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1. วัตถุประสงค์ แนวทาง และคณะกรรมการตรวจประเมิน
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินระดับการพัฒนาและศักยภาพของคณะ/สถาบันที่นาเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพื่อการ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผล
การดาเนินงานของคณะวิชา/สถาบัน ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ของคณะวิชา/สถาบันในภาพรวม

แนวทางที่ใช้ในการตรวจประเมิน
การตรวจประเมิ น ในครั้งนี้ เป็ น การตรวจประเมิน โดยใช้เกณฑ์ Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพอย่ า งก้ า วกระโดด ที่ ม าของเกณฑ์ คื อ Baldrige Education Criteria for
Performance Excellence เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการศึกษา และมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งใน
สหรั ฐ อเมริ ก า ออสเตรเลี ย สิ งค์ โปร์ ฮ่อ งกง รวมทั้ งประเทศไทย น าเกณฑ์ นี้ ไปใช้ เพื่ อ การพั ฒ นาตนเอง
นอกจากนี้ มีโปรแกรมเกี่ยวกับ ผลการดาเนิน การหรือความเป็น เลิศทางธุรกิจอยู่ป ระมาณ 100 โปรแกรม
ทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ของ Baldrige หรือเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันเป็นต้นแบบการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
คณะผู้ประเมิน ได้พิจารณาประเมินรายงานของคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาสู่ ความเป็ น เลิ ศ (EdPEx)โดยจั ดท ารายงานส่ ว นบุ ค คล (independent review workbook)
หลังจากนั้นจะมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน จัดทาแผนการเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อการยืนยันข้อมูลจาก
รายงาน และทารายงานสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา นาเสนอสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพือ่ พิจารณาตัดสินต่อไป

รายนามคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศาสตราจารย์บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รองศาสตราจารย์โชติชนะ วิไลลักขณา
แพทย์หญิงกฤชฐา จีระวงศ์พาณิช
นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์
นางสาวมนัสวี เชียะไชย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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2. บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme)
ก. Process Strength
 คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม โดยอาศัยสารสนเทศตามแนวทางของ PEST
analysis และ SWOT analysis เพื่อวิเคราะห์ปั จจัยภายนอกและภายใน ตลอดจนสถานภาพของ
องค์กรและความต้องการของบุ คลากรทุกคน รวมถึงการจัดท านโยบายส าหรั บ กรอบทิศทางการ
พัฒนาคณะ และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 4 ปี โดยมีแนวคิดหลัก ในการสร้างคนด้วยหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานสากล (AUN-QA) และเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ (MOU) และสร้ า งองค์ ค วามรู้ ในระดั บ
นานาชาติ ด้ ว ยการวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ และมี ผู้ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ า นต่ า งๆ โดยใช้
กระบวนการ EdPEx มาพั ฒ นาคณะ เพื่ อ น าผลที่ได้ มาใช้ การจั ด ท านโยบายระยะยาว 4 ปี ต่อ ไป
การดาเนินการดังกล่าวทาให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนสมรรถนะหลักของคณะฯ
 คณะฯ มีกระบวนการออกแบบหลักสูตร โดยพิจารณาถึง 1) ความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน และ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย 2) สมรรถนะหลั กและวิสั ยทั ศ น์ ของคณะ 3) ลั ก ษณะของหลั กสู ต รของคณะ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทาหน้าที่กากับ กาหนด
ทิศทาง ติดตาม บริห ารจั ดการ และน าเสนอต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการคณะ การมีกระบวนการ
ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการทางานเพื่อบรรลุพันธกิจ
 คณะฯ เริ่มมีวิธีการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ระบบความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศของศูน ย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อยืนยันตัวตนสาหรับการใช้งาน
ระบบสารสารสนเทศต่าง ๆ รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง ปลอดภัยและ
ใช้งาน และใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสให้ นักศึกษาและบุคลากร
ใช้งาน มีผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบารุงรักษา และปรับปรุงซอฟแวร์ให้ทันสมัย
และมี ขั้ น ตอนการด าเนิ น การแก้ ไ ขเมื่ อ มี เหตุ ขั ด ข้ อ ง ส ารวจข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ จ าเป็ น
การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการบรรลุตามพันธกิจของคณะฯ

ข. Process OFI
 คณะฯ ไม่ได้ระบุแผนปฏิบัติการทั้งแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวที่สาคัญ รวมถึงการจัดทากลยุทธ์
ที่กระตุ้นการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร ขาดการกาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และกรอบเวลาของ
ความสาเร็จของแต่ละแผนงานอย่างชัดเจน และสร้างความเชื่อมโยงของแผนงานดังกล่าวกับความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน
และด้านอื่นๆ และการวางแผนด้านขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลักของ
คณะอย่างเป็นระบบ เพื่อทาให้คณะสามารถดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 ไม่พบกระบวนการอย่างเป็นระบบในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ การควบคุม
ต้นทุน การพิจารณาลดรอบเวลา การควบคุมป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมถึงไม่พบ
กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคัดเลือกผู้ส่งมอบ การประเมินผลการ
ดาเนิ น การ การให้ ข้อ มูล ป้ อนกลั บ เพื่ อให้ เกิด การปรับ ปรุ งการด าเนิ น งานของผู้ ส่ งมอบ การขาด
กระบวนการดังกล่าว ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
การบรรลุผลของพันธกิจ และวิสัยทัศน์
 ไม่พบกระบวนการที่เป็นระบบในการการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตรากาลัง
ของบุคลากร การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ ความไม่ชัดเจนดังกล่าว
ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายของคณะที่กาหนดไว้
 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ กาหนดการจัดการความรู้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
สาคัญ ความรู้ส่ วนใหญ่ ที่คณะกาหนดไว้เป็ น ไปตามความต้องการของบุ คลากรที่เชื่อมโยงกับ การ
ปฏิบั ติงานและพัน ธกิจประจา การจัดการความรู้ภายใต้กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับ วิสั ยทัศน์ จะช่ วยให้
คณะฯ สามารถค้นหาความรู้สาคัญที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรและบุคลากรเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการในปัจจุบัน และมุ่งสู่เป้าหมายของวิสัยทัศน์ที่คณะกาหนดไว้

ค. Result Strength

 ผลลัพธ์การดาเนินการตามตัววัดหลายตัวของคณะฯ แนวโน้มที่ดี เช่นด้านการเรียนรู้และด้านบริการ
ที่มุ่งเน้น ผู้เรียนและลูกค้า เช่น ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
หลักสูตรภายใน 4 ปี (7.1-1), จานวนนั กศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ
จากหน่วยงานภายในและภายนอก (7.1-4), ร้อยละของกิจกรรมที่ส่ งเสริมประสบการณ์และทักษะ
ให้นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทางาน (7.1-5), ร้อยละของจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (7.1-6), ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะโบราณคดี
(7.2-4) ระดับความสาเร็จการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามเป้าหมาย (7.1-8), ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ ที่ ได้ รั บ รางวัล ระดับ ชาติ / นานาชาติ (7.1-10), จ านวนอาจารย์ และนั ก วิจั ย ที่ ไปน าเสนอ
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติ (7.1-11), คะแนนผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิช าการของอาจารย์ป ระจ า (7.1-13) ด้ านความพึ งพอใจและความไม่พึ งพอใจของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร (7.2-1) ระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะโบราณคดี (7.2-4) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณภาพของ
หลักสู ตร (7.2-5) ระดับ ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการสอนของอาจารย์ ระดับ ปริ ญ ญาตรี (7.2-8)
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ระดับปริญญาเอก (7.2-10) ระดับความพึงพอใจ
ต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (7.2-11) ระดั บ ความพึ งพอใจต่ อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (7.2-13) การมีผลลัพธ์ที่ดีดังกล่าวแสดงถึง
การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอื่น
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 คณะฯ มีผลลั พธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ดีกว่าปี ที่ผ่ านมา และมีแนวโน้ มที่ดีเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น
จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวนเงินงบประมาณเงินรายได้ จานวนเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา จานวนเงินทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าและหน่วยงานภายนอก จานวนเงินกองทุนวิจัยคณะ
โบราณคดี จ านวนเงิน สนั บ สนุ น วิจั ยที่ให้ อาจารย์ ไปน าเสนอผลงานต่างประเทศ และร้อยละของ
งบประมาณที่จัดสรรเพื่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นต้น อย่างไรก็ดี การนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ด้านรายจ่าย หรือเงินคงเหลือสุทธิหลังหักรายจ่าย อาจทาให้คณะฯ มั่นใจได้ว่ามีทรัพยากรที่เพียงพอ
ต่อการดาเนินงานของคณะฯ

