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ส$วนที่ 1 
ปCจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factors) 

 
1. ลักษณะองค�กร 
ก. สภาพแวดล<อมขององค�กร 
 หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 4 ระดับโดยเป�ดสอนท่ีวิทยาเขตหาดใหญ# ป$ตตานี สุราษฎร'ธานี 
และภูเก็ต รวมท้ังสิ้น 153 หลักสูตร นักศึกษาบัณฑิตศึกษา รวมท้ังสิ้น 5,058 คน ประกอบด6วย ปริญญาเอก  
871 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 234 คน ปริญญาโท 3,709 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
244 คน มีผู6สําเร็จการศึกษา จํานวน 732 คน ประกอบด6วยระดับปริญญาเอก 66 คน ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 1 คน ระดับปริญญาโท 536 คนและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 129 คน 

1. เป@นหน#วยประสานงานสนับสนุนการจัดบัณฑิตศึกษาและกํากับดูแลมาตรฐานหลักสูตรใน 
ระดับบัณฑิตศึกษา   

2. วิสัยทัศน� : การจัดการบัณฑิตศึกษาให6ได6มาตรฐานสากล 
    พันธกิจ    - กําหนด กํากับ ดูแลมาตรฐานและการประกันคุณภาพหลักสูตรและการผลิต 
                   บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให6ได6มาตรฐานสากล 
                  - ส#งเสริม สนับสนุน ป$จจัยเก้ือหนุนระดับบัณฑิตศึกษา 

•  วิสัยทัศน� พันธกิจ ควรคํานึงถึงความสอดคล6องกับเปHาหมายมหาวิทยาลัย ต6อง  
  วัดได6ว#าการบรรลุเปHาหมายของพันธกิจ  มุ#งสู#วิสัยทัศน� 

วัฒนธรรมองค�กร:  การทํางานเป@นทีม 
ค$านิยม:  บริการด6วยใจ ห#วงใยคุณภาพ 
สมรรถนะหลัก: บัณฑิตวิทยาลัยมีกลไกการบริหารการผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได6

มาตรฐานสากล 
• สมรรถนะหลัก คือความสามารถท่ีบุคลากรมีในการตอบสนองพันธกิจ   

3.  บุคลากร: จํานวน 21 คน เป@นข6าราชการ  8 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน พนักงานเงิน 
รายได6 5 คน และลูกจ6างประจํา 2 คน 

4.  อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณ� ท่ีสําคัญ: ห6องสํานักงาน ห6องประชุม ระบบเครือข#าย  
ระบบสารสนเทศให6บริการผ#านเครือข#ายสําหรับนักศึกษา อาจารย' และบุคลากร  ระบบฐานข6อมูลอาจารย'  
ระบบฐานข6อมูลนักศึกษาท่ีสามารถใช6ข6อมูลร#วมกันระหว#างคณะ/หน#วยงานต#างๆ เครื่องคอมพิวเตอร'และ
อุปกรณ'เพ่ือใช6ในการปฏิบัติงานด6านต#างๆ   

5.  กฎหมาย กฎระเบียบ ข<อบังคับท่ีสําคัญ ได6แก# 1) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร' ว#า 
ด6วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 2) เกณฑ'มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548     
3) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552    4) กฎกระทรวงว#าด6วยระบบ หลักเกณฑ'และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 5) ดัชนีและตัวบ#งชี้เกณฑ'คุณภาพของ สกอ. สมศ. กพร. มอ.   
6) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ#นดิน พ.ศ. 2544  7) ระเบียบว#าด6วยการบริหารงบประมาณฯ 8) 
ระเบียบสํานักนายกฯว#าด6วยการพัสดุ ฯ 9) พระราชบัญญัติระเบียบข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  
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ข. ความสัมพันธ�ระดับองค�กร 
6.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป@นผู6บริหารสูงสุด มีรองคณบดีฝRายต#างๆ เป@นผู6บริหารท่ีรองรับ

ขอบข#ายงานตามท่ีคณบดีมอบหมาย และดําเนินการภายใต6การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย มีเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเป@นผู6ดูแลกํากับ 3 กลุ#มงาน ได6แก# กลุ#มงานบริหารท่ัวไป กลุ#มงาน
สนับสนุนวิชาการ กลุ#มงานบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตป$ตตานี 

7. การกํากับดูแล : มีการกํากับดูแลใน 5 ด6านคือ ด6านการบริหารจัดการ  ด6านการผลิตบัณฑิต
ด6านการเงิน การบริหารราชการใสสะอาด และการประกันคุณภาพภายใน 

8. ส$วนตลาดท่ีสําคัญ: ได6แก# บัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตปริญญาโท มีความต6องการและ
ความคาดหวัง ได6แก# 1) ความมีชื่อเสียงของคณาจารย'และศิษย'เก#า 2) ทุนการศึกษา 3) ชื่อเสียงของคณะท่ี
ต6องการศึกษา 4) รับทราบข6อมูลหลักการเรียนการสอน 5) การส#งเสริมประสบการณ'การเรียนรู6 6) บรรยากาศ
ส#งเสริมการเรียนรู6 

9. กลุ$มลูกค<า ประกอบด6วย 3 กลุ#ม 1) นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก มีความต6องการและ
ความคาดหวัง คือ จบการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด มีงานวิจัยท่ีได6รับการเผยแพร#ในระดับชาติ/นานาชาติ ได6
งานทําตรงตามสาขาท่ีเรียน บรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีส#งเสริมการสร6างประสบการณ' การเรียนรู6 
บริการท่ีส#งเสริมการสร6างประสบการณ' การเรียนรู6และบริการทางการศึกษาต#างๆ 2) นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  และ 3) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีความต6องการและความ
คาดหวัง คือ จบการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด มีประสบการณ' ความรู6 ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานได6จริง 
เป@นท่ียอมรับของผู6ร#วมงาน นายจ6าง และสมาคมวิชาชีพ สามารถสมัครเข6าศึกษาต#อในสาขาท่ีต6องการได6
บรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีส#งเสริมการสร6างประสบการณ' การเรียนรู6 บริการท่ีส#งเสริมการสร6าง
ประสบการณ' การเรียนรู6และบริการทางการศึกษา 

