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1. บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Executive Summary) 
 

ผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการคณะฯ โดยเริ่มมีแนวทางในการ
ด าเนินการหลายเรื่องที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของเกณฑ์ EdPEx และเริ่มมีการน าแนวทางต่าง ๆ ไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ซึ่งอาจช่วยให้คณะฯ มีผลการด าเนินการหลายด้านที่มีระดับที่ดี สอดคล้องกับระดับใน
การพัฒนาการด าเนินการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 
 อย่างไรก็ตาม จากการตรวจประเมิน ได้พบโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการของคณะฯ ใน
หลายด้าน ตัวอย่างเช่น การพัฒนากระบวนการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล  การถ่ายทอดแนวทางเพ่ือน าไป
ปฏิบัติในหลายส่วนงานที่ส าคัญ  การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญอย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลของการด าเนินการในภาพรวม  การวางแผนกลยุทธ์ของคณะฯ อย่างบูรณาการโดยใช้ประโยชน์
จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ทั้งในด้านพ้ืนที่ตั้ง (location base) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย องค์
ความรู้จากการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะของคณะฯ และองค์ความรู้จากศูนย์ความเป็นเลิศต่าง ๆ ของ
คณะฯ รวมถึงเครือข่ายอุปทาน (supply network) 
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3. บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme)  
ก. Process Strength 
    ผู้บริหารคณะฯ และบุคลากรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการคณะฯ โดยมีการให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดของเกณฑ์ EdPEx ให้บุคลากรในหลายส่วนงานน าแนวทางไปปรับปรุง
การปฏิบัติงาน  

    ผู้บริหารคณะฯ ให้ความส าคัญกับการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ผ่านการก าหนดวิสัยทัศน์โดยมีการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาคมในคณะฯ และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติผ่านการสื่อสาร
ด้วยช่องทางที่หลากหลายไปสู่บุคลากร รวมถึงน าวิสัยทัศน์มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การ
ด าเนินการดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ พัฒนาเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นน า 1 
ใน 5 ของประเทศ ที่มุ่งเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ 

    คณะฯ ให้ความส าคัญกับความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน ผ่านการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการ
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ถูกเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อเป็นล าดับต้น ๆ ในประเทศไทย ผ่านแผนปฏิบัติการ
ในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะด้านศิลปะ และการ
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมการสอนให้เหมาะกับนักศึกษาในยุค Thailand 4.0  มีวิธีการที่เป็นระบบ
ในการรับฟังผู้ เรียน รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียน เพ่ือน ามาสร้างและจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้เรียน และใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร การด าเนินการดังกล่าว อาจ
ช่วยให้คณะฯ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และเพ่ิมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดียิ่งข้ึน 

ข. Process OFI 
    คณะฯ มีโอกาสในการพัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการคณะฯ ให้เป็นระบบในหลายด้าน

ตัวอย่างเช่น วิธีการที่ผู้น าระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้น าและท าให้คณะฯ มีความยั่งยืน  การ
ตอบสนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่คณะฯ พึงมีและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ  วิธีการแบ่งปัน
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  วิธีการจัดการและเพ่ิมพูนสินทรัพย์ทางความรู้และวิธีการเรียนรู้ของคณะฯ  
วิธีการจัดการนวัตกรรม วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยในการบริหารจัดการคณะฯ ให้
เป็นแบบองค์รวม เพ่ือให้บรรลุพันธกิจ มีความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบคุณค่าให้กับผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

    คณะฯ มีโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงการถ่ายทอดแนวทางเพ่ือน าไปปฏิบัติในกระบวนการที่ส าคัญ
ส่วนใหญ่ เช่น กระบวนการถ่ายทอดค่านิยมไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร  กระบวนการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ส าคัญของพันธกิจไปสู่แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั่วทั้งองค์กร พันธมิตร คู่ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  การจัดสรรทรัพยากร
ด้านการเงิน บุคลากรและด้านอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเ ร็จ  
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการและสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้าทุก
กลุ่มทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการของ
คณะฯ ในอนาคต  การถ่ายทอดแนวทางเพ่ือน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และทั่วถึงทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาจช่วยท าให้บรรลุผลลัพธ์และเป้าหมายที่ส าคัญของคณะฯ  

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญหลายเรื่อง เช่น 
การทบทวนการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมที่ค านึงถึงการสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
การทบทวนประสิทธิผลของการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมไปยังบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้าที่ส าคัญ
กลุ่มอ่ืน รวมถึงพันธมิตร คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและผู้ส่งมอบหลัก  การทบทวนประสิทธิผลของ
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การก ากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ  การทบทวนประสิทธิผลของการจัดท ากลยุทธ์ที่พิจารณา
โอกาสเชิงกลยุทธ์ โอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความเสี่ยงที่น่าลงทุน  การแปลงวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการที่พิจารณาการใช้ประโยชน์จากพันธมิตร ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ  
การทบทวนประสิทธิผลของการรับฟังและสร้างสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนทั้งในปัจจุบันและ
ที่ พึงมี เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ตอบสนองให้ เกินความคาดหวัง  การทบทวน
กระบวนการในการวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินการของคณะฯ ที่ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
จริง  การทบทวนประสิทธิผลของการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูต ร บริการและ
กระบวนการท างานที่ส าคัญ การทบทวนกระบวนการอย่างเป็นระบบ อาจช่วยตอบสนองต่อความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์ในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิผล 

ค. Result Strength 
    คณะฯ สะท้อนการให้ความส าคัญกับความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน ผ่านผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียนหลายเรื่องที่ มี ระดับที่ ดี  รวมถึ งผลลัพธ์ด้ านความพึงพอใจของผู้ เรียน  และลูกค้ า 
กลุ่มอ่ืนหลายเรื่องมีระดับและแนวโน้มที่ดี ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจแสดงถึงความมุ่งมั่นของคณะฯ  
ที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ง. Result OFI 
    คณะฯ แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญที่มีแนวโน้มในทางลบหรือไม่แน่นอนหลายด้าน ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ด้าน

การเรียนรู้ของผู้เรียน (เช่น ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพภายใน 1 ปี, ผลงาน/
บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI)  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
ผู้เรียนบางเรื่อง (เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ, ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)  ผลลัพธ์ด้าน
อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร (เช่น ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์
ทั้งหมด, จ านวนเงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์, ร้อยละของอาจารย์รุ่นใหม่ที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์รุ่น
ใหม่ทั้งหมด)  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (เช่น ร้อยละของรายได้จากการบริการ
วิชาการ, ส่วนตลาดด้านจ านวนนักศึกษาระดับโทแรกเข้าจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในสังกัดทปอ. ทั้งหมด) ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจบ่งชี้โอกาสในการพัฒนา
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ เพ่ือที่จะปรับปรุงผลการด าเนินการให้ดี
อย่างต่อเนื่อง 

    คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ของการด าเนินการหลายด้าน ตัวอย่างเช่น ไม่พบผลลัพธ์ด้านบริการที่
มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เรียน  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท างาน
ที่ส าคัญ  ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ส าคัญ  ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอ่ืน
ที่ไม่ใช่ผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ  ผลลัพธ์ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียน 
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน  ผลลัพธ์ด้านการประเมินอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร  ผลลัพธ์
ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส าคัญ  ผลลัพธ์ที่สะท้อนการ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ที่ก าหนดไว้  ผลลัพธ์ของการควบคุมต้นทุน
โดยรวม ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านตลาดในส่วนของพันธกิจการวิจัยและการบริการวิชาการ การ
แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญอย่างครบถ้วน อาจช่วยสะท้อนปัญหาในการด าเนินการและโอกาสในการพัฒนา
คณะฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ 

 



5 

 

 

 

4. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวข้อ 
 
หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 

    ผู้น าระดับสูงของคณะฯ เริ่มมีแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ ผ่านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดย
ค านึงถึงความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย วิธีการที่ เป็นระบบในเรื่อง
ดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ มีทิศทางท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนคณะฯ 

    ผู้น าระดับสูงเริ่มมีแนวทางในการสื่อสารกับบุคลากรและผู้เรียนผ่านการประชุม การพบปะโดยตรง 
และการสื่อสารผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ แนวทางดังกล่าว อาจช่วยสร้างความเข้าใจในทิศทางของ
คณะฯ และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เรียน   

    ผู้น าระดับสูงมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติโดยใช้ OKRs (รูปที่ 1.1-2) 
ด้วยการถ่ายทอดเป้าหมายและผลลัพธ์ของคณะฯ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการลงสู่หน่วยงานภายในคณะฯ ผ่านทางการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน และการประชุมยุทธศาสตร์ของคณะฯ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่อง
ดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

OFI 
    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบที่ผู้น าระดับสูงส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

ตัวอย่างเช่น ผู้น าระดับสูงได้ก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
หรือไม่อย่างไร  ผู้น าระดับสูงมีพฤติกรรมอย่างไรที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม  ผู้น าระดับสูงมีวิธีการอย่างไรในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของคณะฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศต่าง ๆ (OP1-5) วิธีการที่เป็นระบบในเรื่อง
ดังกล่าว อาจช่วยส่งเสริมค่านิยม Morality (ความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม จรรยาบรรณ)    

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบที่ผู้น าระดับสูงด าเนินการเพ่ือท าให้คณะฯ ประสบความส าเร็จทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ตัวอย่างเช่น ผู้น าระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองอย่างไรเพ่ือท าให้คณะฯ มีความยั่งยืน  มี
วิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ  รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและท าให้มี
ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ ใช้ประโยชน์จาก
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลายมีโอกาสในการ 
บูรณาการงานวิจัยร่วมกัน เพ่ือสร้างนวัตกรรมและมีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการน าองค์การ 
ตัวอย่างเช่น การทบทวนวิธีการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมที่ค านึงถึงการสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน  ค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน  วิสัยทัศน์ที่สะท้อนความสามารถในการ
แข่งขันของคณะฯ  การก าหนดค่านิยมที่สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
การทบทวนวิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้าที่ส าคัญกลุ่มอ่ืน ครอบคลุม
คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ ผู้ส่งมอบหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ (ช่องทางใดเป็นช่องทางที่
ผู้น าระดับสูงใช้สื่อสาร สื่อสารประเด็นที่ส าคัญอะไร มีความถี่มาน้อยเพียงใด การสื่อสารแต่ละ
ช่องทางมีประสิทธิผลหรือไม่อย่างไร) และการทบทวนวิธีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติซึ่งท าให้เกิดนวัตกรรมและการเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุน การทบทวนอย่างเป็นระบบในเรื่อง
ดังกล่าว อาจส่งเสริมให้คณะฯ ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการก ากับดูแลองค์การ โดยสภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลการด าเนินงานในด้าน

งานประจ าและงานในเชิงนโยบายของคณะฯ  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ก ากับดูแลการด าเนินงาน
ภายในคณะฯ  คณะกรรมการที่แต่งตั้งมาจากสภามหาวิทยาลัยประเมินการท างานของคณบดี 
นอกจากนี้ การใช้จ่ายการเงินและงบประมาณท าผ่านระบบ ERP และถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว 
อาจช่วยให้เกิดการปรับปรุงระบบการก ากับดูแลองค์การอย่างมีประสิทธิผล 

    คณะฯ มีแนวทางในการด าเนินการตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดยมีคณะกรรมการจัดการความ
เสี่ยงจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการด าเนินงานต่าง ๆ และมีการส่งเสริมบุคลากรให้
มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมโดยปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีศีลธรรม และจรรยาบรรณ (Morality) 
ให้เป็นค่านิยม (SCSUSMART) และมีการประเมินด้านจริยธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกต าแหน่ง และบรรจุโครงการด้านจริยธรรมลงในแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ เป็น
ประจ าทุกปี วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

OFI 
    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล

องค์การ ตัวอย่างเช่น การทบทวนและปรับปรุงระบบการน าองค์การที่ครอบคลุมภาระรับผิดชอบใน
การกระท าของคณะผู้บริหาร ภาระรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด ภาระรับผิดชอบด้านการเงิน ความ
โปร่งใสในการด าเนินการ การทบทวนและปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งของคณบดี รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะฯ ก าหนดไว้ เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิผลของผู้น าแต่ละคน ของคณะกรรมการฯ และระบบการก ากับดูแลองค์การ 
การทบทวนอย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจส่งเสริมให้คณะฯ ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นใจ
ว่าคณะฯ มีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยงได้พิจารณาผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมจากหลักสูตร บริการและการปฏิบัติการของ
คณะฯ หรือไม่อย่างไร  ได้พิจารณาความสอดคล้องตามข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์การหรือไม่อย่างไร  คณะฯ มีวิธีการในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
ครอบคลุมปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญหรือไม่อย่างไร การทบทวน
อย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยส่งเสริมค่านิยม Morality และช่วยให้คณะฯ เติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการตอบสนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่คณะฯ พึงมีและการสนับสนุน
ชุมชนที่ส าคัญ ตัว อย่างเช่น มีวิธีการอย่างไรในการค านึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของ
สังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติงานประจ าวัน นอกเหนือจากการก าหนดแนวคิดว่า “ทุก
พันธกิจของคณะฯ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม” และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุ
ไว้  มีวิธีการด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญอย่างจริงจัง 
(เช่น ค านึงถึงการใช้สมรรถนะหลัก การมีส่วนร่วมของบุคลากร เรื่องที่จะสนับสนุนชุมชน) วิธีการที่
เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยส่งเสริมการด าเนินการตามพันธกิจในการให้บริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม โดยเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ 
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หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ มีแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ โดยใช้ SWOT analysis และ TOWS matrix และใช้