ง. Result OFI
 ผลลัพธ์การดาเนิน การหลายตัว มีแนวโน้มผันผวนหรือลดลงเช่น ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ด้านกระบวนการ เช่น ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา ปริญญาตรี ปีที่ 1, ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรี
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี (7.1-2) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า เช่น ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (7.2-2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนา
ผลการเรี ยนรู้ (7.2-3) ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต คณะโบราณคดี (7.2-4) ระดั บ ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณภาพของการจัดการการเรียนการสอน (7.2-5) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณภาพของอาจารย์ในหลักสูตร (7.2-6) ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์ระดับปริญญาโท (7.2-9) ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท (7.2-12) และ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เช่น ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย
(7.3-1), จานวนเงินสนับสนุนวิจัยต่อคน (7.3-2) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เช่น ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับทุนวิจัย (7.3-1), จานวนเงินสนับสนุนวิจัยต่อคน (7.3-2) ด้านการนาองค์การและการกากับ
ดูแล เช่น เช่น ผลการประเมินคณบดี หั วหน้ าภาควิชาโบราณคดี หั วหน้ าภาควิช าประวัติศาสตร์
ศิลปะ หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
 คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ในหลายด้าน เช่น ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ ไม่พบ
ผลลัพธ์ตัววัดประสิทธิผลของกระบวนทางานด้านบริการกับลูกค้ากลุ่มอื่น และด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการทางานการบริการทางวิชาการ การวิจัย และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และผลลัพธ์ด้าน
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร คณะไม่ได้แสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับ ไม่พบ
ผลลั พธ์ด้านบรรยากาศการทางาน การดาเนิ น การด้านความผูกพัน ของบุ คลากร และการพัฒ นา
บุ คลากรและผู้น า ด้ า นการตลาด ไม่พบผลลั พ ธ์ของตัว วัดด้านตลาด พบเพียงผลลั พธ์ของข้อมู ล
เชิงเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่ไม่สะท้อนผลประกอบการด้านการตลาดของหลักสูตรและบริการ
 คณะฯ ยังขาดข้อมูลเชิงเปรียบเทียบสาคัญที่ช่วยยกระดับคณะสู่นานาชาติ การศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ดาเนิ น งานของสถาบั น ที่มีพั น ธกิจคล้ายคลึ งกัน ระดับ นานาชาติ (QS World Ranking) จะช่วยให้
คณะฯ สามารถปรับปรุงการดาเนินการเพื่อก้าวสู่องค์กรระดับนานาชาติตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
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3. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวข้อ
หมวดที่ 1 การนาองค์การ
1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม โดยอาศัยสารสนเทศตามแนวทางของ PEST
analysis และ SWOT analysis เพื่อวิเคราะห์ปั จจัยภายนอกและภายใน ตลอดจนสถานภาพของ
องค์กรและความต้องการของบุคลากรทุกคน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งคณะ และได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลต่อความตระหนักรู้และเข้าใจในทิศทางองค์กรร่วมกันระหว่าง
ผู้นาระดับสูงและบุคลากร
 คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการจัดทานโยบายสาหรับกรอบทิศทางการพัฒนาคณะ และแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว 4 ปี โดยมี แ นวคิ ด หลั ก (รู ป ที่ 3) ในการสร้ า งคนด้ ว ยหลั ก สู ต รที่ ได้ ม าตรฐานสากล
(AUN-QA) และเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) และสร้างองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ ด้วยการวิจัย
และการบริการวิชาการ และมีผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ ดังรูปที่ 4 มีการใช้กระบวนการ EdPEx
มาพัฒ นาคณะ เพื่อนาผลที่ได้มาใช้การจัดทานโยบายระยะยาว 4 ปีต่อไป การดาเนินการดังกล่าว
ทาให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนสมรรถนะหลักของคณะฯ
 คณะฯ เริ่มมีกระบวนการในการสื่อสารและสร้างความผูกพัน โดยกาหนดกลุ่มของการสื่อสารออกเป็น
3 กลุ่ม คือ บุคลากรภายในของคณะฯ นักศึกษาของคณะฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกคณะฯ
ดังแสดงในตารางที่ 9 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดาเนินการตามวิสันทัศน์ของคณะฯ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ไม่พบกระบวนการอย่างเป็นระบบในการที่ผู้นาระดับสูงสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ทาให้
ต้องถือปฏิบั ติต่อพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม เช่น กระบวนการส่ งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม ซึ่งอาจส่งผลต่อการบรรลุความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านการสร้าง
จิตสานึกให้บุคลากรและนักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม
 ไม่ชัดเจนว่าผู้นาระดับสูงมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการสร้างสถาบันที่ประสบความสาเร็จทั้งระยะสั้น
และระยะยาว เช่ น การสร้ างสภาพแวดล้ อมเพื่ อให้ คณะฯ บรรลุ ผ ลตามพั นธกิ จและปรั บ ปรุ งผล
การดาเนินการให้โดดเด่นเป็นไปตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรผ่าน
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่เอื้อประโยชน์และความผูกพันต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ
 ไม่ชัดเจนถึงการดาเนินการของผู้นาระดับสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการที่ทาให้บรรลุพันธกิจ การมุ่งเน้น
ปฏิบัติเพื่อกากับ ติดตาม การปรับปรุงผลดาเนินการ การกาหนดเรื่องที่จาเป็นต้องทา และการตั้ง
ความคาดหวังต่อผลการดาเนินการของคณะฯ การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการดาเนินการ
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ เริ่ม มีก ระบวนการในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ ถูก ต้องตามกฎหมาย การปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บ
โดยคณะมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน สอดแทรก ประเด็นการปฏิบัติ
ทั้งด้านจริยธรรมและกฎหมาย เช่น หลักจริยธรรมของนักโบราณคดี ในการดาเนินงาน ข้อกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุโบราณสถาน หรือ ข้อกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพทางด้านศิลปวัฒ นธรรม ด้านการวิจัย ได้ดาเนิ นการเปิ ดคลิ นิกวิจัย โดยการนาอาจารย์ผู้ มี
ประสบการณ์ สู ง มาเป็ น พี่ เลี้ยงคอยกากับ และให้ ข้อเสนอแนะการทาวิจัยที่ถูกต้องตามจริยธรรม
การวิ จั ย แนวทางการเผยแพร่ ผ ลการ ด้ า นการบริ ก าร ให้ ต ระหนั ก และค านึ ก ถึ ง การเป็ น
สถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งให้แก่สังคม แนะนา และให้ความรู้แก่สังคม การมีกระบวนการดังกล่าว
สนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ด้านการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
 คณะฯ มีแนวทางในการดาเนินการเพื่อความผาสุกของชุมชน โดยเน้นความโดดเด่นในด้านการศึกษา
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศ และตั้งเป้าหมายและแผน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
และทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม ที่เน้น ดาเนินงานโครงการมีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ผลักดัน
พัฒนาการดาเนินงานโครงการที่ก่ อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ กาหนดพื้นที่
รอบที่ตั้งของมหาวิทยาลัย (Area Base) ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ รอบรัตนโกสินทร์ (บริเวณที่ตั้งวังท่าพระ)
และภู มิภ าคตะวัน ตก (วิท ยาเขตนครปฐม และเพชรบุ รี ) และมุ่งเน้ น การน าองค์ค วามรู้ ท างด้ าน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษา และศิลปวัฒ นธรรม มาสืบสานอนุรักษ์วัฒ นธรรม ต่อยอด
สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม และ พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนให้ ดียิ่ งขึ้น เพื่ อสร้างคุณ ค่ าร่ว มกับ ชุมชน อย่ างยั่ งยื น การดาเนาการดังกล่ าวจะช่ว ย
ส่งเสริมสมรรถนะหลักของคณะฯ
 คณะฯ มีกระบวนการในการสนับสนุนชมชน โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
ในคณะโบราณคดีเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน เช่น โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมชุมชน
ท่าฉลอมและริมฝั่งมหาชัย และ โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง เพื่อการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และ สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถให้กับ
ชุมชน การดาเนาการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะหลักของคณะฯ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ไม่ ชั ด เจนว่ า ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ด าเนิ น การอย่ า งไรด้ ว ยตนเอง ในการก ากั บ และทบทวนผลการ
ดาเนินงานขององค์กร ทั้งด้านการภาระรับผิดชอบในการกระทาของผู้นาระดับสูง ความรับผิดชอบต่อ
กลยุ ท ธ์ ด้ า นการเงิ น ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น การ การสรรหาคณะกรรมการบริ ห ารคณะ
การดาเนิน การตามกฎ ระเบียบที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก และการปกป้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้
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เกิดผลลัพธ์ด้านกากับองค์กรเป็นไปในทิศทางที่คณะฯ กาหนดไว้ และได้รับความเชื่อมั่นจากบุคลากร
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ไม่พบกระบวนการอย่างเป็นระบบในการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นาระดับสูง และ
ใช้ผลการประเมินจากตัวชี้วัดเหล่านี้ในการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร และใช้ผลการประเมินนี้
ไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของผู้นาแต่ละคน การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บรรลุผลสาเร็จ
ในการกากับดูแลองค์กรให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
 ไม่พบกระบวนการอย่างเป็นระบบและตัววัดหรือตัวบ่งชี้หลัก ที่ใช้ในการส่งเสริมและกากับดูแลให้มี
พฤติกรรมที่มีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการกากับดูแลทั่วทั้งคณะฯ รวมถึงวิธีการในการติดตามผล
การดาเนินการ การขาดกระบวนการดังกล่าวอาจส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของคณะฯ

หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์ ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ เริ่ มมี กระบวนการวางแผนเชิ งกลยุ ทธ์ โดยใช้ หลั กการมีส่ วนร่ วมของประชาคมทุ กภาคส่ วน
กระบวนการจั ดท าแผนกลยุ ทธ์ มี 5 ขั้ นตอน (รู ปที่ 2) มี การประเมิ นสภาพแวดล้ อมทั้ งภายในและ
ภายนอกด้ วยเครื่ องมือ PEST และ SWOT ร่ วมกับการใช้ สมรรถนะหลั กของคณะ กาหนดเป็ นแผน
กลยุ ทธ์ระยะสั้นและระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งการดาเนิ นการดังกล่าวภายใต้สารสนเทศ
จะทาให้คณะสามารถกาหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการได้อย่างมีทิศทางภายใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 คณะฯ เริ่ ม มีการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมู ล โดยใช้เครื่ องมื อ PEST และ SWOT และจั ดล าดั บ
ความสาคัญของ SWOT เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศมาประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม
การด าเนิ น การที่ เป็ น ระบบและให้ ความส าคั ญ ต่ อ สารสนเทศที่ ส าคั ญ จะท าให้ ได้ แผนกลยุ ท ธ์ ที่
สนั บ สนุ น ความส าเร็ จ ของวิสั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของคณะ เช่ น สารสนเทศที่ ส่ งผลต่ อ การบรรลุ
วิสัยทัศน์ในการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (ลาดับการแข่งขันและคู่เทียบในระดับนานาชาติ )
เป็นต้น
 คณะฯ เริ่มมีการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน (ตารางที่ 12) โดยมีกรอบ
ระยะเวลา 4 ปี และมีการกาหนดมาตรการ ตัวชี้วัด และผู้รั บ ผิดชอบ อย่างไรก็ตาม การกาหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ดี ควรใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้คณะบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของ
พันธกิจตามที่กาหนด
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ไม่พบกระบวนการอย่างเป็นระบบในการจัดทากลยุทธ์ที่กระตุ้นการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร
การขาดกระบวนการดังกล่าว อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ
และขาดโอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตผลใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ
และลูกค้าส่วนอื่น ๆ ตามค่านิยมที่คณะฯ กาหนด คือ CREATIVITY
 ไม่ชัดเจนถึงวิธีการกาหนดระบบงานที่สาคัญ ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุนของคณะฯ
การกาหนดระบบงานที่สาคัญ อย่างเป็ นระบบ จะช่วยเกื้อหนุ นให้ การดาเนิ นงานของระบบปฏิบั ติ
การในหมวด 6 สอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ต ามแผนพั ฒ นาคณะ ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2561-2565) (ตารางที่ 12) และการบรรลุตามเป้าหมายที่คณะฯ คาดการณ์ไว้
 ไม่ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ได้สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลาย
ในสถาบัน ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรกันเองได้ การดาเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การจั ดล าดั บความส าคั ญ การใช้ balanced score card เป็ นต้ น จะส่ งผลให้ การจั ดสรรทรั พยากร
เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความสาเร็จโดยรวมของคณะฯ
2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ เริ่มมีกระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบั ติการไปสู่การปฏิบัติ กาหนดให้ผู้รับ ผิดชอบตามแผน
ยุทธศาสตร์จัดทาโครงการต่างๆ บรรจุในแผนปฏิบัติการประจาปี โดยมีขั้นตอนนาเสนอโครงการผ่าน
ที่ประชุมกรรมการบริหารภาควิชา คณะอนุกรรมการนโยบายแต่ละด้าน ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
บริหารคณะ ตามลาดับ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ มีการกาหนดให้รายงานผลการดาเนินงาน
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องทุก 4 เดือน การมีกระบวนการดังกล่าวจะทาให้คณะฯ สามารถบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่คณะฯ กาหนด
 คณะฯ เริ่มมีการคาดการณ์ผลการดาเนินการของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่สาคัญ โดยใช้ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาในรอบ 4 ปีและรอบปีที่ผ่านมา มากาหนดเป็นค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี
ตามตารางที่ 12
 คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการในกรณีที่มีสถานการณ์บังคับ โครงการมีปัญหา
หรือมีสถานการณ์เร่งด่วน โดยมีคณะกรรมการบริหารติดตามผลการดาเนินงานทุก 4 เดือน ทาให้
สามารถปรับเปลี่ยนแผนและนาแผนใหม่ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว คณะมีวิธีการปรับแผนกระทันหัน
สาหรับโครงการที่มีปัญหา หรือมีสถานการณ์เร่งด่วนได้ 2 รูปแบบ คือ แจ้งเวียน และการประชุม
วาระพิเศษ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ไม่พบแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ ของคณะอย่างเป็นระบบ เพื่อทาให้
มั่นใจได้ว่าทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ มีพร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร์จนประสบความสาเร็จ และบรรลุภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่งอาจใช้กระบวนการต่างๆ เช่น
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การมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร การจัดลาดับความสาคัญ เป็นต้น การมีกระบวนการดังกล่าว จะช่วย
ให้คณะฯ สามารถประเมินความมั่นคงด้านการเงินของการดาเนินการในปัจจุบัน และแนวโน้มของ
สถานะการเงินและความเสี่ยงที่อาจเป็นผลจากแผนงานใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ
 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ได้มี การวางแผนด้านขีดความสามารถของบุ คลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ งส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับการสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การระยะสั้นและระยะยาว เช่น คณะมีเป้าหมายเพิ่มจานวนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ระดับนานาชาติ แต่ไม่พบแผนพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนขีดความสามารถด้านการ
วิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน เป็นต้น พบเพียงแผนอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตรากาลังของบุคลากร เช่น
การทดแทนการเกษียณอายุ เป็นต้น การวิเคราะห์ขีดความสามารถที่ต้องการในปัจจุบันและอนาคต
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ จะช่วยให้เกิ ดการวางแผนพัฒ นาบุคลากรอย่างมีทิศทาง
สามารถสนับสนุนคณะให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
 ไม่พบกระบวนการอย่างเป็นระบบในการกาหนดตัววัดผลการดาเนินงาน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการ
ติ ด ตามผลส าเร็ จ และประสิ ท ธิ ผ ลของแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะ การขาด
กระบวนการดังกล่ าวอาจส่งผลต่อความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ มีแนวทางในการรับฟังผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีช่องทางการรับฟังที่หลากหลาย ความถี่
และผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ว ยวิธีที่ ห ลากหลายช่ องทาง (ตาราง 13) มี การเพิ่ ม ช่อ งทางสื่ อสั งคมออนไลน์
การสอบถามข้อมูลเชิงคุณภาพ (รูปที่ 6) (รูปที่ 7) การมีกระบวนการดังกล่าวสนับสนุนคณะฯ ในการ
พัฒนาหลักสูตรและบริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนที่สาคัญได้
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 การรับฟังเสียงลูกค้าของคณะฯ ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่รายงานไว้
ใน ตารางที่ 6 ของโครงสร้างองค์การ อันประกอบด้วยผู้ให้ทุน ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ ผู้ปกครอง ผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต และศิ ษ ย์ เ ก่ า การฟั ง เสี ย งลู ก ค้ า ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม จะช่ ว ยให้ ค ณะฯ ด าเนิ น การหรื อ
จั ดกระบวนการที่ ส ามารถตอบสนองต่ อความต้ องการและความคาดหวังของลู กค้ าเหล่ านั้ น ตาม
ทิศทางวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่กาหนดไว้
 ไม่พบกระบวนการอย่างเป็นระบบในการรับ ฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี เช่นนั กเรียนระดับ
มัธยมและผู้ที่มีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อ ผู้ที่จะใช้บริการวิชาการ หรืออยากร่วมทางานวิจัยกับ
คณะฯ การขาดกระบวนการดังกล่าวอาจส่งผลต่อความท้าทายในการสร้างรายได้ให้กับคณะฯ
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 คณะฯ มีวิธีการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ เรียนและลู กค้ากลุ่ มอื่น ผ่ านช่องทางต่างๆ เช่น การ
พูดคุยโดยตรง สื่อออนไลน์ การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ แบบประเมิน แบบสารวจ และ
เรื่องร้องเรียน แยกตามกลุ่มลูกค้า แต่ยังไม่พบกระบวนการที่เป็นระบบ เช่น ผู้รับผิดชอบ ความถี่ของ
การเก็บข้อมูล รวมทั้งขาดวิธีการประเมินและวิเคราะห์ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ซึ่งผลการ
ประเมินที่ครอบคลุมดังกล่าว จะทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่นาไปใช้ตอบสนองให้เกินความคาดหวัง
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อรักษาความผูกพันในระยะยาว
 ไม่พบว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างเป็นระบบในรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ลู ก ค้ากลุ่ ม อื่ น ที่ เปรี ย บเที ย บกั บ คู่แ ข่ง เช่น สถาบั น คู่ แข่ งที่ มี ส่ ว นแบ่ งการตลาดกั บ ผู้ เรี ยน ลู ก ค้ า
ด้านวิจัย ลูกค้าด้านบริการวิชาการ การกาหนดคู่แข่งที่ชัดเจนช่วยให้สถาบันจัดการกับความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ได้
3.2 ความผูกพันของลูกค้า ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ จัดให้มีระบบสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยช่องทางการ
สื่ อ สาร แนวทางและวิธีก ารสนั บ สนุ น เข้าถึ งหลั กสู ต รที่ ห ลากหลาย อาทิ เช่น การใช้ Facebook
