รายงานผลการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx)
ประจาปี 2558

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รายงานผลการตรวจประเมิน คณะสิ ่ง แวดล้อ มและทรัพ ยากรศาสตร์ ไ ด้จ ัด ท าขึ ้น โดย
คณะกรรมการตรวจประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาที่ไ ด้รับ การแต่ง ตั ้ง โดยมหาวิท ยาลัย มหิด ล โดยใช้
แนวทางตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
2 5 5 6 – 2 5 5 7 ( Educational Criteria for Performance Excellence 2013 - 2014 : EdPEx)
ผลการตรวจประเมินพบว่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีคะแนนในส่วนของกระบวนการอยู่
ในแถบคะแนนที่ 0 - 150 (ระดับพัฒนาการตามการจัดลาดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ B+) ซึ่งแสดงว่า
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีการพัฒนาและการดาเนินการอย่างมีแนวทางตามข้อกาหนด
พื้น ฐานของเกณฑ์ใ นระดับ เริ่มต้น โดยยังมีอุปสรรคในการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่ อนาไปปฏิบัติ
การพยายามปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงแบบทั่วไปในระดับเริ่มต้น ในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนที่ 0 - 120 (ระดับพัฒนาการ
ตามการจัดลาดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ B) แสดงว่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีการ
รายงานผลการดาเนิน งานสาหรับ บางกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุ พัน ธกิจขององค์ก ร
แต่โดยทั่วไปยังขาดการแสดงแนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
การจัดลาดับ MU’s Dee
ระดับพัฒนาการ

Process (0-150 marks)

Result (0-120 marks)

