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แผนที่ผลลัพธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
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อัมพรกัญ บัวครอง ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ นพดล เจนอักษร และ ประเสริฐ อินทร์รกั ษ์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบเจตนารมณ์ การติดตาม
ผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานขององค์กร และการวางแผนการประเมินผล ผู้ให้ข้อมูล 153 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนที่
ผลลัพธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 12 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1
การออกแบบเจตนารมณ์ ประกอบด้วย 1) กําหนดวิสัยทัศน์ 2) กําหนดพันธกิจ 3) กําหนดภาคีหุ้นส่วน 4) กําหนดผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ 5) สร้างเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า 6) กําหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ 7) การดําเนินงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานขององค์กร 1) จัดลําดับการติดตามการทํางาน 2)
แบบบันทึกผลลัพธ์ 3) แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 4) แบบบันทึกการดําเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการประเมินผล คือ
แผนการประเมินผล 2) แผนที่ผลลัพธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ขั้นออกแบบเจตนารมณ์ภาค
วิชาการบริหารการศึกษากําหนดวิสัยทัศน์ คือ “คุณภาพวิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้นําที่สามารถ” ขั้นการติดตาม
ผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานขององค์กร มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก
ทบทวนผลลัพธ์และการดําเนินการ ขั้นการวางแผนการประเมินผล ด้านหลักสูตร บริบท รวมทั้งภาคีหุ้นส่วนมีความ
เหมาะสม ผู้สําเร็จการศึกษาประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง
คําสําคัญ: แผนที่ผลลัพธ์ของผู้สําเร็จการศึกษา
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The Doctor of Philosophy Graduators in Educational Administration Outcome
Mapping, Silpakorn University
Ampornkan Bourkrong1* Sakdipan Tonwimonrat2 Nopadol Chenaksara3 and Prasert Intarak4
Abstract
The purposes of this research was to determine the information and guidelines for each sub-step
of the outcome mapping of Ph.D. graduators that consisted of 3 steps which were the intentional
design, outcome and performance monitoring, and evaluation planning. The respondents were 153
graduators. The data were collected by using questionnaires and in-depth interview. The data were
analyzed by frequency and percentage. The findings were as follows: 1) Outcome mapping of Ph.D.
graduators were 3 steps and 12 sub-steps. The first step was Intentional Design which was consisted of
1) Vision, 2) Mission 3) Boundary Partners 4) Outcome Challenges 5) Progress Markers 6) Strategy Maps 7)
Organizational Practices. The second step was tracking which consisted of 1) Monitoring Priorities 2)
Outcome Journals 3) Strategy Journal and 4) Performance Journal. The last step was Evaluation
Planning. 2) The internal design of outcome mapping of faculty of Education Administration was vision
that was “the academic quality, activity expertise, and expert leaders”. Next, outcome and
performance monitoring were open-minded feedback from stakeholders and outsiders to review
outcome mapping and operation. The Last, there was evaluation planning of curriculum, context, and
appropriate partners with successful graduators of operation.
