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คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

 

รายงานตรวจประเมินคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้จัดทําข้ึนโดยคณะผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยใช้แนวทางตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (Educational Criteria for 
Performance Excellence 2012)  ผลการตรวจประเมินพบว่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
มีคะแนนในส่วนของกระบวนการอยู่ในแถบคะแนนท่ี 0 - 150 (ระดับพัฒนาการตามการจัดลําดับ 
MU’sDee อยู่ในระดับ B) ซ่ึงแสดงว่าคณะฯ มีการพัฒนาและการดําเนินการอย่างมีแนวทางตาม
ข้อกําหนดพ้ืนฐานของเกณฑ์ในระดับเริ่มต้น  โดยยังมีอุปสรรคในการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ  
การพยายามปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงแบบท่ัวไปในระดับเริ่มต้น  ในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนท่ี 0 - 120 (ระดับพัฒนาการ
ตามการจัดลําดับ MU’sDee อยู่ในระดับ B-) แสดงว่าคณะฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานสําหรับทุก
กระบวนการท่ีมีความสําคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร  แต่โดยท่ัวไปยังขาดการแสดงแนวโน้มและ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 
การจัดลําดับ MU’sDee 

ระดับพัฒนาการ Process (0-150 marks) Result (0-120 marks) 

B- < 50 < 40 

B 51 - 75 41 - 60 

B+ 76 - 100 61 - 80 

A- 101 - 125 81 - 100 

A 126 - 150 101 - 120 

 

MU'sDee เป็นการแบ่งระดับพัฒนาการของส่วนงานท่ีรับการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 
และมีช่วงคะแนนอยู่ใน Band 1 (0-270 คะแนน) โดยการแบ่งระดับพัฒนาการนี้ได้รับความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 12/2556 วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 
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การใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจประเมิน 
 

 

 รายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากข้อสังเกตและแนวคิดโดยรวมของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกระบวนการกลั่นกรอง 3 ข้ันตอน (individual review, consensus 
review และ site visit)  จึงเชื่อว่าท่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  ท้ังในส่วนท่ีเป็นจุดเด่นหรือแนวปฏิบัติท่ีดี  และโอกาสเพ่ือการพัฒนาท้ังในส่วนของ
กระบวนการและผลลัพธ์  รายงานจะไม่นําเสนอประเด็นท่ีท่านพึงกระทํา และหรือวิธีการท่ีพึงกระทํา และ
อาจไม่ครอบคลุมในทุกพันธกิจของคณะฯ  อย่างไรก็ตาม ท่านและคณะผู้บริหารสามารถเลือกใช้ข้อมูล
จากการสังเกตและวิเคราะห์ของคณะผู้ตรวจประเมินนี้  เป็นแนวทางในการวางแผนและดําเนินการใน
ระยะต่อไปได้  ท่านสามารถเลือกข้อสังเกตท่ีจําเป็นและสําคัญ สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ และมี
ผลกระทบต่อคณะฯ สูง  มาวิเคราะห์เป็นลําดับแรกๆ และโปรดระลึกไว้เสมอว่าท่านรู้จักคณะฯ ดีกว่า
คณะผู้ตรวจประเมิน  ดังนั้นท่านอาจพบว่าบทวิเคราะห์บางส่วนมีความคลาดเคลื่อน  มหาวิทยาลัยจึงใคร่
ขอให้ท่านได้โปรดเลือกใช้ส่วนท่ีเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อคณะฯ  ของท่าน 

• มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับจุดเด่นและแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะฯ ของท่าน     
ขอท่านได้โปรดร่วมชื่นชม แสดงความยินดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคลากรท่ีร่วมสร้าง
ความสําเร็จนี้ 

• ขอท่านได้โปรดนําจุดแข็งและแนวปฏิบัติท่ีดีไปเป็นพ้ืนฐานท่ีดีในการพัฒนาให้คณะฯ    
มีการดําเนินการท่ีเป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป 

• ขอท่านโปรดพิจารณาโอกาสท่ีพึงพัฒนา โดยการนํามาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงเป็นลําดับต่อไป 

