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1. ผลิตบัณฑติคุณภาพท่ีสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตอิย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน   

2. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือต่อยอด
และบูรณาการในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านศิลปกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมตามแนวคิด
ด้านเศรษฐกิจและการสร้างสรรค์   

3.บริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสร้างองค์
ความรู้ การเผยแพร่และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในพืน้ที่มหาวิทยาลัย  

4. สนับสนุน ให้มีกิจกรรมในชุมชนและพืน้ท่ีโดยรอบ
และธารงไว้ซึ่ง การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดี เพื่อ
สร้างสรรค์สังคม    

นักศึกษาระดับป.ตรี 
ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ปกครอง  
ศิษย์เก่า 
ผู้เรียนในอนาคต  

ผู้รับบริการวิชาการ 

ผู้ให้ทนุวิจัย  

กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
มาตรฐาน 

สินทรัพย์ 

ผู้น าระดับสูง การก ากับดูแล การปฏบิตัตินเพื่อส่งเสริมค่านิยม จริยธรรม หมวด 1 ผลลัพธ์ 7.4 

บุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน สมรรถนะหลัก การประเมินอัตราก าลัง ขีดความสามารถ หมวด 5 และผลลัพธ์ 7.3 
ระบบสารสนเทศ + KM + ระบบการปรับปรุงงาน  หมวด 4 

แหล่งเรียนรู้ คุณ
ภาพเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรมโดยเป็นขุมปัญ

ญ
าตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดนิ  

วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ 7 ประเดน็  
และ Action planหมวด 2  
ตัวชีว้ัดคืออะไร เอาชนะคู่เทียบ 

VOC หมวด 3 

กระบวนการ
ท างานหลักใน 
หมวด 6 และ
ผลลัพธ์ 7.1  

ผลลัพธ์
ตอบสนอง
ผู้รับบริการ 7.2 

ปัจจัยความผูกพันช่วยให้งานส าเร็จ ค่านิยม 

การสื่อสาร 

ก ากับ
ติดตาม สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ และนานาชาติ  
-สร้างการพัฒนาชุมชน และ สังคมให้สามารถนา
เทคนิค แนวคิดในด้านศิลปกรรมไปประยุกต์ใช้ และ
พึ่งพาตนเอง ได้   

  
 
  

  
 

เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนด้าน
ศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรมเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและมีข้อมูลที่
สามารถนามาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันได 
  

  
 

ผลลัพธ์ 7.5 



1. ผลิตบัณฑติคุณภาพท่ีสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตอิย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน   

2. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือต่อยอด
และบูรณาการในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านศิลปกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมตามแนวคิด
ด้านเศรษฐกิจและการสร้างสรรค์   

3.บริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสร้างองค์
ความรู้ การเผยแพร่และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในพืน้ที่มหาวิทยาลัย  

4. สนับสนุน ให้มีกิจกรรมในชุมชนและพืน้ท่ีโดยรอบ
และธารงไว้ซึ่ง การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดี เพื่อ
สร้างสรรค์สังคม    

นักศึกษาระดับป.ตรี 
ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ปกครอง  
ศิษย์เก่า 
ผู้เรียนในอนาคต  

ผู้รับบริการวิชาการ 

ผู้ให้ทนุวิจัย  

กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
มาตรฐาน 

สินทรัพย์ 

ผู้น าระดับสูง การก ากับดูแล การปฏบิตัตินเพื่อส่งเสริมค่านิยม จริยธรรม หมวด 1 ผลลัพธ์ 7.4 

บุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน สมรรถนะหลัก การประเมินอัตราก าลัง ขีดความสามารถ หมวด 5 และผลลัพธ์ 7.3 
ระบบสารสนเทศ + KM + ระบบการปรับปรุงงาน  หมวด 4 

แหล่งเรียนรู้ คุณ
ภาพเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรมโดยเป็นขุมปัญ

