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. บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะเพอืการพัฒนา (Executive Summary) 

 

การตรวจประเมินคณะวทิยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ประจาํปีการศึกษา 2561 เป็นการตรวจประเมินโดย

ใชเ้กณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence :EdPex ซึงเป็นเครืองมือในการบริหารองคก์ร

เพอืให้พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพอยา่งกา้วกระโดด  ทงันีคณะฯ ไดใ้ชเ้ครืองมือ 

EdPex เป็นปีที 2 ดงันนัการดาํเนินการยงัคงตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง เริมจากการทาํความเขา้ใจอยา่ง

ถ่องแทถึ้งการดาํเนินการของคณะฯ การวเิคราะห์ผลิตภณัฑ ์ จนถึงการนาํไปสู่การออกแบบกระบวนในการ

ส่งมอบผลิตภณัฑ ์  การทาํความเขา้ใจเกณฑ์ในการประเมิน  แนวทางการเขียนอธิบายการดาํเนินการของ

คณะฯ การวิเคราะห์ตวัชีวดัทีเหมาะสมและสามารถนาํผลลพัธ์ไปใชเ้พอืการพฒันาคณะฯในเชิงคุณภาพ

อยา่งแทจ้ริง ทงันีอาจเป็นตวัชีวดัทีเพมิเติมจากทีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากระดบัมหาวทิยาลยั  ซึงตวัชีวดัที

กาํหนดขึนมาใหม่ควรเป็นตวัวดัทีสามารถตอบสนองต่อโครงร่างองคก์ร และการดาํเนินงานทีเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของคณะฯ  

จากการวเิคราะห์โครงร่างองคก์รพบวา่ยงัตอ้งมีการศึกษาในรายละเอียดและนาํเสนอใหต้รงตาม

ลกัษณะเฉพาะขององคก์ร ไดแ้ก่ การระบุผลิตภณัฑที์ชดัเจน  การวิเคราะห์กระบวนการในการส่งมอบ

ผลิตภณัฑ ์ รวมถึงปัจจยัจากภายนอกทีส่งผลต่อการดาํเนินการของคณะฯ ทงัดา้นทีสามารถผลกัดนัและทีจะ

นาํไปสู่การวางแผนเพอืให้เกิดการปฏิบติังานทีฝังลึกลงไปยงักระบวนการทาํงานทีสามารถกระทาํใหเ้ป็น

กิจวตัรประจาํวนั และส่งผลใหเ้กิดการพฒันาเชิงคุณภาพอยา่งต่อเนือง 

ดา้นผลลพัธ์ คณะฯ ยงัมีระดบัการพฒันาอยูใ่น Early Development โดยมีการรายงานผลบางตวัชีวดัที

สามารถเก็บขอ้มูลไดแ้ละมีการพฒันาต่อจากปี 2561  แต่ยงัขาดการแสดงผลลพัธ์ในตวัชีวดัทีสาํคญัในหลาย

ดา้น และขาดการแสดงแนวโนม้และขอ้มูลทีเทียบกบัคู่เทียบหรือเป้าหมายในการดาํเนินการ 

 

2. แนวทางในการตรวจประเมิน  

คณะผูป้ระเมิน ไดพิ้จารณารายงานของคณะฯ ตามเกณฑ์การพฒันาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  สาํหรับใน

ปีการศึกษา 2561 มหาวทิยาลยักาํหนดใหต้รวจประเมินโครงร่างองคก์รและหมวดผลลพัธ์ (หมวด 7) โดย

คณะกรรมการจดัทาํรายงานส่วนบุคคล  พูดคุยกบัผูบ้ริหาร เพอืเป็นการยนืยนักบัขอ้มูลทีปรากฏในรายงาน  

หลงัจากนนัมีการประชุมเพือหาขอ้สรุปร่วมกนั  และทาํรายงานเสนอต่อผูบ้ริหารของคณะฯ เพือพิจารณา

ดาํเนินการในส่วนทีเหมาะสมต่อไป  

 

3. บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม  

เนืองจากไม่มีการประเมินในส่วนของกระบวนการ (หมวด 1-6)  ดงันนัการประเมินในภาพรวมจึง

