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1. วัตถุประสงค์ แนวทาง และคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาและศักยภาพของคณะ/ ส่วนงาน ที่น าเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพ่ือการ

พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ และเพ่ือให้คณะ/ ส่วนงานได้รับข้อมูลป้อนกลับ ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของคณะ/ ส่วนงานในภาพรวม 

 
แนวทางท่ีใช้ในการตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินในครั้ งนี้ เป็นการตรวจประเมินโดยใช้ เกณฑ์  Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพ่ือให้พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด  

คณะฯ ผู้ประเมินได้พิจารณาประเมินรายงานของคณะ/ ส่วนงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) โดยจัดท ารายงานส่วนบุคคล (independent review workbook) 
หลังจากนั้นจะมาประชุมเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน เพ่ือการยืนยันข้อมูลจากรายงาน และคณะฯ ผู้ประเมิน
ร่วมพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ตลอดจนจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพองค์กรเสนอต่อคณะ/ ส่วนงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 

รายนามคณะกรรมการประเมิน 

 

1. อาจารย์กิตติพงศ์  เตมียะประดิษฐ์   ประธานกรรมการ 

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย กรรมการ 

 
3. อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง    กรรมการ 

 
4. นายสมคิด  แสงกล้า     เลขานุการ   
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2.บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme)  
 

ก. Process Strength 

• หน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับบุคลากร ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้บุคลากรสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ การท าให้สถานที่ท างานมีสุขภาวะ และความมั่นคง (Security) 
แก่บุคลากร เช่น การฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และการเพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด 19 ภายในอาคาร รวมทั้งการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดส าหรับ
ส านักงานและพ้ืนที่ต่าง ๆ  นอกจากนี้ หน่วยงานยังจัดให้มีนโยบายและสิทธิประโยชน์ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่า
ท างานล่วงเวลา การประกันสังคม การรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพกลุ่ม สวัสดิการที่อยู่อาศัย 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การตรวจร่างกายประจ าปีและอ่ืน ๆ แนวทางเหล่านี้ ช่วยสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากรของหน่วยงาน มีความตั้งใจในการท างานอย่างมีประสิทธิผล 

ข. Process OFI 

• หน่วยงานไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบในหลายเรื่อง เช่น การประเมินผลการด าเนินการ
ของคณะกรรมการประจ าหอศิลป์ การสร้างสภาวะแวดล้อมเพ่ือความส าเร็จและการท าให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชน การจ าแนกกลุ่มลูกค้าและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน การจัดการความสัมพันธ์และการสนับสนุนลูกค้า การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง  การจัดระบบการท างานและบริหารบุคลากร การ
ก าหนดปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร และการประเมินความผูกพันของบุคลากร 
การมีแนวทางที่เป็นระบบในเรื่องเหล่านี้ จะท าให้หน่วยงานมีผลการด าเนินการที่ดี เพ่ือบรรลุพันธกิจ 
และวิสัยทัศน์ที่ต้องการ 

• หน่วยงานไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบในกระบวนการท างาน เช่น การจัดท าข้อก าหนด
ของบริการหลักที่ เกี่ยวกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัยและการบริการวิชาการ   
การออกแบบ และการปรับปรุงบริการเหล่านี้ ตลอดจนการออกแบบ การจัดการและการปรับปรุง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ การควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ 
การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน การมีแนวทางที่เป็นระบบในเรื่องเหล่านี้จะท า
ให้หน่วยงานสามารถน าเสนอบริการที่มีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ผ่านกระบวนการท างานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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• ไม่ปรากฏหลักฐานว่า หน่วยงานได้น าแนวทางของหลายกระบวนการไปปฏิบัติในทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้องอย่างคงเส้นคงวา เช่น การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์และทบทวนผลการ
ด าเนินการ การจัดการความรู้ทั้ง 4 ขั้นตอน การน าแนวทางของกระบวนการต่าง ๆ ไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังและท่ัวถึงในทุกส่วนงานที่เก่ียวข้อง จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ค. Result Strength 

• หน่วยงานมีผลลัพธ์การด าเนินงานในบางเรื่องที่มีแนวโน้มที่ดี ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริการด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัย การบริการวิชาการและการ
สื่อสารองค์กร การรับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ประสิทธิภาพของช่องทาง
สื่อสารและถ่ายทอดความเข้าใจทิศทางของหน่วยงาน นอกจากนี้ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างานที่
เกี่ยวกับสุขภาพของบุคลากรก็มีระดับปัจจุบันที่ดี ได้แก่ บุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน  
COVID-19 และการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ด้วยระบบ RT-PCR ในบุคลากรที่มีความเสี่ยง
ครบถ้วนทั้ง 100% 

ง. Result OFI 

• ไม่พบว่าหน่วยงานได้แสดงผลลัพธ์ที่เป็น Output หรือ Outcome ด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าที่
เกี่ยวเนื่องกับความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญของนักเรียน นักศึกษา ศิลปินผู้รับบริการ  
นักจัดการศิลปะและผู้สนใจศิลปะ รวมทั้งผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
ทั้งกระบวนการนิทรรศการและบริการวิชาการ กระบวนการจัดการคลังสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กระบวนการสื่อสารองค์กรและกระบวนการบริหารจัดการ การแสดงผลลัพธ์เหล่านี้ให้ครบถ้วน  
อาจช่วยให้หน่วยงานสามารถใช้สารสนเทศที่ได้จากเสียงของลูกค้าในการสร้างวัฒนธรรมการมุ่งเน้น
ลูกค้าให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับหอศิลป์ภาครัฐ ภาคเอกชน และของ
สถาบันอุดมศึกษาอีกประมาณ 50 แห่ง ตลอดจนท าการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 

• ไม่พบว่าหน่วยงานได้แสดงผลลัพธ์ด้านความผูกพันในระยะยาวกับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ การแสดงผลลัพธ์
ในด้านนี้ อาจช่วยให้หน่วยงานมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากลูกค้าทุกกลุ่มต่อการเป็น
แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัย และการบริการวิชาการ  

• ไม่พบว่าหน่วยงานได้แสดงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่เป็น Output หรือ Outcome ในเรื่อง
เกี่ยวกับขีดความสามารถและอัตราก าลัง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและผู้น า อีกท้ังผลลัพธ์ด้านความ
ผูกพันของบุคลากร ก็ไม่สัมพันธ์กับปัจจัยขับเคลื่อนที่ท าให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความผูกพันตามที่ได้ระบุ
ไว้ในโครงร่างองค์กร การแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องในเรื่องเหล่านี้ อาจช่วยให้หน่วยงานได้สารสนเทศ  
ที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรเพ่ือท าให้งานของหน่วยงานบรรลุผล
ส าเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
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• ไม่พบว่าหน่วยงานได้แสดงผลลัพธ์ที่เป็น Output หรือ Outcome ในด้านการสื่อสารของผู้น า
ระดับสูงและการสร้างความผูกพันกับบุคลากร คู่ความร่วมมือ และลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งด้านการ
ก ากับดูแลองค์กร เช่น การรายงานทางการเงินและความเสี่ยง ค าแนะน าที่มีความส าคัญของการ
ตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัย และการตรวจสอบภายนอกจาก สตง. ตลอดจนการตอบสนองของ
ผู้น าระดับสูงในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ยังไม่ปรากฎผลลัพธ์ด้านการสร้างความผาสุกของสังคมและ
การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญซึ่งอยู่รายรอบมหาวิทยาลัย ชุมชนภาคีเครือข่าย และชุมชนในพ้ืนที่ที่
ก าหนด การแสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญเหล่านี้ให้ครบถ้วน อาจช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับนานาชาติ 

• ไม่พบว่าหน่วยงานได้แสดงผลลัพธ์ด้านความมั่นคงทางการเงิน เช่น สภาพคล่อง (Liquidity) เงินสด
ย่อยรายวัน (Days cash on hand) ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และกระแสเงินสด นอกจากนี้ยัง
ไม่พบผลลัพธ์ความส าเร็จของการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์ การแสดงผลลัพธ์เหล่านี้ให้ครบถ้วน นอกจากจะช่วยให้หน่วยงานมั่นใจว่า จะมีฐานะ
การเงินมั่นคงแก่การสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจแล้ว ยังอาจช่วยให้สามารถประเ มินขีด
ความสามารถของหน่วยงานในการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของการเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในระดับนานาชาติ 
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3. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวข้อ 
 

หมวดที่ 1 การน าองค์กร  
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง    
ระดับการประเมิน (band) = 2 
STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

1.1ก(1) ผู้น ำระดับสูงเริ่มมีแนวทำงที่เป็นระบบในกำรน ำหน่วยงำนผ่ำนกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์โดยกำรพิจำรณำสถำนภำพของหน่วยงำน แผนอุดมศึกษำระยะยำว 
15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) และแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2562-2566) แล้วท ำกำรระดมควำมคิดจำกบุคลำกรและจัดท ำ SWOT 
Analysis นอกจำกนี้ ยังมีกำรทบทวนและปรับค่ำนิยมใหม่ผ่ำนกำรประชุมให้
ข้อคิดเห็นของบุคลำกร วิสัยทัศน์นี้ใช้เป็นบริบทในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ 