แนวทาง OKRs ในการก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์ (รูปที่ 2.1 -1) โดยใช้ข้อมูล
ปัจจัยและสารสนเทศในการก าหนดกลยุทธ์(ตารางที่ 2.1-1) วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจ
ช่วยให้คณะฯ พัฒนาการด าเนินการเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 

    คณะฯ แสดงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 ด้านตามพันธกิจในตารางที่ 2.1-3 และก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จของแต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความชัดเจนดังกล่าว อาจช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจ
ถึงเป้าหมายในการท างานมากขึ้น 

OFI 
    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการกระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 

ตัวอย่างเช่น มีวิธีการในการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร มีวิธีการตัดสินใจอย่างไรว่าโอกาสเชิงกล
ยุทธ์ใดจะเป็นความเสี่ยงที่น่าลงทุน วิธีการที่ เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจบ่งชี้โอกาสในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันด้านการลดลงของจ านวนผู้เข้าเรียนระดับปริญญาตรี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะฯ 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ากลยุทธ์ 
ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนว่าขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้างและผู้เกี่ยวข้อง
ที่ส าคัญมีใครบ้าง  มีรอบเวลาในการจัดท าและทบทวนกลยุทธ์เมื่อใด  มีวิธีการอย่างไรในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งพัฒนาสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพียง
พอที่จะบ่งชี้โอกาสและความท้าทายเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้าน การทบทวนอย่างเป็นระบบในเรื่อง
ดังกล่าว อาจช่วยในการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ 

    ไม่พบวิธีการที่ เป็นระบบในการพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนว่า
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 ด้านที่ระบุไว้ในตารางที่ 2.1-3 สัมพันธ์กับกรอบเวลาของการวางแผนกล
ยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่อย่างไรเนื่องจากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ส่วนใหญ่ก าหนดการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ในปี 2564  มีตารางเวลาที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์เมื่อใด  วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์แต่ละเรื่องตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลัก 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์หรือไม่อย่างไร วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว 
อาจช่วยให้ได้แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ    ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (รูปที่ 2.2 -1) ผ่านการประชุมระดมสมอง

ร่วมกับหัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
ตามแนวทางของ OKRs และหน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยใน
การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

OFI 
    ไม่ชัดเจนว่าแผนปฏิบัติการ (เป้าหมายย่อย) ที่ระบุในตารางที่ 2.2-1 แผนปฏิบัติการใดเป็นระยะสั้น

และแผนใดเป็นระยะยาว  และไม่ชัดเจนว่าตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลส าเร็จและ
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ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือไม่  รวมถึงค่าคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญสอดคล้องตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่ 
และได้เปรียบเทียบกับของคู่เทียบที่ส าคัญหรือไม่อย่างไร ความชัดเจนดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ 
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิผล 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จ 
ตัวอย่างเช่น มีวิธีการอย่างไรหากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้  มี
การจัดสรรทรัพยากรอ่ืนที่ไม่ใช่เงินหรือไม่อย่างไร  รวมถึงไม่ชัดเจนว่าแผนพัฒนาบุคลากรในตารางที่ 
2.2-3 มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการหรือไม่อย่างไร  จ าเป็นต้องมี
บุคลากรที่มีทักษะพิเศษหรือสรรหาว่าจ้างบุคลากรจากภายนอกเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
หรือไม่ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ ด าเนินการได้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการจัดท าปรับแผนปฏิบัติการและน าแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
ตัวอย่างเช่น การปรับแผนปฏิบัติการเมื่อพบว่าผลการด าเนินการของคู่แข่งหรือคู่เทียบมากกว่าค่า
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  หรือการปรับแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการตลาด
เชิงรุก เมื่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้
คณะฯ สามารถรับมือกับสถานการณ์บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

หมวดที่ 3 ลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกค้า   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ มีวิธีการในการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในปัจจุบันผ่านหลายช่องทางตามตารางที่ 3.1-1 

ที่ก าหนดวิธีการรับฟัง ความถี่ และวัตถุประสงค์ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ 
ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน   

    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ผ่านการส ารวจ
ตามตารางที่ 3.1-1 วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ ได้สารสนเทศที่น าไป
ปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

OFI 
    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่น าไปใช้ได้ 

ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของหลักสูตรใหม่ รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น หรือผู้รับบริการวิชาการกลุ่มใหม่ หรือ
ผู้ให้ทุนวิจัยกลุ่มใหม่ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ พัฒนาหลักสูตรและบริการ
ใหม่ ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมีได้อย่างมีประสิทธิผล  

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษามีประสิทธิผลในการประเมินความไม่พึงพอใจของนักศึกษา
ทุกกลุ่มหรือไม่ และครอบคลุมลูกค้ากลุ่มอ่ืนหรือไม่อย่างไร รวมถึงไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการ
รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืน 
วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ ปรับปรุงหลักสูตรและบริการที่ตอบสนองเกิน
ความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนให้ดีกว่าคู่แข่ง เพ่ือรักษาความผูกพันกับกลุ่มดังกล่าวใน
ระยะยาว 
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    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการในการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ตัวอย่างเช่น 
ช่องทางและวิธีการในการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนมีประสิทธิผลที่ท าให้ได้สารสนเทศที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการออกแบบพัฒนาหลักสูตรและบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งหรือไม่อย่างไร  ช่วยให้เกิด
การปรับปรุงการให้บริการและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนให้มีความพึงพอใจและความ
ผูกพันมากขึ้นหรือไม่อย่างไร (ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับฟัง  สารสนเทศที่รับฟังในแต่ละ
ช่องทางคืออะไร น าสารสนเทศที่รับฟังไปใช้อย่างไร) การทบทวนอย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจ
ช่วยพัฒนาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการจากผู้เรียน โดยใช้ข้อมูล

จากการส ารวจ ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต หรือการส ารวจหัวข้อที่ต้องการให้จัดอบรม เพ่ือ
น ามาเพ่ิมหรือปรับหลักสูตร วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อความ
ต้องการและท าให้เหนือความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้เรียนที่มีในปัจจุบัน   

  

OFI 
    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการก าหนดบริการอื่นนอกเหนือจากหลักสูตร เช่น บริการที่ตอบสนองผู้ให้

ทุนวิจัย และผู้รับบริการวิชาการ รวมถึงไม่พบวิธีที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ในการก าหนดหลักสูตร ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนว่าหลักสูตรที่มีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
ผู้จ้างงาน ตลาดหรือไม่อย่างไร  ควรเพ่ิมหรือปรับหลักสูตรและบริการ เพ่ือดึงดูดผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มใหม่ ๆ หรือเจาะตลาดใหม่หรือไม่อย่างไร การด าเนินการอย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจ
ช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อความต้องการและท าให้เหนือความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่ม
ลูกค้าอ่ืน และส่วนตลาดที่มีในปัจจุบันและอนาคต  

