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2. บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme)  
ก. Process Strength 

  ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์
สุขของสังคม ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักในการออกแบบอัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชน อีกท้ังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาล
นครปฐม บริษัทไปรษณีย์ไทย องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน
การออกแบบเพ่ือยกระดับ/เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์  

ข. Process OFI 
   แนวทางในการด าเนินงานเกือบทุกเรื่อง ยังไม่แสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบที่มีรายละเอียดของ

ขั้นตอนที่ชัดเจน ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลาในการด าเนินงาน ตัววัดความส าเร็จ รวมถึงการทบทวน
ผลการด าเนินการและการปรับปรุง  

  คณะฯ ยังไม่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามมุมมองเชิงระบบในการจัดการให้ทุกภาคส่วนของ 
คณะฯ มุ่งไปในทางเดียวกัน เพ่ือให้องค์ประกอบต่างๆ ของคณะฯ มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน 
เช่น การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและตัววัดความส าเร็จ อาจยังไม่สามารถ
น าพาคณะฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้ 

ค. Result Strength 
  ผลลัพธ์การด าเนินงานของคณะฯ บางเรื่องมีแนวโน้มที่ดี แสดงถึงการมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ส่งมอบ

คุณค่าให้แก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดในระดับปริญญาตรี อัตราการ
ออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรปริญญาเอก ขีดความสามารถของบุคลากรใน
ประเด็นบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร/ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  การรับรอง
มาตรฐานในด้านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพตั้งแต่ระดับ 3.01 คะแนนขึ้น
ไป งบประมาณเงินรายได้ท่ีจัดสรรให้กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ 

ง. Result OFI 
   ผลลัพธ์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่สม่ าเสมอ ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่

มุ่งเน้นลูกค้าในเกือบทุกตัวชี้วัด ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า เช่น ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอน ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการต่อกระบวนการให้บริการและ
ต่อประโยชน์จากบริการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรทั้งในด้านอัตราก าลัง ขีดความสามารถ 
และการพัฒนาบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล เช่น หลักสูตรที่มีความ
พร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบ TQF  โครงการบริการวิชาการที่คณะฯ 
ด าเนินการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
ในเกือบทุกตัวชี้วัด 

   คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญของการด าเนินการในหลายด้าน เช่น ผลลัพธ์ด้านกระบวนการ
ที่มุ่งเน้นลูกค้าด้านวิจัย บริการวิชาการ ประสิทธิผลของกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ์การบริหาร
ห่วงโซ่อุปทาน ผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้า
ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์กร ความพึงพอใจของลูกค้าด้านวิจัย ความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้าทุกกลุ่ม ด้านความเหมาะสมของอัตราก าลังของบุคลากรทุกกลุ่ม ด้านขีดความสามารถของ
บุคลากรกลุ่มอ่ืน ๆ นอกจากสายวิชาการ ผลลัพธ์อัตราการคงอยู่ของบุคลากรใหม่ ผลลัพธ์ด้าน
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การสื่อสารที่สะท้อนความเข้าใจบุคลากรในการน าวิสัยทัศน์และค่านิยมไปปฏิบัติ ผลลัพธ์การ
สร้างความผูกพันโดยผู้น าระดับสูง ผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแล การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม ผลลัพธ์ที่สะท้อนถึง impact ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่
ส าคัญ รายได้จากแหล่งต่างๆ สภาพคล่องทางการเงิน ส่วนแบ่งหรือต าแหน่งในตลาด และการ
เจาะตลาดใหม่ ซึ่งมีความส าคัญต่อการส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์รวมถึงการสร้างความส าเร็จของ
คณะฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
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3. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวข้อ 
หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    ผู้บริหารสูงสุดน าองค์กรโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ และสื่อสารถ่ายทอดไปยังทีมผู้บริหาร คณาจารย์ 

และบุคลากรเพ่ือให้มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเป็นนานาชาติ ส่งผลให้
การด าเนนิการของคณะฯ ในด้านต่างๆ มุ่งสู่ความส าเร็จของวิสัยทัศน์ 

    ผู้บริหารระดับสูงเริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบในการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันธกิจของคณะฯ 
เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวังจากผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จัดท ากลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผน ก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามพันธกิจของคณะฯ  การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการ
บรรลุตามพันธกิจ  

OFI 
    วิธีการที่ผู้บริหารระดับสูงใช้ในการชี้น าองค์กร ยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบในเกือบทุก

วิธีการ เช่น วิธีการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ วิธีการที่ผู้บริหารระดับสูง
สื่อสารด้วยตนเองและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้บุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนเกิดความผูกพัน อีก
ทั้งไม่พบวิธีการที่ผู้บริหารระดับสูงใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือความส าเร็จทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เป็นต้น การด าเนินการอย่างเป็นระบบจะช่วยส่งเสริมการเป็น role model ที่ดีในการชี้น า
องค์กรเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์  