เป็นการประเมินเฉพาะหมวดผลลพัธ์เท่านนั  โดยคณะกรรมการมีขอ้สรุป ดงันี 

ก. จุดเด่นในหมวดผลลพัธ์ทมีีความสอดคลอ้งและมีความสาํคญัต่อการบรรลุพนัธกิจของคณะฯ 
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 คณะฯ เริมมีการรายงานผลการดาํเนินงานของคณะฯ ในบางเรืองและคณะฯ มีผลลพัธ์ทางดา้น

การศึกษาหลายตวัชีวดัทีมีแนวโนม้ทีดี โดยเฉพาะดา้นการบริหารจดัการ เช่น ผลลพัธ์ดา้น

ความพึงพอใจของผูเ้รียน ผลลพัธ์ดา้นความการพฒันาบุคลากร มีแนวโนม้ทีดีขึนแสดงใหเ้ห็น

ถึงประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน อนัจะทาํให้คณะฯ สามารถรักษาความเป็นเลิศในการ

จดัการเรียนการสอน 

ข. โอกาสพฒันาทีสาํคญัหรือประเด็นทีสมควรพิจารณาทบทวนในส่วนผลลพัธ์ 

 คณะฯ ไม่แสดงขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบกบัคู่เทียบทีสาํคญั  ทงัในดา้นผลลพัธ์ของการเรียนรู้  ดา้น

บริการลูกคา้  การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั  การขาดขอ้มูลดงักล่าวอาจทาํใหค้ณะฯ 

ขาดประสิทธิผลในการประเมินความสาํเร็จ  ความเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนในอนาคต การ

ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการทาํงาน ซึงอาจส่งผลต่อจาํนวนและความสนใจของ

กลุ่มลูกคา้ในอนาคต 

 คณะฯ ไม่แสดงตวัวดัทีสาํคญัและก่อใหเ้กิดการพฒันาหลายดา้น  เช่น ผลลพัธ์ตามตวัชีวดัใน

กระบวนการทาํงานหลกัทงัดา้นการศึกษาและวจิยั  ดา้นการกาํกบัดูแลองคก์ร  การปฏิบติัตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบั ซึงอาจส่งผลใหค้ณะฯ ไม่สามารถนาํผลการดาํเนินการและผลลพัธ์ไป

วเิคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหส้ามารถบรรลุพนัธกิจของคณะฯ ได ้

 คณะฯ ไม่ไดแ้สดงผลลพัธ์จาํแนกตามหลกัสูตร กลุ่มผูเ้รียน และประเภทของกระบวนการซึง

คณะฯ มีกลุ่มลูกคา้หลายกลุ่มและให้กระบวนการบริการทีแตกต่างกนัตามความตอ้งการของ

ลูกคา้  อาจส่งผลใหค้ณะฯ ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม ตามทีระบุ

ไวใ้นโครงร่างองคก์ร  

 

2. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน 

1)  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์บญจวรรณ  อุบลศรี   ประธานกรรมการ 

2)  รองศาสตราจารย ์ดร.กมัปนาท หวลบุตตา            กรรมการ 

3)  ดร.สราวธุ  ศิริวงศ ์                         กรรมการ 

4)  ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย ์     เลขานุการ 
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3. รายละเอยีดผลการตรวจประเมิน 

เนืองจากโครงร่างองคก์รเป็นการนาํเสนอลกัษณะขององคก์รทีเป็นลกัษณะเฉพาะ  มีความโดดเด่น

และเป็นการดาํเนินงานทีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  ดงันนัโครงร่างองคก์รจึงมีความจาํเป็นตอ้งมีความ

ชดัเจนในทุกประเด็น คณะกรรมการจึงมุ่งเนน้ให้คณะฯ มีการปรับปรุงการเขียนโครงร่างองคก์รในแต่ละ

หวัขอ้ ดงัต่อไปนี  

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

P. ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ (Organizational Environment) 

 หลกัสูตร และบริการ (Products)  คณะฯ ควรมีการแยกผลิตภณัฑใ์หช้ดัเจน เช่น 1) หลกัสูตร 2) 

บริการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาพนืฐาน และ 3) งานวจิยัและบริการวชิาการทีตอบโจทย์

ความตอ้งการของชุมชน  เพือนาํไปสู่การวเิคราะห์กลุ่มลูกคา้ทีชดัเจน  เพอืนาํไปสู่การวเิคราะห์