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เวบไซต์ ข องคณะฯ และบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ การจั ด บริ ก ารดั งกล่ าวช่ ว ยให้
การสื่อสารกับคณะฯ ในสารสนเทศที่จาเป็นของหลักสูตรและกิจกรรมของคณะฯ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ
ทั้งด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ การนาสารสนเทศมากาหนดหลักสูตร/บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า การมีกระบวนการดังกล่าวช่วยตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 ไม่พบกระบวนการอย่างเป็นระบบในการกาหนดความต้องการหลักในการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่นและการถ่ายทอดความต้องการดังกล่าวไปสู่ทุกคนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติ
การขาดกระบวนการดังกล่าวอาจส่งผลต่อการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้เรียน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ไม่พบว่าคณะฯ มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการกาหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้าและส่วนตลาด เช่น คณะฯ
จาแนกกลุ่มผู้เรียนตามลักษณะสมรรถนะหลักของสาขาวิชา คือ กลุ่มด้านวัฒนธรรม และกลุ่มด้าน
ภาษา ซึ่ ง ไม่ ต รงกั บ การจ าแนกผู้ เรี ย นใน OP ที่ จ าแนกเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี และ
บั ณ ฑิตศึกษา (ไทยและต่างชาติ ) ส่ วนลู กค้ากลุ่ มอื่น คณะกาหนดจากลั กษณะการให้ บ ริการ เป็ น
บริการแบบให้เปล่ากับการบริการแบบหารายได้ ซึ่งใน OP จาแนกเป็น ผู้ให้ทุน ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ
นอกจากนี้ ยังไม่พบการนาสารสนเทศมากาหนดหลักสูตร/บริการในปัจจุบันและอนาคต การขาด
กระบวนการดังกล่ าวอาจส่งผลต่อการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ ผู้เรียน
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ของคณะฯ กับผู้เรียน นอกเหนือจากการสื่อสาร และระบบอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษา ยั ง ไม่ ชั ด เจนว่ า สามารถสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เรี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ างไร
การด าเนิ น การดั งกล่ าวมีค วามแตกต่ างกัน ระหว่างกลุ่ ม ลู กค้ า วิธีการ รวมถึงการรวบรวมข้อ มู ล
สารสนเทศที่ใช้ในการประเมิน ระบบการจัดความสั มพัน ธ์ช่ว ยบ่ งชี้ผ ลการดาเนิ นการด้านส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ของคณะฯ
 ถึงแม้ว่าคณะฯ มีการรับฟังข้อร้องเรียนจากหลายช่องทาง แต่คณะฯ ยังไม่มีวิธีการจัดการข้อร้องเรียน
อย่างเป็นระบบหรือมีการแก้ไขข้อร้องเรียนได้อย่างทั นท่วงทีหรือมีประสิทธิผล อาทิเช่น การกาหนด
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ขั้นตอนและวิธีการจัดการข้อร้องเรียน การป้อนกลับข้อมูลที่ได้รับการแก้ไข
และการประเมินวิธีการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการที่เป็นระบบทาให้เกิดความ
เชื่อมั่น เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการเลือกข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ
จากภายในมหาวิทยาลัย คือ ผลการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของคณบดี และ SAR
ของคณะอื่ น และข้ อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บจากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย คื อ คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามที่กาหนดไว้ใน OP
โดยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ด้าน จากระบบ CHE QA ONLINE และระบบสารสนเทศของ สกอ.
 คณะฯ เริ่ ม มีก ารน าข้อ มูล สารสนเทศของผู้ เรี ย นและลู ก ค้ากลุ่ มอื่ น ทั้ งปั จ จุ บั น และอนาคต ไปใช้
ประโยชน์ในการจัดทาแผนงานต่าง ๆ ของคณะฯ ตามตารางที่ 16 เช่น อันดับการเลือกของนั กเรียน
ชั้ น ม.6 ความพึ งพอใจและไม่ พึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษา ผลส ารวจความต้ อ งการของชุ ม ชน ข้ อ มู ล
สารสนเทศของแหล่งทุน วิจั ย เป็ น ต้น โดยมีผู้ รับ ผิดชอบในการดาเนิ น การ การใช้ส ารสนเทศของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ จะช่วยให้คณะฯ สามารถสร้างนวัตกรรม และปรับปรุงระบบปฏิบัติการ
ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้าได้ดีขึ้น
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการเลือก รวบรวม ตัววัด เพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานประจาวัน
และผลการดาเนิน งานโดยรวมขององค์กร การกาหนดการติดตามตัว วัดทุกตัวภายใต้กรอบเวลา
เดียวกัน คือ 4 เดือน ไม่อาจตอบสนองต่อการปฏิบัติงานประจาวันที่ส่งมอบบริการให้กับลูกค้าได้
การกาหนดตัววัดสาคัญทั้งระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ รวมถึงกรอบเวลาที่เหมาะสมในการใช้
ตัววัดสารสนเทศเหล่านั้น จะช่วยให้คณะฯ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ประจาวัน ได้อย่างทันท่วงที และสามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อให้เกิดสารสนเทศที่ใช้ในการปรับ ปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของคณะฯ
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 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีระบบการวัดผลการดาเนินการที่สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกคณะที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว หรื อ ที่ ไม่ ได้ ค าดคิ ด การมี ก ระบวนการดั ง กล่ า ว เช่ น
การกาหนดความถี่ในการวัดผลให้เร็วกว่ารอบระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ หรือ วัดอย่าง real-time
จะทาให้สามารถปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือแผนการดาเนินงานได้อย่างทันท่วงที ส่งผลต่อ
ความสาเร็จขององค์กร
 ไม่พบแนวทางการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงานและขีดความสามารถของคณะอย่างเป็นระบบ
มีเพียงผู้รับผิดชอบ คือ อนุกรรมการชุดย่อยที่เสนอคณะกรรมการบริหาร ทุก 4 เดือน และ 1 ปี การมี
กระบวนการดั งกล่ าว จะช่ วยให้ คณะสามารถประเมิ น และปรั บ ปรุ งผลการด าเนิ น งานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์
 ไม่ พ บกระบวนการอย่ า งเป็ น ระบบในการปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น งาน วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
การคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม การมี
กระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้ คณะฯ เกิดการพั ฒ นากระบวนการทางาน ส่งผลต่อ ความสามารถ
ในการแข่งขัน และบรรลุความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการจัดการความรู้ภายในองค์กร ตามรูปที่ 8 โดยมีการกาหนดประเด็นความรู้
การจัดลาดับความสาคัญ มีผู้รับผิดชอบและดาเนินการเพื่อให้ได้องค์ความรู้ รวมถึงการจัดทาแผนการ
จั ดการองค์ ความรู้ (KM action plan) อย่ างไรก็ ต าม คณะฯ ควรพิ จารณาประเด็ นความรู้ ที่ ช่ ว ย
ผลักดันองค์กรสู่วิสัยทัศน์และบรรลุความสาเร็จตามพันธกิจของคณะฯ
 คณะฯ เริ่มมีวิธีการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ระบบความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศของศูน ย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อยืนยันตัวตนสาหรับการใช้งาน
ระบบสารสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิท ยาลั ย เช่น ระบบ Authentication system การสื บ ค้ น
ฐานข้อมูลผ่านการ lock in ในระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย การกาหนดลาดับการเข้าถึงข้อมูล
ด้านการเงิน ระบบการสารองข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลกลางของคณะฯ ใน cloud stage ของ Google
drive การจากัดผู้ เข้าถึงข้อมูล เบื้ องต้น เฉพาะผู้ ที่ใช้ระบบบั ญ ชีผู้ใช้งานแบบ single sign-on จาก
Silpakorn portal การใช้ระบบความปลอดภัยดังกล่าว สามารถรักษาความลับและการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศที่อ่อนไหวได้ในระดับหนึ่ง
 คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการดาเนินการให้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง ปลอดภัย
และใช้ งานง่ าย เช่ น ใช้ ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศ ฮาร์ ด แวร์ ซอฟแวร์ ที่ ถู ก ต้ อ งตามลิ ข สิ ท ธิ์ และ
มีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสให้นักศึกษาและบุคลากรใช้งาน มีผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บารุงรักษา และปรับ ปรุงซอฟแวร์ให้ ทัน สมัย และมีขั้น ตอนการดาเนิ นการแก้ไขเมื่อมีเหตุขัดข้อง
สารวจข้อมูลและ สารสนเทศที่จาเป็น การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยส่ งเสริมการบรรลุตามพันธกิจ
ของคณะฯ
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ยังไม่พบแนวทางอย่างเป็นระบบเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในการวิถีปฏิบัติงานของคณะฯ
เช่น การส่งเสริมให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ กระบวนการอย่างเป็นระบบในการพัฒนางาน หรือนวัตกรรม
ด้วยการจัด การความรู้ เป็น ต้น การทาให้ กระบวนการเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในการวิถีป ฏิบัติงานของ
คณะฯ จะช่วยปรับปรุงกระบวนทางาน และการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ไม่พบว่าคณะฯ มีระบบทวนสอบและบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อมูลสารสนเทศ มีความแม่นยา ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงผลการดาเนินงานของคณะฯ
 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบที่
พร้อมใช้งาน หรือใช้งานได้อย่างทันการ สาหรับผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น การมี
กระบวนการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการดาเนินการตามพันธกิจต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
 คณะฯ ยังไม่แสดงวิธีการที่ชัดเจนที่ทาให้ มั่น ใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ รวมทั้งข้อมูลและ
สารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉินได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งต่อความต้องการของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล

หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
5.1 สภาพแวดล้อมในการทางาน ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ มีกระบวนการในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรใหม่ตามแผนทุกระยะ 5 ปี และ
มี ก ารก าหนดขั้ น ตอนการสรรหาบุ ค ลากรดั งแสดงในหน้ า CPE-32 และบุ ค ลากรใหม่ ได้ รั บ การ
ปฐมนิ เทศ มอบหมายภาระงานและต่ อ สั ญ ญาจ้ า งตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหน้ า CPE-33
กระบวนการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใหม่ให้สมรรถนะตามที่ต้องการเพื่อบรรลุพันธกิจ
ของคณะฯ
 คณะฯ มีแนวทางในการจั ดสวัส ดิการและสิ ทธิป ระโยชน์ ให้ แก่บุ คลากรทุ กกลุ่ ม ตามตารางที่ 20
(CPE-34) การมอบสวัส ดิ ก ารและสิ ท ธิป ระโยชน์ เหล่ านั้ น กั บ บุ ค ลากร จะช่ว ยส่ งเสริ ม ขวั ญ และ
กาลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจของคณะฯ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ไม่พบกระบวนการที่เป็นระบบในการการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ของบุคลากรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ การประเมินประเด็นดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบ จะส่ งผลให้ ค ณะฯ สามารถจั ด สรรอั ต ราก าลั งและพั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร
เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ดาเนินการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อให้คณะฯ บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้ า หมายตามตั ว วั ด ยุ ท ธศาสตร์ แ ละวิ สั ย ทั ศ น์ ผ่ า น Key Performance Indicators (KPIs)
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เป็นรายบุคคล ความไม่ชัดเจนดังกล่าวส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมาย
ของคณะฯ ที่กาหนดไว้
 ไม่ พ บกระบวนการที่ เ ป็ น ระบบในการเตรี ย มบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มรั บ ต่ อ ความต้ อ งการด้ า นขี ด
ความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป การขาดกระบวนการดังกล่าวอาจส่งผลต่อการ
ตอบสนองต่อ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ
 ไม่ พ บกระบวนการที่ เป็ น ระบบในการดาเนิ น การเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่าสถานที่ ท างานมี สุ ข ภาวะ ความ
ปลอดภั ย และมี ค วามสะดวกในการท างาน โดยมี ก ารก าหนดเป้ า ประสงค์ และต้ ว ชี้ วัด การขาด
กระบวนการดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรของคณะฯ
5.2 ความผูกพันของบุคลากร ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ มีวิธีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ครอบครัวโบราณคดี หมายถึง การสร้างความผูกพัน
แบบเครื อ ญาติ ที่ มี ลั ก ษณะการสื่ อ สารที่ เปิ ด กว้ า งทั้ ง อย่ า งเป็ น ทางการและไม่ เป็ น ทางการ
เพื่อขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร ส่งผลให้เกิดผลการดาเนินการของคณะฯ ที่โดดเด่น
 คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการค้นหาและกาหนดปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน ดังตารางที่ 4 ในโครงร่าง
องค์กร โดยการจาแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่ม เพื่อการสื่อสาร การจัดสวัสดิการ และการสนับสนุน
ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม เช่น การจัดทาแผนเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การสนับสนุน
การศึกษาต่อระดับ ปริญ ญาเอกในกลุ่ มวุฒิ การศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างความผู กพัน กับ
บุคลากร ซึ่งสามารถสร้างความผูกพันของบุคลากรกับคณะฯ และเกิดความมุ่งมั่นในการสนับสนุน
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของคณะฯ
 คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการประเมินความผูกพัน โดยการใช้แบบสอบถาม มีผู้รับผิดชอบ มีวงรอบการ
ประเมิน ปีละ 1 ครั้ง และแยกตามกลุ่มบุคลากร การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คณะฯ มีสารสนเทศ
สาหรับการปรัปปรุงวิธีการสร้างความผูกพันที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ไม่พบกระบวนการอย่างเป็นระบบในการประเมินความผูกพัน การขาดกระบวนการดังกล่าวอาจส่งผล
ต่อการปรับปรุงกระบวนการที่ตอบสนองต่อความผูกพันของบุคลากร
 ไม่พบกระบวนการอย่างเป็นระบบในการจัดการผลการดาเนินงานเพื่อตอบสนองการมุ่งเน้นการบรรลุ
แผนปฏิ บั ติก ารของคณะฯ รวมถึ งการบริ ห ารค่าตอบแทน การให้ ร างวัล ยกย่ อ งชมเชย การขาด
กระบวนการดังกล่าวอาจส่งผลต่อการสร้างผลงานที่โดดเด่นที่สอดคล้องกับความท้าทายและโอกาส
เชิงกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างความผูกพันกับบุคลากร
 ไม่ พ บรายงานระบบการพั ฒ นาบุ ค ลากรและผู้ น า ซึ่ ง ครอบคลุ ม ระบบการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
ประสิทธิผ ลของการเรียนรู้และพัฒ นา และความก้าวหน้ าในหน้าที่การงานของบุ คลากรและผู้ น า
การขาดระบบดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒ นาบุคลากรให้มีขีดความสามารถตามสมรรถนะ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ
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หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางาน ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ มีกระบวนการออกแบบหลักสูตร การบริการด้านการวิจัยและบริการทางวิชาการ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ บัณฑิตศึกษา คณะอนุกรรมการด้านการ
บริการวิจั ยและด้านบริการวิชาการ ทาหน้ าที่กากับ กาหนดทิศทาง ติดตาม บริห ารจัดการ และ
น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการคณะ การมีก ระบวนการดังกล่ าวจะช่ ว ยส่ งเสริ ม การท างาน
เพื่อบรรลุพันธกิจ
 คณะฯ มีกระบวนการออกแบบหลักสูตร โดยพิจารณาถึง 1) ความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) สมรรถนะหลักและวิสัยทัศน์ของคณะ 3) ลักษณะของหลักสูตรของคณะ การมี
กระบวนการออกแบบหลั กสู ตรจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะหลักของคณะเพื่ อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ของ
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีกระบวนการการออกแบบและกระบวนการทางานสาคัญของการบริการด้านการ
วิจัยและด้านบริการทางวิชาการ การขาดกระบวนการดังกล่าวส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจของคณะฯ
 ไม่พบกระบวนการอย่ างเป็ นระบบในการน ากระบวนการไปสู่ การปฏิ บั ติงานประจ าวัน การกาหนด
ตัววัดผลการดาเนิ นงาน และตัววัดในกระบวนการ การขาดกระบวนการดั งกล่ าว อาจส่ งผลต่อการ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ ความคาดหวั งของผู้ เรี ย น ลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
การปรับปรุงกระบวนการและประสิทธิผลของระบบงาน
 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีกระบวนการกาหนดกระบวนการสนับสนุนสาคัญต่อกระบวนการทางานหลัก
รวมถึงข้อกาหนดและตัววัดผลการปฏิบัติงานประจาวัน การขาดกระบวนการดังกล่าว อาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ
 ไม่พบกระบวนการอย่างเป็นระบบในการปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการเพื่อเพิ่มการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน ปรับ ปรุ งผลการดาเนิ น การ การเสริมสร้างสมรรถนะหลั ก รวมถึงการลดความ
แปรปรวนของผลการดาเนิน การ การขาดกระบวนการดังกล่าว อาจส่งผลต่อการตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 คณะฯ ยั งขาดระบบการจั ด การด้านนวัต กรรม ซึ่งส่ งเสริ ม ให้ เกิด การจั ดการกระบวนการใหม่ ๆ
ที่ อ าศั ย สมรรถนะหลั ก การขาดระบบดั ง กล่ า วอาจส่ ง ผลต่ อ ความท้ า ทายเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
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6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ มี กระบวนการในการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภั ยในอาคาร และความปลอดภั ยของ
รถยนต์ การมีระบบดังกล่าว จะตอบสนองต่อความมั่นใจและความคาดหวังด้านความปลอดภัยของ
บุคลากร ผู้เรียนที่ใช้บริการ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ไม่พบกระบวนการอย่างเป็นระบบในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ การควบคุม
ต้นทุน การพิจารณาลดรอบเวลา การควบคุมป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบจะช่วยให้คณะสามารถตอบสนองต่อการปรับปรุงผลการดาเนินงาน ความต้องการ
ความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้า
 ไม่พบกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคัดเลือกผู้ส่งมอบ การประเมินผล
การดาเนินการ การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้เกิดการปรับปรุงการดาเนินงานของผู้ส่งมอบ การขาด
กระบวนการดังกล่าว ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
การบรรลุผลของพันธกิจ และวิสัยทัศน์
 ไม่ พ บกระบวนการอย่ างเป็ น ระบบในการเตรี ย มพร้ อ มต่ อ ภาวะฉุ ก เฉิ น และระบบการกู้ คื น ของ
ระบบปฏิบัติการ เช่น แผนรองรับอัคคีภัย เป็นต้น การขาดกระบวนการดังกล่าวย่อมส่งผลต่อความ
ต่อเนื่องของการดาเนินการตามพันธกิจของคณะฯ