    คณะฯ ไม่ได้แสดงแนวทางที่ผู้บริหารระดับสูงใช้ในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและ
จริยธรรม ทั้ งในส่วนของการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงและการสร้าง
สภาพแวดล้อมเพ่ือให้บุคลากรเกิดการปฏิบัติ การด าเนินการอย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่าว จะช่วย
ส่งเสริมการด าเนินการตามพันธกิจของคณะฯ และสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคณะฯ  

1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ มีแนวทางในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านขององค์กรเป็นไปอย่างมี

จริยธรรม โดยก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลด้านจริยธรรมทั้งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน รวมถึงสอดแทรกเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ขัดต่อหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูง โดยคณบดีได้รับการประเมิน
โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งปีละ 1 ครั้ง ส่วนทีมผู้บริหารได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง และน าผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน  

    คณะฯ ด าเนินการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโดยก าหนดให้ความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคม
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของคณะฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 5) และใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักในการ
ออกแบบอัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนใน อ.เมือง 
จ.นครปฐม อีกทั้งมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการออกแบบเพ่ือยกระดับ/เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ เช่น เทศบาลนครปฐม บริษัทไปรษณีย์ไทย อพท. การด าเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงการใช้
ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านแบรนด์คณะมัณฑนศิลป์ 



5 

 

 

 

OFI 
    คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบที่ท าให้มั่นใจว่ามีการก ากับดูแลอย่างมีความ

รับผิดชอบ พบเพียงการน าตัวชี้วัดตามค ารับรองมาก าหนดเป็นแนวทางในการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร แนวทางที่เป็นระบบและครอบคลุมประเด็นที่มีความส าคัญ เช่น 
ความรับผิดชอบในการกระท าของผู้บริหาร ความรับผิดชอบด้านการเงิน ความโปร่งใสในการ
ด าเนินการ การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการคาดการณ์และการจัดการถึงความกังวลของสังคมที่มีต่อ
หลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการปฏิบัติการต่างๆ ของคณะฯ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ที่ตอบสนองต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ การด าเนินการที่เป็นระบบ เช่น 
การมีขั้นตอนการด าเนินการที่ชัดเจน น าสู่การปฏิบัติ ติดตามและประเมินประสิทธิผลในการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ อาจช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินการและตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

หมวดที ่2 การวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ มีแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาค

ส่วน มีวิธีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ดังตารางที่ 3 การ
ด าเนินการดังกล่าวอาจช่วยให้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความรอบด้านและส่งเสริมการบรรลุ
วิสัยทัศน์ 

OFI 
    คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการกระตุ้นและท าให้เกิดนวัตกรรม เช่น วิธีการก าหนดและ

เลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์ การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จะตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ด้านสถาบันที่เปิดสอนทางด้านการออกแบบมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น มีหลักสูตรที่หลากหลาย
ท าให้มีการแข่งขันสูงขึ้น 

    คณะฯ ไม่ได้ระบุระบบงานที่ส าคัญ และไม่ได้แสดงวิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญเพ่ือ
เกื้อหนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ตลอดจนการตัดสินใจว่ากระบวนการส าคัญใดจะ
ด าเนินการโดยบุคลากรของคณะฯ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
สมรรถนะหลักท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเวลาที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นยังไม่
ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดได้สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลายใน
คณะฯ อย่างไร เช่น การตอบสนองต่อความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  ความครบถ้วน
และชัดเจนในเรื่องดังกล่าวอาจช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ของคณะฯ สามารถบรรลุทิศทาง
ในอนาคตในการเป็นคณะวิชาชั้นน าด้านศิลปะและการออกแบบทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มี
มาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ    ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
  -ไม่มี- 
OFI 
    ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างไรในการจัดท าแผนปฏิบัติการ และคณะฯ ไม่ได้แสดงแผนปฏิบัติการ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญ การก าหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจนจะ
น าไปสู่การปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงการจัดสรรทรัพยากรและแผนด้านบุคลากรที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการให้ส าเร็จ อันอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการขีดความสามารถและอัตราก าลัง และ
ทรัพยากรในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับความต้องการเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงตัววัดผลการด าเนินการที่ใช้ติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ 
 
หมวดที่ 3 ลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกค้า   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ มีวิธีการรับฟังเสียงผู้ เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยก าหนดช่องทางที่

หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (ตาราง 4 และ 5) การด าเนินการดังกล่าวจะ
มีส่วนช่วยให้คณะฯ สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญ  

    คณะฯ มีวิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยใช้
การประเมินผ่านระบบออนไลน์ส าหรับผู้เรียน เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน และความไม่พึงพอใจ และใช้การประเมินจากแบบประเมินในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
กลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังตาราง 6 และน าผลประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการในแต่
ละด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน   

OFI 
    คณะฯ ไม่ได้แสดงช่องทางการรับฟังครอบคลุมกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี  การด าเนินการที่

