
 

 

ระดับ สถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

SUMMARY REPORT ON EDPEX WORKSHOPS 2 - 8 
__________________________________ 

หมายเหตุ:  ให้ประเมินโดยใช้ข้อค าถามของข้อก าหนดโดยรวมระดับ 1 (Overall Requirement Level 1) 

หมวด 1 การน าองค์การ 

หัวข้อ 1.1 STRENGTHS 1. ผู้บริหารระดับสูงมีการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมจากการประชุม
ระดมสมองของผู้บริหารและบุคลากร 

2. ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมีการสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน 
และลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย อันได้แก่ การใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Facebook YouTube Channel 
จดหมายข่าว หรือช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

3. ผู้น าระดับสูงของมหาวิทยาลัยยังได้ก าหนดช่วงระยะเวลาในการจัด
ประชุมทุกภาคการศึกษาเพ่ือชี้แจงวิสัยทัศน์ และผลการด าเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์ เพ่ือสร้างการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันทั้งในกลุ่มของ
ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ตลอดจนนักศึกษาต่าง ๆ 

OFIS MOST IMPORTANT GAP: 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ยังไม่ได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมจากนักศึกษา
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. การสื่อสารโดยส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะ one way 
communication  

3. ผู้น าขององค์กรจะพยายามสร้างช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่ม     
ต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการสร้างบรรยากาศท่ีสร้างให้เกิดความ
ผูกพัน โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าภายนอก (ที่ไม่ใช่กลุ่มนักศึกษา) ยัง
พบว่ามหาวิทยาลัยยังไม่สามารถสร้างความผูกพันได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

SCORING RANGE rank 1 (5% = 3.5 points) 

Form 2: WS 2-8 



 

 

หมวด 1 การน าองค์การ 

หัวข้อ 1.2 STRENGTHS มหาวิทยาลัยมีระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม รวมทั้งธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ทั้งนี้ใน
ด้านของการปฏิบัติงานนั้นตอบสนองต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม นอกจากนี้บุคลากร หรือบุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยสามารถท่ีจะตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้น าได้ 

OFIS MOST IMPORTANT GAP:  
 

1. การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ส่วนได้เสียไมช่ัดเจน  
2. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญในการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชน รวมทั้ง การประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
3. กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือ หรือไม่สอดคล้องต่อ
การปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

SCORING RANGE rank 1 (5% = 2.5 points) 

 

หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ 

หัวข้อ 2.1 STRENGTHS 1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธ
กิจโดยการพิจารณาจากข้อมูลและความต้องการของผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้เสีย ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษา นโยบายส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย มาประกอบการพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ 
นอกจากนี้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยยังมีการแบ่งตามระยะเวลาเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการทั้งในระยะยาว (ระยะเวลา 20 ปี) ระยะ 5  
ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้กลยุทธ์ต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้สามารถปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 



 

 

หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีการวิเคราะห์ SWOT และสร้างแผนกลยุทธ์ TOWS Matrix เพ่ือ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตลอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตลอดจนผู้รับผิดชอบตามกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน มีการประชุม
บุคลากรเพ่ือประชาวิจารณ์ รับทราบแผนกลยุทธ์จากนั้นน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและน าเสนอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้จะได้มีการ
ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทุกปี 
 
 

OFIS MOST IMPORTANT GAP :  
1. แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะน าข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดท ากลยุทธ์ แต่มหาวิทยาลัยยังประสบปัญหาจากการที่ไม่
สามารถใช้ข้อมูลที่มีจนกลายเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 
 

SCORING RANGE rank 2 (15% = 6.75 points) 

หัวข้อ 2.2 STRENGTHS 1. มีกระบวนการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยถ่ายทอดให้ทุกคณะ
และทุกหน่วยงานได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
2. มีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติและวัดเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของกลยุทธ์ได้จริง 

OFIS MOST IMPORTANT GAP :   
1. แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน แต่ก็ยังพบว่าใน
หลายครั้งตัวบ่งชี้เหล่านั้นยังขาดข้อมูลที่มาจากการเปรียบเทียบ หรือ
พัฒนาตัวชี้วัดที่ได้มาจากการเปรียบเทียบกับคู่เทียบของมหาวิทยาลัย 

