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1. บทสรุปผูบริหารและขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา (Executive Summary) 
การตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรครั้งนี้เปนการตรวจประเมินโดยใชเกณฑ 

Education Criteria for Performance Excellence :EdPex ซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหารองคกร
เพ่ือใหพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางกาวกระโดด  ทั้งนี้คณะ ฯ ไดใช
เครื่องมือ EdPex เปนครั้งแรก ดังนั้นการดําเนินการยังตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เริ่มจากการทํา
ความเขาใจเกณฑในการประเมิน การเขียนอธิบายการดําเนินการของคณะฯ ตามแนวทางที่ปฏิบัติ
เปนกิจวัตรประจํา  การวิเคราะหตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถนําผลลัพธไปใชเพ่ือการพัฒนาคณะฯ
อยางแทจริง ซึ่งอาจเปนตัวชี้วัดที่เพ่ิมเติมจากตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธที่กําหนดไวในปจจุบัน รวมถึง
การทําความเขาใจกับบุคลากรทั้งคณะฯ  

  ผลการประเมินดานกระบวนการพบวา คณะ ฯ มีระดับการพัฒนาการอยูในระ Early 
Development นั่นคือ คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการพัฒนาและดําเนินการตามขอกําหนดพ้ืนฐานของ
เกณฑในระดับเริ่มตน โดยยังไมมีการออกแบบแนวทางท่ีเปนขั้นตอนที่ชัดเจน  ไมไดระบุผูปฏิบัติหรือ
ผูรับผิดชอบหลักรวมถึงระยะเวลาในการดําเนินการแตละข้ันตอน  นอกจากนั้นยังขาดกระบวนการ
เรียนรูภายในหมวด และความเชื่อมโยงไปยังหมวดท่ีเชื่อมโยงกัน  

 ดานผลลัพธ คณะฯ มีระดับการพัฒนาอยูใน Early Development โดยมีการรายงานผล
บางตัวชี้วัดท่ีสามารถเก็บขอมูลได  จึงทําใหขาดการแสดงผลลัพธในตัวชี้วัดท่ีสําคัญในหลายดาน และ
ขาดการแสดงแนวโนมและขอมูลที่เทียบกับคูเทียบหรือเปาหมายในการดําเนินการ 
 
2. แนวทางในการตรวจประเมิน  

  คณะผูประเมิน ไดพิจารณารายงานของคณะ ฯ ตามเกณฑการพัฒนาการศึกษาสูความเปน
เลิศ โดยเริ่มจากการจัดทํารายงานสวนบุคคล  หลังจากนั้นมีการประชุมเพื่อหาขอสรุปรวมกัน  พูดคุย
กับผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาของคณะฯและคณะฯที่สอนบริการให เพ่ือเปนการยืนยันกับขอมูลที่
ปรากฏในรายงาน  และทํารายงานเสนอตอผูบริหารของคณะฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เหมาะสมตอไป  
 
3. บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme) 
  ก. จุดเดนหรือแนวปฏิบัติที่ดีของคณะในสวนกระบวนการดําเนินงานขององคกร 

 ผูนําระดับสูงแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน และสรางเสริม
คานิยมองคกร  ดังเห็นไดจากการสัมภาษณบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ที่พบวา
ผูนําระดับสูงมีการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมใหแกบุคลากรทุกกลุมทั้งแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ จากการประชุมเปนประจําทุกเดือนและมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานในที่ประชุมกรรมการคณะอยางตอเนื่อง การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน
ดังกลาวสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของคณะฯเปนไปตามพันธกิจที่วางไวอีกทั้งสงเสริมให
บุคลากรและนักศึกษา มีสวนรวมในการสรางความผูกพันและเปนแรงขับเคลื่อนสู
ความสําเร็จของคณะฯ 

 คณะฯ เริ่มมีแนวทางอยางเปนระบบในการวางแผนกลยุทธ  มีการระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรของคณะ มีการวิเคราะหตามแนวทาง SWOT  เพื่อนําไปใชในการวางแผน  
มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  ทั้งนี้กระบวนการวางแผนและดําเนินงานที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชวยใหคณะฯและบุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองและมุงสู
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เปาหมายเดียวกันเพ่ือผลักดันคณะฯ ใหมีการบูรณาการวิทยาการตางศาสตร เพ่ือพัฒนา
สังคมทันสมัย สรางคนรุนใหมใหอุดมคุณธรรมและจริยธรรม 