   ADI 
 

1.1ข(1) ผู้น าระดับสูงมีการสื่อสารกับบุคลากรด้วยช่องทางที่หลากหลาย (ตารางที่ 1.1
ข-1) โดยได้ท าการสื่อสารพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสนับสนุนการสื่อสารเชิงรุกผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานแนวทางดังกล่าวช่วยให้บุคลากร ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบการตัดสินใจที่ส าคัญและแผนการด าเนินการของ
หน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ 

AD 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

1.1ค(1)(2) ไม่พบว่าผู้น าระดับสูงมีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรในการสร้างสภาวะแวดล้อม
เพ่ือความส าเร็จ และการท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง การมีแนวทาง
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบจะสนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

AD 
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1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม    
ระดับการประเมิน (band) = 2 
STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

1.2ก(1) หน่วยงานเริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบในการก ากับดูแลหน่วยงาน เช่น การ
พิจารณา/ ทบทวน ผลการใช้งบประมาณในด้านการให้บริการ และจัดท าแผน
บริหารงบประมาณ การได้รับการตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 
1.2ข-1) แนวทางดังกล่าวอาจช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในการก้าวสู่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับนานาชาติ 

ADI 
 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

1.2ค(1) ไม่พบว่ำหน่วยงานมีแนวทำงที่เป็นระบบในกำรค ำนึงถึงเรื่องควำมผำสุกของ
สังคมจำกกำรด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรต่ำง  ๆ (ตำรำงที่ 1.2ค-1) เช่น  
กำรวำงแผนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลงำนศิลปกรรมให้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โครงกำรน ำสื่อศิลปะเข้ำไปสู่ชุมชนเพ่ือกำรตระหนักรู้ด้ำน
วัฒนธรรม รวมทั้งกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัย เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตำมอัธยำศัย กำรมีแนวทำงที่เป็นระบบในเรื่องนี้ อำจช่วยส่งเสริมค่ำนิยม 
Responsibility- รับผิดชอบต่อสังคม 

AI 

1.2ค(2) ไม่พบว่ำหน่วยงำนมีแนวทำงที่เป็นระบบในกำรสนับสนุนชุมชน ทั้งในกำร
ก ำหนดขอบเขตของชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัยที่วังท่ำพระและพระรำชวัง
สนำมจันทร์ รวมทั้งชุมชนในพ้ืนที่เป้ำหมำยอ่ืน ๆ นอกจำกนี้ ยังไม่พบแนว
ทำงกำรก ำหนดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมที่หน่วยงำนจะเข้ำไปมีส่วนร่วม กำรมี
แนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล อำจช่วยส่งเสริมควำมส ำเร็จของ
หน่วยงำนต่อพันธกิจกำรให้บริกำรด้ำนวิชำกำรศิลปะแก่ชุมชุนและสังคม  
เพ่ือสร้ำงรำกฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปะและศำสตร์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องในกลุ่มผู้ชม
ทุกวัย 

AI 

1.2ก(2) ไม่พบว่ำหน่วยงำนมีแนวทำงอย่ำงไรในกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรของ
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลหน่วยงาน เช่น โครงสร้ำงหน่วยงำน ตำมภำพ P.1ข-1 
ไม่ปรำกฏชัดเจนว่ำกำรประเมินคณะกรรมกำรประจ ำหอศิลป์ด ำเนินกำรอย่ำงไร 
ซึ่งกำรขำดกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวอำจส่งผลให้คณะกรรมกำรก ำกับดูแล
หน่วยงานไม่ทรำบผลกำรประเมินตนเองที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร และระบบกำรน ำองค์กรได ้

AD 
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     หมวดที่ 2 กลยุทธ์  
2.1 การจัดท ากลยุทธ์    
ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

2.1ก(1) หน่วยงำนเริ่มมีแนวทำงที่ เป็นระบบในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี  
(ตุลำคม 2561- ตุลำคม 2565) ด้วยกำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศปัจจัยภำยใน
และภำยนอก แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) แผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) สภำพกำรณ์ของหน่วยงำน  
เสียงของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือใช้ในกำรระดมควำมคิดร่วมกับ
บุคลำกรผ่ำนกำรท ำ SWOT Analysis น ำไปสู่กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ ตัววัดผล และค่ำเป้ำหมำย (ขั้นตอนที่ 1-3 ภำพที่ 2.1ก-1) แนวทำง
ดังกล่ำวช่วยให้หน่วยงำนมีแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุพันธกิจ
ในเรื่องต่ำง ๆ 

ADI 
 

2.1ก(3) หน่วยงำนเริ่มมีแนวทำงในกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน โดยน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพ่ือเป็นสำรสนเทศในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำหน่วยงำน กำรประชุมระดมสมองบุคลำกร พร้อมทั้งแปลงแผนสู่กำร
ปฏิบัติในรูปของโครงกำร มีกำรทบทวนและก ำกับแผนพัฒนำ (ตำรำง 2.1ก-3) 
กระบวนกำรดังกล่ำวจะช่วยสนับสนุนพันธกิจในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย 

AD 

 
 OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

2.1ก(4) ไม่ชัดเจนว่ำหน่วยงำนน ำสมรรถนะหลักของหน่วยงำนมำใช้ในกำรออกแบบ
ระบบงำนที่ส ำคัญอย่ำงไร อีกท้ังไม่ได้แสดงให้เห็นว่ำหน่วยงำนใช้วิธีกำรอย่ำงไรใน
กำรตัดสินใจว่ำกระบวนกำรที่ส ำคัญใดจะด ำเนินกำร โดยบุคลำกร และ
กระบวนกำรใดจะด ำเนินกำรโดยผู้ส่งมอบหรือคู่ควำมร่วมมือ กำรมีแนวทำง
ดังกล่ำวจะช่วยเอ้ือประโยชน์กับกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนให้เกิดควำม
คล่องตัว และช่วยผู้รับบริกำรให้ได้รับกำรบริกำรที่ดีและรวดเร็ว 

AD 

2.1ข(1)(2) ไม่พบว่ำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญตำมยุทธศำสตร์ทั้ง 4 ด้ำนของหน่วยงำน
มีอะไรบ้ำง รวมถึงกำรน ำควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ กำรใช้ประประโยชน์จำกควำม
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลักของหน่วยงำนมำใช้ในกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่ำงไร กำรมีแนวทำงดังกล่ำวจะช่วยสนับสนุนให้
หน่วยงำนบรรลุพันธกิจในทุกด้ำน  

AD 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ    
 ระดับการประเมิน (band) = 1  
STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

2.2ก(4) หน่วยงานมีแนวทางในการวางแผนด้านบุคลากร โดยคณะท างานฝ่ายทรัพยากร
บุคคลก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ การส่งบุคลากรเข้าอบรมตามสายงานเฉพาะทาง การพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมของหน่วยงาน และการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การมีแนวทางดังกล่าว
ช่วยตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในเรื่องการให้ความส าคัญต่อบุคลากรที่
มีอยู่ให้มีทักษะที่หลากหลายและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

AD 

2.2ก(5) หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการ ตามตารางที่ 2.1ข-1 โดยติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ทุก 3 เดือน หรือการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานและตัววัดผล
นั้น ๆ ทุกเดือน การมีแนวทางดังกล่าวจะสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

AD 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

2.2ก 
(1)(2) 

ไม่พบว่ำแผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญทั้งระยะสั้นและระยะยำวของหน่วยงำนมี
อะไรบ้ำง อีกทั้งยังไม่ปรำกฎว่ำหน่วยงำนมีแนวทำงอย่ำงไรในกำรน ำกลยุทธไปสู่
กำรปฏิบัติผ่ำนกระบวนกำรด ำเนินงำนระบบบริกำร และระบบบริหำรจัดกำร 
(ภำพที่ 2.2ก-1) กำรมีแนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในเรื่องนี้ อำจช่วยให้
หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ให้ประสบผลส ำเร็จ  
อันเป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรม TEAM SPIRIT ร่วมมือร่วมใจท ำงำนร่วมกันเป็นทีม
สู่ควำมส ำเร็จ 

AI 

2.2ก(3) ไม่ชัดเจนว่ำหน่วยงำนมีวิธีกำรที่เป็นระบบอย่ำงไรที่ท ำให้มั่นใจว่ำมีทรัพยำกรด้ำน
กำรเงินพร้อมใช้ ในกำรสนับสนุนแผนปฏิบัติกำรจนประสบควำมส ำเร็จ  
กำรด ำเนินกำรที่เป็นระบบจะช่วยตอบสนองต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ในเรื่อง
ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ 

AD 
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

2.2ข ไม่พบแนวทำงที่เป็นระบบที่หน่วยงำนใช้ในกรณีที่สถำนกำรณ์บังคับให้ต้องมีกำร
ปรับแผนปฏิบัติกำรและกำรน ำแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่ำงรวดเร็ว เช่น วิธีกำรที่
หน่วยงำนใช้ในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิด และกำรปรับเปลี่ยนแผนใน
กรณีท่ีเกิดสถำนกำรณ์ดังกล่ำว เป็นต้น กำรด ำเนินกำรที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่ำว
จะท ำให้หน่วยงำนมีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน และรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

AD 

 
 

