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บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme) 
 

ก. Process Strength 

 ส ำนักวิชำฯ เริ่มมีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบในบำงกระบวนกำรที่ส ำคัญ เช่น กระบวนกำร
สื่อสำรไปยังบุคลำกร ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนกำรรับฟังเสียงผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ กระบวนกำรควบคุมต้นทุน รวมถึงมีควำมมุ่งมั่น
ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ในกำรพัฒนำองค์กร กำรด ำเนินกำรอย่ำง
เป็นระบบดังกล่ำวอำจส่งผลให้ส ำนักวิชำฯ มีโอกำสในกำรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่
ก ำหนด 

 
ข. Process OFI 

 ส ำนักวิชำฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงมุมมองเชิงระบบ ที่มีกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้
บริบทองค์กรที่เชื่อมโยงกัน ที่จ ำเป็นต้องสังเครำะห์ในประเด็นที่ส ำคัญ ตั้งแต่ตัววัด
ควำมส ำเร็จของวิสัยทัศน์ เงื่อนเวลำในกำรบรรลุวิสัยทัศน์ ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ โอกำสเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร ตลอดจนกำรก ำหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร ระบบงำน พร้อมทั้งตัววัดที่สอดคล้องไปในแนวทำง
เดียวกัน ซึ่งอำจช่วยให้กำรถ่ำยทอดลงไปสู่กำรปฏิบัติสำมำรถเชื่อมโยงกัน เพ่ือส่งเสริม
ควำมส ำเร็จซึ่งกันและกันทั้งในแนวรำบและแนวดิ่ง ในกำรมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ตลอดจนกำรบรรลุ
ทุกพันธกิจได้อย่ำงยั่งยืน 

 ส ำนักวิชำฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่ำงเด่นชัดถึงแนวทำงอย่ำงเป็นระบบในกำรเลือกใช้ข้อมูล
และสำรสนเทศ ส ำหรับกำรวัดผลกำรด ำเนินกำร กำรวิเครำะห์ และกำรทบทวน เพ่ือ
สนับสนุนกำรวำงแผนและกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรขององค์กร ที่มีควำมสอดคล้องและ
บูรณำกำรกัน เพ่ือชี้น ำกำรจัดกำรกระบวนกำรขององค์กรให้บรรลุผลลัพธ์และวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ รวมทั้งเพ่ือคำดกำรณ์และตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
หรือไม่คำดคิดขององค์กร หรือกำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอกองค์กร รวมถึงเพ่ือระบุวิธีที่
เป็นเลิศที่อำจน ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันทั้งในระดับส ำนักวิชำฯ และระดับสำขำ/
หน่วยงำน (รวมถึงกำรก้ำวข้ำมตัวชี้วัดแบบเดิมที่ไม่สำมำรถใช้ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ของควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์) 

 หำกส ำนักวิชำฯ ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรที่ส ำคัญ ๆ ที่มีอยู่แล้วอย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น 1) กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 2) กระบวนกำรจัดท ำข้อก ำหนด/ กำรออกแบบ
หลักสูตร บริกำร และกระบวนกำรท ำงำน 3) กระบวนกำรค้นหำปัจจัยควำมผูกพันของ
บุคลำกรในแต่ละกลุ่มซึ่งอำจมีควำมแตกต่ำงกัน ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยที่บั่นทอน
ควำมผูกพันของบุคลำกร (รวมถึงกระบวนกำรอ่ืน ๆ ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล) ทั้งนี้
กำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่องจะส่งผลต่อ 1) กำรเพ่ิมคุณค่ำให้แก่



ผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืนด้วยหลักสูตร และบริกำรทำงกำรศึกษำใหม่ ๆ หรือที่ได้รับกำร
ปรับปรุง 2) สร้ำงโอกำสใหม่ทำงกำรศึกษำ 3) พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร หรือ
รูปแบบใหม่ ๆ 4) กำรเพ่ิมผลิตภำพและประสิทธิผล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
องค์กรในขณะที่มีสภำพแวดล้อมในกำรแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 

 ในกำรยกระดับกำรพัฒนำของส ำนักวิชำฯ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเน้นกำรด ำเนินงำนที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิผลให้มำกขึ้น ทั้งนี้อำจจะมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรทบทวน
กระบวนกำรท ำงำนเดิม  เ พ่ือให้ได้ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดที่สะท้อนถึง
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน (ทั้ง Leading และ Lagging indicator) 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละกระบวนกำรสำมำรถใช้ในกำรก ำกับติดตำมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
ค. Result Strength 

 ส ำนักวิชำฯ มีผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มดีในหลำยด้ำน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้าน
กระบวนการ เช่น จ ำนวนรำงวัลนักศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่สำมำรถ
แก้ปัญหำของประเทศและปัญหำของพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำตรงเวลำของระดับปริญญำตรี ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรพัฒนำที่มีวิชำโทควำม
เป็นผู้ประกอบกำร  ร้อยละนักศึกษำที่สอบผ่ำนระบบ EPX (A2) จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่
ได้รับจำกทุนวิจัยภำยนอก ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  ได้แก่  ร้อยละกำรกลับมำซื้อซ้ ำของ
ผู้รับบริกำร/วิชำชีพจำกหน่วยงำนรัฐบำล ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เช่น ร้อยละของอำจำรย์
ประจ ำที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับต ำแหน่งวิทยฐำนะด้ำนกำรสอน 
UKPSF ระดับ Associated Fellow ขึ้นไป ด้านการก ากับดูแล  จ ำนวนเรื่องที่ได้รับกำรข้อ
ทักท้วงจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการเงินและการตลาด เช่น จ ำนวนเงินทุน
วิจัยจำกภำยนอก จ ำนวนรับนักศึกษำปริญญำตรีเทียบกับเป้ำหมำย 