10. กลุ$มผู<มีส$วนได<ส$วนเสีย ได6แก# อาจารย'ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ/มหาวิทยาลัย ผู6ให6 
ทุนการศึกษา  ผู6ให6ทุนวิจัย นายจ6าง/ผู6ใช6บัณฑิต แต#ละกลุ#มมีความต6องการและความคาดหวัง คู$ความร$วมมือ 
คือ สกอ.สมศ.กพร. คณะท่ีเป�ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หน#วยงานภายในมหาวิทยาลัย ศูนย'คอมพิวเตอร' สกว. 
สวทช วช และแหล#งทุนอ่ืนๆ  

• การ Segment กลุ#มลูกค6าเป@นสิ่งท่ีสําคัญ เพ่ือการตอบสนองท่ีแตกต#างกัน อีกท้ังความ
ต6องการและความคาดหวังนั้น เป@นท่ีมาของการวัดสมรรถนะขององค'กร (KPIs) 

 
2. สภาวการณ�ขององค�กร 
ก. สภาพแวดล<อมด<านการแข$งขัน 

11. คู$เทียบในประเทศ คือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก#น ประเด็นการแข#งขันได6แก#  
การให6ทุนอุดหนุนวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ' ทุนการศึกษา การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และการเพ่ิม
สัดส#วนระหว#างผลงานตีพิมพ'กับจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   

12. ปCจจัยแห$งความสําเร็จ คือ นโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการให6ทุนการศึกษา การวิจัย  
ความรู6ความสามารถของบุคคลากร การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ คือ การเพ่ิมหรือลดทุนการศึกษา นักวิชาการท่ี
เกษียณอายุราชการหรือโอนย6าย บุคคลากรรุ#นใหม#ขาดความพร6อมในการเป@นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ' 

13. แหล$งข<อมูลสําคัญสําหรับข<อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข$งขัน ได6แก# เว็บไซต'และ 
รายงานประจําป̂ของมหาวิทยาลัยขอนแก#น  ข6อจํากัดในการได6มาซ่ึงข6อมูลเชิงเปรียบเทียบ เนื่องจากข6อมูล
บางส#วนไม#เป�ดเผย ไม#ทันสมัย และไม#ครบถ6วน 
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• คู$เทียบและข<อมูลการเทียบเคียง บ$งบอกสมรรถนะสูงสุดขององค�กรเอง ประเด็นการ
เทียบเป%นส่ิงสําคัญท้ังปCจจัยเบ้ืองต<นและผลลัพธ� ท่ีสะท<อนพันธกิจท้ังหลายท้ังมวลสู$
วิสัยทัศน� 

 
ข. ความท<าทายเชิงกลยุทธ� 

14. ความท<าทายท่ีสําคัญ กําหนดโดยกระบวนการวางแผนกลยุทธ'  มี 3 ด6าน คือ 
- ป$จจัยท่ีมีผลต#อกระบวนการหลัก: 1) การเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 2) สัดส#วนของอาจารย'

บัณฑิตศึกษาต#อจํานวนผู6เรียน 3) สัดส#วนจํานวนผู6เรียนต#อจํานวนท่ีรับ 4) การหาแหล#งทุนการศึกษาและการ
วิจัย 5) การแข#งขันท่ีเพ่ิมข้ึนภายใต6งบประมาณท่ีจํากัด 

- ป$จจัยท่ีมีผลต#อกระบวนการสนับสนุน: 1) การขาดแคลนอัตรากําลัง 2) ขาดระบบติดตาม
ประเมินผล 3) ขาดข6อมูลการประเมินความพึงพอใจ 

- ป$จจัยท่ีมีผลต#อทรัพยากรบุคคล: 1) ขาดแคลนอัตรากําลัง 2) การเพ่ิมสมรรถนะบุคคลากรด6าน
ภาษาอังกฤษ 3) ขวัญกําลังใจ ความก6าวหน6าในการทํางาน  

15. ความได<เปรียบเชิงกลยุทธ�:   
- ทุนพัฒนาอาจารย'  
- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
- ทุนการศึกษา ทุนวิจัยท่ีเพียงพอ 
- บุคคลากรมีความรู6 ความสามารถ 
- การทํางานเป@นทีม  
• สิ่งสําคัญของความท6าทายและความได6เปรียบเชิงกลยุทธ' ควรปรากฏในหมวด 7 ท่ีส#งผล

ต#อผลลัพธ'ของพันธกิจ 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
16. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ ท่ีนํามาใช6คือ 1) การบริหารกิจการบ6านเมือง 

ท่ีดี 2) ระบบประกันคุณภาพภายใน 3) นําผลการประเมินมาทบทวนผลการดําเนินงาน  
 
ข<อเสนอแนะในการทบทวนโครงร$างองค�กร 
หมวด ก 

 1. การระบุกลุ#มของหลักสูตรท่ีตอบสนองพันธกิจ และเปHาหมายของมหาวิทยาลัยยังไม#ชัดเจน  
 2. ผู6รับบริการ ในส#วนของนักศึกษาขาดการ segment กลุ#มผู6เรียนซ่ึงเป@นลูกค6าท่ีสําคัญ ทําให6ไม#ทราบว#า    
     ผู6เรียนแต#ละกลุ#มมีความต6องการแตกต#างกันหรือไม#อย#างไร ควรมีการ segment กลุ#มนักศึกษา เช#นตาม    
     ระดับปริญญาโท เอก และตามกลุ#มสาขาวิชา เป@นต6น 
 3. สภาวการณ'ขององค'กรด6าน การแข#งขัน และความท6าทายไม#ชัดเจน จึงส#งผลให6ไม#สามารถประเมิน  
     สมรรถนะขององค'กรได6 
 4. คู#ความร#วมมืออย#างเป@นทางการระดับ Partner ยังไม#ชัดเจน 
 5. ไม#พบการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาในป̂ท่ีผ#านมา ท่ีอาจจะส#งผลให6เกิดนวัตกรรม หรือผลลัพธ'ท่ีดีข้ึน 
 6. คู#เทียบท่ีเทียบกับมหาวิทยาลัยขอนแก#น ยังขาดความท6าทาย ควรเลือกคู#เทียบท่ีมีความท6าทาย เช#น   
     NUS รวมท้ังไม#มีข6อมูลการเทียบผลการดําเนินงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก#นในหมวด 7  จึงส#งผลให6ไม#  
     สามารถประเมินสมรรถนะขององค'กรได6 
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 7. วิสัยทัศน' พันธกิจ ค#านิยม วัฒนธรรมองค'กร ไม#พบการวัดในหมวด 7 ควรกําหนดตัวชี้วัดสําคัญท่ีส#งผล  
     ต#อวิสัยทัศน'ให6ชัดเจน (เช#น คุณภาพอาจารย'บัณฑิต คุณภาพบัณฑิตในแต#ละหลักสูตร ผลงานการตีพิมพ'   
     เป@นต6น) 
 8. สมรรถนะหลักขององค'กรยังไม#ชัดเจน ซ่ึงเป@นการมองจุดแข็งภายใน ท่ีเน6นจากงานบริการและการ  
     ประสานงาน  
 9.  วิสัยทัศน' ต6องตอบสนองเปHาหมายของมหาวิทยาลัย และควรมาจากความต6องการของลูกค6าในหมวด 

