็นอย่างไร 
 ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะ 

 

 ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

(1) จ านวนและประเภทของ
กลุ่มสถาบันอื่นท่ีมีหลักสูตร
และบริการในลักษณะ
เดียวกันหรือเป็นคู่เทียบ 
ระดับ ล าดับ ขนาดและการ
เติบโตของคณะเมื่อเทียบ
กับสถาบันอื่นๆ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 21 ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลของสภาสถาปนิก และเป็น 1 ใน 7 
ของสถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันขนาดกลางเมื่อดูจาก
จ านวนบุคลากรและนักศึกษา เป็นสถาบันในระดับภูมิภาคเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยตรง 

 
ตาราง 1.5. จ านวนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในประเทศไทย 

ระดับ จ านวน รายชื่อ 
ประเทศ 21 (จากฐานข้อมูลสภาสถาปนิก) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (นครราชสีมา) 
มหาวิทยาลัยสุรนารี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

 
สภาพการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นพบว่า ในภาพรวมคณะมีความ

เข้มแข็งอยู่ในอันดับต้นของภูมิภาค คู่เทียบที่ส าคัญได้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีขนาดและบริบทในการ
ให้บริการใกล้เคียงกับคณะ มีความเข้มแข็งในบางประเด็นสูงกว่าคณะ เช่น 

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร เป็นหลักสูตรทาง
วิชาชีพ 5 หลักสูตร ท าให้มีความหลากหลายมากกว่า (แต่เป็นระดับ
บัณฑิตศึกษาเพียง 2 หลักสูตร) 

 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด บัณฑิตปริญญาตรีได้งานท า 100% 
 ค่าน้ าหนักผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ สูงกว่าคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็กน้อย (มมส. 5.75 เทียบกับ 
มข. 5.13) 
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(2) ปัจจัยก าหนดความส าเร็จ
ของคณะเมื่อเทียบกับ
สถาบันอื่น การ
เปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีจะ
กระทบสภาพการแข่งขัน 

ปัจจัยก าหนดความส าเร็จ ข้อได้เปรียบ ปัจจัยความเปลี่ยนแปลง 
 คุณวุฒิอาจารย ์
 ความเข้มแข็งในระดับ

บัณฑิตศึกษาและการ
วิจัย 

 สัดส่วน/จ านวนอาจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาเอก + 
ต าแหน่งวิชาการ 

 หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญา
โท 3 หลักสูตร ปริญญา
เอก 1 หลักสูตร)  

 การเปิดเสรีอาเซียน จะ
กระทบต่อกรอบ
วิสัยทัศน์ การ
ด าเนินการ และ
ภาวะการแข่งขัน 

 

(3) แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบท่ี
ส าคัญท้ังภายในและ
ภายนอกวงวิชาการ 
ข้อจ ากัดในการรวบรวม
ข้อมูล 

แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบที่ส าคัญได้มาจากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็น
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งก าหนดข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานและผลการ
ด าเนินการระหว่างกัน นอกจากนี้ คณะยังใช้ข้อมูลจากสภาวิชาชีพ สภาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นข้อมูลเพิ่มเติม แต่ในส่วนหลังนี้ยังมี
ข้อจ ากัดเนื่องจากไม่ได้มีการเก็บและปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอและไม่ได้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงได้ง่าย 

 

 ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

(1) อะไรคือความท้าทายและ
ความได้เปรียบของคณะ
ด้านการศึกษา การ
ด าเนินการ ทรัพยากรบุคคล 
ชุมชน อะไรคือความท้าทาย
และความได้เปรียบท่ี
สอดคล้องกับความยั่งยืน
ของคณะ 

 ประเด็นความท้าทาย 
ด้านบุคลากร  สัดส่วนอาจารย์/นักศึกษาตามเกณฑ์ 

 เงื่อนไขคุณสมบัติการรับสมัครอาจารย์ 
ด้านกระบวนการ  การต่อยอดงานบริการวิชาการให้เป็นงานวิจัย-

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพได้ 
 การปรับสมดุลภาระงานอาจารย์ให้เกิดผลงาน

วิชาการและงานวิจัยเพิ่มข้ึน 
ด้านงบประมาณ  งบประมาณจ ากัด 
ด้านผลการ
ด าเนินการ 

 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ SCOPUS 
 การเป็นที่รู้จักและยอมรับระดับอาเซียน  

 

 ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(1) ส่วนประกอบท่ีส าคัญของ
ระบบการปรับปรุงผลการ

ระบบการประเมินผลที่ส าคัญเป็นส่วนหนึ่งของวงจร การจัดท ายุทธศาสตร์และ
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ด าเนินการ 
 การประเมินผล 
 การเรียนรู้ระดับคณะ 
 การสร้างนวัตกรรมในการ

ด าเนินการ 

วางแผนกลยุทธ์ของคณะ ซึ่งประกอบด้วย 
 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรและปรับปรุงผลการ

ด าเนินการโดยให้ความส าคัญกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา 
 การถ่ายทอดและประเมินผลการด าเนินการ 

o การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีโดยคณะ
ผู้บริหารและคณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศ 

o การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 การสรุปและทบทวนผลการด าเนินการและจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองประจ าปีตามโครงสร้างของ EdPEx 
กระบวนการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมระดับองค์การ ได้แก่ 

 การสัมมนาหลักสูตรประจ าปี 
 โครงการวิจัยสถาบันและพัฒนางาน 
 โครงการ Arch KKU Show & Share ประจ าปี การประกวด  good 

practice 

 

 
 

ตาราง 1.6. แผนผังโครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนงานในคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ า

คณะ 
ตัวแทนคณาจารย ์
หัวหน้าสายวิชา 
เลขานุการคณะ 

สายวิชาสถาปัตยกรรม 
ปริญญาตรี 
 สถาปัตยกรรม 
 ออกแบบอุตสาหกรรม 
ปริญญาโท 
 การวางแผนภาคและเมือง 
 เทคโนโลยีอาคาร 
 สถาปัตยกรรม 
ปริญญาเอก 
 สถาปัตยกรรม 
 

ส านักงานคณบดี 
 กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน 
 กลุ่มงานจัดการศึกษา 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศ

สัมพันธ์ 
 กลุ่มงานพัฒนากายภาพ 
 

คณบดี 
+ 

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/วิชาการ/วิจัย/วิเทศ
สัมพันธ์/วางแผนและพัฒนา/พัฒนานักศึกษา 
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1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง  : ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร 
 การกระท าโดยผู้น าระดับสูงในการชี้น าและท าให้คณะมีความยั่งยืน 
 วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีผลการด าเนินการที่ดีข้ึน 

 

 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 

(1) ผู้น าระดับสูงก าหนด
วิสัยทัศน์และค่านิยมของ
สถาบัน และถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และค่านิยมของ
คณะ (ผ่าน leadership 
system*) อย่างไร และมี
การปฏิบัติตนท่ีแสดงความ
มุ่งมั่นต่อค่านิยมของคณะ
อย่างไร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผู้น าระดับสูงได้แก่คณบดีและรองคณบดีแต่ละฝ่าย
ท าหน้าที่บริหารคณะ และมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นคณะกรรมการสูงสุดในการ
ก ากับดูแลการท างานของผู้บริหาร รวมถึงให้ค าปรึกษาและพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อมติและนโยบายที่ส าคัญของคณะ 

ในกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 
2555 คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ของ
คณะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความต่อเนื่องของเจตนารมณ์ในการก่อตั้งคณะแต่ใน
ขณะเดียวกันก็ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
จากการทบทวนวิสัยทัศน์คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติให้ระบุประเด็นที่มี
ความส าคัญเพิ่มเติมจากวิสัยทัศน์เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตเนื้อหาของ
สาขาวิชาที่มีการเปิดเพิ่มเติม เช่น สาขาออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยี
อาคาร การวางแผนภาคและเมือง และให้มีความครอบคลุมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นในการปรับตัวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติและการ
เปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนที่จะมีผลกระทบต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม   ผลการทบทวน
วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ถูกน าไปเผยแพร่ต่อบุคลากรในการประชุมสัมมนาบุคลากรทั้ง
คณะเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2555-2558 ระหว่างเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2554 1 

คณะผู้บริหารได้พยายามสร้างค่านิยมของสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ในการให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นพื้นถิ่น  การแสดงออกของคณะผู้บริหารระดับสูงที่เป็นการแสดง
ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมดังกล่าวได้แก่การให้ความส าคัญต่อโครงการและกิจกรรมที่มี
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาอย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหาแทนการพึงพาเทคโนโลยี
ระดับสูงเพียงอย่างเดียว เช่น การก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ตัดสินการประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้ยังมีส่วนในการร่วมก าหนดแนวทางของเนื้อหาในกิจกรรม
ทางวิชาการ เช่น การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในโอกาสต่างๆ การปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรให้เน้นมิติทางด้านภูมิปัญญาพื้นถิ่น การให้ความส าคัญกับท้องถ่ินและชุมชน 

                                                           
1 แผนภูมิแสดงกระบวนการ / ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 55 
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ตลอดจนการมีส่วนร่วมด้วยตนเองในกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของ
ภูมิภาค 

(2) ผู้น าระดับสูงประพฤติตน
เป็นตัวอย่างและสร้าง
สภาพแวดล้อมในคณะให้มี
การปฏิบัติตามกฎหมาย
และจริยธรรมอย่างไร 

ผู้น าระดับสูง ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าคณะ ประพฤติตนเป็น
ตัวอย่างในการยึดมั่นในกฎหมายและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยพยายามไม่ให้การ
ตัดสินใจระดับนโยบายใดๆ มีข้อกังขาด้านจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการกระท าที่มี
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ผู้น าระดับสูงของคณะมีส่วนกระตุ้นจิตส านึกและสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมโดยพยายามสร้างความโปร่งใสใน
การด าเนินการให้การกระท าและการตัดสินใจต่างๆ มีการตรวจสอบได้ มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารอย่างเปิดเผย  มีกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินการต่างๆ ทั้งด้วย
กลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการด าเนินการทางด้านจรรยาบรรณต่อกรณี
ที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อประเด็นด้านกฎหมายหรือจริยธรรมโดยไม่เพิกเฉย 

(3) ผู้น าระดับสูงท าอย่างไรให้
คณะมีความยั่งยืน และ
ด าเนินการอย่างไรในเรื่อง
ต่อไปน้ี 
 สร้างบรรยากาศให้เกิด

การปรับปรุงผลการ
ด าเนินการให้บรรลุพันธ
กิจและวัตถุประสงค์ ฯลฯ 

 สร้างวัฒนธรรมของ
บุคลากรเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีแก่
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และน าไปสู่ความ
ผูกพันต่อคณะ 

 สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนรู้ทั้งระดับคณะ
และระดับบุคคลและมี
ส่วนร่วมโดยตรงในการ
เรียนรู้ภายในคณะ 

 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ภาวะผู้น า ตลอดจนการ
สร้างผู้น าในอนาคต 

ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่คณะ คณะผู้บริหารให้ความส าคัญกับการ สร้าง
บรรยากาศเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานและการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบและกระบวนงานในสายสนับสนุนเนื่องจากเป็น
กระบวนการที่ส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการด าเนินการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ของคณะให้
เป็นไปอย่างราบรื่น ในการด าเนินการเพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมดังกล่าว 
ผู้น าระดับสูงได้ผลักดันและส่งเสริมให้มีการท าวิจัยสถาบันในระดับกลุ่มงาน มีการ
อบรมบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย การก าหนดโครงการศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนา
งานของบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงกิจกรรมการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ( good 
practice) ในงาน Arch.KKU Show & Share ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
และจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการข้างต้นไว้อย่างเพียงพอด้วย และในการด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ คณบดีและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ได้มี
ส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมเป็น active participants เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ และ
เป็นวิทยากรในการอบรมด้านการก าหนดหัวข้อการวิจัยสถาบัน เป็นที่ปรึกษา
โครงการวิจัยสถาบัน เป็นกรรมการตัดสินรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี เป็นต้น 

ในการพัฒนาภาวะผู้น าและการสร้างผู้น าในอนาคต คณะได้ใช้โครงสร้างการ
บริหารในระดับหลักสูตรเป็นกลไกให้บุคลากรมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการ
บริหารและการน าองค์การ และคณะได้อาศัยกลไกนี้เป็นช่องทางให้บุคลากรที่เป็น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้มีโอกาสเรียนรู้ระเบียบ แนวปฏิบัติ 
และเครื่องมือต่างๆ ในบริบทการบริหารในปัจจุบัน อาทิเช่น การจัดท าแผน การเงิน
และงบประมาณ เกณฑ์การประเมิน และการประกันคุณภาพ 
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 ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการของคณะ 

(1) ผู้น าระดับสูงสื่อสารและ
สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างไร 
 ให้มีการสื่อสารแบบ

สองทิศทางอย่าง
ตรงไปตรงมา  

 แจ้งผลการตัดสินใจที่
ส าคัญ  

 ให้รางวัลและยกย่อง
ชมเชย 

 ให้ความส าคัญกับสถาบัน 
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบในการสื่อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าระดับสูงกับบุคลากรกลุ่มต่างๆ ภายในคณะ ช่องทางหลัก
ส าหรับการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่ผู้บริหารเป็นผู้ด าเนินการโดยตรงได้แก่ 

 การประชุมสัมมนาบุคลากรประจ าปี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่
ผ่านมา ชี้แจงประเด็นที่ส าคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน จัดท ายุทธศาสตร์
ระดับคณะ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นส าหรับแนวทางการด าเนินการใน
อนาคตจากบุคลากรทุกส่วน 

 การประชุมบุคลากรทั้งคณะ เพื่อแจ้งข่าวสารที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องชี้แจงให้
บุคลากรเข้าใจหรือรับทราบโดยทั่วกัน เช่น ชี้แจงนโยบายจากมหาวิทยาลัยที่
จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและต่อคณะ การปรับปรุง
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบประเมิน อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล และการสัมภาษณ์
บุคลากรสายสนับสนุนประจ าปีเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาส่วนบุคคลและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
และระบบงานต่อไป 

นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและนโยบายที่ส าคัญผ่านทางหน่วยงาน
ย่อยภายในคณะตามโครงสร้างการบริหาร ได้แก่ 

 การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการ
วางแผนและสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาชั้นต้นใน
งานที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการในแต่ละชุด 

 การประชุมกลุ่มงานสายสนับสนุนประจ าเดือน 
 การประชุมหลักสูตรประจ าเดือน 
 การสัมมนาหลักสูตรประจ าปี 
และยังมีการสื่อสารแบบทางเดียวส าหรับเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย ฯลฯ 

ให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันทางระบบสารบรรณ ทั้งในรูปแบบของจดหมายเวียน 
e-mail และการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์คณะ ได้แก่ 

 การเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในแต่ละเดือน 
 การแจ้งเวียนมติคณะกรรมการประจ าคณะ 
นอกจากนี้ยังมีช่องทางการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยเป็น

รายบุคคล การพบปะอย่างไม่เป็นทางการตามโอกาสและเทศกาลต่างๆ การจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในคณะ ตลอดจนการใช้ช่องทางสื่อสารทางอิเลก
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โทรนิกส์ เช่น e-mail และ social network เป็นต้น 

(2) ผู้น าระดับสูงท าอย่างไร 
 ให้เกิดการมุ่งเน้นการ

ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการและการบรรลุ
วัตถุประสงค์  

 ติดตามตัวชี้วัดอะไรเป็น
ประจ าเพ่ือก าหนดส่ิงที่
จ าเป็นต้องท า 

 น าเรื่องการสร้างคุณค่า
ให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างสมดุลมา
พิจารณาในการก าหนด
ความคาดหวังต่อผลการ
ด าเนินการอย่างไร 

ผู้น าระดับสูงอาศัยระบบการน าองค์การได้แก่กลไกของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
อาทิ กรรมการวิชาการ กรรมการบริหาร กรรมการวางแผนและสารสนเทศ ในการ
ถ่ายทอดนโยบายและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนงานต่างๆ เป็นล าดับ เพื่อให้
ตระหนักในความส าคัญของกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ในการติดตามผลการด าเนินการ คณะผู้บริหารติดตามระดับความก้าวหน้าของ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ที่ส าคัญในทุกมิติ โดย
ติดตามควบคู่กับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณที่จัดสรรในแต่หมวดเพื่อให้มั่นใจว่าทุก
โครงการมีทรัพยากรเพียงพอในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  : คณะด าเนินการอย่างไรในการ
ก ากับดูแลและท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ระบบธรรมาภิบาลและแนวทางการปรับปรุงระบบการน าองค์การ 
 วิธีการที่คณะสร้างความม่ันใจว่าด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ท าให้บรรลุผลด้านการ

รับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 

 ก. ระบบธรรมาภิบาลของคณะ 

(1) ระบบธรรมาภิบาล – คณะ
ด าเนินการอย่างไรให้
ประสบความส าเร็จในเรื่อง
ต่อไปน้ี 
 การรับผิดชอบการกระท า

ของผู้บริหาร 
 ความรับผิดชอบด้าน

การเงิน 
 ความโปร่งใสใน

กระบวนการคัดเลือก
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

 การตรวจประเมินภายใน
และภายนอกท่ีเป็นอิสระ 

 การปกป้องประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

องค์ประกอบส าคัญในระบบธรรมาภิบาลของคณะได้แก่คณะกรรมการประจ า
คณะ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1. คณะผู้บริหาร ได้แก่คณบดีและรองคณบดีทุก
ฝ่าย 2. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้แก่หัวหน้าสายวิชาและเลขานุการคณะ และ 3. 
ตัวแทนจากคณาจารย์ประจ าโดยไม่จ ากัดหลักสูตร  ซึ่งการได้มาของคณะกรรมการฯ 
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยมีที่มาดังนี้ 

1. เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสายวิชา 
และเลขานุการคณะ 

2. ตัวแทนคณาจารย์จากอาจารย์ประจ าที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบุคลากร
ตามกระบวนการสรรหา (ตามประกาศ มข.) 