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ ระดับการประเมิน (band) =2
STRENGTHS
 ผลลัพธ์การดาเนินการตามตัววัดด้านการเรียนรู้และด้านบริการที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ามีแนวโน้ม
ที่ดี ได้แก่ ร้อยละของนั กศึกษาปริญ ญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสู ตรภายใน 4 ปี
(7.1-1), จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก (7.1-4), ร้ อยละของกิจกรรมที่ส่ งเสริม ประสบการณ์ และทั กษะให้ นั กศึกษาเพื่อ เตรีย ม
ความพร้อมสู่การทางาน (7.1-5), ร้อยละของจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่านการทดสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษ (7.1-6), ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะโบราณคดี (7.2-4) เป็นต้น
 ผลลัพธ์การดาเนินการตามตัววัดประสิทธิผลของการทางานหลายตัววัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ได้แก่ ระดับ
ความสาเร็จการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามเป้าหมาย (7.1-8), ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ (7.1-10), จานวนอาจารย์และนักวิจัยที่ไปนาเสนอบทความทางวิชาการ
หรือบทความวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติ (7.1-11), คะแนนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจา (7.1-13)
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ผลลัพธ์การดาเนินการตามวัดด้านการเรียนรู้และบริการของผู้เรียนและลูกค้าบางตัววัดยังไม่สม่าเสมอ
ได้แก่ ร้อยละการคงอยู่ของนั กศึกษา ปริญ ญาตรี ปี ที่ 1, ร้อยละบั ณ ฑิตปริญ ญาตรีได้งานทาหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี (7.1-2)
 คณะฯ มิได้แสดงผลลัพธ์การดาเนินการที่สาคัญด้านหลักสูตรและบริการที่ คณะกาหนดไว้ในโครงร่าง
องค์กร เช่น ผลลัพธ์การดาเนินการระดับบัณฑิตศึกษา จาแนกตามหลักสูตร และผลลัพธ์ด้านบริการ
ทางวิชาการและด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงผลสาเร็จของพันธกิจและวิสัยทัศน์
 ไม่พบผลลัพธ์ตัววัดประสิทธิผลของกระบวนทางานด้านบริการกับลูกค้ากลุ่มอื่ น และด้านประสิทธิผล
ของกระบวนการทางานการบริการทางวิชาการ การวิจัย และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ไม่พบผลลัพธ์ด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
 ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานส่วนใหญ่ (ดังตารางที่ 26) ยังมีผลการดาเนินงานไม่สม่าเสมอ
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ รายงานผลลั พ ธ์ ด้ า นความพึ ง พอใจและความไม่ พึ ง พอใจของผู้ เรี ย นและลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น
มีแนวโน้มดีขึ้น เช่น ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร (7.2-1) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บั ณฑิตคณะโบราณคดี (7.2-4) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บั ณฑิตด้านคุณ ภาพของหลักสูตร
(7.2-5) ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ระดับปริญญาตรี (7.2-8) ระดับความ
พึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการสอนของอาจารย์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก (7.2-10) ระดั บ ความพึ งพอใจต่ อ
สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (7.2-11) ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (7.2-13) การมีผลลัพธ์ที่ดีดังกล่าวแสดงถึง
การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอื่น
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 คณะฯ รายงานผลลั พ ธ์ ด้ า นความพึ ง พอใจและความไม่ พึ ง พอใจของผู้ เรี ย นและลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น
ที่มีแนวโน้มผันผวนหรือลดลง เช่น ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
(7.2-2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ (7.2-3) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้บั ณ ฑิตคณะโบราณคดี (7.2-4) ระดับ ความพึงพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิตด้านคุณ ภาพของการ
จั ดการการเรี ยนการสอน (7.2-5) ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ตด้ านคุ ณ ภาพของอาจารย์
ในหลักสูตร (7.2-6) ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ระดับปริญญาโท (7.2-9)
ระดับ ความพึ งพอใจต่อสิ่ งสนั บ สนุ น การเรียนรู้ ส าหรับ นั กศึกษาระดับ ปริญ ญาโท (7.2-12) การมี
ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจส่งผลต่อลาดับการแข่งขันของคณะฯ
 คณะฯ ไม่ได้รายงานผลลัพธ์ความพึงพอใจและความผูกพันของนักศึกษาจาแนกตามหลักสูตรและ
ลู ก ค้ ากลุ่ ม อื่ น การขาดข้ อมู ล เหล่ านี้ ค ณะฯ อาจไม่ ส ามารถปรั บ ปรุ งกระบวนการที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
หลักสูตรโดยตรง ซึ่งแตกต่างกันตามบริบทของหลักสูตรและกลุ่มผู้เรียนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 ผลลัพธ์ตัวบ่งชี้ด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากรบางตัวมีแนวโน้มดีขึ้น คือ ร้อยละ
ของอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ (7.3.8) และร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก (7.3.10)
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ผลลัพธ์ด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากรหลายตัววัด มีผลการดาเนินการไม่สม่าเสมอ
และบางตัวผลการดาเนิน งานลดลง ได้แก่ ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย (7.3-1), จานวนเงิน
สนับสนุนวิจัยต่อคน (7.3-2)
 ไม่พบผลลัพธ์การดาเนินการด้านบรรยากาศการทางาน
 ไม่พบผลลัพธ์การดาเนินการด้านความผูกพันของบุคลากร
 ไม่พบผลลัพธ์ผลการดาเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นา
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 ผลการดาเนิ น งานด้านการกากับ ดูแลองค์การบางตัวมีแนวโน้ มที่ดีคือ ผลการประเมินตนเองของ
คณบดี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชามานุษยวิทยา และภาควิชาภาษาตะวันตก
 คณะฯ รายงานผลลัพธ์ด้านการกากับดูแลที่มีระดับดีกว่าเป้าหมาย เช่น ร้อยละของความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ จานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เป็น
active learning, social engagement,การสร้ า งผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ จ านวน
โครงการ/กิจกรรม/แหล่ งเรี ยนรู้ ที่ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาทั กษะภาษาอังกฤษนอกหลั กสู ต รต่อภาค
การศึ ก ษา จ านวนรายวิ ช าที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบ e-learning ทั้ งรายวิช า (CPE-45)
จานวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษา (CPE-46) การมีผลลัพธ์ที่ดีดัง กล่าวสนับสนุน
ความสาเร็จตามพันธกิจของคณะฯ
 คณะฯ รายงานผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐานที่มีระดับดีกว่าเป้าหมาย เช่น
จานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA จานวนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู้ ทางการศึกษาของนั กศึกษา (CPE-46) เงิน ทุน เฉลี่ ยต่ออาจารย์ตามเกณฑ์ส าขาของ สกอ.
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000/คน จานวน conference ระดับชาติ การมีผลลัพธ์ที่ดี
ดังกล่าวสนับสนุนค่านิยมของคณะฯ
 คณะฯ รายงานผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบั ติที่มีแนวโน้มดีขึ้น เช่น ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (7.3-10) การมีผลลัพธ์ที่ดีดังกล่าวสนับสนุนความสาเร็จตามพันธกิจของคณะฯ
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 คณะฯ รายงานผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรที่มีแนวโน้มผันผวนหรือลดลง เช่น ผลการประเมินคณบดี
หั ว หน้ าภาควิช าโบราณคดี หั ว หน้ าภาควิช าประวัติศ าสตร์ ศิล ปะ หั ว หน้ าภาควิช ามานุ ษ ยวิท ยา
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก (ตาราง 30) การมีผลลัพธ์ดังกล่าวมีผลต่อความสาเร็จตามพันธกิจ
ของคณะฯ
 คณะฯ รายงานผลลั พ ธ์ ด้ านการก ากั บ ดู แ ลที่ มี ร ะดั บ ต่ ากว่ าเป้ าหมาย เช่ น ร้อ ยละของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี (CPE-45) จานวนนักศึกษาต่างชาติ
แลกเปลี่ยน in bound > 3 เดือน (CPE-46) การมีผลลัพธ์ดังกล่าวมีผลต่อความสาเร็จตามพันธกิจ
ของคณะฯ
 คณะฯ รายงานผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐานที่มีระดับต่ากว่าเป้าหมาย
เช่น จานวนการฝึกอบรมหลั กสู ตร AUN QA หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กับ หลั กสู ตรที่ได้รั บ
AUN QA certificate (CPE-46) จ านวนบริ ษั ทที่ เข้ าร่ ว มการจั ดกิ จกรรม job fair ของหน่ วยงาน
(QS) จ านวนผลงานตี พิม พ์ เผยแพร่ในวารสารที่ ป รากฏในฐานข้อมู ล Scopus หรือ ISI (CPE-47)
การมีผลลัพธ์ที่ลดลงดังกล่าวส่งผลสนับสนุนค่านิยมและพันธกิจของคณะฯ
 คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ผลลัพธ์
ด้ า นการก ากั บ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ น าองค์ ก ร ได้ แ ก่ ภาระรั บ ผิ ด ชอบต่ อ กลยุ ท ธ์ ที่ ก าหนด
ด้านการเงิน ด้านความโปร่งใส การตรวจสอบภายในและภายนอกเป็นต้น ผลลัพธ์ด้านการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อชุมชน และการสนับสนุนชุมชน
 คณะฯ รายงานผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติที่มีแนวโน้มผันผวน เช่น ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการราชการ (7.3-9) จานวนโครงการประชุมวิชาการที่จัดในระดับนานาชาติ
(7.3-12) การมีผลลัพธ์ที่ลดลงดังกล่าวส่งผลต่อความสาเร็จตามพันธกิจของคณะฯ
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด ระดับการประเมิน (band) = 2
STRENGTHS
 คณะฯ มีผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน (ตารางที่ 33) ดีกว่าปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่ดีเป็นส่วน
ใหญ่ เช่น จานวนเงินงบประมาณแผ่น ดิน จานวนเงิน งบประมาณเงินรายได้ จานวนเงินสนั บสนุ น
กิจ กรรมพั ฒ นานั กศึ กษา จ านวนเงิน ทุ น การศึ ก ษาจากศิษ ย์ เก่าและหน่ ว ยงานภายนอก จ านวน
เงินกองทุนวิจัยคณะโบราณคดี จานวนเงินสนับสนุนวิจัยที่ให้อาจารย์ไปนาเสนอผลงานต่างประเทศ
และร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรเพื่อ สิ่ งสนั บสนุน การเรียนรู้ เป็น ต้น อย่างไรก็ดี การนาเสนอ
ข้อ มู ล สารสนเทศด้ านรายจ่ าย หรื อ เงิน คงเหลื อ สุ ท ธิห ลั งหั กรายจ่ าย อาจท าให้ ค ณะมั่ น ใจได้ ว่ า
มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการดาเนินงานของคณะฯ
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการเงิน บางตัวชี้ วัด มีผลการดาเนิ นงานไม่สม่าเสมอ เช่น จานวนเงิน
งบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษ จานวนเงินงบประมาณ โครงการบริการวิชาการ จานวนเงิน
โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ เป็นต้น
 ไม่พบผลลัพธ์ที่สาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะฯ เช่น ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์ การเงิน ของคณะโบราณคดี (หน้ า CPE-15) ซึ่งเป็ น ตัว ชี้ วัดส าคัญ ตามเป้ าหมาย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 นอกจากนี้ ยั งไม่ พ บผลลั พ ธ์ด้านงบประมาณที่ จ าเป็ น ต่ อการบริ ห ารต้น ทุ น และ
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของการเรียนการสอน และการบริหาร
ทั่วไปต่อจานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร เงินทุนสารองและกองทุน ต้นทุนการดาเนินการเมื่อเทียบ
กับงบประมาณ รายจ่ายต่อหลักสูตรคิดเป็นร้อยละของงบประมาณ เป็นต้น
 ไม่พบผลลัพธ์ด้านการตลาด ตัวชี้วัดของผลลัพธ์การดาเนินการด้านตลาดทุกตัว ตามตารางที่ 34 เป็น
การแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่ไม่สะท้อนผลประกอบการด้านการตลาดของ
หลักสูตรและบริการ เช่น ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจานวนอาจารย์ ร้อยละการ
ได้งานทาของบัณฑิต เป็นต้น ซึ่งการใช้ตัววัดที่เหมาะสมเกี่ยวกับผลประกอบการด้านตลาด จะช่วยให้
คณะฯ ประสบความสาเร็จด้านตลาดและการแข่งขันของคณะ เช่น อันดับการเลือกของนักเรียนชั้น
ม.6 เพื่ อเข้าศึ กษาต่ อ ในหลั ก สู ต รต่ างๆของคณะเมื่ อเที ยบกั บ คู่ เที ย บ การแข่ งขั น กับ คู่เ ที ยบจาก
อัตราส่วนของจานวนผู้สมัครเข้าเรียนต่อกับจานวนแผนการรับนักศึกษา เป็นต้น
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4. ตารางสรุปผลการประเมิน (Overall Band)
ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) = 1
ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) = 1
**ระดับการประเมินในภาพรวม (Overall Band) นี้ เป็นการรวมคะแนนผลการประเมินจากทุกหัวข้อตาม
เกณฑ์ EdPEx ทั้ง 17 หัวข้อ แล้วจึงทาการแปลผลออกมาเป็นระดับการประเมินในภาพรวม ไม่ได้เป็นการนา
ระดับการประเมินรายหัวข้อ (Item Band) มาเฉลี่ยรวมกันแต่อย่างใด
ทั้ งนี้ โปรดศึ กษาค าอธิบ ายการแปลผลระดั บ การประเมิ น รายหมวด (Item Band) ได้ ที่ ต าราง 1-2 และ
คาอธิบายการแปลผลระดับการประเมินในภาพรวม (Overall Band) ได้ที่ตาราง 3-4 ในหน้าถัดไป