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนสามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรับ
การสนับสนุนจากคณะฯ ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนว่าสิ่งสนับสนุนที่คณะฯ จัดไว้ให้ มาจากการประเมิน
ความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนหรือไม่อย่างไร  ครอบคลุมกลุ่มผู้เรียนและกลุ่มลูกค้า
หรือไม่  มีวิธีการอย่างไรในการขอรับการสนับสนุนจากคณะฯ เพ่ิมเติมหากสิ่งที่จัดไว้ให้ไม่เพียงพอ 
วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อความต้องการและท าให้เหนือ
ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอ่ืน และส่วนตลาด 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการก าหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาด ตัวอย่างเช่น มีเกณฑ์ในการ
พิจารณาจ าแนกกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาดอย่างไร  ได้ค านึงถึงความต้องการและความ
คาดหวังที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  หรือมีกลุ่มใดที่ควรให้ความส าคัญมากข้ึนหรือไม่อย่างไร วิธีการ
ที่เป็นระบบ อาจช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อความต้องการและท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างมีประสิทธิผล 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ตัวอย่างเช่น การทบทวนประสิทธิผลของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ว่าท าให้ได้
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและสร้างส่วนแบ่งตลาดหรือไม่  ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์หรือชื่อเสียง 
รวมถึงสนองความต้องการและท าให้ดีกว่าความคาดหวังในแต่ละช่วงที่มี การสานสัมพันธ์กับคณะฯ 
หรือไม่อย่างไร การจัดการข้อร้องเรียนที่มีอยู่มีประสิทธิผลที่จะช่วยให้มีความเชื่อมั่นของผู้เรียน
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กลับคืนและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าอ่ืนหรือไม่อย่างไร การทบทวนกระบวนการอย่างเป็นระบบในเรื่อง
ดังกล่าว อาจช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล  

 
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินการขององค์กร ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามผลการด าเนินการโดยก าหนดประเด็น

ที่ติดตามผลและวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ ความถี่ (ตารางที่ 4.1-1) วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว 
อาจช่วยสนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะฯ อย่างมีประสิทธิผล   

    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการใช้เสียงของผู้เรียน โดยรวบรวมข้อมูลจากการรับฟังเสี ยงลูกค้า (ตาราง 
3.1-1) ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและออกแบบระบบงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้ผลิตภัณฑ์ หลักสูตร และบริการต่าง ๆ มี
สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต  

  

OFI 
    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการในการวัดผลการด าเนินการของ

คณะฯ ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนว่าวิธีการเลือก รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศมีความสอดคล้องและ
บูรณาการกันของผลการปฏิบัติงานประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวม (เช่น ตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ) ของคณะฯ หรือไม่อย่างไร  วิธีการเลือกคู่เทียบที่ส าคัญ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร  มีการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบครอบคลุมผลการ
ด าเนินการที่ส าคัญหรือไม่อย่างไร  วิธีการใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูล และสารสนเทศด้านตลาดมี
ประสิทธิผลในการสนับสนุนการตัดสินใจหรือไม่อย่างไร (เช่น สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มาก
ขึ้นและสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและลูกค้า) การทบทวน
กระบวนการอย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยปรับปรุงผลการด าเนินการโดยรวมของคณะฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล  

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการของคณะฯ ตัวอย่างเช่น ไม่
ชัดเจนว่าประเด็นที่ติดตามผลและวิเคราะห์ในตารางที่ 4.1-1 ใช้วิธีวิเคราะห์อะไรบ้างในการทบทวน
ผลการด าเนินการและขีดความสามารถของคณะฯ (เพ่ือท าให้มั่นใจว่าการสรุปผลนั้นใช้ได้) วิธีการที่
เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยสะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในคณะฯ ตัวอย่างเช่น มีวิธีการอย่างไรใน
การค้นหา ระบุ และถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับศาสตร์ทางด้านศิลปะ 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่อง
ที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนว่าผลการ
ทบทวนผลการด าเนินการตามประเด็นที่ติดตามผลและวิเคราะห์ในตารางที่ 4.1 -1 มีเรื่องใดที่มี
ความส าคัญต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยบ่งชี้โอกาสในการ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ผลการด าเนินการดีข้ึน 
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการจัดการความรู้ โดยผู้บริหารก าหนดประเด็นความรู้ที่ส าคัญที่สอดคล้องกับ

พันธกิจหลัก วิสัยทัศน์ และค่านิยมของคณะฯ และจัดอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมถึงมีการจัดเก็บองค์ความรู้หรือวิธีปฏิบัติที่ดีในระบบสารสนเทศ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่อง
ดังกล่าว อาจช่วยรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมและ
ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์   

    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น มีการ
เข้ารหัสข้อมูลที่ส าคัญ Secure Sockets Layer (SSL)  มีการก าหนด policy ให้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ  มีระบบ Firewall และมีระบบ CCTV รักษาความปลอดภัยในการเข้าถึง
ห้อง Server และเก็บ log ส าหรับผู้ดูแลระบบและผู้เข้ามาใช้งาน วิธีการที่ เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว 
อาจช่วยให้คณะฯ สามารถด าเนินการได้ตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  

OFI 
    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้

ของคณะฯ ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนว่าแนวทางการจัดการความรู้ที่ระบุไว้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของ
คณะฯ หรือไม่อย่างไร  มีวิธีการบ่งชี้องค์ความรู้ที่มีความส าคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของ
คณะฯ หรือไม่  วิธีการจัดการความรู้ที่ระบุไว้ส่งเสริมสมรรถนะหลักของคณะฯ หรือไม่อย่างไร การ
ทบทวนอย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงานของ
คณะฯ  

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการทวนสอบและท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้มีคุณภาพ และไม่
พบวิธีการที่เป็นระบบที่ท าให้มั่นใจถึงความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ไม่พบ
วิธีการที่ท าให้มีข้อมูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็น พร้อมใช้ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย และทันการตอบสนอง
ต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน วิธีการที่เป็นระบบในเรื่อง
ดังกล่าว อาจช่วยท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความแม่นย า ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้และ
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้พร้อมใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารคณะฯ 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ท าให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือ 
มั่นคงปลอดภัย และใช้งานง่าย รวมทั้งไม่ชัดเจนว่า ในภาวะฉุกเฉินคณะฯ มีแผนหรือมาตรการที่ท าให้
มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และพร้อม
ใช้งานอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนรวมทั้งต่อความต้องการของคณะฯ 
อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่อย่างไร วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ สามารถ
ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน  

 
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ มีแนวทางในการประเมินความต้องการด้านอัตราก าลังของบุคลากร โดยบุคลากรสายวิชาการ

ค านวณจากค่า FTES (อัตราส่วน 1:20) ตามสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน และอัตราเกษียณ 
ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนใช้อัตราส่วน 1:0.7 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด วิธีการที่เป็นระบบในเรื่อง
ดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ มีบุคลากรที่มีจ านวนเพียงพอ เพ่ือให้งานของคณะฯ บรรลุผลส าเร็จ   
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    คณะฯ มีแนวทางในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุบุคลากรใหม่โดยมีการก าหนด คุณสมบัติ/เงื่อนไขการ
คัดเลือก กรอบภาระงาน และมีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการและสายสนับสนุน มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วย
ให้คณะฯ มีบุคลากรเพียงพอในการด าเนินงาน 