Keyword: The outcome mapping of graduators
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1. บทนํา
จากแนวคิ ดในการจั ดการศึ กษาโดยการนํ าระบบ
คุณภาพการบริหารจัดการมาใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ จึงเป็นเป้าหมายสําคัญของแผนการศึกษา
ไทย (พ.ศ.2546-2550)โดยเฉพาะการจัดการศึกษาใน
ระดั บอุ ดมศึ กษาซึ่ ง มี หน้ าที่ หลั กในการผลิ ตกํ าลั งคน
ระดับกลางและระดับสูง โดยสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
ค้นคว้าวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและยังมีส่วนในการ
ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษาจึงเป็นแหล่งในการ
รวมวิทยาการหลากหลายแขนง และเป็นศูนย์รวมของ
นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถเป็นจํานวนมาก การ
อุดมศึกษาจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
และกําหนดนโยบายและแรงผลักดันทางเศรษฐกิจและ
สั ง คมแล้ ว อุ ด มศึ ก ษายั ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมทีพ่ ึงปรารถนา [1] ความเปลี่ยนแปลง
อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์และการจัดระบบของ
โลกใหม่ทั้งทางเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองและ
ด้านการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะปัญหาในการ
บริหารจัดการการศึกษาที่มีความอ่อนด้อยทั้งด้านการ
บริ หารจั ดการและคุ ณภาพการศึ กษาที่ ยั งไม่ สามารถ
พัฒนาคนไทยให้ มีศั กยภาพเพี ยงพอต่ อการดํารงชี วิ ต
อย่ างมี คุ ณภาพในสภาพสั งคมที่ เปลี่ ยนไป รวมทั้ งไม่
สามารถพั ฒนาและสร้ างสรรค์ สั งคมประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าได้ในสังคมโลกซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
อย่ า งเร่ ง ด่ วนและจริ ง จั ง [2] ซึ่ งภาควิ ชาการบริ ห าร
การศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษาให้ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเพื่อเป็น
การเพิ่ มศั กยภาพของการศึ กษาจึ งได้ จั ดการศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษาโดยภาควิชาการบริหารการศึกษา ได้
เปิดสอนระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตรในปี พ.ศ 2546 มาจนถึงปัจจุบัน
[3] ภารกิจของภาควิชาการบริหารการศึกษา นับตั้งแต่ปี
การศึ กษา 2524 เป็ นต้ นมา จนถึ งปี การศึ กษา 2556
ภาควิ ชาการบริ หารการศึ กษาได้ ผลิ ตนั ก ศึ กษาระดั บ
ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา มาจนถึงปัจจุบัน
34 รุ่น และระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
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จํานวน 13 รุ่น ปัญหาภาควิชาบริหารที่พบการศึกษา
ผลิ ต นั ก ศึ ก ษามาแล้ ว ยาวนานพอสมควรแต่ ข าดการ
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการเพียงคาดเดา
ว่าจบไปแล้วได้ไปทํางานแต่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่เป็น
ทางการ ซึ่งการที่ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดอาจทําให้มีผลเสียใน
การผลิตปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตต่อไปเพราะทําให้ไม่
มีทิศทางที่ชัดเจนในอนาคตของการผลิต ถ้าได้ข้อมูลที่
เป็ น ที่ แ น่ น อนถู ก ต้ อ งอย่ า งข้ อ มู ล ที่ กํ า หนดในแผนที่
ผลลั พ ธ์ นี้ จะได้ นํ า ไปกํ า หนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นา
หลั กสู ตรหรื อพั ฒนาการฝึ กอบรมได้ในอนาคต ดังนั้ น
ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรติดตามผู้สําเร็จการศึกษาปริญญา
ปรัชญาดุ ษฎีบั ณฑิตสาขาการบริ หารการศึกษาโดยใช้
แผนที่ผลลัพธ์ ซึ่งการติดตามนั้นมีความสําคัญมากและ
เป็ น จุ ด มุ่ ง หมายที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของสถาบั น
การศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ เป็ นข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ มี
ความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานในอาชีพ
ของตนและทางสาขาวิ ชาการบริ หารการศึ กษาจะได้
ข้อมูลที่ถูกต้องนําไปกําหนดนโยบายอย่างไรให้ตรงกับ
บริบทและความต้องการของสาขาวิชาและนักศึกษาและ
ถึงแม้จะเป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้วก็ตาม สาขาวิชายัง