กระบวนการส่งมอบผลิตภณัฑใ์นหมวด 6 

 พันธกจิ วสัิยทัศน์ และค่านิยม (Mission, Vision and  Values)  ควรกระชบั ง่ายต่อการจดจาํและ

สามารถวดัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 สมรรถนะหลกัขององค์การ (Core Competencies)  สมรรถนะหลกัทีคณะฯ ระบุไวย้งัไม่ชดัเจน   

ทงันีสมรรถนะหลกัเป็นสิงทีคณะฯ มีความชาํนาญมากทีสุดและสนบัสนุนใหเ้กิดผลิตภณัฑต์ามที

ระบุไวข้า้งตน้  ทงันีคณะฯ อาจปรับการเขียนสมรรถนะหลกัใหมี้ความชดัเจน  เช่น  

1) การเป็นผูน้าํในการจดัการศึกษาในสาขา (ระบุสาขาของคณะฯ) 

2) ศกัยภาพในการผลิตงานวจิยัแบบบูรณาการทงัทางดา้นวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  

 ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce)  นอกเหนือจากการระบุเป็นตวัเลขบุคลากรตาม

รายละเอียดทีนาํเสนอแลว้  ควรมีการวิเคราะห์และนาํเสนอปัจจยัทีส่งผลต่อความผกูพนั ความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของบุคลากรแยกตามประเภทของบุคลากร  

P.1ข ความสัมพนัธ์ระดับองค์การ (Organizational Relationships) 

 โครงสร้างองค์การ (Organization Chart)  คณะฯ ควรระบุรายละเอียดของโครงสร้างองคก์ารให้

ละเอียดและชดัเจน ครอบคลุมตาํแหน่ง การบงัคบับญัชาตามสายงาน และหนา้ทีความรับผดิชอบ

ของแต่ละตาํแหน่ง 

 ผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอนื และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers and stake holders)  อา้งถึงตารางที P.1-

5 คณะฯ ควรมีการอธิบายเกียวกบัทีมาของความตอ้งการหลกัของลูกคา้แต่ละกลุ่มวา่ไดม้าอยา่งไร 

และควรมีการแยกกลุ่มลูกคา้ใหค้รบถว้นตามพนัธกิจ  ซึงจะทาํใหเ้ห็นภาพของการดาํเนินงานที

ชดัเจนขึน และนาํไปสู่การกาํหนดตวัชีวดัทีเกียวขอ้ง และชดัเจน ทงันีอาจนาํเสนอในรูปแบบของ

ตาราง เช่น 
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พนัธกิจ ผูเ้รียนและกลุ่มผูเ้รียนอืน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความคาดหวงั 

ผลิตบณัฑิต - นกัศึกษาปัจจุบนั 

- ผูเ้รียนในอนาคต ไดแ้ก่  

   นกัเรียนมธัยมศึกษาตอน

ปลาย และระดบั ปวช. 

ผูป้กครอง - ตอ้งการหลกัสูตรทีมีคุณภาพ 

- ไดง้านทาํหรือสามารถเขา้

ศึกษาต่อทนัทีหลงัจบการศึกษา 

- มีทุนการศึกษาระหวา่งเรียน 

วจิยั ผูใ้ห้ทุนทาํวจิยั ผูใ้ช/้ประชากรใน

พนืที 

-ผลงานวจิยัทีนาํไปแกปั้ญหา

ชุมชนได ้

 

 ผู้ส่งมอบ (Suppliers) และคู่ความร่วมมือ (Collaborators)  อา้งถึงตารางที P.1-7 ควรแสดงเป็น