• และสุดท้าย มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะใช้รายงานการตรวจประเมินฉบับนี้
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในรอบเวลาถัดไป 
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Key theme-Process Items 

  

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีคะแนนกระบวนการในแถบคะแนนท่ี 1 (0 - 150) ระดับ
พัฒนาการตามการจัดลําดับ MU’sDee อยู่ในระดับ B  จากการประชุมประเมินข้ันตอนท่ี 2 และ 3  ซ่ึง
แสดงว่าคณะฯ มีการพัฒนาและการดําเนินการอย่างมีแนวทางตามข้อกําหนดพ้ืนฐานของเกณฑ์ในระดับ
เริ่มต้น โดยยังมีอุปสรรคในการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบั ติ  การพยายามปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการปรับปรุงแบบท่ัวไปในระดับ
เริ่มต้น 
 

ก. จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ในส่วนกระบวนการการ
ดําเนินงานขององค์กร 

คณะฯ ให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมในวงกว้าง ต้ังแต่การกําหนดประเด็น
การชี้นําด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ  มีแผนปฏิบัติการประจําปีรองรับ ร่วมกับ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการพัฒนามาตรฐาน Green Office ในระดับประเทศ ท้ังยังทําให้
เป็นตัวอย่างโดยคณะเป็นต้นแบบท่ีผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอก   อีกท้ังผู้นํา
ระดับสูงได้กําหนดชุมชนท่ีสําคัญตามความต้องการของสังคม เช่น จังหวัดพิจิตร  และชุมชนใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมและสร้างเครือข่าย (จากการสัมภาษณ์) 

 
ข. โอกาสพัฒนาท่ีสําคัญ หรือประเด็นท่ีสมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการดําเนินงาน 

1. คณะฯ มีข้อมูลจํากัดท่ีแสดงให้เห็นความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนต้ังแต่การ
กําหนดหลักสูตรและบริการท่ีสําคัญท้ัง 4 ด้านคือ ด้านการศึกษา ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ
และการทํานุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม แต่สามารถจําแนกกลุ่มลูกค้าท่ีสําคัญได้เพียงด้าน
เดียว คือ ด้านการเรียนการสอน ส่งผลให้คณะฯพบข้อจํากัดต่อการค้นหาความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในทุกด้าน มาจัดกระบวนการทํางาน ให้สามารถส่ง
มอบคุณค่าท่ีตอบสนองต่อความต้องการได้ รวมถึงการสนับสนุนและการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ มีความภักดีและกล่าวถึงคณะฯ ในทางท่ีดี 
ส่งผลให้คณะฯ มีความยั่งยืนต่อไป 

2. คณะฯ มีข้อมูลจํากัดท่ีแสดงให้เห็นถึงการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ท่ีเป็นความรู้ในภาคปฏิบัติ 
(know how) ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กรต้ังแต่การรวบรวม ถ่ายทอด แบ่งปันและการนําไปใช้
ประโยชน์ เช่น Tacit knowledge ท่ีเกิดข้ึนจาการสั่งสมประสบการณ์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ชุมชน การถ่ายทอดความรู้ความชํานาญของบุคลากรท่ีใกล้เกษียณอายุหรือย้ายหน่วยงาน เป็นต้น 
การจัดการสินทรัพย์ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กร สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือสร้าง
คุณค่าให้แก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและช่วยรักษาความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน 
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ข. โอกาสพัฒนาท่ีสําคัญ หรือประเด็นท่ีสมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการดําเนินงาน (ต่อ) 
3. คณะฯ มีข้อมูลค่อนข้างจํากัดท่ีแสดงถึงการดําเนินการท่ีสําคัญอย่างเป็นระบบ เช่น กระบวนการ