    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการท าให้สถานที่ท างานมีความปลอดภัย เช่น มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  มีกล้องวงจรปิด  มีระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกอาคารและ
ใช้ระบบคีย์การ์ดส าหรับที่จอดรถ  มีคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบั ติการฯ ท า
หน้าที่ก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี และมีการน าระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 มาใช้ในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในงานบริการ
วิชาการ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยรักษาบรรยากาศในการท างานให้เกื้อหนุน และมี
ความมั่นคงต่อการท างาน   

OFI 
    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และไม่พบวิธีการที่เป็น

ระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ใช้ในการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนว่าวิธีการประเมินความต้องการด้านอัตราก าลัง และการสรรหาว่าจ้างบุคลากร
ใหม่ มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการหรือไม่อย่างไร  รวมถึงวิธีการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรได้ค านึงถึงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลัง
เปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร การด าเนินการอย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยตอบสนองความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากร  

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ใช้ในการรักษาบรรยากาศในการ
ท างานให้เกื้อหนุน และมีความม่ันคงต่อการท างาน ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนถึงการทบทวนประสิทธิผล
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงสิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร เพ่ือให้
เหมาะสมกับกลุ่มบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่มีปัจจัยเสี่ยง การ
ทบทวนกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ อาจช่วยสร้างแรงจูงใจของบุคลากรและตอบสนอง
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากร   
 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ มีแนวทางในการจัดการผลการด าเนินการของบุคลากรโดยเชื่อมโยงกับพันธกิจและวิสัยทัศน์

ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดข้อตกลงภาระงาน  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จ าแนกตามประเภทบุคลากรทุกปี (ตาราง OP1-3) เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ต่อสัญญาจ้าง และ
น าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจตอบสนอง
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดเชิงระบบเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน   

    คณะฯ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรผ่านแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตารางที่ 5.2 -2) 
วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น  

OFI 
    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีผล

การด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อคณะฯ ตัวอย่างเช่น นอกเหนือจากการระดม
สมองในงานยุทธศาสตร์ของคณะฯ  มีวิธีการที่เป็นระบบในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความ
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หลากหลายของความคิดและเอ้ืออ านาจให้กับบุคลากรหรือไม่อย่างไร วิธีการที่เป็นระบบในเรื่อง
ดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากร  

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการก าหนดปัจจัยผลักดันความผูกพันของบุคลากรและการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากร ตัวอย่างเช่น วิธีการก าหนดและประเมินที่สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร (ตารางที่ OP1-4)  วิธีการที่เป็น
ระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ เสริมสร้างความผูกพันกับบุคลากร 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการพัฒนาผู้น า รวมถึงการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้และการ
พัฒนา ตัวอย่างเช่น มีวิธีการพัฒนาผู้น าเพ่ือให้มีทักษะที่จ าเป็นในการบริหารคณะฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือไม่อย่างไร  การประเมินฯ ได้ค านึงถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาหรือไม่อย่างไร วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ 
มีผลการด าเนินการที่โดดเด่น 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตัวอย่างเช่น บุคลากรแต่ละ
กลุ่มมีเส้นทางความก้าวหน้าในงานอย่างไร  มีทักษะที่จ าเป็นที่ต้องมีเพ่ือให้ก้าวหน้าในงานหรือไม่
อย่างไร วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของ
บุคลากร และจัดการความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากร เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรในระยะ
ยาว  

 
หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฎิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ มีแนวทางในการระบุข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญของการ

เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (ตารางที่ 6.1-1) โดยใช้ข้อมูลและปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ 
มาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการออกแบบหลักสูตร การบริการและกระบวนการที่ส าคัญ เช่น 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาคณะฯ เสียงของลูกค้า ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมทั้งผลการด าเนินการของคณะฯ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยในการติดตาม
และประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการตามแต่ละพันธกิจ   

    คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้แนวทาง Outcome Based Education จาก 
AUN-QA และการปรับปรุงกระบวนการตามวงจรคุณภาพ (PDSA) วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว 
อาจช่วยให้คณะฯ ส่งมอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณค่าส าหรับผู้เรียน  

  

 
OFI 
    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ใช้ในการระบุข้อก าหนด และ

ออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนว่าวิธีการระบุ
ข้อก าหนดของกระบวนการส าคัญในภาพ 6.1-1 ได้พิจารณาความต้องการครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญหรือไม่อย่างไร  การออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการได้ค านึงถึงเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ หรือแนวคิดในการออกแบบที่เพ่ิมคุณค่าในมุมมองของผู้เรียนและลูกค้าหรือไม่ ได้ใช้ประโยชน์จาก
แนวคิดในการออกแบบจากคู่ความร่วมมือหรือไม่อย่างไร การทบทวนอย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่าว 
อาจส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และปรับปรุงหลักสูตรและบริการที่เสริมสร้างสมรรถนะหลักของ
คณะฯ  
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    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการท าให้การปฏิบัติงานของกระบวนการท างานต่าง ๆ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนว่าตัวชี้วัดส าคัญทั้ง leading และ lagging indicators ใน
ตารางที่ 6.1-1 และตารางที่ 6.1-2 มีความสอดคล้องกับข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหรือไม่  
สัมพันธ์กับความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญหรือไม่
อย่างไร วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้ผลการด าเนินการของหลักสูตรและบริการ
สอดคล้องตามข้อก าหนดที่ส าคัญ และส่งเสริมประสิทธิผลของกระบวนการหลักท้ัง 3 พันธกิจ 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการปรับปรุงบริการและกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนถึงการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินการของกระบวนการส าคัญของ
แต่ละพันธกิจ วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้ดียิ่งขึ้น 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการจัดการนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนว่ามีขั้นตอนอย่างไรในการใช้
โอกาสเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือความเสี่ยงที่น่าลงทุน หรือมีวิธีการอย่างไรในการเตรียม
ทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรอื่น ๆ ไว้เพ่ือสนับสนุนโอกาสดังกล่าว วิธีการที่เป็นระบบในเรื่อง
ดังกล่าว อาจช่วยสร้างเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันของคณะฯ  

 
 

6.2  ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ มีแนวทางในการดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัยโดยมีการประกาศ

นโยบายความปลอดภัยและชีวอนามัย  มีการจัดอบรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร การ
ซ้อมอพยพหนีไฟ  มีการน าระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 
และแนวปฏิบัติมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามโครงการ ESPReL มาใช้ วิธีการที่เป็น
ระบบในเรื่องดังกล่าว อาจท าให้สถานที่ท างานมีความปลอดภัย    

OFI 
    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น ไม่ชัดเจนถึง

วิธีการพิจารณาปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ การควบคุมรอบเวลาการ
ท างาน การลดข้อผิดพลาดหรือการท างานซ้ า วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยให้คณะฯ 
รับมือกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ  