A

126 - 150

101 - 120

A-

101 - 125

81 - 100

B+

76 - 100

61 - 80

B

51 – 75

41 - 60

B-

< 50

< 40

MU's Dee เป็นการแบ่งระดับพัฒนาการของส่วนงานที่รับการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx
และมีช่วงคะแนนอยู่ใน Band 1 (0-270 คะแนน) โดยการแบ่งระดับพัฒนาการนี้ได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
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การใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจประเมิน
รายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากข้อสังเกตและแนวคิดโดยรวมของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกระบวนการกลั่นกรอง 3 ขั้นตอน (individual
review, consensus review และ site visit) จึง เชื ่อ ว่า ท่า นสามารถใช้เ ป็น แนวทางในการพัฒ นา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทั้งในส่วนที่เป็นจุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดี และโอกาสเพื่อการ
พัฒนาทั้งในส่วนของกระบวนการและผลลัพธ์รายงานจะไม่นาเสนอประเด็นที่ท่านพึงกระทา และหรือ
วิธีการที่พึงกระทา และอาจไม่ครอบคลุมในทุกพันธกิจของคณะฯ อย่างไรก็ตามท่านและคณะผู้บริหาร
สามารถเลือกใช้ข้อ มูล จากการสังเกตและวิเคราะห์ของคณะผู้ต รวจประเมิน นี้ เป็นแนวทางในการ
วางแผนและดาเนินการในระยะต่อไปได้ ท่านสามารถเลือกข้อสังเกตที่จาเป็นและสาคัญ สอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะฯ และมีผลกระทบต่อคณะฯ สูง มาวิเคราะห์เป็นลาดับแรกๆ และโปรดระลึกไว้เสมอ
ว่า ท่า นรู ้จ ัก คณะฯ ดีก ว่า คณะผู ้ต รวจประเมิน ดัง นั ้น ท่า นอาจพบว่า บทวิเ คราะห์บ างส่ว นมีค วาม
คลาดเคลื่อน มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเลือกใช้ส่วนที่เป็นประโยชน์อย่ างแท้จริงต่อส่วน
งานของท่าน
 มหาวิ ท ยาลั ย ขอแสดงความยิ น ดี กั บ จุ ด เด่ น และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องคณะฯ ของท่ า น
ขอท่านได้โปรดร่วมชื่นชม แสดงความยินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคลากรที่ร่วมสร้าง
ความสาเร็จนี้
 ขอท่านได้โ ปรดนาจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็น พื้นฐานที่ดีในการพัฒ นาให้ คณะฯ
มีการดาเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป
 ขอท่านโปรดพิจ ารณาโอกาสที่พึงพัฒนา โดยการน ามาจัดล าดับความสาคัญ เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงเป็นลาดับต่อไป
 และสุดท้ายมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะใช้รายงานการตรวจประเมินฉบับนี้
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในรอบเวลาถัดไป
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Key theme-Process Items
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพ ยากรศาสตร์ มีคะแนนกระบวนการในแถบคะแนนที่ 1 (0 – 150)
ระดับพัฒ นาการตามการจัดลาดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ B+ จากการประชุมประเมินขั้นตอนที่ 2
และ 3 ซึ่งแสดงว่าส่วนงาน มีการพัฒนาและการดาเนินการอย่างมีแนวทางตามข้อกาหนดพื้นฐานของ
เกณฑ์ในระดับเริ่มต้น โดยยังมีอุปสรรคในการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติการ พยายาม
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ยังเป็น ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการปรับปรุงแบบ
ทั่วไปในระดับเริ่มต้น
ก. จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดีของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ในส่วนกระบวนการการ
ดาเนินงานขององค์กร
1. คณบดีแสดงความมุ่งมั่นการเป็ นตัวอย่างที่ดีในการทางานให้กับประชาคม เช่น การกาหนด
นโยบายให้มีการจัดระบบงานเป็น Work System และ Work Process เป็นต้นแบบของการเป็น
Green Office และจั ด ระบบติ ด ตามในที ม ประชุ ม อ านวยการทุ ก 2 สั ป ดาห์ นโยบาย
Internationalization โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
และการน า Journal ของส่ ว นงานเข้ า สู่ ฐ าน ASEAN Citation Index เป็ น ต้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
ส่วนงานมีโอกาสในการบรรลุวิสัยทัศน์ “สถาบันชั้นนาแห่งเอเซียด้านการศึกษา การวิจัยและการ
บริ การวิ ชาการด้ วยสหสั มพั นธ์ วิ ทยาอย่ างบู รณาการเพื่ อความยั่ งยื นของสิ่ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากร” ที่กาหนดไว้
2. ส่วนงานเริ่มมีแนวทางการรับฟังเสียงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ตามข้อกาหนดพื้นฐานของเกณฑ์
ในระดับเริ่มต้น ตั้งแต่มีช่องทางการรับฟังเสียงที่หลากหลายของลูกค้าในปัจจุบัน อนาคต และใน
อดีต นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ทาให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อนามาใช้ในการปรับ ปรุงการดาเนินงานตอบสนองผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นใน
พันธกิจต่างๆ ก่อให้เกิดความผูกพันกับส่วนงานในที่สุด (จากการสัมภาษณ์)
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ข.
โอกาสพัฒนาที่สาคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการดาเนินงาน
ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1. มีข้อมูลจากัดที่แสดงให้เห็นว่าส่วนงานมีการวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น
 กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
 กระบวนการเลือกข้อมูลเพื่อจัดทาสารสนเทศการดาเนินการตามแผน กลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
 กระบวนการวั ด วิ เ คราะห์ เ พื่ อ น ามาใช้ ตั ด สิ น ใจปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง
วิธีการใช้ผลงานและข้อมูลที่สาคัญมาคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต
 กระบวนการจั ด การฐานข้ อมู ล ความรู้ เ พื่ อเรี ย กใช้ ใ หม่ ในอนาคต รวมทั้ ง การกาหนด
ประเด็นความรู้และวิธีการที่ส่วนงานรวบรวมความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล
(Tacit knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (explicit knowledge)
การด าเนิ น การดัง กล่ าวจะส่ งผลให้ ส่ ว นงานมีก ารเรีย นรู้ ในระดั บบุ คคลและองค์ กร รวมถึ ง
สามารถตัดสินใจในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์
2. มีข้อมูลจากัดที่แสดงให้เห็นว่าส่วนงานมีการกาหนดแนวทางและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติใน
หลายกระบวนการ อาทิ การนาองค์กรด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กระบวนการ
สื่อสารวิสั ย ทัศน์ พั น ธกิจ กับ ผู้ เรียนลูกค้ากลุ่ มอื่น และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย การมีส่ ว นร่ว มของ
บุคลากรสายวิชาการในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้
ส่วนงานพบอุปสรรคในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
3. ส่วนงานขาดมุมมองเชิงระบบในการจัดการกระบวนการสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดาเนินการ
โดยรวมประสบความสาเร็จ ตั้งแต่การใช้สมรรถนะหลักขององค์กร “เป็นผู้นาด้านการบูรณา
การความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” และความรู้ที่จาเป็นขององค์กรเพื่อวางแผนกลยุทธ์
ที่สาคัญ และเชื่อมโยงกลยุทธ์เหล่านั้นเข้ากับระบบงานและกระบวนการที่สาคัญ รวมถึงการ
จัดสรรทรัพยากรและพัฒนาบุคลากรให้มีทิศทางเดียวกัน เพื่อปรับปรุงผลการดาเนินการโดยรวม
และทาให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ
4. ไม่พบว่าส่วนงานมีการประเมินและการปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
การปรั บ ปรุ งอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรม เช่น กระบวนการกาหนด
หลักสูตรและบริการ กระบวนการทางานหลักและกระบวนการสนับสนุน เป็นต้น
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Key theme-Results Items
คณะสิ ่ง แวดล้อ มและทรัพ ยากรศาสตร์ มีค ะแนนในส่ว นของผลลัพ ธ์อ ยู ่ใ นแถบคะแนนที่ 1
(0 – 120) ระดับ พัฒ นาการตามการจัด ล าดับ MU’s Dee อยู่ใ นระดับ B จากการประชุม ประเมิน
ขั้น ตอนที่ 2 และ 3 แสดงว่า ส่ว นงานมีก ารรายงานผลการดาเนิน งานส าหรับ บางกระบวนการที ่มี
ความส าคัญ ต่อ การบรรลุพ ัน ธกิจ ขององค์ก ร แต่โ ดยทั ่ว ไปยัง ขาดการแสดงแนวโน้ม และข้อ มูล
เชิงเปรียบเทียบ
ค. จุดเด่นในหมวดผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ส่วนงานแสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดี อาทิ ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม
ในวงกว้าง (การใช้น้าประปา การใช้น้ามันเชื้อเพลิง การใช้กระดาษจากร้านถ่ายเอกสาร และ
การเบิ ก กระดาษพิ ม พ์เ ขี ย ว) ด้า นการพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า อบรมและความผู ก พั นของผู้ ใ ห้ ทุ น
โครงการฝึกอบรม
ง. โอกาสพัฒนาที่สาคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้อง
และมีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1. ส่วนงานมีผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวโน้มผลการดาเนินการไม่คงที่ในหลายด้าน
อาทิ ด้า นการวิ จั ย (เงิ น ทุน วิจั ยที่ไ ด้รับ ต่ออาจารย์ จานวนผลงานตีพิม พ์ของอาจารย์ร ะดั บ
นานาชาติ จานวนผลงานวิจัยของนักศึกษา) ด้านบุคลากร (การอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน)
ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (ร้อยละของผลงานที่ป ฏิบัติตามแผน ร้อยละของงบประมาณที่ใช้