ในการก ากับดูแลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี คณะก าหนดให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ าคณะด้วย โดยระบบธรร
มาภิบาลของคณะก าหนดให้แผนและนโยบายที่ส าคัญต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อเป็นการก ากับดูแลการตัดสินใจของผู้น าระดับสูง
ของคณะมิให้เป็นไปโดยพลการ นอกจากนี้จะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินโครงการพร้อมทั้งรายงานสถานะทางการเงินระหว่างปีงบประมาณ และ
เนื่องจากคณะกรรมการประจ าคณะมีองค์ประกอบที่มาจากตัวแทนคณาจารย์ ผู้แทน
คณาจารย์ในคณะกรรมการประจ าคณะจึงเป็นช่องทางที่บุคลากรจะสามารถร่วม
ตรวจสอบและยื่นข้อร้องเรียนต่อการกระท าของฝ่ายบริหารได้  นอกจากนี้คณะยังมี
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและคณะกรรมการระดับสูง ท าให้เกิด
การก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั้งหมดของคณะได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ในการตรวจประเมิน (audit) ประจ าปี ในมิติต่างๆ ประกอบด้วย 
1. การตรวจสอบบัญชีหลักสูตรโครงการพิเศษทุกหลักสูตร โดยผู้

ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก เป็นไปตามระเบียบการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

2. การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามกลไกของ
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มหาวิทยาลัย 
3. ในปีการศึกษา 2554 คณะเร่ิมมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตรเป็นปีแรก 

(2) คณะประเมินผลการ
ด าเนินการของผู้น าสูงสุด 
ผู้น าระดับสูง และ
คณะกรรมการประจ าคณะ
อย่างไร และใช้ผลประเมิน
ไปพัฒนาภาวะผู้น า
รายบุคคลและของ
คณะกรรมการและปรับปรุง
ระบบการน าองค์การ
อย่างไร 

คณะมีระบบประเมินผลการด าเนินการของผู้มีต าแหน่งบริหารทุกต าแหน่ง 
รวมถึงคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นประจ าทุกๆ 6 เดือน โดยบูรณาการให้เป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยพิจารณาจากระดับความส าเร็จ
ของโครงการตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกปี ซึ่ง
การประเมินทั้งสองส่วนมีการรายงานผลและแจ้งผลให้ผู้ได้รับการประเมินทราบเพื่อ
จะได้น าไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการต่อไป การปรับปรุงระบบการน าองค์การที่
เป็นผลจากการประเมินผลการด าเนินการของผู้น าระดับสูงและคณะกรรมการประจ า
คณะในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้แก่การปรับเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการคณะใน
การร่วมก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของคณะให้มีส่วนร่วมโดยตรงและใกล้ชิดกับ
คณะผู้บริหารมากขึ้นในการก าหนดกรอบทิศทางตั้งแต่ต้น ซึ่งเป็นไปตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะในการก าหนด
นโยบายระดับคณะ 

 

 ข. การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 

(1) คณะด าเนินการอย่างไรใน
กรณีท่ีการด าเนินการของ
คณะมีผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคม 
 คณะได้คาดการณ์

ล่วงหน้าถึงความกังวล
ของสังคมต่อหลักสูตร 
บริการ และการ
ด าเนินการต่างๆ ของ
คณะอย่างไร 

 คณะด าเนินการในเชิงรุก
ในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

การด าเนินการตามพันธกิจของคณะที่จะเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยตรงใน
วงกว้าง ได้แก่ การให้บริการทางวิชาชีพด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม ซึ่งคณะ
มีการแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการประจ าคณะซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร
สูงสุด ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ าคณะเพื่อก ากับดูแลการ
ด าเนินการด้านต่างๆ ของคณะและบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณ
ข้าราชการ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และหลักจริยธรรม ส าหรับการด าเนินการ
ตามพันธกิจที่อาจมีประเด็นที่ท าให้เกิดความกังวลต่อการด าเนินการของคณะ ได้แก่
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ซึ่งคณะใช้ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตเป็น
เครื่องมือในการสะท้อนผล และได้ก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการประชุมสัมมนา
หลักสูตรประจ าปีและให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด และใน
การประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพหรือตัวแทนจากสภา
วิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

นอกจากนี้ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบทางลบ
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ต่อผู้รับบริการ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ คณะกรรมการประจ าคณะก็ได้ท า
หน้าที่ก ากับดูแลและก าหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางลบ
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและโครงการของคณะโดยการก าหนดแนวปฏิบัติต่างๆ เช่น แนว
ปฏิบัติในการน านักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถาบัน แนวปฏิบัติในการขอความ
อนุเคราะห์สถานที่ฝึกงานและการส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงาน แนวปฏิบัติเร่ืองการแจ้ง
ผลการเรียนระหว่างภาคการศึกษาและการขอแก้ไขระดับผลการเรียน เป็นต้น และ
เมื่อเกิดผลกระทบทางลบขึ้น คณะกรรมการประจ าคณะจะแต่งตั้งตัวแทนจากคณะ
กรรมการฯ เป็นคณะท างานเพื่อหาข้อเท็จจริงก่อนจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขและ
ประกาศเป็นแนวปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป2 

(2) คณะท าอย่างไรให้ม่ันใจว่า
ปฏิสัมพันธ์ทุกด้านเป็นไป
อย่างมีจริยธรรม คณะใช้
กระบวนการหรือตัวบ่งชี้
หลักอะไรในการก ากับดูแล
การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

ผู้น าระดับสูงประเมินความส าเร็จในการปฏิบัติตามมาตรการด้านกฎหมายและ
จริยธรรมข้างต้นจากการไม่มีข้อร้องเรียนหรือการฟ้องร้องต่อการด าเนินการของคณะ 

 

 
 

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

(1) กลยุทธ์และการปฏิบัติงาน
ของคณะค านึงถึงความ
ผาสุกและประโยชน์ของ
สังคม เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อมอย่างไร 

ปณิธานนับตั้งแต่การก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2531 ได้วาง
บทบาทคณะในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพด้านการออกแบบและ
สถาปัตยกรรม ซึ่งทางคณะถือเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการด าเนินการของ
คณะในการตอบสนองความต้องการ แก้ปัญหา พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน คณะได้
ก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะในข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพิ่มเติม 2 
ตัวชี้วัดคือ 1. โครงการวิจัยและบริการที่ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับ
สังคมและชุมชน  และ 2. โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
และแก้ปัญหาให้กับสังคมและชุมชน จากตัวชี้วัดทั้งสองตัวนี้จะเห็นได้ว่าคณะให้
ความส าคัญต่อความผาสุกและประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในภูมิภาค
ในระดับกลยุทธ์และด าเนินการในระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ดังจะ
เห็นได้จากตัวอย่างโครงการวิจัย บริการวิชาการ-วิชาชีพ และผลงานวิชาการที่ผ่านมา 
อาทิเช่น โครงการออกแบบและปรับปรุงศูนย์ดูแลเด็กเล็กบ้านโนนม่วง โครงการ

                                                           
2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาจัดการผลกระทบเชิงลบ 
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ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนรถไฟ โครงการส ารวจรังวัดสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.เลย และ จ.นครพนม) โครงการวิจัยและออกแบบเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ าอีสาน และบทความวิจัย-วิชาการอีกจ านวน
มาก 

(2) ชุมชนท่ีส าคัญส าหรับคณะ
คืออะไร มีวิธีก าหนด
อย่างไร คณะสนับสนุนและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนดังกล่าวอย่างไร มี
วิธีการก าหนดเรื่องและการ
มีส่วนร่วมอย่างไร 

ชุมชนที่ส าคัญส าหรับคณะ หมายถึง ชุมชนที่มีความคาดหวังทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ต่อการด าเนินการของคณะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความคาบเก่ียวกับกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ กลุ่มผู้ประกอบการ
และองค์กรเอกชนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นที่คาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะก าหนดชุมชนเหล่านี้จากกรอบ
ความเชี่ยวชาญตามพันธกิจของคณะและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนเหล่านี้ด้วย
การให้บริการทางวิชาการลักษณะต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษ การจัดอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้หรือทักษะ การด าเนินโครงการออกแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน เป็นต้น 
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แผนภูม ิ1.1. กระบวนการและขั้นตอนการจัดท าและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 
 
 
  

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

แผนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 

ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 
สูห่ลักสูตร/กลุ่มงาน โดยการประชุมคณะกรรมการวางแผนฯ 

ลงนามข้อตกลงฯ ระหว่างคณบดีกับผู้บริหารทุกระดับ (รองคณบดี หัวหน้าสายวิชา เลขานุการคณะ)  

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผน เสนอต่อคณะกรรมการประจ า

คณะ 

 

ติดตามและ
ประเมินผล 

พบปัญหา 

วิเคราะห์ และจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร 

ประชุมระดมความคิดเห็นโดยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าคณะ และบุคลากร 
สัมมนาบุคลากรประจ าปี 

คณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
 ผลการปฏิบัติราชการ ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงฯ  

 แผนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรอบแผนระยะยาว 4 ปี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วางกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 

สอดคล้องกับตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 

จัดท าแผนปฏิบัติการ 
เสนองาน/โครงการท่ีจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน  
จัดสรรงบประมาณ 
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แผนภูม ิ1.2. ระบบการน าองค์การ 

 

 
 
ก าหนดนโยบาย 
ทิศทาง ก ากับดูแล 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
ก าหนดแผนปฏิบัติการ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ถ่ายทอดและติดตาม 
ผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
ด าเนินการตามแผน 
และตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการวางแผน
และสารสนเทศ 

(รองคณบดี หัวหน้าสาย
วิชา เลขานุการคณะ) 

คณะกรรมการบริหาร 
(รองคณบดี เลขานุการ
คณะ หัวหน้ากลุ่มงาน) 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการวิชาการ 
(รองคณบดี หัวหน้าสาย

วิชา ประธานบัณฑิตศึกษา 
ประธานหลักสูตร) 

ตัวแทนคณาจารย ์
หัวหน้าสายวิชา 
เลขานุการคณะ 

สายวิชาสถาปัตยกรรม 
ปริญญาตรี 
 สถาปัตยกรรม 
 ออกแบบอุตสาหกรรม 
ปริญญาโท 
 การวางแผนภาคและเมือง 
 เทคโนโลยีอาคาร 
 สถาปัตยกรรม 
ปริญญาเอก 
 สถาปัตยกรรม 
 

ส านักงานคณบดี 
 กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน 
 กลุ่มงานจัดการศึกษา 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศ

สัมพันธ์ 
 กลุ่มงานพัฒนากายภาพ 
 

คณบดี + 
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/วิชาการ/วิจัย/วิเทศ
สัมพันธ์/วางแผนและพัฒนา/พัฒนานักศึกษา 
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แผนภูม ิ1.3. กลไกการจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างเป็นทางการ 

 

ผู้ร้องเรียน คณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะท างานสอบหา

ข้อเท็จจริง 
บุคลากร 

ยื่นข้อร้องเรียน 
รับข้อร้องเรียน  

 
 

 
แต่งตั้งคณะท างานเพื่อสอบหา

ข้อเท็จจริง 

สอบหาข้อเท็จจริงจากผู้
ร้องเรียน และ/หรือ บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 
 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล 

 
พิจารณาและด าเนินการ สรุปผลการสอบหาข้อเท็จจริง 

เสนอคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 

 

รับทราบผลการด าเนินการ 
แจ้งผลการด าเนินการต่อผู้

ร้องเรียน 
  

 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
แจ้งเวียนมติให้บุคลากร

รับทราบโดยท่ัวกัน 
 บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ 

 

ตัวอย่างการก าหนดแนวปฏิบัติภายในคณะเพื่อป้องกันผลกระทบในเชิงลบ 
 แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานท่ี 
 แนวปฏิบัติเรื่องการขอแก้ไขระดับคะแนนของนักศึกษา 
 แนวปฏิบัติเรื่องการแจ้งผลคะแนนนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา 
 แนวปฏิบัติเรื่องการออกจดหมายและการส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 
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2.1 การจัดท ากลยุทธ์  : คณะจัดท ากลยุทธ์อย่างไร 
 วิธีการสร้างกลยุทธ์ของคณะที่ให้ความส าคัญกับความท้าทายและเสริมความได้เปรียบ 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญและเป้าประสงค์ที่เก่ียวข้อง 

 

 ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 

(1) คณะวางแผนกลยุทธ์
อย่างไร 
 ขั้นตอนท่ีส าคัญ 
 ผู้เกี่ยวข้องท่ีส าคัญ 
 การระบุจุดบอดท่ีอาจ

เกิดขึ้น 
 การระบุสมรรถนะหลัก

ของคณะ ความท้าทาย 
ความได้เปรียบ 

 กรอบเวลาของการ
วางแผน วิธีการก าหนด
กรอบเวลา และการท าให้
กระบวนการวางแผน
สอดคล้องกับกรอบเวลา
ดังกล่าว 

ขั้นตอนส าคัญของกระบวนการจัดท ากลยุทธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบ่งได้
เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. การทบทวนผลการด าเนินการที่ผ่านมา เพื่อระบุจุดอ่อนจุดแข็งที่ส าคัญ 
2. ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินการ กลยุทธ์ และแนวทาง 
3. ก าหนดรายละเอียดของแผน ได้แก่ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ที่ส าคัญ 

น าไปสู่แผนปฏิบัติการในภาพรวมของคณะ ตลอดจนแผนการจัดสรร
งบประมาณ 

การเปลี่ยนแปลงหลักในกระบวนการที่เป็นการปรับปรุงและพัฒนาจากรอบการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ในปีก่อนๆ ได้แก่ การปรับให้กระบวนการประเมินผลและการ
ประกันคุณภาพ(ปลายปี) รวมเป็นกระบวนการเดียวกันกับกระบวนการวางแผนและ
จัดท ากลยุทธ์ (ต้นปี) เพื่อให้เกิดกระบวนการที่ต่อเนื่อง โดยให้กระบวนการทั้งหมด
เร่ิมต้นจากการประเมินผล การวิเคราะห์ผล และน าไปสู่การปรับปรุงแผนและกลยุทธ์ 

(2) คณะท าอย่างไรให้ม่ันใจว่า
การวางแผนกลยุทธ์ได้
วิเคราะห์และตอบสนองต่อ 
 จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 

อุปสรรค 
 สัญญาณความเสี่ยง/การ

เปลี่ยนแปลง 
 ความยั่งยืน/สมรรถนะ

หลัก 
 ความสามารถในการ

ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 

เนื่องจากการทบทวนผลการด าเนินการตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ได้ถูกรวมไว้ใน
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ท าให้ประเด็นด้านจุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะต่างๆ จากการตรวจประเมินและ
กระบวนการประกันคุณภาพ ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยประกอบการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และการจัดท ากลยุทธ์ของคณะอย่างเป็นรูปธรรม 

ในโครงสร้างกลยุทธ์ของคณะ 1 ยังประกอบด้วยส่วนที่เป็นแผนพัฒนาองค์การ
และแผนบริหารความเสี่ยงเข้าไว้แล้วด้วย ท าให้มั่นใจได้ว่าประเด็นส าคัญจะได้รับการ
ตอบสนอง 

 

 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

                                                           
1 โครงสร้างยุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี
ส าคัญ 
 คืออะไร 
 จะบรรลุวัตถุประสงค์

เมื่อใด 
 อะไรเป็นเป้าหมายท่ี

ส าคัญท่ีสุดในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญในขณะนี้ ได้แก่การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
คุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน และการเพิ่มปริมาณผลงาน
วิชาการ-งานวิจัย เนื่องจากผลการประเมินในรอบหลายปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า
ปริมาณผลงานวิชาการ-งานวิจัยโดยบุคลากรในคณะมีสัดส่วนต่ ากว่าความคาดหวัง
ตามเกณฑ์ประเมิน นอกจากนี้คณาจารย์ในคณะยังมีคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการ
เพิ่มข้ึนจากเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากการวิเคราะห์ร่วมกันในคณะผู้บริหาร พบว่า
ทั้งสองประเด็นนี้มีจุดอ่อนร่วมกันบางประการ ได้แก่การขาดผลงานวิชาการ-วิจัยโดย
คณาจารย์ ท าให้คณะไม่มีผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยเผยแพร่ และอาจารย์ไม่มี
ผลงานส าหรับขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จากการส ารวจความคิดเห็นและ
ประเมินจากผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล พบว่าสาเหตุที่ส าคัญได้แก่อาจารย์ส่วน
ใหญ่มีภาระงานสอนมากเกินไป (คิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ ากว่า 70% ของภาระงานทั้งหมด) 
ท าให้อาจารย์ไม่มีเวลาในการผลิตผลงานด้านอื่นอย่างเพียงพอ กลไกสนับสนุนภายใน
คณะยังไม่ชัดเจน ขาดการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม เป็นต้น ดังนั้น เป้าประสงค์ที่
ส าคัญจึงได้แก่การเพิ่มปริมาณผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ 

ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้แก่ 

1. การลดจ านวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อปรับสมดุลระหว่าง
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ ไม่ให้ภาระงานสอนสูงมากเกินไป
จนเป็นอุปสรรคต่อการผลิตผลงานด้านอื่นๆ ของอาจารย์  เร่ิม
ด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ในปีการศึกษา 2556 

2. ตั้งกลุ่มวิจัยเพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่
ต่อไปได้ เป้าหมายคือกลุ่มวิจัย 3 กลุ่ม ก าหนดจะบรรลุวัตถุประสงค์ใน
ปี 2555 

3. เพิ่มการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิจัย-วิชาการเพิ่มข้ึนในแต่ละปี และให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
ผลงานในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

4. เพิ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการวิจัย
เพิ่มข้ึน ก าหนดเป้าหมายที่จะเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 
หลักสูตรในปี 2555 และอีก 2 หลักสูตรในปี 2557 2 

(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
คณะได้ให้ความส าคัญและ

จากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้างต้น คณะได้ให้ความส าคัญกับโอกาสในการเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยพิจารณาจากความได้เปรียบที่มี เนื่องจากคณะ

                                                           
2 แผนการเปิดหลักสูตรและรับนักศึกษา พ.ศ. 2555-2559 
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ตอบสนองต่อเรื่องเหล่าน้ี
อย่างไร 
 ความท้าทาย ความ

ได้เปรียบ 
 โอกาสในการสร้าง

นวัตกรรมเรื่องหลักสูตร 
บริการ ฯลฯ 

 สมรรถนะหลักของคณะ
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 ความสมดุลระหว่างความ
ท้าทายและโอกาสระยะ
สั้นกับระยะยาว 

 ความสมดุลของความ
ต้องการแต่ละด้านของ
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 การเปลี่ยนแปลง
สภาวการณ์ต่างๆ รวมถึง
แหล่งงบประมาณ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกเป็นจ านวนมากกว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันอื่นในภูมิภาค และมีมาก
พอที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มได้อีก การเปิดหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มอีก 2 หลักสูตรในปีการศึกษา 2555 จึงท าให้คณะได้ใช้
อาจารย์ที่มีวุฒิระดับปริญญาเอกทั้ง 12 คนเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร และการวางแผนเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มให้ครบ
ทุกสาขาวิชาในอนาคตเมื่อบุคลากรมีระดับคุณวุฒิสูงขึ้น 

 
 

สมรรถนะหลัก 
ความได้เปรียบ 

โอกาส ความท้าทาย 
หลักสูตร นวัตกรรม 

ความเปลี่ยนแปลง 

จ านวนอาจารย์ปริญญา
เอก 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทิศทางของมหาวิทยาลัย
ที่เน้นบัณฑิตศึกษา 

คุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย ์

กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง 
ด้านสถาปัตยกรรม 
ชุมชน/เมือง และการ
ออกแบบ 

ความคาดหวังต่อผลงาน
วิชาการ/งานวิจัยที่มี
ระดับมาตรฐานสูงขึ้น 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  : คณะน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
 วิธีแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ 
 สรุปแผนปฏิบัติการ แสดงการน าไปสู่การปฏิบัติ ตัววัดที่ส าคัญ 
 คาดการณ์ผลการด าเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับตัววัด 

 

 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 

(1) แผนปฏิบัติการท้ังระยะสั้น
และระยะยาวของคณะมี
อะไรบ้าง และสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลง
ท่ีส าคัญอะไรบ้าง เช่น 
 หลักสูตรและบริการทาง

การศึกษา 
 กลุ่มผู้เรียน ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ฯลฯ 
คณะตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

แผนระยะสั้น ได้แก่แผนปฏิบัติการประจ าปี มีโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ การเพิ่ม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การตั้งกลุ่มวิจัย การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย การบูรณาการการวิจัย การสอน และบริการวิชาการ เป็นต้น ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ตอบสนองโดยตรงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการ
เพิ่มการผลิตผลงานวิชาการ-วิจัย การพัฒนาบุคลากร โครงการอ่ืนเป็นการสร้างโอกาส
และช่องทางให้เกิดผลงานดังกล่าว 

แผนระยะยาว ได้แก่แผนกลยุทธ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงการที่ต้องด าเนินการ
ต่อเนื่องและเป้าหมายการบรรลุวัตถุประสงค์ยาวเกิน 1 ปีงบประมาณ ได้แก่การ
ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ปริญญาเอก เพื่อให้มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกในแต่ละสาขาตามความต้องการของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร 3 และ
แผนพัฒนาทรัพยากรกายภาพของคณะ 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในแผน ได้แก่การก าหนดเป้าหมายในการด าเนิน
โครงการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมา

ย 
1.2 การใช้ผลงานวิจัยในการ

เรียนการสอน 
ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มี
หลักฐานการอ้างอิงผลงานวิจัยโดย
คณาจารย์ในคณะในแผนการสอน
หรือเอกสารประกอบการสอน 

75% 

1.2 โครงการพัฒนาตนเอง
ของคณาจารย์ 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรสาย
ผู้สอนที่เข้าร่วมการสัมมนา ประชุม
วิชาการ การอบรม หรือได้รับการ
ส่งเสริม/พัฒนาตนเอง 

75% 

2.1 โครงการสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิชาการ 

ร้อยละของจ านวนผลงานวิชาการ 
วิจัย บริการวิชาการ และงาน

25% 

                                                           
3 แผนพัฒนาบุคลากรปริญญาเอก 5 ปี 
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สร้างสรรค์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

... ... ... ... 
ตัวอย่างการก าหนดเป้าหมายระดับโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
(คัดจากแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555) 