        ท่ี 3   โดยต6องมีการ segment ลูกค6าและผู6มีส#วนได6ส#วนเสียท่ีครบถ6วน 
10. พันธกิจ ไม#พบความสอดคล6องกับการตอบสนองเปHาหมายของมหาวิทยาลัย อาจพิจารณาปรับเป@น 1)  
     กําหนด กํากับดูแลมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร 2) กําหนด กํากับ ดูแลการผลิตบัณฑิตระดับ  
     บัณฑิตศึกษาให6ได6มาตรฐานสากล 3) ส#งเสริม สนับสนุน ป$จจัยเก้ือหนุนระดับบัณฑิตศึกษา และอาจ  
     พิจารณาพันธกิจด6านการทําการตลาด ตลอดจนรับผิดชอบท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณของท้ังอาจารย'  
     บัณฑิต และบัณฑิตในแต#ละหลักสูตร 

 
หมวด ข 
1.  OP หมวด ข. ต6องปรากฏในหมวด 5 และสัมพันธ'กับ KPIs หมวดท่ี 5 ด6านบุคลากรของหน#วยงาน 
2.  ตารางหน6า 19 -21 ตัดช#องความต6องการ/ความคาดหวัง ออก เนื่องจากต6องเป@น KPIs ต6องวัดในหมวด 7 
3.  ในตางรางท่ี 16 คู#ความร#วมมือควรเป@นคณะ หรือท่ีประชุมคณบดี ส#วน สกอ.และสกว. นั้นถือว#าเป@น 
     คู#ความร#วมมืออย#างเป@นทางการหรือลูกค6าก็ได6 
4.  ตารางท่ี 28 ตัวชี้วัด ข6อ 1 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีเพ่ิมข้ึน เป@น Process KPIs และข6อ 3  
    จํานวนหลักสูตรท่ีผ#านการประเมินเป@นเพียง Common routine   ไม#ใช#ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
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ส$วนที่ 2 
บทสรุปสําหรับผู<บริหาร (Key Themes) 

 
  
A. จุดแข็งท่ีสําคัญท่ีสุดของกระบวนการ (หมวด1-6)    
• ผู6บริหารมีความมุ#งม่ันชี้นํา โดยการกําหนด และ การถ#ายทอด ทบทวนวิสัยทัศน' ค#านิยมอย#างเป@น

ระบบ สู#การกําหนดแผนยุทธศาสตร' อีกท้ังมีการสนับสนุนและสร6างความเข6มแข็งต#อผู6มีส#วนได6ส#วน
เสียผ#าน Grad Sharing 

• มีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ'ท่ีเป@นระบบและมีส#วนร#วม ติดตามผลเพ่ือการประเมิน/ทบทวน/
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ/โครงการตลอดป̂ รวมท้ังกําหนดประเด็นความท6าทายเชิงกลยุทธ' และ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร'     

• บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดต้ัง one stop service (OSS) เพ่ือให6บริการแก#นักศึกษา และอาจารย' โดยมี
การจัดทําคู#มือการปฏิบัติงาน คู#มือการทํางาน การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน เน6นการมีจิตบริการ         
และมีช#องทางในการรับฟ$งความคิดเห็นของผู6รับบริการท่ีหลากหลาย ตลอดจนการสํารวจความพึง
พอใจ 

• บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการวัดและวิเคราะห' ท่ีสามารถใช6ร#วมกันได6ท้ังมหาวิทยาลัย มีการจัดการ
ความรู6ขององค'กรโดยสนับสนุนให6บุคลากรดําเนินการวิจัยสถาบัน  มีการประชุมบุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัย อย#างน6อยเดือนละ 1 ครั้ง จัดโครงการเสวนาผู6ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา และการ
ประชุมภายในทุกระดับ อย#างสมํ่าเสมอ เพ่ือให6บุคลากรทุกคนมีส#วนร#วมแสดงความคิดเห็น  
แลกเปลี่ยนเรียนรู6งานของผู6อ่ืน การแก6ป$ญหาร#วมกันได6 และสามารถต#อยอดความรู6และนําไปปฏิบัติ
ได6 

• บัณฑิตวิทยาลัยมีทิศทางในการพัฒนาการสร6างความผูกพัน ระบบประเมินความผูกพันของ
ผู6ปฏิบัติงาน ระบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู6ร#วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู6และการร#วมกัน
ทํางาน มีระบบพ่ีเลี้ยงในการแนะนําให6คําปรึกษาและสอนงานแก#บุคลากร ตลอดจนการจัด
สภาพแวดล6อมในการทํางานโดยรวม 

• การออกแบบระบบงานในภาพรวมซ่ึงประกอบด6วยกระบวนงานหลัก และกระบวนงานสนับสนุน มี
ความชัดเจน 

 
B.    จุดท่ีควรพัฒนาของกระบวนการ (หมวด1-6) 
• การกําหนดวิสัยทัศน'ต6องแสดงถึงคําอธิบายถึงประเด็นของวิสัยทัศน' ตัวชี้วัดและค#าเปHาหมายของ