ดาเนินงานตามแผน) ส่งผลให้ส่วนงานประสบอุปสรรคในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์
2. ส่วนงานไม่ได้กาหนดเป้าหมายในผลลัพธ์ที่เริ่มดาเนินการเป็นปีแรกในหลายด้าน และยังขาดการ
แสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ตามรอบของแต่ละตัวชี้วัด (ปีปฏิทิน ปีงบประมาณ และปีการศึกษา)
อาทิ ประสิทธิภาพการทางานตามแผนยุทธศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้เรียนด้านการเรียนการ
สอน ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (บรรยากาศการทางาน การพัฒนาบุคลากร และความผูกพัน) ทาให้
ส่ ว นงานมี ข้อ จ ากัด ในการประเมิ นความส าเร็จและคาดการณ์ผ ลลั พธ์ ที่จ ะเกิด ขึ้น ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
3. ส่ ว นงานไม่ ไ ด้แ สดงผลลั พ ธ์จ าแนกกลุ่ ม ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นโครงร่ างองค์ กรทั้ง กลุ่ ม บุค ลากร
กลุ่ มผู้ เรีย น และลู กค้ากลุ่ มอื่น รวมถึงผู้มีส่ วนได้ส่ ว นเสีย และการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติ
การรายงานผลลัพธ์ที่จาแนกกลุ่มจะทาให้ส่วนงานสามารถประเมิน และปรับปรุงกระบวนการได้
ถูกต้อง ตรงตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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4. ส่วนงานไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่สาคัญในหลายด้าน เช่น ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ด้านการ
มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (ความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
ความไม่พึงพอใจของผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนทุกระดับ และลูกค้าวิจัยและ
บริการวิชาการ) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (อัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร)
ด้านการตลาด (การศึกษา) ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการที่
กาหนด
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รายละเอียดของจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
หมวด 1 การนาองค์ก าร
1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
1. ส่วนงานมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมผ่านระบบการนาองค์กร
(รูปที่1.1) และถ่ายทอดไปยังบุคลากร นักศึกษา ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย (ตารางที่ 1.1) ในรู ป แบบต่างๆ เช่ น การประชุม การติ ดประกาศ เอกสารเวีย น
ทางเวปไซด์ แ ละ e-mail รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งานทุ ก 2 สั ป ดาห์ โดยที ม
อานวยการ เพื่อให้มั่นใจว่าการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายต่างๆ
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
2. ทีมบริหารมุ่งเน้นการปฏิบัติงานโดยกาหนดนโยบายให้มีการวางระบบงานเป็น Work System
และ Work Process และมีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงใน
ทุกพันธกิจ
3. คณบดี แ สดงความมุ่ ง มั่ น ในการท างานเป็ น role model ในการท างานให้ กั บ ประชาคม
ซึ่งส่งผลให้ส่วนงานมีแนวโน้มที่ดีในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
โอกาสพัฒนา
ไม่ชัดเจนว่าส่วนงานมีวิธีการสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้าหลักกลุ่มอื่นที่เป็นระบบ
อย่างไร (ตารางที่ 1.1 และ 1.2) เช่น ไม่พบผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร วิธีการสื่อสารที่แตกต่าง
กันในบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้าหลักกลุ่ม อื่น ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่กาหนดไว้ในโครงร่าง
องค์กร รวมถึงการสื่อสารเชิงรุกสองทิศทาง ส่งผลให้ส่วนงานมีข้อจากัดในการนาวิสัยทัศน์ไปสู่
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดแี ละให้ความสาคัญกับลูกค้า
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
1. ด้านการประพฤติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ส่วนงานกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบกระบวนการ
หลั กต่างๆ เป็ น ผู้ดาเนิ นการและจัดทาแผนป้องกันความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ
(ตารางที่ 1.4) รวมทั้งมีวิธีการจัดการกรณีที่มีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เช่น ห้องปฏิบัติการ
ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17025 ส่งผลให้ส่วนงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ด้านความรั บผิ ดชอบต่อสังคม ส่ วนงานมีแผนงานที่แสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อสั งคม
มี ก ารก าหนดประเด็ น การชี้ น าด้ า นการรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรให้ กั บ สั ง คม เช่ น
โครงการสนั บ สนุ น ชุมชนด้านสิ่งแวดล้ อมจนได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณ และเป็นส่ ว นงาน
ต้นแบบในการจัดทาเกณฑ์มาตรฐานสานักงานสีเขียวและการประชุม Green Meeting
โอกาสพัฒนา
1. ไม่ พบว่ าส่ ว นงานมี วิ ธี การที่ เป็ น ระบบอย่ างไรในการก ากั บดู แลองค์ กรให้ เป็ นไปตามระบบ
ธรรมาภิบาล เช่น ไม่พบวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบเพียงเครื่องมือที่ใช้ประเมินผล
และไม่พบวิธีการนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ และปรับปรุงประสิทธิผลของผู้นาแต่ละคน
ของคณะกรรมการประจาส่ว นงาน ซึ่งส่งผลให้ส่ วนงานประสบความยากลาบากในการนา
องค์กรให้มีประสิทธิผล
2. มีข้อมูลจากัดที่แสดงให้เห็นว่าส่วนงานนาระบบธรรมาภิบาลและจริยธรรมมาใช้ในการบริหาร
องค์กรที่เป็นระบบอย่างไร เช่น การกาหนดแนวคิดของธรรมาภิบาล นาไปสู่การปฏิบัติใน
แต่ละข้ออย่างไรบ้าง
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หมวด 2 การวางแผนเชิ ง กลยุ ทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ส่วนงานมีขั้นตอนกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน
เมื่ อปี 2556-2557 วิ ธีก ารได้ข้ อ มูล และทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ เป้า หมาย พัน ธกิจ และการ
กาหนดกรอบเวลาการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด (รูป 2.1)
โอกาสพัฒนา
1. ไม่พบว่าส่วนงานมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์รวมถึงตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.4) ที่สะท้อนต่อวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ทาให้ส่วนงานมีอุปสรรคในการประเมินความสาเร็จในการดาเนินการตามกลยุทธ์
2. ส่วนงานไม่ได้แสดงวิธีการกาหนด รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล จนเป็นสารสนเทศที่
นามาใช้ในกระบวนการปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร
3. ไม่พบว่าส่ วนงานมี วิธีการอย่างไรในการกาหนดกระบวนงานที่สาคัญ และการตัดสิ นใจว่า
กระบวนงานจะดาเนินการโดยหน่วยงานใด รวมทั้งการใช้กระบวนการหลักของส่วนงานใน
การขับเคลื่อนระบบงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
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2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
1. การจัดสรรทรัพยากร ส่วนงานมีวิธีดาเนินการวางแผนงบประมาณพร้อมเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณตามน้าหนักพันธกิจ และดาเนินการจัดสรรงบประมาณของพันธกิจต่างๆ ติดตาม
การบรรลุเป้าหมาย และงบประมาณที่ใช้การดาเนินงาน
2. ตัววัดผลดาเนินการ ส่วนงานกาหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามผลการดาเนินการที่สาคัญของ
แผนปฏิบัติการและตามพันธกิจของส่วนงาน
3. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ส่วนงานมีวิธีการที่ยืดหยุ่นและคล่องตั วในการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการ ทาให้กระบวนการสามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและนาไปปฏิบัติได้เป็น
ระบบ เช่น กรณีเกิดปัญหาไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
4. การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและการถ่ า ยทอดสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส่ ว นงานก าหนดวิ ธี ก ารแปลง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 ในแผนกลยุทธ์ไปสู่การทาแผนปฏิบัติการใน PA ส่วนที่ 1 พร้อม
ทั้งมีการติดตาม กากับ ประเมินผลสาเร็จการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การนาแผนปฏิบัติ
การไปปฏิบัติไม่พบวิธีการที่ส่วนงานถ่ายทอดแผนปฏิบั ติการสู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงานและ
บุคลากรที่ทาให้เกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานที่สาคัญจะเป็นไปตามแผนและทาให้เกิด
ความยั่งยืน
โอกาสพัฒนา
1. ด้านการจัดสรรทรัพยากร ไม่พบว่าส่วนงานมีวิธีการบริหารความเสี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการและข้อมูลเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการเงินและความมั่นคงของฐานะ
การเงินอย่างไร ที่ทาให้เกิดความมั่นใจว่าแผนปฏิบัติการบรรลุ ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดและนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ต่อไป
2. ไม่พบว่าส่วนงานมีแผนพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และอั ต ราก าลั ง ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ส่ ว นงานบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
(ระบุเพียงกิจกรรมการพัฒนา)