SCORING RANGE rank 2 (20% = 8 points) 

 
 
 



 

 

หมวด 3 ลูกค้า 

หัวข้อ 3.1 STRENGTHS 1. มหาวิทยาลัยมีช่องทางการรับฟังเสียงสะท้อนของลูกค้าที่
หลากหลาย โดยการสัมภาษณ์ถึงความต้องการด้านต่างๆ ตลอดจนมี
การเปิดสายตรงผู้บริหารผ่านทาง website เพ่ือรับฟังข้อร้องเรียนเพื่อ
น ามาปรับปรุงการบริการ นอกจากนี้ยังมีการเปิดหมายเลขโทรศัพท์
สายตรงเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตอบค าถาม
ตลอดเวลาราชการ 
 

OFIS MOST IMPORTANT GAP:  
1. ไม่มีการประเมินความไม่พึงพอใจที่ครบกลุ่มลูกค้าส าคัญ และไม่ได้
น าผลประเมินความพึงพอใจมาประปรุงการบริการเพ่ือสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้า  
2. ไม่มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับองค์กร
อ่ืน  แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการรับฟังความคิดเห็น หรือสร้างช่องทาง
ในการรับฟังเสียงของลูกค้าท่ีหลากหลายก็ตาม แต่ก็ยังพบว่า
มหาวิทยาลัยไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
รวมทั้งยังพบว่าไม่สามารถส่ง feedback กลับไปสู่ผู้ร้องเรียน 
นอกจากนี้ในกระบวนการตอบสนองต่อการรับฟังเสียงของลูกค้ากับ
การแก้ไขปัญหามักจะติดอยู่กับกับดักของค าว่าระบบราชการ หรือการ
แก้ไขเพ่ือไม่สร้างผลกระทบต่อพวกพ้องของตนเอง 

SCORING RANGE rank 2 (15% = 6 points) 

หัวข้อ 3.2 STRENGTHS 1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดหลักสูตรและบริการเพ่ือสนับสนุนผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความ
ต้องการผู้เรียน ก่อนท าการพัฒนาหลักสูตร และจัดให้มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 
โดยจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน จัดโครงการเยี่ยมบ้าน
นักศึกษาทุกปีการศึกษา ประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปกครอง  



 

 

หมวด 3 ลูกค้า 

OFIS MOST IMPORTANT GAP:  
1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีการสร้างความผูกพันกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่า
ของมหาวิทยาลัย (เช่น นักศึกษาเก่าที่จบการศึกษาไปแล้วให้ส่งบุตร
หลาน พ่ีน้อง หรือคนรู้จักให้กลับมาศึกษายังมหาวิทยาลัย (แม้ว่าจะมี
เครือข่ายเหล่านั้นกลับมาก็ตามแต่ไม่ใช่เพราะการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย) นอกจากนี้ยังไม่ได้สร้างความผูกพันกับกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น 
กลุ่มผู้สนับสนุนทุนวิจัย หรือกลุ่มครูแนะแนวให้ให้ความส าคัญหรือ
แนะน ามหาวิทยาลัยต่อนักเรียนของเขา 
2. ขาดกระบวนการในการจัดความสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยการใช้การสื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 
3. ขาดการน าผลการจัดการข้อร้องเรียนไปใช้ประโยชน์ เพ่ือปรับปรุง
ให้ดีขึ้น 

SCORING RANGE rank 2 (15% = 6.75 points) 

 
 
 

  



 

 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

หัวข้อ 4.1 STRENGTHS 1. มีการก าหนดให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการรายงานรวบรวม
และติดตามผลการด าเนินงานโครงการเข้าสู่ระบบ VRU Project 
Monitoring System  
2. มหาวิทยาลัยมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
เป้าประสงค์และโครงการทุกไตรมาส 