เป็นระบบและครบถ้วนอาจช่วยให้คณะฯ ได้รับสารสนเทศส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม  

    คณะฯ ไม่ได้ด าเนินการการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
เทียบกับองค์การอ่ืน เพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดหลักสูตรและบริการ รวมถึงปรับปรุงสิ่งสนับสนุนและ
สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การด าเนินการในเรื่องเหล่านี้เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
หรือสถาบันอ่ืนที่มีหลักสูตรคล้ายคลึงกัน จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ ให้
เป็นองค์กรที่ประสบความส าเร็จในระยะยาว 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ มีแนวทางในการช่วยให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรับการสนับสนุนจากคณะฯ 

โดยก าหนดสารสนเทศหรือสิ่งที่ให้บริการ รวมถึงแนวทาง ช่องทางและวิธีการสนับสนุน ดังตาราง 7 
การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันของผู้เรียนกับคณะฯ       
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    คณะฯ มีแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยจัดให้มีช่องทางในการรับ
ฟังข้อร้องเรียนหลายช่องทาง ทั้งการร้องเรียนโดยตรง ทางโทรศัพท์ และทางสื่อออนไลน์ และมีการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนทุกวัน และรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ในกรณีเป็นข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 

OFI 
    คณะฯ ไม่ได้แสดงแนวทางในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตร และบริการ (การวิจัย และการ

บริการวิชาการ) เพ่ือก าหนดและปรับหลักสูตรและบริการให้ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน การด าเนินการที่เป็นระบบ อาจช่วยให้คณะฯ มั่นใจถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการและท าให้เหนือคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนรวมถึงสามารถดึงดูด
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มใหม่  

    คณะฯ ไม่ได้แสดงแนวทางในการจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในปัจจุบัน รวมถึงกลุ่มผู้เรียน 
ลูกค้าและส่วนตลาดใหม่ที่อาจช่วยสนับสนุนให้คณะฯ วางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลและสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง สร้างนวัตกรรมหรือปรับปรุงหลักสูตรและบริการเพ่ือดึงดูดผู้เรียน ลูกค้าและส่วน
ตลาดใหม่ การด าเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ อาจช่วยตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในด้าน
สถาบันที่เปิดสอนทางด้านการออกแบบมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น มีหลักสูตรที่หลากหลายท าให้มีการ
แข่งขันสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่ม โดย
คณะฯ แสดงเพียงการด าเนินการผ่านโครงการและกิจกรรม เช่น ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนา การจัดแสดงผลงาน การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบ อาจช่วยยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนของคณะฯ 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางท่ีเป็นระบบในการจัดการข้อร้องเรียน เช่น แนวทางในการจ าแนก
ประเด็นข้อร้องเรียน รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุและก าหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงในการเกิดข้อร้องเรียนลักษณะเดียวกันในอนาคต การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
จะช่วยส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

 
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินการขององค์กร ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ โดยพิจารณาจากคณะวิชาที่อยู่ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เปิดสอนในสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ ซึ่งมีจ านวนหลักสูตร
ใกล้เคียงกับที่คณะฯ เปิดสอน และก าหนดประเด็นเปรียบเทียบตามจุดเด่นของคณะฯ การด าเนินการ
ที่เป็นระบบ อาจท าให้คณะฯ มั่นใจได้ว่าจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาไปสู่เป้าหมาย และสามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันในด้านปัจจัยท าเลที่ตั้ง 

    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน โดยผู้น าระดับสูงที่รับผิดชอบแต่
ละแผนปฏิบัติการ จะก ากับติดตามผลการด าเนินงานทั้งระหว่าง และสิ้นสุดการด าเนินงาน โดย
วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับเป้าหมาย การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการดังกล่าวจะช่วย
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 
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OFI 
    ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติการประจ าวัน และผล

การด าเนินการโดยรวมของคณะฯ และไม่พบการแสดงตัววัดผลการด าเนินการโดยรวม และตัววัดทาง
การเงินที่ส าคัญ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริหารไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการประเมินผลและบริหารจัดการผล
การด าเนินการของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงแนวทางในการใช้ผลการทบทวนไปปรับปรุงผลการด าเนินการ ทั้งในเรื่องการใช้ผล
การทบทวนไปแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต การจัดล าดับ
ความส าคัญของผลการทบทวน และการปรับปรุงผลการด าเนินการ เพ่ือน าไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หรือสร้างนวัตกรรม อันอาจส่งผลให้คณะฯ เสียโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงผลการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ เริ่มมีระบบและกลไกการจัดการความรู้ โดยมีคณะกรรมการวิชาการและวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ

จัดท าแผนการด าเนินการ โดยก าหนดประเด็นความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการ
ด าเนินการ และรวบรวมข้อมูลเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ อาจ
ช่วยส่งเสริมผลการด าเนินการที่เพ่ิมคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้าทุกกลุ่ม 