(2) คณะมีวิธีจัดท าแผนปฏิบัติ
การและถ่ายทอดอย่างไรให้
น าไปสู่การปฏิบัติโดยท่ัวถึง
ท้ังคณะ รวมถึงคู่ความ
ร่วมมือด้วย / อะไรท าให้
มั่นใจว่าผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการแบบน้ี
จะมีความยั่งยืน 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ มี
คณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศของคณะเป็นเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
ซึ่งคณะกรรมการวางแผนฯ ประกอบด้วยผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่คณบดีและรอง
คณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าสายวิชาและเลขานุการคณะ ดังนั้นในการก าหนดกลยุทธ์และ
โครงการหลักที่ส าคัญจึงเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมในหลายระดับ ทั้งผู้บริหารระดับ
คณะลงไปจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

(3) อะไรท าให้คณะมั่นใจได้ว่า
ทรัพยากรด้านการเงินและ
อื่นๆ มีพร้อมส าหรับ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการ
จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย 
และมีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างไร รวมถึงประเมิน
ความเสี่ยงอย่างไรเพื่อรักษา
ความมั่นคงทางการเงิน 

จากการปรับปรุงโครงสร้างของแผนระดับคณะ ท าให้เห็นภาพในองค์รวมและ
สามารถบริหารจัดการเชิงบูรณาการได้ เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างโอกาสกับ
ทรัพยากรที่มี โดยเฉพาะทรัพยากรด้านการเงิน รวมถึงการวางแผนระยะยาวโดยการ
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการต่างๆ และวางแผนการด าเนินการและการ
สนับสนุนงบประมาณในระยะยาว เช่นการวางแผนความต้องการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
และการพัฒนากายภาพระยะยาว 

(4) แผนด้านทรัพยากรบุคคลท่ี
ส าคัญเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามแผนระยะ
สั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง 
แผนดังกล่าวระบุผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน
และความต้องการด้าน
ความสามารถและ
สมรรถนะอย่างไร 

แผนด้านบุคลากรที่ส าคัญนอกจากแผนพัฒนาบุคลากรปริญญาเอก ได้แก่
โครงการพัฒนางานสายสนับสนุน ได้แก่ โครงการวิจัยสถาบัน โครงการดูงานเพื่อการ
พัฒนางาน โครงการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน โครงการ KM ส านักงาน
คณบดี ซึ่งมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการก าหนดเป้าหมายประจ าปี 

 
โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

โครงการวิจัยสถาบัน จ านวนช้ิน กลุ่มงานละ 1 ช้ินต่อป ี
โครงการดูงานเพื่อพัฒนา มีการด าเนินการ กลุ่มงานละ 1 ครั้งต่อป ี
โครงการพัฒนาตนเอง จ านวนบุคลากรที่

มีการพัฒนาตนเอง 
50% ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการ KM ส านักงานคณบดี จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วม 

100% ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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โครงการ  Arch. KKU Show & 
Share 

จ านวนช้ินงาน อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 ช้ิน 

 
โครงการต่างๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานโดยท าให้เห็นว่ามีโอกาสในการ

พัฒนางานของตนได้อย่างไรบ้างโดยเน้นที่การดูจากกรณีศึกษาทั้งจากการดูงานและ
เห็นตัวอย่างจากกิจกรรมการเรียนรู้ภายในคณะ และผู้บริหารพยายามให้เกิดการน า
ผลการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาระบบงานได้จริง 

(5) ตัววัดหรือตัวบ่งชี้หลักที่ใช้
ติดตามความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง 
 มั่นใจได้อย่างไรว่า

ระบบวัดผลโดยรวม
ส่งเสริมให้คณะเป็นไป
ในทางเดียวกัน 

 มั่นใจได้อย่างไรว่า
ระบบวัดผลครอบคลุม
การถ่ายทอดทุกกลุ่ม 

คณะติดตามความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนและตัวชี้วัดโดยมีการ
พิจารณาใน 2 ลักษณะทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ ร้อยละของความส าเร็จใน
การด าเนินการตามแผนของแต่ละโครงการ และระดับความส าเร็จในการตอบเกณฑ์
ตัวชี้วัด 

คณะสร้างบูรณาการระหว่างตัวบ่งชี้ต่างๆ เหล่านี้ และแผนระดับต่างๆ ทั้งกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาองค์การ แผนพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรกายภาพ 
ฯลฯ เข้าด้วยกันทั้งหมดตามผังยุทธศาสตร์คณะ วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ
ดังกล่าวเพื่อต้องการให้ระบบการจัดท ากลยุทธ์ ถ่ายทอดตัวชี้วัด และติดตามผลการ
ด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการท างานที่ประสานเป็นเนื้อเดียวเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่กระชับ รวบรัด มี
เอกภาพ 

ในส่วนการถ่ายทอดกลยุทธ์และตัวชี้วัด คณะได้ท าควบคู่กันในคณะกรรมการ
วางแผนและสารสนเทศซึ่งมีองค์ประกอบตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงจนถึง
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งได้แก่หัวหน้าสายวิชาและเลขานุการคณะ และอาศัยกลไกการ
มอบหมายงานในการถ่ายทอดต่อภายในหน่วยงานย่อยที่เก่ียวข้อง 

(6) คณะท าอย่างไรในการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
กรณีท่ีต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ก าหนดให้คณะกรรมการวางแผนและ
สารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนและรายงาน
ผลการติดตามต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  ในกรณีที่มีการด าเนินการไม่เป็นไปตาม
แผน หรือมีกรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลง เช่น มีความต้องการใหม่เกิดขึ้นในระหว่างปี 
คณะกรรมการวางแผนฯ จะเป็นผู้สรุปรายละเอียดและเสนอแนวทางการปรับ
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  ใน
กรอบการด าเนินการตามปรกติ จะมีการเสนอเพื่อพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการและ
แผนงบประมาณกลางปี 1 คร้ังในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม หรืออาจจะมีการ
เสนอปรับแผนเป็นการเฉพาะกิจหากมีความจ าเป็นเร่งด่วน ได้แก่การปรับแผนพัฒนา
กายภาพและแผนงบประมาณหมวดโครงการปรับปรุงกายภาพคณะเนื่องจากมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนกรณีระบบโทรศัพท์และระบบรักษาความปลอดภัย 
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 ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

(1) จากตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน 2.2 
ก (5) คณะคาดการณ์ผล
การด าเนินการในอนาคตท้ัง
ระยะสั้นและระยะยาว
อย่างไร 
 เทียบกับคู่เทียบ 
 เทียบกับค่าเป้าหมายหรือ

ผลการด าเนินการท่ีผ่าน
มา 

 ถ้าหากมีความต่าง
ระหว่างผลกับการ
คาดการณ์ คณะท า
อย่างไร 

คณะคาดการณ์ผลการด าเนินการล่วงหน้าส าหรับประเด็นความส าเร็จในการ
ด าเนินการที่ส าคัญในบางตัวบ่งชี้ที่มีการก าหนดแผน ค่าเป้าหมาย และคาดการณ์ผล
เชิงปริมาณได้ ได้แก่ จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาต่างๆ โดย
คาดการณ์จากก าหนดการจบการศึกษา แต่ในหลายประเด็นพบว่ายังมีปัจจัยที่เป็น
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาเก่ียวข้องและมีผลต่อการด าเนินการที่ไม่
สม่ าเสมอ จึงท าให้ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 

ในการพิจารณาค่าเป้าหมายทั้งที่เป็นผลการด าเนินการที่ผ่านมาและส่วนที่เป็น
การคาดการณ์ล่วงหน้า ส่วนใหญ่เป็นการก าหนดข้อมูลเปรียบเทียบที่เป็น  level และ 
trend คือเป็นการเทียบพัฒนาการกับผลการด าเนินการที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากใน
อดีตยังมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันจากสถาบันอื่น 
ส าหรับการเทียบผลการด าเนินการกับคู่เทียบ หรือเป็น comparison เนื่องจากคณะ
ก าหนดคู่เทียบจากสถาบันที่มีลักษณะบริบทคล้ายคลึงกับคณะ กล่าวคือ เป็นคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันระดับภูมิภาค แต่เพื่อตอบสนองเป้าหมายในการเป็น
เลิศ คณะจึงตั้งค่าเป้าหมายให้มีผลการด าเนินการสูงกว่าสถาบันอื่นๆ ดังที่สะท้อนใน
หมวด 7 ข้อมูลเปรียบเทียบใช้ค่าสูงสุดของคู่เทียบอื่นทั้งหมด 
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แผนภูม ิ2.1. โครงสร้างกลยุทธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 
 

วิสัยทัศน์ เป็นเลิศ ผู้น า วิชาการ บูรณาการ อนุรักษ์สืบสาน ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ นวัตกรรม ออกแบบสภาพแวดล้อม ท้องถิ่น ลุ่มน้ าโขง อาเซียน 

 
ยุทธศาสตร์หลัก 

ให้ความส าคัญกับมิติทางด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และความเป็นท้องถิ่น 

บูรณาการกับพันธกิจอื่น 

กระตุ้นการผลิตและเผยแพร่ผลงาน 
เพื่อสะท้อนความเข้มแข็งด้านวิชาการ

ของคณะ 

ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
ด าเนินการให้เกิดบูรณาการระหว่าง 3 
พันธกิจ คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ 

 
กลยุทธ์ 3 ระดับ 
และแผนที่เกี่ยวข้อง 

 
กลยุทธ์เชิงรุก 

 

ผลิตบัณฑิต 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา 

แผนรับนักศึกษา แผนเปิดหลักสูตร 

ผลิตผลงานวิชาการ 
วิจัย บทความ ตีพิมพ์เผยแพร่ ใช้ประโยชน ์

 

   

กลยุทธ์สนับสนุน 
พัฒนาบุคลากร 

สายผู้สอน สายสนับสนุน 
แผนพัฒนาบุคลากร 

พัฒนาทรัพยากรกายภาพ 
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที ่

แผนพัฒนากายภาพ 

พัฒนาระบบงาน 
วิจัยสถาบัน บริหารความเส่ียง 

แผนพัฒนาองค์การ 

  

กลยุทธ์ด้าน
งบประมาณ 

การเงิน งบประมาณ 
แนวทางการจัดสรร กรอบการใช้ ล าดับความส าคัญ 

แผนงบประมาณ 
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แผนภูม ิ2.2. กรอบแผนพัฒนาบุคลากรปริญญาเอก 5 ปี (2552-2556) 
 

สาขาท่ีมีความต้องการ จ านวน 2552 2553 2554 2555 2556 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสภาพแวดล้อม built-
environment ศิลปะสถาปัตยกรรมและศิลปะวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี การออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

8   1 3 4 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสภาพแวดล้อม ภูมิ
สถาปัตยกรรม ชุมชนเมือง การวางแผนภาค หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

3 1    2 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอาคาร การก่อสร้าง การ
จัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3  1   2 

การออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาการ
ศึกษาวิจัยด้านการออกแบบและศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 

2 1   1  

การออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เครื่องปั้นดินเผา หรือสาขาการศึกษาวิจัยด้านการออกแบบ
และศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 

3  1 1 1  

การออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน 
ออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน หรือสาขาการศึกษาวิจัยด้าน
การออกแบบและศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 

2 1   1  

การออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ แฟช่ัน 
หรือสาขาการศึกษาวิจัยด้านการออกแบบและ
ศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 

3 1  1  1 

การออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ 
กราฟฟิก สื่อดิจิตอล แอนิเมช่ัน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาการ
ศึกษาวิจัยด้านการออกแบบและศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 

3 2  1   

รวม 27 6 2 4 6 9 
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3.1 ความผูกพันของผู้เรียน  : คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 วิธีการที่คณะก าหนดหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ 
 วิธีการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 ก. หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ บริการทางการศึกษา และการ
ส่งเสริมผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(1) คณะมีวิธีการอย่างไรในการ
ค้นหาและสร้างนวัตกรรม
ให้กับหลักสูตรและบริการ
ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวัง 
รวมท้ังดึงดูดผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะส่งเสริมให้หลักสูตรรวบรวมแนวทางและความต้องการของผู้เรียนจาก
กิจกรรมแนะแนว ตลาดนัดหลักสูตร รวมถึงจากการส ารวจและสอบถามระหว่างการ
จัดงาน Open House ประจ าปี เพื่อน าข้อมูลความต้องการเหล่านี้มาเป็นส่วนในการ
พิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงกลไกและช่องทาง
การรับเข้าและการเปิดตัวเข้าหากลุ่มผู้เรียนกลุ่มใหม่ 

ตัวอย่างการด าเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้แก่ 
 การเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม และมีแผนจะเปิด

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาออกแบบอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 
(แผนปี 2557) 

 การเพิ่มช่องทางรับเข้าจากภาคอาชีวศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิตด้วยวิธีพิเศษ (รับตรง) เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการต่อ
ยอดจากสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องที่เป็นระดับปฏิบัติการ (ช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม ช่างเขียนแบบ ก่อสร้าง) เพื่อเข้าสู่วิชาชีพสถาปนิก โครงการนี้
เกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ผลการเรียนของนักศึกษาจากช่อง
ทางการรับเข้าที่ต่างกัน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยสถาบันของกลุ่มงานจัดการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2554 

 การปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น ตามผลการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังจากผู้เรียน 

(2) คณะมีวิธีการอย่างไรในการ
ก าหนดกลไกหลักที่จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึง
หลักสูตรและบริการต่างๆ 
 กลไกและวิธีการดังกล่าว 

คณะมีช่องทางการสื่อสารถึงผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ดังนี้ 
 

ช่องทางสื่อสาร กลุ่มผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ลักษณะการสื่อสาร 

ประกาศ กระดานข่าวกลุ่ม นักศึกษา ผู้รับบริการทั่วไป ทางการ – ทางเดียว 
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รวมถึงวิธีการสื่อสาร คือ
อะไร มีความต่างระหว่าง
แต่ละกลุ่มอย่างไร 

 คณะใช้วิธีอะไรพิจารณา
ความต้องการของผู้เรียน
แต่ละกลุ่มต่อกลไก
ดังกล่าว และท าอย่างไร
ให้ม่ันใจว่าความต้องการ
ดังกล่าวถูกถ่ายทอดให้
บุคลากรและกระบวนการ
ท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 

งาน เว็บไซต์คณะ/กลุ่มงาน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต กลุ่ม
ผู้เรียนในอนาคต 

ประกาศในวิชา นักศึกษา ทางการ – สองทาง 
ผ่านอาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ที่ปรึกษา บุคลากร 

นักศึกษา ไม่เป็นทางการ – สองทาง 

Social network 
(Facebook งาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะ) 

นักศึกษา ผู้รับบริการทั่วไป 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต กลุ่ม
ผู้เรียนในอนาคต 

ไม่เป็นทางการ – สองทาง 

โครงการประชาสัมพันธ์
ผลงานของคณะ เช่น 
Open House นิทรรศการ
ผลงานนักศึกษา 

นักศึกษา ผู้รับบริการทั่วไป 
ผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มผู้เรียนใน
อนาคต 

ไม่เป็นทางการ – ทางเดียว 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของคณะ เช่น สัมมนา
วิชาการ วารสารวิชาการ 

นักศึกษา ชุมชนวิชาการ ไม่เป็นทางการ – ทางเดียว 

 

(3) คณะท าอย่างไรให้แนวทาง
ในการระบุและสร้าง
นวัตกรรมในบริการต่างๆ 
ทันต่อทิศทางและความ
ต้องการของคณะ 

แนวทางในการระบุว่าหลักสูตรและบริการต่างๆ ของคณะควรมีอะไรบ้างนั้น 
ได้แก่ การทบทวนผลการส ารวจและผลประเมินต่างๆ เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียน 
ผลการประเมินการเรียนการสอนของคณาจารย์โดยนักศึกษา (ผ่านระบบของ
มหาวิทยาลัย) การสัมมนาคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เห็นช่องทาง
ในการสร้างนวัตกรรมในบริการต่างๆ ได้ 

การท าให้องค์ประกอบของคณะที่เก่ียวข้องในทุกระดับได้รับทราบข้อมูลร่วมกัน 
คณะอาศัยกลไกของคณะกรรมการในการถ่ายทอดข้อมูลและระดมความคิดเห็น ทั้งใน
ส่วนของกรรมการวิชาการและกรรมการวางแผนและสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการ
ถ่ายทอดแนวทางและนโยบายในการบริหารจัดการการผลิตบัณฑิตที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการประจ าคณะ เช่น มติที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวข้องหรือแนวปฏิบัติ และ
ผ่านทางแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 ข. การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(1) คณะท าอย่างไรในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การเพื่อให้
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับประสบการณ์ท่ีดี
และเกิดความผูกพัน 

คณะมีแนวทางในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
การสร้างวัฒนธรรมองค์การ ดังนี้ 

 

ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ใช้วัฒนธรรมองค์การที่มีความสนิทสนม  แสดงให้เห็นถึงความส าคัญและการมี
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 ระบบการจัดการผลการ
ด าเนินการของ
ผู้ปฏิบัติงานและระบบ
การพัฒนาผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานเกื้อหนุน
วัฒนธรรมนี้อย่างไร 

เป็นกันเอง มีความใกล้ชิดระดับบุคคล  
เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร
และนักศึกษา 

 ส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาในหลากหลายรูปแบบ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ในกิจกรรมของคณะและของ
นักศึกษา  เช่น ละคร การแข่งกีฬา
ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร งานรับ
ปริญญา งานเทศกาลต่างๆ 

 ให้ความส าคัญกับการแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษา 

 สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความผูกพัน
และความภาคภูมิใจในสถาบัน เช่น ไหว้
ครู ศิลป์แต้ม บายศรีสู่ขวัญ 

 การสนับสนุนทุนการศึกษา โอกาสเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

 จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์ต่อวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมให้มีทัศนคติที่ดี เช่น ทัศน
ศึกษา ฝึกงาน 

 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ ได้รับ
ความภาคภูมิใจ เช่นส่งผลงานนักศึกษา
เข้าร่วมประกวดแบบ การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน 

ส่วนร่วม เช่น เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของ
ทางคณะ งาน/กิจกรรมประจ าปี งาน
ประชุมสัมมนาวิชาการ 

 เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุง
หลักสูตร 

 ท าข้อตกลงความร่วมมือ 
 

 

(2) ผู้น าระดับสูงท าอย่างไร 
 ให้เกิดการมุ่งเน้นการ

ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการและการบรรลุ
วัตถุประสงค์  

 ติดตามตัวชี้วัดอะไรเป็น
ประจ าเพ่ือก าหนดส่ิงที่
จ าเป็นต้องท า 

 น าเรื่องการสร้างคุณค่า
ให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างสมดุลมา
พิจารณาในการก าหนด

ในการสร้างบรรยากาศและกลไกในการปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
คณะผู้บริหารได้พยายามปรับปรุงกระบวนการในการจัดท ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วนทุกระดับให้มีความต่อเนื่อง สอดคล้อง เป็นเร่ืองราว
เดียวกันทั้งหมดเพื่อความเป็นเอกภาพของทิศทางในการด าเนินการและให้ง่ายต่อ
ความเข้าใจของบุคลากร รวมไปถึงการก าหนดกระบวนการถ่ายทอดเพื่อผลักดันให้เกิด
การด าเนินการตามแผน นอกจากนี้ในการปรับปรุงกระบวนการ ยังได้พยายามตัดลด
ตัวชี้วัดและโครงการให้มีจ านวนไม่มากเกินกว่าที่จะสามารถด าเนินการได้จริง โดย
พยายามให้คงเหลือไว้เฉพาะโครงการและตัวชี้วัดที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือที่เป็นภาคบังคับเท่านั้น ทั้งนี้ การปรับปรุงกระบวนการ
ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติและผู้ด าเนินโครงการ เพื่อ
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ความคาดหวังต่อผลการ
ด าเนินการอย่างไร 

จะได้เกิดความมุ่งมั่นในการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด และ
เพื่อให้กระบวนการติดตามผลการด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่
จ าเป็นต้องติดตามโครงการและตัวชี้วัดจ านวนมาก 