  ข. โอกาสพัฒนาที่สําคญัหรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในสวนกระบวนการ 
              ดําเนินงาน 

 ไมชัดเจนวาคณะฯ มีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงรวมถึงไมพบแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงท่ียังไมครอบคลุมบางเรื่องที่สําคัญ เชน แนวทางการจัดการเมื่อเกิด
อัคคีภัย หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืน 

 คณะฯ ไมไดแสดงใหเห็นถึงแนวทางที่เปนระบบในการจัดการขอรองเรียนของลูกคาและ
บุคลากร ทั้งนี้การที่คณะฯ ไมมีแนวทางที่เปนระบบในการจัดการขอรองเรียนจะสงผล
ใหคณะฯ ไมสามารถแกไขปญหาที่ เกิดขึ้นกับลูกคาทุกกลุม และไมสามารถใชขอ
รองเรียนจากลูกคามาเปนแนวทางในการตอบสนองความตองการของลูกคา รวมถึงอาจ
สงผลใหคณะฯ ไมสามารถพัฒนาหลักสูตร และไมสามารถสงเสริมสนับสนุนผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 ไมพบแนวทางที่เปนระบบในกระบวนการในการจัดการระบบสนับสนุนและระบบที่
เก่ียวของ เชน ระบบการบริหารจัดการภายใน ระบบการจัดการการวิจัย ควบคุมตนทุน
โดยรวม การที่คณะฯ ไมมีแนวทางดังกลาวอาจสงผลตอประสิทธิผลภาพรวมในการ
บริหารจัดการของคณะฯ รวมถึงความยั่งยืนของคณะฯ ในอนาคต 

 คณะฯ ไมไดแสดงใหเห็นถึงแนวทางที่เปนระบบในการสนับสนุนการจัดการองคความรู
ที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งนี้การรวบรวมและวิเคราะหความรูอยางเปนระบบจะทําให
คณะฯ สามารถสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรูจากสมรรถนะหลักภายใตทรัพยากร
ที่คณะฯ มีอยู เพ่ือทําใหเกิดการปรับปรุงแบบกาวกระโดดและตอเนื่อง 

 ไมพบแนวทางที่เปนระบบในเกือบทุกหมวดในการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติทั่วทั้ง
องคกร  รวมถึงไมพบการทบทวนผลการดําเนินงานและการบูรณาการ จึงอาจทําให
คณะฯ พบอุปสรรคตอการดําเนินการใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีตั้งไว 

  ค. จุดเดนในหมวดผลลัพธที่มีความสอดคลองและมีความสําคัญตอการบรรลุพันธกิจของ 
              คณะ ฯ 

 คณะ ฯ เริ่มมีการรายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ ในบางเรื่องและคณะฯ มีผลลัพธ
ทางดานการศึกษาหลายตัวชี้วัดที่มีแนวโนมที่ดี โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการ เชน 
ผลลัพธดานความพึงพอใจของผูเรียน ผลลัพธดานความการพัฒนาบุคลากร มีแนวโนมที่
ดี ข้ึนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงาน อันจะทําใหคณะฯ 
สามารถรักษาความเปนเลิศของคณะฯ ในการจัดการเรียนการสอน 

  ง. โอกาสพัฒนาที่สําคญัหรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในสวนผลลัพธ 

 คณะฯ ไมแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับคูเทียบที่สําคัญ  ทั้งในดานผลลัพธของการ
เรียนรู  ดานบริการลูกคา  การปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับ  การขาดขอมูล
ดังกลาวอาจทําใหคณะฯ ขาดประสิทธิผลในการประเมินความสําเร็จของคณะฯ ความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน 
ซึ่งอาจสงผลตอจํานวนของกลุมลูกคาในอนาคต 
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 คณะฯ ไมแสดงตัววัดที่สําคัญและกอใหเกิดการพัฒนาหลายดาน  เชน ผลลัพธตาม
ตัวชี้วัดในกระบวนการทํางานหลักทั้งดานการศึกษาและวิจัย  ดานการกํากับดูแลองคกร  
การปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับ ซึ่งอาจสงผลใหคณะฯ ไมสามารถนําผลการ
ดําเนินการและผลลัพธไปวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสามารถบรรลุ
พันธกิจของคณะฯ ได 

