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1. บทสรุปผูบริหารและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Executive Summary)
คณะฯ เริ่มมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการสูวิสัยทัศน ซึ่งไดกำหนดขึ้นโดยการมีสวนรวมเพื่อให
บุคลากรในคณะฯ ไดเห็นทิศทางและเปาหมายเดียวกัน คณะฯ รายงานการประเมินตนเองที่เรียบเรียงเปน
ขั้นตอน รอยเรียงการดำเนินการเพื่อมุงเนนผูเรียน และความกาวหนาของคณะในดานตางๆ มุงหวังที่จะใช
สมรรถนะหลักของการบูรณาการดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาและมีความสรางสรรค และสรางงานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม เปนเครื่องมือในกระบวนการทำงานที่สำคัญเพื่อใหคุณคาแกผูเรียนและลูกคา โดยคำนึงถึง
บุคลากร สังคมรอบขาง หากคณะฯ ไดทบทวนความชัดเจนและเปนรูปธรรมของการถายทอดบริบทเชิงกลยุทธ
โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของความทาทายเชิงกลยุทธกับวิสัยทัศนและพันธกิจ และถายทอดสูตัวชี้วัดซึ่ง
สะทอนความสำเร็จในระดับตาง ๆ ของคณะ ทั้งแผนดานทรัพยากรบุคคลและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน
การจัดการอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลในรับงานที่สำคัญ นาจะสงเสริมใหคณะฯ ไดประเด็นที่สำคัญ
สามารถสรางความแข็งแกรง ดำเนินการสูเปาหมาย และแขงขันไดในมิติที่คณะฯ ใหความสำคัญ
2. วัตถุประสงค แนวทาง และคณะกรรมการตรวจประเมิน
วัตถุประสงค
เพื่อประเมินระดับการพัฒนาและศักยภาพของคณะ/ สวนงาน ที่นำเกณฑ EdPEx มาใชเพื่อการพัฒนา
ตนเองสูความเปนเลิศ และเพื่อใหคณะ/ สวนงานไดรับขอมูลปอนกลับ ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของคณะ/ สวนงานในภาพรวม
แนวทางที่ใชในการตรวจประเมิน
การตรวจประเมิ นในครั ้ งนี ้ เป น การตรวจประเมิ นโดยใช เ กณฑ Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx ซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหารองคการเพื่อใหพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให
มีคุณภาพอยางกาวกระโดด
คณะฯ ผูประเมินไดพิจารณาประเมินรายงานของคณะฯ/ สวนงานตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูความเปนเลิศ (EdPEx) โดยจัดทำรายงานสวนบุคคล (independent review workbook) หลังจากนั้นจะมา
ประชุมเพื่อหาขอสรุปรวมกัน เพื่อการยืนยันขอมูลจากรายงาน และคณะฯ ผูประเมินรวมพิจารณาตั ดสิน
ผลการประเมิน ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพองคกร
เสนอตอคณะฯ/ สวนงานตอไป
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รายนามคณะกรรมการประเมิน
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารย ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง
นางสาวอัญชนา คลองไชยชน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

3. บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme)
ก. Process Strength
 ผูนำระดับสูงเริ่มมีแนวทางการนำคณะฯ อยางเปนระบบ โดยไดกำหนดวิสัยทัศน “พัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีความรูและความคิดสรางสรรคทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
อุตสาหกรรม (CREATIVE ENGINEERING)” ซึ่งผานการมีสวนรวม รวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของ สื่อสารไปยังกลุมเปาหมายดวยวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย จัดทำกลยุทธ EN-TECH อยาง
เปนระบบ โดยมีกระบวนการเปนขั้นตอนกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการติดตาม ทั้ง Leading และ Lagging
Indicator กำหนดวั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง กลยุ ท ธ ท ี ่ ม ุ  ง เน น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยสร า งหลั ก สู ต รและ
กระบวนการส งเสริ มประสบการณ การเรี ย นรู  ที ่ สร างสรรค ด  วยการใชเ ทคโนโลยี อุต สาหกรรม
ที ่ ท ั น สมั ย คั ด เลื อ กบุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ที ่ ม ี ป ระสบการณ ก ารทำงานจริ ง
มีความคิดสรางสรรค (Creativity) ในการทำงาน การดำเนินการดังกลาวทำใหคณะฯ สามารถผลิต
บัณฑิตที่ผูใชบัณฑิตในภาคอุตสาหกรรมพึงพอใจ บริการวิชาการภายนอก และผลิตผลงานวิจัยที่มี
การนำไปใชประโยชน
 คณะฯ เริ่มมีแนวทางที่ เปนระบบในการมุ งเน น การจั ด การเพื ่ อนวัต กรรม โดยผูนำระดับสู ง ให
ความสำคัญและพยายามกระตุนใหเกิดนวัตกรรม โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงและพิจารณาปจจัย
ภายนอกตาง ๆ เพื่อมองหาโอกาสที่คณะฯ จะสามารถสรางความเปนเลิศและการสรางนวัตกรรม
ทั้งในดานหลักสูตร บริการ และระบบงาน คณะฯ กำหนดโอกาสเชิงกลยุทธในระหวางกระบวนการ
จัดทำกลยุทธ ระดมสมองเพื่อหานวัตกรรมมาชวยสงเสริมใหคณะฯ สามารถแขงขันและบรรลุ
วิสัยทัศนและความสำเร็จของพันธกิจได โดยใชความสามารถและความเชี่ยวชาญของอาจารยและ
บุคลากรในคณะฯ ใชกลไกการจัดการความรู การมองปญหาการเปลี่ยนแปลงและความตองการจาก
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการบูรณาการความรูจากหลายสาขาวิชา โดยคณะฯ จัดใหมีศูนยความ
เปนเลิศ (ECI) เปนโครงสรางรองรับ ทำหนาที่ในการใหบริการวิชาการ สรางความเปนเลิศดาน
วิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของคณะฯ การมีแนวทางที่ชัดเจนดานนวัตกรรมในทุกระดับอาจ
เอื้อใหคณะฯ สามารถขับเคลื่อนคณะฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนและสามารถแขงขันได
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ข. Process OFI
 ไมพบการจัดการที่เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ชัดเจนของคณะฯ ในกระบวนการที่สำคัญหลาย
ดาน เชน การกำหนดคานิยมคณะฯ การสื่อสารเพื่อสรางความผูกพันของบุคลากร การทบทวนความ
กังวลของสังคมที่เกิดจากการจัดการหลักสูตรและบริการ การสรางประโยชนใหสังคม การถายทอด
แผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ ทางการวางแผนดานบุคลากรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว ทางการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการในกรณีที่สถานการณบังคับ การสรางและ
จัดการความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น การเลือกตัววัดติดตามขอมูลและสารสนเทศของ
การปฏิบัติงานประจำวัน การกำหนดปจจัยสำคัญที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร การประเมิน
ประสิทธิผลกระบวนการทำงานที่สำคัญ และการจัดการเครือขายอุปทาน การดำเนินการที่เปน
ระบบอาจเอื้อใหคณะฯ ประสบความสำเร็จในพันธกิจหลักทั้งในปจจุบันและอนาคต
 ไมชัดเจนวาในมุมมองเชิงระบบ คณะฯ ไดใหคำอธิบายที่ชัดเจนของบริบทที่สำคัญ ไมชัดเจนวา
คณะฯ ได ส ร างความเชื ่อมโยงของการถ ายทอดบริ บทเชิงกลยุทธ โดยเฉพาะความท าทายเชิง
กลยุทธกับวิสัยทัศนและพันธกิจ และถายทอดสูตัวชี้วัดซึ่งสะทอนความสำเร็จของแผนกลยุทธและ
แผนปฏิ บ ั ต ิ การในระดั บ คณะฯ ทั ้ งแผนด านทรั พยากรบุ ค คลและแผนด านอื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข อ ง
นอกจากนี้ ไมชัดวามีความสอดคลองและเชื่อมโยงของพันธกิจหลักกับตัวชี้วัดในระบบงานและ
กระบวนการทำงาน และตัวชี้วัดในระดับบุคคลซึ่งตอบสนองกับเปาหมายของคณะฯ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว การใหความสำคัญกับการบูรณาการอาจชวยใหมีทิศทางชัดเจน และ เสริมสราง
ความสำเร็จของการดำเนินการของคณะฯ เพื่อมุงสูวิสัยทัศน
ค. Result Strength
 คณะฯ รายงานผลลัพธที่ดีขึ้นตอเนื่อง ในดานความผูกพันของศิษยเกาที่เขามาศึกษาตอ ดาน
อั ต รากำลั งสั ดสวนนักศึ กษาเต็ มเวลาเที ยบเท าต อจำนวนอาจารย ประจำ ด านกฎ ระเบี ยบ
มาตรฐาน จริยธรรม การไมปฏิบัติตามมาตรฐานในหองปฏิบัติการ การกระทำผิดจริยธรรม/
ระเบี ย บของบุ ค ลากร จำนวนข อ ร อ งเรี ย น จรรยาบรรณการวิ จ ั ย และการเผยแพร ผ ลงาน
จริยธรรมการวิจัย การมีผลลัพธที่ดีดังกลาวอาจสะทอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ
คณะฯ ความพึงพอใจบริการผูใชบริการบางกลุมผลลัพธดังกลาวสะทอนผลลัพธดานผลิตภัณฑ
และบริการและความสำเร็จของการตอบสนองตอความคาดหวัง
 คณะฯ แสดงผลลัพธดีกวาปที่ผานมา ในดานความพึงพอใจผูใชบัณฑิตในภาคอุตสาหกรรมระดับ
ปริญญาตรี ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รอยละของผูเรียนที่บรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังของหลักสูตร
การสงมอบงานบริการวิชาการตามกำหนดระยะเวลาของโครงการ จำนวนขอรองเรียนผาน
ชองทางตาง ๆ จำนวน Active MOU ที่ทำรวมกับโรงเรียนมัธยม ความพึงพอใจของเจาหนาที่
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ที่มีตอดานสภาพแวดลอมในการทำงาน อัตราการลาออกหรือโอนยายของอาจารยและเจาหนาที่
การสื่อสารของผูนำระดับสูง ความเขาใจของบุคลากรตอทิศทางการขับเคลื่อนคณะของผูนำ
ระดับสูง ความพึงพอใจตอการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูนำระดับสูง หนวยงานที่ให
ทุนวิจัย/ดำเนินการรวมซ้ำ เงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก การแสดงผลลัพธที่บรรลุเปาหมาย
และมีแนวโนมที่ดีอยางตอเนื่องจะสะทอนความสำเร็จของการพันธกิจคณะฯ
ง. Result OFI
 คณะฯ ไมไดแสดงผลลัพธที่สำคัญหลายดาน เชน ความตองการและความคาดหวังของผูเรียน
และลู ก ค า รายได จ ากการเป ด สอน Short Course โครงการวิ จ ั ย ที ่ ไ ด ร ั บ ทุ น การใช จ  า ย
งบประมาณเงิ น รายได เ ที ย บกั บ แผนงบประมาณที ่ ต ั ้ ง ไว เงิ น เดื อ นของผู  ส ำเร็ จ การศึ กษา
ทุนการศึกษา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ความเสี่ยงในการเกิดไฟฟาลัดวงจร
การจัดการแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวการณวิกฤต ความพึงพอใจของแหลงทุนวิ จั ยที่
ความผูกพันของลูกคาบริการวิชาการ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของบุคลากร อาจารยพิเศษ
หรือวิทยากรภายนอก เครือขายความรวมมือ การมีใบรับรองทักษะที่จำเปน การจัดการสิทธิ
ประโยชน ผลการจัดการแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวการณวิกฤติ ดานความผาสุ กของ
สังคมและการสนับสนุนชุมชน จำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไปใชประโยชน รายงานความมั่นคง
ทางการเงิน การติดตามผลของกระบวนการในเรื่องดังกลาวอาจชวยใหคณะฯ ประสบความ
สำเร็จตามพันธกิจและตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
 คณะฯ รายงานผลลัพธผลลัพธที่มีระดับและแนวโนมไมดี เชน อัตราการลาออกของนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 จำนวนหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน จำนวนหลักสูตรที่ผานการรับรองหลักสูตรจากสภา
วิ ศ วกร ความสำเร็ จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาหลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาตรี การตี พ ิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ความสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบั ณฑิตศึ กษา จำนวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลดานวิชาการหรื อวิ ช าชี พ
บั ณ ฑิ ต ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท ี ่ ไ ด ง านในภาคอุ ต สาหกรรม ความพึ ง พอใจผู  ใ ช บ ั ณ ฑิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรมระดับบัณฑิตศึกษา อัตราการลาออกของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โครงการวิจัยที่ทำ
รวมกับภาคอุตสาหกรรม งบประมาณวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ความพึงพอใจของ
อาจารยที่มีตอดานสภาพแวดลอมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ผลประเมินความ
ผูกพันของอาจารยและเจาหนาที่ รายไดของคณะฯ รายไดจากการผลิตบัณฑิต โครงการวิจัยจาก
ภายนอกที่ไดรับในแตละป หนวยงานใหมที่ใหทุนวิจัยและมาใชบริการวิชาการของคณะฯ การ
แสดงผลลัพธดังกลาวจะชวยใหคณะสามารถทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการดานที่สำคัญตอ
ความสำเร็จของคณะฯ ได