    คณะฯ ท าให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
กลางของส านักดิจิทัลเทคโนโลยีที่ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลากร ด้านการวิจัย 
และด้านการเงิน ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล REG, RIS, MIS และ SU-ERP ที่ก าหนดให้ผู้ใช้งานต้องผ่าน
การยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน 

OFI 
    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการใช้ความรู้และทรัพยากรเพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการ

ปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดการความรู้ที่
มีประสิทธิผลโดยสกัดความรู้จากผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอาจท าให้คณะฯ ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ทาง
ความรู้ของบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ระดับองค์กร 

    ไม่พบวิธีการทวนสอบที่เป็นระบบเพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศมีคุณภาพ โดยคณะฯ 
แสดงเพียงข้อมูลผู้ทวนสอบ นอกจากนี้ยังไม่พบแนวทางการท าให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อม
ใช้ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายและทันการส าหรับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ การมีแนวทางที่เป็นระบบ 
เช่น การค้นหาความต้องการ การออกแบบและการประเมินผลการใช้งาน จะช่วยให้คณะฯ สามารถ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการผู้ใช้ 

    ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบที่ท าให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง ปลอดภัย 
ใช้งานง่าย และไม่พบกระบวนการที่ท าให้มั่นใจได้ถึงการจัดการข้อมูลและสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน 
เช่น ไม่พบว่าคณะฯ มีแผนรองรับในการน าข้อมูลและสารสนเทศกลับมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การป้องกันการโจมตีทาง Cyber พบเพียงการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ และการจัดซื้อโปรแกรม
แอนตี้ไวรัส 
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หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ ด าเนินการปรับปรุงอาคาร และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความทันสมัย จัดให้มีสิ่งสนับสนุน

การปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งจัดให้มีสิทธิประโยชน์ สวัสดิการให้แก่บุคลากรโดยสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือสมทบสวัสดิการของบุคลากรตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังได้
สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย และสร้างสรรค์ผลงาน ทุนสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ 
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร  การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน
บุคลากรของคณะฯ 

OFI 
    คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ (ตารางที่ 9) 

และอัตราก าลังของบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การด าเนินการประเมิน
อย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ความแตกต่างของขีดความสามารถระหว่างบุคลากรปัจจุบัน
กับความต้องการของคณะฯ จะช่วยให้คณะฯ มีบุคลากรที่มีความพร้อมที่ จะขับเคลื่อนพันธกิจและ
ตอบสนองการบรรลุวิสัยทัศน์ 

    ไม่ชัดเจนในวิธีสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ เช่น ไม่ชัดเจนว่าการสรรหาบุคลากรใหม่
จะเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของมุมมอง วัฒนธรรม และวิธีคิดของบุคลากรที่
คณะฯ จ้าง เช่น ขั้นตอนการรับสมัคร วิธีการทดสอบและสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมองค์กร การด าเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้คณะฯ มีบุคลากรที่เหมาะสม 
และสามารถสนองตอบต่อพันธกิจและค่านิยมของคณะฯ 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบในการจัดระบบและบริหารบุคลากรเพ่ือให้การท างาน
บรรลุผลส าเร็จ เช่น การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของคณะฯ อย่างเต็มที่ การส่งเสริมสนับสนุน
การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนการสนับสนุนให้มีผลการ
ด าเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จะท าให้มีบุคลากร
ที่มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนพันธกิจและตอบสนองกลยุทธ์ของคณะฯ และมีการพัฒนาสมรรถนะหลัก
อย่างต่อเนื่อง  

    คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลังที่เปลี่ยนแปลงไปของคณะฯ ทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน เช่น 
การเตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพ่ิมหรือลดบุคลากร การด าเนินการดังกล่าวอาจช่วยให้คณะฯ
สามารถด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ สนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร เช่น การ

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจูงใจให้คณาจารย์ศึกษาต่อ ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีเงินรางวัล
ส าหรับอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัล การด าเนินการที่เป็นระบบ 
จะน าไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดความมุ่งมั่นของบุคลากรและช่วยการบรรลุเป้าหมายของคณะฯ  

OFI 
    คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร ทั้งในด้านการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง การก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
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การประเมินความผูกพันและน าผลประเมินมาหาแนวทางปรับปรุง หากมีการด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบจะเอ้ือให้คณะฯ มีผลการด าเนินการที่ดี และเสริมสร้างให้บุคลากรทุกกลุ่มเกิด
ความผูกพัน 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงแนวทางการพัฒนาบุคลากรและผู้น า ทั้งในส่วนของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
ประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนา รวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การด าเนินการดังกล่าว 
อาจช่วยให้คณะฯ สามารถเตรียมความพร้อมของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
แข่งขัน และช่วยให้บุคลากรมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานเพ่ือให้คณะฯ เกิดผล
การด าเนนิการที่โดดเด่นและตอบสนองการบรรลุวิสัยทัศน์ 
 

หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฎิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ เริ่มแสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรและบริการ โดยน าปัจจัยต่างๆ ทั้งภายใน

และภายนอกมาใช้ เช่น ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สมรรถนะหลัก ค่านิยม วิสัยทัศน์ของคณะฯ 
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายของแหล่งทุน ผู้ว่าจ้าง การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้
คณะฯ สามารถส่งมอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณค่าตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญ 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยทบทวนผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดใน
แผน รวมถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลสรุปจากการประชุมสัมมนาต่างๆ ผลการประเมินคุณ
ภายใน จากนั้นน ามาวิเคราะห์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์ 
และกระบวนการท างาน 

OFI 
    คณะฯ ไม่ได้แสดงวิธีการในการระบุข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ 

แนวทางที่เป็นระบบจะช่วยท าให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่า
ให้แก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้อย่างแท้จริง 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการกระบวนการท างานในด้านการจัด
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ เช่น ไม่พบการก าหนดตัววัดภายในกระบวนการ 
(Leading indicator) ที่จะใช้ในการควบคุมกระบวนการ รวมทั้งไม่พบการก าหนดกระบวนการ
สนับสนุนที่ส าคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตรและบริการที่ส่งมอบให้แก่ผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงวิธีการจัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลจะ
ส่งเสริมศักยภาพของคณะฯ ในการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

6.2  ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   ระดับการประเมิน (band) = 1  
Strength 

-ไม่มี- 
OFI 
    คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการ เช่น การจัดการต้นทุน

โดยรวมของการปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึง
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การลดความผิดพลาดซ้ าซ้อนของกระบวนการท างาน การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
จะช่วยตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ระบบปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษา 
ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อระบบงานของคณะฯ การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นระบบและครอบคลุม จะ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับคณะฯ 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการด้านความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉิน อันอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยทั้งต่อผู้เรียน บุคลากร ตลอดจน
ความต่อเนื่องในการด าเนินพันธกิจของคณะฯ ในกรณีฉุกเฉิน 

  
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างานบางเรื่องมีแนวโน้มที่ดี ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในระดับปริญญาตรี 

OFI 
    ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่สม่ าเสมอ 
    คณะฯ ไม่ได้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้น

ลูกค้า รวมถึงด้านประสิทธิผลของกระบวนการ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงคณะฯ เพ่ือ
รองรับความสามารถในการแข่งขัน 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์หลายด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้าด้านวิจัย บริการ
วิชาการ ประสิทธิผลของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย 
และการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ์การบริหารห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ คณะฯ ยังไม่ได้
แสดงผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้าตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กร การติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญเหล่านี้ จะช่วยให้คณะฯ เห็นโอกาสในการพัฒนาปรับปรุง
ผลการด าเนินงาน 

 7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า   ระดับการประเมิน (band) = 1  
Strength 
    ผลลัพธ์ด้านอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรปริญญาเอก มีแนวโน้มที่ดี (10)   

 
OFI 
    ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่สม่ าเสมอ ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

จัดการเรียนการสอน (1) ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา (2) ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการทางวิชาการต่อกระบวนการให้บริการ (7) อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 ในหลักสูตรปริญญาโท และบางตัวมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการทาง
วิชาการต่อประโยชน์จากบริการ อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรปริญญา
ตรี 



12 

 

 

 

    ผลลัพธ์ความพึงพอใจ ไม่ได้จ าแนกตามกลุ่มที่ระบุไว้ในโครงการร่างองค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้คณะฯ 
ขาดข้อมูลส าหรับการปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
แต่ละกลุ่มได้อย่างตรงประเด็น 

    ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการและคาดหวังตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร การรายงานผลลัพธ์ที่ครอบคลุมประเด็น
ดังกล่าวจะช่วยสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันแก่ผู้เรียนและลูกค้า 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตรและบริการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ ข้อมูล
เปรียบเทียบจะช่วยให้คณะฯ สามารถประเมินระดับของการแข่งขัน และค้นหาแนวทางปรับปรุงเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและท าให้เหนือคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้าทุกกลุ่ม 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญหลายเรื่อง ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้าด้านวิจัย ความไม่พึงพอใจ
ของผู้เรียนและลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งส าคัญต่อการปรับปรุงการด าเนินการและป้องกันความไม่พึงพอใจ
ของผู้เรียนและลูกค้าในอนาคต  

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    ผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถของบุคลากรในประเด็นบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร/

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ มีแนวโน้มที่ดี 
OFI 
    ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่สม่ าเสมอ หรือแนวโน้มลดลง ทั้งในด้าน

อัตราก าลัง (1,2) ขีดความสามารถ (5,6) และการพัฒนาบุคลากร (11,12,14) 
    คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่ส าคัญในหลายด้าน เช่น ด้านความเหมาะสมของ