 คณะฯ ไม ไดแสดงผลลัพธจําแนกตามหลักสูตร กลุมผู เรียน และประเภทของ
กระบวนการซึ่งคณะฯ มีกลุมลูกคาหลายกลุมและใหกระบวนการบริการที่แตกตางกัน
ตามความตองการของลูกคา  จึงอาจสงผลใหคณะฯ ไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาแตละกลุม ตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร  

 
4. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน 

1. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ  อุบลศรี    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ    กรรมการ 
3. อาจารยเกษมศรี  อิทธิพงษ                       กรรมการ 
4. คุณภัทรภร ธรรมะ     กรรมการ 
5. นางสาวชนัญชิดา ปาณะวงค    เลขานุการ 

 
5. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวขอ 
หมวดท่ี 1 การนําองคกร      Overall score = 20 % 
Strength 

 ผูนําระดับสูงมีกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน โดยเริ่มจากคณะทํางาน มีการประชุม
รวมกับบุคลากรทุกคน และมีการประเมินทุก 2 ป รวมถึงมีการกํากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงานในการประชุมระดับคณะ [เกณฑ 1.1ก(1)] 

 องคกรมีกระบวนการเบื้องตนในการประเมินผลการดําเนินงานเรื่องการนําองคกรและ
ธรรมาภิบาลของผูนําระดับสูง ที่กําหนดโดยผูบริหารขององคกร และมีการรายงานผล
การประเมินตอที่ประชุมคณาจารยและบุคลากร เพื่อพัฒนาองคกรตอไป (จากการ
สัมภาษณ) [เกณฑ 1.2ก(2)] 

OFI 

 ไมชัดเจนวาผูนําระดับสูงมีการดําเนินงานเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวอยางไร [เกณฑ 1.1ข(1)] 

 ยังไมชัดเจนวาระบบและกลไกลการสื่อสารของคณะจะสามารถสรางความผูกพันกับ
บุคลากร ผูมีสวนไดเสีย/ลูกคาทั้งภายในและภายนอก [เกณฑ 1.1ข(2)] 

 
หมวดท่ี 2 กลยุทธ       Overall score = 30 % 
Strength 

 องคกรมีแนวทางการนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ เชน การประชุมคณะทํางานของ
ผูบริหารทุกเดือน การประชุมของบุคคลากรทุกคนในคณะ รวมถึงมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของแตละโครงการตามแผลปฏิบัติการเปนประจํา [เกณฑ 2.2ก] 
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OFI 

 องคกรไมไดแสดงขั้นตอนที่ชัดเจนของกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธประกอบดวย
อะไรบางและผูเก่ียวของท่ีสําคัญมีใครบาง รวมถึงกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้น
และระยะยาว รวมถึงไมชัดเจนวากระบวนการจัดทํากลยุทธกระตุนใหเกิดนวัตกรรม
อยางไร [เกณฑ 2.1ก(1)] 

 ไมชัดเจนวาองคกรมีการระบุระบบงานที่สําคัญในแตละพันธกิจ เชน ระบบงานในพันธ
กิจดานการผลิตบัณฑิต ระบบงานในพันธกิจดานการวิจัย รวมถึงการปกปองทรัพยสิน
ทางปญญา การใชประโยชนอยางเต็มที่จากสมรรถนะหลักขององคกรและการลดความ
เสี่ยงอยางไร [เกณฑ 2.1ก(4)] 

 ไมชัดเจนวาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไดสรางความสมดุลระหวางความตองการที่
หลากหลายซึ่งอาจแยงชิงทรัพยากรกันเองไดอยางไร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธได
ตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธและใชประโยชนอยางเต็มที่จากสมรรถนะหลัก ความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธและโอกาสเชิงกลยุทธอยางไรไดอยางไร [เกณฑ 2.1ข(2)] 

 
หมวดที่ 3 ลูกคา       Overall score = 30 % 
Strength 

 องคกรมีแนวทางการรับฟงเสียงของผูเรียนและลูกคาในปจจุบัน ในชองทางตางๆ เชน 
นิสิต คณะตางๆในวิทยาเขต ผูใชบัณฑิต และผูรับบริการวิชาการ รวมถึงมีแนวทางใน
การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนๆ [เกณฑ 3.1ก] 