5
 ไมพบการแสดงรายงานผลลัพธที่สะทอนความสำเร็จ เชน ไมพบการตั้งเปาหมาย จำนวน Pain
Points ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนหลักสูตรที่
ไดรับการปรับปรุงภายในรอบระยะเวลาที่กำหนด จำนวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่ผานการรับรอง
หลักสูตรจากสภาวิศวกร การแสดงผลลัพธดังกลาวอาจชวยแสดงการขับเคลื่อนองคกรไปสู
วิสัยทัศนไดสะทอนความสำเร็จอาจชวยใหองคกรประเมินสถานการณในเรื่องที่เกี่ยวของได
ชัดเจน
4. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวขอ
หมวดที่ 1 การนำองคกร
1.1 การนำองคกรโดยผูนำระดับสูง ระดับการประเมิน (band) = 2 คะแนนประเมิน 20
STRENGTHS
 ก1 ผูนำระดับสูงเริ่มมีแนวทางการนำคณะฯ อยางเปนระบบ โดยไดกำหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของ
คณะฯ ผานการมีสวนรวม (ภาพที่ 1.1-1) มีขั้นตอนการดำเนินการ ใชปจจัยนำเขาทั้งภายในและ
ภายนอก รวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ แนวโนมที่สำคัญ วิเคราะหพิจารณาความ
สอดคลอง Gap Analysis สื่อสารและเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการประชาพิจารณและ
นำขอเสนอแนะที่สำคัญมาทบทวนปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ เขาพิจารณาในการ
ประชุม กปค. เพื่อขอความเห็นชอบในการนำวิสัยทัศนมาประกาศใชในป 2563 การมีแนวทาง
ดังกลาวที่ชัดเจนอาจทำใหผูนำระดับสูงสามารถขับเคลื่อนคณะฯ ไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น
 ก2 ผู  นำระดั บสู งปฏิ บ ั ต ิ ตามกฎหมายอย างมี จริ ยธรรม และมี แนวทางในการส งเสริ มโดยการสร าง
สภาพแวดลอม อาทิ การปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การวางนโยบายและมีการสงเสริมใหบุ คลากร
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มีการถายทอดสื่อสาร กฎ ระเบียบ ขอบังคับผาน กปค. เพื่อไปสู
บุคลากร การแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจำคณะฯ แนวทางดังกลาวอาจเอื้อตอการ
สงเสริมการปฏิบัติงานตามพันธกิจคณะของบุคลากร
 ข ผูนำระดับสูงสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ผูเรียน และผูมีสวนได
สวนเสีย โดยกำหนดชองทาง ความถี่ ประเภท และวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้ง One-way
และ Two-way Communication กำหนดกลุ  มผู  ร ั บ การสื ่ อสาร ประเภทสารที ่ ต  อ งการสื่ อ
ผูรับผิดชอบ และความถี่ของการจัดการ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ก1 ไมชัดเจนวาผูนำระดับสูงดำเนินการทบทวนการกำหนดคานิยมคณะฯ การกำหนดพฤติกรรมที่
พึงประสงคของคานิยมของคณะฯ และถายทอดสูการปฏิบัติอยางไร เชน ไมพบการวิเคราะห
ที่มาของคานิยม ไมพบการทบทวนกลไกการกำหนดคานิยมของคณะฯ และการมีสวนรวม ความ
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ชัดเจนในประเด็นดังกลาวนาจะนำไปสูการทำงานที่มีทิศทางรวมกัน มีประสิทธิผลและความ
ผูกพันของบุคลากร
 ข ไมพบหลั กฐานสนั บสนุ นว าคณะฯ ไดมีการกำหนดวั ตถุ ประสงค การสื ่ อสารที ่ขั ดเจนของแต ละ
กิจกรรม ไมพบวิธีการทบทวนความครอบคลุมกลุมที่สำคัญ ประสิทธิผลของชองการการสื่อสารเพื่อ
สรางความผูกพันที่ระบุไว ตามภาพ 1.1-3 อีกทั้งไมพบแนวทางที่ใชในการสื่อสารและสรางความ
ผูกพันกับลูกคากลุมแหลงทุนวิจัยและคูความรวมมือที่สำคัญ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล อาจชวยให
เกิ ดความเข าใจและความผู กพั นของบุ คลากร คู  ความร วมมื อสำคั ญ ผู  เรี ยนและลู กค าที่ สำคัญ
ตลอดจนสงเสริมใหผลการดำเนินการของคณะฯ ดียิ่งขึ้น
 ค1, 2 ไมชัดเจนวาคณะฯ มีแนวทางที่เปนระบบในการสรางสภาวะแวดลอมเพื่อทำใหคณะฯ ประสบ
ความสำเร็จ ไมชัดเจนวามี การทบทวน ประเมินประสิทธิผลของแนวทางการทำใหเ กิ ด การ
ปฏิบัติการอยางจริงจัง และครอบคลุมในทุกภาคสวน พบวาการดำเนินการของคณะฯ ยังอยูใน
ระดับกิจกรรม เชน ไมพบการสรางใหเกิดวัฒนธรรมที่สงเสริมความผูกพันของผูเรียน ลูกคากลุม
อื่นและบุ คคลากรทั ้งคณะฯ การดำเนิน การให บรรลุ พันธกิจ ไมชัดเจนว าได มี การถ ายทอด
วัตถุประสงคระดับคณะไปยังทุกภาคสวน สรางความเชื่อมโยงที่เปนรูปธรรมกับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคระดับคณะ วางแผนการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ สรางความคลองตัวในการ
เปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพและความสมดุลของการจัดการ หากมีการดำเนินการที่เปนระบบใน
เรื่องดังกลาวอาจชวยสงเสริมการบรรลุความสำเร็จตามพันธกิจของคณะฯ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
1.2 การกำกับดูแลองคกรและการสรางประโยชนใหสังคม ระดับการประเมิน (band) = 2
คะแนนประเมิน 20
STRENGTHS
 ก1 คณะฯ เริ่มมีแนวทางที่เปนระบบในการดำเนินการกำกับดูแลในดานตาง ๆ โดยกำหนดประเด็น
หลัก แนวทางการดำเนินการในแตละดาน และการนำผลจากการกำกับดูแลในบางดานไปใช
ประโยชน เชน ดานความรับผิดชอบของผูนำสูงสุด ดานกลยุทธ การแสดงความโปรงใสดาน
การเงิน การคัดเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลคณะฯ และนโยบายในเรื่องการเปดเผยข อมูล
ขาวสารของคณะกรรมการกำกับดูแลคณะฯ การตรวจสอบภายในและภายนอก และดานการ
ปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย การกำกับดูแลคณะฯ อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุม อาจชวยใหคณะฯ บรรลุการเปนสถาบันชั้นนำและทำใหเกิดคุณคาตอสังคม
 ข2 คณะฯ เริ ่ มมี แนวทางอย างเป น ระบบ เพื ่ อการส งเสริ มให บ ุ คลากรประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ อ ย า งมี
จริยธรรม โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมระดับคณะ จัดใหมีกิจกรรมที่สำคัญ เชน การดำเนินการ
จัดทำและทบทวนคูมือจริยธรรมใหบุคลากร สื่อสารคูมือกับพันธมิตรและผูสงมอบ จัดอบรมและ
กำหนดใหบุคลากรศึกษาคูมือและผานเกณฑแบบทดสอบ การติดตามพฤติกรรมการละเมิดและ
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แนวทางตักเตือน สอดแทรกการสอนเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาบังคับ
ของหลักสูตร กำกับการจัดซื้อจัดจาง การจัดประมูล ใหมีความโปรงใส มีคณะกรรมการจริยธรรม
ระดับคณะ กำกับดูแลพฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา การดำเนินการ
ที่ครอบคลุมอาจชวยลดความเสี่ยงตอความเสียหายที่กระทบตอผูรับบริการและภาพลักษณของ
คณะฯ โดยรวม
 ค1, 2 คณะฯ คำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม และเริ่มมีแนวทางในการสนับสนุนชุมชน โดยนำ
เปนขอกำหนดของกระบวนการทำงานที่สำคัญในแตละระบบงาน มีการกำหนดชุมชนที่สำคัญตาม
พื้นที่โดยพิจารณาจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ใชสมรรถนะหลักและพันธกิจของคณะฯ ดานวิชาชีพ
และอุ ตสาหกรรม และกำหนดผู  ร ั บผิ ดชอบโครงการต าง ๆ ตามความถนั ดของบุ คลากร การมี
กระบวนการที่เปนระบบและมีประสิทธิผลในเรื่องดังกลาวจะชวยใหคณะฯ ตอบสนองตอผูมีสวนได
สวนเสีย ชุมชน และสรางความผูกพันใหผูรับบริการ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ก2 นอกเหนือจากกระบวนการในการประเมินคณบดีแลว ไมชัดเจนวาคณะฯ ไดมีการดำเนินการ
อยางเปนระบบและมีประสิทธิผลอยางไรในการประเมินผูนำอื่น ๆ และ กปค. โดยการมอง
Competency Gap เพื่อการพัฒนาศักยภาพรายบุ คคล การประเมิน กปค. โดยตนเอง และ
Peer Review เชน การพิจารณาผลการดำเนินการตาม KPIs ทักษะในการบริหารจัดการ และ
แนวทางการไดขอมูลจากการรับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา นอกจากนี้ ไมชัดเจนวามี
แนวทางอย า งไรในการปรั บ ปรุ งการดำเนิ น การให เ ป น ไปตาม KPIs โดยการปรั บ แผนและ
งบประมาณ การมีแนวทางดังกลาวที่ชัดเจนอาจทำใหผูนำระดับสูงสามารถขับเคลื่อนคณะฯ
ไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น
 ข1, 2 ไมพบหลักฐานสนับสนุนวาคณะฯ ไดมีการทบทวน ประสิทธิผลของการดำเนินการ และปรับปรุง
ใหเกิดความเปนระบบ ในเรื่องผลกระทบเชิงลบตอสังคม การจัดการความกังวลและประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพของดานวิจัย ดาน
บริการวิชาการ ดานการบริหาร เชน ไมพบการระบุความกังวลที่สอดคลองกับบริบทมาตรฐานที่
สำคัญของคณะฯ ในดานการวิจัย การวิจัยในคน การใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรหรือการ
ทดลอง ความปลอดภัยหองปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ตลอดจนผลกระทบที่ อาจ
เกิดขึ้น ไมพบแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนและครอบคลุม การนําสูการปฏิบัติและการติดตาม
และประเมินประสิทธิผลในการดําเนินการ การประเมินและทบทวน มีแนวทางที่เปนระบบ
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและไดรับการรับรอง อาจชวยใหคณะฯ สราง
ความเชื่อมั่นของผูเรียน ลูกคากลุมอื่น ผูมีสวนไดสวนเสียและสังคมตอภาพลักษณของคณะฯ
 ค1, 2 ไมพบหลั กฐานสนั บสนุ นว าคณะฯ ไดทบทวน ประเมินระดั บ ความสำเร็ จ ในการสร างความ
เขมแข็งใหแกชุมชนที่กำหนดจากการสรางโครงการภายใน เชน ไมพบการกำหนดแนวทางการ
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ติดตามผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ติดตาม ผลกระทบที่สำคัญตอชุมชนเปาหมาย ไมชัดเจนวาคณะฯ
ไดดำเนินการอยางเปนระบบและเปนรูปธรรมอยางไร ในการจัดการเพื่อความผาสุกของสังคม
และสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอม เชน ไมพบการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ การ
ติดตามและประเมินความสำเร็จ แนวทางที่ชัดเจนในประเด็นดังกลาวเปนแนวทางที่ทำใหเกิดความ
ผาสุกและผลประโยชนของสังคมตามที่คณะฯ มุงหมาย
หมวดที่ 2 กลยุทธ
2.1 การจัดทำกลยุทธ ระดับการประเมิน (band) = 2 คะแนนประเมิน 20
STRENGTHS
 ก1 คณะฯ มีแนวทางจัดทำกลยุทธ EN-TECH อยางเปนระบบ โดยมีกระบวนการเปนขั้นตอน (ภาพ
2.1-1) ใชขอมูลนำเขาที่สำคัญซึ่งวิเคราะหโดยใชเครื่องมือตาง ๆ โดยมีระดับรองคณบดี และ
ผูชวยคณบดีรับผิดชอบ เริ่มจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลปจจัยนำเขาทั้งภายในและ
ภายนอก นำมาวิเคราะหโ ดยใช SWOT analysis, Porter’s Five Forces Model วิเคราะห
Industry Analysis รวมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม กำหนดสมรรถนะหลักโดยใช VRIO
กำหนดกลยุทธและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ จากนั้นมีการจัดทำแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ
กำหนดตัวชี้วัดทั้ง Leading และ Lagging Indicators และสื่อสารถายทอด ตลอดจนการกำกับ
ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส กระบวนการดังกลาวอาจทำใหคณะฯ สามารถจัดทำกลยุทธ
ที่ตอบโจทยตอพันธกิจและวิสัยทัศนที่กำหนดไว
 ก2 คณะฯ เริ่มมีแนวคิดและแนวทางในการทำใหเกิดนวัตกรรม โดยระดมสมองกำหนดโอกาสเชิง
กลยุทธ โดยใช TOWS Matrix คนหาโอกาสสรางนวัตกรรม เชน การเพิ่มชองทางการรับผูเรียน
พิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ 4 ดาน ไดแก ความสามารถของอาจารย ปญหาและการเปลี่ยนแปลง
ภาคอุตสาหกรรม บัณฑิตทำงานไดจริง เลือก Intelligent Risk โดยพิจารณาการเสริมสร าง
สมรรถนะหลักในปจจุบันและอนาคต ความเปนไปไดและผลตอบแทนคุมคา เพิ่มความสามารถ
ในการแขงขัน คณะฯ จัดตั้งศูนยความเปนเลิศและนวัตกรรมดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองเปาหมายที่ตองการ
 ก4 คณะฯ มี แ นวคิ ด และหลั ก การในการพิ จ ารณาระบบงาน และกระบวนการทำงานที ่ ต  อ ง
ดำเนินการโดยบุคลากรของคณะฯ หรือดำเนินการโดยผูสงมอบ พันธมิตร และคูความรวมมือ
โดยวิเคราะหจากปจจัยที่สำคัญ 3 ดาน ไดแก ผลกระทบที่มีตอผูเรียนโดยตรง การใชสมรรถนะ
หลักของคณะฯในปจจุบันและสรางเสริมในอนาคตได การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและ
ลดตนทุน หากมีผลกระทบน อย ใหดำเนินการโดยผูส งมอบ หากมีผลกระทบปานกลาง ให
ดำเนิ น การโดยคู ความร วมมือ และหากมี ผ ลกระทบในระดั บสูง คณะฯ ดำเนิ น การเองหรือ
ดำเนินการรวมกับพันธมิตร
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 ก5

คณะฯ รายงานวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สำคัญ 4 ประเด็น ไดแก SO1: พัฒนาศูนยบริการแบบ
ครบวงจรที่ตอบสนองตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความเชื่อถือและ
ไววางใจ SO2: สงเสริมประสบการณการเรียนรูที่สรางสรรคดวยการใชเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่
ทันสมัย ประกอบกับการเรียนการสอนที่บูรณาการกับวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความสมดุลของ
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพื่อสรางทักษะเฉพาะที่ตางกับสถาบันอื่น SO3: สรางสรรคหลักสูตรระยะสั้นที่
มีความหลากหลายสอดคลองตามความตองการของผูเรียนกลุมใหม เพื่อเปนการเพิ่มพูนรายได
ของคณะฯ SO4: สรางเครือขายความรวมมือที่ยังประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน เพื่อใหเครือขาย
ความรวมมือเกิดความประทับใจ (top of mind) คณะฯ นำประเด็นความทาทายเชิงกลยุทธ
และโอกาสเชิงกลยุทธมากำหนดวัตถุประสงคและเปาประสงคเชิงกลยุทธ