หมวดที่ 3 ลูกค้า  
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า  
ระดับการประเมิน (band) = 2  
STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

3.1ก(1) หน่วยงำนเริ่มมีแนวทำงที่เป็นระบบในกำรรับฟังลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย ทั้งกำรใช้แบบประเมิน กำรท ำ Focus group 
กำร Interview กำรใช้ Social media และแบบ face to face เป็นต้น (ตำรำงที่ 
3.1ก-2) แนวทำงดังกล่ำวอำจท ำให้ได้สำรสนเทศเกี่ยวกับควำมต้องกำรและควำม
คำดหวังที่แท้จริงของลูกค้ำทุกกลุ่ม เพ่ือน ำไปหำวิธีกำรที่ เหมำะสมในกำร
ตอบสนองให้เกิดควำมพึงพอใจ ลดควำมไม่พึงพอใจ และสร้ำงควำมผูกพันใน
ระยะยำวกับหน่วยงำน 
 

ADI 
 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

3.1ข(2) ไม่พบว่ำหน่วยงำนมีแนวทำงอย่ำงไรในกำรน ำเสนอ 8 กลุ่มกิจกรรมต่อทั้ง 5 กลุ่ม
ลูกค้ำ โดยพิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์สัดส่วนลูกค้ำแต่ละกลุ่มต่อประเภทกิจกรรม 
(ภำพที่ 3.1ข-1) และร้อยละของกิจกรรมที่ลูกค้ำแต่ละกลุ่มเข้ำรับบริกำรสูงที่สุด 
(ภำพที่  3.1ข-3) กำรมีแนวทำงที่ เป็นระบบและมีประสิทธิผล อำจช่วยให้
หน่วยงำนสำมำรถก ำหนดประเภทกิจกรรมที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและ
ท ำให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม 

AD 
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

3.1ข(1) ไม่ชัดเจนว่ำหน่วยงำนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
เช่น กำรใช้สำรสนเทศในกำรก ำหนดกลุ่มลูกค้ำทั้งในปัจจุบันและในอนำคต กำรมี
แนวทำงดังกล่ำวจะท ำให้หน่วยงำนเข้ำใจควำมแตกต่ำงของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม และ
จัดให้มีบริกำรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม  

AD 

3.1ก(2) ไม่ชัดเจนว่ำหน่วยงำนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรรับฟังเสียงลูกค้ำกลุ่มอ่ืนที่พึงมี เช่น 
ควำมไม่ชัดเจนในกำรก ำหนดกลุ่มลูกค้ำในอนำคต และลูกค้ำของคู่แข่ง (ตำรำงที่ 
3.1ก-2) และกำรรับฟังเสียงลูกค้ำทั้ง 2 กลุ่ม มีวิธีกำรที่แตกต่ำงกันอย่ำงไร เพ่ือให้
ได้สำรสนเทศที่น ำไปใช้ได้ กำรมีแนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลจะช่วยให้
หน่วยงำนสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรหลักให้ดีขึ้น
ได ้

AD 

 
 
 
 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า  
ระดับการประเมิน (band) = 2 
STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

3.2ก(3) หน่วยงำนเริ่มมีแนวทำงกำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตำมระดับของข้อร้องเรียน คือ 1) ระดับต่ ำ สำมำรถด ำเนินกำรในกำรแก้ไข
ปรับปรุงโดยทันที และ 2) ระดับสูง จะน ำเข้ำคณะกรรมกำรของฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีกระบวนกำรและวิธีกำรในกำรจัดกำรข้อร้องเรียน (ภำพที่ 3.2ก-3) กำรมี
แนวทำงดังกล่ำวส่งผลให้ลูกค้ำได้รับบริกำรที่ตอบสนองตำมควำมคำดหวังและ
สร้ำงควำมผูกพันเพิ่มขึ้น  

AD 

3.2ข(1) หน่วยงำนเริ่มมีแนวทำงในกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำกลุ่มต่ำง ๆ ด้วย
กำรใช้แบบสอบถำม กำรสนทนำกลุ่มย่อย กำรสังเกตโดยเจ้ำหน้ำที่และกำรรับฟัง
ข้อติชม แนะน ำ จำกทั้งสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ แนวทำงเหล่ำนี้ อำจช่วยให้
หน่วยงำนได้สำรสนเทศที่สำมำรถน ำไปใช้ตัดสินใจในกำรปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับทั้ งหอศิลป์ภำครัฐ ภำคเอกชน และของ
สถำบันอุดมศึกษำประมำณ 50 แห่ง 

   ADI 
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

3.2ก(1) ไม่พบว่ำหน่วยงำนมีแนวทำงที่เป็นระบบอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำจำกกำรด ำเนินกิจกรรมที่หลำกหลำย (ตำรำงท่ี 3.2ก-1) เช่น กำรร่วมมือกับ
องค์กรนำนำชำติในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ หรือกำรบริกำรเกมสื่อ
ควำมหมำยชุมชนแบบออนไลน์ กำรมีแนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล  
อำจช่วยให้หน่วยงำนได้ลูกค้ำเพ่ิมขึ้น ตลอดจนช่วยเสริมสร้ำงภำพลักษณ์และ
ชื่อเสียง เ พ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กับหอศิลป์ทั้ งของภำครัฐ 
ภำคเอกชนและของสถำบันอุดมศึกษำอีกประมำณ 50 แห่ง ทั่วประเทศ 

AD 

3.2ก(2) ไม่ชัดเจนว่ำหน่วยงำนมีวิธีกำรที่เป็นระบบอย่ำงไรในกำรช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถ
สืบค้นสำรสนเทศและได้รับกำรสนับสนุน อันอำจส่งผลให้หน่วยงำนไม่สำมำรถจัด
ให้มีบริกำรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม 

AD 

3.2ค ไมช่ัดเจนว่ำหน่วยงำนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศท่ีได้จำกเสียง
ของลูกค้ำ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรโดยรวมของหน่วยงำน  
อันส่งผลให้หน่วยงำนไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของลูกค้ำแต่ละกลุ่มและคงไว้ซึ่งควำมผูกพันที่มีต่อหน่วยงำน 

AD 

 
 
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน  
ระดับการประเมิน (band) = 2 
STRENGTHS 

ข้อ 
ก าหนด 

Comment / Description ADLI 

4.1ก(1) หน่วยงำนเริ่มมีแนวทำงในกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรทั้งในระดับองค์กรและระดับ
ส่วนงำนผ่ำนตัววัดที่ส ำคัญต่ำง ๆ โดยผู้อ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ต่ำง ๆ /เลขำนุกำร ท ำกำรติดตำมผลเป็นประจ ำตำมรอบเวลำที่ก ำหนด (ภำพที่ 
4.1ก-1) แนวทำงดังกล่ำวอำจช่วยให้หน่วยงำนได้สำรสนเทศที่ เป็นประโยชน์ใน
กำรสนับสนุนกำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของ
กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญต่ำง ๆ 
 

   ADI 
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

4.1ข ไม่พบว่ำหน่วยงำนได้น ำวิธีกำรวิเครำะห์แนวโน้มประสิทธิภำพประสิทธิผลและ
ต้นทุนตำมพันธกิจ(ตำรำงที่ 4.1ข-1) ไปใช้กับตัววัดผลกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญใน
เรื่องใดบ้ำง กำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและ
ทั่วถึงในทุกส่วนงำนและทุกตัววัดที่เก่ียวข้อง อำจช่วยสนับสนุนกำรทบทวนผลกำร
ด ำเนินกำรและขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนในกำรบรรลุพันธกิจต่ำง ๆ ได้อย่ำง
ถูกต้อง 

DI 
 

4.1ค(2) ไม่พบว่ำหน่วยงำนมีแนวทำงอย่ำงไรในกำรใช้ผลกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำร ไป
จัดล ำดับควำมส ำคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นโอกำสในกำร
สร้ำงนวัตกรรม เช่น นวัตกรรมกำรจัดนิทรรศกำรเสมือนจริง (Virtual Exhibition) 
และคลังข้อมูลดิจิตอล ผลงำนศิลปกรรมบน Google Arts and Culture เกิดจำก
ผลกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรในเรื่องใด กำรมีแนวทำงที่เป็นระบบและ 
มีประสิทธิผลในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติกำรจำกกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรที่
สัมพันธ์กัน อำจช่วยให้หน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำยของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำร 

AI 

4.1ก
(2)(3) 

ไมช่ัดเจนว่ำหน่วยงำนมีวิธีกำรเลือกและใช้ข้อมูล สำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือ
สนับสนุนกำรตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริงอย่ำงไร เช่น กำรเปรียบเทียบกับคู่เทียบใน
ประเด็นกำรบริหำรจัดกำร ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร และควำมพึงพอใจของ
กิจกรรมกำรศึกษำ กิจกรรมศิลปะ หน่วยงำนน ำข้อมูลมำใช้ในกำรตัดสินใจอย่ำงไร 
อีกทั้งไม่ชัดเจนว่ำหน่วยงำนท ำให้มั่นใจได้อย่ำงไรว่ำระบบกำรวัดผลกำร
ด ำเนินกำรมีควำมคล่องตัว กำรมีแนวทำงดังกล่ำวจะช่วยให้หน่วยงำนมี
สำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบทีช่่วยให้เห็นโอกำสในกำรปรับปรุงบริกำรและอยู่เหนือ
คู่แข่ง 