สื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม กลยุทธ์และเป้าหมายอย่างเป็นระบบไปสู่บุคลากร ครอบคลุมทุกระดับ 
การตัดสินใจเก่ียวกับระบบงานท่ีสําคัญและไม่สําคัญ กระบวนการการกําหนดและออกแบบ
กระบวนการทํางานหลัก และข้อกําหนดแต่ละกระบวนการ การจัดปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน การรักษาพยาบาล การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม ระบบ ERP ท่ี
นํามาใช้ควบคุมต้นทุนในภาพรวมกิจกรรมของคณะฯ การคัดเลือกระบบสารสนเทศ เป็นต้น การ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบในกระบวนการสําคัญส่งผลให้คณะฯ สามารถดําเนินการอย่างคงเส้น
คงวาต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. คณะฯ มีความจํากัดในการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริงท่ีได้จากการประเมินต่างๆ เช่น การประเมิน
ความต้องการและความคาดหวัง ความผูกพันท้ังของบุคลากร ผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน         
การเตรียมทรัพยากร การเงิน และอ่ืนๆ มาสนับสนุนการดําเนินงานเป็นต้น มาใช้ตัดสินใจ
วางแผนท้ังระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ รวมท้ังปรับปรุงผลการดําเนินการทุกระดับท่ีจะ
ส่งผลให้คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันชั้นนําแห่งเอเชียด้านการศึกษา การวิจัยและ
บริการวิชาการ ด้านสหสัมพันธ์วิทยาอย่างบูรณาการ เพ่ือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 
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Key theme- Results Items 
 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีคะแนนในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนท่ี 1        
(0 - 120) ระดับพัฒนาการตามการจัดลําดับ MU’sDee อยู่ในระดับ B- จากการประชุมประเมินข้ันตอน
ท่ี 2 และ 3  แสดงว่าคณะฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานสําหรับทุกกระบวนการท่ีมีความสําคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจขององค์กร แต่โดยท่ัวไปยังขาดการแสดงแนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 

ค. จุดเด่นในหมวดผลลัพธ์ท่ีมีความสอดคล้องและมีความสําคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของกระบวนการหลักของคณะฯ ดีกว่าเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ เช่น จํานวนนักศึกษา ศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติหรือเป็นผู้นําสูงสุดของ
องค์กร ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
และต่างประเทศ จํานวนผลงานตีพิมพ์ จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย จํานวนการอ้างอิงเฉลี่ยของ
ผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  จํานวนกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลงานและสามารถนําไปใช้ประโยชน์  ได้จริง 
(กิจกรรม) การติดตามตรวจสอบและเสนอแนะวิธีการแก้ไขสิ่งแวดล้อม และจํานวนโครงการท่ีได้รับ
การยกย่องและมีความต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ (มุ่งเน้นกิจกรรมท่ีสร้างความ
เข้มแข็งต่อชุมชน) 

 

ง. โอกาสพัฒนาท่ีสําคัญ หรือประเด็นท่ีสมควรพิจารณาทบทวนในส่วนผลลัพธ์ท่ีมีความสอดคล้อง 
และมีความสําคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
1. ไม่พบการรายงานผลลัพธ์การดําเนินการท่ีสําคัญ อาทิ ความสําเร็จตามกลยุทธ์ การวิเคราะห์ขีด

ความสามารถและอัตรากําลัง ตลอดจนการคงอยู่ของบุคลากรในองค์กร การมุ่งเน้นผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน การติดตามผลการดําเนินการท่ีครอบคลุม จะทําให้คณะฯสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ตามท่ีกําหนดไว้ 

2. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ท่ีไม่ครอบคลุมประเด็นตามกลุ่มท่ีจําแนกไว้ในโครงร่างองค์กร เช่น กลุ่ม
บุคลากร กลุ่มผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ส่งผลให้คณะ ไม่สามารถปรับปรุงผลการ
ดําเนินการท่ีตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. คณะฯ ขาดการแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ท่ีสําคัญในหลายด้าน เช่น ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและ
บริการ ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เป็นต้น การแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์จะสะท้อนให้
เห็นถึงความก้าวหน้าของการดําเนินการของคณะฯ ส่งผลให้คณะฯ พัฒนาสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
และพันธกิจท่ีตั้งไว้ 

4. คณะฯ ขาดการแสดงข้อมูลการเทียบเคียงผลลัพธ์กับคู่เทียบหรือหน่วยงานท่ีจัดบริการคล้ายคลึง
กันในหลักสูตรและบริการหลักของคณะฯ เช่น การวิจัย การบริการวิชาการและการศึกษา ส่งผล
ให้คณะฯมีข้อจํากัดในการวางแผนพัฒนาสู่การเป็นสถาบันชั้นนําแห่งเอเชีย 
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รายละเอียดของจดุเด่นและโอกาสในการพฒันา 
 