22
ตาราง 1 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด สาหรับหมวด 1-6 (Item Band)
คะแนน
0% หรือ5%
(Band 1)

คาอธิบาย
A: ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน
D: ไม่มีการนาแนวทางที่เป็นระบบไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา
I : ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน แต่ละส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ
10%,15%,
A: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ
20% หรือ25%
D: การนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือหน่วยงานซึ่งเป็น
(Band 2)
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแบบพื้นๆ
I : มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่ เกิดจากการ
ร่วมกันแก้ปัญหา
30%, 35%,
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น
40%หรือ
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญ
45%
I : แนวทางเริ่มมีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ
(Band 3)
และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
50%,55%,
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
60% หรือ
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางส่วน
65%
หรือบางหน่วยงาน
(Band 4)
L: มี กระบวนการประเมิ นและปรับปรุ งอย่ างเป็ นระบบโดยใช้ ข้อมู ลจริ ง และเริ่ มมี การเรี ยนรู้ ในระดั บ
องค์การ ซึ่งรวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สาคัญ
I : แนวทางมีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ
และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
70%,75%,
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
80% หรือ
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
85%
นัยสาคัญ
(Band 5)
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับ
องค์การ ซึ่งรวมถึงการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา
อันเป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์และการเรียนรู้ระดับองค์การ
I : แนวทางมีบูรณาการกับความต้องการของสถาบัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
90%, 95%
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
หรือ 100% อย่างสมบูรณ์
(Band 6)
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่สาคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ
ผ่านการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์การในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาและนวัตกรรมทั่วทั้งองค์การ อันเป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน
I : แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
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ตาราง 2 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด สาหรับหมวด 7 (Item Band)
คะแนน

0% หรือ5%
(Band 1)

10%,15%, 20%
หรือ25%
(Band 2)

30%, 35%, 40%
หรือ 45%
(Band 3)

50%,55%, 60%
หรือ 65%
(Band 4)

70%,75%, 80%
หรือ 85%
(Band 5)

90%, 95%
หรือ 100%
(Band 6)

คาอธิบาย
Le: ไม่มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบัน และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้
T: ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทางลบ
C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
Le: มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่องที่สาคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดของหัวข้อ และเริ่มมีระดับผลการดาเนินการที่ดีในบางเรื่อง
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ
C: แทบไม่มี หรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
Le: มีการรายงานถึงระดับผลการดาเนินการที่ดีในบางเรื่องที่สาคัญต่อสถาบันตามที่ระบุไว้
ในข้อกาหนดของหัวข้อ
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี
C: เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
Le: มี ก ารรายงานถึ งระดั บ ผลการด าเนิ น การที่ ดี ใ นเกื อ บทุ ก เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ สถาบั น
ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อ
T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: ผลการด าเนิ น การในปั จ จุ บั น ในบางเรื่ อ งดี เมื่ อ เที ย บกั บ ตั ว เปรี ย บเที ย บ และ/หรื อ ระดั บ
เทียบเคียง
I : มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และกระบวนการ
Le: มีการรายงานผลการดาเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่
T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการดาเนินการในปัจจุบันเป็นจานวนมากหรือส่วนมาก
กับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้นาในเรื่องต่าง ๆ และมีผลการ
ดาเนินการที่ดีมาก
I : มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
Le: มีการรายงานผลการดาเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่
T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: แสดงถึงความเป็นผู้นาในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง
I : มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น การของสถาบั น ในข้อ ก าหนดที่ ส าคัญ ทั้ งหมด ที่ เกี่ย วกั บ ผู้ เรีย น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
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ตาราง 3 คาอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Band)
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ตาราง 4 คาอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของผลลัพธ์ (Overall Band)
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5. OP in brief
หัวข้อ
1. หลักสูตรและโปรแกรม
การศึกษา