AI 
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4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้    
ระดับการประเมิน (band) = 2 
STRENGTHS 

ข้อ 
ก าหนด 

Comment / Description ADLI 

4.2ก(1) หน่วยงำนมีแนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในกำรทวนสอบและท ำให้มั่นใจ
ว่ำข้อมูลและสำรสนเทศในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์มีคุณภำพทั้งในด้ำนควำม
แม่นย ำ ควำมถูกต้อง ควำมเชื่อถือได้และควำมเป็นปัจจุบัน โดยวิธีกำรต่ำง ๆ 
(ตำรำงที่ 4.2ก-1) เช่น กำรตรวจสอบควำมแม่นย ำของข้อมูลโดยผู้ที่ ได้รับ
มอบหมำยในแต่ละงำน กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล
อ้ำงอิง โดยนักวิชำกำรทุกครั้งที่มีกำรเผยแพร่ออกสู่นอกหน่วยงำน กำรก ำหนด
ขั้นตอนกำรส่งต่อข้อมูลโดยระบุวันที่ทุกครั้งที่มีกำรสร้ำงหรือ ปรับปรุงข้อมูลใหม่ 
แนวทำงดังกล่ำวช่วยให้หน่วยงำนมั่นใจว่ำจะมีข้อมูลและสำรสนเทศที่มีคุณภำพ
เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย ำแก่สำธำรณะ
อันแสดงถึงควำมมุ่งมั่นต่อค่ำนิยม Responsibility ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ADI 

4.2ก(2) หน่วยงำนมีแนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในกำรท ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลและ
สำรสนเทศของหน่วยงำนมีควำมพร้อมใช้งำนแก่บุคลำกร ลูกค้ำ พันธมิตรและ
คู่ควำมร่วมมือ (ตำรำงที่ 4.2ก-2) โดยมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรใช้ข้อมูลของผู้ ใช้
แต่ละกลุ่ม ทั้งประเภทและรูปแบบของข้อมูล วัตถุประสงค์และควำมถี่ในกำรใช้
ข้อมูล แล้วน ำมำพัฒนำเป็นฐำนข้อมูลที่สะดวกแก่กำรเข้ำถึงผ่ำนช่องทำงต่ำง  ๆ 
ได้ตลอดเวลำ แนวทำงดังกล่ำวท ำให้หน่วยงำนมีสำรสนเทศท่ีมีคุณภำพซึ่งสำมำรถ
น ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรลูกค้ำได้ทุกเวลำ
ที่ต้องกำร 

ADI 

 
 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

4.2ข(1) ไม่พบว่ำหน่วยงำนได้น ำแนวทำงกำรจัดกำรสินทรัพย์ควำมรู้ทั้ง 4 ขั้นตอน 
(ตำรำงที่ 4.2ข-1) ไปปฏิบัติอย่ำงจริงจังและทั่วถึงในทุกส่วนงำนอย่ำงไร กำรน ำ
แนวทำงดังกล่ำวไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล โดยมุ่งควำมรู้ที่บุคลำกรต้องใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน รวมถึงบริกำรต่ำง ๆ ให้ดีขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมคุณค่ำแก่ลูกค้ำ ตลอดจนกำรถ่ำยทอด จัดเก็บและเผยแพร่ควำมรู้ส่วนบุคคล
ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคลำกร (Implicit knowledge) โดยเฉพำะในกลุ่มบุคลำกรที่มี
อำยุเกินกว่ำ 50 ปีขึ้นไป เพ่ือป้องกันกำรสูญเสียควำมรู้ของหน่วยงำนเมื่อมีกำร
เกษียณอำยุ อำจช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถรักษำสมรรถนะหลักขององค์กรที่
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศิลปะไว้ได้ 

DI 
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

4.2ข(2)(3) ไม่ชัดเจนว่ำหน่วยงำนมีแนวทำงที่เป็นระบบอย่ำงไรในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในหน่วยงำน อีกทั้งไม่ชัดเจนว่ำหน่วยงำนใช้ควำมรู้และ
ทรัพยำกรอย่ำงไร เพ่ือให้กำรเรียนรู้ฝังลึกเข้ำไปในวิถีกำรปฏิบัติงำนของสถำบัน 
เช่น กำรขับเคลื่อนด้วยนโยบำย กำรปลูกฟังให้บุคลกำรตื่นตัวในกำรเรียนรู้  
กำรกระตุ้นให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้  กำรมีแนวทำงดังกล่ำวจะช่วยให้
หน่วยงำนมองเห็นโอกำสในกำรเปลี่ยนแปลงบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ 

AD 

 
 

หมวดที่ 5  
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร  
ระดับการประเมิน (band) = 2 
STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

5.1ข(1) หน่วยงำนเริ่มมีแนวทำงที่เป็นระบบในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่มี
ประสิทธิผลด้วยกำรท ำให้สถำนที่ท ำงำนมีสุขภำวะ และควำมมั่นคง (Security) 
ตำมข้อคิดเห็นและเสนอแนะของบุคลำกร เช่น กำรฉีดพ่นฆ่ำเชื้อ และกำรเพ่ิม
ควำมถี่ในกำรท ำควำมสะอำดจุดเสี่ยงต่ำง ๆ เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำด
ของโควิด 19 ภำยในอำคำร รวมทั้งติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดส ำหรับส ำนักงำน
และพ้ืนที่ต่ำง ๆ แนวทำงเหล่ำนี้ อำจช่วยสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้
บุคลำกรทั้งสองวิทยำเขตสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

ADI 

5.1ข(2) หน่วยงำนมีแนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่
สนับสนุนบุคลำกรทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีนโยบำยและสิทธิประโยชน์ตำมระเบียบ
ของมหำวิทยำลัย ของกรมบัญชีกลำงและของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เช่น  
เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินค่ำท ำงำนล่วงเวลำ กำรประกันสังคม กำรรักษำพยำบำล  
กำรประกันสุขภำพกลุ่ม สวัสดิกำรที่อยู่อำศัย กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กำรตรวจ
ร่ำงกำยประจ ำปีและอ่ืน ๆ แนวทำงดังกล่ำว อำจช่วยสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้
บุคลำกรของหน่วยงำน มีควำมตั้งใจในกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล 

ADI 

5.1ก(2) หน่วยงำนมีกระบวนกำรสรรหำ ว่ำจ้ำงและดูแลบุคลำกรใหม่ โดยด ำเนินกำรตำม
ประกำศมหำวิทยำลัย มีกำรประชำสัมพันธ์กำรสรรหำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ มีกำร
ทดสอบทักษะด้ำนต่ำง ๆ ที่เหมำะสมกับต ำแหน่ง กำรสัมภำษณ์โดยผู้ที่เก่ียวข้อง  

AD 
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STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

 และจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) เพ่ือแนะน ำกำรปฏิบัติงำนในช่วงทดลอง
งำน และมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรท ำงำนหลั งจำก 6  เดื อน  
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะช่วยให้บุคลำกรใหม่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับหน่วยงำนได้
อย่ำงรวดเร็ว และเข้ำกันได้กับวัฒนธรรมของหน่วยงำน 

 

 
 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

5.1ก(1) หน่วยงำนไม่ ได้แสดงวิธีกำรที่ชัดเจนในกำรประเมินควำมต้องกำรด้ำน
อัตรำก ำลัง เช่น กำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังที่พึงมีทั้งในปัจจุบันและอนำคต และกำร
สนับสนุนตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร ที่ระบุไว้ในหมวด 2 
เป็นต้น อันอำจท ำให้หน่วยงำนไม่สำมำรถก ำหนดควำมต้องกำรด้ำนขีด
ควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังเพ่ือรองรับงำนบริกำรหลักของหน่วยงำนได ้ 

AD 

5.1ก(3) ไม่ชัดเจนว่ำหน่วยงำนมีวิธีกำรที่เป็นระบบอย่ำงไรในกำรเตรียมบุคลำกรให้พร้อม
รับต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง เช่น กำรพัฒนำให้มี
ควำมรู้/ทักษะที่หลำกหลำย กำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินกำรอย่ำง
เป็นระบบจะช่วยให้หน่วยงำนบรรลุควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ในเรื่องกำรบริหำร
อัตรำก ำลังบุคลำกรที่ส่งผลต่อกำรให้ควำมส ำคัญต่อบุคลำกรที่มีอยู่ให้มีทักษะที่
หลำกหลำย และเท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

AD 

5.1ก(4) ไม่ชัดเจนว่ำหน่วยงำนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดระบบกำรท ำงำนและบริหำร
บุคลำกร  เช่น กำรจัดโครงสร้ ำงกำรบริหำรงำน  ตำมภำพ P.1ข -1 และ 
คณะกรรมกำรหน่วยงำน 6 ชุด และใช้แนวทำงใดในกำรประเมินควำมส ำเร็จใน
กำรจัดรูปแบบกำรท ำงำนดังกล่ำว อันอำจส่งผลให้หน่วยงำนไม่สำมำรถสนับสนุน
กำรมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำทุกกลุ่มและมีผลกำรด ำเนินกำรที่เหนือควำม
คำดหมำย 