 

 

หมวด 1 การนําองค์กร 
 

1.1 การนําองค์การโดยผู้นําระดับสูง 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 2  ร้อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการกําหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม มีระบบและกลไกใน

การกําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ โดยมีการแต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ โดยมีการพิจารณาข้อมูลท่ีหลากหลายจากภายในและ
ภายนอกคณะฯ เช่น ยุทธศาสตร์ประเทศ มหาวิทยาลัย รวมถึงความคิดเห็น ความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจในการบริหารงานของทีมบริหารท่ีได้จากประชาคม  และมีการรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา  

2. คณะฯ กําหนดช่องทางการสื่อสารและสร้างความผูกพัน 10 ช่องทางรวมท้ังสื่อสังคม 
online  สําหรับผู้บริหาร บุคลากรทุกคน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รูปท่ี 1.3) 
(ตารางท่ี 1.2)  

 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่าผู้นําระดับสูงมีวิธีการท่ีเป็นระบบอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิด
ความผูกพันกับลูกค้า การสร้างนวัตกรรมและผลงานท่ีดี เช่น ไม่พบผู้รับผิดชอบและรอบ
เวลาท่ีดําเนินการในรูปท่ี 1.2  

2. มีข้อมูลจํากัดท่ีแสดงให้เห็นว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
ความยั่งยืน อีกท้ังไม่พบว่าผู้นําระดับสูงมีการดําเนินการด้วยตัวเองอย่างไรในการชี้นําและ
ดําเนินการสร้างความยั่งยืนให้กับคณะฯ (ตารางท่ี 1.1)  

3. ไม่พบการดําเนินการเพ่ือสร้างความยั่งยืน (ตารางท่ี 1.1) ท่ีเป็นระบบรวมถึงการสื่อสาร 
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรดําเนินการในทิศทางเดียวกันหนุนเสริมให้คณะสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ท่ีวางไว้ 
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1.2  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 2  ร้อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 
จุดแข็ง 

1. คณะฯ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก ผ่านระบบการประเมินภาพรวมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้รองคณบดีกํากับงาน
ต่างๆ  

2. คณะฯ กําหนดประเด็นการชี้นําด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ กําหนดแผนงาน โครงการ    
โดยกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี (รูปท่ี 1.7) 

3. คณะฯ กําหนดชุมชนท่ีสําคัญตามความต้องการของสังคม เช่นชุมชนท่ีจังหวัดพิจิตร และ
จังหวัดนครปฐม อย่างจริงจัง โดยมีชุมชนใกล้เคียงโดยรอบเข้ารวมและสร้างเครือข่าย  
ทีมบริหารกําหนดผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ และกิจกรรมหรือโครงการ ดําเนินการในรูปของ
คณะทํางาน/คณะกรรมการชุดต่างๆ ร่วมกับการบูรณาการไปในหลักสูตรการเรียน      
การสอน  (จากการสัมภาษณ์) 

4. คณะฯ แสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยในวงกว้าง โดยร่วมกับกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนามาตรฐาน Green Office และเผยแพร่ท่ัวประเทศท้ังยัง
ทําให้เป็นตัวอย่างโดยคณะเป็นต้นแบบ ท่ีผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
ภายนอก  (จากการสัมภาษณ์) 
 

โอกาสพัฒนา 
ไม่พบว่าคณะฯ มีระบบดูแลกํากับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของบุคลากร 

และรวบรวมการประพฤติท่ีแสดงให้เห็นว่าไม่ถูกต้องเสนอต่อทีมผู้บริหาร  (รูปท่ี 1.6)   
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

2.1  การจัดทํากลยุทธ์ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 2  ร้อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 
จุดแข็ง 