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ก1 ไมพบหลักฐานการทบทวน และประเมินวาแนวทางจัดทำกลยุทธและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ของสถาบั น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและนำไปสู  ก ารเกิ ด นวั ต กรรมที ่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทของคณะฯ
สามารถผลักดันการบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนของคณะฯ เชน ไมพบความชัดเจนของการทบทวน
และประเมินโอกาสเชิงกลยุทธและแผนฯ ที่สรางขึ้น เชน การสรางรายได แผนการบูรณาการ
สาขาวิชา การระบุประเด็น up skill/ reskill ฯ การดำเนินการเพื่อใหไดความเชื่อมโยงของ
บริบทเชิงกลยุทธในประเด็นดังกลาวที่ชัดเจนอาจมีสวนชวยใหคณะฯ สามารถตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ สงผลตอความสามารถในการแขงขันและความสำเร็จ
 ก2 ไมชัดเจนถึงแนวทางที่มีประสิทธิผลที่คณะฯ ใชในการพัฒนาขอมูลสารสนเทศซึ่งอาจสงผลตอ
การระบุบริบทเชิงกลยุทธใหชัดเจนและครบถวนและเปนองคประกอบที่สำคัญในการวางแผน
กลยุทธ
 ข1 ไมชัดเจนคณะฯ ไดพิจารณาความเปนรูปธรรมและความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ของสถาบันในประเด็นที่คณะฯ กำหนด และขับเคลื่อนไปสูเปาหมายเชิงกลยุทธแตละเปาหมาย
มี ความเฉพาะเจาะจง วั ด ได นำไปปฏิ บ ั ต ิ ได และบรรลุ ได มี กำหนดเวลา และทำให คณะฯ
เขมแข็งขึ้น เกิดความสอดคลองและสมดุลในการจัดสรรทรัพยากร หรือตอบสนองบริบทสำคัญที่
สถาบันกำหนดไวในบางประเด็น เชน พันธกิจ “บริการวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ตอบโจทยอุตสาหกรรมและชุมชน” ความทาทาย SC 6 มีการจัดระเบียบหนวยงานให
ทุนวิจัยของรัฐ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการขอทุนวิจัย และคานิยม CREATIVE ของคณะฯ
การตั้งวัตถุประสงคที่เปนรูปธรรมมีความสอดคลองอาจชวยใหการดำเนินการมีทิศทางที่มุ งสู
เปาหมายที่คณะฯ มุงหวัง
 ข2 ไมชัดเจนวาคณะฯ ไดพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สามารถสรางความสมดุลอยางเหมาะสม
กับความตองการที่มีความหลากหลายของผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญอยางไร เชน ไมพบการ
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พิจารณาสิ่งที่คณะฯ มุงหวัง บริบททางกลยุทธที่สำคัญ สมรรถนะหลักของคณะฯ แผนระยะสั้น
และระยะยาว ความต องการของผู  มี ส  ว นได ส  ว นเสี ย หากคณะฯ มี กระบวนการพิ จ ารณา
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ชัดเจนอาจชวยสงเสริมความสำเร็จและยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของคณะฯ
2.2 การนำกลยุทธไปปฏิบัติ ระดับการประเมิน (band) = 2 คะแนนประเมิน 20
STRENGTHS
 ก1 คณะฯ รายงานแผนปฏิบัติการที่สำคัญระยะสั้นที่สอดคลองกับ SO 1-2-3-4 จำนวน 10 แผน
และระยะยาวที่สอดคล องกั บ SO2 จำนวน 3 แผน (ภาพ 2.1-2) คณะฯ มีแผนปฏิบัติ การที่
สำคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สัมพันธกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติ
การในขั้นตอนที่ 5 ของกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ (ภาพ 2.1-1) และมีรายละเอียดตามภาพ
2.1-2
 ก2 คณะฯ เริ่มมีการจัดการอยางเปนระบบ โดยถายทอดแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติดวย Action
Plan Template โดยมี ข ั ้ น ตอนการจั ด การ กำหนดผู  ร ั บ ผิ ด ชอบและระยะเวลาดำเนิ น การ
เปาหมาย ออกแบบกิจกรรม มีการติดตามผลทุก 1 เดือนเพื่อใชติดตามความกาวหนา กำหนด
ตั ว ชี ้ ว ั ด Leading and Lagging Indicators และถ ายทอดตั ว ชี ้ ว ั ด ใหกั บ บุ คลากรที ่ เ กี ่ ยวของ
ชี ้ แ จงผู  ส  ง มอบ พั น ธมิ ต ร และคู ค วามร ว มมื อ ที ่ เ กี ่ ย วข อ ง มี ก ารทบทวนและปรั บ เปลี ่ ย น
แผนปฏิบัติการ หากไมสามารถดำเนินการไดตามแผนที่กำหนดไว การดำเนินการดังกลาวอาจ
ชวยใหคณะฯ สามารถขับเคลื่อนพันธกิจไดอยางมีประสิทธิผล
 ก5 คณะฯ กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใชติดตามความสำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ มีสอง
กลุม ไดแก Leading Indicators ติดตามความกาวหนาของแผน และ Lagging indicators เปน
ตั ว ชี ้ ว ั ด ผลสำเร็ จ มี จ ำนวนกลุ  ม ละประมาณ 20 ตั ว ชี ้ ว ั ด รายงานในมิ ต ิ ข องประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ก2
ไม ช ั ดเจนว าสถาบั นได ทบทวน ประเมิ น ปรั บปรุ ง เพื ่ อให มั ่ นใจได ว  าแนวทางการถ ายทอด
แผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ มีประสิทธิผล สอดคลองกับทิศทางของคณะฯ ไมพบการศึกษา
ปญหาในทางปฏิบัติ ไมพบการพิจารณาปจจัยในการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ เชน บุคลากร
ขอมูล วัฒนธรรมคณะฯ การทบทวนเพื่อปรับปรุงในประเด็นดังกลาวจะชวยเสริมความสำเร็จ
และผลการดำเนินการที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการจะมีความยั่งยืน
 ก3
ไมชัดเจนวาคณะฯ มั่นใจไดอยางไรวา การจัดสรรงบประมาณประจำปที่ดำเนินการอยู มีการ
ดำเนินการอยางเปนระบบและมีประสิทธิผล จะทำใหมีทรัพยากรดานการเงินและดานอื่น ๆ
พรอมใชในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จและบรรลุพันธะผูกพันใน
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 ก4

 ข

ปจจุบัน เชน ไมพบการคัดเลือก จัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการ การใชกลไกบริหาร
ความเสี่ยง ผลกระทบตอคณะฯ ที่เกี่ยวของกับบริบทเชิงกลยุทธ การวางแผนลวงหนาในสวน
ทรัพยากรที่ตองใช ทั้งกำลังคน สมรรถนะ งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี
ที่จำเปนในการดำเนินการของแตละแผนฯ
ไมพบหลักฐานสนับสนุนวาแนวทางการวางแผนดานบุคลากรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวมีความเปนระบบและมีประสิทธิผล ครอบคลุมกลุมที่สำคัญ เชน ไม
พบผูรับผิดชอบ การใชปจจัยนำเขาตามบริบทของคณะฯ การระบุทักษะที่จำเปนตองมีเพื่อ
สนับสนุนความสามารถในการทำงานตามเกณฑ มาตรฐาน การแขงขันตามแนวทางของ
คณะฯ การคงอยู  และลาออกของบุคลากร แนวทางการฝ กอบรมและพั ฒนาเพื ่ อมุงเนน
CREATIVE ENGINEER และ อุตสาหกรรม ใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ หากคณะฯ มีการวางแผนดานบุคลากรอยางเปนระบบและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธอาจชวยสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของแผนกลยุทธ
ไมพบหลักฐานสนับสนุนที่ทำใหมั่นใจไดวาแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการในกรณีที่
สถานการณบังคับเปนระบบและมีประสิทธิผล เชน ไมชัดเจนวาคณะฯ วางหลักเกณฑ ไว
อยางไร เรื่องใดเปนเรื่องเรงดวนที่จะตองปรับเปลี่ยนแผนฯ การติดตามแผนตามกำหนดเวลา
ผานการประชุมคณะทำงานบริหาร ไมพบการดำเนินการในเชิงรุก ไมพบการใชกลไกภายใน
ของคณะฯ ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทั้งภายในและภายนอก กลไกการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ กระบวนการในการปรับเปลี่ยนแผนฯ รอบเวลา
ของการดำเนินการ การถายทอดแผนฯ ใหมสูบุคลากรและผูเกี่ยวของเพื่อนำไปปฏิบัติ การมี
แนวทางที่เปนระบบอาจชวยใหคณะฯ มีความคลองตัวในกรณีที่สถานการณบังคับใหมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของคณะฯ

หมวดที่ 3 ลูกคา
3.1 ความคาดหวังของลูกคา ระดับการประเมิน (band) = 2 คะแนนประเมิน 15
STRENGTHS
 ก1
คณะฯ มีกระบวนการที่เริ่มเปนระบบในการรับฟง มีปฏิสัมพันธ และสังเกตผูเรียนและลูกคา
กลุมอื่น เพื่อใหไดสารสนเทศที่ (ภาพที่ 3.2-1) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดขอมูลที่
คาดหวัง ความถี่ ผูรับผิดชอบเก็บ วิเคราะห และจัดทำสารสนเทศที่สามารถนำไปใชในการ
ทบทวนและปรั บ ปรุ งหลั กสู ต ร บริ การและกระบวนการ เพื ่ อให เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง อย า ง
ทันทวงที และเพิ่มความพึ งพอใจของผู เรียนและลูกคากลุ มอื่น นำสารสนเทศที่ไดส  งให
ผูรับผิดชอบเพื่ อนำไปปรับ ปรุ งหลั กสูตร บริการและกระบวนการทำงานที ่สำคัญ การมี
กระบวนการที่เปนระบบและชองทางการรับฟงเสียงที่หลากหลายอาจชวยใหคณะฯ ไดรับ
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 ข1

เสียงของลูกค าที่ พึงมี ครอบคลุ ม เพื่อเปนแหลงข อมูลนำมาใชป ระโยชน ในการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของกระบวนการ
คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการจำแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่นตาม 1) พันธกิจ 2) ประเภท
หลักสูตรและบริการ 3) ความตองการและความคาดหวัง 4) วงจรชีวิตของผูเรียนและลูกคา
กลุมอื่น

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ก1,2 ไมพบหลักฐานสนับสนุนวาคณะฯ ไดดำเนินการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของการ
จัดการเพื่อใหไดสารสนเทศของกลุมผูเรียน กลุมลูกคาอื่น ๆ รวมทั้งลูกคาที่พึงมี ที่สามารถ
นำไปใชได (ภาพที่ 3.2-1) เชน ไมพบการทบทวนวิธี ขอมูลเกี่ยวกับสารสนเทศที่ตองการ
ผูรับผิดชอบ ตลอดจนการนำไปใชประโยชน ไมพบวัตถุประสงคของการรับฟง การระบุ
actionable information วิธีการวิเคราะห ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใชติดตาม การนำไปปรับใชใน
สวนที่เกี่ยวของกับคุณคาที่มอบใหผูเรียน ตนทุน รายได ทั้งนี้เพื่อมุงเนนผูเรียนและลูกคา
ตลอดจนการปรับแนวทางการดำเนินงานเมื่อไดขอมูลใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง หาก
คณะฯ ไดมีการดำเนินงานอยางทันทวงทีตามสถานการณ จะทำใหยังสามารถไดสารสนเทศที่
นำมาใชเพื่อการปรับปรุง แผน และกระบวนการเพื่อความสำเร็จของพันธกิจ
 ข
ไมชัดเจนวาคณะฯ มีแนวการจำแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่นอยางเปนระบบ (ภาพที่
3.2-1) เปนลูกคาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ผูใหทุน และผูใชบริการวิชาการ มีทมี่ าอยางไร
มีเกณฑเรื่องวงจรชีวิตของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นตามที่คณะฯ ระบุไวหรือไม และมีความ
สอดคล องหรื อมี ผลต อแนวทางการจั ด การอยางไรในการจั ดทำกลยุ ทธ ทางการตลาดใน
ประเด็นใด การจำแนกที่เหมาะสมอาจจะชวยใหมุงเนนไปที่ความตองการเฉพาะของกลุม
และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูเรียน
และลูกคากลุมอื่นไดตรงประเด็นและเปาหมาย
 ข2
ไมชัดเจนวาคณะฯ มีวิธีการทบทวน และปรับปรุงอยางไรในการจัดการศึกษาและบริการให
เกิดความเปนระบบ จากการที่คณะฯ ใชสารสนเทศจาก 3.1 ก ไปใชในการจัดทำขอกำหนด
เพื่อใหมีตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของแตละกลุมและตลาด เชน ไมพบ
การทบทวนเพื่อระบุประเด็นสำคัญอันดับตน ๆ ที่ไดจากการรับฟงที่จะนำไปใช กลไกและ
แนวทางการปรับไปใช และ การเลือกตัวชี้วัดที่ติดตามความสำเร็จในการใชสารสนเทศในการ
จัดการศึกษา และบริการ การปรับปรุงดำเนินการดังกลาวอาจชวยเสริมความสามารถในการ
แขงขันและตอบสนองตอความทาทายทางกลยุทธ
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3.2 ความผูกพันของลูกคา ระดับการประเมิน (band) = 2 คะแนนประเมิน 15
STRENGTHS
 ก2
คณะฯ เริ่มมีแนวทางการจัดการและชองทางที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนผูเรียนในอดี ต
ปจจุบันอนาคต ลูกคาวิจัย บริการวิชาการและผูมีสวนไดสวนเสีย (ภาพที่ 3.2-1) ใหสามารถ
สื่อสารและสืบคนสารสนเทศ และรับการสนับสนุนจากคณะฯ เชน มีจุดบริการครบวงจร
สำหรับนักศึกษา และมีศูนยประสานงานเพื่อตอบสนองลูกคาดานการวิจัยและบริการวิชาการ
มี การสื ่ อสารผ านช องทาง website สื ่ อสั งคมออนไลน และการบริ การ การดำเนิ น การ
ดังกลาวอาจชวยสงเสริมความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นที่มีตอคณะฯ
 ก3
คณะฯ เริ่มที่แนวทางที่เปนระบบในการจัดการกับขอรองเรียนของผูเรียน ลูกคากลุมอื่น โดย
กำหนดผูรับผิดชอบในการรับฟง การรายงานคณะกรรมการจัดการขอรองเรียน การจัดลำดับ
ความสำคัญและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแกไข การติดตามผล มีระบบประเมิน
ความพึงพอใจตอการจัดการผาน QR Code ระบบอุทธรณ คณะกรรมการวิเคราะหสาเหตุ
เพื่อนำไปปรับปรุงแกไขปองกันไมใหเกิดซ้ำ การดำเนินการอยางเปนระบบจะชวยใหสามารถ
สรางความสัมพันธ สามารถรักษากับผูเรียนและลูกคากลุมอื่นไว
 ข1
คณะฯ เริ่มมีแนวทางการจัดการในการคนหาความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความ
ผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น โดยใชวิธีการที่แตกตางกัน เชน ใชแบบสอบถามความพึง
พอใจที่แบงเปนการใหบริการแตละดาน ประเมินความไมพึงพอใจโดยสัมภาษณตัวแทน
นักศึกษาแตละหลักสูตร ตัวแทนกลุมผูรับบริการวิจัยและบริการวิชาการ และประเมินความ
ผูกพันโดยใชแบบสอบถาม การแนะนำ บอกตอ การมีแนวทางดังกลาวอาจเอื้อใหคณะฯ
สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาไดดีขึ้น
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
 ก1
ไมชัดเจนวาคณะฯ มีวิธีการที่เปนระบบในการสรางและจัดการความสัมพันธกับผูเรียนและ
ลูกคากลุ มอื ่น เชน ไมชัดเจนว าในการจั ด กิจ กรรมต าง ๆ มีที่มาอยางไร นั้น ไมพบการ
วิเคราะหเพื่อกำหนดกระบวนการที่ตองดำเนินการเพื่อความครอบคลุมของกลุมเปาหมายใน
การสรางความสัมพันธ ไมพบแนวทางการจัดการความสัมพันธกับลูกคาที่ครอบคลุมถึงลูกคา
พันธกิจวิจัย และ บริการวิชาการ รวมถึงไมชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดผูรับผิดชอบ การ
ประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการดังกลาว การมีแนวทางที่เปนระบบในเรื่องดังกลาว
อาจสงเสริมประสิทธิภาพการสรางความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
ไมชัดเจนคณะฯ มีวิธีการชวยใหผูเรียนและลูกคากลุมอื่นเขาถึงและสืบคนสารสนเทศอยาง
 ก2
เป น ระบบ ในเรื ่ อ งกำหนดผู  ร ั บ ผิ ด ชอบ วิ เ คราะห แ ละจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ ติ ด ตาม
ประเมินผลและปรับปรุง พบเพียงชองทางและวิธีการในการสืบคน
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 ก3