ความสําเร็จท่ีชัดเจน ทําให6ไม#พบแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินการท่ีทําให6องค'กรบรรลุเปHาหมายของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีความยั่งยืน   

• การจัดทําแผนกลยุทธ'ควรกําหนดเปHาหมายในแต#ละกลุ#มลูกค6าให6ชัดเจน และควรแสดงผลในหมวด
ผลลัพธ'ให6สอดคล6องกับวิสัยทัศน' และพันธกิจ 

• การจัดกลุ#มลูกค6าไม#จําแนก ครอบคลุมกลุ#มลูกค6าสําคัญ ในแต#ละกลุ#มสาขาวิชาท่ีแตกต#างกัน ถึงแม6ว#า
จะมีการจัดต้ัง one stop service (OSS) ก็ตาม ทําให6ไม#มีข6อมูลสารสนเทศในการนํามากําหนดการ
บริการหรือกลไกต#างๆ เพ่ือตอบสนองความต6องการของกลุ#มลูกค6าสําคัญท่ีครบถ6วน 
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• บัณฑิตวิทยาลัยยังมีหลักฐานท่ีแสดงให6เห็นถึงกิจกรรมท่ีสร6างศักยภาพ คุณภาพ และความผูกพันของ
นักศึกษาป$จจุบันกับองค'กรน6อยเกินไป จึงไม#สามารถนําไปสู#การสร6างความพึงพอใจและความผูกพันของ
ผู6รับบริการได6 

• มีการรวบรวมข6อมูลผลการดําเนินการท่ีเป@นระบบ แต#ยังขาดการนําไปใช6วิเคราะห'เพ่ือปรับปรุงผลการ
ดําเนินการอย#างมีประสิทธิภาพ และพร6อมใช6งาน รวมถึงเพ่ือนําผลไปปรับปรุงพัฒนางาน 

• การกําหนดป$จจัยท่ีสําคัญท่ีส#งผลต#อความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากรแต#ละกลุ#ม สมรรถนะ
หลัก  ความท6าทายเชิงกลยุทธ' เพ่ือบรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการ  

• การวัดความพึงพอใจของบุคลากรไม#พบประเด็นป$จจัยท่ีเป@นสาเหตุของความพึงพอใจน6อย 

• การออกแบบระบบงานโดยรวมขององค'กร และการนําสมรรถนะหลักขององค'กรมาใช6ในการออกแบบ
ระบบงาน รวมท้ังวิธีการออกแบบระบบงานโดยรวมท่ีส#งมอบคุณค#าแก#ผู6เรียน และผู6มีส#วนได6ส#วนเสีย 
โดยเฉพาะกระบวนงานท่ีเป@น Core Values (Value chain) ท่ีสําคัญ เพ่ือหาข6อกําหนด และตัวชี้วัดท่ี
สําคัญของในแต#ละกระบวนการและให6มีการวัดในหมวด 7 

 
C.   จุดแข็งของผลลัพธ� (หมวด7) 

• เริ่มมีการแสดงผลลัพธ'ซ่ึงแสดงแนวโน6มและการเปรียบเทียบกับคู#เทียบผลการดําเนินงานในบาง
ตัวชี้วัด 
 

D.  จุดท่ีควรพัฒนาของผลลัพธ� (หมวด 7) 
• สืบเนื่องการจัดกลุ#มลูกค6าไม#จําแนก ครอบคลุมกลุ#มลูกค6าสําคัญ จึงไม#สามารถจําแนกสมรรถนะ

ขององค'กรได6อย#างชัดเจนและครอบคลุม รวมถึงการแสดงค#าเปHาหมายและข6อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงส#วนใหญ#เป@นข6อมูลสารสนเทศ  
 

E.  หัวข<อ/ประเด็นการปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ของคณะ/หน$วยงานท่ีค<นพบ 
• ไม#มี 

 
 



 

 

 �

ส$วนที่ 3 
ผลการตรวจประเมิน 

 
หมวด 1. การนําองค�การ 
หัวข<อท่ี 1.1 : การนําองค�กรโดยผู<นําระดับสูง 
  การกระทําโดยผู6นําระดับสูงในการชี้นําและทําให6สถาบันมีความยั่งยืน รวมท้ังอธิบายวิธีการท่ีผู6นํา
ระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร และกระตุ6นให6มีผลการดําเนินการท่ีดี  

จุดแข็ง(Strengths) 

- ผู6บริหารมีความมุ#งม่ันชี้นํา โดยการกําหนด ทบทวนวิสัยทัศน' ค#านิยมอย#างเป@นระบบ โดยกระทําทุก 2 ป̂ 
และโดยใช6ความคาดหวังของลูกค6า และข6อมูลผลการปฏิบัติงานสู#การกําหนดแผนยุทธศาสตร' 
- มีระบบการถ#ายทอดวิสัยทัศน' ค#านิยม และ ทบทวนตัววัดผลการดําเนินการ  

โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
- แม6ว#าจะมีการกําหนดวิสัยทัศน' แต#ไม#ได6แสดงถึงคําอธิบายถึงประเด็นของวิสัยทัศน' ตัวชี้วัดและค#าเปHาหมาย

ของความสําเร็จท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจส#งผลต#อการกําหนดยุทธศาสตร' แผนงานโครงการ และการบรรลุวิสัยทัศน'
ขององค'กร    
- ไม#พบการหลักฐานท่ีแสดงให6เห็นถึงการกําหนดเปHาหมายของแผนในการทํางาน 
- การถ#ายทอดวิสัยทัศน'และค#านิยมยังไม#ครอบคลุมไปถึงผู6เก่ียวข6อง เช#น นักศึกษา อาจารย'ประจําหลักสูตร

หรือคู#ความร#วมมือ เป@นต6น 
- ยังไม#มีแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินการทําให6องค'กรบรรลุเปHาหมายของมหาวิทยาลัยท่ีมีความยั่งยืน           