ตัวชี้วัดที่ผู้บริหารใช้ติดตามเป็นประจ าได้แก่ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผน เพื่อพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องปรับแผนหรือการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ 
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3.2 เสียงของลูกค้า  : วิธีรวบรวมและใช้สารสนเทศจากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 วิธีการที่คณะรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งวิธีประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 
 วิธีการที่คณะใช้สารสนเทศดังกล่าวปรับปรุงความส าเร็จในการแข่งขัน 

 

 ก. การรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(1) คณะท าอย่างไรให้ได้มาซ่ึง
ข้อมูลป้อนกลับท่ีเกี่ยวกับ
หลักสูตร บริการทาง
การศึกษา และการ
สนับสนุนต่างๆ 
 วิธีการรับฟังผู้เรียนกลุ่ม

ต่างๆ แต่ละกลุ่มหรือแต่
ละช่วงใช้วิธีต่างกัน
อย่างไร 

 วิธีการท่ีใช้ในการติดตาม
คุณภาพหลักสูตรและ
บริการท่ีผู้เรียนได้รับ
เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ
ท่ีน าไปใช้ได้อย่าง
ทันท่วงที 

กระบวนการและกลไกที่ส าคัญในการรับฟังเสียงจากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 

กลุ่ม ช่องทาง ความถี่ 
ผู้เรียน นักศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจ ประจ าปี 

ผลประเมินการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษา 
ข้อเสนอแนะผ่านบุคลากรหรือ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  

ไม่สม่ าเสมอ 

ผู้ใช้บัณฑิต แบบส ารวจความพึงพอใจ ประจ าปี 
แบบส ารวจในการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ตามรอบการปรับปรุง
หลักสูตร 

ผู้ปกครอง กิจกรรมพบผู้ปกครอง วันปฐมนิเทศ 
ปัจฉิมนิเทศ 

ปีละ 1 ครั้ง 

นอกจากนี้ยังมีช่องทางที่ไม่เป็นทางการที่คณะสามารถรับฟังเสียงของผู้เรียน ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผ่านเครือข่ายการสื่อสารอิเลกโทรนิกส์ (Social 
network, email) 

(2) คณะท าอย่างไรในการรับฟัง
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในอดีต อนาคต และ
ของคู่แข่ง 

คณะใช้โอกาสต่อไปนี้ในการรับฟังผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต อนาคต และ
ของสถาบันอื่น 

 งานชุมนุมศิษย์เก่า 
 การสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 
 การแนะแนวหลักสูตร 
 นิทรรศการแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา 

(3) คณะมีกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนอย่างไร 
กระบวนการดังกล่าวท าให้
มั่นใจได้อย่างไรว่าข้อ
ร้องเรียนถูกจัดการอย่างมี

การจัดการข้อร้องเรียนของคณะมีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 1 
กระบวนการที่เป็นทางการจะมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริงโดยอาจมีการตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการ ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็น
กระบวนการที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาแต่ความรัดกุมของกระบวนการเป็นเครื่องมือ

                                                           
1 แผนภูมิแสดงกระบวนการที่เป็นทางการสามารถดูได้จากหมวด 1 เรื่องการจัดการผลกระทบในเชิงลบ 
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ประสิทธิภาพ ทันท่วงที 
และสามารถรักษาความ
เชื่อมั่น ความพึงพอใจ 
ความผูกพันต่อคณะไว้ได้ 
ระบบจัดการข้อร้องเรียน
ช่วยให้เกิดการปรับปรุงการ
ด าเนินการอย่างทั่วถึง
อย่างไร 

สร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของคณะว่ามีการด าเนินการและ
ตัดสินใจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ในการจัดการให้มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
อย่างทันท่วงที ผู้บริหารที่รับผิดชอบหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับประเด็นร้องเรียนจะได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่จัดการข้อร้องเรียนในเบื้องต้น  ได้แก่ การสอบหาข้อเท็จจริง 
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบ และด าเนินการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ส าหรับข้อ
ร้องเรียนที่ไม่เป็นทางการ ผู้บริหารจะน ามาหารือในการประชุมและอาจพิจารณาแนว
ทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา 

 

 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียน 

(1) คณะด าเนินการอย่างไรใน
การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพัน วิธีการ
เหล่าน้ีแตกต่างกันอย่างไร
ส าหรับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

 
(2) คณะรวบรวมและใช้

สารสนเทศเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผู้เรียนอย่างไร 
โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
และระดับของสถาบันอื่น
หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

 
(3) คณะมีวิธีการประเมินความ

ไม่พึงพอใจอย่างไร มีวิธีการ
อย่างไรให้ม่ันใจว่าการวัดผล
ดังกล่าวน าไปใช้ได้ และ
ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุง
ท่ัวท้ังคณะได้อย่างไร 

คณะมีแนวทางในการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้
แบบส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นและเสียง
สะท้อนจากช่องทางการรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังที่กล่าวไว้แล้ว 
นอกจากนี้คณะยังได้พยายามน าผลการประเมินโดยนักศึกษาผ่านทางระบบของ
มหาวิทยาลัยมาใช้แต่เนื่องจากยังมีประเด็นเร่ืองความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน 
คณะจึงได้พยายามปรับปรุงวิธีการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมประเมินในสัดส่วนที่
สูงขึ้น วิธีการที่คณะได้ด าเนินการได้แก่การมอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชาหลักในแต่
ละชั้นปีเป็นตัวแทนในการพานักศึกษาเข้าประเมิน อย่างไรก็ดี สัดส่วนการเข้าประเมิน
ของนักศึกษายังไม่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 

ส าหรับการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทางหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการจัดสัมมนาในหลักสูตรเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีวุฒิภาวะสูงและมีจ านวนไม่มาก ท าให้สามารถได้
ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่สามารถน าไปใช้ต่อได้มากกว่า
ระดับปริญญาตรี 

คณะประเมินความผูกพันของผู้เรียนโดยทางอ้อมจากการที่ศิษย์เก่ากลับเข้ามา
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเข้ามาช่วยในกิจกรรมบางส่วนของคณะอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการแนะน าให้คนอื่นเข้ามาศึกษาในคณะ 

คณะใช้ผลการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ในการ
ก าหนดแผนปฏิบัติการและกลยุทธ์ในการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการและบุคลากรที่ต้องติดต่อกับนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 ค. การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(1) คณะมีวิธีการอย่างไรในการ
ใช้สารสนเทศของผู้เรียน
เพื่อก าหนดกลุ่มผู้เรียนท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต คณะ
มีความคิดต่อผู้เรียนของ
คู่แข่งหรือผู้เรียนในอนาคต
ของกลุ่มเหล่าน้ีอย่างไร 
คณะก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ของผู้เรียนและส่วนตลาดท่ี
จะดึงดูดให้มาศึกษาในคณะ
ด้วยวิธีการใด 

การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลผู้เรียนในการก าหนดกลุ่มผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต รวมถึงการสร้างนวัตกรรมในหลักสูตรและบริการ เกิดจากการรวบรวม
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ได้แก่ ช่องทางการรับเข้า ระดับผลการเรียน อัตราการ
เรียนจบและการได้งานท า ซึ่งจัดเก็บโดยกลุ่มงานจัดการศึกษาและกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จากการวิเคราะห์ท าให้เห็นศักยภาพของกลุ่มผู้เรียนและน าไปสู่
การก าหนดทิศทาง กลุ่มเป้าหมาย ส่วนตลาด ช่องทางและแผนการรับนักศึกษา ซึ่ง
คณะได้น าผลการวิเคราะห์จากการวิจัยสถาบันมาปรับปรุงแผนและกลไกข้างต้นให้
ดึงดูดกลุ่มผู้เรียนและสร้างกลุ่มผู้เรียนใหม่ 

 

(2) คณะมีวิธีการอย่างไรในการ
ใช้สารสนเทศของผู้เรียน
เพื่อระบุหรือคาดการณ์
ความต้องการ ความ
คาดหวังท่ีเปลี่ยนไป และ
ความส าคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าเรียน คณะ
คาดการณ์ด้วยวิธีอะไรว่า
ความต้องการและความ
คาดหวังดังกล่าวจะ
เปลี่ยนไปในแต่ละกลุ่มหรือ
ช่วงความสัมพันธ์อย่างไร 

หลักสูตรและคณะใช้ข้อมูลผู้เรียนในการประเมินขีดความสามารถและข้อจ ากัด
ของผู้เรียนกลุ่มต่างๆ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตร รวมถึง
กิจกรรมพัฒนานักศึกษารูปแบบอื่นเพื่อให้ตอบสนองต่อลักษณะผู้เรียนและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในการด าเนินการ คณะสนับสนุนให้หลักสูตรจัดสัมมนา
ภายในหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอเพื่อทบทวนสารสนเทศของผู้เรียนเพื่อให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการได้ทันท่วงที โดยคณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้หลักสูตร
จัดสัมมนาได้อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในปีการศึกษาที่ผ่านมาแต่ละหลักสูตรจัดประชุม
หรือสัมมนาได้อย่างน้อย 1 คร้ังในภาคการศึกษา และมีตัวอย่างของการจัดท ารายงาน
ผลการสัมมนาเป็นรูปเล่มที่มีคุณภาพ 

(3) คณะมีวิธีการอย่างไรในการ
ใช้สารสนเทศของผู้เรียน
เพื่อปรับปรุงการตลาด 
วัฒนธรรมการมุ่งเน้นผู้เรียน 
และโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 

คณะน าสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนมาใช้ในการเปิดช่องทางการรับเข้าใหม่  
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ได้แก่นักเรียนอาชีวะในสาขาที่เก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมใน
สถาบันในภูมิภาคที่มีผลการเรียนดี โดยเปิดรับปีการศึกษาละ 5 คน เป็นตัวอย่างของ
นวัตกรรมในด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน 

(4) คณะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะ
ท าให้แนวทางการรับฟัง 
ระบุความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจ ความผูกพัน และการ
ใช้ข้อมูลผู้เรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทันต่อความ
ต้องการและทิศทางของ
คณะ 

ปัจจุบันช่องทางที่คณะใช้ในการรับฟังความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษา
มีการส ารวจเก็บข้อมูลทุกภาคการศึกษา ยังมีความถี่เพียงพอต่อการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของคณะ อย่างไรก็ตาม ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการรับฟัง
และการน าผลไปใช้ปรับปรุงการด าเนินการของคณะสามารถท าได้โดยการเพิ่มความ
น่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของข้อมูล 
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4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะ  : คณะมีวิธีการ
อย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะ 

 วิธีการที่คณะใช้ในการวัด วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลการด าเนินการ
ของคณะ โดยการใช้ข้อมูลและสารสนเทศทุกระดับและส่วนงานในคณะ 

 

 ก. การวัดผลการด าเนินการ 

(1) คณะเลือก รวบรวม ปรับ
ข้อมูลและสารสนเทศให้
บูรณาการและสอดคล้องกัน
อย่างไรเพื่อใช้ติดตามการ
ปฏิบัติการ (operations) 
ผลการด าเนินการ 
(performance) รวมถึง
ความก้าวหน้าตาม
แผนปฏิบัติการและ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ตัววัดท่ีส าคัญมีอะไรบ้าง 
 มีการทบทวนตัววัดบ่อย

เพียงใด 
 คณะใช้สารสนเทศเหล่าน้ี

ในการตัดสินใจและสร้าง
นวัตกรรมอย่างไร 

คณะท าให้เกิดความสอดคล้องกันของข้อมูลและสารสนเทศตั้งแต่กระบวนการ
จัดท ากลยุทธ์ เพื่อให้ได้แผนและตัวชี้วัดที่บูรณาการและมีความสอดคล้องกันจากผล
การปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสู่ผลการด าเนินการใน
ภาพรวมของแผนกลยุทธ์ 

ในการก าหนดข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ติดตามการปฏิบัติการและผลการ
ด าเนินการ มีการทบทวนสารสนเทศและตัววัดที่ใช้ในแต่ละปี ปีละ 1 คร้ัง ในขั้นตอน
การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยคณะผู้บริหารใช้การประชุมร่วมกันใน
คณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศ มีการพิจารณาปรับสารสนเทศบางส่วนที่ไม่
สะท้อนผลโดยตรงออกและเลือกใช้สารสนเทศอ่ืนที่สะท้อนผลได้ชัดเจนกว่าและ
สามารถรวบรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าเข้ามาแทน และได้ปรับปรุงกลไกการ
รวบรวมสารสนเทศให้บูรณาการกับกระบวนการวัดและประเมินผลอื่นๆ ของคณะ 
ได้แก่ การน าข้อมูลจากแฟ้มสะสมงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลมาใช้ในการติดตามผลการด าเนินการระดับคณะ 

ตัววัดที่ส าคัญที่คณะใช้ติดตามผลของการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการได้แก่
จ านวนผลงานด้านต่างๆ เช่น จ านวนบทความวิชาการ จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมวิชาการลักษณะต่างๆ เป็นต้น ในระดับ
ผลการด าเนินการ คณะติดตามจากสองส่วน ได้แก่ ระดับความก้าวหน้าของโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ และระดับความส าเร็จในการตอบตัวชี้วัดระดับคณะ 

คณะทบทวนการใช้สารสนเทศและตัวชี้วัดปีละ 1 คร้ังในขั้นตอนการจัดท าแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อจ าแนกสารสนเทศหรือตัวชี้วัดที่จ าเป็นและที่
ไม่จ าเป็น ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงระบบการวัดและวิเคราะห์สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้คณะใช้ผลการติดตามความส าเร็จในการด าเนินการทั้ง 
2 ระดับในสร้างโครงการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

(2) คณะเลือกข้อมูล
เปรียบเทียบท่ีส าคัญอย่างไร 

คณะเลือกใช้ข้อมูลเปรียบเทียบจากสถาบันในภูมิภาค โดยเฉพาะที่มีผลการ
ด าเนินการใกล้เคียงกันและอยู่ในบริบทลักษณะเดียวกันเป็นหลัก ได้แก่ คณะ
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และท าอย่างไรให้ม่ันใจว่าได้
ใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจและสร้าง
นวัตกรรม 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเลือกคู่
เทียบที่อยู่ในบริบทและสถานภาพการด าเนินการใกล้เคียงกันนี้สามารถสะท้อนกลุ่ม
ตลาดได้ แต่ยังมีข้อจ ากัดคืออาจจะท าให้คณะยังไม่สามารถมีพัฒนาการอย่างก้าว
กระโดดเนื่องจากมีผลการด าเนินการใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับต้นๆ ของกลุ่ม
สถาบันทั้งหมดในภูมิภาค 

ในการเปรียบเทียบข้อมูล คณะหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลที่เป็นผลประเมินจากการ
ประกันคุณภาพเนื่องจากมักเป็นค่าคะแนนที่เทียบจากเกณฑ์เชิงคุณภาพที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้ท าให้ไม่สามารถระบุแนวโน้มในการพัฒนา  ในการเปรียบเทียบคณะ
เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ ทั้งที่เป็นปริมาณจริงและที่เป็นสัดส่วนเชิง
เปรียบเทียบหรือร้อยละ เพื่อให้ใช้ในการประเมินและคาดการณ์ผลหรือก าหนด
เป้าหมายล่วงหน้าได้ 

(3) คณะมีวิธีการอย่างไรให้
ระบบวัดผลการด าเนินการ
ทันต่อความต้องการและ
ทิศทางของบริการทาง
การศึกษาอยู่เสมอ และท า
อย่างไรให้ม่ันใจว่าระบบ
ดังกล่าวไวต่อความ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอก 

คณะพยายามท าให้ระบบการวัดผลมีความตรงไปตรงมา เรียบง่าย และมีโอกาส
ผิดพลาดน้อย โดยให้ความส าคัญกับการใช้และปรับปรุงข้อมูลจาก  common data 
set ตัวที่ส าคัญ มีการก าหนดแนวปฏิบัติและนโยบายการมอบหมายความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้รับผิดชอบข้อมูลเป็นส่วนๆ ตามงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะท าให้ระบบการวิเคราะห์
และรายงานผลสามารถท าได้เร็วขึ้นและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มได้ดีขึ้น 

 

 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 

 คณะทบทวนผลการ
ด าเนินการและขีด
ความสามารถของคณะ
อย่างไร 

 คณะวิเคราะห์เรื่องอะไรบ้าง
เพื่อสนับสนุนการทบทวนและ
ยืนยันว่าผลสรุปเชื่อถือได้ 

 คณะใช้ผลการทบทวนอย่างไร
ในการประเมินความส าเร็จ 
ผลการด าเนินการเทียบกับ
สถาบันอื่น เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 

 คณะใช้ผลการทบทวน

การทบทวนผลการด าเนินการของคณะ เกิดขึ้นทั้งระหว่างปีงบประมาณใน
คณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศและในการรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ และการสรุปผลการด าเนินการปลายปีงบประมาณ  ในการทบทวนผลการ
ด าเนินการ คณะประเมินผลการด าเนินการจากความส าเร็จในการตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ตลอดจนตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง ผลกระทบ
ในเชิงลบหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับการด าเนินการต่างๆ รวมถึงปัจจัยความคุ้มค่า ความ
เสี่ยง การเงินและงบประมาณ รวมถึงมิติด้านบุคลากรด้วย 

ในการทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินการ คณะใช้ข้อมูลป้อนกลับที่ส าคัญ
ดังนี้ 

 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งในส่วนผลตามตัวชี้วัด ผลการสะท้อน
จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา รวมถึงบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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ประเมินความสามารถในการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อ
การเปลี่ยนแปลงของความ
ต้องการและความท้าทายจาก
สภาพแวดล้อมของคณะ 

 ผลการประเมินตนเองตามกรอบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ 
 สรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ควบคู่กับการใช้จ่าย

งบประมาณ 
หลังจากคณะสรุปและทบทวนผลการด าเนินการแล้ว คณะจัดประชุมบุคลากรทั้ง

คณะเพื่อแจ้งผลการด าเนินการ และมีการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เสียงสะท้อน
จากบุคลากร รวมถึงข้อเสนอแนะในการด าเนินการและการปรับปรุง 

 

 ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 คณะมีวิธีการแปลงผลการ
ทบทวนผลการด าเนินการ
อย่างไรให้เกิดการจัดล าดับ
ความส าคัญเพื่อปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและก้าวกระโดด และ
เป็นโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 

 คณะถ่ายทอดล าดับ
ความส าคัญและโอกาสข้างต้น
สู่คณาจารย์ บุคลากรและกลุ่ม
งานอย่างไร เพื่อให้มีการ
สนับสนุนท่ีมีประสิทธิผล 

ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการและพัฒนาองค์การที่ส าคัญได้แก่การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การซึ่งคณะท าควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง ทั้งสองส่วนนี้รวมอยู่
ในกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ของคณะและมีผลเป็นรูปธรรมในโครงสร้างกลยุทธ์
ตามที่ระบุในหมวด 2 

การจัดท าแผนพัฒนาองค์การของคณะแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ แผนพัฒนา
องค์การที่ตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในในปีนั้นๆ 
และแผนพัฒนาองค์การประจ าปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจ าปี (1 ป)ี 
แผนพัฒนาองค์การทั้ง 2 ช่วง เกิดข้ึนจากการน าผลการประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง ปัญหา 
และโอกาสในการพัฒนา ตามรายงานการตรวจประเมิน มาวิเคราะห์ จัดล าดับ
ความส าคัญ ความเร่งด่วน และศักยภาพในการตอบสนองของคณะ ตามแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยง และท าการออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว 
ประเด็นที่มีความเร่งด่วนและสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จหรือเห็นผลในระยะเวลา
สั้นๆ จะถูกก าหนดให้เป็นแผนพัฒนาองค์การ (ระยะสั้น สิงหาคม-กันยายน) ในปีนั้น 
ส าหรับประเด็นที่ไม่เร่งด่วนหรือมีความเร่งด่วนแต่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องจะถูก
น าไปบรรจุในส่วนของโครงการพัฒนาองค์การในแผนปฏิบัติการประจ าปีในปีต่อไป 
และให้มีการก าหนดเป้าหมาย จัดสรรงบประมาณ และถ่ายทอดตามกระบวนการ
ถ่ายทอดแผนและระบบการน าองค์การ 

 
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยี และการจัดการความรู้  : คณะมีวิธีการ