OFIS MOST IMPORTANT GAP:  
1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การขาด
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทียบเคียง รวมทั้งข้อมูล
ของลูกค้า 
2. การน าเสนอข้อมูลของฝ่ายสนับสนุนข้อมูลในบางกลุ่มยังเป็นแค่
เพียงข้อมูลไม่ใช่สารสนเทศ ขาดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่
สามารถน าไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที 
3. ข้อมูลมีการขัดกันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันท าให้การน าข้อมูลมา
ใช้ไม่ได ้และเกิดความสับสนต่อการน าไปใช้ 

SCORING RANGE rank 1 (5% = 2.25 points) 

หัวข้อ 4.2 STRENGTHS 1. มีแนวทางในการจัดการความรู้ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
และมีวิธีการในการคัดเลือกวิธีการที่เป็นเลิศเพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงาน 

OFIS MOST IMPORTANT GAP:  
1. มหาวิทยาลัยมีระบบ แต่ระบบกลับอยู่ในแต่ละภาคส่วนงาน และ
ข้อมูลไมส่ามารถที่จะน ามาใช้ร่วมกันของแต่ละหน่วยงานได้ นอกจากนี ้
ระบบสารสนเทศยังเป็นระบบเก่า ไม่ตอบสนองต่อการด าเนินงานที่
คล่องตัวของมหาวิทยาลัย ต้องใช้เวลาและเงิน 

 

2. ระบบการส ารองข้อมูลและสารสนเทศยังมีความปลอดภัยไม่
เพียงพอ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการ
ใช้ข้อมูลของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

SCORING RANGE rank 1 (5% = 2.25 points) 

 



 

 

หมวด 5 บุคลากร 

หัวข้อ 5.1 STRENGTHS 1. มหาวิทยาลัยมีศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และบุคลากรให้ได้คุณภาพ 

2. มีระบบสวัสดิการที่หลากหลายและตอบสนองในทุกมิติ เช่น 
สวัสดิการที่พัก ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ยืม สหกรณ์
ออมทรัพย์ ทุนสนับสนุนการศึกษาและงานวิจัย 

OFIS MOST IMPORTANT GAP:  
1. แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพก็
ตาม แต่กลับพบว่าในบางครั้งหลักสูตร หรือการจัดอบรมไม่ตอบโจทย์ 
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ 

2. มหาวิทยาลัยยังขาดระบบการพัฒนาศักยภาพของคนท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และการวางแผนอัตราก าลังยังไม่
สอดคล้องกับการพัฒนางานให้บรรลุผลส าเร็จ 

3. ไม่พบระบบการประเมินขีดความสามารถที่ต้องการแบ่งกลุ่มของ
บุคลากรตามขีดความสามารถตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. ไม่พบกระบวนการในการประเมินอัตราก าลังและพัฒนาบุคลากรใน
แต่ละช่วงเวลาซึ่งจะส่งผลต่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

5. ไม่พบระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในชั้นของผู้น าและ
ผู้บริหารที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการถ่ายถอดองค์ความรู้อย่างเป็นแบบ
แผนจากคณะผู้บริหารก่อนหน้า เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะน าไป
บริหารได้อย่างต่อเนื่อง 

SCORING RANGE rank 2 (20% = 8 points) 

หัวข้อ 5.2 STRENGTHS 1. มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยการ
สอบถามบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี  
 



 

 

หมวด 5 บุคลากร 

OFIS MOST IMPORTANT GAP:  
1. ไม่มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสมตรงต่อตามความต้องการรายบุคคล 
เช่น สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร คนไม่มีบุตรก็จะไม่ได้ในสวัสดิการนี้ ซ่ึง
เป็นการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในลักษณะของ one fit all หรือ 
cookies-cutter 
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ า แต่ยังขาดการน าผลมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลและสร้างความสัมพันธ์ให้กับบุคลากร 
ขาดสมรรถนะรายบุคลของทั้งบุคลากรและผู้บริหาร 
 

SCORING RANGE rank 2 (15% = 6.75 points) 

 
 
 
  



 

 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

หัวข้อ 6.1 STRENGTHS  1. มีการออกแบบหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบเชิงผลิต
ภาพ productive learning โดยก าหนดจากสภามหาวิทยาลัย 
 