 ข1

ไมชัดเจนวาคณะฯ มีแนวทางที่เปนระบบในการจัดการขอรองเรียน ไมชัดเจนวาแนวทางการ
จัดการขอรองเรียนของคณะฯ ไดมีการแยกแยะกลุมจากผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ๆ หรือไม
อยางไร คณะฯ ไดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแนวทางการจัดการขอรองเรียน
ในระดับตาง ๆ หรือไม เชน ไมพบเกณฑหรือแนวทางในการคัดกรองหรือจำแนกประเภท
ของขอรองเรียน ขั้นตอนและกรอบเวลาที่ชัดเจนในการจัดการขอรองเรียน การประเมิน
ประสิทธิผลของชองทางรับเรื่องรองเรียน ไมพบแนวทางการจัดการรวบรวม วิเคราะห และ
ค น หาต น เหตุ ของข อร องเรี ย นและการกำจั ด สาเหตุ ต  าง ๆ ไม พบแนวทางการจั ด ลำดั บ
ความสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ และกระบวนการถายทอดสู การ
ปฏิบัติทั่วทั้งคณะฯ การดำเนินการอยางเปนระบบในการจัดการขอรองเรียนจะชวยลดความ
ไมพึงพอใจและเรียกคืนความเชื่อมั่น ตลอดจนเสริมสรางความผูกพันของลูกคาและผูมีสวนได
สวนเสียที่มีตอคณะฯ
ไมชัดเจนวาคณะฯ มีการทบทวนเพื่อใหเกิดความเปนระบบในการคนหาความพึงพอใจและ
ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ในทุกดานตามพันธกิจ ไดแก ดานการเรียนการ
สอน ดานวิจัย ดานบริการวิชาการ รวมถึงวิธีการในการคนหาปจจัยความผูกพัน ที่จะนำไป
สรางความผูกพันในอนาคต เชน ไมชัดเจนเกี่ยวกับชวงเวลา ความถี่ ผูรับผิดชอบในการ
ดำเนินการและการวิเคราะห หากมีการดำเนินการที่เปนระบบและครอบคลุมอาจชวยให
คณะฯ มีสารสนเทศที่สำคัญเพื่อปรับปรุง ซึ่งอาจสงเสริมความผูกพันของผูเรียนและลูกคา
กลุมตาง ๆ ที่มีตอคณะฯ

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดำเนินการของสถาบัน ระดับการประเมิน (band) = 2
คะแนนประเมิน 15
STRENGTHS
คณะฯ เริ่มมีแนวคิดในการดำเนินการที่เปนระบบ ในการวัดและติดตามสารสนเทศของการ
 ก1
ปฏิบัติงานประจำวันและการดำเนินการโดยรวมของคณะฯ โดยมีผูรับผิดชอบ รอบเวลา
วิ เ คราะห แ ละจั ด ทำสารสนเทศ มี ข ั ้ น ตอนในการเลื อ กตั ว วั ด โดยใช Decision Tree
ประกอบดวย ตัววัดดานการเงินและตลาด พันธกิจ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
กระบวนการทำงาน ความตองการและความคาดหวังของผูเรียน ลูกคา และผูมีสวนไดสวน
เสียที่สำคัญ กระบวนการดังกลาวอาจชวยใหคณะฯ สามารถกำกับติดตามและปรับปรุงผล
การดำเนินงานไปสูเปาหมายที่ตองการได
คณะฯ เริ่มมีแนวทางที่เปนระบบในการเลือกสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเพื่อการนำมาใช
 ก2
โดยพิจารณาเลือกตัววัดผลที่มีผลกระทบตออันดับการแขงขัน ตามพันธกิจทั้ง 3 ดาน และ
เลือกคูเทียบที่เปนคูแขงประเด็นการตลาด ผลงานการวิจัย และรายไดจากการบริการ การมี

15

 ข

กระบวนการดังกลาวจะชวยใหคณะฯ สามารถพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อกาวสูการ
เปนผูนำตามพันธกิจตาง ๆ
คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการทบทวนผลการดำเนินการและขีดความสามารถ (ภาพที่ 4.1-3)
โดยกำหนดผูทบทวน รูปแบบและวิธีการทบทวน การเปรียบเทียบผลกับคูเทียบ วิธีการ
วิ เ คราะห ความถี ่ ในการทบทวน และประเภทตั ว วั ด ผลการดำเนิ น การซึ ่ งเลื อกผลการ
ดำเนินการ การเงิน การบรรลุผลตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ รวมกับ
การวิเคราะหสาเหตุและแนวทางในการแกไขปญหา การดำเนินการดังกลาวอยางเปนระบบ
อาจช ว ยให ค ณะฯ ได ใ ช ข  อ มู ล จริ ง ช ว ยการตั ด สิ น ใจ สามารถปรั บ ปรุ ง งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ใหบรรลุความสำเร็จของพันธกิจ

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
ไมชัดเจนวาการเลือกตัววัดติดตามขอมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงานประจำวันในบาง
 ก1
ระดับ มีความสอดคลองระหวางบริบทรูปแบบของกระบวนการและผลลัพธ เชน การเลือก
กลุ  มตั ว วั ด ประจำวั น ที ่ ให ต ั ว อย างเป น CREATIVE ENGINEER ของบั ณฑิ ต จำนวนรั บ
นักศึกษาจำนวนโครงการบริการวิชาการที่สงมอบตามสัญญา ความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ไมชัดเจนวาแนวทางติดตามขอมูลและสารสนเทศ
ของการปฏิบัติงานประจำวัน ไดกำหนดผูรับผิดชอบ กำหนดระยะเวลา ความถี่ ครอบคลุ ม
ตัวชี้วัดใด ตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของคณะฯ แนวทางการกำหนดตัววัด
ที่ชัดเจนสอดคลองนาจะชวยใหประเมินและสะทอนความสำเร็จ ไดอยางตรงวัตถุประสงค
ไมชัดเจนวาแนวทางการจัดการเพื่อใหเกิดความคลองตัวของการวัดผล มีความเปนระบบ
 ก3
และมี ป ระสิ ทธิ ผ ล สามารถทำให คณะฯ ปรั บ ตั ว ได ทั น ต อป จ จั ย ความเปลี ่ ย นแปลงทั้ ง
ภายนอกและภายใน เชน ไมชัดเจนถึงแนวทางการติดตามสถานการณภายในและภายนอก
การดำเนินการเชิงรุกในการจัดเก็บ ติดตาม การวิเคราะหขอมูลตามสถานการณ ความถี่ใน
การทบทวนตัวชี้วัดและผลการดำเนินการ การปรับปรุงหรือเพิ่มตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการในกรณีที่จำเปน การใชผลของทบทวนเพื่อใชในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ไมพบ
แนวทางการเปลี่ยนแปลง ตัววัดความสำเร็จที่รวดเร็วที่สงเสริมใหคณะฯ แขงขันได การมี
แนวทางที่เปนระบบในเรื่องดังกลาวจะสรางความมั่นใจวาระบบการวัดผลการดำเนินการ
ของคณะฯ สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ไมชัดเจนวาการดำเนินการของคณะฯ การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรม
 ค2
มีความเปนระบบและมีประสิทธิผล เชน ไมพบการระบุประเด็นที่ติดตามผลจากการทบทวน
ของคณะฯ การกำหนดประเด็นที่เปนโอกาสสรางนวัตกรรม การพิจารณาปจจัยที่สนับสนุน
การกำหนดสถานะความเสี่ยง และการจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนความสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และ SA/ SO การจัดการที่เปนระบบอาจชวยสงเสริมความสำเร็จของ
โอกาสในการสรางนวัตกรรม
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4.2 การจั ดการสารสนเทศ และการจัด การความรู ระดั บการประเมิ น (band) = 2 คะแนน
ประเมิน 20
STRENGTHS
คณะฯ มีแนวทางการดำเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพขอมูลสารสนเทศ ใหถูกตอง เชื่อถือได
 ก1
และเปนปจจุบัน โดยจัดทำขอมูลสารสนเทศใหอยูในมาตรฐานและเปนรูปแบบเดียวกัน
เพื่อใหสามารถใชเปรียบเทียบและ Track ขอมูลยอนกลับได ใช Cross Check ตรวจสอบ
โดยผูรับผิดชอบกอนการรับรอง ระบุชื่อผูบันทึกขอมูลและเจาของขอมูล ตรวจสอบการ
บันทึก การนำขอมูลไปใช กำหนดชั้นความลับและสิทธิ์การเขาถึงขอมูล ใชระบบยืนยัน
ตั ว บุ คคลก อนแก ไ ข/ใช งานระบบฐานข อมู ล ต า ง ๆ ระบุ ว ั น ที ่ อั พเดท กำหนดรอบการ
ตรวจสอบกอนถึงเวลานำไปใชงาน การดำเนินการดังกลาวจะชวยใหขอมูลและสารสนเทศมี
คุณภาพและสนับสนุนความสำเร็จของการดำเนินการตามพันธกิจตาง ๆ ของคณะฯ
คณะฯ เริ่มมีวิธีการที่ทำใหขอมูลและสารสนเทศของคณะฯ มีความพรอมใชงาน มีผูบริหาร
 ก2
ระดับรองคณบดีฝายพัฒนาคณะฯ รับผิดชอบ ใชขอมูลนำเขาจากจากการสำรวจความ
ตองการของบุคลากร ผูเรียน ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย จัดประเภทและระดับการเขาถึง
ข อ มู ล และสารสนเทศ ออกแบบวิ ธ ี ก ารแสดงผลข อ มู ล โดยใช ห ลั ก การ User-friendly
Interface มีการประเมินความพึงพอใจดานความพรอมใชงาน ความเชื่อถือไดและความงาย
ในการใชงานทุกป การมีกระบวนการที่เปนระบบดังกลาวชวยตอบสนองตอความตองการ
ของผูรับบริการดานทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก
คณะฯ เริ่มมีแนวทางและระบบในการจัดการความรู เชน มีคณะกรรมการกำกับดูแล มีการ
 ข1
กำหนดประเด็นความรูที่สำคัญ มีการรวบรวม จัดเก็บ สื่อสารประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรู
และนำองคความรูไปใชประโยชน กำหนดการเรียนรูฝงลึกในวิธีการปฏิบัติงานตามคานิ ยม
Excellence Driven และ Value Delivery การจั ดการความรู  ที ่ เป นระบบอาจช วยให คณะฯ
เพิม่ พูนสินทรัพยทางความรูและเพิ่มประสิทธิผลในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
ไมพบหลักฐานที่แสดงวาแนวทางการทำใหขอมูลและสารสนเทศของสถาบัน มีความพรอม
 ก2
ใช มีประสิทธิภาพครอบคลุมกลุมผูใชอยางทั่วถึง โดยเฉพาะสำหรับผูสงมอบ คูความรวมมือ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ การมีกระบวนการที่เปนระบบดังกลาวชวยตอบสนองตอ
ความตองการของผูรับบริการและสงเสริมการบรรลุความสำเร็จของพันธกิจ
ไมพบหลักฐานสนับสนุนวาคณะฯ ไดทบทวนและประเมินประสิทธิผลแนวทางการจัดการ
 ข1
ความรูที่คณะฯ ใชผานคณะกรรมการจัดการองคความรูเปนขั้นตอน ที่จะนำไปสูการการ
สรางความรู พัฒนางานประจำ และตอยอดไปสูการสรางนวัตกรรมใหมที่สอดคลองกับ
บริบททางกลยุทธของคณะฯ การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดความไดเปรียบในการ
แขงขันและความยั่งยืนสำหรับคณะฯ
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ไมพบหลักฐานสนับสนุนประสิทธิผลของแนวทางการทำใหเกิดการเรียนรูระดับคณะฯ เชน
การเรี ย นรู  ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น ได จ ากการวิ จ ั ย และพั ฒ นา จากการประเมิ น และการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ การที่บุคลากรและผู มีสว นไดสว นเสี ยเรี ยนรู แบงปน แนวปฏิบั ติ และการ
เปรียบเทียบเพื่อใหเกิดประสิทธิผล การเรียนรูกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันและ
ความยั่งยืนของคณะฯ ไมชัดเจนถึงแนวทางที่เปนระบบในการสรางการเรียนรูระดับสถาบัน
โดยยังไมเห็นแนวทางที่คณะฯ ใชองคความรูและทรัพยากร เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ฝงลึกเขา
ไปในวิธีการปฏิบัติงานของสถาบัน การทำใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ งาน
ประจำวัน การแบงปนความรูทั่วทั้งคณะฯ หากมีการดำเนินการดังกลาวจะชวยใหคณะฯ
มีองคความรูในการปรับปรุงผลการดำเนินการตามพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 5 บุคลากร
5.1 สภาวะแวดลอมดานบุคลากร ระดับการประเมิน (band) = 2 คะแนนประเมิน 15
STRENGTHS
คณะฯ เริ ่ มมี แนวคิ ด และแนวทางในการประเมิ น ด านขี ด ความสามารถและอั ต รากำลั ง
 ก1
บุคลากรสายวิชาการ และ เจาหนาที่สายสนับสนุน อยูบนพื้นฐานของกระบวนการที่กำหนด
หนาที่งาน ความสามารถที่สอดคลองกับเปาหมาย MVV คุณวุฒิและประสบการณ ทักษะ
ทัศนคติในการทำงาน ฯลฯ ทักษะความสามารถที่จ ะต องพัฒนาเพิ่มเติม การเสริมดวย
อาจารย พ ิ เ ศษ กำหนดจำนวนอาจารย ตามที่ อว. และสภาวิ ช าชี พ กำหนด มี ก ารทำ
แผนพัฒนาทักษะ ติดตามผลการพัฒนา 2 ครั้งตอป
คณะฯ เริ่มมีแนวทางการดำเนินการอยางเปนระบบในการวาจางและดูแลบุคลากรใหม โดย
 ก2
ใช ก ำหนดคุ ณ สมบั ต ิ ความเชี ่ ย วชาญที ่ ต  อ งการ ความหลากหลายของสถาบั น ที ่ จ บ
ความสามารถอื่นที่สนับสนุนบริบทของคณะฯ ใชขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการ
ทดสอบทัศนคติที่เชื่อมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม คณะฯใชระบบ “พี่เลี้ยง” เพื่อดูแล
ถายทอดงานและวัฒนธรรมคณะฯ ในชวงทดลองงาน กำหนดเกณฑการประเมินผลการ
ทำงานประสิทธิผลของงาน และทัศนคติและความเขากับวัฒนธรรมคณะฯ
คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการจัดการใหสถานที่ทำงานมีสภาวะแวดลอมเหมาะสมกับการ
 ข1
ทำงานของบุคลากร โดยกำหนดเปนประเด็น ไดแก ดานสุขภาวะ มีแนวทางในสภาวการณ
ปกติ และโรคระบาด การรักษาความสะอาด การรักษาระยะหาง การกำจัดยุง ดานความ
ปลอดภัยของสถานที่ โดยการใชระบบ รปภ. กลอง และการเตรียมพรอมสำหรับอุปกรณ
ป องกั น อั คคี ภ ั ย มี ความสะดวกในการเข าทำงานของบุ คลากรบริ เ วณคณะฯ เป น แบบ
อารยสถาปตย (Universal Design) รองรับผูพิการ มีระบบพรอมใหบุคลากรทำงานจาก
บาน และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน การดำเนินการดังกลาวอาจเอื้อใหบุคลากร
มีผลการดำเนินการที่ดีขึ้น
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
ไมพบหลักฐานสนับสนุนวาคณะฯ ไดมีการจัดการอยางเปนระบบในการประเมินขีดความ
 ก1
สามารถที่ตองการและ ประเมิน ทบทวนอัตรากำลังจำเปนตองมีในกรณีที่คณะขยายสาขา
ความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความทาทายทางกลยุทธ การเสริมสรางความไดเปรียบทางกล
ยุทธ และความเปลี่ยนแปลงที่เขามากระทบคณะฯ เชน การพัฒนานวัตกรรม การทบทวน
ใหเกิดกระบวนการที่เปนระบบดังกลาว อาจชวยใหมีขีดความสามารถที่เพียงพอในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธของคณะฯ ไปสูวิสัยทัศน
ไมพบหลักฐานที ่สนับสนุ นวาการที ่คณะฯ ใชแนวทางการจั ด การการเปลี่ย นแปลงด าน
 ก3
บุคลากรใน 3 ประเด็น (ภาพที่ 5.1-1) มีความเปนระบบและมีป ระสิ ทธิผล เชน ไม พบ
เปาประสงคของการวิเคราะหคาดการณการเปลี่ยนแปลงของตลาด ที่ทำใหเกิดการลด
จำนวน การเพิ่มจำนวน และการเตรียมบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางคณะฯ
และระบบงาน แนวทางการจัดการที่สอดคลองกับบริบทคณะฯ ความชัดเจนอาจจะทำให
คณะฯ การเตรียมพรอมปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงไดอยางตรงเปา ลดผลกระทบ
และสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง
ไมพบหลักฐานที่สนับสนุนวาคณะฯ ไดมีการดำเนินการติดตามประเมินประสิทธิผลของการ
 ข1
จัดการเพื่อปรับปรุงสรางสภาพแวดลอมดานบุคลากรที่เกื้อหนุน เชน ไมพบการคนหาปจจัย
นำเขาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เปนที่ตองการเพื่อประกอบการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญ
การกำหนดผูรับผิดชอบในแตละดาน การติดตามประสิทธิผลของแผนหรือกิจกรรม ไมพบ
แนวทางสนับสนุนบุคลากรในดานการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก การใหคำปรึกษา และ
ความชวยเหลืออื่น ๆ ความยืดหยุนในการทำงาน การเขาถึงการสนับสนุนของแตละกลุม
การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการตามสถานการณ การดำเนินการดังกลาวอาจชวยใหการ
ดำเนินการตามพันธกิจคณะมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
5.2 ความผูกพันของบุคลากร ระดับการประเมิน (band) = 2 คะแนนประเมิน 15
STRENGTHS
คณะฯ เริ่มมีแนวทางคนหากำหนดปจจัยสำคัญที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรโดยการ
 ก1
ทำแบบสอบถามสำรวจเปนประจำทุกป ใชแนวทางที่เปนที่ยอมรับ (เชน 17 Key Drivers
of Aon Hewitt) และ แยกวิเคราะหตามลักษณะกลุมยอยของบุคลากร นอกจากนี้ คณะฯ
มีการประเมินความผูกพันทั้งแบบทางการและไมเปนทางการทุกป โดยทำแบบสอบถามทั้ง
อาจารยและเจาหนาที่ ใชเครื่องมือ เชน POS, 3S วิเคราะหผลโดยแยกบุคลากรเปนกลุม
ยอยในลักษณะตาง ๆ และแยกตามชวงอายุ แลวนำขอมูลเขาที่ประชุมคณะทำงานบริหาร
การมีแนวทางดังกลาวอาจชวยใหมีสารสนเทศที่ใชในการจัดการเพื่อสงเสริมความผูกพัน
ของบุคลากร
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 ค4