อย่างไรในการจัดการสารสนเทศ ความรู้ของสถาบัน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วิธีการที่คณะใช้สร้างความมั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้เรียน ฯลฯ มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน 
 วิธีการที่คณะใช้สร้างและจัดการสินทรัพย์เชิงความรู้ของสถาบัน 
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 ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 

(1) คณะท าอย่างไรให้ม่ันใจว่า
ข้อมูล สารสนเทศของคณะ 
มีคุณสมบัติต่อไปน้ี 
 แม่นย า 
 ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
 ทันกาล 
 ปลอดภัยและมีการรักษา

ความลับ 

คณะมีแนวทางให้มีการรวมศูนย์ ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบการดูแลข้อมูล เพื่อลด
ความซ้ าซ้อนของการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นสาเหตุของความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน และให้
ใช้เครือข่ายด้านสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลแทนการส ารองข้อมูลเป็นหลายชุด 

ในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความแม่นย า ถูกต้อง เชื่อถือได้ คณะมี
แนวทางให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลส่งข้อมูลให้ผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบเป็นระยะ (ข้อมูล
การเงินมีการรายงานทุกเดือน แยกเป็น ระดับคณะ-ส่งให้ผู้บริหาร ระดับหลักสูตร-ส่ง
ให้กรรมการหลักสูตร) 

(2) คณะด าเนินการอย่างไรให้
สารสนเทศมีความพร้อมใช้
งาน ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

คณะมีการจัดการให้แต่ละกลุ่มงานมีพื้นที่เว็บไซต์ของกลุ่มงานเป็นส่วนหนึ่งใน
เว็บไซต์ของคณะและให้มีข้อมูล ข่าวสาร หรือสารสนเทศที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เป็นช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและพร้อม
ใช้งานทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลจากทางเว็บไซต์หรือการมาติดต่อด้วยตนเองที่คณะ  
ส าหรับข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยเป็นสาธารณะ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแล
ปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ดูแลปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เป็นประจ า 

(3) คณะจัดการความรู้อย่างไร
ให้บรรลุผล 
 การรวบรวมและถ่ายทอด

ของผู้ปฏิบัติงาน 
 ถ่ายทอดความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 การน าวิธีปฏิบัติท่ีดีไปใช้ 
 การรวบรวมไปใช้ในการ

วางแผนกลยุทธ์ 

คณะมีการจัดการความรู้ในสถาบันโดยมีการด าเนินโครงการ  show & share 
เพื่อรวบรวมตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพ สะท้อนผลส าเร็จในการ
ด าเนินการของคณะ และมีความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในการท างาน องค์ความรู้
ที่ได้มีการรวบรวมเป็นรูปเล่ม และมีการเผยแพร่เป็นนิทรรศการ โปสเตอร์ และน าออก
แสดงในโอกาสต่างๆ ของคณะรวมถึงการจัดงานประจ าปี (Open House) 

นอกจากนี้องค์ความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลทั่วไป คณะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งทาง
เว็บไซต์ facebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์ในคณะ เช่น แนวทางการประหยัด
พลังงานในอาคาร เป็นต้น 

ในการรวบรวมไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะในส่วนการบริหารและ
พัฒนางาน คณะผู้บริหารมีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรม  show & share ทุกปีท าให้
สามารถน าแนวทางที่น่าสนใจหรือเป็นนวัตกรรมไปวางแผนถ่ายทอดให้เกิดการปรับใช้
อย่างกว้างขวางหรือวางแผนสนับสนุนในระดับกลยุทธ์ได้ 
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 ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) คณะท าอย่างไรให้ม่ันใจว่า 
hardware & software มี
ความเชื่อถือได้และง่ายต่อ
การใช้งาน 

 
(2) ในกรณีฉุกเฉิน คณะมี

วิธีการอย่างไรท าให้มั่นใจว่า
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
มีความพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
(3) คณะมีวิธีการอย่างไรในการ

รักษากลไกที่ท าให้ข้อมูล
และสารสนเทศพร้อมใช้งาน
และทันต่อความต้องการ 
ทิศทาง และการ
เปลี่ยนแปลง 

คณะจัดสรรงบประมาณเป็นประจ าทุกปีในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและ
ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ไม่เหมาะสมในการใช้งาน ได้แก่ เคร่ือง server ระบบ network 
รวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยให้ความส าคัญ
กับคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน จากการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องท าให้ปัญหาและอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นจากระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
ที่ไม่พร้อมใช้งานลดลงอย่างมาก 

คณะสนับสนุนการใช้ระบบเครือข่ายในการเก็บและส ารองข้อมูลเพื่อให้มีความ
พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงได้ง่าย และก าหนดให้มีการส ารองข้อมูลใน
ระบบเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ ในทางปฏิบัติคณะก าหนดให้มีการส าเนาเอกสารให้เป็น
ไฟล์อิเลกโทรนิกส์เพื่อให้สามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลสารสนเทศของคณะได้ และ
คณะยังสนับสนุนให้กลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่รองรับการ
ท างานของตนเอง โดยมีกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นผู้สนับสนุนด้านเทคนิค 
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5.1 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน  : คณะมีวิธีการอย่างไรในการผูกใจผู้ปฏิบัติงาน 
 คณะผูกใจ จ่ายค่าตอบแทน และให้รางวัลผู้ปฏิบัติงานอย่างไร เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินการที่ดี 
 มีการพัฒนาสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มผู้น าอย่างไร เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี 
 วิธีการประเมินความผูกพันและการใช้ผลประเมินนั้นมาท าให้ผลการด าเนินการดีข้ึน 

 

 ก. การสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน 

(1) คณะท าอย่างไรในการ
ก าหนดปัจจัยหลักท่ีส่งผล
ต่อความผูกพันและความพึง
พอใจของผู้ปฏิบัติงาน และ
วิธีการก าหนดปัจจัย
ดังกล่าวแตกต่างกันในแต่
ละกลุ่มและประเภทของ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างไร 
 ตัววัดท่ีส าคัญมีอะไรบ้าง 
 มีการทบทวนตัววัดบ่อย

เพียงใด 
 คณะใช้สารสนเทศเหล่าน้ี

ในการตัดสินใจและสร้าง
นวัตกรรมอย่างไร 

ในการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน คณะให้ความส าคัญกับการสร้างคุณค่าให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเล็งเห็นความส าคัญของการ มีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อ ให้
เกิดผล การด าเนินการเชิงรุก ในระดับ คณะ ดังนั้น คณะผู้บริหาร จึงพยายาม กระตุ้น
บุคลากร ให้ตระหนักถึง การเป็นส่วนหนึ่งของคณะมิใช่เพียง “ผู้ปฏิบัติงาน” หรือ 
“ลูกจ้าง” อยู่เสมอๆ ในหลายๆ โอกาส 

ในการสร้างความผูกพันและการผูกใจบุคลากร คณะผู้บริหารประเมินปัจจัยที่
น่าจะมีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรจากผลการส ารวจหลาย
แหล่ง อาทิเช่น ผลการทบทวนจุดอ่อนจุดแข็งของคณะในด้านการพัฒนาบุคลากรและ
ด้านการบริหารจัดการตามรอบการสรรหาคณบดี ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรประจ าปี ท าให้พบปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร ได้แก่ ในภาพรวม บุคลากรต้องการเห็นความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่ดี บุคลากรสายสนับสนุนสะท้อนความต้องการด้านสวัสดิการ ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน การได้รับการยอมรับในความสามารถ ความเสมอภาคและเป็น
ธรรมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร ผู้สอน และสายสนับสนุน บุคลากร
สายผู้สอนต้องการการสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ ความพร้อมของทรัพยากร
ด้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ถูกน าไปใช้ในการก าหนดแผนกลยุทธ์และการ
ด าเนินการเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรด้วยกันและระหว่างบุคลากรกับคณะ 
ซึ่งมีผลลัพธ์ในรูปของโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการสานสัมพันธ์ต่างๆ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

ในการประเมินความผูกพัน ผู้บริหารประเมินระดับความผูกพันที่บุคลากรมีต่อ
คณะจากหลายวิธีการ เช่น การสัมภาษณ์ สอบถาม ระหว่างการพบบุคลากรประจ าปี 
รวมถึงสังเกตการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ในคณะ ตัววัดที่เป็นรูปธรรมที่ใช้วัดระดับความผูกพันที่ใช้ในปัจจุบัน
ได้แก่จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประชุมบุคลากร  ซึ่งเชื่อว่าตัววัดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเหล่านี้จะช่วย
สะท้อนความผูกพันและทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อสถาบันได้  
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(2) คณะมีวิธีเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การอย่างไร
ให้มีการสื่อสารอย่างเสรี 
ท างานโดยใช้ขีด
ความสามารถสูง 
ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพัน
กับคณะ และท าอย่างไรให้
มั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์การ
ได้รับประโยชน์จากความ
หลากหลายทางความคิด วิธี
คิด และวัฒนธรรมของ
บุคลากร 

ในการสร้างคุณค่าให้กับผู้ปฏิบัติงาน  คณะให้ความส าคัญทั้งต่อสายผู้สอนและ
สายสนับสนุน เนื่องจากเล็งเห็นความส าคัญของการสร้างพื้นฐานการด าเนินการที่ดี
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการเชิงรุกในทุกๆ ด้านของคณะ ดังนั้นจึง
พยายามท าให้บุคลากรตระหนักและรับรู้ถึงความส าคัญที่ได้รับ ทั้งในส่วนของงานและ
ตัวบุคคล ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น 
ความสามารถ ทักษะความเป็นผู้น า และแสดงศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงาน
และพัฒนางานอย่างเต็มที่ มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองและกลุ่มงาน
สายสนับสนุนเพิ่มข้ึน และตัวผู้บริหารเองก็ได้ปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความให้เกียรติ 
เป็นกันเอง มีการยกย่องชมเชย ให้รางวัลด้วยวิธีการหลากหลายทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ เพิ่มกลไกการสื่อสารและรับฟังจากบุคลากรโดยมีโครงการผู้บริหารพบ
บุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 และในปี 2554 ได้
ปรับปรุงระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้มีการรายงานโดยการเข้าพบ
คณะกรรมการประเมินโดยตรงเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดจากการสื่อสารทางเดียวด้วย
เอกสารและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งการปรับปรุงนี้ได้รับเสียงสะท้อนใน
ทางบวกจากบุคลากร 

(3) ระบบการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนให้มีผล
การด าเนินการท่ีดีและผูกใจ
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างไร 
ระบบดังกล่าวค านึงถึงการ
ตอบแทน การชมเชย ให้
รางวัลหรือสิ่งจูงใจต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างไร ระบบ
ดังกล่าวส่งเสริมการมุ่งเน้น
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สถาบัน และการบรรลุ
แผนปฏิบัติการอย่างไร 

เพื่อให้ การสร้างคุณค่าให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีผลที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอาศัยกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการขึ้น
เงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ คณะมีระบบจัดการผลการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ มีการยกย่องชมเชยและให้รางวัลด้วยวิธีการหลากหลาย อาทิเช่น 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลงานตาม
ลักษณะงาน และพยายามให้สามารถคัดสรรบุคลากรที่มีสมรรถนะโดดเด่นได้
จริง กรณีที่มีข้อร้องเรียนก็ได้มีการชี้แจงและท าความเข้าใจเป็นรายบุคคล 

 การประกวดผลงานและแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการ Arch KKU Show & 
Share ประจ าปี ซึ่งเป็นช่องทางให้บุคลากร สายสนับสนุนมีโอกาสน าเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดีของตนหรือกลุ่มงานต่อสมาชิกในคณะ ท าให้บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจในงานที่ท า เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส า นักงานคณบดี  
กระตุ้นการพัฒนางานสายสนับสนุนในภาพรวม 

 การมอบรางวัล การยกย่องชมเชยโดยผู้บริหาร และการแสดงความชื่นชม
ยินดีต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดีเป็นที่ยอมรับ แต่อาจจะไม่เข้าข่ายที่จะได้รับ
ผลตอบแทนหรือผลการประเมินในระดับที่โดดเด่น โดยอาศัยโอกาสงาน
เทศกาลหรืองานส าคัญๆ ของคณะ เช่นในโครงการสานสัมพันธ์ 

 การปรับปรุง กลไกการประเมินให้มีการสะท้อนผลการประเมินต่อบุคลากร
เป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารซึ่งอยู่ในองค์คณะผู้ประเมินได้มีโอกาสสะท้อน
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ความคิดเห็นต่อผลงานที่โดดเด่นของอาจารย์แต่ละคน ชี้ให้เห็นจุดแข็งและ
โอกาสในการพัฒนา รวมถึงเป็นโอกาสให้ผู้บริหารรับฟังเสียงสะท้อนจาก
บุคลากรอย่างตรงไปตรงมา น าไปสู่การปรับความเข้าใจ ปรับปรุงกลไกและ
กระบวนการบริหาร รวมถึงการมอบหมายงานในอนาคตให้ตรงกับความ
สนใจของบุคลากรและสอดคล้องกับทิศทางของคณะ เป็นต้น 

 

 ข. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้น า 

(1) ระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนาของคณะได้ระบุ
ปัจจัยเหล่าน้ีส าหรับ
บุคลากรและผู้น าไว้อย่างไร 
 สมรรถนะหลักของคณะ 

ความท้าทาย และการ
บรรลุผลตามแผนปฏิบัติ
การท้ังระยะสั้นและระยะ
ยาว 

 การปรับปรุงผลการ
ด าเนินการของคณะ 

 นวัตกรรมในการ
ด าเนินการอย่างมี
จริยธรรม 

 โอกาสการพัฒนาท่ี
ครอบคลุมการศึกษา 
อบรม สอนงาน พี่เล้ียง 
และประสบการณ์อื่นๆ 

คณะส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคลและระดับ
งาน ได้แก่ ในระดับบุคคล คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเป็น
รายบุคคลทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองตามความ
สนใจ ในระดับงาน คณะจัดให้โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานประจ ากลุ่มงาน 
โครงการวิจัยสถาบันประจ ากลุ่มงาน (มีงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัยฯ ของ
คณะ และสนับสนุนการขอทุนวิจัย R2R จากมหาวิทยาลัย) 1 และการสนับสนุน
อาจารย์เข้าร่วมการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ การเรียนการสอน และวิจัย ทั้งที่
ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการจัดอบรมภายในคณะ
อย่างสม่ าเสมอ2 

ในการพัฒนาผู้น า ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ คณะใช้การมีส่วนร่วม
ในโครงสร้างการบริหารภายในคณะเป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากรที่มีศักยภาพทั้งที่
เสนอตัวโดยสมัครใจและได้รับการเสนอชื่อได้มีโอกาสทดลองท างานด้านการบริหาร
จัดการในระดับต่างๆ ตั้งแต่การเป็นกรรมการ คณะท างาน กรรมการบริหารหลักสูตร 
กรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการประจ าคณะ เป็นต้น ซึ่งบุคลากรใน
ต าแหน่งดังกล่าวจะได้เข้าร่วมในการอบรมสัมมนาในเร่ืองที่เก่ียวข้องตามต าแหน่ง 
นอกจากนั้นคณะก็ยังส่งเสริมให้บุคลากรโดยทั่วไปเข้ารับการเข้าร่วมอบรมตาม
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย การอบรมด้านการประกัน
คุณภาพ แต่ทั้งนี้เป็นไปโดยความสมัครใจของบุคลากร 

(2) ระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ของคณะได้ระบุปัจจัย
เหล่าน้ีส าหรับบุคลากรไว้
อย่างไร 
 ความต้องการด้านการ

ในการค้นหาประเด็นที่บุคลากรควรได้รับการพัฒนา ในสายผู้สอนจะเป็นไปตาม
เนื้อหาวิชา สาขาความถนัด และความสนใจส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้นมักจะ
เป็นการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างสาขาวิชา ในสายสนับสนุนซึ่งมีลักษณะงานและความเชี่ยวชาญที่จ าเป็นต่อ

                                                           
1 แผนภูมิสรุปแผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2555 
2 รายการโครงการอบรมบุคลากรที่คณะเป็นผู้ด าเนินการในระหว่างปี 2554-2555 
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เรียนรู้และการพัฒนา ท้ัง
ท่ีเป็นความต้องการ
ส่วนตัว และท่ีก าหนดโดย
หัวหน้างาน 

 การถ่ายทอดความรู้จากผู้
ท่ีจะลาออกหรือ
เกษียณอายุ 

 ส่งเสริมการน าความรู้และ
ทักษะใหม่ๆ มาใช้ในงาน 

การท างานที่หลากหลายมากกว่า การค้นหาและก าหนดประเด็นที่ควรพัฒนาจะมา
จากข้อเสนอแนะของหัวหน้างานและคณะผู้ประเมินในกลไกการประเมินและรายงาน
ผลในการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ทางคณะยังสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
ทดสอบสมรรถนะด้านต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ มีการจัดทดสอบโดย
ความร่วมมือจากส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2553 ท าให้
บุคลากรเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง3 

ในการน าทักษะและความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในงาน คณะสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม 
เช่น การอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การอบรมด้านการประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
ผลตอบสนองต่อการน าความรู้และเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ปรากฏให้เห็นได้ใน
เกณฑ์การตัดสินแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการ Show & Share 

(3) คณะมีวิธีประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนาของ
สถาบันอย่างไร 

คณะพยายามให้เกิดการน าผลการเรียนรู้และการพัฒนามาใช้ในงานเพื่อให้
เกิดผลการด าเนินการที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม คณะยังไม่ได้ก าหนดวิธีการและเครื่องมือที่
จะใช้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน าความรู้มาใช้อย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

(4) คณะมีวิธีการอย่างไรในการ
จัดการความก้าวหน้าใน
อาชีพส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล คณะ
เตรียมการสืบทอดต าแหน่ง
ผู้น าท่ีส าคัญอย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพ ท าอย่างไรให้
มั่นใจว่าคณาจารย์และ
บุคลากรได้รับการรับรอง
คุณวุฒิท่ีเหมาะสม 

กลไกในการจัดการความก้าวหน้าแก่บุคลากรของคณะประกอบด้วยการติดตาม
ความก้าวหน้าของบุคลากรรายบุคคลซึ่งเร่ิมน าร่องจากสายสนับสนุน4 การติดตามนี้ท า
ให้เห็นกรอบเวลาและความพร้อมด้านต่างๆ ของบุคลากรแต่ละคนในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น และเป็นช่องทางให้คณะและผู้บังคับบัญชาสามารถให้การสนับสนุน
การพัฒนาตนเองของบุคลากรในมิติที่ยังขาดความพร้อม การติดตามนี้จะสามารถใช้
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการมอบหมายงานและการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ได้ต่อไปในอนาคต 

ส าหรับบุคลากรสายผู้สอน ประเด็นความก้าวหน้าในอาชีพที่ส าคัญได้แก่คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกและการด ารงต าแหน่งวิชาการ ซึ่งคณะแจ้งกรอบระยะเวลาที่เป็น
เงื่อนไขส าหรับการลาศึกษาต่อ การขอทุน การยื่นขอต าแหน่งวิชาการให้คณาจารย์
ได้รับทราบเป็นประจ า และได้จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่คุณวุฒิปริญญาเอกใน
กรอบเวลา 5 ปี (2552-2556) 5 ส าหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาเอกทั้งหมด 
เพื่อให้มีแผนรองรับและสนับสนุนอาจารย์ในการขอทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ 
ซึ่งได้มีการปรับแผนเป็นประจ าเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และครอบคลุมความต้องการ
ของสายวิชาและหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้ออกระเบียบและจัดสรรงบประมาณจาก

                                                           
3 สรุปผลการทดสอบทักษะด้านสารสนเทศ บุคลากรสายสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เดือน ป)ี 
4 เอกสารวิเคราะห์และประเมินความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 
5 แผนพัฒนาบุคลากรปริญญาเอก 5 ปี (2552-2556) 
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กองทุนวิจัยฯ ในการสนับสนุนการผลิต ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
รวมทั้งงบประมาณการพัฒนาตนเองส าหรับการศึกษาต่อ แต่ด้วยข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณของคณะจึงยังไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนการศึกษาโดยตรงได้ 

 