2. วิสัยทัศน์/ ค่านิยม/
พันธกิจ

3. สมรรถนะหลัก

4. บุคลากร

5. สินทรัพย์

ข้อมูล
คณะโบราณคดีเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการ
ผลิตบัณฑิตด้าน โบราณคดี ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ จารึกภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก
หลั ก สู ต รแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ด้ า นวั ฒ นธรรม (โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น) และ กลุ่มด้าน
ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสันสกฤต จารึกภาษา
ตะวันออก)
ระดับปริญญาตรีมีจานวน 7 ส่วนระดับบัณฑิตศึกษามีจานวน 9 หลักสูตร
วิสัยทัศน์ “ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ค่านิยม ARC = A - ACADEMIC R – RESPONSIBILITY C - CREATIVITY
พันธกิจ
1) ผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ ค วามเป็ น เลิ ศทางด้านโบราณคดี ประวัติ ศาสตร์ ศิล ปะ
ภาษา จารึ ก และศิ ล ปวั ฒ นธรรม เน้ น พั ฒ นาและ ถ่ า ยทอดความรู้ ที่
ผสมผสานระหว่างศิลป์และศาสตร์ ให้มีความรู้ในวิชาชีพ
2) ผลิตงานวิจัยและจัดบริการวิชาการ ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ภาษา จารึก และศิล ปวัฒ นธรรม ที่ มีคุณ ภาพ สร้ างประโยชน์ ต่อชุมชน
สังคม ประเทศชาติ
3) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ อีกทั้งให้ ข้อเสนอแนะทางนโยบาย ให้ แก่ภาครัฐและเอกชนพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน
เป็ น สถาบั น การศึกษาที่ มีความเชี่ยวชาญและเป็ นผู้ น า ทางด้านโบราณคดี
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภาษาและ จารึ ก เป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
จานวนอาจารย์ทั้งหมดมี 76.5 คน มีศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์
11 คน ผู้ ช่ ว ยศาตราจารย์ 26 คน วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ปริ ญ ญาเอก 45.5 คน
ปริญญาโท 29 คน ปริญญาตรี 3 คน อาจารย์ประมาณร้อยละ 81.70 มีช่วง
อายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปี
1. อาคารสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย 3 หลัง
2. ครุ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
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หัวข้อ

6. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

7. โครงสร้างองค์กร

8. ผู้เรียน ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9. ความต้องการ
และความคาดหวัง

ข้อมูล
ด้านโบราณคดี เช่น เครื่องมือส ารวจหยั่ งลึ กด้ว ยสั ญ ญาณเรดาร์ (Ground
Penetrating Radar) เครื่องวิเคราะห์ ตัวอย่างโดยเทคนิคการรังสีเอกซ์แบบ
มื อ ถื อ (Hand held X-Ray fluorescence spectrometer) อากาศยาน
ไร้คนขับขนาด 6 ใบพัด จานวน 2 ตัว กล้องจุลทรรศน์ สาหรับงานโลหะวิทยา
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบแสงระนาบสองผ่ าน จ านวน 2 ตั ว กล้ อ งจุ ล ทรรศน์
แบบสเตอริโอ จานวน 6 เครื่อง เป็นต้น
3. ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์
4. วารสารดารงวิชาการ (TCI2)
กฎระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ คณะโบราณคดี ด าเนิ น งานภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
พระราชกฤษฎีกา ข้อกาหนด กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบั งคับ ต่างๆ ตามที่
รั ฐ บาลก าหนด และพระราชบั ญ ญั ติ กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร กฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวัตกรรม (สป.อว.) และ
สานั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้ ง
พระราชบัญญัติ และระเบียบ ตามที่กรมศิลปากรเป็นกาหนด
คณะฯ เป็ น หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลโดยคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
(กบม.) และสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง อธิการบดี จะติดตาม การทางานของคณบดี
ทุกๆ 6 เดือน สภามหาวิทยาลัย ติดตามทุกสิ้นปี โครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 3 คน ภาควิชาจานวน 5 ภาควิชา มี 2 ศูนย์
ลักษณะของการบริหารงานจะมีลักษณะแบบรวมศูนย์ โดยมี สานักงานคณบดี
เป็ น แกนกลางประสานงานต่ างๆ กั บ ภาควิช า ศู น ย์ โดยส านั กงานคณบดี
แบ่งเป็น 2 งาน คือ งาน บริหารทั่วไป และงานบริหารและพัฒนาวิชาการ
ผู้เรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ไทยและต่างชาติ)
ลูกค้า ผู้ให้ทุน ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
พันธมิตร คู่ความร่วมมือที่มี MOU ทั้งในและต่างประเทศ
ผู้ เรี ย น ระดั บปริ ญ ญ าตรี 1. มี ความรู้ ค วามสามารถด้ านโบราณ คดี
ศิลปวัฒนธรรม และภาษา 2. จบการศึกษาตามเวลากาหนด 3. บริการที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่บูรณาการหลากหลายสาขาวิชา
ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา 1. มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นโบราณคดี
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และภาษา 2. มี งานวิ จั ยที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ ในระดั บ ชาติ /
นานาชาติ
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หัวข้อ

10. ผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือและข้อกาหนดที่
สาคัญ
11. ลาดับในการแข่งขัน

12. การเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการ
แข่งขัน
13. แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบที่สาคัญ

ข้อมูล
ลูกค้า
ผู้ให้ทุน 1. องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพใช้ประโยชน์ได้จริง 2. ส่ง
รายงานวิจัย งานบริการวิชาการ ตรงตามกาหนด
ผู้ว่าจ้าง 1. ได้รับผลงานตามวัตถุประสงค์ ใช้ประโยชน์ได้จริง ทันสมยั สอดคล้อง
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 2. ส่งงานหรือดาเนินโครงการตามเวลาสญั ญาจ้างตามที่
กาหนด ผู้รับบริการ 1. ได้รับองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างถูกต้องนาไปใช้
ประโยชน์ ได้ จริ ง 2.ได้ รั บ ความรู้ และประสบการณ์ จริ งเชิ งปฏิ บั ติ ก ารด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม 3. ได้รับงานตามที่กาหนด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ปกครอง นักศึกษามีความรู้และความสามารถสาเร็จการศึกษาในเวลาที่กาหนด
จบแล้วมีงานทา
ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านศิ ลปวั ฒ นธรรม โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ และ มานุษยวิทยา นาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ทางานได้ในสถานการณ์จริง มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
ศิษย์เก่า ช่วยสนั บสนุ นกิจกรรมด้านต่างๆของคณะในด้านวิชาการและบริการ
วิชาการ
-

คณะโบราณคดีเป็น สถาบั นการศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการ
ผลิตบัณ ฑิตด้าน โบราณคดี ด้านประวัติศ าสตร์ศิลปะ จารึกภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก
คณะฯ ไม่มีคู่แข่งในการผลิต ด้านโบราณคดี ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ จารึก
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน และ
สถาบัน การศึกษาชั้น นาต่างๆ ทั้ งในและ ต่างประเทศ เพื่อยกระดับบัณ ฑิต
คณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
คู่เทียบ: 1) คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ: 1) ระบบ CHE QA ONLINE
2) ระบบสารสนเทศของสกอ.
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ: 1.อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
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ข้อมูล
2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ 3. อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 4. เงิน
สนับสนุนงานวิจัยต่อจานวนอาจารย์ 5. การได้งานทาของบัณฑิต
14. ความท้าทายและ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ หลั ก สู ต ร: การพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี ม าตรฐานสากล บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ท าง
วิ ช าการเชี่ ย วชาญทางด้ า นโบราณคดี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น ผู้ น าในด้ า น
โบราณคดีระดับ อาเซียน
การวิจัย: - การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยโลก ด้านโบราณคดี ตาม ระบบ QS
Ranking และการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS เพิ่มขึ้น
บริการวิชาการ: - การบริการที่สร้างรายได้ให้กับคณะ และการเป็นศูนย์รวม
องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
หลักสูตร: เป็นคณะเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิตด้านโบราณคดี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
การวิจัย: มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเฉพาะทางด้านโบราณคดี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษาและจารึก
บริการวิชาการ: - ความร่วมมือกับ สถาบั น และองค์กรทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ และการเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานระดับชาติ
15. ระบบการปรับปรุงผล คณะฯ ใช้ระบบ PDCA, IQA, EdPEx หลักสูตร ใช้ AUN-QA
การดาเนินงาน