 
หมวด 1. การนําองค�การ 
หัวข<อท่ี 1.2: การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต$อสังคมในภาพใหญ$ : องค�กรดําเนินการอย$างไรในการ
กํากับดูแลองค�กร และทําให<บรรลุด<านความรับผิดชอบต$อสังคมในภาพใหญ$ 
 อธิบายถึงระบบกํากับดูแลองค'กร และแนวทางปรับปรุงระบบการนําองค'กร อธิบายวิธีการท่ีสถาบัน
สร6างความม่ันใจว#ามีการดําเนินการอย#างถูกต6องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย#างมีจริยธรรม และ
ทําให6บรรลุผลด6านความรับผิดชอบต#อสังคมในภาพใหญ# และสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
จุดแข็ง(Strengths) 
-  มีระบบในการกํากับดูแลเก่ียวกับความรับผิดชอบการดําเนินงานของผู6บริหาร ความรับผิดชอบทางการเงิน 

ความโปร#งใสในการดําเนินงาน และมีการตรวจสอบจากภายนอก โดยหน#วยตรวจสอบภายในและสตง. 
-  มีการสนับสนุนและสร6างความเข6มแข็งต#อผู6มีส#วนได6ส#วนเสียผ#าน Grad Sharing  

โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
- บัณฑิตวิทยาลัยยังไม#มีข6อมูลท่ีแสดงให6เห็นถึงแนวทางการกําหนดชุมชนท่ีชัดเจน และวิธีการปฏิบัติต#อ

ชุมชน 
- บัณฑิตวิทยาลัยยังไม#ปรากฏแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินการในเชิงการปHองกัน ในกรณีท่ีการดําเนินการ

ขัดต#อจรรยาบรรณ หรือจริยธรรม 
 



 

 

 �

 
หมวด 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ� 
หัวข<อท่ี 2.1 : การจัดทํากลยุทธ� : องค�กรมีวิธีการอย$างไรในการจัดทํากลยุทธ� 
  วิธีการท่ีสถาบันใช6ในการสร6างกลยุทธ'ท่ีให6ความสําคัญกับความท6าทายเชิงกลยุทธ' และใช6ประโยชน'
จากความได6เปรียบเชิงกลยุทธ' รวมท้ังสรุปวัตถุประสงค'เชิงกลยุทธ'ท่ีสําคัญขององค'กรและเปHาประสงค'ท่ี
เก่ียวข6อง 
จุดแข็ง(Strengths) 
- มีแนวทางหรือกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ'ท่ีเป@นระบบและมีส#วนร#วมของบุคลากร  ต้ังแต#กระบวนการ

เตรียมการวางแผน การมีส#วนร#วม การถ#ายทอดแผนและการปรับปรุงแผน โดยใช6ข6อมูลผลการดําเนินการ
ท่ีผ#านมา ติดตามผลเพ่ือการประเมิน/ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ/โครงการตลอดป̂ 
- มีการกําหนดประเด็นความท6าทายเชิงกลยุทธ' และตัวชี้วัดท่ีสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร'                      

โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
- การจัดทําแผนกลยุทธ'ควรกําหนดเปHาหมายในแต#ละกลุ#มลูกค6าให6ชัดเจน และควรแสดงผลในหมวดผลลัพธ' 
- ตัวชี้วัดท่ีกําหนดยังไม#มีความสอดคล6องกับวิสัยทัศน' และพันธกิจ ซ่ึงอาจส#งผลต#อการบรรลุวิสัยทัศน' 

 
หมวด 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ� 
หัวข<อท่ี 2.2 : การถ$ายทอดกลยุทธ�เพ่ือนําไปปฏิบัติ : องค�กรถ$ายทอดกลยุทธ�เพ่ือนําไปปฏิบัติอย$างไร   
  วิธีการแปลงวัตถุประสงค'เชิงกลยุทธ'ไปสู#แผนปฏิบัติการ ให6สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการถ#ายทอดเพ่ือ
นําไปปฏิบัติ และตัววัดหรือดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญ ผลการดําเนินการท่ีสําคัญของแผนปฏิบัติการ รวมท้ังคาดการณ'
ผลการดําเนินการในอนาคตขององค'กรเปรียบเทียบกับตัววัดหรือดัชนีชี้วัดดังกล#าว 
จุดแข็ง(Strengths) 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดตัวชี้วัด                              

โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
- ในการดําเนินการทําแผนปฏิบัติการประจําป̂ ยังไม#ปรากฏการกําหนดแผนการปฏิบัติงานระดับภารกิจและ

ตัวชี้วัดท่ีภารกิจรับผิดชอบ ซ่ึงอาจส#งผลต#อการติดตาม ประเมินความสําเร็จของแผน 
- บัณฑิตวิทยาลัยยังกําหนดค#าเปHาหมายของตัวชี้วัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญยังไม#ชัดเจนซ่ึงอาจส#งผลต#อ

การบรรลุวิสัยทัศน'ขององค'กร โดยเฉพาะการจําแนกกลุ#มลูกค6าท่ีสําคัญ 
 

 
หมวด 3. การมุ$งเน<นลูกค<า 
หัวข<อท่ี 3.1 : ความผูกพันของลูกค<า : องค�กรมีวิธีการอย$างไรในการสร<างความผูกพันกับลูกค<า เพ่ือ
ตอบสนองความต<องการและสร<างความสัมพันธ�  
  วิธีการท่ีสถาบันกําหนดผลิตภัณฑ'และกลไกต#างๆ เพ่ือสนับสนุนการท่ีลูกค6าใช6ผลิตภัณฑ'ขององค'กร 
รวมท้ังอธิบายวิธีการสร6างวัฒนธรรมท่ีมุ#งเน6นลูกค6า 
จุดแข็ง(Strengths) 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดต้ัง one stop service (OSS) เพ่ือให6บริการแก#นักศึกษา และอาจารย' โดยมีการ
จัดทําคู#มือการปฏิบัติงาน คู#มือการทํางาน การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน เน6นการมีจิตบริการ 
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โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
- การจัดกลุ#มลูกค6าไม#จําแนก ครอบคลุมกลุ#มลูกค6าสําคัญ ได6แก# นักศึกษาปริญญาตรี(ลูกค6าใหม#) นักศึกษา

ปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก ผู6ใช6บัณฑิต และคู#ความร#วมมือ ในแต#ละกลุ#มสาขาวิชาท่ีแตกต#างกัน 
- ถึงแม6ว#าจะมีการจัดต้ัง one stop service (OSS) อย#างไรก็ตาม ยังไม#มีระบบท่ีทําให6สามารถตอบสนอง

ความต6องการของลูกค6าแต#ละกลุ#มได6อย#างครบถ6วน  
- ไม#พบข6อมูลความต6องการของลูกค6า ทําให6ไม#มีข6อมูลสารสนเทศในการนํามากําหนดการบริการหรือกลไก

ต#างๆ เพ่ือตอบสนองความต6องการของลูกค6า และการสร6างวัฒนธรรมท่ีมุ#งเน6นลูกค6า 
                        

 
หมวด 3. การมุ$งเน<นลูกค<า 
หัวข<อท่ี 3.2 : เสียงของลูกค<า : องค�กรมีวิธีการอย$างไรในการเสาะหาและใช<สารสนเทศจากลูกค<า  
   วิธีการท่ีองค'กรรับฟ$งลูกค6า และได6สารสนเทศด6านความพึงพอใจและไม#พึงพอใจ รวมท้ังให6อธิบาย
วิธีการใช6สารสนเทศจากลูกค6าเพ่ือเพ่ิมความสําเร็จในตลาดของตน 
จุดแข็ง(Strengths) 
- มีการกําหนดผู6รับบริการ และมีช#องทางในการรับฟ$งความคิดเห็นของผู6รับบริการท่ีหลากหลาย 
- มีการเสาะหาสารสนเทศจากผู6เรียนโดยการใช6แบบสํารวจหรือแบบประเมินความพึงพอใจ เป@นการสํารวจ

การให6บริการท่ีจัดให6กับนักศึกษาและผู6มีส#วนได6ส#วนเสียท่ีมาใช6บริการท่ี One stop service : OSS  
 

โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
- สืบเนื่องจากการจัดกลุ#มลูกค6าไม#จําแนก ครอบคลุมกลุ#มลูกค6าสําคัญท่ีครบถ6วน จึงไม#สามารถได6เสียงจาก

ลูกค6าท่ีเหมาะสมในแต#ละกลุ#มได6 
- บัณฑิตวิทยาลัยยังมีหลักฐานท่ีแสดงให6เห็นถึงกิจกรรมท่ีสร6างศักยภาพ คุณภาพ และความผูกพันของ

นักศึกษาป$จจุบันกับองค'กรน6อยเกินไป จึงไม#สามารถนําไปสู#การสร6างความพึงพอใจและความผูกพันของ
ผู6รับบริการได6 

 
หมวด 4. การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู< 
หัวข<อท่ี 4.1 : การวัด การวิเคราะห� และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค�กร :องค�กรมีวิธีการ
อย$างไรในการวัด วิเคราะห� และนํามาปรับปรุงผลการดําเนินการขององค�กร   
  วิธีการท่ีสถาบันใช6ในการวัด วิเคราะห' ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินการโดยการใช6ข6อมูลและ
สารสนเทศในทุกระดับและทุกส#วนงานของสถาบัน 
จุดแข็ง(Strengths) 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบรวบรวมข6อมูล มีการกําหนดผู6รับผิดชอบ มีการวัดและวิเคราะห' และกําหนด
ประเภทข6อมูลท่ีจะเข6าสู#ระบบ ท่ีสามารถใช6ร#วมกันได6ท้ังมหาวิทยาลัย 
 
โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
- มีการรวบรวมข6อมูลผลการดําเนินการท่ีเป@นระบบ แต#ยังไม#มีการนําไปใช6วิเคราะห'เพ่ือปรับปรุงผลการ

ดําเนินการอย#างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค'เชิงกลยุทธ' แผนปฏิบัติการ ซ่ึงอาจส#งผลต#อ
การบรรลุวิสัยทัศน' 



 

 

 ��

  
หมวด 4. การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู< 
หัวข<อท่ี 4.2 : การจัดการสารสนเทศ ความรู< และเทคโนโลยีสารสนเทศ : องค�กรมีวิธีการอย$างไรในการ
จัดการสารสนเทศ ความรู<ขององค�กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ    
  วิธีการท่ีสถาบันดําเนินงานเพ่ือให6ม่ันใจได6ว#า ข6อมูล สารสนเทศ ซอฟต'แวร'และฮาร'ดแวร'ท่ีจําเป@น
สําหรับบุคลากร ผู6ส#งมอบ คู#ความร#วมมืออย#างเป@นทางการและไม#เป@นทางการ  รวมท้ังลูกค6า มีคุณภาพและ
พร6อมใช6งาน วิธีการท่ีสถาบันสร6างและจัดการสินทรัพย'เชิงความรู6ของสถาบัน 
จุดแข็ง(Strengths) 
- มีการจัดการความรู6ขององค'กรโดยสนับสนุนให6บุคลากรดําเนินการวิจัยสถาบัน  มีการประชุมบุคลากรของ

บัณฑิตวิทยาลัย อย#างน6อยเดือนละ 1 ครั้ง จัดโครงการเสวนาผู6ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา และการ
ประชุมภายในทุกระดับ อย#างสมํ่าเสมอ เพ่ือให6บุคลากรทุกคนมีส#วนร#วมแสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยน
เรียนรู6งานของผู6อ่ืน การแก6ป$ญหาร#วมกันได6 และสามารถต#อยอดความรู6และนําไปปฏิบัติได6 
 

โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
- บัณฑิตวิทยาลัยยังไม#มีกระบวนการในการจัดการให6ม่ันใจว#า ข6อมูลในระบบมีความแม#นยํา ความถูกต6อง 

ไม#ขัดแย6งกับข6อมูลของหน#วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย เช#น กองทะเบียนและประมวลผล และคณะต#างๆ 
- ยังไม#ชัดเจนถึงวิธีการท่ีเป@นระบบในการจัดการข6อมูล สารสนเทศ ความรู6 และเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถาบันให6มีคุณภาพและพร6อมใช6งาน สําหรับผู6เรียน ผู6ส#งมอบ คู#ความร#วมมือ และลูกค6า รวมถึงเพ่ือนําผล
ไปปรับปรุงพัฒนางานและการดําเนินการของสถาบันในภาวะฉุกเฉิน 
 