OFI 

 ไมพบวิธีการในการรับฟง ปฏิสัมพันธ และสังเกตผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน เพ่ือใหไดมา
เพ่ือสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชได [เกณฑ 3.1ก(2)] 

 องคกรยังไมมีแนวทางประเมินความไมพึงพอใจ ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุม
อ่ืน [เกณฑ 3.1ข(1)]  

 องคกรยังไมมีแนวทางการประเมินความพึงพอใจเทียบกับคูแขง [เกณฑ 3.1ข(2)] 
 

หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู   Overall score = 25 % 
Strength 

 องคกรมีแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และผลการดําเนินการโดยรวมของสถาบัน เชน ตัวชี้วัดผลการดําเนินการดานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต พัฒนาคุณภาพวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน สนับสนุนพันธกิจ การจัดการศึกษา การ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย การสงเสริมกิจกรรมสาธารณะ [เกณฑ 4.1ก(1)] 

OFI 

 ไมพบวิธีการเลือกและใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการขององคกร [เกณฑ 4.1ก(2)] 

 ไมชัดเจนวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการทบทวนผลการดํ าเนินการและขีด
ความสามารถ และใชประโยชนจากตัววัดผลการดําเนินการที่สําคัญ คาเทียบเคียงและ
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ขอมูลลูกคาในการทบทวนอยางไร องคกรใชวิธีวิเคราะหอะไรบางเพ่ือสนับสนุนการ
ทบทวนเหลานี้ และเพื่อทําใหมั่นใจวาการสรุปผลนั้นใชได ผูนําระดับสูงใชการทบทวน
เหลานี้อยางไร [เกณฑ 4.1ข] 

 ไมชัดเจนวาองคกรมีแนวทางอยางเปนระบบในการปรับปรุงผลการดําเนินการ เชน การ
คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู การคาดการณผลการดําเนินการใน
อนาคตอยางเปนระบบไมชัดเจนวาใชขอมูลตางๆ ในขั้นตอนใดนําไปใชอยางไร รวมทั้ง
ไมมีแนวทางชัดเจนในการปรับปรุงอยางตอเนื่องและเสริมสรางนวัตกรรม [เกณฑ 4.1ค] 

 
หมวดที่ 5 บุคลากร       Overall score = 30 % 
Strength 

 มีระบบการจัดการความกาวหนาในหนาที่การงานสําหรับบุคลากรสายอาจารยและสาย
สนับสนุน [เกณฑ 5.2ข(3)] 

OFI 

 ไมชัดเจนวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการประเมินความตองการดานขีดความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร [เกณฑ 5.1ก(1)] 

 องคกรไมไดแสดงแนวทางอยางเปนระบบในการจัดการการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 
ในการเอาชนะความทาทายเชิงกลยุทธ เชน การเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคมอยางรวดเร็ว [เกณฑ 5.1ก(4)] 

 ถึงแมวาองคกรมีการกําหนดวัฒนธรรมองคกร แตไมมีแนวทางในการสรางเสริม
วัฒนธรรมองคกร ซึ่งเปนอุปสรรคในการบรรลุคานิยมขององคกร  [เกณฑ 5.2ก(1)] 
 

หมวดท่ี 6 ระบบปฏิบัติการ     Overall score = 25 % 
Strength 

 มีการนําแนวทาง PDCA มาใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน [เกณฑ 6.1ข(3)] 

 มีระบบและกระบวนการการจัดการโซอุปทาน [เกณฑ 6.2ข] 

 องคกรมีแนวทางการจัดการดานความปลอดภัยและการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
เชน มีรปภ. 24 ชม. ติดตั้งกลองวงจรปด การอบรมหนีไฟ การเตรียมระบบสํารองไฟ 
การเตรียมการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุดวนเหตุราย [เกณฑ 6.2ค] 

OFI 

 องคกรไมไดแสดงแนวทางอยางเปนระบบในการการระบุขอกําหนดของหลักสูตรบริการ 
และกระบวนการทํา งานที่สําคัญ สวนใหญเปนขอกําหนดตามระเบียบ องคกรแสดง
กระบวนการที่สําคัญของ องคกรไมไดระบุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการเหลานี้
เชน กระบวนการคัดเลือกนิสิต กระบวนการจัดการเรียนการสอน ระบวนการพัฒนา
นิสิต Double OFIs [เกณฑ 6.1ก(1)] 