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หมวด 3 การมุ่ ง เน้ นลู ก ค้ า
3.1 เสียงของลูกค้า
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
1. ส่วนงานเริ่มมีกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า (รูปที่ 3.1) โดยมีการกาหนดประเด็น เครื่องมือ/
วิธีการ ระยะเวลา การนาข้อมูลมาวิเคราะห์สรุป ผล นาไปปฏิบัติ โดยครอบคลุมทุกพันธกิจ
ทั้งในด้านกระบวนการเรี ยนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิช าการ และด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ตารางที่ 3.1 – 3.3) ทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนาผลมา
ปรับปรุงการดาเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์แต่ละด้านในระดับองค์กรได้
2. ส่วนงานมีช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าที่หลากหลายเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น Social Network (ตารางที่ 3.1) เป็นต้น ส่งผลให้ส่วนงานมีข้อมูลสารสนเทศที่
นาไปปรับปรุงกระบวนการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โอกาสพัฒนา
1. ไม่พบว่าส่วนงานมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามที่กาหนดไว้ในโครงร่าง
องค์กร (ตารางที่ OP-12) ส่งผลให้ส่วนงานมีข้อจากัดในการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่ว นเสีย พันธกิจด้านการเรียนการสอน และการเทียบเคียงจะทาให้ส่วนงานเข้ าใจ
การดาเนินงานของส่วนงานดียิ่งขึ้นและส่งผลให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเพื่อนาส่วนงาน
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังได้
2. ไม่พบข้อมูลที่แสดงให้เห็น ว่าส่วนงานมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความไม่พึงพอใจของ
ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งไม่ปรากฏผลลัพธ์การประเมินความไม่พึงพอใจของกลุ่มลูกค้า
ทุกพันธกิจ ซึ่งการรับทราบความไม่พึงพอใจจะทาให้ส่วนงานนาไปปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
คุณภาพ จัดให้มีบริการใหม่ๆ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าได้
3. ส่วนงานไม่ได้แสดงวิธีการรับฟังเสียงความพึงพอใจของนักศึกษาในกลุ่มนานาชาติ จึงอาจทา
ให้ไม่สามารถสร้างกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจ ความผูกพัน ของนักศึกษาปัจจุบัน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
1. ส่วนงานมีการกาหนดประเด็น และกระบวนการในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตร
และบริการจากผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น และนามาเป็นข้อมูลนาเข้าเพื่อวางแผนการปรับปรุง
การให้ บ ริ การตามพัน ธกิจ ต่างๆ (ตารางที่ 3.1 - 3.3) การปรับปรุงดังกล่ าวเพื่อดึงดูดกลุ่ ม
ลูกค้าใหม่
2. ด้ า นพั น ธกิ จ งานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ส่ ว นงานมี ก ลไกในการปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร
โดยกาหนดผู้ รั บ ผิ ดชอบการสื่ อสารที่เหมาะสมตามคุ ณลั กษณะของกลุ่ ม ลู กค้า เพื่อนามา
ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
โอกาสพัฒนา
1. ไม่ ชัด เจนว่า มี การน าสารสนเทศการรั บฟั ง เสี ยงของลู ก ค้ า (รู ป ที่ 3.5 และตารางที่ 3.10)
มากาหนดหรื อปรั บปรุ งหลั กสูตรและบริการเพื่อดึงดูดผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มใหม่ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการสร้างความผูกพันและขยายส่วนตลาด
2. ไม่พบว่าส่วนงานมีระบบกลไกและการดาเนินการที่เป็นระบบอย่างไรในการสร้างความผูกพัน
ระหว่างศิษย์เก่าและเครือข่าย ซึ่งส่วนงานไม่สามารถได้รับประโยชน์จากศิษย์เก่าและเครือข่าย
ทัง้ ที่มีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็งทาหน้าที่ขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
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หมวด 4 การวัด การวิ เ คราะห์ และการจัด การความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
ส่วนงานจัดระบบสารสนเทศเป็น 5 ระบบ เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน รวมทั้งการเงินและ
งบประมาณ โดยใช้ Visual Basic ในการพัฒนาโปรแกรม รวบรวมข้อมูล และรายงานใน
ระบบ CHEQA ERP และ MUKPI
โอกาสพัฒนา
1. มีข้อมูลจากัดที่แสดงให้เห็นว่าส่วนงานมีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรในการวัดผลดาเนินการ เช่น
ไม่พบวิธีการเลือกข้อมูลเพื่อจัดทาสารสนเทศการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การทั้ง 5 ระบบ วิธีการเลือกข้อมูลนามาใช้เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเสียงลูกค้าแต่
ละกลุ่มมาใช้ในการวางแผน รวมทั้งวิธีการวัด วิเคราะห์ เพื่อนามาปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจปรับปรุงการดาเนินการทั้งระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์
2. ไม่พบวิธีการทบทวนผลการดาเนินงาน รวมทั้งการดาเนินการต่อผลการทบทวน/ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่หน่วยงานกาหนด PA ส่วนงานที่ทาไว้กับ
มหาวิทยาลัย และผลดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เมื่อสิ้นสุดแผน
3. ไม่พบวิธีการใช้ผลงานและข้อมูลที่สาคัญมาคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต ส่วนงาน
นาเสนอแต่ว่า “นามาวิเคราะห์และหารือร่วมกัน” เท่านั้น รวมทั้งวิธีการถ่ายทอดเรื่องที่มีการ
จัดลาดับความสาคัญสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทาให้ส่วนงานขาดโอกาสตอบสนอง
ได้อย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
4. ไม่พบวิธีการในการวัด วิเคราะห์ เพื่อนามาปรับปรุงผลการดาเนินงานในการติดตามผลตาม
ตัวชี้วัดของข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) และตามแผนยุทธศาสตร์ ดาเนินการเมื่อสิ้นสุดแผน
ซึ่งจะทาให้ขาดโอกาสในการที่ ส่วนงานจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะคณะสิ ่ง แวดล้อ มและทรัพ ยากรศาสตร์ ไ ด้ค ะแนนในแถบที่ 2 ร้อ ยละ 10 – 25 (โปรดดู
คาอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
1. ส่วนงานมีคณะกรรมการจัดการความรู้เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการด้านการจัดการความรู้
2. ส่วนงานมีแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัย
ด้านข้อมูล
3. ส่วนงานมีแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน
โอกาสพัฒนา
1. ไม่ชัดเจนในวิธีการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนาไปสู่
การสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
2. ด้ า นความรู้ ข ององค์ ก ร การจั ด การความรู้ วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ไม่ พ บระบบการ
ดาเนิ นการ รวมทั้งไม่พบวิธีการของระบบการจัดการฐานข้อมูล ความรู้ เพื่อเรียกใช้ใหม่ใน
อนาคต วิธีการติดตามประเมินผลการดาเนินการเพื่อเข้าสู่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ใน
อนาคต รวมทั้งการเรียนรู้ระดับองค์กร ไม่พบระบบการกาหนดประเด็นความรู้และวิธีการที่
ส่วนงานรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
3. ด้านคุณสมบัติของข้อมูลและสารสนเทศ ส่วนงานไม่ได้รายงานวิธีจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ให้ถูกต้อง แม่นยา ทันกาล เชื่อถือได้ ปลอดภัย และเป็นความลับ
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หมวด 5 การมุ่ ง เน้ น บุ ค ลากร
5.1 สภาพแวดล้อมในการทางาน
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
1. ส่ ว นงานให้ ค วามส าคั ญกั บ การจั ดสภาพแวดล้ อมในการท างาน โดยมีก ารบรรจุ ป ระเด็ น
สภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากรไว้ในยุทธศาสตร์ของส่วนงาน มีระบบและกลไกใน
การดาเนินการที่ชัดเจน มีการกาหนดแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด และมีการประเมินผลความ
พึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากร เพื่อรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อม
การทางานให้เอื้อต่อการทางานของบุคลากรให้มีประสิทธิผลและเกิดความมั่นคงในการทางาน
2. ส่วนงานมีช่องทางให้บุคลากรมีการสารวจความต้องการของบุคลากรที่หลากหลายตามกลุ่ม/
ประเภทของบุคลากรที่จะนาไปเป็นแนวทางในการจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเหมาะสม
กับความต้องการของบุคลากร
โอกาสพัฒนา
1. ไม่ ชั ด เจนว่ าส่ ว นงาน มีแ นวทางในการประเมิน ความต้ อ งการด้า นขี ดความสามารถและ
อัตรากาลังทั้งในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อตอบสนองการ
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ อันจะส่งผลให้สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้ตามความ
ต้องการของสายงานอย่างเหมาะสม
2. ยังไม่เห็นกระบวนการที่ชัดเจนของส่วนงานในการจัดการการเปลี่ยนแปลง การเตรียมตัวรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านบุคลากร อาทิ วิธีการเตรียมอัตรากาลังและระบบการส่งเสริม หรือ
พัฒ นาศักยภาพแต่ล ะกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษาระดับขีดความสามารถของหน่ว ยงาน
การดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้ส่วนงานมีข้ อจากัดในการบรรลุความท้าท้ายเชิงกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
1. ส่วนงานใช้กระบวนการจัดการผลการดาเนินการของบุคลากรในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วยการทาข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล PA โดยมีการแจ้งผลการประเมินให้กับผู้รับการ
ประเมินรับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
2. ส่วนงานมีการประเมินผลความผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากรในทุกระดับ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและกาหนดแนวทางในการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ และความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
โอกาสพัฒนา
1. ไม่ชัดเจนว่า ส่วนงานมีการนาผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลมาใช้ในการวางแผน
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สมรรถนะของบุ ค ลากร โดยส่ ง บุ ค คลเข้ า รั บ การพั ฒ นาและฝึ ก อบรมทั้ ง
ภายนอกและภายในส่วนงานตามแผนพัฒนาบุคคลอย่างไร เพื่อเสริมสร้างผลการดาเนินงาน
ที่ดี มีความสาเร็จบรรลุตามพันธกิจ
2. ไม่ชัดเจนว่าส่วนงานมีการกาหนดองค์ประกอบ/ปัจจัยของความผูกพันโดยการแยกตามกลุ่ม
ประเภทของบุคลากรที่กาหนดไว้ในโครงร่างองค์กร (OP-3, OP-4) อันจะส่งผลให้ส่วนงาน
ไม่ทราบความต้ องการของบุ คลากรในแต่ละประเภทและตอบสนองต่อบุคลากรอย่างตรง
เป้าหมาย ยังไม่เห็นระบบและการดาเนินการที่ชัดเจนในการสนั บสนุนให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์กรและตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม
3. ยังไม่เห็นวิธีการและกระบวนการที่ชัดเจนในการวางแผนและการจัดการความก้าวหน้าใน
หน้ าที่การงานของบุ คลากรในทุกระดั บ และไม่ปรากฏหลั กฐานว่าส่ ว นงานมีการประเมิน
ติดตามสมรรถนะของบุคลากร ผู้บริหาร ผู้นา หลังการอบรมที่สะท้อนถึงความชั ดเจนในการ
นาทักษะมาใช้ในการทางานเพื่อให้เกิดการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ
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หมวด 6 การมุ่ ง เน้ นระบบปฏิ บัติ ก าร
6.1 กระบวนการทางาน
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
ส่วนงานมีหลักการ วิธีการ และกระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบ โดยการใช้แนวทางของ
SIPOC ร่วมกับ PDCA และพิจารณาข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่สาคัญและ
เป้าหมาย สมรรถนะหลัก ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ SWOT และผลการด าเนิ นงานในปี ที่ ผ่ า นมาน ามาพิ จ ารณา
ประกอบ โดยให้แต่ละงานนาเสนอกระบวนการทางานแบบบูรณาการข้ามสายงานและทีม
บริหารจะเป็นผู้เสนอแนะ เพื่อให้กระบวนการทางานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
พันกิจหลั กของส่ วนงานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น ส่ วนงานมีแนวคิดที่ชัดเจนในการออกแบบ
หลักสูตรและบริการที่ให้ความสาคัญกับผู้เรียนโดยเชื่อมโยงและบูรณาการทฤษฎีและองค์
ความรู้ต่างๆ นาสู่การปฏิบัติจริง
โอกาสพัฒนา
1. ไม่ พ บข้ อ มู ล ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ส่ ว นงานมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการก าหนดข้ อ ก าหนดของ
กระบวนการหลัก รวมถึงข้อกาหนดของกระบวนการหลักที่แสดงในตารางที่ 6.1 ไม่ครอบคลุม
ถึงการสร้างคุณค่าแก่ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ในกระบวนการเรียน
การสอนพบข้อกาหนดของกระบวนการตามกฎระเบียบข้อบังคับเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
กับความสาเร็จของงาน การปฏิบัติงานในพันธกิจหลักของส่วนงานและเป้าหมายของส่วนงาน
2. ไม่พบว่าส่วนงานมีวิธีการที่เป็นระบบอย่างไรในการจัดการกระบวนการหลัก และกระบวนการ
สนับสนุน เช่น ไม่พบการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบการดาเนินการในแต่ละกระบวนการ
และไม่ ไ ด้ แสดงตั ว วั ด ของกระบวนการที่ ก ากับ ในระดั บบุ ค คล กิ จ กรรม เพื่ อควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ
และตั ว วั ด ผลลั พ ธ์ ข องกระบวนการ ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การจั ด การกระบวนการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัตกิ าร
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
1. ส่วนงานมีการควบคุมต้นทุนเพื่อให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนและบริหาร
งบประมาณ โดยพิจารณาการใช้จ่ายเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส่วนงานและงานคลังและ
พัสดุ พิจารณาวางแผนประมาณการรายรับ -รายจ่ายของส่วนงานให้สมดุลกัน รวมถึงมีการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในทุ ก พั น ธกิ จ เพื่ อ ให้ ส่ ว นงานสามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ส่วน
งาน
2. ส่วนงานมีระบบการบริหารและกระบวนการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะภัยพิบัติที่
ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยมีการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหา
เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินภายในส่วนงานให้กับบุคลากรทุกคนเพื่อให้สามารถดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องและสามารถทาการคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
โอกาสพัฒนา
1. ไม่ปรากฎหลักฐานว่าส่วนงานมีวิธีการอย่างไรในการรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมต้นทุน
ระดั บ ภาพรวมของระบบงานกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในทุ ก
พัน ธกิ จ เช่น รอบเวลาการทางาน การลดต้ น ทุน ในการตรวจสอบ ทดสอบ และติ ดตาม
กระบวนการ หรือผลการดาเนินการให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของแต่ละกระบวนการ ซึ่ งอาจ
ส่งผลกระทบต่อแผนงบประมาณและไม่ส ามารถหาประสิ ทธิภ าพของกระบวนการผลิ ตที่
แท้จริงได้
2. ส่ ว นงานมีก ารประเมิ น ผลการด าเนิน การของผู้ ส่ ง มอบโดยใช้แ บบสอบถามส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ไม่พบวิธีการที่ส่วนงานมีการให้ข้อมูลป้อนกลับผู้ส่งมอบเพื่อช่วย
ให้ผู้ส่งมอบนาไปใช้ปรับปรุงผลการดาเนินการ และไม่เห็นถึงวิธีการที่ส่วนงานดาเนินการกับ
ผู้ส่งมอบที่มีผลงานไม่ดีเพื่อให้กระบวนการส่งมอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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หมวด 7 ผลลั พ ธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
1. ส่วนงานมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการบางตัวปรับสูงขึ้น อาทิ จานวน
นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศและภูมิภาค (ตารางที่ 7.1 ข้อ 19) ร้อยละ
ของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางสายวิชาการ (ตารางที่ 7.1 ข้อ 28) เป็นต้น นอกจากนั้น ยัง
พบว่าส่วนงานมีหลักสูตรที่มีผลการจั ดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการอยู่ทุกหลักสูตร
ร้อยละ 100 (ตารางที่ 7.1 ข้อ 7)
2. ส่ว นงานมีผ ลลั พธ์การได้รั บ ใบรับรองที่ห น่ว ยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริก าร
(ระดับชาติ/นานาชาติ) สูงขึ้น ในปี 2557 (ตารางที่ 7.2 ข้อ 16) ซึ่งสะท้อนถึงความสาเร็จของ
ส่วนงานในเรื่องของการให้บริการ
3. ส่วนงานมีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินได้ดี อาทิ ร้อยละของผู้ใช้ระบบที่มีความเข้าใจและ
สามารถใช้งานระบบฯ อยู่ในระดับดี ถึงร้อยละ100 (ตารางที่ 7.3 ข้อ 4) และร้อยละของผู้ใช้
ระบบมี ค วามพึ ง พอใจในระบบอยู่ ใ นระดั บ ดี ร้ อ ยละ 77.14 เป็ น ต้ น (ตารางที่ 7.3 ข้ อ 5)
ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของส่วนงานในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
โอกาสพัฒนา
1. ผลลั พ ธ์ ด้ า นการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นและด้ า นกระบวนการไม่ มี ก ารก าหนดเป้ า หมายใน
การดาเนินการ (ตารางที่ 7.1, 7.2, 7.3) และไม่พบผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังที่สาคัญของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้ากลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
แสดงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงและการเทียบเคียง
2. ส่วนงานไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและบริการ ที่จาแนกกลุ่มตามโครงร่างองค์กร เช่น
ผลลั พธ์ ด้ านหลั ก สู ตรจ าแนกตามปริ ญญาตรี ปริญ ญาโท-เอก ภาคปกติ ภาคพิเ ศษ และ
หลั กสู ตรนานาชาติ เป็ น ต้น ซึ่ งอาจมีผ ลกระทบต่อขีดความสามารถและความส าเร็จของ
ส่วนงาน
3. ไม่พบการรายงานผลลัพธ์ในปี 2557 ในบางประเด็น อาทิ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา เป็นต้น และไม่พบผลลัพธ์การเทียบเคียงด้าน
ภาวะการหางานทา ความพึงพอใจของผู้ใชับัณฑิต และร้อยละของผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ ง จะสะท้ อ นถึ ง การด าเนิ น การด้ า นกระบวนการเรี ย นการสอนของ
ส่ว นงาน และข้อมูล ดังกล่ าวใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนดาเนินการเพื่อให้ บรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนงานต่อไป
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4. ตัววัดที่ส่วนงานนาเสนอไม่สะท้อนต่อประสิทธิผลและประสิ ทธิภาพของกระบวนการ เช่น
ผลลั พธ์ตัว ชี้วัดกระบวนการฝึ กอบรม โปรแกรม SciVal แสดงสั ดส่ ว นกลุ่มด้านที่ส่ ว นงาน
มุ่งเน้นในการตีพิมพ์ผลงาน และการเปรียบเทียบจานวนผลงานตีพิมพ์กับมหาวิทยาลัย อื่นใน
สาขาด้านสิ่งแวดล้อม (รูปที่ 7.10) ทีไ่ ม่สามารถวิเคราะห์ผลได้
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7.2