ตารางแยกตามพนัธกิจ ซึงจะทาํให้เขา้ใจง่าย และครอบคลุมผูส่้งมอบทุกกลุ่ม เช่น 

พนัธกิจ คู่ความร่วมมือ/ผูส่้ง

มอบ 

บทบาทและความสาํคญัต่อ

องคก์ร 

ขอ้กาํหนดทีสาํคญั 

 คู่ความร่วมมือ   

ผลิตบณัฑิต - แหล่งฝึกงาน 

- ศิษยเ์ก่า 

- บริษทัฯ หา้งร้าน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้/ร่วม

จดัการเรียนการสอน 

- เป็นตน้แบบในการทาํงาน 

- นศ. ไดฝึ้กการเรียนรู้จากพืนที

จริง 

- นศ. ไดรั้บความรู้ ทกัษะและ

ประสบการณ์ตรง 

 ผู้ส่งมอบ 

 -กองบริหารวทิยา

เขตจนัทบุรี 

- สนนัสนุนการจดัการเรียน

การสอน  ไดแ้ก่ การรับเขา้ 

การจดัตารางเรียนและ

ห้องเรียน 

- ประชาสัมพนัธ์และรับสมคัร

นกัศึกษาตามทีคณะฯ กาํหนด 

- จดัห้องเรียนให้พร้อมตาม

หนา้ตารางสอนแต่ละวชิาและ

พร้อมใชง้านก่อนเริมเรียนไม่

นอ้ยกวา่  10 นาที 

 

P.2ก สภาพด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 ความสามารถในการแข่งขัน (Key Competitiveness)  คณะฯ ควรนาํเสนอในประเด็นทีเป็นการ

สร้างโอกาส (ตารางที  P. - ) เช่น Asean Community, Thailand 4.0, Disruptive World,  หรือ 

Eastern Economic Corridor (EEC) ทีทาํให้เกิดโอกาสในการพฒันา ตวัอยา่ง เช่น เป็นโอกาสให้เกิด

การพฒันาหลกัสูตรทีตอบสนองต่อกลุ่มประเทศอาเซียนในดา้นโลจิสติสก ์ หรือการเปิดโอกาสให้

สร้างงานวิจยัทางดา้นอาหารและเกษตรแนวใหม่ทีส่งผลให้เกิดการพฒันาแบบผสมผสานศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นตน้ 
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 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  อ้างถึงตารางที P. -  ควรแสดงให้เห็นว่ามีการ

เปรียบเทียบข้อมูลด้านใดบ้าง แหล่งข้อมูล เช่น ส่วนแบ่งการตลาด  ผลงานวิจัยทีนําเสนอใน

ระดบัชาติหรือนานาชาติ  ผลการจดัลาํดบั ranking เป็นตน้ 

P.2ข บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges)  คณะฯ ควรแก้ไขให้เป็นความทา้ทายทีเกิดจาก

สภาพแวดลอ้มภายนอกทีสามารถทาํให้องคก์รใช้ความทา้ทายนีมาใชเ้พือนาํไปสู่หรือสนบัสนุนให้

เกิดความสาํเร็จของคณะฯตามพนัธกิจทีตงัไว ้เช่น 

1) กระบวนการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัทีมุ่งพฒันาทรัพยากรบุคลทีสอดคล้องกบั st 

Century Skills 

2) สถานการณ์ปัจจุบนัทีเป็นสังคมผูสู้งอายทีุสามารถนาํไปสู่การสร้างผลิตภณัฑ์สําหรับลูกคา้กลุ่ม

ดงักล่าว 

3) การเปลียนแปลงเทคโนโลย ีรวมถึงหลกัสูตรใหม่ในอนาคต 

 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages)  คณะฯ ควรระบุความไดเ้ปรียบทีสอดคลอ้งกบั

ความทา้ยทายเชิงกลยทุธ์ เพอืนาํไปสู่การกาํหนดกลยทุธ์ของคณะฯ ต่อไป เช่น 

1) มีอาจารยที์มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงบุคลากรสายวิชาชีพทีมีความ

ชาํนาญ (เพอืจดักระบวนการสอนสาํหรับ st Century Skills) 

2) คณะฯ มีองคค์วามรู้ในการยกระดบัคุณภาพชีวิตใหแ้ก่กลุ่มผูสู้งอาย ุ

 

หมวดท ี7 ผลลพัธ์       Overall score = 50 % 

Strength 

 ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนในบางประเด็นทีสําคญั มีระดบัและแนวโนม้ทีดี เช่น อตัรา

การคงอยูข่องนิสิตปี 1 อตัราส่วนของบณัฑิตทีไดง้านทาํภายใน  ปี อตัราของบณัฑิตทีมีงาน

ทาํสัมพนัธ์กบัสาขาทีเรียน [เกณฑ์ 7.1ก] 

 องคก์รมีผลลพัธ์ ความพึงพอใจของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืนในบางประเด็นทีสําคญัทีดีและมี