1. คณะฯ นําเสนอข้ันตอนการจัดทํากลยุทธ์และอ้างอิงไปยังหมวดต่างๆ  โดยแบ่งออกเป็น 4 
ข้ันตอน  ท่ีมีผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน (ได้จากการสัมภาษณ์) ได้แก่ ข้ันเตรียมการ      
ข้ันจัดทําแผนกลยุทธ์ ข้ันการนําแผนสู่การปฏิบัติ และข้ันการติดตามประเมินผล และ
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน นําเสนอเป้าประสงค์หลักของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ด้วยการ
นําความท้าทายความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ใน
การเสนอการพิจารณา  

2. คณะฯ มีกระบวนการในการออกระบบงานโดยใช้แนวทางของ SIPOC ร่วมกับ PDCA 
และพิจารณาข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญและเป้าหมาย สมรรถนะ
หลักของคณะฯ ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลท่ี
ได้จากการวิเคราะห์ SWOT และผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา นํามาพิจารณาประกอบ 
เพ่ือให้ระบบงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และพันกิจหลักของคณะฯ (รูป 6.1 - 6.2) (ย้ายมา
จากหมวด 6.1 เล่มรายงาน) 

 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างไรในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และ
โอกาสเชิงกลยุทธ์เพ่ือหนุนเสริมให้ประสบความสําเร็จในความท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ีคณะฯ 
กําหนดข้ึน  

2. ยังไม่พบวิธีท่ีคณะฯ ใช้ในการตัดสินใจเก่ียวกับระบบงานท่ีสําคัญและไม่ได้แสดงระบบงาน 
ท่ีจะทําให้คณะฯ บรรลุผลสําเร็จตามพันธกิจท่ีกําหนดไว้  
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2.2  การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 2  ร้อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 
จุดแข็ง 

1. คณะฯ จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยเสนอแผนปฏิบัติการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ 
วางแผน และบริหารงบประมาณ และคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ซ่ึงคณะฯ ถือว่าเป็นการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่
การปฏิบัติ  มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส และมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
การในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน โดยงานแผนฯ รายงานให้รองคณบดีฝ่าย
นโยบาย เพ่ือปรึกษาทีมบริหารต่อไป  

2. งานแผนฯ เป็นผู้ประสานในการติดตามผลการดําเนินงานและเปรียบเทียบเป้าหมายกับผล
การดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา สรุปผล และรายงานคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์คณะฯ 

 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบการคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตของคณะฯ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุง
พัฒนางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

2. ไม่พบการเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลการดําเนินการด้านการศึกษา บริการวิชาการ ด้านทํานุ
บํารุงฯ ด้านสิ่งแวดล้อม  กําหนดตัวชี้วัดด้านการวิจัยด้านเดียว รวมท้ังคู่เทียบเพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศน์สู่ “สู่ภาคเอเซีย” 

 

 

  



 

13 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
 

3.1  เสียงของลูกค้า 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 2  ร้อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 

จุดแข็ง 
คณะฯ มีกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า (ปัจจุบัน อดีต และอนาคต)  (รูปท่ี 3.1) โดยมี

การกําหนด ประเด็น เครื่องมือ/วิธีการ ระยะเวลา การนําข้อมูลไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบในการ
รับฟังเสียงของผู้เรียน และลูกค้าท่ีชัดเจน และครอบคลุมทุกพันธกิจท้ังในด้านกระบวนการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ตารางท่ี 
3.1 - 3-6) 
 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบการรายงานวิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจด้านการจัดการเรียน    
การสอนกับคู่เทียบ ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญและสถานการณ์การแข่งขันขององค์กร  (การเปรียบเทียบคะแนน
สูงสุด ตํ่าสุดในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่ออาจไม่ตรงประเด็นในการนํามา
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และกําหนดคุณสมบัติการรับสมัครเข้าศึกษา) 

2. ไม่พบการรายงานการเปรียบเทียบข้อมูลด้านความพึงพอใจ ความผูกพัน และความไม่พึง
พอใจในทุกพันธกิจของหน่วยงาน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจของคณะฯ รวมถึงการ
พัฒนาและปรับปรุงบริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์การแข่งขัน 
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3.2   ความผูกพันของลูกค้า 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 2  ร้อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีระบบการปรับปรุงบริการด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมอบหมายให้ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการและเสนอต่อรองคณบดี/กรรมการ/
หัวหน้างาน เช่น มาตรฐาน Green Office (รูปท่ี 3.2)   