 
หมวด 5. การมุ$งเน<นบุคลากร 
หัวข<อท่ี 5.1 : ความผูกพันของบุคลากร : องค�กรมีวิธีการอย$างไรในการสร<างความผูกพันกับบุคลากร 
เพ่ือให<บรรลุความสําเร็จในระดับองค�กรและระดับบุคคล  
         วิธีการท่ีสถาบันสร6างความผูกพัน ให6ค#าตอบแทน และให6รางวัลบุคลากรเพ่ือให6มีผลการดําเนินการท่ีดี 
อธิบายถึงการพัฒนาบุคลากรและผู6นําเพ่ือให6เกิดผลการดําเนินการท่ีดียิ่งข้ึน รวมท้ังอธิบายว#าสถาบันมีวิธีการ
อย#างไรในการประเมินความผูกพันของบุคลากร และใช6ผลการประเมินนั้นมาทําให6ผลการดําเนินการดียิ่งข้ึน 
จุดแข็ง(Strengths) 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีทิศทางในการพันนาการสร6างความผูกพัน และมีระบบประเมินความผูกพันของ

ผู6ปฏิบัติงาน 
- มีระบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู6ร#วมกันของบุคลากรในท่ีทํางาน ท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู6และการ

ร#วมกันทํางาน 
 

โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
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- ไม#ได6แสดงวิธีการกําหนดป$จจัยท่ีสําคัญท่ีส#งผลต#อความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากรแต#ละกลุ#ม 
(segmentation) ต#อสถาบัน  
- ถึงแม6ว#าจะมีการพัฒนาบุคลากร แต#ยังไม#ปรากฏวิธีการท่ีเป@นระบบในการพัฒนาบุคลากรแต#ละกลุ#ม การ

พัฒนาผู6นํา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของคู#ความร#วมมือ  และระบบการพัฒนาบุคลากรดังกล#าวยังไม#ได6
พิจารณาถึงป$จจัย ดังนี้  สมรรถนะหลัก  ความท6าทายเชิงกลยุทธ' การบรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการ 
เป@นต6น 

-การวัดความพึงพอใจของบุคลากรขาดประเด็นป$จจัยท่ีเป@นสาเหตุของความพึงพอใจน6อย 
 
หมวด 5. การมุ$งเน<นบุคลากร 
หัวข<อท่ี 5.2 : สภาพแวดล<อมของบุคลากร : องค�กรมีวิธีการอย$างไรในการสร<างสภาพแวดล<อมท่ีมี
ประสิทธิผลและเก้ือหนุนบุคลากร  
   สถาบันมีวิธีการอย#างไรในการบริหารขีดความสามารถ และอัตรากําลังบุคลากร เพ่ือให6งานของ
องค'กรบรรลุผลสําเร็จ ให6อธิบายว#าสถาบันดําเนินการอย#างไรเพ่ือรักษาบรรยากาศในการทํางานท่ีมีความ
ปลอดภัย ม่ันคง และเก้ือหนุนต#อการทํางาน 
จุดแข็ง(Strengths) 
-  มีระบบพ่ีเลี้ยงในการแนะนําให6คําปรึกษาและสอนงานแก#บุคลากร 
-  มีการจัดสภาพแวดล6อมในการทํางานโดยปรับปรุงส#งเสริมสุขอนามัย 
โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
- ไม#พบว#าสถาบันมีวิธีการท่ีเป@นระบบในการบริหารขีดความสามารถ และอัตรากําลังของบุคลากรอย#างไร 

รวมถึงบุคลากรของคู#ความร#วมมือ เพ่ือให6บรรลุผลสําเร็จของกระบวนการทํางาน  วัตถุประสงค'เชิงกลยุทธ' 
และตอบสนองต#อความต6องการของลูกค6า 
- ไม#ชัดเจนถึงวิธีการท่ีเป@นระบบและมีประสิทธิผลในการรักษาบรรยากาศในการทํางานท่ีมีสุขอนามัย ความ

ปลอดภัย และการปHองกันภัย  ครอบคลุมถึงการมีตัววัดและเปHาประสงค'ในการปรับปรุงแต#ละป$จจัย 

 
หมวด 6. การจัดการกระบวนการ 
หัวข<อท่ี 6.1 : ระบบงาน : องค�กรมีวิธีการอย$างไรในการออกแบบระบบงาน 
  วิธีการท่ีสถาบันใช6ในการออกแบบระบบงาน และกําหนดกระบวนการท่ีสําคัญท่ีส#งมอบคุณค#าแก#
ผู6เรียน และผู6มีส#วนได6ส#วนเสีย การเตรียมพร6อมต#อภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน และการทําให6สถาบันประสบ
ความสําเร็จและยั่งยืน  
จุดแข็ง(Strengths) 
- มีการออกแบบระบบงานในภาพรวมซ่ึงประกอบด6วยกระบวนงานหลัก และกระบวนงานสนับสนุน 

โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
- ยังไม#ชัดเรื่องกรอบแนวคิดในการออกแบบระบบงานโดยรวมขององค'กร และไม#ชัดถึงการนําสมรรถนะ

หลักขององค'กรมาใช6ในการออกแบบระบบงาน  
- สถาบันไม#ได6แสดงวิธีการออกแบบด6านระบบงานโดยรวมท่ีส#งมอบคุณค#าแก#ผู6เรียน และผู6มีส#วนได6ส#วนเสีย 

และการเตรียมความพร6อมต#อภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน  รวมท้ังกระบวนการตัดสินใจในการกําหนดว#า
กระบวนการใดจะใช6ทรัพยากรจากภายนอก   
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-  ปรับกระบวนงานใหม#โดยให6เลือกเฉพาะตัวท่ีเป@น Core Values (Value chain) ท่ีสําคัญ เพ่ือหาข6อกําหนด  
   และตัวชี้วัดท่ีสําคัญของแต#ละกระบวนการและให6มีการวัดในหมวด 7 
หมวด 6. การจัดการกระบวนการ 
หัวข<อท่ี 6.2 : กระบวนการทํางาน : องค�กรมีวิธีการอย$างไรในการออกแบบ จัดการและปรับปรุง
กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ   
  สถาบันมีวิธีการออกแบบนํากระบวนการทํางานท่ีสําคัญไปปฏิบัติ จัดการ และปรับปรุงอย#างไร เพ่ือ
ส#งมอบคุณค#าแก#ลูกค6า รวมท้ังทําให6สถาบันประสบความสําเร็จและยั่งยืน 