คณะฯ เริ ่ ม มี แ นวทางที ่ เ ป น ระบบในวิ ธ ี ก ารจั ด การความก า วหน า ในอาชี พ การงานที่
ครอบคลุมกลุมบุคลากรทั้งอาจารย เจาหนาที่ และสายงานบริหาร โดยมีเสนทางและเกณฑ
เงื ่ อนไขให เ ลื อก และคณะฯ มี มาตรการสนั บ สนุ น ที ่ ห ลากหลายในแตล ะเส น ทาง การ
ดำเนินการดังกลาว อาจเอื้อใหบุคลากรมีผลการดำเนินการที่ดีขึ้น

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
ไมชัดเจนวาคณะฯ ไดดำเนินการทบทวน ประเมินประสิทธิภาพวิธีการกำหนดปจจัยสำคัญที่
 ก1
สงผลตอความผูกพันของบุคลากรแตละประเภทเพื่อใหเกิดความเปนระบบ มีประสิทธิผล
และมีความสอดคลอง เชน ทบทวนวิธีการดำเนินการ ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ ปจจัยความ
ผูกพันตามเครื่องมือที่เลือกใช วิธีการและผลการวิเคราะห และการบริหารจัดการตามกลุม
การกำหนดแนวทางชัดเจน จะชวยใหสามารถดำเนินการอยางมีประสิทธิผลและสรางความ
ผูกพันของบุคลากรไดอยางเหมาะสมเพื่อความสำเร็จในปจจุบันและอนาคต
ไมชัดเจนวาคณะฯ ไดทบทวนและประเมินประสิทธิผลระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน
 ค1
ของบุคลากรสนับสนุนใหเกิดการทำงานที่ใหผลการดำเนินการที่ดีเพื่อใหมั่นใจวามีความ
สอดคลองหรือไมอยางไร เชน การทบทวนแนวทางระบบตัวชี้วัดถอดมาจากเปาหมายของ
คณะฯ มีการเชื ่ อมโยงของ KPI โดยถ ายทอดงาน (Cascade) ลงมาตามลำดั บ ชั ้ น จาก
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ เพื่อกำหนดหนาที่งาน และ กับการประเมิน KPI ของ
บุคลากร การใหคะแนนผลงาน คาน้ำหนักตามผลตอเปาหมายหลักของคณะฯ เพื่อไดรับ
ผลตอบแทน การยกยองชมเชย ไดรับรางวัล หรือไดรับการประกาศเกียรติคุณ จะทำใหเกิด
การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งบุคลากรทำงานอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของลูกคาและ
ความสำเร็จของคณะฯ การติดตามประเมินจะชวยใหคณะฯ สามารถการดำเนินการใน
ทิศทางที่เหมาะสมกับบริบทของคณะฯ
 ค2, 3 ไมชัดเจนวาแนวทางการดำเนินการของระบบการเรียนรูและการพัฒนาสนับสนุนความ
ตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรและความจำเปนของสถาบันมีความเปนระบบและมี
ประสิทธิผล เชน ในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรมีการคำนึงถึงการบรรลุแผนปฏิบัติ
การของคณะฯ อยางไร ไมพบตัวชี้วัดความสำเร็จ แนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับกลุม
และบริบทของคณะฯ นอกจากนี้ ไมพบการมีสวนรวม ความยืดหยุน นวัตกรรม การแบงปน
ความรูและทักษะ ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของคณะฯ การมุงเนนผูเรียน และการ
ตอบสนองอยางรวดเร็วตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป การมีแนวทางที่เปนระบบในเรื่อง
ดังกลาวอาจสนับสนุนความสำเร็จตามพันธกิจของคณะฯ

20
หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทำงาน ระดับการประเมิน (band) = 2 คะแนนประเมิน 20
STRENGTHS
คณะฯ เริ่มมีแนวทาง และขั้นตอนในการออกแบบการจัดทำขอกำหนดของการจัดการศึกษา
 ก1
วิจัย บริการ (ภาพที่ 6.1-1) โดยกำหนดขอมูลนำเขาในแตละดาน ทั้งปจจัยภายในและภายนอก
กฎระเบียบ บริบทของมหาวิทยาลัยและคณะฯ รวมทั้งขอมูลจากผูเรียนลูกคา การดำเนินการ
ดังกลาวอาจเอื้อตอความสำเร็จของการจัดการกระบวนการที่สำคัญ
คณะฯ มีการกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญ สอดคลองตามระบบงาน 4 ระบบ คือ การ
 ก2
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ การบริหารจัดการ โดยกำหนดกระบวนการที่
สำคัญ ภาพ 6.1-2 การดำเนินการดังกลาวอาจสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและบริ การที่
ตอบสนองความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะฯ เริ ่ ม มี ก ระบวนการและแนวคิ ด ในการออกแบบกระบวนการทำงานหลั ก และ
 ก3
กระบวนการสนับสนุนโดยคำนึงถึงการใหบริการในดานผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการ
วิชาการ และกำหนดใหมีชื่อกระบวนการทำงานที่สำคัญ ขอกำหนดที่สำคัญ ตัววัดผลการ
ดำเนินการ ผูรับการสงมอบ ผูรับผิดชอบติดตาม พิจารณาความตองการของผูเรียนและ
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ กฎระเบียบ มาตรฐาน และขอกำหนดที่เกี่ยวของ
(ภาพที่ 6.1-1, 6.1-2) การมีกระบวนการดังกลาวจะชวยสนั บสนุน ความสำเร็จ ของการ
ดำเนินการตามพันธกิจของคณะฯ
คณะฯ เริ่มมีแนวทางการสรางนวัตกรรมอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยพิจารณาโอกาสใน
 ง
การสรางนวัตกรรมผานกระบวนการออกแบบกลยุทธ การวิเคราะห Gap Analysis ผลการ
ดำเนินงาน วิเคราะหความตองการของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น เพื่อพัฒนาไปสู Intelligent
Risks และเหตุการณที่เหนือการคาดการณ พิจารณาวาโอกาสใดที่สามารถนำมาพัฒนาเปน
Intelligent Risks และสามารถสงมอบคุณคาใหกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น (ภาพที่ 6.1-4)
การมีกระบวนการดังกลาวอาจชวยใหคณะฯ สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดาน
การจัดการนวัตกรรมการบริการ ใหสอดคลองกับพันธกิจและตรงกับความตองการของ
ผูเรียนและรับบริการ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
ไมพบการทบทวนแนวทางและประเมินประสิทธิผลของการออกแบบกระบวนการทำงานที่
 ก3
สำคัญ ที่จะเกิดคุณคาในการสงมอบ ตามที่คณะฯ ตองการ เพื่อใหมีความสอดคล องกับ
บริบทและกระบวนการที่เกี่ยวของ เชน การใชขอกำหนดที่สำคัญ ในจัดการเรียนการสอน
กระบวนการพั ฒ นาทั กษะของนั กศึ กษา ไม พบการใช ความคาดหวั งความต องการของ
นั ก ศึ ก ษา การใช เ กณฑ AUNQA และ OBE การเลื อ กตั ว ชี ้ ว ั ด กระบวนการที ่ ส ะท อ น
ความสำเร็จที่ชัดเจน ทั้ง leading และ lagging indicators การดำเนินการทบทวนและ
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ปรับปรุงที่เปนระบบอาจชวยใหสามารถแกไขความบกพรองและสะทอนความสำเร็จของ
กระบวนการตามลำดับ
ไม ช ั ด เจนว าคณะฯ ได ด ำเนิ น การอย างเป น ระบบและสอดคล อ งในการทำให มั ่ น ใจว า
กระบวนการเปนไปตามขอกำหนดที่สำคัญ เชน ไมชัดเจนวามีการนำแนวทางไปถายทอด
เพื่อนำไปปฏิบัติอยางไร ไมพบผูรับผิดชอบและกลไกการติดตามตัวชี้วัดที่เปน leading
indicator มีการนำผลการติดตามตัวชี้วัดมาวิเคราะห ทบทวนและปรับปรุงอยางไร การ
กำหนดจุดวิกฤติและการจัดการในกระบวนการเพื่อวัดและสังเกตการณ เพื่อลดปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนไปจากผลการดำเนินการที่คาดหวังฯ การมีระบบและกลไกที่ชัดเจน
อาจชวยสงเสริมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกำหนดที่สำคัญซึ่งจะเสริมสรางความเชื่อมั่น
แกผูเรียน ลูกคากลุมอื่นและผูมีสวนไดสวนเสีย
ไม ช ั ด เจนว า คณะฯ ดำเนิ น การอย า งเป น ระบบในการการจั ด การเครื อ ข า ยอุ ป ทาน
นอกเหนื อ จาก การกำหนดเครื อ ข า ยอุ ป ทานของคณะ ทั ้ ง 3 ประเภท (ซึ ่ ง ขาดความ
สอดคลองกับ OP) (ภาพที่ 6.1-3) นอกจากพิจารณาจากกิจกรรมที่ดำเนินรวมกับ คณะฯ
เชน ไมพบการระบุ supplier กลุมที่สำคัญเพื่อการจัดการผลิตภัณฑและบริการ มีมาตรฐาน
ความคาดหวั งที ่ ต องการเพื่ อตอบสนองในด านใด มีแนวทางการคัด เลื อกกำหนดตั ว วั ด
ประเมินความสำเร็จอยางไร และแนวทางการจัดการหากเครือขายของคณะฯ ไมสามารถ
ตอบสนองได ความชัดเจนในการจัดหาผลิตภัณฑและบริการ อาจจะชวยลดผลกระทบตอ
การดำเนินการของคณะฯ