2. คณะฯ มีการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร อาทิ 
Facebook  และ twitter และฐานข้อมูลสารสนเทศผ่าน Website เป็นช่องทางในการ
สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์แก่ผู้เรียน และกลุ่มลูกค้าอ่ืน (ตารางท่ี 3.7) 

3. คณะฯ มีการนําความต้องการเก่ียวกับหลักสูตรและบริการจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
นํามาดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและบริการ ให้ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า (จากการสัมภาษณ์) 

 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่พบว่าคณะฯ มีวิธีการท่ีเป็นระบบอย่างไรในการนําข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจากผู้เรียน

และลูกค้ากลุ่มอ่ืนมาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
2. ไม่พบว่าคณะฯ มีการจัดการข้อร้องเรียนด้านการศึกษาท่ีเป็นระบบ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

การดําเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน (จากการสัมภาษณ์) 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

4.1  การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 2  ร้อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 

จุดแข็ง 
คณะฯ กําหนดระบบการวัดผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดหลักท่ี

สําคัญและผู้รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ รวมท้ังความถ่ีการรวบรวมข้อมูลรายวัน รายสัปดาห์  และ
รายเดือน โดยใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยบางส่วน ได้แก่ ERP, รวมท้ังใช้โปรแกรม MS-
Excel สําหรับข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะฯ จัดระบบสารสนเทศเป็น 5 ระบบเพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงาน รวมท้ังการเงินและงบประมาณ  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ คณะฯ
เปรียบเทียบจากระบบ CHEQA ซ่ึงเป็นข้อมูลของ สกอ. และ สมศ.  ข้อมูลลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
ผู้เก่ียวข้องเป็นผู้รวบรวม และนําเสนอท่ีประชุมท่ีเก่ียวข้อง   เพ่ือความม่ันใจในระบบการวัดผลการ
ดําเนินการของคณะฯ  คณะฯ จัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงกรณีเกิดความผิดพลาด กําหนด
แผนการแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด  (SAR + การสัมภาษณ์) 

 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างไรในการคัดเลือกระบบสารสนเทศ เช่น การคัดเลือก การมี
ผู้รับผิดชอบการนําข้อมูลต่างๆ เข้าระบบ   

2. ยังไม่พบกระบวนการหรือวิธีการท่ีคณะฯ ใช้ในการทบทวน และปรับปรุงการดําเนินการ
หลังจากเก็บผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด ท้ังในแผนปฏิ บั ติการและผลการดําเนินการตาม
กระบวนการทํางาน ซ่ึงจะทําให้คณะฯ ขาดโอกาสท่ีจะแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาเพ่ือท่ีจะ
บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ไม่พบว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทุกระบบ ใส่ชื่อ
ระบบ  ยกเว้นระบบ ERP 

4. ไม่พบว่าคณะฯ มีการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเก่ียวกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงร่างองค์กร มาสนับสนุนการตัดสินใจ 
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4.2  การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 1  ร้อยละ 0-5 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ กําหนดให้งานสารสนเทศกํากับและรับผิดชอบจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ดูแล

การเชื่อมต่อข้อมูล และสารสนเทศ เม่ือพบปัญหารายงานรองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
พิเศษรับทราบ  คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้รับผิดชอบดําเนินการจัดการ
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น Faculty Party, ปาร์ต้ีไอติม และรายงาน
ผลการดําเนินงานของโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ บุคลากร เทคโนโลยี และ
กระบวนการ  มีคณะกรรมการรับผิดชอบ และถ่ายทอดความรู้ผ่านทาง website และ 
social; network โดยมีคณะทํางานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพ่ือปรับปรุง (ได้จากการสัมภาษณ์)   

2. คณะฯ มีคณะกรรมการสารสนเทศรับผิดชอบกําหนดนโยบายและ แผนปฏิบัติการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย   