OFIS MOST IMPORTANT GAP :  
1. ขาดระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ  ที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

2. ขาดการประเมินเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ 

SCORING RANGE rank 2 (20% = 9 points) 

หัวข้อ 6.2 STRENGTHS 1. มีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือรับนักศึกษาเข้าไป
ท างาน โดยสถานประกอบการจะเป็นคนเลือกนักศึกษาตั้งแต่วันที่
สมัคร และร่วมสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัย โดยจะให้ทุนเรียนฟรีและ
รับเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

OFIS MOST IMPORTANT GAP :  
1.  ไม่พบระบบในการจัดการนวัตกรรมการสนับสนุนทรัพยากรที่ส าคัญ

ในการสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล 
2.  ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่น การประเมินผู้

ส่งมอบ การประเมินสถานปฏิบัติ สหกิจศึกษา และคู่ความร่วมมือที่
ส าคัญ  

3. ไม่มีแผนรองรับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะ
ฉุกเฉิน การบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ มองแค่ด้านยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยมาใช้ประเมินความเสี่ยง ยังไม่ได้ตอบโจทย์แท้จริง 

SCORING RANGE rank 2 (10% = 4 points) 

 
 
 



 

 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 

หัวข้อ 7.1 ตัววัดที่ส าคัญ 1. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีส่งผลกระทบสูงต่อการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2. จ านวนโครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ(VRU test ,TOEFL, TOEIC, IELTS) 
 

หัวข้อ 7.1 STRENGTHS 1. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนการ
ผลิตบัณฑิต โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 
 
2. การมีสัดส่วนของบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 
ทั้งนี ้อันเนื่องมาจากปัจจัยหนึ่งคืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์รวมทั้งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เพ่ิมข้ึน 
 

OFIS MOST IMPORTANT GAP: 
1. ไม่มีข้อมูลจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีส่งผลกระทบสูงต่อการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. จ านวนโครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่
คงท่ี 
3. อัตราการจบการศึกษาตามก าหนดยังไม่สามารถแยกจ านวน
นักศึกษาระหว่างภาคพิเศษและภาคปกติที่จบการศึกษาตามก าหนด
และไม่สามารถระบุตัวส่วนในการหาอัตราที่แท้จริงได้ 
4. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (VRU test ,TOEFL, TOEIC, IELTS) 
5. รายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการต่อบุคลากร 
6. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

SCORING RANGE rank 2 (20% = 24 points) 



 

 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 

หัวข้อ 7.2 ตัววัดที่ส าคัญ 1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุนการการ
สอนคุณภาพ การบริการและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. ระดับความไม่พึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียน 
3. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อสิ้นสุดการเรียนใน
ชั้นปีที่ 1 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามคณะ 
 

หัวข้อ 7.2 STRENGTHS 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีอยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก 

OFIS MOST IMPORTANT GAP: 
1. ไม่มีการเก็บข้อมูลระดับความไม่พึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียน 
2. ไม่มีการเก็บข้อมูลจ านวนนักศึกษาเก่าหรือปัจจุบันที่แนะน าให้ 
3. นักศึกษาใหม่มาเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัย 
ไม่มีการเก็บข้อมูลนักศึกษาเก่าที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

SCORING RANGE rank 2 (20% = 16 points) 

หัวข้อ 7.3 ตัววัดที่ส าคัญ 1. ร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2. อัตราการลาออกของบุคลากร 

หัวข้อ 7.3 STRENGTHS 1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามแผน
ก าหนด 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ก าหนด 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

OFIS MOST IMPORTANT GAP: 
1. จ านวนร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  
2. ไม่มีการเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจของบุคลากร  

SCORING RANGE rank 2 (25% = 20 points) 



 

 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 

หัวข้อ 7.4 ตัววัดที่ส าคัญ 1. ระดับค่าเฉลี่ยผลการประเมินความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของ
บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้บริหาร 
2. ระดับค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
3. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดย สกอ. และ 
นานาชาติ 
5. ร้อยละความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ 
 

หัวข้อ 7.4 STRENGTHS 1. ระดับค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งประเมินโดยส างานคณะกรรมการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้คะแนนอยู่ที่ 83.67 