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
ส่วนงานมีผลลัพธ์การดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมและความผูกพันของ
ผู้ให้ทุนโครงการฝึกอบรม โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับดี ตามรูปที่ 7.15 และมีแนวโน้มระดับ
ความพึงพอใจสูงขึ้นทุกด้าน
โอกาสพัฒนา
1. ไม่พบรายงานผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลูกค้า
กลุ่ มอื่น ตามที่ได้ร ะบุ ไว้ ในหมวดโครงร่างองค์กร (ตารางที่ OP1, OP2, OP10) อันอาจจะ
ส่งผลให้ ส่ ว นงานไม่ส ามารถพัฒนาหรื อปรับปรุงหลั กสู ตรการเรียนการสอนหรือหลั กสู ตร
ฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม
2. ไม่พบรายงานผลลัพธ์ด้านความไม่พึงพอใจของผู้เรียน ผู้ให้ทุนวิจัย และลูกค้ากลุ่มอื่น ตามที่ได้
ระบุไว้ในหมวดโครงร่างองค์กร (ตารางที่ OP12) ข้อมูลดังกล่าวอาจจะนามาซึ่งแนวทางเพื่อ
ปรับ ปรุ งกระบวนการ การวางแผนนโยบายในการจัดการด้านหลั กสู ตร และการปรับปรุง
หลักสูตรของคณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกพันธกิจ
3. จากข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร (รูปที่ 7.13) ไม่พบว่าส่วนงานนามา
ข้อมูลมาประมวลผลเป็นผลลัพธ์ในการปรับปรุงหลักสูตร
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 1 ร้อยละ 0 – 5 (โปรดดูคาอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
ส่ ว นงานน าเสนอผลลั พ ธ์ ด้ า นความพึ ง พอใจในการปฎิ บั ติ ง านบุ ค ลากร รู ป ที่ 7.23 และ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส่วนงาน รูปที่ 7.24 การพัฒนาบุคลากร รูปที่ 7.25
โอกาสพัฒนา
1. ไม่ปรากฏผลลัพธ์เรื่องการมุ่งเน้นบุคลากร ได้แก่ ขีดความสามารถของบุคลากร ทาให้ไม่ทราบ
ว่าบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีขีดความสามารถและทักษะการทางานใน
ระดับใดบ้าง จึงอาจมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส่วนงาน ในระยะยาว ทาให้อาจ
กระทบต่อลาดับในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่เทียบ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการเป็นปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ได้
2. ยังไม่มีการรายงานแนวโน้มผลการประเมินบรรยากาศการทางาน และการรายงานผลลัพธ์ใน
แต่ละกลุ่มบุคลากร
3. ไม่พบการรายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์กร
จาแนกตามกลุ่มบุคลากร รวมถึงยังไม่มีรายงานแนวโน้มของผลลัพธ์ในปีก่อน (รูปที่ 7.23 และ
7.24)
4. ไม่ปรากฏผลลัพธ์การดาเนินการด้านการพัฒนาผู้นา ได้แก่ จานวนบุคลากรที่ได้รับ การอบรม
หลักสูตรผู้บริหารระดับต่างๆ ไม่สอดคล้องกับหมวด 5 ที่ระบุถึงกระบวนการในการพัฒนา
ภาวะผู้นา/ผู้บริหาร (หน้า 67) ส่งผลให้ส่วนงานไม่สามารถวางแผนพัฒนาและเตรียมกลุ่ม
ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีการวัดผลตัวชี้วั ดดังกล่าว นอกจากนั้น ยังไม่พบการ
รายงานผลลั พธ์ด้ านการพัฒ นาบุคลากรในแต่ล ะระดั บ และแต่ล ะกลุ่ ม ที่ชัดเจน รวมถึง มี
รายงานผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับ และแต่ละกลุ่มที่ชัดเจน
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ และธรรมาภิบาล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
1. ส่วนงานได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และจานวนโครงการที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส ชุมชน/สังคม ซึ่งมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน
เพิ่มขึ้น
2. ส่วนงานมีการรายงานผลลัพธ์การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ
95.31 และพบว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการบริหารจัดการ ร้อยละ 100
3. ส่ ว นงานแสดงผลลั พธ์ด้านการรับผิ ดชอบต่อสั งคมในวงกว้า งที่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่ น
การใช้น้าประปา การใช้น้ามันเชื้อเพลิง การใช้กระดาษจากร้านถ่ายเอกสาร และการเบิก
กระดาษพิมพ์เขียว (จากการ Site Visit)
โอกาสพัฒนา
1. ส่วนงานขาดการรายงานผลลัพธ์ ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการนาวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ
ด้านจริ ยธรรม และผลลั พธ์การจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินตามน้าหนักของพันกิจต่างๆ
ในแผนการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะส่งผลต่อระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของส่วนงาน
2. ผลลั พ ธ์ บ างเรื่ อ งมี แ นวโน้ ม ลดลง เช่ น ร้ อ ยละของผลงานที่ ป ฏิ บั ติ ต ามแผน ร้ อ ยละของ
งบประมาณที่ใช้ดาเนินงานตามแผน (ตารางที่ 7.6) อันอาจจะส่งผลให้ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูคาอธิบาย
ในภาคผนวกท้ายเล่ม)
จุดแข็ง
1. ส่ ว นงานมี ก ารแสดงผลลั พธ์ ก ารเปรี ย บเที ย บแผนและผลการใช้ ง บประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น
(รูปที่ 7.33) เป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวโน้มสูงขึ้น
2. ไม่มีความผิดพลาดของการรายงานสถานะทางการเงิน และออกรายงานสถานะทางการเงินได้
ตรงเวลา (ตารางที่ 7.10 ข้อที่ 3-4)
โอกาสพัฒนา
1. ไม่พบการวิเคราะห์ผลลัพธ์การดาเนินการจากการจัดสรรงบประมาณตามน้าหนักของพันธกิจ
ต่างๆ
2. ไม่พบผลการดาเนินงานการตลาดการวิจัยและการบริการวิชาการ
3. ไม่พบการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและเป้าหมายตัวชี้วัดของผลลัพธ์ที่นาเสนอ
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ภาคผนวก
แนวทางการให้คะแนนกระบวนการหมวด 1-6
คะแนน
กระบวนการ (หมวด 1-6)
0% หรือ
5%