อัตราก าลังของบุคลากรทุกกลุ่ม ด้านขีดความสามารถของบุคลากรกลุ่มอ่ืน ๆ นอกจากสายวิชาการ 
ผลลัพธ์อัตราการคงอยู่ของบุคลากรใหม่ ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม การค านึงถึงผลลัพธ์
ดังกล่าว จะช่วยให้คณะฯ เห็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือสร้างความผูกพันของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลต่อ
การท างานให้บรรลุผลตามพันธกิจ 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล   ระดับการประเมิน (band) = 1  
Strength 
    ผลลัพธ์ด้านการรับรองมาตรฐานในด้านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพตั้งแต่ระดับ 

3.01 คะแนนขึ้นไป มีระดับและแนวโน้มที่ดี 
OFI 
    ผลลัพธ์หลายเรื่องมีแนวโน้มไม่สม่ าเสมอหรือแนวโน้มลดลง เช่น หลักสูตรที่มีความพร้อมในการ

เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบ TQF (10) โครงการบริการวิชาการที่คณะฯ ด าเนินการเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม (12) 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญหลายด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารที่สะท้อนความเข้าใจบุคลากร
ในการน าวิสัยทัศน์และค่านิยมไปปฏิบัติ ผลลัพธ์การสร้างความผูกพันโดยผู้น าระดับสูง ผลลัพธ์ด้านการ
ก ากับดูแล ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ผลลัพธ์ที่สะท้อนถึง impact ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ การรายงานผลลัพธ์ดังกล่าวจะช่วยให้คณะฯ มี
แนวทางในการพัฒนาผลการด าเนินงานให้ดีขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางที่ก าหนดไว้  
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด   ระดับการประเมิน (band) = 1  
Strength 
    ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและตลาด บางเรื่องมีแนวโน้มที่ดี ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ที่จัดสรรให้

กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ (7) จ านวนนักศึกษาต่างชาติ (ย้ายมาจาก 7.4) 
OFI 
    ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด ส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่สม่ าเสมอ 
    คณะฯ ไม่แสดงผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการเงินหลายเรื่อง ได้แก่ รายได้จากแหล่งต่างๆ เช่น 

รายได้จากการจัดการศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการ เงินทุนส ารองสะสม สภาพคล่ องทาง
การเงิน รวมถึงผลลัพธ์ด้านการตลาดที่ส าคัญ คือ ส่วนแบ่งหรือต าแหน่งในตลาด และการเจาะตลาด
ใหม่ เป็นต้น การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวมีความส าคัญต่อการรองรับพันธกิจในส่วนของการสร้างรายได้
ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
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ตาราง 1 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด ส าหรับหมวด 1-6 (Item Band) 
คะแนน ค าอธิบาย 

0% หรือ5% 
(Band 1) 

A: ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน  
D: ไม่มีการน าแนวทางที่เป็นระบบไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย  
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา  
I :  ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน แต่ละส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ 
10%,15%, 

20% หรือ25% 
(Band 2) 

A: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อ  
D: การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือหน่วยงานซ่ึงเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อน้ัน  
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแบบพื้นๆ  
I : มีแนวทางท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกัน

แก้ปัญหา 
30%, 35%, 

40%หรือ 45% 
(Band 3) 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบางหน่วยงานเพ่ิงอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคัญ  
I : แนวทางเริ่มมีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของสถาบัน ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การและ

เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
50%,55%, 

60% หรือ 65% 
(Band 4) 

 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่ างกันในบางส่วนหรือ

บางหน่วยงาน  
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ ซ่ึง

รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท่ีส าคัญ  
I : แนวทางมีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของสถาบัน ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การ 

และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
70%,75%, 

80% หรือ 85% 
(Band 5) 

 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างของการปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญ  
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ 

ซ่ึงรวมถึงการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์และการเรียนรู้ระดับองค์การ  

I : แนวทางมีบูรณาการกับความต้องการของสถาบัน ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่าง
องค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ  

90%, 95% 
หรือ 100% 
(Band 6) 

 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์  

D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างท่ีส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน  

L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้ในระดับองค์การผ่าน
การสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้ท่ัวท้ังองค์การในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมท่ัวท้ังองค์การ อันเป็นผลเน่ืองมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน  

I : แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของสถาบันท้ังในปัจจุบันและอนาคตตามท่ีระบุไว้ใน
โครงร่างองค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
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ตาราง 2 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด ส าหรับหมวด 7 (Item Band) 
 

คะแนน ค าอธิบาย 
0% หรือ5% 
(Band 1) 

Le: ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบัน และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ 
T: ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทางลบ 
C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
I : ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

10%,15%, 20% 
หรือ25% 
(Band 2) 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่องที่ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ และเริ่มมีระดับผลการด าเนินการที่ดีในบางเรื่อง 

T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ 
C: แทบไม่มี หรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
I : มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