 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างไรในการจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศมีความปลอดภัย 
ถูกต้อง ทันต่อการใช้งานและการกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล 

2. ไม่พบว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างเป็นระบบในการสร้างองค์ความรู้ วิธีการรวบรวม ถ่ายทอด 
แบ่งปัน และการนําไปใช้ประโยชน์การจัดการความรู้ อันเป็นกลไกท่ีจะนําไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงนวัตกรรมท่ีจะเป็นสินทรัพย์ทางความรู้ของคณะฯ  
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 

5.1  สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 2  ร้อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 
จุดแข็ง 

คณะฯ มีหน่วยทรัพยากรบุคคลทําหน้าท่ีประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ
และอัตรากําลังของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายของ    
พันธกิจหลักของคณะฯ ดังรูป 5.1 ร่วมกับให้หน่วยงานประเมินอัตรากําลังตามภาระงานท่ี
รับผิดชอบ (รูปท่ี 5.2) มีระบบการจัดทําแผนความต้องการอัตรากําลังของคณะฯ ในแต่ละปี     
(รูปท่ี 5.3) มีการถ่ายทอดนําสู่การปฏิบัติตามสายงานและข้ันตอนการบังคับบัญชา  

 
โอกาสพัฒนา 

1. ในการจัดสภาพแวดล้อมของการทํางานถึงแม้ว่าคณะฯ ได้กําหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย
แต่ไม่พบการกําหนดตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผลของกิจกรรมนอกเหนือจากการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร ซ่ึงจะเป็นผลให้คณะฯไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศในการ
ทํางานให้เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธกิจ  

2. ไม่พบรายงานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของการทํางาน ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะฯ ซ่ึงไม่สามารถระบุได้ว่ากระบวนการจัดปัจจัย
แวดล้อมในการทํางานของคณะฯ ท่ีปฏิบัติ จะเป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ รักษาบรรยากาศ
ในการทํางานให้เก้ือหนุน และมีความม่ันคงต่อการทํางาน (แก้ไขไม่ตรงจุด) ซ่ึงอาจส่งผลต่อ
ความพอใจ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กรและการวางแผนเรื่องอัตรากําลังของ
บุคลากร  
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5.2  ความผูกพันของบุคลากร 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 2  ร้อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 
จุดแข็ง 

มีการดําเนินการสํารวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรทุกสายงานโดยหน่วย
ทรัพยากรบุคคล  
 
โอกาสพัฒนา 

1. มีการสํารวจความผูกพัน ความต้องการ และความคาดหวังของบุคลากร แต่ไม่พบ         
แนวทางการนําไปดําเนินการต่อ ซ่ึงจะทําให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความผูกพันท่ีนําไปสู่
การประสบผลสําเร็จขององค์กร  

2. ไม่พบรายงานการจําแนกปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรตามกลุ่มและประเภท
ของบุคลากร (พบเพียงภาพรวม)  ซ่ึงอาจส่งผลต่อการตอบสนองท่ีไม่ตรงกับความต้องการท่ี
จะทําให้บุคลากรผูกพันและปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม  

3. ไม่พบรายงานในประเด็นด้านการจัดการเพ่ือทําให้เกิดนวัตกรรมผลักดันให้มุ่งเน้นผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของผู้เรียน และบรรลุสู่แผนปฏิบัติการของคณะฯ ซ่ึงอาจส่งผล
ต่อประสิทธิผลความสําเร็จในการดําเนินการของคณะฯ ตามพันธกิจต่อไป  

4. ไม่พบรายงานในการจัดทําแผนพัฒนาบุคคลซ่ึงครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มซ่ึงอาจส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีคณะฯ กําหนดไว้  
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 

6.1  กระบวนการทํางาน 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 1  ร้อยละ 0-5 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ กําหนดกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ดังตารางท่ี 6.1  

2. คณะฯ มีการกํากับติดตามผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัด โดยหัวหน้างานมีส่วนรับผิดชอบ  
 

โอกาสพัฒนา 

ไม่พบว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างไรในการกําหนดและออกแบบกระบวนการทํางานหลัก 
รวมถึงข้อกําหนดแต่ละกระบวนการ ท่ีจะทําให้คณะสามารถดําเนินงานได้สําเร็จตามเป้าหมาย     
ท่ีกําหนดไว้ 
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6.2  ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 2  ร้อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 