10%,15
%,20%
หรือ 25%

30%,
35%,40
%
หรือ 45%
50%, 55%,
60%
หรือ 65%

70%, 75%,
80%
หรือ 85%

90%, 95%
หรือ 100%

ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็นมีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน (A)
 ไม่มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพือ่ นาไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย (D)
 ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุงมีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา (L)
 ไม่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่า มี ค วามสอดคล้ อ งไปในแนวทางเดี ย วกั นในระดั บ องค์ ก รแต่ ล ะพื้น ที่ห รื อหน่ว ยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ (I)
 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ (A)
 การนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ เพียงแค่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกพื้นที่หรือหน่วยงานซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ (D)
 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงทั่วๆไป (L)
 มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพื้นที่หรือหน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกัน
แก้ปัญหา (I)
 แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ (A)
 มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติถึงแม้ว่าบางพื้นที่หรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น (D)
 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญ (L)
 เริ่มมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการพื้นฐานขององค์กรตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์
หมวดอื่นๆ (I)
 แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ (A)
 มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบั ติ เป็ นอย่ า งดี ถึงแม้ ว่า อาจแตกต่ า งกั นในบางพื้นที่ห รือบาง
หน่วยงาน(D)
 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและเริ่มมีการใช้การเรียนรู้ในระดับ
องค์กรไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สาคัญ (L)
 มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กรตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หมวดอื่นๆ (I)
 แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดต่างๆของหัวข้อ (A)
 มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างที่สาคัญ (D)
 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการใช้การเรียนรู้ในระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการจัดการมีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์และการแบ่งปันความรู้
ในระดับองค์กรส่งผลต่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรม (L)
 มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการขององค์กรตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I)
 แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดต่างๆของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ (A)
 มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่สาคัญใน
พืน้ ที่หรือหน่วยงานใดๆ (D)
 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการใช้การเรียนรู้ในระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการจัดการทั่วทั้งองค์กร มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์และการ
แบ่งปันความรู้ในระดับองค์กร ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร (L)
 มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการขององค์กรเป็นอย่างดีตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I)


ผ-1

แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์หมวด 7
คะแนน

ผลลัพธ์ (หมวด7)