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตัวอย่างเช่น วิธีการคัดเลือก ประเมิน และให้
ข้อมูลป้อนกลับ แก่พันธมิตร คู่ความร่วมมือ และผู้ส่งมอบที่ระบุในโครงร่างองค์การ เพ่ือน าไปใช้
ปรับปรุง วิธีการที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว อาจช่วยยกระดับผลการด าเนินการของคณะฯ และเพ่ิม
ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

    ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น การบ่งชี้โอกาส
ของความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน มาตรการในการรับมือกับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
รวมถึงโอกาสในการพ่ึงพาผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านปฏิบัติการ
และสนับสนุนผลการด าเนินงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนกร ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนหลายเรื่องมีระดับที่ดี เช่น ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า (7.1ก -1) 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  (7.1ข-4)  ร้อยละ
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่จบการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร (7.1ข -5) ผลลัพธ์
ดังกล่าว อาจสะท้อนถึงการพัฒนากระบวนการที่ตอบสนองผู้เรียน   

OFI 
    ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่คงที่ เช่น 7.1ก-1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน

ท า 7.1ก-2 ผลงาน/บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI (เรื่อง) 
ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจบ่งชี้โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการตอบสนองผู้เรียน  

    คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างจ ากัด ไม่พบผลลัพธ์ที่สะท้อนประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ตอบสนองผู้เรียน และไม่พบผลลัพธ์ด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย 
หรือผู้รับบริการวิชาการ การแสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญอย่างครบถ้วน อาจช่วยบ่งชี้โอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญท่ีตอบสนองผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

    ไม่พบผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท างานที่ส าคัญ ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์
ด้านผลิตภาพ รอบเวลา และตัววัดอ่ืน ๆ ด้านประสิทธิภาพ การแสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญอย่างครบถ้วน 
อาจช่วยบ่งชี้โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ และการควบคุมต้นทุนโดยรวม 

    ไม่พบผลลัพธ์ด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เช่น ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญด้านประสิทธิผลของการ
เตรียมพร้อมของคณะฯ เพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน การติดตามผลลัพธ์ดังกล่าว อาจช่วย
สะท้อนความพร้อมในการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเมื่อมีภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

    ไม่พบผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตัวอย่างเช่น การตรวจติดตามหรือประเมินประสิทธิผล
ของผู้ส่งมอบ พันธมิตรและคู่ความร่วมมือตามข้อก าหนดที่ส าคัญ รวมถึงการประเมินสถาบัน/องค์กร
ที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้งในและต่างประเทศที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างกัน การติดตามผลลัพธ์ดังกล่าว อาจช่วยส่งเสริมให้ผลการด าเนินการของคณะฯ 
ดีขึ้น  

  
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนหลายเรื่องมีระดับและแนวโน้มที่ดี เช่น 7.2ก -2 ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาปริญญาตรีต่อหลักสูตร 7.2ก-2 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
หลักสูตร 7.2ก-3 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.2ก-5 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบการให้บริการนักศึกษา ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจแสดงถึงความ
มุ่งม่ันของคณะฯ ที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน   

OFI 
    คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างจ ากัด ไม่พบผลลัพธ์ที่ส าคัญ

หลายเรื่อง เช่น ไม่พบผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์การ ผลลัพธ์ความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน การแสดงผลลัพธ์ที่ครอบคลุม 
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อาจช่วยสะท้อนประสิทธิผลของกระบวนการในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  

    ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนบางเรื่อง มีแนวโน้มไม่สม่ าเสมอ  เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (7.2ก -1) ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (7.2ก-4) ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจแสดงถึงความจ าเป็นในการ
ปรับปรุงกระบวนการที่เก่ียวข้อง 

    ไม่พบผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียน 
ผู้ให้ทุนวิจัย ตามกลุ่ม/ประเภทผู้เรียน หรือกลุ่มลูกค้าของแต่ละพันธกิจ รวมถึงผลลัพธ์ที่สะท้อน
ประสิทธิผลของการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เรียน การแสดงผลลัพธ์ที่ครอบคลุม 
อาจช่วยสะท้อนประสิทธิผลของกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของบุคลากรหลายเรื่องมีระดับและแนวโน้มที่ดี เช่น 7.3ก -8 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 7.3ก -9 ระดับผล
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 7.3ก-10 ความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านความมั่นคงและการได้รับความคุ้มครองดูแลจากการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์เหล่านี้ อาจ
แสดงถึงความผูกพันของบุคลากร    

OFI 
    ไม่พบผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่ส าคัญหลายเรื่อง ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ด้านการประเมิน

อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากรที่สะท้อนจ านวนของบุคลากรและทักษะที่เหมาะสม  
ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรตามปัจจัยความผูกพันที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ  ผลลัพธ์ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน  ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น าที่แสดงถึงประสิทธิผลของการ
พัฒนา การแสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญ อาจสะท้อนโอกาสในการพัฒนากระบวนการที่มุ่งเน้นบุคลากร  

    ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร หลายเรื่องมีแนวโน้มไม่สม่ าเสมอ เช่น ร้อย
ละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์ทั้งหมด (7.3ก-3) จ านวนเงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ (7.3ก-
4) ร้อยละของอาจารย์รุ่นใหม่ที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์รุ่นใหม่ทั้งหมด (จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 
ปี) (7.3ก-5) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต าแหน่งตั้งแต่ระดับช านาญการ/ช านาญงานขึ้นไป
ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด (7.3ก-7) ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจบ่งชี้โอกาสในการพัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของบุคลากร  

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ เริ่มแสดงผลลัพธ์ด้านการรับรองมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น 7.4ก-4 จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับ

รองมาตรฐานความปลอดภัย (สะสม) ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนามาตรฐานของ
การให้บริการวิชาการ    

OFI 
    ไม่พบผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส าคัญหลายเรื่อง 

ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ที่สะท้อนประสิทธิผลการสื่อสารของผู้น าเพ่ือสร้างความผูกพันกับบุคลากร 
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ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการก ากับดูแลทางด้านการเงินและด้านอื่น 
ๆ ทั้งจากหน่วยงานภายนอกและภายใน  ผลลัพธ์ความสอดคล้องด้านกฎหมายตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์การ  ผลลัพธ์ด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  ผลลัพธ์ด้านการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
การแสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญอย่างครอบคลุม อาจช่วยสะท้อนโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการน าและ
การก ากับดูแลองค์กร  

    ไม่พบผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ที่สะท้อนการด าเนินการตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ที่ก าหนดไว้ การแสดงผลลัพธ์ในเรื่องดังกล่าว อาจบ่งชี้โอกาสใน
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่คณะฯ ต้องการ  

 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด   ระดับการประเมิน (band) = 2  
Strength 
    คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านผลการด าเนินการด้านการเงินหลายเรื่องมีระดับและแนวโน้มที่ดี  