OFIS MOST IMPORTANT GAP: 
1. ไม่มีการวัดความประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
ด้วยหลักธรรมาธิบาล 
2. ยังไม่มีผลการประเมินความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของบุคลากร 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้บริหาร 

SCORING RANGE rank 2 (15% = 12 points) 

หัวข้อ 7.5 ตัววัดที่ส าคัญ 1. ร้อยละของงบประมาณด้านบริการวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับจากภายในและภายนอก 
3. อัตราการเติบโตของเงินกองทุน 

หัวข้อ 7.5 STRENGTHS 1. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามแผน 
2. การมีทุนให้นักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
3. การเพ่ิมขึ้นของทุนวิจัย 

OFIS MOST IMPORTANT GAP: 
1. ยังไม่ถูกจัดอันดับจากหน่วยงานอิสระภายนอก 
2. ความนิยมของนักศึกษาที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยน้อย 

SCORING RANGE rank 2 (15% = 11.25 points) 



 

 

ระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เป้าหมายในการด าเนินการโครงการ EdPEx……………………………………………. 

 
SUMMARY REPORT ON EDPEX WORKSHOP 9 

 
TOP PRIORITIES FOR IMPROVEMENT 

 

PRIORITY # หัวข้อ # เหตุผลของความส าคัญ ระยะเวลา 

1 1.2 

เรื่องท่ีต้องด าเนินการคือ : การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ไม่เอ้ือ หรือไม่สอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ปัจจุบัน   
ความส าคัญคือ : เพ่ือท าให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุม
ตอบสนองทุกมิติ รวมทั้งสามารถให้เกิดการปรับตัวที่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจหรือเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ 

6 เดือน 

2 4.2 
เรื่องท่ีต้องด าเนินการคือ : การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงหรือสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้  
ความส าคัญคือ : เพ่ือท าให้ข้อมูลที่อยู่อย่างกระจัดกระจายให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันหรือข้อมูลเชื่อมโยงกัน เพ่ือตอบสนองต่อ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว 

6 เดือน 

3 5.1 

เรื่องท่ีต้องด าเนินการคือ : การปรับปรุงระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน
และแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการบรูณาการผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร 
ความส าคัญ : แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแต่ก็ยังไม่สอดคล้องหรือสนับสนุนแผนการ
ด าเนินงานของบุคลากรและมหาวิทยาลัยในอนาคตได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังขาดการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความส าคัญให้กับบุคลากรรวมทั้งผู้บริหารที่ส่งผลต่อความอยู่รอดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4 เดือน 

4 6.1 เรื่องท่ีต้องด าเนินการคือ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ  ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  3 เดือน 



 

 

ความส าคัญ : เนื่องจากระบบงานวิจัยถือเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย แต่ระบบของมหาวิทยาลัยยังไม่
สอดคล้อง สนับสนุนต่อการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
กระบวนการบริหารจัดการยังพบว่ามีค าถามจากหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ 

5 2.2 

เรื่องท่ีต้องด าเนินการคือ : การหาคู่เทียบที่เหมาะสมในด้านต่างๆ 
ความส าคัญคือ : การพัฒนาหรือหาคู่เทียบที่เหมาะสมและท้าทายนับเป็นประเด็นส าคัญที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตลอดจนนับประเด็นท้าทายในการปรับปรุงตนเองเพ่ือให้เกิดหารสร้างขีดความสามารถในการแข่ง 
ขัน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย บุคลากร นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยในเรื่องของการส่งเสริมในการ
สร้างความยอมรับ 

3 เดือน 

6 6.2 

 เรื่องท่ีต้องด าเนินการคือ : การปรับปรุงแผนรองรับและการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง
การบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ  
ความส าคัญ : ความเสียงนับเป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นท้าทายขอหน่วยงานต่างๆที่จะต้องจัดการ ซึ่งหน่วยงานทุก
หน่วยงานจะต้องมีการท าแผนในการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินที่จะสามารถเกิดข้ึนได้ 

2 เดือน 

 
 