30%, 35%, 40%
หรือ 45% 
(Band 3) 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่ส าคัญต่อสถาบันตามที่ระบุไว้ 
ในข้อก าหนดของหัวข้อ 
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี  
C: เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
I : มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

50%,55%, 60% 
หรือ 65% 
(Band 4) 

 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มีความส าคัญต่อสถาบัน  
ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
C: ผลการด าเนินการในปัจจุบันในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ

เทียบเคียง  
I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และกระบวนการ 
70%,75%, 80% 

หรือ 85% 
(Band 5) 

 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่ 

T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
C: มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการด าเนินการในปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือส่วนมาก

กับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น าในเรื่องต่าง ๆ และมีผล
การด าเนินการที่ดีมาก 

I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   

90%, 95% 
หรือ 100% 
(Band 6) 

 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็นส่วน
ใหญ่ 

T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิ จของ
สถาบัน 

C: แสดงถึงความเป็นผู้น าในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง 
I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับผู้เรียน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   
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ตาราง 3 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Band) 
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ตาราง 4 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของผลลัพธ์ (Overall Band) 
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4. ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factors)  
หัวข้อ ข้อมูล 

1. หลักสูตรและ
โปรแกรม
การศึกษา 

- การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรปริญญาตรี 7 หลักสูตร ปริญญาโท 3 หลักสูตร 
ปริญญาเอก 3 หลักสูตร) 
- การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ (สร้างผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และผลงานนวัตกรรมด้านศิลปะและการออกแบบ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย) 
- การบริการวิชาการ (แบบสร้างรายได้ และแบบให้เปล่า) 

2. วิสัยทัศน์/ 
ค่านิยม/ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์  : เป็นคณะวิชาชั้นน าด้านศิลปะและการออกแบบ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
ค่านิยม : มัณฑนศิลป์เพ่ือสังคม 

พันธกิจ : พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ ให้มีความเข้มแข็งในด้านวิชาการระดับนานาชาติ มี
หลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
มีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สามารถผลิตบัณฑิต
ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯและมหาวิทยาลัย 

3. สมรรถนะหลัก ผลิตนักออกแบบที่มีอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และสุนทรียะด้านศิลปะและการ
ออกแบบที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4. บุคลากร มีบุคลากรทั้งสิ้น 156 คน เป็นสายบริหารวิชาการ 1 คน สายวิชาการ 96 คน สายสนับสนุน 
59 คน 
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
สายวิชาการและสายสนับสนุน : สภาพแวดล้อมในการท างานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ระบบการประเมินผลการท างานที่มีประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรม การได้รับโอกาสเพ่ือความ ก้าวหน้าในอาชีพ ความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
การได้รับค าชมเชย รางวัล และการเห็นความส าคัญจากผู้บริหาร โดยสายสนับสนุนมีเพ่ิมเติม 
คือ ค่าตอบแทนเพ่ิมจากหลักสูตรโครงการพิเศษ 

5. สินทรัพย์ อาคารคณะมัณฑนศิลป์วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ ประกอบด้วย ห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ห้องปฏิบัติการศิลปะปฏิบัติ 2 มิติ และ 3 มิติ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติงานไม้และโลหะ อาคารปฏิบัติงานเครื่องเคลือบดินเผา อาคาร
ปฏิบัติงานสิ่งทอ ภาพพิมพ์ ประติมากรรม อาคารปฏิบัติงานเครื่องประดับ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และครุภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดเล็กเพ่ือการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 

6. กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ตาราง P1-6 ประกอบด้วย ด้านผลิตบัณฑิต การวิจัยและการสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 
การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. โครงสร้าง
องค์กร 

คณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีรองคณบดี 4 คน ผู้ช่วยคณบดี 2 คน 
และท่ีปรึกษาคณบดี 3 คน มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งมีองค์คณะเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 โดยมีคณบดีเป็น
ประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน       
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หัวข้อ ข้อมูล 
รองคณบดี 4 คน หัวหน้าภาควิชา 7 คน ผู้แทนสายวิชาการ 6 คน และผู้แทนสายสนับสนุน 
1 คน 

8. ผู้เรียน ลูกค้า  
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผู้ เรียน และลูกค้า : 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3) 
นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติและศิษย์เก่า 4) บุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผู้ประกอบ
ธุรกิจ 5) ผู้ให้ทุนภายนอก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 1) ผู้ใช้บัณฑิต 2) ผู้ปกครอง 3) ศิษย์เก่า 