ญ
าตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดนิ  

VOC หมวด 3 

กระบวนการ
ท างานหลักใน 
หมวด 6 และ
ผลลัพธ์ 7.1  

ผลลัพธ์
ตอบสนอง
ผู้รับบริการ 7.2 

ปัจจัยความผูกพันช่วยให้งานส าเร็จ ค่านิยม 

การสื่อสาร 

ก ากับ
ติดตาม 

ผลลัพธ์ 7.5 

หลักสูตร การจัดการหลักสูตร 

ป.ตรี 5 หลักสูตร หลักสูตร 4 ปี 
ปีที่ 1-3 เรียนบรรยายใน
ห้องเรียน 
ปีที่ 4 เรียนในสถาน
ประกอบการ 

ป.โท 2 หลักสูตร เรียนรู้ด้วยตนเองและการ
ท าวิทยานิพนธ์ 

ป.เอก 2 หลักสูตร 

อธิบายกระบวนการผลิตบัณฑิต ในหมวด 6 
ก าหนดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของหลักสูตร
ใน หมวด 7.1  



1. ผลิตบัณฑติคุณภาพท่ีสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตอิย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน   

2. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือต่อยอด
และบูรณาการในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านศิลปกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมตามแนวคิด
ด้านเศรษฐกิจและการสร้างสรรค์   

3.บริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสร้างองค์
ความรู้ การเผยแพร่และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในพืน้ที่มหาวิทยาลัย  

4. สนับสนุน ให้มีกิจกรรมในชุมชนและพืน้ท่ีโดยรอบ
และธารงไว้ซึ่ง การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดี เพื่อ
สร้างสรรค์สังคม    

นักศึกษาระดับป.ตรี 
ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ปกครอง  
ศิษย์เก่า 
ผู้เรียนในอนาคต  

ผู้รับบริการวิชาการ 

ผู้ให้ทนุวิจัย  

กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
มาตรฐาน 

สินทรัพย์ 

ผู้น าระดับสูง การก ากับดูแล การปฏบิตัตินเพื่อส่งเสริมค่านิยม จริยธรรม หมวด 1 ผลลัพธ์ 7.4 

บุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน สมรรถนะหลัก การประเมินอัตราก าลัง ขีดความสามารถ หมวด 5 และผลลัพธ์ 7.3 
ระบบสารสนเทศ + KM + ระบบการปรับปรุงงาน  หมวด 4 

แหล่งเรียนรู้ คุณ
ภาพเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรมโดยเป็นขุมปัญ

ญ
าตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดนิ  

VOC หมวด 3 

กระบวนการ
ท างานหลักใน 
หมวด 6 และ
ผลลัพธ์ 7.1  

ผลลัพธ์
ตอบสนอง
ผู้รับบริการ 7.2 

ปัจจัยความผูกพันช่วยให้งานส าเร็จ ค่านิยม 

การสื่อสาร 

ก ากับ
ติดตาม 

ผลลัพธ์ 7.5 

พันธกจิวิจัย การจัดการด้านการวิจัย 

วจิัย ด าเนินการโดยบุคลากร
ภายในคณะ โดยรับทุน
วจิัยจาก........... 

อธิบายกระบวนการด าเนินงานวจิัยในหมวด 
6 
ก าหนดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของงานด้าน
วจิัยใน หมวด 7.1  



1. ผลิตบัณฑติคุณภาพท่ีสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตอิย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน   

2. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือต่อยอด
และบูรณาการในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านศิลปกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมตามแนวคิด
ด้านเศรษฐกิจและการสร้างสรรค์   

3.บริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสร้างองค์
ความรู้ การเผยแพร่และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในพืน้ที่มหาวิทยาลัย  

4. สนับสนุน ให้มีกิจกรรมในชุมชนและพืน้ท่ีโดยรอบ
และธารงไว้ซึ่ง การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดี เพื่อ
สร้างสรรค์สังคม    

นักศึกษาระดับป.ตรี 
ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ปกครอง  
ศิษย์เก่า 
ผู้เรียนในอนาคต  

ผู้รับบริการวิชาการ 

ผู้ให้ทนุวิจัย  

กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
มาตรฐาน 

สินทรัพย์ 

ผู้น าระดับสูง การก ากับดูแล การปฏบิตัตินเพื่อส่งเสริมค่านิยม จริยธรรม หมวด 1 ผลลัพธ์ 7.4 

บุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน สมรรถนะหลัก การประเมินอัตราก าลัง ขีดความสามารถ หมวด 5 และผลลัพธ์ 7.3 
ระบบสารสนเทศ + KM + ระบบการปรับปรุงงาน  หมวด 4 

แหล่งเรียนรู้ คุณ
ภาพเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรมโดยเป็นขุมปัญ

ญ
าตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดนิ  

VOC หมวด 3 

กระบวนการ
ท างานหลักใน 
หมวด 6 และ
ผลลัพธ์ 7.1  

ผลลัพธ์
ตอบสนอง
ผู้รับบริการ 7.2 

ปัจจัยความผูกพันช่วยให้งานส าเร็จ ค่านิยม 

การสื่อสาร 

ก ากับ
ติดตาม 

ผลลัพธ์ 7.5 

พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม 
สมรรถนะหลัก 



แนวทางการออกแบบกระบวนการหลกั 

พนัธกจิ/
ผูร้บัผดิชอบ 

ขอ้ก าหนด กระบวนการยอ่ย/กจิกรรม 
 

Leading 
indicators 

Lagging indicators 
(output/outcomes) 

การผลติบณัฑติ พรบ.การศกึษา 
มาตรฐาน
วชิาชพี 
VOC 

การพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูร 
การรบันกัศกึษา 
การจดัการเรยีนการสอน 
การวดัและประเมนิผล 
 

การบรกิาร 

การวจิยั 



1. ผลิตบัณฑติคุณภาพท่ีสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตอิย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน   

2. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือต่อยอด
และบูรณาการในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านศิลปกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมตามแนวคิด
ด้านเศรษฐกิจและการสร้างสรรค์   

3.บริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสร้างองค์
ความรู้ การเผยแพร่และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในพืน้ที่มหาวิทยาลัย  

4. สนับสนุน ให้มีกิจกรรมในชุมชนและพืน้ท่ีโดยรอบ
และธารงไว้ซึ่ง การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดี เพื่อ
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4. สนับสนุน ให้มีกิจกรรมในชุมชนและพืน้ท่ีโดยรอบ
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สร้างสรรค์สังคม    

นักศึกษาระดับป.ตรี 
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ประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในพืน้ที่มหาวิทยาลัย  

4. สนับสนุน ให้มีกิจกรรมในชุมชนและพืน้ท่ีโดยรอบ
และธารงไว้ซึ่ง การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดี เพื่อ
สร้างสรรค์สังคม    

นักศึกษาระดับป.ตรี 
ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ปกครอง  
ศิษย์เก่า 
ผู้เรียนในอนาคต  

ผู้รับบริการวิชาการ 

ผู้ให้ทนุวิจัย  

กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
มาตรฐาน 

สินทรัพย์ 

ผู้น าระดับสูง การก ากับดูแล การปฏบิตัตินเพื่อส่งเสริมค่านิยม จริยธรรม หมวด 1 ผลลัพธ์ 7.4 

บุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน สมรรถนะหลัก การประเมินอัตราก าลัง ขีดความสามารถ หมวด 5 และผลลัพธ์ 7.3 
ระบบสารสนเทศ + KM + ระบบการปรับปรุงงาน  หมวด 4 

VOC หมวด 3 

กระบวนการ
ท างานหลักใน 
หมวด 6 และ
ผลลัพธ์ 7.1  

ผลลัพธ์
ตอบสนอง
ผู้รับบริการ 7.2 

ปัจจัยความผูกพันช่วยให้งานส าเร็จ ค่านิยม 

การสื่อสาร 

ก ากับ
ติดตาม 

ผลลัพธ์ 7.5 

ผู้ส่งมอบ 
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- ล าดับการแข่งขัน 
- การเปล่ียนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อการแข่งขัน 
- ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
- ความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ 
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าตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดนิ  

วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ 7 ประเดน็  
และ Action planหมวด 2  
ตัวชีว้ัดคืออะไร เอาชนะคู่เทียบ 
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ติดตาม สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ และนานาชาติ  
-สร้างการพัฒนาชุมชน และ สังคมให้สามารถนา
เทคนิค แนวคิดในด้านศิลปกรรมไปประยุกต์ใช้ และ
พึ่งพาตนเอง ได้   

  
 
  

  
 

เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนด้าน
ศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรมเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและมีข้อมูลที่
สามารถนามาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันได 
  

  
 

ผลลัพธ์ 7.5 
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OP 

 

Process Result 

หมวด 1 
หมวด2 
หมวด 3 
หมวด 4 
หมวด 5 
หมวด 6 

หวัขอ้ 7.1 
หวัขอ้ 7.2 
หวัขอ้ 7.3 
 หวัขอ้ 7.4  
หว้ขอ้ 7.5  

P 1 
P 2 

พ
นั
ธ
ก
จิ
/
ว
สิ
ยั
ท
ศั
น

 ์ ส
ูค่
ว
า
ม
เป็
น
เล
ศิ

 



The Criteria Structure 

7 

Categories 

 17 

Items 

36 

Areas to Address 

More  

Specificity 

89 Specific Questions 

11 Core Values 

Basic requirements 

Overall 
requirements 1 

Multiple 
requirements 

Overall 
requirements 2 



ระดบัพฒันาการขององคก์ร 



หมวดกระบวนการท างาน 

• ค าถามในหมวดนีส้ว่นใหญจ่ะถามดว้ยมวีธิกีาร ‘อยา่งไร’ 

• ประเมนิตนเองวา่มกีารด าเนนิงานตามค าถามหรอืไม ่

• หากม ี- กระบวนการท างานน ัน้ๆมคีวามเป็นระบบหรอืไม ่

• ระบบน ัน้มปีระสทิธผิลหรอืไม ่– มผีลการด าเนนิงาน 

• ผลการด าเนนิงานน ัน้ๆน าไปใชป้ระโยชนต์อ่อยา่งไร 



หมวดกระบวนการท างาน 

• ค าถามในหมวดนีส้ว่นใหญจ่ะถามดว้ยมวีธิกีาร ‘อยา่งไร’ 

• ประเมนิตนเองวา่มกีารด าเนนิงานตามค าถามหรอืไม ่

• หากม ี- กระบวนการท างานน ัน้ๆมคีวามเป็นระบบหรอืไม ่

• ระบบน ัน้มปีระสทิธผิลหรอืไม ่– มผีลการด าเนนิงาน 

• ผลการด าเนนิงานน ัน้ๆน าไปใชป้ระโยชนต์อ่อยา่งไร 



หมวดกระบวนการท างาน 

• ความเป็นระบบ (Approach) หมายถงึกระบวนการน ัน้ๆม ี 

 ผูร้บัผดิชอบในการด าเนนิงาน 

 มขี ัน้ตอนหรอืวธิกีารท างานทีท่ าซ า้ได ้

 มเีวลา หรอืความถีท่ ีช่ดัเจน 

 มผีลของกระบวนการทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ (Systematic 

Approach) 

• อาจใช ้ตาราง flow chart เพือ่เขา้ใจงา่ย 











แนวทางการออกแบบกระบวนการหลกั 

พนัธกจิ/
ผูร้บัผดิชอบ 

ขอ้ก าหนด กระบวนการยอ่ย/กจิกรรม 
 

Leading 
indicators 

Lagging indicators 
(output/outcomes) 

การผลติบณัฑติ การพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูร 
การรบันกัศกึษา 
การจดัการเรยีนการสอน 
การวดัและประเมนิผล 
 

การบรกิาร 

การวจิยั 



การแสดงผลลพัธห์มวด 7: LeTCI 

Le – ผลลพัธปี์ลา่สดุหรอืปีปัจจบุนั 

T   – ผลยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 จดุ ข้ึนกบับรบิท 

C   – ผลลพัธข์องค ู่เทียบ/ผ ูน้ าในกล ุม่ 

         อตุสาหกรรมนัน้ๆ 

I    – ผลลพัธจ์ าแนกตามกล ุม่ 

         สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของเกณฑ ์









รูปกิจกรรมการตรวจประเมิน 

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 
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