 ค. การประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 

(1) คณะมีวิธีการประเมินความ
ผูกพันและความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงานอย่างไร มี
วิธีการท้ังที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการและมีตัววัด
อะไรบ้าง วิธีการและตัววัด
เหล่าน้ีแตกต่างกันอย่างไร
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
กลุ่ม 

คณะประเมินความผูกพันของบุคลากรโดยพิจารณาจากตัววัดที่สามารถให้ผลเชิง
ปริมาณ เช่น ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร จ านวน
บุคลากรที่มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมประชุมในแต่ละคร้ัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ตัววัดที่ให้ผลเชิงคุณภาพจากการ
สังเกตอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ การร้องเรียนของบุคลากร การแสดงความคิดเห็นทั้ง
ทางบวกและทางลบ ทัศนคติของบุคลากร และในการพิจารณาได้ใช้การแบ่งกลุ่มตาม
ลักษณะของบุคลากร เช่น ประเภท (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว) สังกัด (กลุ่มงาน หลักสูตร) สาย (ผู้สอน สนับสนุน) 
มาประกอบเพื่อพิจารณาว่ามีรูปแบบเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

(2) คณะน าผลการประเมิน
ความผูกพันของ
ผู้ปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์ในหมวด 7 อย่างไร
เพื่อระบุโอกาสในการ
ปรับปรุงการผูกใจ
ผู้ปฏิบัติงานและผลลัพธ์ของ
สถาบัน 

คณะน าผลการประเมินความผูกพันและปัจจัยที่เก่ียวข้องมาก าหนดรูปแบบของ
กิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร เป็นกันเอง 
ส่งเสริมความสามัคคี การพบปะสังสรรค์เพื่อแนะน าบุคลากรใหม่ การจัดงานประเพณี
ตามเทศกาลต่างๆ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างบุคลากรและนักศึกษา เป็นต้น 

นอกจากนี้ จากผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามี
แนวโน้มลดลง จึงท าให้เกิดหัวข้อโครงการวิจัยสถาบันขึ้นเพื่อค้นหาสาเหตุอันจะ
น าไปสู่แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสร้างความผูกพันต่อไป 
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5.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน  : คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่มีประสิทธิผลและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 

 วิธีการในการบริหารขีดความสามารถ อัตราก าลัง เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ 
 การด าเนินการเพื่อรักษาบรรยากาศในการท างานให้ปลอดภัย มั่นคง และเกื้อหนุนต่อการท างาน 

 

 ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

(1) คณะประเมินความต้องการด้าน
ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
(capability & capacity) 
อย่างไร รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ 
และก าลังคนที่มีอยู่ 

ในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง คณะให้ความส าคัญ
กับสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงความครอบคลุมในแต่ละกลุ่ม
เนื้อหาวิชาด้วย ซึ่งคณะประเมินกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายผู้สอนจากจ านวนอาจารย์ที่มี 
ณ ปัจจุบันเทียบกับแผนการรับนักศึกษาซึ่งวางแผนไว้ถึงปีการศึกษา 2559 โดยตั้งเป้าหมาย

ให้ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานกลางให้มากท่ีสุด6 ส าหรับการบริหารจัดการอัตราก าลังในระดับ

กลุ่มเนื้อหาวิชา คณะใช้การรวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและการมีส่วนร่วมระดับหลักสูตรใน
การจัดล าดับความเร่งด่วนและการก าหนดคุณสมบัติในการประกาศรับสมัครต าแหน่ง
อาจารย์ตามที่คณะได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเนื้อหาวิชาในแต่
ละหลักสูตร 

(2) คณะมีวิธีการในการสรรหา 
ว่าจ้าง บรรจุ และรักษา
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ไว้อย่างไร มั่นใจ
ได้อย่างไรว่าผู้ปฏิบัติงานเป็นตัว
แทนที่สะท้อนความหลากหลาย
ทางความคิดและวัฒนธรรมของ
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะท าการสรรหา ว่าจ้าง และบรรจุบุคลากร อย่างกว้างขวางและเปิดเผยโดย
พิจารณาจากสมรรถนะและคุณสมบัติตามความต้องการของลักษณะงาน โดยไม่มีข้อจ ากัด
ทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความคิด พ้ืนฐานสถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
กลุ่มบุคลากรที่มีความหลากหลาย 

ในระหว่างการปฏิบัติงาน คณะมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอเพื่อ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก่บุคลากรและ
นักศึกษาเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและการรับรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อช่วยในการ
ปรับตัวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นซึ่งเป็นสิ่งท่ีคณะให้ความส าคัญ 

(3) คณะมีวิธีการบริหารและจัด
โครงสร้างผู้ปฏิบัติงานอย่างไร 
 เพื่อให้งานของคณะประสบ

ความส าเร็จ 
 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ

หลักของคณะอย่างเต็มที ่
 สนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาบัน 
 ให้มีผลการด าเนินการที่เหนือ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการปรับโครงสร้างส านักงานคณบดีครั้งล่าสุดในปี 2552 
เพื่อใช้ศักยภาพจากจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงและตอบสนอง
กับทิศทางการพัฒนาคณะในเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ การวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ การ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับนานาชาติ และการพัฒนากายภาพของคณะซึ่งมีความทรุด
โทรมลงตามอายุ โดยแยกงานอาคารสถานท่ีออกจากกลุ่มงานคลังและพัสดุเดิมมาเป็นกลุ่ม
งานพัฒนากายภาพและให้มีคณะกรรมการพัฒนากายภาพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นผู้
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ และได้เพิ่มกลุ่มงานพัฒนาวิชาการเพื่อรับผิดชอบงานด้าน

                                                           
6
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES) สาขาสถาปัตยกรรมและการผังเมือง ตามประกาศ สกอ. ก าหนดไว้ที่ 1:6 (ข้อมูลจากรายงานการ

วิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลาโดยกองแผนงาน มข.) 
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ความคาดหมาย 
 ตอบสนองความท้าทายเชิงกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ให้
เกิดความคล่องตัวในการ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
ความต้องการ 

การสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ ผลิตผลงานวิชาการ รวมถึงวิเทศสัมพันธ์และ
ประชาสัมพันธ์ด้วย 

ในทางวิชาการ คณะได้ใช้ศักยภาพจากคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าด้วยการเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตร เพื่อ
ตอบสนองทิศทางและนโยบายที่ขับเคลื่อนสู่การวิจัยและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(4) คณะมีวิธีการเตรียมผู้ปฏิบัติงาน
อย่างไรให้พร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงต่อความต้องการ
ด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลัง 

 

 

 ข. บรรยากาศในการท างาน 

(1) คณะปรับปรุงปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมอย่างไรเพื่อให้มี
สถานที่ท างานที่มีสุขอนามัย 
ความปลอดภัย ตัววัดและ
เป้าประสงค์ในการปรับปรุงมี
อะไรบ้าง ในสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ต่างกัน ตัววัดและ
เป้าประสงค์ต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร 

คณะมีแผนการพัฒนากายภาพเพื่อปรับปรุงสถานท่ีท างานและภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศ
ที่ดี ร่มรื่น มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา และได้
ด าเนินการตามแผนเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและข้อจ ากัดของงบประมาณ
ประจ าปี ท้ังในส่วนท่ีเป็นอาคาร พ้ืนท่ีท างานของบุคลากร ห้องเรียน ครุภัณฑ์การศึกษา
ประจ าห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสถานที่และพื้นท่ีโดยรอบคณะ เป้าประสงค์
หลักของการพัฒนากายภาพได้แก่ความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อย การใช้พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์ 

ตัววัดการบรรลุเป้าประสงค์อย่างเป็นทางการได้แก่การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ ของคณะ ตัววัดที่ไม่เป็น
ทางการได้แก่พฤติกรรมการใช้พื้นที่ท่ีดีขึ้นหลังการปรับปรุง 

(2) คณะมีนโยบาย บริการ สิทธิ
ประโยชน์อะไรบ้างในการ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน สิ่งต่างๆ 
ดังกล่าวเหมาะสมกับความ
แตกต่างของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อย่างไร 

เนื่องจากคณะยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและการด าเนินการสนับสนุนด้านสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ เพิ่มเติม คณะจึงอาศัยระบบสวัสดิการและบริการ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
เป็นหลัก 
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6.1 การออกแบบระบบงาน  : คณะมีวิธีการออกแบบระบบงานอย่างไร 
 วิธีการก าหนดสมรรถนะหลักของคณะ การออกแบบระบบงานและกระบวนการที่ส าคัญเพ่ือสร้าง

คุณค่าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้เกิดผลสูงสุดต่อการเรียนรู้และความส าเร็จของผู้เรียน ท า
ให้คณะประสบความส าเร็จและยั่งยืน รวมทั้งเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

 

 ก. การออกแบบระบบงาน 

(1) คณะท าอย่างไรในการ
ออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมในระบบงาน
โดยรวม และก าหนดว่า
กระบวนการใดในระบบงาน
เป็นกระบวนการภายในของ
คณะ และกระบวนการใด
จะใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอก 

กระบวนการที่ส าคัญในคณะมีการปรับปรุงและออกแบบใหม่ (redesign) อย่าง
สม่ าเสมอ โดยเน้นที่กระบวนการที่ส าคัญที่มีผลอย่างชัดเจนต่อผลการด าเนินการของ
คณะ กระบวนการทบทวนและออกแบบใหม่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น การประชุม
ประจ าปี การท า  workshop ปัจจัยส าคัญที่คณะใช้ในการพิจารณาออกแบบ
กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ สมรรถนะหลักของคณะ (คุณวุฒิอาจารย์ พื้นฐาน
ความเข้มแข็งด้านพื้นถิ่น ความสามารถในการบูรณาการ) ขีดความสามารถของ
บุคลากร ทรัพยากรสนับสนุน และงบประมาณ 

กระบวนการสร้างคุณค่าที่ส าคัญของคณะและแนวทางในการออกแบบ ได้แก่ 
กระบวนการ วิธีการออกแบบ และ 

ปัจจัยประกอบการพิจารณาในการออกแบบ 
การจัดการเรียน
การสอน 

ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท า
หน้าที่ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร 
โดยมีหัวหน้าสายวิชาก ากับดูแลในภาพรวม 
ให้ทุกหลักสูตรมีการสัมมนาหลักสูตรประจ าปีเพื่อพัฒนากลไก 
แนวทาง และรูปแบบการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์ โดยพิจารณาจากลักษณะเนื้อหาวิชา ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบ และประกาศการปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ
ให้เป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกันโดยอาศัยช่องทางของ
คณะกรรมการวิชาการ 

สนับสนุนการ
วิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิชาการ 

เป็นกระบวนการสนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการท า
วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดจากการประเมินสาเหตุที่
คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการน้อยและปรับปรุงเงื่อนไขที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ การเพิ่มระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนการตีพิมพ์
และเสนอผลงาน การพัฒนากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ 

กระบวนการ
ติดตามและ

เนื่องจากเล็งเห็นว่าผลการด าเนินการโดยรวมของคณะส่วน
หนึ่งมีความต่อเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
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ประเมินผลการ
ด าเนินการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นผลงานวิชาการที่ด าเนินการโดย
คณาจารย์ ดังนั้นคณะจึงปรับปรุงกระบวนการในการรวบรวม
ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงบูรณาการตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของการด าเนินการระดับคณะกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานรายบุคคลให้สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น 

 

(2) ระบบงานและกระบวนการ
ท างานหลัก สัมพันธ์กับและ
ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ
หลักของคณะอย่างไร 

ในการออกแบบระบบงานและกระบวนการท างานหลัก คณะให้ความส าคัญกับ
การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักและขีดความสามารถของบุคลากร (คุณวุฒิ ความ
เชี่ยวชาญในสาขา ความสามารถในการบูรณาการ) ควบคู่กับข้อจ ากัดที่คณะมี (จ านวน
บุคลากร งบประมาณ) ท าให้มีนโยบายที่ผลักดันแนวทางในการวางแผน การ
ปฏิบัติงาน ลงไปจนถึงระบบงาน ให้เน้นความยืดหยุ่นของการใช้บุคลากร เน้นบูรณา
การของพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด เพื่อให้ใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ น้อยที่สุดเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนและสิ้นเปลืองบุคลากร การ
มอบหมายโครงการหรือกิจกรรมให้ด าเนินการเป็นกลุ่มในลักษณะที่ช่วยกันท าและ
แทนงานกันได้ ให้ล าดับความส าคัญกับงานที่ใช้สมรรถนะหลักให้เป็นประโยชน์สูงก่อน 

 

 ข. กระบวนการท างานหลัก 

(1) กระบวนการท างานหลัก
ของคณะมีอะไรบ้าง มีผล
อย่างไรต่อ 
 การสร้างคุณค่าให้ผู้เรียน 
 การเรียนรู้และ

ความส าเร็จของผู้เรียน 
 ผลตอบแทนด้านการเงิน 
 ความส าเร็จและยั่งยืน

ของคณะ 

กระบวนการหลักที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ 
1. การจัดการเรียนการสอนในวิชา  สร้างคุณค่าให้แก่ผู้เรียนด้วยองค์ความรู้และ

โครงสร้างหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองทางวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้
และความส าเร็จของผู้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ มี
ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติการ การฝึกงาน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพจากการ
ได้เรียนรู้จากวิทยากรพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างสม่ าเสมอ เป็นที่มาของ
รายได้หลักของคณะ  ภาพลักษณ์และความส าเร็จของบัณฑิตเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความชื่อเสียงและความยั่งยืนของคณะในระยะยาว 

2. การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการ มีส่วนสร้างคุณค่าและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง มีผลตอบแทนด้านการเงินใน
ภาพรวมเป็นสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับการจัดการเรียนการสอน แต่เพียงพอที่จะ
สนับสนุนกระบวนการวิจัย ท าให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนการได้ ผลงานวิชาการ
และวิจัยเป็นผลผลิตอีกส่วนหนึ่งที่จะแสดงความเข้มแข็งทางวิชาการที่จะยืนยัน
ความมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคณะได้ 

3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ  มีส่วนเสริมสร้างคุณค่าและสนับสนุน



  หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

61 
 

การเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ ให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร ดังนั้นบุคลากรที่มีความสามารถและความคล่องตัวเป็นสื่อ
ที่ส าคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การให้เป็นที่รับรู้ กระบวนการนี้ไม่มีส่วน
สร้างผลตอบแทนด้านการเงินโดยตรง แต่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
และบุคลากรเป็นกลไกส าคัญในการบริหารจัดการให้น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิผล 
การประหยัด และความคุ้มค่า นอกจากนี้ยังประเด็นที่ส าคัญที่สุดในการสร้างความ
ยั่งยืนให้กับคณะ คณะจึงให้ความส าคัญในการใช้กระบวนการนี้เพื่อพัฒนางานและ
พัฒนาบุคลากร 

 
 

(2) คณะท าอย่างไรในการจัดท า
ข้อก าหนดของกระบวนการ
หลักโดยใช้ข้อมูลจากผู้เรียน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความ
ร่วมมือ ฯลฯ 
 ข้อก าหนดท่ีส าคัญมี

อะไรบ้าง 
 คณะคาดการณ์หรือ

เตรียมการอย่างไรส าหรับ
ผู้เรียนท่ีขีดความสามารถ
ต่างกัน 

 อัตราและวิธีการเรียนรู้ที่ 
 ส่งเสริมการน าความรู้และ

ทักษะใหม่ๆ มาใช้ในงาน 

กระบวนการ ข้อก าหนดหลัก ข้อมูลจากผู้เรียน 
การเรียนการสอน มาตรฐานหลักสูตร การประเมินและวิพากษ์

หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
วิชาชีพ นักศึกษา ตัวแทน
ศิษย์เก่า 
ผลการสอบวัดความรู้ ผล
สอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

การเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ 

ระดับการเผยแพร่ 
จ านวนที่เผยแพร่ 

ผลประเมินจากมหาวิทยาลัย 
กลไกประกันคุณภาพ
การศึกษา 

การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมายสูงขึ้น 
อัตรการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

ผลประเมินจากมหาวิทยาลัย 
กลไกประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

 

 ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

(1) คณะท าอย่างไรให้ม่ันใจว่า
ระบบงานมีการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะ

ภาวะฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานได้แก่ การขาดบุคลากร ความไม่
พร้อมหรือความเสียหายต่อเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ส าคัญ คณะเตรียมความพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ด้วยการออกแบบระบบงานให้มีความยืดหยุ่น มีการสอนงานและ
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ฉุกเฉิน ค านึงถึงกรป้องกัน 
จัดการความต่อเนื่อง ฟ้ืนฟู
สภาพอย่างไร 

ทดแทนงาน รวมถึงการร่วมสอนเป็นทีม การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนการสอน
และเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อรองรับกรณีที่บุคลากรผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถ
ปฏิบัติงานต่อได้ 

คณะมีการดูแลรักษาและป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์และสารสนเทศที่
ส าคัญต่อการปฏิบัติงานด้วยการมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงปฏิบัติงานเต็มเวลา มี
ก าหนดการบ ารุงรักษาและส ารองข้อมูล มีระบบส ารอง อุปกรณ์ส ารองเพื่อใช้ทดแทน
ได้ในกรณีฉุกเฉิน 

นอกจากนี้คณะยังจัดตั้งกลุ่มงานพัฒนากายภาพเพื่อรับผิดชอบดูแลรักษาอาคาร
สถานที่ ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีแผน
ระยะยาวพร้อมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนประจ าปี 5-10 % ของ
งบประมาณทั้งหมด 
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6.2 กระบวนการท างาน  : คณะมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดสรร และ
ปรับปรุงกระบวนการท างานหลักของคณะ 

 วิธีการในการออกแบบกระบวนการหลัก และน าไปปฏิบัติ รวมถึงการจัดการ และการปรับปรุง เพ่ือ
สร้างคุณค่าแก่ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท าให้คณะประสบความส าเร็จและยั่งยืน 

 

 ก. การออกแบบกระบวนการท างาน 

(1) คณะออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมในกระบวนการ
ท างานอย่างไรเพื่อ
ตอบสนองข้อก าหนดหลัก 
น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
พิจารณา 

เค้าโครงของการออกแบบกระบวนการหลักของคณะ มีการทบทวนและพิจารณา
ตามกรอบต่อไปนี้ 

 
ปัจจัยภายนอก กระบวนการ ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ คณะมีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสม ในส่วนที่น ามาใช้อย่างเป็นทางการมีการ
ปรับข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เช่นการใช้กลไกและช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยเพิ่มการ
ติดต่อกับนักศึกษา น าไปสู่การปรับปรุงข้อก าหนดในกระบวนการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 ข. การจัดการกระบวนการท างาน 

ความต้องการ 

ความคาดหวัง 

ปรัชญา วิสัยทัศน ์

ค่านิยม 

เป้าประสงค ์

กระบวนการ 

วิธีปฏิบัติ 

ค่าเป้าหมาย 

ขีดความสามารถ

จ านวนบุคลากร 

ทรัพยากร 

เครื่องมือ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ข้อก าหนด 

ที่ส าคัญ 
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(1) คณะน ากระบวนการท างาน
ไปปฏิบัติและจัดการอย่างไร
ให้ม่ันใจว่าเป็นไปตาม
ข้อก าหนด มีการน าข้อมูล
จากผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มาใช้จัดการ
กระบวนการท างานอย่างไร 
ตัววัดภายในกระบวนการท่ี
ใช้ควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการคืออะไร 

คณะถ่ายทอดกระบวนการท างานสู่การปฏิบัติโดยด้านการจัดการเรียนการสอน
เป็นการถ่ายทอดโดยหลักสูตรเป็นหลัก อาศัยกรรมการวิชาการ การประชุมคณาจารย์ 
การตกลงในรายวิชา ในสายสนับสนุนได้มีการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นการ
ถ่ายทอดกระบวนการและใช้อ้างอิงในการท างาน การน าข้อมูลผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาใช้ และการก าหนดตัววัดและข้อก าหนดต่างๆ มีการก าหนดไว้ในการ
ออกแบบกระบวนการแล้ว ตัวควบคุมส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับผลการปฏิบัติงาน เช่น 
รอบระยะเวลาแล้วเสร็จ ความตรงเวลา การปฏิบัติตามข้อก าหนด การควบคุมท าโดย
ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมายตามล าดับชั้น 