ตัวอย่างเช่น 7.5ก-1 จ านวนเงินรายได้รวม 7.5ก-4 ร้อยละเงินคงเหลือรายปี 7.5ก-7 รายได้จากการ
บริจาค 7.5ก-8 อัตราส่วนก าไรต่อรายได้ (เงินคงเหลือ/รายได้รวม) 7.5ก-9 จ านวนเงินที่ได้รับการ
สนับสนุนจากศิษย์เก่า ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจสะท้อนการความพร้อมด้านการเงินที่จะด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  

OFI 
    คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาดที่ส าคัญหลายเรื่อง เช่น ผลลัพธ์ของการควบคุม

ต้นทุนโดยรวม  ผลการด าเนินการด้านงบประมาณ  ผลลัพธ์ของการเติบโตของตลาดและส่วนแบ่ง
ตลาดในปัจจุบันนอกเหนือจากผู้เรียน  การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าว อาจสะท้อนความสามารถในการ
แข่งขันของคณะฯ  

    ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาดหลายเรื่องมีแนวโน้มที่ไม่ดี ตัวอย่างเช่น 7.5ก -6 ร้อยละ
ของรายได้จากการบริการวิชาการ 7.5ก-11 ส่วนตลาดด้านจ านวนนักศึกษาระดับโทแรกเข้าจาก
จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในสังกัดทปอ. ทั้งหมด 7.5ก-12 ส่วน
ตลาดด้านจ านวนนักศึกษาระดับเอกแรกเข้าจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยในสังกัดทปอ. ทั้งหมด ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจสะท้อนความจ าเป็นในการปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์เพ่ือใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และรับมือกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เพ่ือการ
เติบโตอย่างยั่งยืน  
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ตาราง 1 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด ส าหรับหมวด 1-6 (Item Band) 
คะแนน ค าอธิบาย 

0% หรือ5% 
(Band 1) 

A: ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน  
D: ไม่มีการน าแนวทางที่เป็นระบบไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย  
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา  
I :  ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน แต่ละส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ 
10%,15%, 

20% หรือ25% 
(Band 2) 

A: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อ  
D: การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือหน่วยงานซ่ึงเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อน้ัน  
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแบบพื้นๆ  
I : มีแนวทางท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่เกิดจ ากการร่วมกัน

แก้ปัญหา 
30%, 35%, 

40%หรือ 45% 
(Band 3) 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบางหน่วยงานเพ่ิงอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคัญ  
I : แนวทางเริ่มมีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของสถาบัน ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การและ

เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
50%,55%, 

60% หรือ 65% 
(Band 4) 

 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางส่วนหรือ

บางหน่วยงาน  
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ ซ่ึง

รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท่ีส าคัญ  
I : แนวทางมีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของสถาบัน ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การ  

และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
70%,75%, 

80% หรือ 85% 
(Band 5) 

 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างของการปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญ  
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ 

ซ่ึงรวมถึงการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์และการเรียนรู้ระดับองค์การ  

I : แนวทางมีบูรณาการกับความต้องการของสถาบัน ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่าง
องค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ  

90%, 95% 
หรือ 100% 
(Band 6) 

 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์  

D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างท่ีส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน  

L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้ในระดับองค์การผ่าน
การสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้ท่ัวท้ังองค์การในการจัดการ  มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมท่ัวท้ังองค์การ อันเป็นผลเน่ืองมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน  

I : แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของสถาบันท้ังในปัจจุบันและอนาคตตามท่ีระบุไว้ใน
โครงร่างองค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
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ตาราง 2 แนวทางการให้คะแนนรายหมวด ส าหรับหมวด 7 (Item Band) 
 

คะแนน ค าอธิบาย 
0% หรือ5% 
(Band 1) 

Le: ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบัน และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ 
T: ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทางลบ 
C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
I : ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

10%,15%, 20% 
หรือ25% 
(Band 2) 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่องที่ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ และเริ่มมีระดับผลการด าเนินการที่ดีในบางเรื่อง 

T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ 
C: แทบไม่มี หรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
I : มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

30%, 35%, 40%
หรือ 45% 
(Band 3) 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่ส าคัญต่อสถาบันตามที่ระบุไว้ 
ในข้อก าหนดของหัวข้อ 
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี  
C: เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
I : มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

50%,55%, 60% 
หรือ 65% 
(Band 4) 

 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดี ในเกือบทุกเรื่องที่มีความส าคัญต่อสถาบัน  
ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
C: ผลการด าเนินการในปัจจุบันในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ

เทียบเคียง  
I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และกระบวนการ 
70%,75%, 80% 

หรือ 85% 
(Band 5) 

 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่ 

T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
C: มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการด าเนินการในปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือส่วนมาก

กับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น าในเรื่องต่าง ๆ และมีผล
การด าเนินการที่ดีมาก 

I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   

90%, 95% 
หรือ 100% 
(Band 6) 

 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็นส่วน
ใหญ่ 

T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

C: แสดงถึงความเป็นผู้น าในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง 
I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับผู้เรียน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   
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ตาราง 3 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Band) 
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ตาราง 4 ค าอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของผลลัพธ์ (Overall Band) 
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5. ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factors)  
หัวข้อ ข้อมูล 

1. หลักสูตรและโปรแกรม
การศึกษา 

1) การเรียนการสอน  
ปริญญาตรี  จ านวน 12 หลักสูตร ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และทักษะในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการของประเทศ  
กลไกการส่งมอบ: บรรยาย ปฏิบัติการ กิจกรรม active learning   
บัณฑิตศึกษา  ปริญญาโทจ านวน  11 หลักสูตร ปริญญาเอกจ านวน 7 หลักสูตร ผลิตมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและความต้องการของประเทศ สามารถสร้างองค์ความรู้ วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ และ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
กลไกการส่งมอบ:  บรรยาย ปฏิบัติการ กิจกรรม active learning ศึกษาดูงาน สัมมนา วิจัย  
2) การวิจัย สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล 
รวมทั้งผลงานวิจัย/ชิ้นงานมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและแหล่งทุน  
กลไกการส่งมอบ: การตีพิมพ์เผยแพร่/การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ/รายงานวิจัย/
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร/ชิ้นงาน 
3) การบริการวิชาการ  
แบบสร้างรายได้ (จากแหล่งทุนภายนอกหรือค่าบริการ) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และให้ผลการบริการวิชาการที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับ  
กลไกการส่งมอบ:  บริการตรวจวัด วิเคราะห์ การจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ การให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ 
แบบให้เปล่า (สาธารณกุศลและไม่แสวงหาก าไร) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา  
กลไกการส่งมอบ:  การจัดอบรม การประชุมวิชาการ กิจกรรม/โครงการที่จัดให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และชุมชนต่าง ๆ การให้ค าปรึกษาทางวิชาการให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน   

2. วิสัยทัศน์/ ค่านิยม/ 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน์: เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นน า 1 ใน 5 ของประเทศ ที่มุ่งเน้นการบูรณาการ
วิทยาศาสตร์และศิลปะ 
ค่านิยมองค์กร: SC SU SMART (Study, Creativity, Service-minded attitude, Unity, 
Sufficiency, Morality, Adaptability, Retrenchment, Tolerance) 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้มีความรอบรู้ มี
สติปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
2. ด าเนินงานด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
3. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม โดยเน้นการบูรณาการ
วิทยาศาสตร์และศิลปะ  
4. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สมรรถนะหลัก การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ 
4. บุคลากร จ านวน 271 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 156 (57.57%) คน สายสนับสนุน 114 (42.06%) คน 