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ระดับการประเมิน (band) = 2 คะแนนประเมิน 15
STRENGTHS
คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการติดตามประสิทธิผลของปฏิบัติการ โดยกำหนดตัวชี้วัด Lagging
 ก
Indicators ที ่ ส ะท อ นถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการ (ภาพที่ 6.1-2) กำหนดให ทุ ก
กระบวนการมีการตรวจสอบการทำงานแบบ Self-inspection กำหนดผูรับผิดชอบ ขั้นตอน
ของแตละกระบวนการ มีการตรวจสอบ มีการหามาตรการปองกันการผิดพลาดซ้ำ การ
ดำเนินการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อาจเอื้อใหคณะฯ ตอบสนองความทาทาย
เชิงกลยุทธ
คณะฯ เริ่มดำเนินการเพื่อใหขอมูลและสารสนเทศที่ออนไหว และสินทรัพยที่สำคัญ มีความ
 ข
ปลอดภัยและมีการปองกันภัยบนโลกไซเบอร โดยกำหนดขอมูลออนไหวและการจำกัดการ
เขาถึง และการผานระบบโดย อาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ มีการชี้แจงให
บุคลากรใหมทราบและเขาใจถึงบทบาทของบุคลากรในการเขาถึงและนำขอมูลไปใช การมี
แนวทางดังกลาวอาจเอื้อใหผูเกี่ยวของที่สำคัญมั่นใจในความปลอดภัยของขอมูลในระบบ
เครือขาย
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คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการดูแลใหมีสภาพแวดลอมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัย เชน มีการ
วิเคราะหความเสี่ยงที่จะเกิดความไมปลอดภัยในเรื่องตาง ๆ การวิเคราะหหาสาเหตุของ
ความไมปลอดภัย การจัดทำแผนปองกันและวิธีแกไข การดำเนินการเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุง การดำเนินการที ่เปนระบบในเรื ่ องดั งกล าวอาจสร างความมั ่น ใจแกทุ กฝ ายที่
เกี่ยวของในความปลอดภัยและการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
ไมชัดเจนวาคณะฯ ดำเนินการอยางเปนระบบอยางไรในการจัดการตนทุน ซึ่งระบุวาตองมี
 ก1
ความคุมคาของการใชทรัพยากรและงบประมาณ โดยไมกระทบตอคุณภาพและการสงงาน
และพันธกิจ และเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ เชน ไมพบการระบุกระบวนการสำคัญที่
กำกับติดตาม ผูรับผิดชอบ แนวทางการจัดการ วิเคราะห ทบทวน ปรับปรุง ไมพบตัวชี้วัด
ดานการควบคุมตนทุน หากมีการดำเนินการอยางเปนระบบในเรื่องดังกลาวอาจชวยสงเสริม
ความสามารถในการแขงขันของคณะฯ
ไมชัดเจนวาคณะฯ ดำเนินการทบทวนใหเกิดความเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพื่ อให
 ข
ขอมูลและสารสนเทศที่ออนไหว และสินทรัพยที่สำคัญ มีความปลอดภัยและมีการปองกัน
ภัยบนโลกไซเบอร นอกเหนือจากการกำหนดขอมูลออนไหวและระดับการเขาถึง เชน ไมพบ
การทบทวนการบริหารความเสี่ยงดาน cyber security กระบวนการทำงานที่เกี่ยวของ
กระบวนการสนับสนุน และนวัตกรรม ไมพบการประเมินประสิทธิภาพกลไกการปองกันที่ใช
ดำเนินการ การตรวจจับ การแกไข และการทำความเขาใจกับผูเกี่ยวของ ความชัดเจนใน
เรื่องดังกลาวอาจจะชวยปองกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
ไมพบหลักฐานสนับสนุนในรายงาน ที่แสดงวาคณะฯ ดำเนินการอยางเปนระบบในการ
 ค2
เตรียมพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และมีการดำเนินการแผนบริหารความตอเนื่อง
สถาวะการณวิกฤติอยางไร เชน ไมพบการระบุประเด็นของภัยพิบั ติที่ อาจกระทบการ
ดำเนินการของคณะฯ การวิเคราะหความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติและเหตุรายตาง ๆ แผน
และกลไกการปฏิ บัต ิการที่จ ำเป นในการป องกันที่เ ปนระบบ การสื่อสารถายทอดไปยั ง
ผูเกี่ยวของ ความพรอมของเครือขายอุปทานและผูรับผิดชอบดำเนินการ การดำเนินการ
อยางเปนระบบอาจชวยเพิ่มพูนความมั่นใจของบุคลากร ผูเรียน ลูกคากลุมอื่นและผูมีสวนได
สวนเสีย ชวยใหจัดการเรียนการสอน ใหบริการวิจัยและบริการวิชาการตอไปได
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการที่ตอบสนองตอลูกคากลุมอื่น และดาน
กระบวนการ ระดับการประเมิน (band) = 2 คะแนนประเมิน 15
STRENGTHS
คณะฯ แสดงผลลัพธดีกวาปที่ผานมา ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตในภาคอุตสาหกรรมระดับ
 ก
ปริญญาตรี แนวโนมสม่ำเสมอตอเนื่อง ในดานความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียน
การเรียนการสอนในระดับบัณฑิต ศึกษา รอยละของผูเรียนที่บรรลุผลการเรียนรู ต ามที่
คาดหวังของหลักสูตร การสงมอบงานบริการวิชาการตามกำหนดระยะเวลาของโครงการ
หลักสูตรที่ผานองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑ สป.อว. จำนวนขอรองเรียนผานชองทางตาง ๆ
ผลลัพธที่ดีดังกลาว อาจสะทอนการดำเนินงานที่ดีดานการจัดการศึกษา
คณะฯ แสดงผลลัพธที่ดี หรือ สม่ำเสมอในดานความพรอมใชจุดติดตั้งอุปกรณป อ งกัน
 ข2
อัคคีภัย การเกิดอุบัติเหตุภายในคณะฯ ที่เกิดจากการทำงานและการเรียนการสอน
คณะฯ แสดงผลลัพธสูงกวาปที่ผานมา ในจำนวน Active MOU ที่ทำรวมกับโรงเรียนมัธยม
 ค
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
ไมพบการรายงานผลลัพธ ความตองการและความคาดหวังของผูเรียนและลูกคากลุ มอื่น
 ก
ตามที่ระบุไวในโครงรางคณะฯ ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมที่
สอดคลองกับ PLO อยางนอย 1 กิจกรรม รายไดจากการเปดสอน Short Course ที่เพิ่มขึ้น
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนตอโครงการวิจัยที่จัดสงขอเสนอ การใชจายงบประมาณเงินรายได
เที ย บกั บ แผนงบประมาณที ่ ต ั ้ ง ไว เงิ น เดื อ นของผู  ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการวิจัยที่ไดรับทุนตอโครงการวิจัยที่จัดสงขอเสนอ
การขาดการรายงานผลดังกลาวอาจเปนอุปสรรคตอการประสบความสำเร็จตามกลยุทธของ
คณะฯ
คณะฯ รายงานผลลัพธต่ำกวาปที่ผ านมา ไดแก บัณฑิตในระดับปริญญาตรี ที่ ไดงานใน
 ก
ภาคอุตสาหกรรมโครงการวิจัยที่ดำเนินการแลวเสร็จตามเวลา คณะฯ รายงานผลลัพธ
แนวโนมที่ไมดี ไมสม่ำเสมอหรือลดลงจากปที่ผานมา ไดแก ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตใน
ภาคอุตสาหกรรมระดับบัณฑิตศึกษา อัตราการลาออกของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โครงการวิจัย
ที่ทำรวมกับภาคอุตสาหกรรม งบประมาณที่ไดรับในการทำวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา จำนวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลทางดานวิชาการหรือวิชาชีพจากการประกวด
แขงขัน รายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การ
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พิจารณากระบวนการเพื่อปรับปรุงผลลัพธในเรื่องดังกลาวอาจชวยชวยใหคณะฯ สามารถ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงได
ไมพบการแสดงผลลัพธที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ เชน
ขั้นตอน ผลิตภาพ ไมพบการรายงานดานความปลอดภัย เชน ความเสี่ยงในการเกิดไฟฟา
ลัดวงจร การจัดการแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะการณวิกฤติ คณะฯ รายงานผลลัพธ
ไมดีเทียบกับปที่ผานมา หรือมีแนวโนมไมดี เชน อัตราการลาออกของนักศึกษาชั้นปที่ 1
จำนวนหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน จำนวนหลักสูตรที่ผานการรับรองหลักสูตรจากสภา
วิศวกร ความสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสู ตรในระดับปริ ญญาตรี สัดสวนของ
บั ณฑิ ต ต อจำนวนผลงานที่ ได รั บ การตี พิ มพในวารสารวิชาการระดั บ นานาชาติ ร อยละ
ความสำเร็ จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาของหลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ
บัณฑิตศึกษา จำนวนนักศึกษาที่ไดรั บรางวัลด านวิชาการหรื อวิชาชี พจากการประกวด
แขงขัน การขาดการรายงานผลดังกลาวอาจเปนอุปสรรคตอการประสบความสำเร็จของ
พันธกิจของคณะฯ
คณะฯ รายงานผลลัพธการจัดการเครือขายอุปทานซึ่งแนวโนมไมดีขึ้น เชน จำนวนสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝกสหกิจศึกษา) นับซ้ำ 2 ป (ไมพบการรายงานผลลัพธ การ
สงมอบวัสดุ/ครุภัณฑที่ไมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด การติดตามผลการดำเนินงานที่
สำคัญอยางครบถวนอาจทำใหคณะฯ มีขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

7.2 ผลลัพธดานลูกคา ระดับการประเมิน (band) = 2 ระดับคะแนน 15
STRENGTHS
คณะฯ รายงานผลลัพธดีกวาปที่ผานมา ในดานความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการ
 ก1
ของคณะฯ และ ไมพบจำนวนขอรองเรียนผานชองทางตาง ๆ การแสดงผลลัพธที่บรรลุ
เปาหมายสะทอนความสำเร็จของการตอบสนองตอความคาดหวังของผูเรียนและลูกคาอื่น
คณะฯ รายงานผลลัพธที่ดีขึ้นตอเนื่อง ศิษยเกาที่เขามาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาของ
 ก2
คณะฯตอเนื่อง 3 ป และรายงานผลลัพธที่ดีกวาปที่ผานมา ในเรื่องหนวยงานที่ใหทุนวิจัย/
ดำเนินการรวมซ้ำ (ภายในระยะเวลา 5 ป) การแสดงผลลัพธที่บรรลุเปาหมายและมีแนวโนม
ที่ดีอยางตอเนื่องจะสะทอนความสำเร็จของการพันธกิจคณะฯ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
ไมพบการรายงาน ความพึงพอใจของการรับบริการวิชาการ ความพึงพอใจของแหลงทุนวิจัย
 ก1
ที่มีตอการดำเนินโครงการวิจัยที่คณะฯ รับผิดชอบ ความผูกพันของลูกคาบริการวิชาการ
การติดตามผลของกระบวนการในเรื่องดังกลาวอาจชวยใหคณะฯ สามารถปรับปรุงผลลัพธ
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
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 ก1

 ก1

คณะฯ แสดงผลลัพธอยางจำกัดในดานการมุงเนนลูกคาเกี่ยวกับความพึงพอใจและความ
ผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นและบางเรื่องที่สำคัญมีแนวโนมไมสม่ำเสมอ เชน ความ
พึงพอใจนักศึกษาตอการใหบริการของคณะฯ ศิษยเกาที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
ของคณะฯ จำนวนหน วยงานที่ ให ทุน วิจ ัย / ดำเนิ น การร วมซ้ ำการมี ผลลัพธที ่ด ีในเรื่อง
ดังกลาวอาจสะทอนการตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา
ไมพบการตั้งเปาหมายไมสามารถประเมินความสำเร็จได จำนวน Pain Points ของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี และ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึ กษา การกำหนดผลลัพธและเปาหมายที่
สะทอนความสำเร็จอาจชวยใหคณะฯ ประเมินสถานการณในเรื่องที่เกี่ยวของไดชัดเจน