(2) คณะท าอย่างไรไม่ให้เกิด
ความแตกต่างในการปฏิบัติ 
คณะเพิ่มประสิทธิผลของ
การตรวจสอบกระบวนการ
อย่างไร 

ส าหรับกระบวนการที่ส าคัญ คณะก าหนดเป็นมาตรการและแนวปฏิบัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้บุคลากรทั้งคณะรับทราบเพื่อน าไปปฏิบัติโดยทั่วกัน และ
จัดให้มีกลไกในการก ากับติดตามตามความเหมาะสม เช่น การก ากับดูแลโดยหลักสูตร 
โดยผู้บริหาร หรือด้วยกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 ค. การปรับปรุงกระบวนการท างาน 

(1) คณะมีวิธีอย่างไรในการ
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อ 
 ให้ผู้เรียนประสบ

ความส าเร็จสูงสุด 
 ปรับปรุงหลักสูตรและ

บริการ 
 ท าให้กระบวนการทันต่อ

ความจ าเป็นและทิศทาง
ทางการศึกษา 

การปรับปรุงกระบวนการท างานในสายสนับสนุน ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม
งานเป็นผู้รับผิดชอบดูแลก ากับและร่วมด าเนินการด้วยตนเอง โดยก าหนดเป็นส่วน
หนึ่งของงานในหน้าที่และมีการประเมินผลอย่างสอดคล้อง นอกจากนี้การค้นหาและ
จัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดียังเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตื่นตัวในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

ในภาพรวมของกระบวนการสนับสนุนมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อสนับสนุน
ผู้เรียนและผู้รับบริการเป็นวงจร PDCA ดังนี้ 
P-แนวทาง  หัวหน้างานรับผิดชอบก ากับดูแลการปรับปรุงกระบวนงานในกลุ่ม

งาน 
 ผู้บริหารก าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์การและจัดสรร

งบประมาณสนับสนุน 
D-ปฏิบัติ  จัดท าและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

 ปรับปรุงงาน โดยใช้ผลจากการดูงาน ทัศนศึกษา และวิจัยสถาบัน 
C-วัดผล  มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทุกกลุ่มงาน โดยบุคลากร 

อาจารย์ นักศึกษา และผู้รับบริการจากภายนอก  
A-ปรับปรุง  น าผลประเมินความพึงพอใจมาเป็นแนวทางการปรับปรุง 

 ส่งแนวปฏิบัติที่ดีเข้าประกวด น าผลการเรียนรู้มาปรับใช้  
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7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  :  
 ผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านการเรียนรู้ จ าแนกตามกลุ่มผู้เรียนและส่วนตลาด 
 การตอบสนองความคาดหวังของผู้เรียน ความนิยม 

 
ผลลัพธ ์ Level Trend Comparision 

No. ตัวชี้วัด 52 53 54 ขึ้น/ลง ข้อมูล ผลเปรียบ 
เทียบ 

2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

77.78
% 

75.550
% 

72.25
% 

- 100% ต่ ากว่า 

2.11 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

NA 3.173
% 

13.04
% 

+ 25 ต่ ากว่า 

2.14 ร้อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจาก
ต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

0.695
% 

3.102
% 

5.01% + ไม่มีข้อมูล 

5.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

NA 58.33
% 

28.32
% 

- 50% ต่ ากว่า 

หมายเหตุ : ข้อมูลเปรียบเทียบได้จากค่าสูงสุดที่ได้จากกลุ่มสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  :  
 ระดับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ความส าเร็จในการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันต่อสถาบัน 

 
ผลลัพธ ์ Level Trend Comparision 

No. ตัวชี้วัด 52 53 54 ขึ้น/ลง ข้อมูล ผลเปรียบ 
เทียบ 

3.3 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า NA NA 80,000 บาท 
(คิดเป็น 105.54 
บาทต่อจน.นศ.

ทั้งหมด 758 คน) 

+ ไม่มีข้อมูล 

- ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (คะแนน
เต็ม 5) 

4.00 3.25 4.06 + 4.00 สูงกว่า 

- ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผู้ใช้
บัณฑิต) (คะแนนเต็ม 5) 

3.59 4.04 3.79 - 4.14 ต่ ากว่า 

หมายเหตุ : ข้อมูลเปรียบเทียบได้จากค่าสูงสุดที่ได้จากกลุ่มสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน การตลาด  :  
 ความเข้มแข็งทางการเงิน 
 ความคุ้มทุน ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 

 
ผลลัพธ ์ Level Tren

d 
Comparision 

No. ตัวชี้วัด 52 53 54 ขึ้น/
ลง 

ข้อ 
มูล 

ผลเปรียบ 
เทียบ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

24,918.92 263,058.23 56,461.54 - 158,910.90 ต่ ากว่า 

- งบประมาณเฉลี่ยต่อนักศึกษา 
(ปริญญาตรี) 

46,637 53,544 51,166 - ไม่มีข้อมูล 

หมายเหตุ : ข้อมูลเปรียบเทียบได้จากค่าสูงสุดที่ได้จากกลุ่มสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน  :  
 การสร้างความผูกพัน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน 
 อัตราก าลัง ขีดความสามารถ 
 บรรยากาศการท างาน 

 
ผลลัพธ ์ Level Trend Comparision 

No. ตัวชี้วัด 52 53 54 ขึ้น/ลง ข้อมูล ผลเปรียบ 
เทียบ 

- ร้อยละบุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการพัฒนา
ตนเอง 

100% 100% 100% + 100% เท่ากัน 

- ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
ตนเอง 

100% 100% 100% + 100% เท่ากัน 

2.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 22.22
% 

24.49
% 

24.49
% 

+ 8.62% สูงกว่า 

2.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
(ผศ.+รศ.) 

31.11
% 

32.62
7% 

34.00
% 

+ 11.43 สูงกว่า 

หมายเหตุ : ข้อมูลเปรียบเทียบได้จากค่าสูงสุดที่ได้จากกลุ่มสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ  :  
 ผลลัพธ์การด าเนินการที่ส าคัญ 

 
ผลลัพธ ์ Level Trend Comparision 

No. ตัวชี้วัด 52 53 54 ขึ้น/ลง ข้อมูล ผลเปรียบ 
เทียบ 

4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

8.11% 

23.837
% 

18.59
% 

- 6.67% สูงกว่า 

4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 9.302
% 

74.36
% 

+ 28.57% สูงกว่า 

4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ NA 4.57% 7.69% + 5.75% สูงกว่า 
4.7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
0 ช้ิน 1 ช้ิน 2 ช้ิน + 2 ช้ิน เท่ากัน 

4.9 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย/งาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

10.81
% 

37.209
% 

17.94
% 

- เท่ากัน 

หมายเหตุ : ข้อมูลเปรียบเทียบได้จากค่าสูงสุดที่ได้จากกลุ่มสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
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7.6 ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น า  :  
 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 
 ธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม การรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ผลลัพธ ์ Level Trend Comparision 

No. ตัวชี้วัด 52 53 54 ขึ้น/ลง ข้อมูล ผลเปรียบ 
เทียบ 

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 4.1984 2.95 3.37 + 4.37 ต่ ากว่า 
- ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการท า

หน้าท่ีของผู้บริหารและคณะกรรมการประจ า
คณะ (คะแนนเต็ม 5) 

NA 3.704 3.00 - ไม่มีข้อมูล 

หมายเหตุ : ข้อมูลเปรียบเทียบได้จากค่าสูงสุดที่ได้จากกลุ่มสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
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หมวด 1 การน าองค์การ  
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 

Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 สมรรถนะหลัก 
 โครงสร้างองค์การ ระบบธรรมาภิบาล 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 
ก (1) 1. มีการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน

การด าเนินการของคณะโดยผู้น าระดับสูงและคณะกรรมการสูงสุด 
ก (3) 2. ผู้น าระดับสูงให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการปรับปรุงผลการด าเนินการ

และเสริมสร้างความยั่งยืนของสถาบัน 
 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
ก (1) 1. การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม สู่ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังไม่ชัดเจน 
ข (2) 2. กลไกในการก ากับติดตามความก้าวหน้าและตัวชี้วัดเพื่อการปรับปรุงผลการด าเนินการยังไม่

ชัดเจน ยังไม่สามารถสะท้อนผลการปรับปรุงได ้
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ 

  20     

D ไม่มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เร่ิมต้นในเกือบทุก
ส่วนหรือหน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อนั้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  15     

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และเร่ิมมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาอันเป็น
ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับถา
บันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และ
แบ่งปัน 

  20     

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด

แนวทางเร่ิมมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและ

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับ
ความต้องการของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร
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ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

เกณฑ์หมวดอื่นๆ หมวดอื่นๆ และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

  10     

ช่วง       

คะแนน  20     
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Key Factors 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ สมรรถนะหลัก 
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 โครงสร้างองค์การ ระบบธรรมาภิบาล 
 ส่วนตลาด ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 
ก (2) 1. คณะมีระบบที่เป็นรูปธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น าระดับสูง และมีการ

ปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมการประเมินคณะกรรมการประจ าคณะด้วย โดยบูรณาการกับระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและมีการประเมินทุก 6 เดือน 

ข (1) 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากสภาวิชาชีพ มีบทบาทในการร่วมก าหนด
แนวทางในการด าเนินการของคณะด้วยการร่วมในองค์ประกอบในการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร 

 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
ก (1) 1. คณะเร่ิมมีการด าเนินการด้านจรรยาบรรณ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนด

ผู้รับผิดชอบ แต่ยังไม่มีกระบวนการส่งเสริมการประพฤติตามจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาล
ที่ชัดเจน 

ก (2) 2. ยังไม่มีกลไกที่เป็นระบบที่ชัดเจนการน าผลการประเมินการด าเนินการของผู้น าระดับสูงไปใช้เพื่อ
การพัฒนาภาวะผู้น า 

ข (2) 3. ยังไม่ได้ก าหนดให้มีตัวชี้วัดที่จะสามารถใช้ก ากับติดตามการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใน
สถาบันได้อย่างมีประสิทธิผล 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ 

  25     

D ไม่มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เร่ิมต้นในเกือบทุก
ส่วนหรือหน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อนั้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  20     

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และเร่ิมมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาอันเป็น
ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับถา
บันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และ
แบ่งปัน 

  20     

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด

แนวทางเร่ิมมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและ

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับ
ความต้องการของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร
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ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

เกณฑ์หมวดอื่นๆ หมวดอื่นๆ และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

  15     

ช่วง       

คะแนน  25     
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 

Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 สมรรถนะหลัก 
 ส่วนตลาด ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 สภาพการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบ 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 
ก (1) 1. คณะมีกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ที่เป็นระบบและมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งคณะ มีการ

ตอบสนองต่อความท้าทาย การมุ่งเน้นการปรับปรุงผลการด าเนินการ และความเปลี่ยนแปลง 
โดยการวิเคราะห์และประมวลผลการด าเนินการที่ผ่านมา 

ก (2) 2. คณะมีการปรับปรุงโครงสร้างยุทธศาสตร์ของคณะให้เป็นระบบที่บูรณาการแผนและตัวชี้วัด
ระดับต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียว 

ข (2) 3. คณะก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยให้ความส าคัญกับสมรรถนะหลักและความได้เปรียบ 
และน ามาสร้างให้เกิดนวัตกรรมด้านหลักสูตรและบริการทางการศึกษา ได้แก่ การเพิ่มหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
ก (1) 1. กระบวนการหรือกลไกในการวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะหลักของคณะยังไม่ชัดเจน 
ข (1) 2. คณะยังไม่สามารถก าหนดกรอบระยะเวลาในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจน 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ 

   35    

D ไม่มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เร่ิมต้นในเกือบทุก
ส่วนหรือหน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อนั้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  25     

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และเร่ิมมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาอันเป็น
ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับถา
บันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และ
แบ่งปัน 

  25     

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด

แนวทางเร่ิมมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและ

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับ
ความต้องการของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร
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ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

เกณฑ์หมวดอื่นๆ หมวดอื่นๆ และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

  20     

ช่วง       

คะแนน  25     
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 
ก (4) 1. คณะมีแผนการด าเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนอย่าง

ทั่วถึง 
- 2. - - - 

 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
ก (1) 1. กระบวนการก าหนดและถ่ายทอดค่าเป้าหมาย ตัววัด ของโครงการตามแผนกลยุทธ์ยังขาดความ

ชัดเจนในการด าเนินการ 
ก (5) 2. การติดตามตัวชี้วัดของคณะยังเป็นการติดตามจากตัวชี้วัดพื้นฐานของการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในซึ่งอาจจะยังไม่สามารถสะท้อนผลการด าเนินการที่ส าคัญของคณะ 
ข (1) 3. คณะยังไม่ได้คาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตและเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับ

สถาบันอื่นที่เป็นคู่เทียบ 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ 

  20     

D ไม่มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เร่ิมต้นในเกือบทุก
ส่วนหรือหน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อนั้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  15     

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และเร่ิมมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาอันเป็น
ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับถา
บันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และ
แบ่งปัน 

  15     

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด

แนวทางเร่ิมมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและ

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับ
ความต้องการของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร
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ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

เกณฑ์หมวดอื่นๆ หมวดอื่นๆ และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

  10     

ช่วง       

คะแนน  20     
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หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้เรียน  
3.1 ความผูกพันของผู้เรียน 

Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 ส่วนตลาด ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 สภาพการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบ 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 
ก (1) 1. คณะมีการทบทวนและสร้างนวัตกรรมด้านหลักสูตรและบริการทางการศึกษา และด าเนินการให้

มีการรับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มใหม่ อาทิ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มบัณฑิตศึกษา 
ก (2) 2. คณะมีช่องทางในการสื่อสารกับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ มีการสื่อสารทั้งแบบทางเดียวและสองทาง 
ก (3) 3. คณะได้น าผลการวิจัยสถาบันมาใช้ประกอบการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และ

สถานการณ์ในการแข่งขัน 
 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
ข (1) 1. ระบบการจัดการผลการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่ครอบคลุมประเด็น

ด้านการสร้างวัฒนธรรมและประสบการณ์ที่ดีที่จะสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- 2. - - - 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ 

   30    

D ไม่มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เร่ิมต้นในเกือบทุก
ส่วนหรือหน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อนั้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  25     

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และเร่ิมมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาอันเป็น
ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับถา
บันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และ
แบ่งปัน 

  15     

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด

แนวทางเร่ิมมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและ

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับ
ความต้องการของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร
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ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

เกณฑ์หมวดอื่นๆ หมวดอื่นๆ และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

  15     

ช่วง       

คะแนน  25     
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3.2 เสียงของลูกค้า 
Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 ส่วนตลาด ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 สภาพการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบ 
 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 
ก (3) 1. คณะมีกระบวนการรับฟังและจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ 
ค (3) 2. คณะได้น าข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ นวัตกรรม และการ

ปรับปรุงผลการด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
ก (1) 1. ยังไม่ชัดเจนว่าคณะจะมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้ข้อมูลจากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง

ทันท่วงท ี
ก (2) 2. แนวทางการรับฟังผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตและของคู่แข่งยังไม่ชัดเจน 
ข (1) 3. กลไกการประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียนยังไม่ชัดเจน อาจจะยัง

ไม่ได้ผลที่สามารถน าไปใช้ได ้
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ 

  20     

D ไม่มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เร่ิมต้นในเกือบทุก
ส่วนหรือหน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อนั้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  15     

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และเร่ิมมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาอันเป็น
ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับถา
บันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และ
แบ่งปัน 

  15     

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด

แนวทางเร่ิมมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและ

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับ
ความต้องการของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร
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ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

เกณฑ์หมวดอื่นๆ หมวดอื่นๆ และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

 5      

ช่วง       

คะแนน  20     
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หมวด 4 การวัดผล การวิเคราะห์ และจัดการความรู้  
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะ 

Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 
 สภาพการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบ 
 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน 
 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 

ค 1. มีแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินการที่บูรณาการอยู่ในแผนกลยุทธ์เพื่อให้ติดตามง่าย เกิด
บูรณาการ และลดความซ้ าซ้อน 

 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
ก (1) 1. คณะมีแนวทางในการเลือกและรวบรวมสารสนเทศ แต่กระบวนการในทางปฏิบัติยังไม่ค่อยเป็น

ระบบที่ชัดเจน 
ก (2) 2. แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบยังจ ากัดแค่ในระดับภูมิภาค ยังไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับลุ่มน้ าโขง

และความเป็นนานาชาติระดับอาเซียน 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ 

   35    

D ไม่มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เร่ิมต้นในเกือบทุก
ส่วนหรือหน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อนั้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

   30    

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และเร่ิมมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาอันเป็น
ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับถา
บันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และ
แบ่งปัน 

  25     

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด

แนวทางเร่ิมมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและ

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับ
ความต้องการของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร
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ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

เกณฑ์หมวดอื่นๆ หมวดอื่นๆ และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

  25     

ช่วง       

คะแนน   30    
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4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยี และการจัดการความรู้ 
Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 ส่วนตลาด ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 
ก (2) 1. คณะมีช่องทางให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญของแต่ละ

หลักสูตรหรือกลุ่มงานได้ เช่น ทางเว็บไซต์กลุ่มงาน นิทรรศการแสดงผลงานและกิจกรรม
วิชาการ 

ก (3) 2. มีการด าเนินโครงการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีส่วนร่วม และมีการปรับปรุง
กระบวนการรวมถึงการเผยแพร่แก่สาธารณะให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
ก (1) 1. ถึงแม้ว่าคณะจะก าหนดแนวทางในการรวบรวมและจัดการสารสนเทศที่ส าคัญแต่ยังขาด

กระบวนการที่ชัดเจนรวมถึงกลไกการรักษาคุณภาพสารสนเทศให้แม่นย า เชื่อถือได้ ทันกาล 
และปลอดภัย 

ข (1) 2. คณะยังไม่มีแผนรองรับกรณีฉุกเฉินส าหรับระบบสารสนเทศที่เป็นรูปธรรม 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ 

   30    

D ไม่มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เร่ิมต้นในเกือบทุก
ส่วนหรือหน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อนั้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

   30    

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และเร่ิมมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาอันเป็น
ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับถา
บันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และ
แบ่งปัน 

  25     

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด

แนวทางเร่ิมมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและ

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับ
ความต้องการของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร
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ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

เกณฑ์หมวดอื่นๆ หมวดอื่นๆ และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

  15     

ช่วง       

คะแนน   30    
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หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน  
5.1 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน 

Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 สมรรถนะหลัก 
 ลักษณะโดยรวมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
 สวัสดิการ แรงจูงใจ ความคาดหวัง 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 
ก (1) 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการรับฟังบุคลากร โดยจัดการให้มีกระบวนการพบบุคลากรเป็น

รายบุคคลเป็นประจ าทุกปีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ก (2) 2. คณะมีแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์การเรื่องการสื่อสารอย่างเสรี มีการปรับปรุง

กระบวนการและวิธีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 
ก (3) 3. คณะมีแนวทางในการยกย่องชมเชยที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ข (1) 4. คณะมีกลไกการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน มีการสนับสนุนการวิจัยสถาบัน R2R KM อย่างจริงจัง 

 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
ก (1) 1. ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินความผูกพันอาจจะยังไม่สามารถสะท้อนผลได้จริง 
ก (1) 2. ยังไม่เกิดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ

สถาบัน 
ข (2) 3. การถ่ายทอดความรู้และการน าความรู้ใหม่มาใช้ในงาน ยังไม่มีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนในการประเมินผล

สัมฤทธิ์ 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ 

  25     

D ไม่มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เร่ิมต้นในเกือบทุก
ส่วนหรือหน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อนั้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  25     

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และเร่ิมมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาอันเป็น
ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับถา
บันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และ
แบ่งปัน 

  20     

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด

แนวทางเร่ิมมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและ

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับ
ความต้องการของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร
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ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

เกณฑ์หมวดอื่นๆ หมวดอื่นๆ และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

  15     

ช่วง       

คะแนน  25     
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5.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
Key Factors 
 ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน ระบบสวัสดิการ  ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน 
 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 
 ปัจจัยที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
 สภาพการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบ 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 
ก (1) 1. คณะมีการวิเคราะห์อัตราก าลังและใช้ผลการวิเคราะห์ในการจัดท ายุทธศาสตร์ของคณะให้มี