AD 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร   
ระดับการประเมิน (band) = 1 
STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

5.2ค(1) หน่วยงำนมีแนวทำงในกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยให้บุคลำกร
จัดท ำตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำน (KPIs) คือ 1. ปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์
ของงำนด้ำนตัวชี้วัดผลงำนหลัก ประกอบด้วยงำนที่รับผิดชอบหลัก  70% และ
งำนที่ได้รับมอบหมำยอ่ืน ๆ 30% 2.กำรประเมินสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน  
3. พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงดังกล่ำวช่วยสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย 

AD 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

5.2ก(1) ไม่พบว่ำหน่วยงำนมีแนวทำงในกำรก ำหนดปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของ
บุคลำกร กำรมีแนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในกำรค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น
ที่แตกต่ำงกันของบุคลำกรกลุ่มผู้บริหำร กลุ่มงำนสนับสนุนงำนบริหำร รวมทั้งกลุ่ม
งำนนิทรรศกำรและกิจกรรมกำรศึกษำ อำจช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถก ำหนด
ปัจจัยควำมผูกพันของแต่ละกลุ่มได้อย่ำงถูกต้อง 

AI 

5.2ก(2) ไม่พบว่ำหน่วยงำนมีแนวทำงอย่ำงไรในกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรด้วย
แบบส ำรวจ กำรมีแนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล อำจช่วยให้หน่วยงำน
ทรำบถึงระดับควำมผูกพันของบุคลำกรกลุ่มต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถน ำมำวิเครำะห์และ
หำวิธีกำรกระตุ้นให้บุคลำกรทุกคนร่วมมือร่วมใจท ำงำนร่วมกันเป็นทีมตำม
วัฒนธรรมองค์กรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพ่ือท ำให้หน่วยงำนประสบควำมส ำเร็จ
ตำมพันธกิจทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

AI 

5.2ข ไม่พบว่ำหน่วยงำนมีแนวทำงอย่ำงไรในกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ท ำให้
บุคลำกรเกิดควำมผูกพันและมีผลกำรด ำเนินกำรที่ดี จำกกิจกรรมที่ไม่ใช่หน้ำที่
ประจ ำของตน เช่น พิธีกำรต่ำง ๆ กำรท ำบุญและกำรสัมมนำประจ ำปี กำรมี
แนวทำงที่ชัดเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องนี้ อำจช่วยส่งเสริมให้วัฒนธรรม TEAM 
SPIRIT ให้แข็งแกร่งมำกยิ่งขึ้น 

AI 

5.2ค
(2)(3)(4) 

ไม่ชัดเจนว่ำระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำของหน่วยงำนสนับสนุนตำมควำม
ต้องกำรของหน่วยงำน และกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร ผู้บริหำร 
และผู้น ำแต่ละคนอย่ำงไร อีกทั้งไม่ชัดเจนว่ำหน่วยงำนมีกำรประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้  และกำรพัฒนำอย่ำงไร รวมถึงควำมไม่
ชัดเจนในกำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนของบุคลำกรและผู้น ำ  

AD 
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

 กำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว จะช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของหน่วยงำน และสนับสนุนควำมผูกพันของบุคลำกร 

 

 
หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ  
6.1 กระบวนการท างาน    
ระดับการประเมิน (band) = 1 

STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

6.1ก(2) หน่วยงำนมีกำรจัดท ำข้อก ำหนดที่ส ำคัญ (ตำรำงที่ 6.1ก-2)  ของกระบวนกำร
ท ำงำนที่ ส ำคัญ ดั งนี้  1)  กระบวนกำรนิทรรศกำรและบริกำรวิชำกำร  
2) กระบวนกำรจัดกำรคลังสะสมมหำวิทยำลัยศิลปำกร 3) กระบวนกำรบริหำร
จัดกำร 4) กระบวนกำรสื่อสำรองค์กร กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวช่วยสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรของหน่วยงำนให้บรรลุพันธกิจ 

AD 

6.1ค หน่วยงำนมีระบบกำรจัดกำรเครือข่ำยกำรจัดนิทรรศกำรสัญจรในส่วนภูมิภำค 
(ภำพที่ 6.1ค-1) และระบบกำรจัดกำรเครือข่ำยกำรควำมร่วมมือกับสถำบัน
ต่ำงชำติ (ภำพท่ี 6.1ค-2) กำรมีแนวทำงดังกล่ำวจะช่วยยกระดับผลกำรด ำเนินกำร
ของหน่วยงำนให้ดีขึ้น  

AD 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

6.1ก (1) ไม่พบว่าหน่วยงานมีวิธีการอย่างไรในการระบุข้อก าหนดของบริการหลักในเรื่อง
การเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะกรรมร่วมสมัยและการบริการวิชาการ อันอาจส่งผลให้
หน่วยงานไม่สามารถออกแบบการให้บริการที่สอดคล้องตามความต้องการและ
เหนือความคาดหมายให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม 

AD 

6.1ก(3) ไม่พบว่าหน่วยงานมีแนวทางที่เป็นระบบในการออกแบบบริการแหล่งเรียนรู้
ศิลปกรรมร่วมสมัยและ การบริการวิชาการ ตลอดจนการออกแบบกระบวนการ
นิทรรศการและบริการวิชาการ กระบวนการจัดการคลังสะสม กระบวนการสื่อสาร
องค์กรและกระบวนการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการท างานเหล่านั้น การมีแนวทางท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิผล อาจช่วย 

AI 
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

 ให้หน่วยงานสามารถน าเสนอบริการที่มีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ผ่านกระบวนการท างานที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

 

6.1ข(1) ไม่พบว่าหน่วยงานมีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการกระบวนการนิทรรศการ
และบริการวิชาการ กระบวนการจัดการคลังสะสม กระบวนการสื่อสารองค์กรและ
กระบวนการบริหารจัดการ ให้ด าเนินไปตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้อย่างถูกต้อง 
การมีแนวทางที่เป็นระบบ ด้วยการก าหนดตัววัดภายในกระบวนการที่เหมาะสม 
เพ่ือใช้ในการควบคุมการด าเนินการในขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการเหล่านั้น 
โดยมีการติดตามตัววัดเหล่านี้อย่างสม่ าเสมอ อาจช่วยให้หน่วยงานมั่นใจว่า 
กระบวนการทั้งหลายจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

AI 

6.1ข(2) ไม่ชัดเจนว่าหน่วยงำนมีแนวทางที่เป็นระบบอย่างไรในการก าหนดข้อก าหนดและ
กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ เช่น ไม่พบกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญว่ามี
กระบวนการใดบ้าง รวมถึงติดตามการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการ
สนับสนุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ การมีแนวทางที่เป็นระบบจะช่วย
สนับสนุนให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุพันธกิจในทุกด้าน  

AD 

6.1ข(3) ไม่พบว่าหน่วยงานมีแนวทางที่เป็นระบบในการปรับปรุงบริการแหล่งเรียนรู้
ศิลปกรรมร่วมสมัยและ การบริการวิชาการ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการ
นิทรรศการและบริการวิชาการ กระบวนการจัดการคลังสะสม กระบวนการสื่อสาร
องค์กรและกระบวนการบริหารจัดการ การมีแนวทางที่ เป็นระบบและมี
ประสิทธิผลในการปรับปรุงทั้งบริการและกระบวนการที่เก่ียวข้อง อาจช่วยส่งเสริม
สมรรถนะหลักของการจัดการศิลปะให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

AI 
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6.2  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ    
ระดับการประเมิน (band) = 1 
STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

6.2ข หน่วยงำนค ำนึงถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำควำมปลอดภัยบนโลกไซเบอร์   
แบ่งออกเป็น 2 ด้ำน คือ 1) กำรใช้งำนในระดับมหำวิทยำลัย จะเป็นกำรเข้ำระบบ
ของมหำวิทยำลัยผ่ำน SU-NET เป็นระบบ Single Sign On (SSO) มีกำรก ำหนด
ชื่อผู้ใช้งำน รหัสผ่ำน และกำรยืนยันตัวตน รวมถึงกำรก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลตำมระดับควำมส ำคัญและควำมอ่อนไหวของข้อมูล 2) กำรใช้งำนภำยใน
หน่วยงำน คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์และติดตั้ง
โปรแกรมป้องกันไวรัส BitDefender Antivirus และข้อมูลส ำคัญของหน่วยงำนมี
กำรส ำรองข้อมูลในระบบ cloud storage โดยมีกำรให้สิทธิกำรเข้ำถึงเฉพำะ
บุคคล และมีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนอย่ำงสม่ ำเสมอ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้เพ่ิม
ควำมเชื่อมั่นในควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน 

AD 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description ADLI 

6.2ก ไม่พบว่ำหน่วยงำนมีแนวทำงที่เป็นระบบอย่ำงไรในกำรพิจำรณำถึงเรื่องระยะเวลำ 
จ ำนวนบุคลำกรที่ต้องใช้ รวมทั้งกำรป้องกันไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดในกำร
ให้บริกำร (ตำรำงที่ 6.2ก-1) เพ่ือท ำให้มั่นใจว่ำ กำรปฏิบัติกำรต่ำง ๆ จะมีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิผล กำรมีแนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลใน
เรื่องนี้ อำจช่วยลดต้นทุนกำรด ำเนินกำร 