9. ความต้องการ 
และความคาดหวัง 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี : 1. ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะด้านศิลปะและการออกแบบ
ตามหลักสูตรที่เลือกเรียนไปใช้ในการท างานได้ 2. ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 3. โอกาสในการประกอบอาชีพ 4. ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 5. ได้รับการดูแลทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต
ระหว่างที่ศึกษา 6. ทุนการศึกษา 7. ความเป็นสากล 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : 1. ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย และการสร้างสรรค์เชิง
บูรณาการระหว่างสาขาวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบ 2. ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 3. โอกาสในการประกอบอาชีพ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
4. ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย  
5. โอกาสในการได้รับทุนการศึกษาหรือการท าวิจัย 6. ความเป็นสากล 
นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ และศิษย์เก่า : 1. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
การตัดสินใจเข้าศึกษา 2. ได้รับโอกาสเข้าศึกษา 
บุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผู้ประกอบธุรกิจ : 1. ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะและการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัย และสอดคล้องกับความ
ต้องการ 2. ได้รับแนวทาง วิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการ 
ผู้ให้ทุนภายนอก : 1. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแหล่ง
ทุน 2. สามารถน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้จริง 3. สามารถ
น าผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน  
ผู้ใช้บัณฑิต : 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานจากบัณฑิตที่มีความรอบรู้ 
เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ ที่สามารถน ามาใช้ในการท างานได้ทันที 2. นวัตกรรม
ด้านศิลปะและการออกแบบที่สามารถสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้จริง 3. บัณฑิตสามารถแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงประจักษ์ ผ่านงานออกแบบของตน 
ผู้ปกครอง : 1. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีมาตรฐาน และค่าใช้จ่าย 2. การเรียนการ
สอน ความปลอดภัย และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการศึกษา 3. 
โอกาสในการประกอบอาชีพ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ศิษย์เก่า : 1. ภาพลักษณ์ที่ดีของคณะฯ 2. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ 3. 
การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 4. บทบาทของคณะในการเป็นแหล่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่า 5. บทบาทของคณะในการเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมของสังคม 

10. ผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือและ
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

หลักสูตรปริญญาตรี :  โรงเรียนมัธยมศึกษา สถาบันอาชีวะ โรงเรียนสอนพิเศษ แหล่งฝึกงาน
วิชาชีพ 
หลักสูตรปริญญาโทและเอก : องค์กร สถาบัน แหล่งทุนที่ ต้องการผู้ มีทักษะและ
ประสบการณ์ด้านศิลปะและการออกแบบขั้นสูง แหล่งศึกษาดูงาน/กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
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ทั้งในและต่างประเทศ 
การวิจัย/สร้างสรรค์ :  มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ/ชุมชนที่มี
ความต้องการใช้ 
ประโยชน์จากผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
การบริการวิชาการ :  นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจด้านศิลปะและการออกแบบ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่ว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษา 

11. ล าดับในการ
แข่งขัน 

เป็นคณะวิชาที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะด้านการออกแบบเป็นแห่งแรกของประเทศ 
มีสาขาวิชาด้านการออกแบบมากที่สุด 
ก าหนดคู่เทียบ 2 สถาบัน ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12. การ
เปลี่ยนแปลง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง ส่งผลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือต้องมีภาระเช่า
หอพักอยู่ที่จังหวัดนครปฐม 

13. แหล่งข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบที่
ส าคัญ 

ข้อมูลจากระบบ CHE QA ฐานข้อมูลด้านการเผยแพร่งานวิจัย และบทความวิชาการที่
น่าเชื่อถือ รายงานประจ าปีหรือรายงานการประเมินตนเอง 

14. ความท้าทาย
และความ
ได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
SC1 สถาบันที่เปิดสอนทางด้านการออกแบบมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น มีหลักสูตรที่หลากหลาย
ท าให้มีการแข่งขันสูงขึ้น 
SC2 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง 
SC3 การเพ่ิมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่มีการเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
SC4 การจัดตั้งศูนย์ Decorative Arts Enterprise เพ่ือให้บริการวิชาการด้านการศิลปะและ
การออกแบบที่ครบวงจร  
SC5 ระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 
SC6 การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
SC7 การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
SA1 แบรนด์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยยังคงครองใจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
ในฐานะคณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการออกแบบเป็นแห่งแรกของประเทศ 
SA2 ศิษย์เก่ามีชื่อเสียงและผลงานด้านการออกแบบเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
SA3 การผลักดันให้คณาจารย์ท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะฯ และงบภารกิจเชิงนโยบายจากเงิน
รายได้ 
SA4 คณะฯ มีผลงานออกแบบที่หลากหลายที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ยังมี
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หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ต้องการว่าจ้างให้คณะฯ เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ 
SA5 องค์กรมีการพัฒนาระบบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
SA6 ศักยภาพของคณาจารย์มีความพร้อมที่จะเพ่ิมพูนความรู้ในระดับปริญญาเอก และมี
ผลงานทางวิชาการที่สามารถขอก าหนดต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นได้ 
SA7 บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้เฉพาะบุคคลในแต่ละด้านที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
SA8 บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ในวัยท างาน 

15. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการ PDCA และ PDSA เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ ระบบการ
ติดตามผลการด าเนินงานของส่วนงานตามแผนและตัวชี้วัดที่ก าหนด ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากรประจ าปี และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 