ความสอดคล้องกับศักยภาพและข้อจ ากัดด้านอัตราก าลัง 
ก (3) 2. คณะได้ใช้ศักยภาพและข้อได้เปรียบด้านอัตราก าลังอย่างเต็มที่ โดยใช้บุคลากรที่มีคุณวุฒิตาม

ข้อก าหนดเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ข (1) 3. คณะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกป ี

 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
ก (4) 1. ยังไม่มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการเตรียมผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงด้านขีด

ความสามารถและอัตราก าลัง 
- 2. - - - 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ 

  20     

D ไม่มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เร่ิมต้นในเกือบทุก
ส่วนหรือหน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อนั้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  20     

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และเร่ิมมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาอันเป็น
ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับถา
บันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และ
แบ่งปัน 

  15     

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด

แนวทางเร่ิมมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและ

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับ
ความต้องการของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร
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ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

เกณฑ์หมวดอื่นๆ หมวดอื่นๆ และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

  10     

ช่วง       

คะแนน  20     
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ  
6.1 การออกแบบระบบงาน 

Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 
 การด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ และข้อจ ากัดการให้บริการ 
 ส่วนตลาด  ประเภทผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ปัจจัยที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 
ก (1) 1. มีแนวทางในการออกแบบและปรับปรุงระบบงานให้ตอบสนองต่อผลประเมินการด าเนินการที่

ผ่านมาของคณะ 
 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
ข (1) 1. ยังไม่พบเกณฑ์ที่ชัดเจนในการระบุกระบวนการที่ส าคัญ โดยเฉพาะส าหรับการแยกกระบวนการ

ภายในออกจากกระบวนการภายนอก 
ข (2) 2. การจัดท าข้อก าหนดหลักในกระบวนการยังไม่ชัดเจน และขาดการคาดการณ ์
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ 

   35    

D ไม่มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เร่ิมต้นในเกือบทุก
ส่วนหรือหน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อนั้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 
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L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และเร่ิมมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาอันเป็น
ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับถา
บันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และ
แบ่งปัน 

  25     

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด

แนวทางเร่ิมมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและ

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับ
ความต้องการของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร
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ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

เกณฑ์หมวดอื่นๆ หมวดอื่นๆ และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

  25     

ช่วง       

คะแนน   30    
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6.2 กระบวนการท างาน 
Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 
 สภาพการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบ 
 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน 
 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 
ก (1) 1. มีการออกแบบกระบวนการโดยพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอก 
ค (1) 2. การปรับปรุงกระบวนการสายสนับสนุนมีวงจร PDCA ที่ชัดเจน 

 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
ก (1) 1. ยังไม่ได้แสดงกระบวนการออกแบบกระบวนการหลักทุกกระบวนการ รวมถึงการก าหนด

ข้อก าหนดที่ส าคัญของแต่ละกระบวนการ 
ข (1-2) 2. กลไกการก ากับติดตามการปฏิบัติในกระบวนการยังไม่ชัดเจน ไม่สามารถท าให้แน่ใจได้ว่าจะ

เป็นไปตามข้อก าหนดและไม่เกิดความแตกต่าง 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ 

   35    

D ไม่มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เร่ิมต้นในเกือบทุก
ส่วนหรือหน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อนั้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  25     

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และเร่ิมมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาอันเป็น
ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูล
จริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับถา
บันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และ
แบ่งปัน 

  20     

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด

แนวทางเร่ิมมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและ

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับ
ความต้องการของ
สถาบันตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร
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ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

เกณฑ์หมวดอื่นๆ หมวดอื่นๆ และเกณฑ์หมวด
อื่นๆ 

  10     

ช่วง       

คะแนน   30    
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หมวด 7 ผลลัพธ์  
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ 

Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 ส่วนตลาด  ประเภทผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ปัจจัยที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 

- 1. - - - 
 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

 1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 2. ยังไม่ประสบความส าเร็จในการท าให้เกิดบูรณาการระหว่างกิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียน

การสอน 
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LeTC
I 

1 2 3 4 5 6 

 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

Le ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบัน และ/หรือ
มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีใน
เร่ืองที่รายงานไว้ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันเพียงบาง
เร่ือง และเร่ิมมี
ระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีใน
บางเร่ือง 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีใน
บางเร่ืองที่ส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับ
ผลการด าเนินการที่ดี
ในเกือบทุกเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

Le มีการรายงานผล
การด าเนินการที่ดีถึงดี
เลิศในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของหัวข้อ
เป็นส่วนใหญ่ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็นส่วนใหญ ่

  20     

T ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทางลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของข้อมูล
บางเร่ือง บางเร่ือง
แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของข้อมูล
บางเร่ือง และ
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงนั้นมีแนวโน้ม
ที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่
ดีอย่างชัดเจนใน
เร่ืองต่างๆ ที่มี
ความ ส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเร่ืองส าคัญ
ที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบันไว้ได้เป็นส่วน
ใหญ่ 

สามารถรักษาแนว 
โน้มที่ดีไว้ได้อย่าง
ต่อเนื่องในเร่ือง
ส าคัญทุกเร่ืองที่จะ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

  20     

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

เร่ิมมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันในบาง
เร่ืองดี เมื่อเทียบ
กับตัวเปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบ
แนวโน้มและระดับ
ผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันเป็น
จ านวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัว
เปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบ 
เคียงรวมทั้งแสดง
ถึงความเป็นผู้น าใน
เร่ืองต่างๆ และมี
ผลการด าเนินการที่
ดีมาก 

แสดงถึงความเป็น
ผู้น าในวงการศึกษา
และเป็นระดับ
เทียบเคียงให้
สถาบันอื่นในหลาย
เร่ือง 

   40    

I ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบาง
เร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในหลาย
เร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาด และกระบวน 
การ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาดกระบวนการ
และแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งการคาด 
การณ์ผลการด าเนิน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และ
แผนปฏิบัติการ
รวมทั้งภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการ
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งานในอนาคตใน
บางเร่ืองด้วย 

ด าเนินงานใน
อนาคต 

   30    

ช่วง       

คะแนน  20     
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน 
Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 ส่วนตลาด  ประเภทผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการและความคาดหวัง 
 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 

- 1. - - - 
 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

 1. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษายังมีลักษณะขึ้นลงไม่สม่ าเสมอ 
 2. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตยังมีลักษณะขึ้นลงไม่สม่ าเสมอและมีค่าต่ ากว่าคู่เทียบ 
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LeTC
I 

1 2 3 4 5 6 

 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

Le ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบัน และ/หรือ
มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีใน
เร่ืองที่รายงานไว้ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันเพียงบาง
เร่ือง และเร่ิมมี
ระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีใน
บางเร่ือง 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีใน
บางเร่ืองที่ส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับ
ผลการด าเนินการที่ดี
ในเกือบทุกเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

Le มีการรายงานผล
การด าเนินการที่ดีถึงดี
เลิศในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของหัวข้อ
เป็นส่วนใหญ่ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็นส่วนใหญ ่

   35    

T ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทางลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของข้อมูล
บางเร่ือง บางเร่ือง
แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของข้อมูล
บางเร่ือง และ
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงนั้นมีแนวโน้ม
ที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่
ดีอย่างชัดเจนใน
เร่ืองต่างๆ ที่มี
ความ ส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเร่ืองส าคัญ
ที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบันไว้ได้เป็นส่วน
ใหญ่ 

สามารถรักษาแนว 
โน้มที่ดีไว้ได้อย่าง
ต่อเนื่องในเร่ือง
ส าคัญทุกเร่ืองที่จะ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

  25     

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

เร่ิมมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันในบาง
เร่ืองดี เมื่อเทียบ
กับตัวเปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบ
แนวโน้มและระดับ
ผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันเป็น
จ านวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัว
เปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบ 
เคียงรวมทั้งแสดง
ถึงความเป็นผู้น าใน
เร่ืองต่างๆ และมี
ผลการด าเนินการที่
ดีมาก 

แสดงถึงความเป็น
ผู้น าในวงการศึกษา
และเป็นระดับ
เทียบเคียงให้
สถาบันอื่นในหลาย
เร่ือง 

   40    

I ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบาง
เร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในหลาย
เร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาด และกระบวน 
การ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาดกระบวนการ
และแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งการคาด 
การณ์ผลการด าเนิน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และ
แผนปฏิบัติการ
รวมทั้งภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการ
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งานในอนาคตใน
บางเร่ืองด้วย 

ด าเนินงานใน
อนาคต 

  25     

ช่วง       

คะแนน   30    
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7.3 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน การตลาด 
Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 สภาพการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบ 
 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน 
 

 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 

 1. งบประมาณเฉลี่ยต่อนักศึกษาปริญญาตรี มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 2.  

 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

 1. จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์ประจ ามีลักษณะไม่สม่ าเสมอ 
 2. ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์มีเพียง 2 ตัวจึงอาจจะไม่สะท้อนผลการด าเนินงานด้านนี้อย่างชัดเจนได ้
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LeTC
I 

1 2 3 4 5 6 

 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

Le ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบัน และ/หรือ
มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีใน
เร่ืองที่รายงานไว้ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันเพียงบาง
เร่ือง และเร่ิมมี
ระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีใน
บางเร่ือง 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีใน
บางเร่ืองที่ส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับ
ผลการด าเนินการที่ดี
ในเกือบทุกเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

Le มีการรายงานผล
การด าเนินการที่ดีถึงดี
เลิศในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของหัวข้อ
เป็นส่วนใหญ่ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็นส่วนใหญ ่

   35    

T ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทางลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของข้อมูล
บางเร่ือง บางเร่ือง
แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของข้อมูล
บางเร่ือง และ
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงนั้นมีแนวโน้ม
ที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่
ดีอย่างชัดเจนใน
เร่ืองต่างๆ ที่มี
ความ ส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเร่ืองส าคัญ
ที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบันไว้ได้เป็นส่วน
ใหญ่ 

สามารถรักษาแนว 
โน้มที่ดีไว้ได้อย่าง
ต่อเนื่องในเร่ือง
ส าคัญทุกเร่ืองที่จะ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

   30    

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

เร่ิมมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันในบาง
เร่ืองดี เมื่อเทียบ
กับตัวเปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบ
แนวโน้มและระดับ
ผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันเป็น
จ านวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัว
เปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบ 
เคียงรวมทั้งแสดง
ถึงความเป็นผู้น าใน
เร่ืองต่างๆ และมี
ผลการด าเนินการที่
ดีมาก 

แสดงถึงความเป็น
ผู้น าในวงการศึกษา
และเป็นระดับ
เทียบเคียงให้
สถาบันอื่นในหลาย
เร่ือง 

   30    

I ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบาง
เร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในหลาย
เร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาด และกระบวน 
การ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาดกระบวนการ
และแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งการคาด 
การณ์ผลการด าเนิน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และ
แผนปฏิบัติการ
รวมทั้งภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการ
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งานในอนาคตใน
บางเร่ืองด้วย 

ด าเนินงานใน
อนาคต 

  25     

ช่วง       

คะแนน   30    
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน ระบบสวัสดิการ  ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน 
 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 
 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 โครงสร้างองค์กรและระบบธรรมาภิบาล  การก ากับดูแลที่ดี 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 

 1. มีสัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2. สัดส่วนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็น 100% 

 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

 1.  
 2.  
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LeTC
I 

1 2 3 4 5 6 

 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

Le ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบัน และ/หรือ
มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีใน
เร่ืองที่รายงานไว้ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันเพียงบาง
เร่ือง และเร่ิมมี
ระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีใน
บางเร่ือง 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีใน
บางเร่ืองที่ส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับ
ผลการด าเนินการที่ดี
ในเกือบทุกเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

Le มีการรายงานผล
การด าเนินการที่ดีถึงดี
เลิศในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของหัวข้อ
เป็นส่วนใหญ่ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็นส่วนใหญ ่

   45    

T ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทางลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของข้อมูล
บางเร่ือง บางเร่ือง
แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของข้อมูล
บางเร่ือง และ
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงนั้นมีแนวโน้ม
ที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่
ดีอย่างชัดเจนใน
เร่ืองต่างๆ ที่มี
ความ ส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเร่ืองส าคัญ
ที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบันไว้ได้เป็นส่วน
ใหญ่ 

สามารถรักษาแนว 
โน้มที่ดีไว้ได้อย่าง
ต่อเนื่องในเร่ือง
ส าคัญทุกเร่ืองที่จะ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

   40    

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

เร่ิมมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันในบาง
เร่ืองดี เมื่อเทียบ
กับตัวเปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบ
แนวโน้มและระดับ
ผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันเป็น
จ านวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัว
เปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบ 
เคียงรวมทั้งแสดง
ถึงความเป็นผู้น าใน
เร่ืองต่างๆ และมี
ผลการด าเนินการที่
ดีมาก 

แสดงถึงความเป็น
ผู้น าในวงการศึกษา
และเป็นระดับ
เทียบเคียงให้
สถาบันอื่นในหลาย
เร่ือง 

   40    

I ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบาง
เร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในหลาย
เร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาด และกระบวน 
การ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาดกระบวนการ
และแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งการคาด 
การณ์ผลการด าเนิน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และ
แผนปฏิบัติการ
รวมทั้งภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการ
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งานในอนาคตใน
บางเร่ืองด้วย 

ด าเนินงานใน
อนาคต 

   35    

ช่วง       

คะแนน   40    
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7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 หลักสูตร บริการทางการศึกษา บริการอ่ืนๆ 
 สภาพการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบ 
 ปัจจัยที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 

 1. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือได้รับการจด
สิทธิบัตรระดับต่างๆ มีสัดส่วนสูงขึ้น 

 2. ผลการด าเนินการโดยรวมสูงกว่าคู่เทียบ 
 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

 1. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยและจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังไม่สม่ าเสมอ 
 2.  
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LeTC
I 

1 2 3 4 5 6 

 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

Le ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบัน และ/หรือ
มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีใน
เร่ืองที่รายงานไว้ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันเพียงบาง
เร่ือง และเร่ิมมี
ระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีใน
บางเร่ือง 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีใน
บางเร่ืองที่ส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับ
ผลการด าเนินการที่ดี
ในเกือบทุกเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

Le มีการรายงานผล
การด าเนินการที่ดีถึงดี
เลิศในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของหัวข้อ
เป็นส่วนใหญ่ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็นส่วนใหญ ่

   40    

T ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทางลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของข้อมูล
บางเร่ือง บางเร่ือง
แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของข้อมูล
บางเร่ือง และ
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงนั้นมีแนวโน้ม
ที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่
ดีอย่างชัดเจนใน
เร่ืองต่างๆ ที่มี
ความ ส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเร่ืองส าคัญ
ที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบันไว้ได้เป็นส่วน
ใหญ่ 

สามารถรักษาแนว 
โน้มที่ดีไว้ได้อย่าง
ต่อเนื่องในเร่ือง
ส าคัญทุกเร่ืองที่จะ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

   40    

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

เร่ิมมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันในบาง
เร่ืองดี เมื่อเทียบ
กับตัวเปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบ
แนวโน้มและระดับ
ผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันเป็น
จ านวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัว
เปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบ 
เคียงรวมทั้งแสดง
ถึงความเป็นผู้น าใน
เร่ืองต่างๆ และมี
ผลการด าเนินการที่
ดีมาก 

แสดงถึงความเป็น
ผู้น าในวงการศึกษา
และเป็นระดับ
เทียบเคียงให้
สถาบันอื่นในหลาย
เร่ือง 

    50   

I ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบาง
เร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในหลาย
เร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาด และกระบวน 
การ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาดกระบวนการ
และแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งการคาด 
การณ์ผลการด าเนิน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และ
แผนปฏิบัติการ
รวมทั้งภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการ
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งานในอนาคตใน
บางเร่ืองด้วย 

ด าเนินงานใน
อนาคต 

   45    

ช่วง       

คะแนน   40    
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7.6 ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น า 
Key Factors 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 โครงสร้างองค์กรและระบบธรรมาภิบาล  การก ากับดูแลที่ดี 
 การด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ และข้อจ ากัดการให้บริการ 
 โครงสร้างองค์กรและระบบธรรมาภิบาล  การก ากับดูแลที่ดี 

 
 
หัวข้อ จุดแข็ง (Strength) 

- 1. - - - 
 2.  

 
หัวข้อ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

 1. ระดับความพึงพอใจต่อการท าหน้าที่ของผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะมีแนวโน้ม
ลดลง 

 2.  
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LeTC
I 

1 2 3 4 5 6 

 0-5 10-15-20-25 30-35-40-45 50-55-60-65 70-75-80-85 90-95-100 

Le ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบัน และ/หรือ
มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีใน
เร่ืองที่รายงานไว้ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันเพียงบาง
เร่ือง และเร่ิมมี
ระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีใน
บางเร่ือง 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีใน
บางเร่ืองที่ส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับ
ผลการด าเนินการที่ดี
ในเกือบทุกเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

Le มีการรายงานผล
การด าเนินการที่ดีถึงดี
เลิศในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของหัวข้อ
เป็นส่วนใหญ่ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็นส่วนใหญ ่

  10     

T ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทางลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของข้อมูล
บางเร่ือง บางเร่ือง
แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของข้อมูล
บางเร่ือง และ
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงนั้นมีแนวโน้ม
ที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่
ดีอย่างชัดเจนใน
เร่ืองต่างๆ ที่มี
ความ ส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเร่ืองส าคัญ
ที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบันไว้ได้เป็นส่วน
ใหญ่ 

สามารถรักษาแนว 
โน้มที่ดีไว้ได้อย่าง
ต่อเนื่องในเร่ือง
ส าคัญทุกเร่ืองที่จะ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

  15     

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

เร่ิมมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันในบาง
เร่ืองดี เมื่อเทียบ
กับตัวเปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบ
แนวโน้มและระดับ
ผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันเป็น
จ านวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัว
เปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบ 
เคียงรวมทั้งแสดง
ถึงความเป็นผู้น าใน
เร่ืองต่างๆ และมี
ผลการด าเนินการที่
ดีมาก 

แสดงถึงความเป็น
ผู้น าในวงการศึกษา
และเป็นระดับ
เทียบเคียงให้
สถาบันอื่นในหลาย
เร่ือง 

   30    

I ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบาง
เร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในหลาย
เร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาด และกระบวน 
การ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาดกระบวนการ
และแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งการคาด 
การณ์ผลการด าเนิน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และ
แผนปฏิบัติการ
รวมทั้งภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการ
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งานในอนาคตใน
บางเร่ืองด้วย 

ด าเนินงานใน
อนาคต 

  25     

ช่วง       

คะแนน  10     
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ผลรวมคะแนนประเมินตนเอง 
 

หัวข้อ คะแนนเต็ม Band ร้อยละที่ได้ คะแนนที่ได้ 
หมวด 1 การน าองค์การ 120    
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 70 2 20% 14 
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดขอบต่อสังคม 50 2 25% 12.5 
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 85    
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 40 2 25% 10 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ 45 2 20% 9 
หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้เรียน 85    
3.1 ความผูกพันของผู้เรียน 40 2 25% 10 
3.2 เสียงของผู้เรียน 45 2 20% 9 
หมวด 4 การวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ 90    
4.1 การวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุงผลการด าเนินการ 45 3 30% 13.5 
4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู ้ 45 3 30% 13.5 
หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 85    
5.1 ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 40 2 25% 11.25 
5.2 สภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน 45 2 20% 8 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 85    
6.1 การออกแบบระบบงาน 35 3 30% 10.5 
6.2 กระบวนการท างาน 50 3 30% 15 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 450    
7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 100 2 20% 20 
7.2 ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน 70 3 30% 21 
7.3 ด้านงบประมาณ การเงิน การตลาด 70 3 30% 21 
7.4 ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 70 3 40% 28 
7.5 ด้านประสิทธิผลขององค์การ 70 3 40% 28 
7.6 ด้านการน าองค์การ 70 2 10% 7 
คะแนนรวม 1000   261.25 
 