 ไมชัดเจนวาองคกรมีแนวทางอยางเปนระบบ ในการออกแบบหลักสูตร บริการ และ
กระบวนการ ทํางานที่สําคัญเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนด ตามที่แสดงในรูป 6.1-1 6.1-
2 ไมชัดเจนวามีการประเมิน ทบทวนกระบวนการเหลานี้อยางไร [เกณฑ 6.1ก(2)] 
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 ไมพบแนวทางที่ทําใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการทํางานตางๆ 
เปนไปตามขอ กําหนดท่ีสําคัญ  เชน  กระบวนการบริหารจัดการภายในคณะ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวิจัย ตามที่ระบุใน ตาราง 6.1-1 ไมได
ระบุกระบวนการสนับสนุน(ถากระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย เปนกระบวนการหลัก กระบวนการจัดการอื่นๆ สามารถพิจารณา
เปนกระบวนการสนับสนุนได) [เกณฑ 6.1ข] 

 ไมพบแนวทางการจัดการนวัตกรรมอยางเปนระบบ ซึ่งเปนอุปสรรคในการบรรลุ
วิสัยทัศน เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย [เกณฑ 6.1ค] 

 ไมพบแนวทางอยางเปนระบบในการควบคุมตนทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ เชน 
พิจารณารอบเวลาการทํางาน การเพ่ิมผลผลิตและปจจัยดานประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมาใชในกระบวนการทํางาน  ปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดหรือการทํางานซ้ํา 
[เกณฑ 6.2ก] 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ      Overall score = 35 % 
Strength 

 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และผลลัพธดานงานวิจัย(ตาราง 7.1-3) มีระดับและ
แนวโนมที่ดี เชน อัตราการคงอยูของนิสิตป 1 รอยละของนิสิตที่จบตามเวลา รอยละ
ของบุคคลากรท่ีเปนหัวหนาโครงการวิจัย [เกณฑ 7.1ก] 

 องคกรมีผลลัพธ ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นในระดับและแนวโนมที่ดี 
เชนความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต [เกณฑ 7.2ก(1)] 

 มีผลลัพธดานบรรยากาศการทํางานของบุคลากรที่ดีขึน้ [เกณฑ 7.3ก(2)] 

 ผลการดําเนินการดานกฎหมายและการรับรองมาตรฐานมีระดับและแนวโนมที่ดี 
ผลลัพธดานจริยธรรมและผลลัพธดานสังคมเกินเปาหมาย [เกณฑ 7.4ก(3)] 

OFI 

  ไมแสดงผลลัพธ ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา เชน การใหบริการวิชาการ และผลลัพธ 
กระบวนการอื่นๆที่ เก่ียวของโดยตรงกับผู เรียนเชน กระบวนการคัดเลือกนิสิต 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน [เกณฑ 7.1ก] 

 ไมแสดงผลลัพธ การดําเนินการดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ และ
ผลลัพธดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน มีเพียงจํานวนกิจกรรม ไมสอดคลองกับ
กระบวนการที่ระบุใน 6.2 ค. เชน การเกิดไฟไหม ไฟฟาดับ อุบัติเหตุ เหตุดวนเหตุราย 
Double OFIs [เกณฑ 7.1ข(1)(2)] 

 ไมพบผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทานตามที่ระบุใน ตาราง 6.2-1 เชน จํานวนครั้ง
ในการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน หรือโรงเรียน  การประเมินความพึงพอใจในการรับ
บริการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี การสงมอบงานของบริษัท หางราน ที่ทํา
ธุรกรรมกับคณะ Double OFIs [เกณฑ 7.1ค] 

 องคกรไมไดแสดงผลลัพธความไมพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน และไมแสดง
การเปรียบเทียบผลลัพธความพึงพอใจของผูเรียนกับคูเทียบท่ีเหมาะสม [เกณฑ 7.2ก
(1)] 
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 ไมไดแสดงผลลัพธดานความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนหลายเรื่อง [เกณฑ 7.2ก
(2)] 