0% หรือ 5%  ไม่มีการรายงานผลการดาเนินการขององค์กรและ/หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในหัวข้อที่รายงานไว้ (Le)
 ไม่แสดงแนวโน้มของข้อมูลหรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทางลบ (T)
 ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C)
 ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (I)
10%, 15%,  มีการรายงานผลการดาเนินการขององค์กรเพียงบางเรื่องและมีระดับผลการดาเนินการที่เริ่มดี ในบางเรื่อง
(Le)
20%
หรือ 25%  มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลในบางเรื่องโดยบางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ (T)
 ไม่มี หรือแทบไม่มีรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C)
 มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (I)
30%, 35%,  มีการรายงานถึงระดับผลการดาเนินการที่ดีในบางเรื่อง ที่สาคัญต่อองค์กรตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของ
หัวข้อ (Le)
40%
หรือ 45%  มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่องและข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี (T)
 เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C)
 มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (I)
50%, 55%,  มีการรายงานถึงระดับผลการดาเนินการที่ ดี ในเกือบทุกเรื่องที่มีความสาคัญต่อองค์กรตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดของหัวข้อ(Le)
60%
หรือ 65%  แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่างๆที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (T)
 ผลการดาเนินการในปัจจุบันในบางเรื่องดีเมื่อเทียบเคียงกับตัวเปรียบเทียบและ/หรือระดับเทียบเคียง (C)
 มีการรายงานผลการดาเนินการขององค์กรในข้อกาหนดที่สาคัญ เป็นส่วนใหญ่ เกี่ยวกับลูกค้ารายสาคัญ
ตลาดและกระบวนการ (I)
70%, 75%,  มีการรายงานผลการดาเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญ ต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่
(Le)
80%
หรือ 85%  สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญที่จะบรรลุพันธกิจขององค์กรไว้ได้เป็นส่วนใหญ่(T)
 มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการดาเนินการในปัจจุบันเป็นจานวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่กับตัว
เปรียบเทียบและ/หรือระดับเทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้นาในเรื่องต่างๆและมีผลการดาเนินการ
ที่ดีมาก (C)
 มีการรายงานผลการดาเนินการขององค์กรในข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับลูกค้ารายสาคัญ
ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคตในบางเรื่อง
ด้วย (I)
90%, 95%  มีการรายงานผลการดาเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ (Le)
หรือ 100%  สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจขององค์กร (T)
 แสดงถึงความเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมและเป็นระดับเทียบเคียงให้องค์กรอื่นในหลายเรื่อง (C)
 มีการรายงานผลการดาเนินการขององค์กรในข้อกาหนดที่สาคัญทั้งหมดที่เกี่ยวกับลูกค้ารายสาคัญตลาด
กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งภาพรวมการคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต (I)

ผ-2

Score Band Descriptor
Band
Score Number
0-150

151-210

211-270

271-330

331-400

401-470

471-530

531-600

Process Descriptors

1 The organization demonstrates early stages of developing and implementing
approaches to the basic Criteria requirements, with deployment lagging and inhibiting
progress. Improvement efforts are a combination of problem solving and an early
general improvement orientation.
2 The organization demonstrates effective, systematic approaches responsive to the
basic requirements of the Criteria, but some areas or work units are in the early stages
of deployment. The organization has developed a general improvement orientation
that is forward-looking.
3 The organization demonstrates effective, systematic approaches responsive to the
basic requirements of most Criteria Items, although there are still areas or work units
in the early stages of deployment. Key processes are beginning to be systematically
evaluated and improved.
4 The organization demonstrates effective, systematic approaches responsive to the
overall requirements of the Criteria, but deployment may vary in some areas or work
units. Key processes benefit from fact-based evaluation and improvement, and
approaches are being aligned with organizational needs.
5 The organization demonstrates effective, systematic, well-deployed approaches
responsive to the overall requirements of most Criteria Items. The organization
demonstrates a fact-based, systematic evaluation and improvement process and
organizational learning, including innovation, that result in improving the effectiveness
and efficiency of key processes.
6 The organization demonstrates refined approaches responsive to the multiple
requirements of the Criteria. These approaches are characterized by the use of key
measures, good deployment, and evidence of innovation in most areas. Organizational
learning, including innovation and sharing of best practices, is a key management tool,
and integration of approaches with organizational needs is evident.
7 The organization demonstrates refined approaches responsive to the multiple
requirements of the Criteria Items. It also demonstrates innovation, excellent
deployment, and good-to-excellent use of measures in most areas. Good-to-excellent
integration is evident, with organizational analysis, learning through innovation, and
sharing of best practices as key management strategies. beneficial trends are evident.
8 The organization demonstrates outstanding approaches focused on innovation.
Approaches are fully deployed and demonstrate excellent, sustained use of measures.
There is excellent integration of approaches with organizational needs. Organizational
analysis, learning through innovation, and sharing of best practices are pervasive.

ผ-3

Score Band Descriptor
Band
Score Number
0-120
121-160

161-200

201-240

241-280

281-320

321-360

361-400

RESULTS Descriptors

1 Results are reported for a few areas of importance to the accomplishment of the
organization’s mission, but they generally lack trend and comparative data.
2 Results are reported for several areas of importance to the Criteria requirements and
the accomplishment of the organization’s mission. Some of these results demonstrate
good performance levels. The use of comparative and trend data is in the early stages.
3 Results address many areas of importance to the accomplishment of the organization’s
mission, with good performance being achieved. Comparative and trend data are
available for some of these important results areas, and some
4 Results address some key customer/stakeholder, market, and process requirements,
and they demonstrate good relative performance against relevant comparisons. There
are no patterns of adverse trends or poor performance in areas of importance to the
Criteria requirements and the accomplishment of the organization’s mission.
5 Results address most key customer/stakeholder, market, and process requirements,
and they demonstrate areas of strength against relevant comparisons and/or
benchmarks. Improvement trends and/or good performance are reported for most
areas of importance to the Criteria requirements and the accomplishment of the
organization’s mission.
6 Results address most key customer/stakeholder, market, and process requirements, as
well as many action plan requirements. Results demonstrate beneficial trends in most
areas of importance to the Criteria requirements and the accomplishment of the
organization’s mission, and the organization is an industry* leader in some results areas.
7 Results address most key customer/stakeholder, market, process, and action plan
requirements and include projections of future performance. Results demonstrate
excellent organizational performance levels and some industry* leadership. Results
demonstrate sustained beneficial trends in most areas of importance to the Criteria
requirements and the accomplishment of the organization’s mission.
8 Results fully address key customer/stakeholder, market, process, and action plan
requirements and include projections of future performance. Results demonstrate
excellent organizational performance levels, as well as national and world leadership.
Results demonstrate sustained beneficial trends in all areas of importance to the
Criteria requirements and the accomplishment of the organization’s mission.
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