ต้องรับผิดชอบในเรื่องการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพของ
งาน ให้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เพื่อให้มีความ
มั่นคงในการทํางานและสร้างเสริมให้การปฏิบัติงานนั้น
ให้มีคุณภาพ ดังนั้นทางสถาบันจึงจําเป็นต้องได้ข้อมูล
ของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรโดย
ใช้แผนที่ผลลัพธ์มาใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตาม เพื่อนํา
ข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสาขาวิ ช าการ
บริหารการศึกษาซึ่งตรงกับ Best ได้กล่าวว่าการติดตาม
ผลเป็นการสํารวจรายบุคคลสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน ในหลักสูตรหรือการอบรม [4] การติดตาม
ผลจะเกี่ยวข้องว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับผู้สําเร็จการศึกษาบ้าง
และอะไรบ้ างที่ จะมี ผลต่ อหลั กสู ตรและสถาบั น การ
ตรวจสอบสถานภาพและการสืบค้นความเห็นของผู้สําเร็จ
การศึ ก ษานี้ จะทํ า ให้ ท ราบถึ ง ข้ อ เสนอแนะในการ
แก้ปัญหาและปรับปรุงส่วนบกพร่องของหลักสูตรและคง
คุ ณ ค่ า ของส่ ว นดี ไ ว้ สํ า หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี
จุดมุ่งหมายที่จะใช้แผนที่ผลลัพธ์ในการติดตามผู้สําเร็จ
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การศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2558 รวม
9 รุ่นจํานวน 153 คน ทั้งนี้เพราะดุษฎีบัณฑิตเหล่านี้ จบ
ในหลักสูตรเดียวกัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน
ย่อยของแผนที่ ผลลัพธ์ของผู้สํ าเร็จการศึ กษาปริญญา
ปรั ชญาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบ
เจตนารมณ์ การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และ
การดําเนินงานขององค์กร และแผนการประเมิน
3. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้สําเร็จการศึกษา
ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแต่ปีการศึกษา2550
จนถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2558 จํานวน 153 คน
4. วิธีดําเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอนดังนี้
4.1 ขั้ น ตอนที่ 1 ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี
เอกสาร หนังสือ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
4.2 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับแผนที่
ผลลั พ ธ์ ข องผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรโดย
ได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
4.2.1 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ผนที่ ผ ลลั พ ธ์ ข อง
ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.2.2 นําบทสรุปตัวแปรเกี่ ยวข้องกับแผนที่
ผลลั พ ธ์ ข องผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษามหาวิ ทยาลั ยศิลปากร
จากการวิเคราะห์เอกสาร มาวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis) เพื่อนําไปสร้างข้อคําถามแบบเลือกตอบและ
แบบสอบถามแบบปลายเปิด
4.3 ขั้ นตอนที่ 3 การเก็ บรวบรวมข้อมู ลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการนําแบบสอบถามจาก
ขั้ น ที่ 2 ไปเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ประชากร
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นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ ตอบแบบสอบถามและการดํ า เนิ น งานของผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา โดยหาค่าความถี่ (frequencies) และค่า
ร้ อ ยละ (percentage) จากรายละเอี ย ดขั้ น ตอนการ
ดําเนินการวิจัยข้างต้นสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิ เ คราะห์ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้มาจากการนําแบบสอบถามที่ได้
กลับคืนมาจํานวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.27 โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็น
(questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่
ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) โดยมี
รายละเอี ยดในแต่ละขั้ นตอนดั งรู ปที่ 1 แนวปฏิ บัติ ใน
แต่ ละขั้ นตอนและขั้ นตอนย่ อยของแผนที่ ผลลั พธ์ ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้