AI 
 

6.2ค
(1)(2) 

ไม่ชัดเจนว่ำหน่วยงำนมีวิธีกำรที่เป็นระบบอย่ำงไรในกำรเตรียมพร้อมด้ำนควำม
ปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน เช่น กำรจัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติกำรที่
ปลอดภัย กำรจัดท ำแผน BCM กำรจัดซ้อมแผน กำรกู้คืนสภำพ เป็นต้น อันอำจ
เป็นอุปสรรคต่อควำมเชื่อมั่นในควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน 

AD 
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืน และด้านกระบวนการ 
ระดับการประเมิน (band) = 1  
STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description LeTCI 

- - - 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description LeTCI 

7.1ก ไม่พบว่าหน่วยงานได้แสดงผลลัพธ์ที่เป็น Output หรือ Outcome ด้านบริการที่
มุ่งเน้นลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องกับความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญของลูกค้า
กลุ่มต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน P1 ข(2) การแสดงผลลัพธ์เหล่านี้ให้ครบถ้วน อาจช่วย
ให้หน่วยงานสามารถใช้สารสนเทศท่ีได้จากเสียงของลูกค้าเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ
มุ่งเน้นลูกค้าให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับหอศิลป์ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และของสถาบันอุดมศึกษาอีกประมาณ 50 แห่ง 

I 

7.1ข
(1)(2) 

ไม่พบว่ าหน่วยงานได้แสดงผลลัพธ์ที่ เป็น  Output หรือ Outcome ด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ (ตารางที่ 7.1ข-1) เช่น ระยะเวลาที่ลดลงได้จากการ
ลดขั้นตอนการด าเนินการของกระบวนการใด การติดตั้งระบบกล้อง CCTV ช่วย
เพ่ิมความมั่นคงได้เท่าไร ผลการอบรมเรื่องการดูแลอาคารอนุรักษ์ให้แก่บุคลากร
เป็นอย่างไร นอกจากนี้ ยังไม่พบผลลัพธ์ของกระบวนการหลักที่ส าคัญต่าง  ๆ 
(ตาราง 6.1ก-2) ผลลัพธ์การจัดการต้นทุน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติการ (ตาราง 6.2ก-1) รวมทั้งผลลัพธ์การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉินที่ส าคัญ การแสดงผลลัพธ์เหล่านี้ให้ชัดเจนและครบถ้วน อาจช่วยให้
หน่วยงานได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 

I 

7.1ค ไม่พบว่าหน่วยงานได้แสดงผลลัพธ์ที่ เป็น Output หรือ Outcome ด้านการ
จัดการเครือข่ายอุปทาน การแสดงผลลัพธ์ในเรื่องนี้ อาจช่วยให้หน่วยงานสามารถ
ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการร่วมกับคู่ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนพันธมิตรในการยกระดับผลการด าเนินการของเป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปกรรมร่วมสมัยและการบริการวิชาการให้ดีขึ้น 

I 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า    
ระดับการประเมิน (band) = 2 
STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description LeTCI 

7.2ก(1) ผลลัพธ์ด้ำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีระดับปัจจุบันดีกว่ำ
เป้ำหมำยและมีแนวโน้มที่ดีอย่ำงต่อเนื่องในช่วงปี 2562-2564 ได้แก่ ควำมพึง
พอใจโดยรวมของบริกำรกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมสมัย ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
และด้ำนกำรสื่อสำรองค์กร(ตำรำง 7.2ก-2) 

Le,T 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description LeTCI 

7.2ก(1) ไม่พบว่ำหน่วยงำนได้แสดงผลลัพธ์ด้ำนควำมไม่พึงพอใจ ของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม 
กำรแสดงผลลัพธ์ในเรื่องนี้ อำจช่วยให้หน่วยงำนได้สำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน
กำรตอบสนอง ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำและสร้ำงควำมผูกพัน
ในระยะยำว 

I 
 

7.2ก(2) หน่วยงำนไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพันของลูกค้ำ และไม่ได้จ ำแนกผลลัพธ์
ตำมกลุ่มลูกค้ำ อีกทั้งหน่วยงำนไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มลูกค้ำ กำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ดังกล่ำว จะช่วยสนับสนุนค่ำนิยม 
R (Relationship) ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอก 

I 
 

 
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร    
ระดับการประเมิน (band) = 2  

STRENGTHS 

ข้อ 
ก าหนด 

Comment / Description LeTCI 

7.3ก(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำนที่เกี่ยวกับสุขภำพของบุคลำกร ได้แก่ กำรที่
บุคลำกรได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และกำรตรวจคัดกรองเชื้อ 
COVID-19 ด้วยระบบ RT-PCR ในบุคลำกรที่มีควำมเสี่ยงครบถ้วนทั้ง 100% 
นอกจำกนี้ ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมในส ำนักงำนที่
ปรับปรุงแล้ว ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อระบบรักษำควำมปลอดภัยที่
เหมำะสมในพ้ืนที่ท ำงำนและกำรไม่พบอุบัติเหตุของบุคลำกรในพ้ืนที่ (ตำรำงที่ 
7.3ก-2) ก็ล้วนดีกว่ำหรือเท่ำกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

Le 
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อ 
ก าหนด 

Comment / Description LeTCI 

7.3ก(1)(4) ไม่พบว่ำหน่วยงำนได้แสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกรที่เป็น Output หรือ 
Outcome ในเรื่องเกี่ยวกับขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง รวมทั้งด้ำนกำร
พัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ กำรแสดงผลลัพธ์ในด้ำนเหล่ำนี้ อำจช่วยให้หน่วยงำน
ได้สำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง 

I 

7.3ก(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพันของบุคลำกร (ตำรำง 7.3ก-3) ไม่สัมพันธ์กับปัจจัย 
ขับเคลื่อนที่ท ำให้บุคลำกรทุกกลุ่มมีควำมผูกพันตำมที่ระบุในโครงร่ำงองค์กร 
กำรแสดงผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน อำจช่วยให้หน่วยงำนได้สำรสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในกำรปรับปรุงระดับควำมผูกพันของบุคลำกรทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น 

I 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร    
ระดับการประเมิน (band) = 1 
STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description LeTCI 

7.4ก(2) ผลลัพธ์ด้ำนกำรก ำกับดูแลหน่วยงำนที่มีแนวโน้มที่ดีตลอดช่วงปี 2562-2564 
ได้แก่ ร้อยละกำรรับรู้วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน รวมทั้ง
ระดับประสิทธิภำพของช่องทำงสื่อสำรและถ่ำยทอดควำมเข้ำใจทิศทำงของ
หน่วยงำน (ตำรำงที่  7. 4ก -2 ) 

T 

7.4ก(3) ผลลัพธ์ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีแนวโน้มที่ดีตลอด
ช่วงปี 2562-2564 เช่น พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์  พ.ร.บ.โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ  
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ หลักจริยธรรม ICOM code of ethics 
for museums 2017 จรรยำบรรณวิชำชีพภัณฑำรักษ์  Code of Ethics for 
Curators โดย American Association of Museums Curators Committee 
2009 (ตำรำงท่ี 7.4ก-3) 

T 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description LeTCI 

7.4ก(1) ไม่พบว่ำหน่วยงำนได้แสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรที่สัมพันธ์กับกระบวนกำร
สื่อสำรของผู้น ำระดับสูงที่ระบุไว้ในตำรำงที่ 1.1ข-1 เช่น กำรสื่อสำรพันธกิจ 
กำรตัดสินใจที่ส ำคัญ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและอ่ืน ๆ กำรแสดงผลลัพธ์
ประสิทธิผลของกำรสื่อสำรที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน อำจช่วยสร้ำงควำมผูกพันกับ 

I 
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description LeTCI 

 บุคลำกรและส่งเสริมวัฒนธรรม TEAM SPIRIT ร่วมมือร่วมใจท ำงำนร่วมกัน 
เป็นทีม สู่ควำมส ำเร็จของหน่วยงำน 

 

7.4ก(2) ไม่พบว่ำหน่วยงำนได้แสดงผลลัพธ์ที่เป็น Output หรือ Outcome ในด้ำนกำร
ก ำกับดูแลองค์กร เช่น กำรรำยงำนทำงกำรเงินและควำมเสี่ยง ค ำแนะน ำที่มี
ควำมส ำคัญของกำรตรวจสอบภำยในจำกมหำวิทยำลัย และกำรตรวจสอบภำย
นอกจำก สตง. ตลอดจนกำรตอบสนองของผู้น ำระดับสูงในเรื่องดังกล่ำว  
กำรแสดงผลลัพธ์ที่ส ำคัญเหล่ำนี้ให้ครบถ้วน อำจช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ของ
หน่วยงำนในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับ
นำนำชำติ 

I 

7.4ก(5) ไม่พบว่ำหน่วยงำนได้แสดงผลลัพธ์ที่เป็น Output หรือ Outcome ในด้ำนกำร
ท ำประโยชน์ให้สังคม กำรแสดงผลลัพธ์ด้ำนควำมผำสุกของสังคมและกำร
สนับสนุนชุมชนที่ส ำคัญซึ่งอยู่รำยรอบมหำวิทยำลัย ชุมชนภำคีเครือข่ำย และ
ชุมชนในพ้ืนที่ที่ก ำหนด อย่ำงเหมำะสม อำจแสดงถึงควำมมุ่งมั่นของหน่วยงำน
ต่อค่ำนิยม Responsibility ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