(ตารางที่ OP1-3)  
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (ตารางที่ OP1-4)  
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หัวข้อ ข้อมูล 
1. สภาพแวดล้อมในการท างานและสิ่งอ านวยความสะดวก 2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 3. 
ค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษจากนักศึกษาโครงการเพ่ิมพิเศษ 4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากภาระงานหลัก 5. ระบบการประเมินผลการท างานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 
6. การได้รับโอกาสเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 7. ความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร  8. 
การได้รับค าชมเชย รางวัล และการเห็นความส าคัญจากผู้บริหาร *ปัจจัยรอง 

5. สินทรัพย์ 1. อาคารสถานที่:  อาคาร 8 หลัง (พ้ืนที่ใช้สอย 35,745 ตร.ม.) มีห้องเรียนขนาด 100-500 ที่นั่ง 
จ านวน 12 ห้อง ห้องเรียนขนาดน้อยกว่า 100 ที่นั่ ง จ านวน 11 ห้อง ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (พ้ืนที่มากกว่า 200 ตร.ม.) จ านวน 18 ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ขนาด 70 ที่นั่ง 1 ห้อง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์   
2. เทคโนโลยี: เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย smart classroom  และ
เทคโนโลยี VDI ระบบถ่ายทอดสัญญาณเพ่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
3. ครุภัณฑ์: สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

6. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตารางที่ OP1-5 กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ แบ่งเป็น 4 ด้าน 1. ด้านการเรียนการสอน 2. ด้าน
การวิจัย 3. ด้านการบริการวิชาการ 4. ด้านการบริหารจัดการ 

7. โครงสร้างองค์กร คณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีรองคณบดี 4 คน ผู้ช่วยคณบดี 2 คน และที่
ปรึกษาคณบดี 1 คน หัวหน้าภาควิชา 8 คน หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน และศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาจ านวน 5 ศูนย์ 

8. ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น 
และความต้องการและ
ความคาดหวัง 

ตารางที่ OP1-6 ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้เรียน 
ปริญญาตรี 1. สามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่เลือกเรียนไปใช้ในการท างาน
ได้ 2. ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา 3. มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 4. ได้รับการดูแลทั้งด้าน
การเรียนและการใช้ชีวิตระหว่างที่ ศึกษาในคณะฯ 5. ได้รับการพัฒนา สวัสดิการและ
ทุนการศึกษา 6. ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ   
บัณฑิตศึกษา 1. มีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะจนมีความเชี่ยวชาญตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 2. มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 3. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนและการวิจัยอย่างเพียงพอ  
4. มีโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาหรือการท าวิจัยในต่างประเทศ 5. ส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดเวลาในหลักสูตร 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
น.ศ.ต่างคณะ 1. ได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับเป็นพ้ืนฐานการศึกษาในแบบเฉพาะทาง   
ผู้รับบริการ 1. ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้และมีค่าบริการที่เหมาะสม 2. ได้รับ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทันสมัยและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 
เจ้าของแหล่งทุน 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. สามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน 3. ผลงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการของนักวิชาการที่
เกี่ยวข้อง 4. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 
ลูกค้าในอนาคต 1. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 2. ทราบถึงข้อมูลด้าน
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หัวข้อ ข้อมูล 
การให้บริการวิชาการ 

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ความต้องการและความ
คาดหวัง 
 

ผู้ใช้บัณฑิต 1. บัณฑิตที่มีความรอบรู้/เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถ
น ามาใช้ในการท างานตามสายงานได้ทันที    
ผู้ปกครอง 1. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและค่าใช้จ่าย 2. บุตร/ธิดาได้เรียนในหลักสูตรที่มี
มาตรฐาน 3. บุตร/ธิดามีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 4. มีช่องทางการสื่อสารกับคณะฯ 
ศิษย์เก่า 1. คณะฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี 2. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ 3. การ
ได้รับการยกย่องเชิดชู 4. บทบาทของคณะฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 5. บทบาทของ
คณะฯ ในการเป็นแหล่งเชื่อมโยงเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

10. ผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือและข้อก าหนดที่
ส าคัญ 

ตาราง OP1-7 พันธมิตร คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบที่ส าคัญ บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง ข้อก าหนด 
และช่องทางการสื่อสาร 
พันธมิตร 1. คณะวิชาอ่ืนที่ร่วมผลิตบัณฑิต 2. โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 3. มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยใน/ต่างประเทศ 4. กระทรวงอว. 
คู่ความร่วมมือ มูลนิธิสอวน.  
ผู้ส่งมอบ บริษัทสารเคมี วัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องมือ 

11. ล าดับในการแข่งขัน  

12. การเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

1) การลดลงของจ านวนผู้เข้าเรียนระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อาจมีผลต่อ
การตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะฯ  
2) การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ  
3) การปรับเปลี่ยนทิศทางและนโยบายด้านการวิจัยของรัฐบาล     

13. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยคือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1. ส่วน
แบ่งทางการตลาด 2. การได้งานท าของบัณฑิต 3. จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS/Web of Science ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 4. จ านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่อ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด) 

14. แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบที่ส าคัญ 

ระบบ CHE online   ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เช่น SCOPUS และ Web of Science  
รายงานประจ าปีหรือรายงานการประเมินตนเอง 

15. ความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ 

SC1: แนวโน้มในการศึกษาออนไลน์มีมากขึ้น ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และการเรียน
ตามระบบมหาวิทยาลัยลดลง  
SC2: การสร้างหลักสูตรที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ  
SC3: งบประมาณการสนับสนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานลดลง  
SC4: การบริการวิชาการของคณะฯ ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  
SC5: ระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล  
SC6: การพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดเชิงระบบเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

16. ความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ 

SA1: สถานที่ตั้งคณะอยู่ในเขตศูนย์กลางของภาคตะวันตก  
SA2: เป็นคณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านศิลปะ ท าให้สามารถ
บูรณาการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับศาสตร์ทางด้านศิลปะได้หลายแขนง  
SA3: บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมากกว่าร้อยละ 80 มีความเชี่ยวชาญ
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หัวข้อ ข้อมูล 
เฉพาะทางที่หลากหลายมีโอกาสในการบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง   
SA4: มีความโดดเด่นในงานวิจัยด้านการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และการผลิตสีและ
การเคลือบผิว ที่สามารถประยุกต์เพ่ือสร้างมูลค่า ต่อยอดเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
และตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้  
SA5: เป็นคณะที่มีศักยภาพในการน าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
จัดการสารสนเทศ   

17. ระบบการปรับปรุงผล
การด าเนินงาน 

PDSA และ OKRs เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ และการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL) เริ่มใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 

 
 
 

 
 

 
 