แนวโน้มทีดี เช่น ความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต ความพึงพอใจของผูรั้บบริการการบริการ

วชิาการของคณะฯ [เกณฑ์ 7.2ก( )] 

 

OFI 

  ผลลัพธ์ทีนาํเสนอยงัไม่ชดัเจนและตอบสนองต่อผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมถึงการ

ตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ในหลกัสูตรของคณะฯ และลูกคา้ทีคณะฯ สอนบริการวิชา

พนืฐานให ้[เกณฑ ์7.1ก] 
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 ไม่แสดงผลลัพธ์เชิงคุณภาพของการดําเนินการด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

กระบวนการในทุกพนัธกิจ [เกณฑ ์7.1ข( )] 

 ไม่พบผลลพัธ์ดา้นการจดัการห่วงโซ่อุปทานเชิงคุณภาพตามทีระบุใน ตาราง 6.2-1 เช่น จาํนวน

นกัเรียนในเขตภาคตะวนัออกทีเขา้ศึกษา จาํนวนครังในการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียน หรือ

โรงเรียน  การส่งมอบงานของบริษทั ห้างร้าน ทีทาํธุรกรรมกบัคณะ [เกณฑ์ 7.1ค] 

 องค์กรไม่ได้แสดงผลลพัธ์ความไม่พึงพอใจของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน และไม่แสดงการ

เปรียบเทียบผลลพัธ์ความพึงพอใจของผูเ้รียนกบัคู่เทียบทีเหมาะสม [เกณฑ์ 7.2ก( )] 

 ไม่ไดแ้สดงผลลพัธ์ดา้นความผูกพนัของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืนในหลายเรือง และไม่พบการ

วเิคราะห์ตวัชีวดัทีสะทอ้นถึงความผกูพนัของผูเ้รียนต่อคณะฯ [เกณฑ์ 7.2ก( )] 

 ไม่พบผลลพัธ์ด้านขีดความสามารถ และทกัษะทีเหมาะสมสําหรับองค์กร เพือนาํไปสู่การ

บรรลุพนัธกิจและวสิัยทศัน์ขององคก์ร [เกณฑ์ 7.3ก( )] 

 ไม่ไดแ้สดงผลลพัธ์ทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาบุคลากร ใน  ประเด็นหลกัทีระบุไวใ้น

ขีดความสามรรถและอตัรากาํลงั  ในหวัขอ้ . ก( ) [เกณฑ์ 7.3ก( )] 

 ไม่พบผลลพัธ์ของการประเมินผลการปฏิบติังานตามทีระบุไวใ้น . ก( ) [เกณฑ์ 7.4ก( )] 

 ไม่พบผลลพัธ์ทีแสดงถึงปัจจยัขบัเคลือนความผูกพนัของบุคลากรทงั  กลุ่ม ตามทีระบุไวใ้น

ปัจจยัขบัเคลือนความผกูพนั ตามหวัขอ้ . ก( ) [เกณฑ์ 7.4ก( )] 

 ผลลัพธ์ไม่สะท้อนความสําเร็จในการดําเนินการด้านการตลาดทีมุ่งเน้นนักเรียนในภาค

ตะวนัออก หรือประเภทการรับเขา้ เช่น การรับแบบโควตา้ รับตรง และ T-CAS [เกณฑ์ 7.5ก

(2)] 

4. ตารางสรุปผลการประเมิน  

ระดับการประเมินหมวดผลลพัธ์ ตามเกณฑ์การประเมินพบว่ามีการดาํเนินงานทีเพิมขึน และระดับค่า

คะแนนเพิมขึนจาก 35% เป็น 50% ทงันีคณะฯ ยงัตอ้งมีการพฒันาตวัชีวดัให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของคณะฯ  

 

เกณฑ์การประเมิน ค่านําหนัก Overall score (%) 

หมวดท ี7 ผลลพัธ์ 450 50 

7.1 ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน และดา้นกระบวนการ  120 10 

7.2  ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้  80 15 

7.3 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร  80 15 

7.4 ผลลพัธ์ดา้นการนาํองคก์รและการกาํกบัดูแล      80 5 

7.5 ผลลพัธ์ดา้นงบประมาณและการตลาด 90 5 

 