 ส ำนักวิชำฯ มีผลลัพธ์ที่มีระดับที่ดี ด้ำนกำรก ำกับดูแล ได้แก ่ กำรบรรลุตัววัดตำมแผนกล
ยุทธ์ ผลกำรด ำเนินงำนโดยใช้มำตรวัดจำกกำรรำยงำนผลจำกระบบ PBM 

 
ง. Result OFI 

 ส ำนักวิชำฯไม่ได้รำยงำนผลลัพธ์ที่ส ำคัญหลำยเรื่อง ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านการ
บริการที่มุ่งเน้นลูกค้า ในด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน เช่น จ ำนวนหลักสูตรใหม่
ที่เปิดตำมควำมต้องกำรของตลำด ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน เช่น ผลกำรประเมิน
นักศึกษำที่ ไปสหกิจศึ กษำโดยสถำนประกอบกำร งำนวิจัยที่ด ำ เนินกำรร่ วมกับ
สถำบันกำรศึกษำที่มี MOU ทั้งในและต่ำงประเทศจ ำนวนหลักสูตร Dual degree ที่เกิด
จำกควำมร่วมมือ ด้านมุ่งเน้นลูกค้า เช่น ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของลูกค้ำ
บริกำรวิชำกำรและวิจัย ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบด้วย ด้ำนขีดควำมสำมำรถและ



อัตรำก ำลัง เช่น ผลกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกร FTES ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน เช่น 
ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อด้ำนกำยภำพและบรรยำกำศในกำรท ำงำน อัตรำกำรเกิด
อุบัติเหตุ ด้ำนควำมผูกพันของบุคลำกร เช่น ระดับควำมผูกพันของบุคลำกรในแต่ละกลุ่ม
ตำมปัจจัยที่ระบุใน OP-1 ก(3-2) ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร เช่น ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำผู้น ำ
ผู้บริหำร ผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงประสิทธิผลของกำรพัฒนำบุคลำกร ด้านการน าองค์กรและ
การก ากับดูแล ประกอบด้วย ด้ำนกำรน ำองค์กร เช่น ระดับควำมสำมำรถของผู้น ำสูงในกำร
สื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรให้มีผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่นด้ำนกำรก ำกับดูแล 
เช่น ผลประเมินผู้น ำระดับสูง ด้ำนกฎหมำยข้อบังคับ เช่น ผลกำรประเมินหลักสูตรตำม
เกณฑ์ AUNQA ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรสนับสนุนชุมชน เช่น Impact ที่
เกิดขึ้นจำกกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จัดให้กับชุมชน ด้านการเงิน งบประมาณ และตลาด ด้ำน
งบประมำณกำรเงิน เช่นค่ำใช้จ่ำยของกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรทั่วไปต่อหัวผู้เรียน
ในแต่ละระดับกำรศึกษำ จ ำนวนทุนกำรศึกษำต่อปี รำยจ่ำยแต่ละพันธกิจคิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี รำยได้ด้ำนกำรบริกำรฝึกอบรม/ บริกำรวิชำกำร 
ด้ำนกำรตลำด เช่น ผู้รับบริกำรวิชำกำรทุกประเภทมีจ ำนวนลดลงหรือไม่  กำรมีตัววัด
ดังกล่ำวที่ครบถ้วนจะช่วยให้ผู้บริหำรระดับสูง/ ผู้เกี่ยวข้อง สำมำรถใช้ในกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร เพ่ือน ำสู่กำรพัฒนำ 

 ส ำนักวิชำฯ แสดงผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มที่ไม่สม่ ำเสมอในหลำยด้ำน  ด้านการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและด้านการบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า เช่น ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรีที่ได้งำนท ำ/ศึกษำต่อภำยใน 1 ปี ร้อยละผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ (ฐำนข้อมูลTCI Tier 1 ขึ้นไป) จ ำนวนโครงงำน
ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ร้อยละกำรพ้นสถำนภำพของนักศึกษำชั้นปีที่  1 ด้วยผลกำร
เรียน ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า เช่น จ ำนวนเงินบริจำคจำกศิษย์เก่ำ จ ำนวนของศิษย์เก่ำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร ด้านการตลาด จ ำนวนผู้สมัครที่สนใจเข้ำ
ศึกษำในระดับปริญญำตรีและระดับปริญญำโท  

 ส ำนักวิชำฯ มีผลลัพธ์ที่มีระดับต่ ำกว่ำเป้ำหมำยและยังต่ ำกว่ำของปีที่ผ่ำนมำด้วย ได้แก่ 
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญำตรี ควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำรวิชำกำร  

 