 ไมพบผลลัพธดานอัตรากําลังและขีดความสามารถ รวมถึงจํานวนของบุคลากร และ
ทักษะที่เหมาะสมสําหรับองคกร เปนอุปสรรคในการบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศนของ
องคกร [เกณฑ 7.3ก(1)] 

 ผลลัพธดานความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรมีระดับต่ํากวาเปาหมาย และไมได
แสดงผลลัพธ ดานท่ีเก่ียวของกับการสรางความผูกพัน เชน การสรางวัฒนธรรมองคกร 
BUUSA ผลลัพธ ของปจจัยขับเคลื่อนความผูกพันตาม 5.2-1 ผลลัพธ การประเมิน
ความผูกพัน ทางตรงและทางออม ตาม 5.2-2 [เกณฑ 7.3ก(3)] 

 ไมไดแสดงผลลัพธที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร เชน โครงการสนับสนุน
การอบรมคนละ 10,000 บาทตอป การอบรมของผูบริหาร ผลการประเมินประสิทธิผล
การเรียนรูและพัฒนาทางตรงและทางออม ตามที่ระบุใน 5.2 ข2 [เกณฑ 7.3ก(4)] 

 ไมไดแสดงผลลัพธที่สําคัญท่ีแสดงถึงการที่ผูนําสื่อสารและสรางความผูกพันกับบุคลากร 
ผูเรียนและลูกคากลุมอื่น [เกณฑ 7.4ก(1)] 

 ไมพบผลลัพธดานภาระการรับผิดชอบของผูนําและผลลัพธการกํากับดูแลองคกร 
รวมทั้งผลลัพธดานความรับผิดชอบดานการเงิน [เกณฑ 7.4ก(2)] 

 องคกรไมไดแสดงผลลัพธการเงินที่สําคัญ ที่แสดงผลการดําเนินการดานงบประมาณและ
การเงิน รวมถึงตัววัดเชิงรวม (Aggregrete measures) ของการควบคุมตนทุน ความ
มั่นคงทางการเงิน (Financial viability) หรือผลการดําเนินการดานงบประมาณ
(Budgetary performance) [เกณฑ 7.5ก(1)] 

 องคกรไมไดแสดงผลลัพธการดําเนินการดานตลาด ไมมีการกําหนดกลุมของตลาด เชน 
นักเรียนในภาคตะวันออก หรือนักเรียนมัธยมทั่วประเทศ [เกณฑ 7.5ก(2)] 
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6. ตารางสรุปผลการประเมิน (Overall Band) 
จากการพิจารณารายงานการประเมินตนเองและการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยบูรพาพบวา 

 ระดบัการประเมินในภาพรวมดานกระบวนการ (Process Scoring Band) = .....1............. 

 ระดับการประเมินในภาพรวมดานผลลัพธ (Result Scoring Band) = .........1........ 
หมายเหตุ : ระดับการประเมินในภาพรวม (Overall Band) เปนการรวมคะแนนผลการประเมินจาก
ทุกหัวขอตามเกณฑ EdPEx ทั้ง 17 ขอ แลวจึงทําการแปลผลออกมาเปนระดับการประเมินใน
ภาพรวม ไมไดเปนการนําระดับการประเมินรายหัวขอ (Item Band) มาเฉลี่ยรวมกันแตอยางใด   
 

เกณฑการประเมิน คาน้ําหนัก Overall score 
(%) 

หมวดที่ 1 การนําองคกร 120 20 
1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง     70 10 
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม    50 10 

หมวดที่ 2 กลยุทธ 85 30 
2.1 การจัดทํากลยุทธ 45 20 
2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 40 10 

หมวดที่ 3 ลูกคา 85 30 
3.1 เสียงของลูกคา 40 15 
3.2 ความผูกพันของลูกคา 45 15 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 90 25 
4.1 การวัด วิเคราะหและปรับปรุงการดําเนินการขององคกร   45 10 
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ    45 15 

หมวดที่ 5 บุคลากร 85 30 
5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร  40 15 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 15 

หมวดที ่6 ระบบปฎิบัติการ 85 25 
6.1 กระบวนการทํางาน  45 10 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน       40 15 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ 450 35 
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ  120 10 
7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา  80 10 
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร  80 10 
7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแล      80 5 
7.5 ผลลัพธดานงบประมาณและการตลาด 90 0 

 
  