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร ระดับการประเมิน (band) = 2 คะแนนประเมิน 10
STRENGTHS
คณะฯ รายงานผลลัพธที่มีแนวโนมที่สม่ำเสมออยางตอเนื่อง ในดานอัตรากำลังซึ่งแสดงโดย
 ก1
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ
 ก2, 3 คณะฯ รายงานผลลัพธที่ดีเทากับหรือดีกวาปที่ผานมา ในดานความพึงพอใจของเจาหนาที่ที่
มีตอดานสภาพแวดลอมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก อัตราการลาออกหรือ
โอนยายของอาจารย อัตราการลาออกหรือโอนยายของเจาหนาที่ การแสดงผลลัพธที่บรรลุ
เปาหมายจะชวยสนับสนุนความสำเร็จของการตอบสนองตอความคาดหวังของบุคลากร
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
ไมพบการรายงานดานขีดความสามารถของบุคลากร เชน ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
 ก1
ดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความหลากหลายของสถาบันการศึกษาที่
อาจารย จ บมา อาจารย พิ เ ศษหรื อวิ ทยากรภายนอกที ่ เ ข ามาเสริ มทั กษะความสามารถ
ประสบการณ และ ทักษะพิเศษที่ตองการ เครือขายความรวมมือที่เกิดจากอาจารยจบ
การศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ การมีใบรับรองสำหรับทักษะที่
จำเปน การหมุนเวียนงานเพื่ อตอบสนองต อทิ ศทางในระดั บ กลยุทธ การแสดงผลลั พธ
ดังกลาวจะชวยใหคณะฯ สามารถทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการดานจริยธรรมของ
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ได
 ก2, 3 ไมพบการรายงานเรื่องการจัดการสิทธิประโยชน การประเมินความผูกพันวิธีอื่น ๆ นอกจาก
การใช แบบสอบถาม การแสดงผลลั พธ ด ั งกล าวจะช ว ยให คณะฯ สามารถทบทวนและ
ปรับปรุงการดำเนินการดานความผูกพันของบุคลากรได
 ก2, 3 คณะฯ รายงานผลลัพธที่ต่ำกวาเปาหมายและมีแนวโนมที่ไมดี หรือไมสม่ำเสมอ ในเรื่อง
ความพึงพอใจของอาจารยที ่มีต อดานสภาพแวดลอมในการทำงานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก สวนผลลัพธที่ต่ำกวาปที่ผานมา ไดแก ผลประเมินความผูกพันของอาจารย ผล
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ประเมินความผูกพันของเจาหนาที่ การแสดงผลลัพธดังกลาวจะชวยใหคณะฯ เลือกปรับปรุง
กระบวนการที่เกี่ยวของได
7.4 ผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร ระดับการประเมิน (band) = 2
คะแนนประเมิน 15
STRENGTHS
คณะฯ รายงานผลลัพธที่ดีกวาปที่ผานมาหรือดีอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา ในดานการนำ
 ก1
คณะฯ และการกำกับดูแล เชน ความพึงพอใจของบุคลากรตอการสื่อสารของผูนำระดับสูง
ความเขาใจของบุคลากรตอทิศทางการขับเคลื่อนคณะของผูนำระดับสูง ความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอผูนำระดับสูง ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการดำเนินงานตามหลักธรรมา
ภิบาลของผูนำระดับสูง ขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของผูนำระดับสูง รายงาน
การดำเนินการที่เปนการทุจริต/ ไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่สงผล
ต อ การดำเนิ น งานของคณะฯ การแสดงผลลั พ ธ ท ี ่ บ รรลุ เ ป า หมายจะช ว ยสนั บ สนุ น
ความสำเร็จดานการนำของคณะฯ
คณะฯ รายงานผลลัพธที่ดีตอเนื่องในดานกฎ ระเบียบ มาตรฐาน จริยธรรม เชน จำนวน
 ก3, 4
อุบัติเหตุที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามมาตรฐานในหองปฏิบัติการ การกระทำผิดจริยธรรม/
ระเบียบของบุคลากร จำนวนขอรองเรียนการที่ไมไดมีการดำเนินการตามจรรยาบรรณการ
วิจัยและการเผยแพรผลงาน จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตวทดลอง การมีผลลัพธที่ดี
ดังกลาวอาจสะทอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของคณะฯ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
ไมพบการรายงานผลลัพธที่เกี่ยวของกับการนำคณะฯ ในบางเรื่อง เชน ผลการจัดการแผน
 7.4
บริ ห ารความต อเนื ่ องในสภาวการณ ว ิ กฤติ เรื ่ องที ่ ได ร ั บ การทั กท ว งด านการเงิ น จากผู
ตรวจสอบภายใน จำนวนรายการที่ไมสามารถเบิกจายไดตามระเบียบ การติดตามผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญอยางครบถวนอาจทำใหคณะฯ มีขอมูลชวยสนับสนุนดานการนำคณะฯ
ของคณะฯ และใชในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ไมพบการรายงานผลลัพธดานความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชน เชน ผลการนำ
 7.4
BCG มาใช ผลลัพธการสรางความเขมแข็งชุมชนตามพื้นที่ ชุมชนตามวิชาชีพ และชุมชน
ตามอุตสาหกรรม จำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไปใชประโยชน การติดตามผลลัพธดังกลาว
อาจสะทอนความสำเร็จการดำเนินงานดานสังคมของคณะฯ
การรายงานผลลัพธไมสะทอนความสำเร็จเนื่องจากไมพบการตั้งเปาหมาย เชน จำนวน
 7.4
หลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงภายในรอบระยะเวลาที่กำหนด จำนวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่
ผ านการรั บ รองหลั กสู ต รจากสภาวิ ศวกร การแสดงผลลั พธ ด ั งกล าวอาจช วยแสดงการ
ขับเคลื่อนคณะฯ ไปสูวิสัยทัศนได
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7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ ระดับการประเมิน (band) = 1
คะแนนประเมิน 10
STRENGTHS
คณะฯ รายงานผลลัพธที่ดีเทากับหรือดีกวาปที่ผานมา ไดแก เงินทุนวิจัยจากแหลงทุน
 ก1
ภายนอกในแตละปงบประมาณ
OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT
ไมพบการรายงานความมั่นคงทางการเงิน เชน กำไรหรือขาดทุน ฐานะดานเงินสด มูลคา
 ก1
สิ น ทรั พ ย ส ุ ท ธิ อั ต ราส ว นหนี ้ ส ิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการดำเนิ น การด า นการเงิ น และ
ผลตอบแทนทางการเงิน การติดตามผลลัพธดังกลาวจะชวยใหคณะทราบสถานการณดาน
การเงินเพื่อการวางแผนการจัดการตามพันธกิจ
 ก1, 2 คณะฯ แสดงผลลัพธที่ต่ำกวาเปาหมาย ระดับและแนวโนมลดลงหรือไมสม่ำเสมอ ไดแก
รายได) รับจริง (ทั้งหมดของคณะฯ) ทุกแหลงเงิน (รายไดจากการผลิตบัณฑิต ในระดั บ
ปริญญาตรี รายไดจากการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการวิจัยจากภายนอกที่
ไดรับในแตละป หนวยงานใหมที่ใหทุนวิจัยและมาใชบริการวิชาการของคณะฯ ผูสมัครเขา
ศึกษาตอจำนวนการประกาศรับสมัครในระดับปริญญาตรี ซึ่งหากคณะฯ มีผลการดำเนินการ
และแนวโนมที่ดีอยางตอเนื่องในเรื่องดังกลาวอาจสงเสริมความมั่นคงดานงบประมาณและ
การเงินของคณะฯ ในอนาคต
ไมพบการรายงานผลลัพธของการนำกลยุทธไปปฏิบัติ การขาดการรายงานผลดังกลาวอาจ
 ข
เปนอุปสรรคตอการประเมินความสำเร็จตามกลยุทธของคณะฯ

ทั้งนี้ โปรดศึกษาคำอธิบายการแปลผลระดับการประเมินรายหมวด (Item Band) ไดที่ตาราง 1-2
และ คำอธิบายการแปลผลระดับการประเมินในภาพรวม (Overall Band) ไดที่ตาราง 3 - 4 ในหนาถัดไป
5. ปจจัยที่มีความสำคัญ (Key Factors)
หัวขอ
1. หลักสูตรและ
บริการทางการ
ศึกษาอื่น ๆ ที่
สำคัญตามพันธกิจ

ขอมูล
ความสำคัญตอสถาบัน
การผลิตบัณฑิต
ผลิตบัณฑิตที่ทำงานในอุตสาหกรรม
นศ. ป.ตรี
มีทักษะที่สอดคลองความตองการ
ออกแบบหลักสูตรและ ของผูใชบัณฑิต
จัดการเรียนการสอน
แหลงเงินรายได
นศ. บัณฑิตศึกษา
ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต

กลไกการสงมอบ
บรรยาย ปฏิบัติการ Active
Learning Project Based
Problem-based ฝกงาน
สหกิจศึกษา
บรรยาย Problem-based
Learning Project Based

28
หัวขอ

2. วิสัยทัศน/
พันธกิจ/ คานิยม
และวัฒนธรรม

3. สมรรถนะหลัก
4. บุคลากร

ขอมูล
ออกแบบหลักสูตรและ ทำงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม
จัดการเรียนการสอน
ผลิตผลงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับ
การวิจัย
ผลิตผลงานวิจัย
รายงานการวิจยั ผลงานตีพิมพ
ผูใหทุน
บูรณาการองคความรูกับภาค
เผยแพร ผลงานวิจัยที่ถูก
อุตสาหกรรม
นำไปใชประโยชน
นวัตกรรมตอยอดเชิงพาณิชยเผยแพร
การบริการวิชาการ
นำองคความรูสรางประโยชน
อบรม สัมมนา โครงการบริการ
ผูใหทุน
ตอบสนองความตองการของ
วิชาการ
ผูรับบริการ
อุตสาหกรรมและชุมชน
การใหคำปรึกษาแกอุตสาหกรรมและ
ชุมชน
แหลงรายไดในอนาคต
วิสัยทัศน พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและความคิดสรางสรรคทางดานวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม (CREATIVE ENGINEERING)
คานิยมและวัฒนธรรม
 Tech-Transformation ใชเทคโนโลยี
 Collaborations ทำงานเปนทีมและมีทิศทาง ขับเคลื่อนการทำงาน
เดียวกัน
 Integrity ยึดหลักธรรมาภิบาล
 Responsiveness ตอบสนองอยางรวดเร็ว
 Value delivery สงมอบคุณคา
และทันตอการเปลี่ยนแปลง
 Empowerment ใหความสำคัญกับบุคลากร
 Excellence Driven พัฒนาอยางตอเนื่อง
เพื่อความเปนเลิศ
 Agility ดำเนินงานกระชับฉับไว
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความคิดสรางสรรค ทักษะภาษาอังกฤษ และทัศนคติที่เปดกวาง (Global
Mindset) เพื่อใหสามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรม
2) บูรณาการความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคในการสรางงานวิจัย
รวมกับอุตสาหกรรม
3) บริการวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีที่ตอบโจทยอุตสาหกรรมและชุมชน
การบูรณาการดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและมี
ความสรางสรรค และสรางงานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม
189 คน (ภาพที่ P.1-2) (ภาพที่ P.1-3)
อาจารย 111 คน จัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
เจาหนาที่ 78 คน สนับสนุนงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบฯ) พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได) และลูกจางชั่วคราว
สวัสดิการดานสุขภาพและความปลอดภัย นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนดให ภาพที่ P.1-4
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ขอมูล

ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากร
สายวิชาการ 1) หนาที่ความรับผิดชอบ 2) เงินเดือน และ 3) ความสำเร็จในงานที่ทำ
สายสนับสนุน 1) เงินเดือน 2) ภูมิใจในความเปนศิลปากร และ 3) หนาที่ความรับผิดชอบ
5. สินทรัพย
อาคารสถานที่ เทคโนโลยี/ครุภัณฑ
- Software การเรียนการสอนและการทำงานวิจัย
คณะมีพื้นที่รวม 40,112 ตร.ม.
ถูกกฎหมายลิขสิทธิ์
1. อาคารคณะ (อาคารเรียน อาคารบริหารและวิจัย) - เครื่องมือวิทยาศาสตร
2. อาคารปฏิบัติงานดานกระบวนการวิศวกรรม
- ระบบ LAN และระบบ Wireless
(Work Shop) 3. อาคารเก็บสารเคมีอันตราย
- เครื่องเสียงและ IT หองเรียน หองประชุม
4. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมสำหรับงานหลอโลหะ - ปฏิบัติการ เครื่อง Continuous Distillation
5. อาคารปฏิบัติการกระบวนการวิศวกรรม
เครื่อง GCMS , Vacuum Dryer , PCR
6. อาคารหอประชุม
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร
6. กฎ ระเบียบ
การผลิตบัณฑิต
ขอบังคับ
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
- เกณฑคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ AUN-QA (Version 3) ฉบับป 2557/เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
- ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
การวิจัย
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนสนับสนุนวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. 2561
- ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และ
วิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค
- มาตรฐานการวิจัยในคน มาตรฐานการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรหรือการทดลอง
- มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานจริยธรรม
สำหรับนักวิจัย
- ระเบียบการเงินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
การบริการวิชาการ
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการใหบริการวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบริการวิชาการฯ
- ระเบียบการเงินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง การบริหารจัดการ
- ระเบียบเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ภาระงานขั้นต่ำของมหาวิทยาลัย
7. โครงสรางองคกร ภายใตการกำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
9 หนวยงาน : 7 ภาควิชา สำนักงานคณบดี และศูนยความเปนเลิศ (ECI) (รูปที่ P.1-7 P.1-8)
 คณบดีเปนผูนำสูงสุด รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประเมินโดยสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดี ทำหนาที่บริหาร กำกับ และติดตามการดำเนินการ ของคณะฯ
 รองฯ 6 คน ผูชวยฯ 2 คน หน.ภาควิชา 7 คน ผจก.ศูนยความเปนเลิศ (ECI) และเลขานุการคณะ
 รองฯ และผูชวยฯ บริหาร กำกับ และติดตามการดำเนินการตามที่คณบดีมอบหมาย
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ขอมูล
 หน.ภาควิชา (สรรหาและเสนอชื่อจากอาจารยในภาควิชา) บริหาร กำกับ และติดตามการดำเนินการ
ของภาควิชา ภาคฯ ผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ
 ผจก. ศูนยความเปนเลิศ (ECI) บริหาร กำกับ และติดตามการดำเนินการตาง ๆ ของศูนย ECI
ใหบริการวิชาการ สรางความเปนเลิศดานวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใหอาจารยนำความรู
ความสามารถใหเกิดประโยชนในชุมชนที่สำคัญ
 เลขานุการคณะ บริหาร กำกับ และติดตามการดำเนินการตาง ๆ ของสำนักงานคณบดี (บริหารจัดการ
เชน งบประมาณ ประกันคุณภาพการศึกษา) และดูแลงานธุรการตาง ๆ ในระดับคณะ
 คณบดี บริหารโดยใชหลักกระจายอำนาจและความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ถายทอดทิศทางและ
นโยบายของคณะผานหัวหนาภาควิชา ผูจัดการศูนย ECI และเลขานุการคณะ
 กปค. กำกับดูแลการบริหารงานเพื่อใหเกิดความ โปรงใส เปนธรรม ตามในทิศทางที่คณะฯ กำหนด
8. ผูเรียน ลูกคา
ลูกคา
คาดหวัง
ความตองการและ นศ. ป ตรี
ทักษะในการทำงาน อุปกรณสมัย พอเพียง ไดงานทำดาน
ความคาดหวัง
อุตสาหกรรม สอดคลองกับสาขา เงินเดือนเหมาะสม
นศ. บัณฑิตศึกษา
ทุนการศึกษา อุปกรณ เครื่องมือ หองปฏิบัติการทันสมัย เขาใชงานได
พอเพียง
วิจัย : ผูใหทุน
ดำเนินการตามขอกำหนดในสัญญา
วิจัย : แหลงทุนวิจัย
ไดรับผลงานวิจัยตรงตามเวลาและขอกำหนดในสัญญา
ผูใหทุน/งบประมาณ
ไดรับผลงานหรือผลประโยชนตามที่ตองการตามที่ตองการ
9. ผูมีสวนไดสวน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
คาดหวัง
เสียและความ
ผูปกครอง นศ. ปตรี
ไดงานทำ ดานอุตสาหกรรม สอดคลองกับสาขา เงินเดือนเหมาะสม
ตองการ/
ผูใชบัณฑิต ผูจาง
ทักษะ : การหาปญหา วิเคราะหสาเหตุ เลือกเครื่องมือในการแกไข
ความคาดหวัง
ปญหา การสื่อสาร รายงาน นำเสนอ การทำงานรวมกับผูอื่น
ผูใชประโยชนจากงานวิจยั ไดความรูใหม เปนประโยชนทั้งดานวิชาการและการประยุกตใช
นาเชื่อถือ ถูกตอง ไมละเมิดจรรยาบรรณ
อุตสาหกรรม ชุมชนที่
- ไดรับผลประโยชนตามที่กำหนด
เกี่ยวของ ผูรับบริการ
- ไดรับความรูตามที่ คาดหวัง และประยุกตใชประโยชนไดจริง
10. ผูสงมอบ
ไมมีขอมูล
10. ผูสงมอบ
คูความรวมมือ
บทบาท
เสริมการแขงขัน/
การติดตอสื่อสาร
คูความรวมมือที่
นวัตกรรม
เปนทางการและไม คณะวิทยาศาสตร
สอนวิชาพื้นฐานใหกับ การจัดการเรียนการ
บันทึกการประชุม การ
เปนทางการ
คณะอักษรศาสตร
นศ. ป ตรี
สอนใหสอดคลองกับผล จัดการเรียนการสอน
การเรียนรู
สถานประกอบการ
ฝกทักษะ
ปรับปรุงหลักสูตร
พูดคุย/สัมภาษณผาน
ฝกงานและปฏิบัติ
การปฏิบัติงานจริง
สอดคลองกับความ
อจ. นิเทศ ภาคฯ
สหกิจศึกษา
ประสบการณใชเครื่องมือ ตองการของอุตสาหกรรม แบบสอบถาม อีเมล
และเทคโนโลยี
ทันสมัย ออกแบบการ
เรียนการสอนแบบใหม
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11. ลำดั บ ในการ จาก The Times Higher Education World University Rankings 2021
แขงขัน
 ดานการเรียนการสอนอยูในลำดับที่ 14
 ดานงานวิจัยอยูในลำดับที่ 14
 ดานรายไดจากภาคอุตสาหกรรมอยูในลำดับที่ 11
 และเมื่อพิจารณาจากคะแนนทุกดานเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศ อยูในลำดับที่ 13
12. การ
 จำนวนประชากรที่ลดลงสงผลิตจำนวนผูเขาศึกษาตอ
เปลี่ยนแปลง
 รูปแบบการเรียนรูที่เปลี่ยนไปของผูเรียน การเปดสาขาวิชาที่ใกลเคียงกัน
ความสามารถใน
 การปรับเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทำใหตองหารายไดเพิ่มขึ้น
การแขงขัน
 การปรับเปลี่ยนนโยบายดานการวิจัยของกระทรวง อว.
 การจัดเรียนการสอนเปนแบบออนไลนทั้งหมด จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
13. แหลงขอมูลเชิง ฐานขอมู ล Scopus จำนวนการอ างอิ งของผลงานตี พ ิ มพ จากฐานขอมู ล Scopus และ World
เปรียบเทียบ
University Rankings ของ Time Higher Education (อางอิง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564)
14. ความทาทาย
SC
SA
และความไดเปรียบ SC1: จำนวนนั ก ศึ ก ษามี แ นวโน ม ลดลงอย า ง SA1: บุคลากรสายวิชาการมีความเชี่ยวชาญที่
เชิงกลยุทธ
ตอเนื่องเพราะอัตราการเกิดที่ลดลง
หลากหลายทั้งทางดานวิศ วกรรมศาสตร แ ละ
SC2: การรั บ นั ก ศึ ก ษาเข า มี ก ารแข ง ขั น สู ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถบูรณาการเพื่อ
เนื่องจากปจจุบันมีสถาบันที่เปดสอนหลักสูตร ตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรถึง 74 แหง
SA2: บุ ค ลากรสายวิ ช าการจบการศึ ก ษาจาก
SC3: สถาบันการศึกษาตางชาติเปดหลักสู ต ร สถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ทำให
ออนไลน ทำใหมีคูแขงเพิ่มขึ้น
มีเครือขยายความรวมมือ
SC4: มีการจัดระเบียบหนวยงานใหทุนวิจัยของ SA3: บุ ค ลากรสายวิ ช าการร อ ยละ 79 จบ
รัฐ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการขอทุน การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกมี ป ระสบการณ
วิจัย
ทำงานวิจัย สามารถขอทุนวิจัยจากแหล ง ทุ น
SC5: มหาวิ ท ยาลัย หลายแหง มี การให บริการ ภายนอกได
วิชาการอยางจริงจังและเขามาใหบริการถึงใน SA4: คณะไดร ับ จัด สรรเงิ นรายได ร อ ยละ 80
พื้นที่
ของค า ลงทะเบี ย นจากมหาวิ ท ยาลั ย ทำให
SC6: อุตสาหกรรมชะลอตัวจากการระบาดของ สามารถบริหารจัดการงบประมาณเองได
โรคโควิ ด -19 ทำให โ อกาสได ง านของบั ณ ฑิ ต
ลดลง
15. ระบบการ
 EdPEx ปรับปรุงการระบบบริหารจัดการของคณะฯ
ปรับปรุงผลการ
 PDCA วางแผน ดำเนินการ ควบคุมและติดตาม และประเมินผลและทบทวนการดำเนินงานทั้ง
ดำเนินงาน
กระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน
 AUN-QA ประเมินและปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิต ตาม OBE (Outcome Based Education)
มาตรฐานสากล
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ตาราง 1 แนวทางการใหคะแนนรายหมวด สำหรับหมวด 1-6 (Item Band)
คะแนน
0% หรือ5%
(Band 1)

คำอธิบาย
A: ไมมีแนวทางอยางเปนระบบใหเห็น มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน
D: ไมมีการนำแนวทางที่เปนระบบไปถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กนอย
L: ไมแสดงใหเห็นวามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปญหา
I : ไมแสดงใหเห็นวามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน แตละสวนหรือหนวยงาน
ดำเนินการอยางเอกเทศ
10%,15%,
A: แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทางที่เปนระบบที่ตอบสนองตอขอกำหนดพื้นฐานของหัวขอ
20% หรือ25%
D: การนำแนวทางไปถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติเพียงอยูในขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวนหรือหนวยงานซึ่ง เปน
(Band 2)
อุปสรรคตอการบรรลุขอกำหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น
L: แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปญหามาเปนแนวคิดในการปรับปรุงแบบพื้น ๆ
I : มีแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับสวนหรือหนวยงานอื่น โดยสวนใหญเกิดจากการรวมกัน
แกปญหา
30%, 35%,
A: แสดงใหเห็นวามีแนวทางที่เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกำหนดพื้นฐานของหัวขอ
40%หรือ 45%
D: มีการนำแนวทางไปถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ ถึงแมวาบางสวนหรือบางหนวยงานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน
(Band 3)
L: แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทางอยางเปนระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ
I : แนวทางเริ่มมีความสอดคลองกับความตองการพื้นฐานของสถาบัน ตามที่ระบุไวในโครงรางองคการและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ
50%,55%,
A: แสดงใหเห็นวามีแนวทางที่เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกำหนดโดยรวมของหัวขอ
60% หรือ 65%
D: มีการนำแนวทางไปถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติเปนอยางดี ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกันในบางสวนหรือ
(Band 4)
บางหนวยงาน
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรูในระดับองคการ ซึ่ง
รวมถึงการสรางนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สำคัญ
I : แนวทางมี ความสอดคล องกั บ ความตอ งการโดยรวมของสถาบั น ตามที่ระบุ ไ วใ นโครงร างองค ก าร
และเกณฑหมวดอื่น ๆ
70%,75%,
A: แสดงใหเห็นวามีแนวทางที่เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกำหนดโดยรวมของหัวขอ
80% หรือ 85%
D: มีก ารนำแนวทางไปถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปนอยางดีโ ดยไมมีความแตกตางของการปฏิบัติอยางมี
(Band 5)
นัยสำคัญ
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรูในระดับองคการ
ซึ่งรวมถึงการสรางนวัตกรรม เปนเครื่องมือสำคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอันเปนผล
เนื่องมาจากการวิเคราะหและการเรียนรูระดับองคการ
I : แนวทางมีบูรณาการกับความตองการของสถาบัน ทั้งในปจจุบันและอนาคต ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคการและเกณฑหมวดอื่น ๆ
90%, 95%
A: แสดงใหเห็นวามีแนวทางที่เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกำหนดโดยรวมของหัวขออยาง
หรือ 100%
สมบูรณ
(Band 6)
D: มีการนำแนวทางไปถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมีจุดออนหรือความแตกตางที่สำคัญ
ระหวางสวนหรือหนวยงาน
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริงและมีการเรียนรูในระดับองคการผาน
การสรางนวัตกรรม เปนเครื่องมือสำคัญที่ใชทั่วทั้งองคการในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองคการ อันเปนผลเนื่องมาจากการวิเคราะหและแบงปน
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คะแนน

คำอธิบาย
I : แนวทางมีบูรณาการอยางสมบูรณกับความตองการของสถาบันทั้งในปจจุบันและอนาคตตามที่ระบุไวใน
โครงรางองคการและเกณฑหมวดอื่น ๆ
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ตาราง 2 แนวทางการใหคะแนนรายหมวด สำหรับหมวด 7 (Item Band)
คะแนน
0% หรือ5%
(Band 1)

10%,15%, 20%
หรือ25%
(Band 2)

30%, 35%, 40%
หรือ 45%
(Band 3)

50%,55%, 60%
หรือ 65%
(Band 4)

70%,75%, 80%
หรือ 85%
(Band 5)

90%, 95%
หรือ 100%
(Band 6)

คำอธิบาย
Le: ไมมีการรายงานผลการดำเนินการของสถาบัน และ/ หรือมีผลลัพธที่ไมดีในเรื่องที่รายงานไว
T: ไมมีการรายงานขอมูลที่แสดงแนวโนม หรือมีขอมูลที่แสดงแนวโนมในทางลบ
C: ไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : ไมมีการรายงานผลลัพธในเรื่องที่มีความสำคัญตอการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
Le: มีการรายงานผลการดำเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่องที่สำคัญตอสถาบัน ตามที่ระบุไวใน
ขอกำหนดของหัวขอ และเริ่มมีระดับผลการดำเนินการที่ดีในบางเรื่อง
T: มีการรายงานแนวโนมของขอมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโนมในทางลบ
C: แทบไมมี หรือไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : มีการรายงานผลลัพธเพียงบางเรื่องที่มีความสำคัญตอการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
Le: มีการรายงานถึงระดับผลการดำเนินการที่ดีในบางเรื่องที่สำคัญตอสถาบันตามที่ระบุไว
ในขอกำหนดของหัวขอ
T: มีการรายงานแนวโนมของขอมูลบางเรื่อง และขอมูลสวนใหญที่แสดงนั้นมีแนวโนมที่ดี
C: เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : มีการรายงานผลลัพธในหลายเรื่องที่มีความสำคัญตอการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
Le: มีการรายงานถึงระดับผลการดำเนิน การที่ด ีใ นเกื อบทุ กเรื่ อ งที่มี ความสำคัญต อสถาบั น
ตามที่ระบุไวในขอกำหนดของหัวขอ
T: แสดงถึงแนวโนมที่ดีอยางชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ที่มีความสำคัญตอการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: ผลการดำเนินการในปจจุบันในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ
เทียบเคียง
I : มีการรายงานผลการดำเนินการของสถาบันในขอกำหนดที่สำคัญเปนสวนใหญเกี่ยวกับผูเรียน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด และกระบวนการ
Le: มีการรายงานผลการดำเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสำคัญตอขอกำหนดของหัวขอเปน
สวนใหญ
T: สามารถรักษาแนวโนมที่ดีอยางตอเนื่องในเรื่องสำคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: มีการเปรียบเทียบแนวโนมและระดับผลการดำเนินการในปจจุบันเปนจำนวนมากหรือสวนมาก
กับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเปนผูนำในเรื่องตาง ๆ และมีผล
การดำเนินการที่ดีมาก
I : มีการรายงานผลการดำเนินการของสถาบันในขอกำหนดที่สำคัญเปนสวนใหญเกี่ยวกับผูเรียน ผู
มีสวนไดสวนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
Le: มีการรายงานผลการดำเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสำคัญตอขอกำหนดของหัวขอเปนสวน
ใหญ
T: สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไวไดอยางตอเนื่องในเรื่องสำคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน
C: แสดงถึงความเปนผูนำในวงการศึกษาและเปนระดับเทียบเคียงใหสถาบันอื่นในหลายเรื่อง
I : มีการรายงานผลการดำเนินการของสถาบันในขอกำหนดที่สำคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับผูเรียน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
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ตาราง 3 คำอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Band)
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ตาราง 4 คำอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของผลลัพธ (Overall Band)