I 

 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์    
ระดับการประเมิน (band) = 1 
STRENGTHS 

ข้อก าหนด Comment / Description LeTCI 

7.5ก(1) ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณที่มีระดับปัจจุบันที่ดี ได้แก่ งบประมำณเงินรำยได้จำก
มหำวิทยำลัย ในภำรกิจนโยบำย (ตำรำงที่ 7.5ก-1) 

Le 

 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description LeTCI 

7.5ก(1) ไม่พบว่ำหน่วยงำนได้แสดงผลลัพธ์ด้ำนควำมมั่นคงทำงกำรเงิน เช่น สภำพคล่อง 
(Liquidity) เงินสดย่อยรำยวัน (Days cash on hand) ประสิทธิภำพในกำรใช้
สินทรัพย์และกระแสเงินสด กำรแสดงผลลัพธ์เหล่ำนี้ให้ครบถ้วน อำจช่วยให้
หน่วยงำนมั่นใจว่ำ จะมีฐำนะกำรเงินมั่นคงแก่กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรให้ประสบควำมส ำเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน 

I 
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

ข้อก าหนด Comment / Description LeTCI 

7.5ก(2) ไม่พบว่ำหน่วยงำนได้แสดงผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดที่เกี่ยวกับส่วน
แบ่งตลำดหรือต ำแหน่งในตลำดโดย จ ำแนกตำมกลุ่มลูกค้ำ กำรติดตำมผลลัพธ์
ดังกล่ำวจะช่วยให้หน่วยงำนมีข้อมูลสนับสนุนในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับนำนำชำติ 

I 

7.5ข ไม่พบว่ำหน่วยงำนได้แสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำรแสดงผลลัพธ์
ที่ เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้ำประสงค์ (ตำรำงที่ 2.1ข-1)  
อำจช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถประเมินควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจ
ต่ำง ๆ เพ่ือก้ำวไปสู่วิสัยทัศน์ของกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมร่วม
สมัยในระดับนำนำชำติ 

I 

 
จากการพิจารณารายงานการประเมินตนเองและการตรวจเยี่ยมหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า 

• ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดกระบวนการ (หมวด 1 - 6) = band 1 

• ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) = band 1 
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4. ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factors)  
P.1a Organizational Environment 
1).บริการ: 1.แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัย ส ำคญัตอ่พนัธกิจท่ี 1 และ 3 สง่มอบโดยรว่มมือพนัธมิตร 
ทั้งภำครัฐและเอกชน ในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งสถำบันศิลปะในต่ำงจังหวัดผ่ำนเครื่องมือ
สำรสนเทศดิจิตอล 2.การบริการวิชาการ ส ำคญัต่อพันธกิจท่ี 2 ส่งมอบโดยกำรถ่ำยทอดควำมรูด้ำ้น
ศิลปะแขนงต่ำง  ๆ และควำมรู้ด้ำนศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัยและชุมชน อ่ืน
ภำยในประเทศ 

2).พันธกิจ: 1. พฒันำแหลง่เรียนรูด้ำ้นศลิปะและวฒันธรรมรว่มสมยั ท่ีเช่ือมโยงชมุชนภำยในและภำยนอก
เขำ้ดว้ยกนั 2. ใหบ้ริกำรดำ้นวิชำกำรศิลปะแก่ชมุชนุและสงัคม เพ่ือสรำ้งรำกฐำนกำรเรียนรูด้ำ้นศิลปะและ
ศำสตรต์ำ่ง ๆท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มผูช้มทกุวยั  3. อนรุกัษ ์ส่งเสริม เผยแพรค่ณุคำ่และองคค์วำมรูข้องผลงำน
ศลิปกรรมสะสมมหำวิทยำลยัศลิปำกร          

3) วิสัยทัศน:์ แหลง่เรียนรูศ้ลิปะและวฒันธรรมรว่มสมยัในระดบันำนำชำติ 
4).ค่านิยม: R (relationship) ควำมสมัพนัธอ์นัดีระหว่ำงกนัทัง้ภำยในและภำยนอก U (Unity) กลมเกลียว
ผูกพนั มีควำมเป็นหนึ่งเดียว R (responsibility) ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม C (Contemporary) ควำมร่วม
สมยั ปรบัตวั เท่ำทนัต่อกำรเปล่ียนแปลง A (art-appreciation) รกัในศิลปะ เห็นคณุค่ำ อนุรกัษ์ สืบสำน
และเผยแพร ่

5) วัฒนธรรมองคก์ร:  TEAM SPIRIT รว่มมือรว่มใจท ำงำนรว่มกนัเป็นทีม สูค่วำมส ำเรจ็ของทัง้ทีม ไมใ่ช่
รำยบคุคล 

6) สมรรถนะหลัก: การจัดการศิลปะ : กำรจดันิทรรศกำรศิลปะรว่มสมยั กำรจดัประกวดศลิปกรรม กำร
จัดกำรคลังสะสม กำรเผยแพร่องคค์วำมรูศ้ิลปะเพ่ือกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย และกิจกรรมกำรศึกษำ 
(Museum education) 
7) บุคลากร: จ ำนวนรวม 24 คน กลุ่มผู้บริหำร 1 คน กลุ่มงำนสนับสนุนงำนบริหำร 12 คน กลุ่มงำน
นิทรรศกำรและกิจกรรมกำรศกึษำ11คน ปัจจัยขับเคล่ือนทีท่ าให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความผูกพัน ไดแ้ก่ 
กำรไดร้ับกำรพัฒนำใหมี้ควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในหน้ำท่ีกำรงำน กำรไดร้ับกำรสนับสนุนเพ่ือ
สง่เสรมิตำมควำมเช่ียวชำญและควำมสำมำรถของแตล่ะบคุคล 

8) สินทรัพย:์ อาคารสถานที่ 1 วิทยำเขตวงัท่ำพระ กรุงเทพฯ อยู่ในพืน้ท่ีอำคำรอนุรกัษ์ ประกอบดว้ย 
ทอ้งพระโรง ต ำหนกักลำง และต ำหนกัพรรณรำย  2 วิทยำเขตพระรำชวงัสนำมจนัทร ์จ.นครปฐม ประกอบ
ไปดว้ย หอศลิป์สนำมจนัทร ์และพืน้ท่ีชัน้ 1 ของศนูยศ์ลิปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษำ
ซึ่งดแูลรว่มกบัมหำวิทยำลยั เทคโนโลยี: ผลิตภณัฑแ์ละอปุกรณท์ำงเทคโนโลยีท่ีใชใ้นกำรปฏิบตัิงำนและ
กำรท ำกิจกรรมปฏิบตัิกำรทำงศิลปะ มีลิขสิทธถ์กูตอ้ง อุปกรณ:์เครื่องมือในกำรเคล่ือนยำ้ยและติดตัง้กำร
แสดงนิทรรศกำร หอ้งปฏิบตักิำรทำงดำ้นศลิปะและส่ือมลัตมีิเดีย 
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9) สภาวะแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ: พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537  พ.ร.บ.มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
พ.ศ. 2559  พระรำชบญัญัติมหำวิทยำลยัศิลปำกร 2559  พ.ร.บ.โบรำณสถำน โบรำณวตัถ ุศิลปวตัถุและ
พิพิธภณัฑสถำนแหง่ชำต ิ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 หลกัจรยิธรรม ICOM code of ethics for museums 2017 
โดย ICOM หรือ สภำกำรพิพิธภณัฑร์ะหว่ำงประเทศ จรรยำบรรณวิชำชีพภณัฑำรกัษ ์Code of Ethics for 
Curators โดย American Association of Museums Curators Committee 2009 ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ว่ำดว้ยกำรบริหำรงำนบุคคลพนกังำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2559  ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัศิลปำกร
วำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำน พ.ศ. 2561 ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัศิลปำกร วำ่ดว้ย
กำรบริหำรงำนบคุคลลกูจำ้งมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2559 ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัศิลปำกร ว่ำดว้ยจรรยำบรรณ
ของบุคลำกร มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.2552 ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำดว้ยคณะกรรมกำร
ประจ ำหอศิลป์ 2559  ระเบียบกำรเงินและงบประมำณ กระทรวงกำรคลงั  ระเบียบมหำวิทยำลยัศิลปำกร 
ว่ำดว้ยหลกัเกณฑอ์ตัรำจ่ำย เง่ือนไขและวิธีกำรในกำรเบิกจ่ำยเงินรำยไดข้อง มศก. พ.ศ.2562  ระเบียบ
กระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560 

 
P.1b Organizational Relationships 
10) โครงสร้างองค์กร:ผู้อ  ำนวยกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร โดยตรงต่ออธิกำรบดีมหำวิทยำลัย 
คณะกรรมกำรประจ ำ ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดแูลกำรบริหำรใหเ้ป็นไปตำมยทุธศำสตร ์พนัธกิจ และคำ่นิยมของ
หน่วยงำน ใหค้  ำปรึกษำ เห็นชอบต่อกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำน  (ภำพท่ี P.1ข-1) 
นอกจำกนี ้ยังมีคณะกรรมกำรหน่วยงำน 6 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร คณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิ น 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนนิทรรศกำร และ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำย 