สรุปผลข้อมูลและแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อย
ของแผนที่ผลลัพธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า
ประกอบด้ ว ย 3 ขั้ น ตอนและ 12 ขั้ น ตอนย่ อ ยดั ง นี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ ป ระกอบด้ ว ย
ขั้ นตอนย่ อยที่ 1 วิ สั ยทั ศน์ ขั้ นตอนย่ อยที่ 2 พั นธกิ จ
ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุภาคีส่วนที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนย่อย
ที่ 4 กํ า หนดผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ขั้ น ตอนย่ อ ยที่ 5
เกณฑ์ บ่ ง ชี้ ค วามก้ า วหน้ า ขั้ น ตอนย่ อ ยที่ 6 แผนที่
ยุ ท ธศาสตร์ ขั้ น ตอนย่ อ ยที่ 7 การดํ า เนิ น งานระดั บ
องค์กรขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์
และการดําเนินงานขององค์กรประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย
ที่ 8 การติดตามการทํางานของแผนงาน ขั้นตอนย่อยที่ 9
บันทึกผลลัพธ์ ขั้นตอนย่อยที่ 10 บันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้
ในแผนงาน ขั้นตอนย่อยที่ 11บันทึกการดําเนินงานของ
องค์กรและ ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนการประเมินผล
ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อยที่12 แผนการประเมินผล [5]
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รูปที่ 1 แนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนที่
ผลลัพธ์ของผูส้ ําเร็จการศึกษา
5.2 แผนที่ ผลลัพธ์ของผู้สําเร็ จการศึกษาปริญญา
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบ
เจตนารมณ์ การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และ
การดําเนินงานขององค์กร และแผนการประเมินผล โดย
มีรายละเอียดดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์
ได้ดําเนินการดังนี้
5.2.1 ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ ทางภาควิชา
การบริหารการศึกษามีวิสัยทัศน์คือ “คุณภาพวิชาการ
เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้นําที่สามารถ”
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5.2.2 ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ ผลิตบัณฑิต
ทางการบริ ห ารการศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม
จรรยาบรรณ และความเป็นเลิศในวิชาชีพระดับสากล
พั ฒ นาภาควิ ช าให้ เ ป็ น องค์ ก รชั้ น นํ า ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรทางกาศึกษาพัฒนาภาควิชา
ให้เป็นองค์กรขั้นนําในการวิจัย ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ทางการบริหารการศึกษาพัฒนาภาควิชาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนุรักษ์
ทํานุบํารุงและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอัน
ดีงามในทุกระดับ(ท้องถิ่น/ประเทศ/นานาชาติ)
5.2.3 ขัน้ ตอนย่อยที่ 3 ระบุภาคีส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในแผนงาน คือ อาจารย์ นักศึกษาและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง
กับภาควิชาการบริหารการศึกษา
5.2.4 ขั้นตอนย่อยที่ 4 กําหนดผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ คือ แผนการศึกษาที่เน้นการทํา
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพขั้นสูงเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ [6]
5.2.5 ขั้ น ตอนย่ อ ยที่ 5 สร้ า งเกณฑ์ บ่ ง ชี้
ความก้ าวหน้ าคื อระดั บที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นมี คุ ณภาพ
ระดั บต้ นของสถาบันผู้ ผลิ ต เป็ นผู้ บริหารระดั บสู ง ใน
หน่ ว ยงานระดั บ ที่ อ ยากจะให้ เ กิ ด ขึ้ น ของ มี ค วามรู้
ความสามารถใช้ ภาษาอั งกฤษเข้ าร่ วมประชุ มสั มมนา
นานาชาติ ในภู มิภาคนี้ นั กวิ จัยดี เด่ นระดับนานาชาติ
ระดั บ ที่ ถ้ า เกิ ด ขึ้ น ก็ ดี เ ป็ น ผู้ นํ า และเป็ น ผู้ บ ริ ห ารทาง
การศึกษาในระดับสูงจํานวนมาก
5.2.6 ขั้นตอนย่อยที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร์ด้าน
เกี่ ย วกั บ คน กลุ่ ม คนผลงานวิ จั ย เป็ น ที่ ย อมรั บ ในวง
การศึกษา ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมสื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์
และการ เชื่อมต่อกับ internet ที่เพียงพอและทันสมัย
การเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร
5.2.7 ขั้นตอนย่อยที่ 7 การดําเนินงานระดับ
องค์ ก รดั ง นี้ 1.ค้ น หา สํ า รวจความคิ ด โอกาสและ
ทรัพยากรใหม่ ๆ รับฟังรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร อย่างตรงไป
ตรงมาฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รายงานที่เป็น
บุคคลสําคัญ (key informants) ฟังเสียงสะท้อนจาก
ศิษย์เก่า บุคลากรภายนอกมีการสนับสนุนจากผู้มีอํานาจ
สูงสุดมีการทบทวนผลลัพธ์และการดําเนินการอยู่เสมอ
จากรายงานประจําปีตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทําอยู่
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เพื่อเพิ่มคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นมีบ้างตามโครงการต่าง ๆ
แลกเปลี่ ยนความรู้ ที่ ได้ กั บโลกภายนอกโดยการมี การ
นําเสนองานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ขั้นตอนที่ 2 การ
ติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานของ
องค์กรได้ดําเนินการดังนี้
5.2.8 ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดลําดับการติดตาม
การทํางานของแผนงานทั้งในด้านการบรรลุผลลัพธ์ของ
ภาคี พั น ธมิ ต รมี แ บบบั น ทึ ก ผลลั พ ธ์ ยุ ท ธศาสตร์ ของ
แผนงาน มี แบบบั นทึ ก ยุ ทธศาสตร์ ยุ ทธศาสตร์ ของ
แผนงานการดํ าเนินงาน ขององค์ กรมี แบบบันทึ กการ
ดําเนิน งานขององค์กร
5.2.9 ขั้ นตอนย่ อยที่ 9 แบบบั นทึ กผลลั พธ์
ระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีคุณภาพระดับต้นของสถาบัน
ผู้ผลิตอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง เป็นผู้บริหารระดับสูง
ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น นักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ
ระดั บที่ ถ้ าเกิ ดขึ้ นก็ดี เป็ นผู้นานาละเป็ นผู้ บริหารทาง
การศึกษาในระดับสูง
5 . 2 . 10 ขั้ น ต อ น ย่ อ ย ที่ 1 0 แ บ บ บั น ทึ ก
ยุทธศาสตร์โดยบันทึกเกี่ยวกับ ผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขา
บริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
สามารถเป็นผู้นําทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตามบทบาทหน้าที่ของ
นักวิชาการ นักวิจัย นักบริหาร
5.2.11 ขั้ น ตอนย่ อ ยที่ 11 แบบบั น ทึ ก การ
ดําเนินงานขององค์กร ดังนี้จากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้สําเร็จการศึกษาพบว่า เพศชายมีมากกว่าเพศหญิง
ส่วนภูมิลําเนาจะมีทุกภาคโดยมีภาคกลางมากที่สุดคือ
กรุงเทพมหานครโดยร้อยละ 100 ที่ทํางานแล้วตําแหน่ง
การทํางานมีหลายสาขาแต่ที่มากที่สุดคือผู้อํานวยการ
โรงเรียนรองลงมาคืออาจารย์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การทํางานมากกว่า 5 ปี แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับ
งานส่วนใหญ่มีมากกว่า 1-3 ชิ้นต่อปีมีการนําทรัพยากร
ใหม่ ๆ มาใช้ในการทํางานจํานวน 1-3 งานต่อปีส่วนใหญ่
มีการรับฟังความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback)
ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนในงานที่ทําจากผู้มีอํานาจ
เป็นอย่างดีมีการทบทวนผลลัพธ์ของการดําเนินงานมีการ
ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพิ่มคุณค่า
ของงานมีการค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ เพื่อดํารงความเป็นผู้นํา
ด้ านนวั ต กรรมใหม่ และมี ก ารเผยแพร่ ความรู้ ที่ ไ ด้ ต่ อ
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สาธารณะชนส่ วน ในขั้ นตอนที่ 3 การจั ดทํ าแผนการ
ประเมินผล มีขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนการประเมินผลมี
ความเหมาะสมปรัชญาและปณิธานของภาควิชามีความ
ชั ด เจน สามารถนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง บั ณ ฑิ ต มี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ บ่ ง บอกถึ ง ความมี คุ ณ ภาพวิ ช าการ
เชี่ ย วชาญกิ จ กรรม ผู้ นํ า ที่ ส ามารถและมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้มีรายวิชาที่บูรณา
การระหว่างศาสตร์มากขึ้น อาจารย์มีแผนการสอน และ
บริ หารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สอดคล้องกับช่วงเวลา
ของหลักสูตรอาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนจริง ทุกคนสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกงานวิจัยของนักศึกษาภาค
วิชาการบริหารการศึกษาเป็นงานที่มีคุณภาพ เกิดองค์
ความรู้ใหม่ และเป็นที่ยอมรับในสังคมวิชาการด้านการ
บริหารการศึกษาในระดับสูง [7]
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนแผนที่ผลลัพธ์ของผู้สําเร็จ
การศึ กษาดั งนี้ ขั้ นตอนที่ 1)การออกแบบเจตนารมณ์
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ขั้นตอนย่อยที่ 2
พันธกิจขั้นตอนย่อยที่ 3 ภาคีหุ้นส่วนขั้นตอนย่อยที่ 4
ผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ขั้ น ตอนย่ อ ยที่ 5 เกณฑ์ บ่ ง ชี้
ความก้าวหน้าขั้นตอนย่อยที่ 6 กําหนดแผนที่ยุทธศาสตร์
ขั้นตอนย่อยที่ 7 การดําเนินงานขององค์กรขั้นตอนที่ 2)
การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และการดําเนินงาน
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยที่ 8 การติดตามการทํางาน
ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์ขั้นตอนย่อยที่ 10
แบบบันทึกยุทธศาสตร์ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการ
ดําเนินงานขั้นตอนที่ 3) การจัดทําแผนการประเมินผล
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนการประเมินผลมี
ความเหมาะสม
การศึ ก ษาแผนที่ ผ ลลั พ ธ์ ข องผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การ
ออกแบบเจตนารมณ์ ก ารติ ด ตามผลลั พ ธ์ แ ผนที่
ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานขององค์กร และแผนการ
ประเมินผลขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์คือ “คุณภาพ
วิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้นําที่สามารถ” ขั้นตอน
ย่ อ ยที่ 2 พั น ธกิ จ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ คุ ณ ธรรม
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จรรยาบรรณ และความเป็นเลิศในวิชาชีพระดับสากล
เป็นองค์กรชั้นนําในการวิจัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับ ศักดิ์ชาย
และ โกศลที่ว่า การจัดทําแผนที่ผลลัพธ์ เรื่องการ
จัดทําแนวทางการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ [8] ขั้นตอน
ย่อยที่ 3 ระบุภาคีส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยอาจารย์
ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงาน
และจั ดสัมมนาต่าง ๆ สอดคล้องกับมงคลชั ย รู ปแบบ
แผนที่ผลลัพธ์ต้องมีการสนับสนุนจากภาคีหุ้นส่วน การ
สร้างประสบการณ์และการบริหารจัดการที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วน [9] ขั้นตอนย่อยที่ 4 ผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ผลิตนักบริหารและนักวิชาการในชุมชนให้
เป็ น นั ก บริ ห ารและนั ก วิ ช าการตามปรั ช ญาอย่ า งมี
คุณภาพและคุณธรรม ส่งเสริมบัณฑิตให้ค้นคว้าวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการบริหารการศึกษาสอดคล้อง
กับ พัชรินทร์ [10] การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์
เพื่อการพัฒนาความสามารถขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่งชี้
ความก้าวหน้าการสร้างเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าจะเป็น
ตัวกระตุ้ นความสามารถของตนเองตลอดเวลาซึ่ งการ
เกิ ดผลลั พธ์ที่ พึ งประสงค์ ของภาคี หุ้ นส่ วนตามตัวบ่ งชี้
ต่ าง ๆ ซึ่ งมี ส่ วนผลั กดั นการปฏิ บั ติ งานให้ นํ าไปสู่ การ
บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กําหนดซึ่งเป็นข้อมูลที่
สะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรสอดคล้อง
กับ David and Lawrence [11] การจัดองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยผ่านข้อมูลสะท้อนกลับจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะ
ช่วยบูรณาการต่อการจัดองค์กรขั้นตอนย่อยที่6แผนที่
ยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง
ผู้บริหารภาควิชากับกรมต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ
พั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ มี ผ ลงานวิ จั ย และมี ตํ า แหน่ ง ทาง
วิชาการมากขึ้นเป็นผู้นําในเชิงหลักสูตรเป็นผู้นําในเชิง
สากลสอดคล้องกับ ณัฎฐา [12] การนํายุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานมาใช้ให้เป็นรูปธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญของแผน
ที่ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนย่อยที่ 7 การดําเนินงานระดับ
องค์กร ทางภาควิชาบริหารการศึกษารับฟังรับรู้ ข้อมูล
ข่ า วสารต่ า ง ๆ ฟั ง เสี ย งสะท้ อ นจากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หรื อ
ผู้รายงานที่เป็นบุคคลสําคัญ ยอมรับการสนับสนุนจากผู้
มีอํานาจสูงสุด มีการทบทวนผลลัพธ์และการดําเนินการ
อยู่เสมอตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทําอยู่เพื่อเพิ่มคุณค่า
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับโลกภายนอกและยอมรับฟัง
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เสี ยงสะท้ อนขั้ นตอนที่ 2 การติ ดตามผลลั พธ์ แผนที่
ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานขององค์กรซึ่งมีขั้นตอน
ย่ อยคื อ ขั้ นตอนย่ อยที่ 8 การติ ดตามการทํ างานจาก
รายงานประจํ าปี ที่ เป็ นรายงานการประเมิ นคุ ณ ภาพ
ภายใน ของภาควิชาการบริหารการศึกษาขั้นตอนย่อย
ที่ 9 บันทึกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มีคุณภาพระดับต้นของสถาบันผู้ผลิตอยู่ในระดับที่เป็นไป
ได้สูงระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น มีความรู้ความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมสัมมนานาชาติในภูมิภาคนี้
อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ต่ํา ระดับที่ถ้าเกิดขึ้นก็ดี เป็นผู้นํา
และเป็นผู้บริหารทางการศึกษาในระดับสูง สิ่งแวดล้อม
ขั้ น ตอนย่ อ ยที่ 10 แบบบั น ทึ ก ยุ ท ธศาสตร์ ท างภาค
วิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษาได้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตร์ที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคี
หุ้นส่วนขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการดําเนินงานของ
องค์กรผู้สําเร็จการศึกษา มีจํานวน เพศชายมากกว่าเพศ
หญิ ง เป็ น ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นมากที่ สุ ด ผู้ สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาพบว่ า ความคิ ด ใหม่ ๆ กั บ งานส่ ว นใหญ่ มี
มากกว่า 1-3 ชิ้นต่อปีมีการนําทรัพยากรใหม่ ๆ มาใช้ใน
การทํางานจํานวน 1-3 งานต่อปีส่วนใหญ่มีการรับฟัง
ความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อน (feedback) ส่วนใหญ่
ได้รับการสนับสนุนในงานที่ทําจากผู้มีอํานาจเป็นอย่างดี
มีการทบทวนผลลัพธ์ของการดําเนินงานมีการตรวจสอบ
ผลผลิตที่ได้เป็นข้อมูลมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าของงานมี
การค้ น คว้ า สิ่ ง ใหม่ ๆ เพื่ อ ดํ า รงความเป็ น ผู้ นํ า ด้ า น
นวั ต กรรมใหม่ ๆ และมี ก ารเผยแพร่ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ต่ อ
สาธารณะชนส่วนขั้นที่ 3 การประเมินผลขั้นตอนย่อยที่
12 แผนการประเมินปรัชญาและปณิธานของภาควิชามี
ความชั ดเจน สามารถนํ าไปสู่ การปฏิ บั ติ จริ งบั ณฑิ ตมี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ บ่ ง บอกถึ ง ความมี คุ ณ ภาพวิ ช าการ
เชี่ ย วชาญกิ จ กรรม ผู้ นํ า ที่ ส ามารถและมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์
7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
7.1 ควรมีการศึ กษาติดตามความก้ าวหน้าในการ
ทํางานของผู้สําเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.2 การใช้รูปแบบแผนที่ผลลัพธ์เป็นกระบวนการที่
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบดังนั้น การนํารูปแบบไปใช้ควร
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

จัดให้ครบทุกขั้นตอน และควรให้ความสําคัญกับการรับ
ฟังเสียงสะท้อนและความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือจัดให้มีกิจกรรมการสะท้อนความคิด ควรศึกษาคู่มือ
การประเมินในแต่ละขั้นตอนให้เข้าใจตรงกัน และมีความ
ยืดหยุ่นโดยปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย
สามารถพัฒนานักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น และควรมีการติดตามผลการ
สํ าเร็ จการศึ กษาและภาวะการมี งานทํ าของบั ณฑิ ตที่
ต่อเนื่องในทุกปีเพื่อนําผลที่ได้มาพิจารณาเปรียบเทียบ
เพื่อการพัฒนาต่อไป
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