จุดแข็ง(Strengths) 
 -  มีการกําหนดข้ันตอนการทํางานในด6านต#างๆ 

โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
- ยังไม#ปรากฏว#ากระบวนการทํางานท่ีสําคัญนั้นตอบสนองข6อกําหนดหลักอย#างไร เพ่ือให6กระบวนการ

ทํางานนั้นมีประสิทธิภาพและยังไม#ปรากฏตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ   
 

 
หมวด 7. ผลลัพธ� (7.1-7.6) 

จุดแข็ง(Strengths) 
 - เริ่มมีตัวชี้วัดบางตัวท่ีแสดงแนวโน6มท่ีดีในผลประกอบการอยู#บ6าง  
 - มีการแสดงตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับคู#เทียบอยู#บ6าง 

โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
- สืบเนื่องการจัดกลุ#มลูกค6าไม#จําแนก ครอบคลุมกลุ#มลูกค6าสําคัญ จึงไม#สามารถจําแนกสมรรถนะ

ขององค'กรได6อย#างชัดเจนและครอบคลุม 
- ไม#ได6แสดงค#าเปHาหมายและข6อมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสมของผลลัพธ'สําคัญของหมวด 7.1-7.6  
- ไม#พบการรายงานผลลัพธ'ท่ีสําคัญของหัวข6อ (หมวด 7.1-7.6) รวมถึงผลลัพธ'ท่ีสอดคล6องตามท่ี

รายงานไว6ในหมวดกระบวนการ ส#วนใหญ#เป@นข6อมูลสารสนเทศ 
 - พบเพียงส#วนน6อยท่ีรายงานผลลัพธ'ให6อยู#ในรูปแบบของเกณฑ' (LeTCI) 
 

 
ข<อเสนอแนะหมวด 7  ผลลัพธ�จากรายงาน 

1. ให6ตัดการเสนอส#วนท่ีเป@นข6อมูลพ้ืนฐานและการบรรยายออก หน6า 113-115, 118-120 , 
123-125,127-133 และภาคผนวกออก ซ่ึงเป@นการนําเสนอท่ีซํ้าซ6อน 

2. การนําเสนอท่ีมีท้ังตารางและกราฟ ให6เลือกอย#างใดอย#างหนึ่ง 
3. การนําเสนอผลลัพธ'ในหมวด 7 ขาดการนําเสนอผลเปรียบเทียบกับเปHาหมาย คู#เทียบ และบาง

ตัวมีแนวโน6มไม#ดี 
4. ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ'ท่ีตีพิมพ'เผยแพร#ในภาพประกอบท่ี 37 ควรปรับให6เป@นช#วงเวลา

เดียวกัน โดยปรับการเก็บข6อมูลเพ่ือไม#ให6ข6อมูลท่ีสะท6อนความเป@นจริงของทุกป̂  
5. ผลลัพธ'ด6านการมุ#งเน6นลูกค6าในหมวด 7.2 ขาดการ Segment กลุ#มลูกค6า รวมท้ังกลุ#มตัวอย#าง

มีน6อยจึงทําให6ลดความน#าเชื่อถือของข6อมูล 
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ตารางสรุปผลคะแนนประเมิน 

หมวดท่ี  หัวข<อ คะแนนเต็ม %  
ท่ีได< 

ผลคะแนนประเมิน 

(คะแนน) (คะแนน) 

หมวด 1 การนํา
องค'กร 

หัวข6อ 1.1 การนําองค'กรโดยผู6นําระดับสูง  70 20 14 
หัวข6อ 1.2 การกํากับดูแลองค'กรและความ
รับผิดชอบต#อสังคมในวงกว6าง   

50 20 10 

  รวม 120   24 

หมวด 2 การ
วางแผนกลยุทธ' 

หัวข6อ 2.1  การจัดทํากลยุทธ'  40 15 6 
หัวข6อ 2.2 การนํากลยุทธ'ไปปฏิบัติ  45 15 6.75 

  รวม 85   12.75 
หมวด 3 การ
มุ#งเน6นลูกค6า 

หัวข6อ 3.1 เสียงของลูกค6า  40 20 8 
หัวข6อ 3.2 ความผูกพันของลูกค6า  45 15 6.75 

  รวม 85   14.75 

หมวด 4 การวัด 
การวิเคราะห'และ
การจัดการความรู6  

หัวข6อ 4.1 การวัด การวิเคราะห' และการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการขององค'กร  

45 20 9 

หัวข6อ 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู6 และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

45 20 9 

  รวม 90   18 

หมวด 5 การ
มุ#งเน6นบุคลากร 

หัวข6อ 5.1 สภาพแวดล6อมของบุคลากร  45 15 6.75 
หัวข6อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร  40 15 6 

  รวม 85   18 

หมวด 6 การ
มุ#งเน6นปฏิบัติการ 

หัวข6อ 6.1 ระบบงาน  35 15 5.25 
หัวข6อ 6.2 กระบวนการทํางาน  50 15 7.5 

  รวม 85   12.75 

หมวด 7 ผลลัพธ' หัวข6อ 7.1 ผลลัพธ'ด6านการเรียนรู6 100 15 15 
หัวข6อ 7.2 ผลลัพธ'ด6านการมุ#งเน6นลูกค6า  70 15 10.5 
หัวข6อ 7.3 ผลลัพธ'ด6านการเงินและการตลาด 70 15 10.5 
หัวข6อ 7.4 ผลลัพธ'ด6านการมุ#งเน6นผู6ปฏิบัติงาน 70 10 7 
หัวข6อ 7.5 ผลลัพธ'ด6านประสิทธิภาพขององค'กร 70 5 3.5 

  หัวข6อ 7.6 ผลลัพธ'ด6านการนําองค'กร 70 5 3.5 
  รวม 450   50 

  รวมท้ังส้ิน 1,000   150.25 

 