11) ความต้องการ / ความคาดหวังของลูกค้า: 1. นักเรียน: บริกำรหรือกิจกรรมท่ีเสริมกำรเรียนรูใ้น
โรงเรียนและชุมชนและสำมำรถน ำไปพัฒนำศักยภำพดำ้นต่ำง  ๆ ได ้2. นักศึกษา: นิทรรศกำรและ
กิจกรรมทำงดำ้นศิลปะร่วมสมยัท่ีมีคณุภำพ มีกำรบูรณำกำรกับศำสตรอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมกำรเรียน
กำรสอนทั้งในหลักสูตรและกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย  3. ศิลปินผู้รับบริการ:บริกำร กิจกรรม และ
นิทรรศกำร ท่ีพัฒนำองคค์วำมรูแ้ละศักยภำพของศิลปินในดำ้นศิลปะร่วมสมัยอย่ำงเท่ำทันยุคสมัย 
รวมถึงศำสตรอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 4. นักจัดการศิลปะ:บริกำรและกิจกรรมท่ีเนน้กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทำงดำ้นศิลปะร่วมสมัย ทัง้ทำงทฤษฎีและทำงปฏิบตัิท่ีสำมำรถน ำไปต่อยอดดำ้นกำรจัดกำรศิลปะได้
อย่ำงสรำ้งสรรค ์5. ผู้สนใจศิลปะ:บริกำรและกิจกรรมท่ีน ำเสนอองคค์วำมรูเ้ก่ียวกับศิลปะร่วมสมยัท่ี
สำมำรถน ำไปตอ่ยอดประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวนั รวมถึงกิจกรรมฝึกสอนทกัษะแก่บคุคลทั่วไปใหมี้ควำม
หลำกหลำยและครอบคลมุทกุชว่งวยั 
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12) ความต้องการ / ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 1. ศิลปินผู้แสดงงาน: กำรจัด
นิทรรศกำรและกิจกรรมท่ีมีมำตรฐำน มีกระบวนกำรท ำงำนท่ีสะดวกรวดเร็ว  2. ผู้สนับสนุน:นิทรรศกำร 
กิจกรรม และบรกิำรท่ีเขำ้มำสนบัสนนุมีคณุภำพท่ีดี 

13) คู่ความร่วมมือ: 1.มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 8 แห่ง มีบทบำทในกำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ 
และกำรแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยำว์ ข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลง ทวิ
ภำคีระหว่ำงหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 2. บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) มีบทบำทในกำรร่วมมือ
ด ำเนินโครงกำรประกวดศิลปกรรม ปตท.ข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ ปฏิบตัิตำมบนัทึกควำมร่วมมือรำยปี 
3. หน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมของเอกชน เช่น เดอ ลาแป อาร์ทสเปซ , WTF Gallery and 
Café, documentary club:ใหค้วำมรว่มมือในกำรด ำเนินโครงกำรนิทรรศกำร และกิจกรรมกำรเรียนรู ้ใน
ดำ้นสถำนท่ีและเนือ้หำกิจกรรม ข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ ปฏิบตัิตำมบนัทึกทำงเอกสำรอิเล็กโทรนิกส ์4.

หน่วยงานของรัฐ เช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์กรมศิลปากร: ใหส้ถำนท่ีในกำรจดัแสดง
นิทรรศกำรศิลปกรรมแห่งชำติข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ ปฏิบตัิตำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมรว่มมือ (MOU) 
ระหว่ำงหน่วยงำน และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ 5. Google Cultural Institute: มีบทบำทในกำรน ำ
ผลงำนไปเผยแพรใ่นระบบฐำนขอ้มลูดจิิตอล ในโครงกำร Google Arts and Culture ข้อก าหนดทีส่ าคัญ 

คือ ด ำเนินควำมรว่มมือผำ่น MOU  

14) พันธมิตร: คณะวิชาและหน่วยงานภายใน มศก: มีบทบำทในกำรแลกเปล่ียนบคุลำกรในกิจกรรม 
และใหก้ำรสนบัสนนุสถำนท่ี 

 
P.2a Competitive Environment 
15) ล าดับในการแข่งขัน:หอศิลป์ภำครฐั หอศิลป์ภำคเอกชน หรือ หอศิลป์ของสถำบันอุดมศึกษำ
ประมำณ 50 แหง่ 
16) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน: 1. การแพร่ระบาดของเชือ้โควิด 19 ท ำใหเ้กิด
โอกำสในกำรสรำ้งนวตักรรมในกำรน ำเสนอนิทรรศกำรเป็นแบบ Virtual Exhibition 2. Disruption ช่วย
เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรส่ือสำรสนเทศ  เช่น Online content, Virtual media, DIY Board games 3. 

งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐทีล่ดลง ท ำใหต้อ้งหำคูค่วำมรว่มมือภำยใน 

17)แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ: มิวเซียมสยำม พิพิธภัณฑก์ำรเรียนรู ้(Museum Siam : Discovery 
Museum) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร (Bangkok Art and Culture Centre : BACC) 
ประเด็นการเทียบ: - กำรบริหำรจดักำร /ควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำร/ ควำมพึงพอใจของกิจกรรม
กำรศกึษำ กิจกรรมศลิปะ 
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P.2b Strategic Context 
18) ความท้าทายเชิงกลยุทธ:์  
ก.1 กำรพฒันำของเทคโนโลยีมีช่องทำงส่ือสำรสำรสนเทศใหเ้ลือกจ ำนวนมำก  และควำมบนัเทิงจำกส่ือ
ออนไลน ์จำกเครื่องมือส่ือสำรสว่นบคุคล โดยไมต่อ้งเดนิทำง 
ก.2 ภำครฐัใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำเมือง ชมุชน และกำรท่องเท่ียวโดยใชศ้ิลปะรว่มสมยั และศิลปะ
ประจ ำถ่ินมำขบัเคล่ือน 
ก.3 ข้อจ ำกัดดำ้นงบประมำณ และกำรบริหำรอัตรำก ำลังบุคลำกรท่ีส่งผลต่อกำรใหค้วำมส ำคัญต่อ
บคุลำกรท่ีมีอยูใ่หมี้ทกัษะท่ีหลำกหลำย และเทำ่ทนักำรเปล่ียนแปลงของสงัคม 
ก.4 ทกัษะกำรเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนน้กำรใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลำง และสรำ้งกำรเรียนรูต้ลอดชีวิต 
ดว้ยกำรน ำเทคโนโลยีมำใชเ้ป็นเครื่องมือ รวมไปถึงแนวโนม้ของผูเ้รียนและผูร้บับริกำร ท่ีแสวงหำควำมรู้
ตำมอธัยำศยั จำกแหลง่เรียนรูท้ำงศลิปวฒันธรรม 
19) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ:์ 
ข.1 มีอำคำรแสดงหลกัท่ีมีคณุค่ำทัง้ดำ้นประวัติศำสตร ์ศิลปะ สถำปัตยกรรม ท่ีเป็นจุดสงัเกตท่ีส ำคญั 
(landmark) ของมหำวิทยำลยัศลิปำกร วงัทำ่พระ 
ข.2 มีผลงำนศิลปกรรมสะสมของมหำวิทยำลยัศิลปำกรซึ่งมีคณุค่ำในระดบัชำติ และมีนิทรรศกำรศิลปะ
รว่มสมยัท่ีหลำกหลำย และแสดงผลงำนของศลิปินท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศและนำนำชำต ิ
ข.3 มีเครือขำ่ยพนัธมิตรดำ้นศลิปะและวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งในระดบัชำตแิละนำนำชำติ 
ข.4 บุคลำกรในหน่วยงำนมีทักษะเฉพำะทำง สำมำรถขับเคล่ือนเป็นทีม และมีทัศนคติท่ีดีต่อองคก์ร
บรรยำกำศในกำรท ำงำนเป็นกนัเอง 

 
P.2c Performance Improvement System 
20).ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ: หลกั PDCA ทัง้ในระดบัโครงกำร กิจกรรมและแผนกลยุทธ ์
ติดตำมกำรด ำเนินงำนจำกกำรประชุมบุคลำกร กำรประชุมกรรมกำรประจ ำ และกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนภำยในมหำวิทยำลัย อำทิ กำรรำยงำนแผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี กำรรำยงำนแผน
บรหิำรและพฒันำบคุลำกร กำรรำยงำนแผนบรหิำรควำมเส่ียงและควบคมุภำยใน และเกณฑ ์EdPEx 
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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: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแบบพื้น ๆ  
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 ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางส่วนหรือ

บางหน่วยงาน  
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ ซ่ึง

รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท่ีส าคัญ  
I : แนวทางมีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของสถาบัน ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การ 

และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

70%,75%, 
80% หรือ 85% 

(Band 5) 
 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส 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  
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คะแนน ค าอธิบาย 

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 าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

C: แสดงถึงความเป็นผู้น าในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง 
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คะแนน ค าอธิบาย 
I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด ท่ีเกี่ยวกับผู้เรียน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   
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ตาราง 3 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Band) 
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ตาราง 4 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของผลลัพธ์ (Overall Band) 
 

 
 