จุดแข็ง 
คณะฯ มีกลไกในการวางแผนการดําเนินงานและงบประมาณของคณะฯ โดยมี

คณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารงบประมาณ โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
แผนงานและแผนงบประมาณโดยมีการรายงานทุกเดือน รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
แผนป้องกัน และการกําหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบาย Green Policy เพ่ือเป็นการบริหาร
ต้นทุนของคณะฯ 
 
โอกาสพัฒนา 

1. มีข้อมูลจํากัดท่ีแสดงให้เห็นว่าระบบ ERP สามารถนํามาใช้ในการควบคุมต้นทุนในภาพรวม
กิจการต่างๆ ของคณะฯ 

2. ไม่พบรายงานวิธีการในการลดต้นทุนในการตรวจสอบ ทดสอบ และติดตามกระบวนการ
หรือผลการดําเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ ของ
คณะฯ ซ่ึงอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการของคณะฯ ในอนาคต  

3. ไม่พบรายงานการเลือกผู้ส่งมอบท่ีจะส่งผลให้การดําเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายตาม
พันธกิจ เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อศักยภาพการ
แข่งขันของคณะฯ ได้  

4. ไม่พบรายงานว่าคณะฯ มีการจัดเตรียมทรัพยากรการเงินและอ่ืนๆ ในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้บรรลุสู่ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงอาจส่งผลให้คณะฯ           
ไม่สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ท่ีคณะฯ ต้ังไว้ได้  

5. ไม่พบว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างไรในการสร้างนวัตกรรมสําหรับอนาคต  เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการ
ปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิผลและส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
 

7.1  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 2  ร้อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 

จุดแข็ง 
คณะฯ มีผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของกระบวนการหลักตามท่ีระบุในโครงร่างองค์กรใน

ระดับดีกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เช่น จํานวนนักศึกษา ศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติหรือ
เป็นผู้นําสูงสุดขององค์กร ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนกับ
มหาวิทยาลัยในระดับประเทศและต่างประเทศ  จํานวนผลงานตีพิมพ์ จํานวนการอ้างอิง
ผลงานวิจัย จํานวนการอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  จํานวนกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ผลงานและสามารถนําไปใช้ปรธโยชน์ได้จริง (กิจกรรม) การติดตามตรวจสอบและเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขสิ่งแวดล้อม และจํานวนโครงการท่ีได้รับการยกย่องและมีความต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมประเทศชาติ (มุ่งเน้นกิจกรรมท่ีสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน) (ตารางท่ี 7.1.1) 

 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบการรายงานแนวโน้มด้านกระบวนการท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน  ซ่ึงอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์
ปรับปรุงผลการดําเนินการ และการวางแผนการดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
คณะฯ รวมถึงการพัฒนาคณะฯ ให้ก้าวทันกับภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

2. ไม่พบการรายงานผลลัพธ์การรายงานการเปรียบเทียบข้อมูลตามตัวชี้วัดกับคู่เทียบตามโครง
ร่างองค์กร  ซ่ึงอาจส่งผลต่อการวางแผนในการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ของคณะ และการพัฒนาคณะฯ ให้ก้าวทันกับภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ีมี
ผลต่อสถานการณ์การแข่งขันของคณะฯ      

3. ไม่พบการรายงานผลลัพธ์ท่ีสําคัญด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการท่ีตอบสนอง
โดยตรงต่อผู้เรียนและลูกค้า จําแนกตามหลักสูตรและบริการ และกลุ่มผู้เรียนท่ีระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กร เช่น กระบวนการท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน กระบวนการทํางานและกระบวนการ
สนับสนุน นวัตกรรมของกระบวนการ และการดําเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน  
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7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 1  ร้อยละ 0-5 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 

จุดแข็ง 
คณะฯ มีผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้  (ตารางท่ี 

7.1.1) 
 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบการรายงานผลลัพธ์และแนวโน้มด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ตาม
หลักสูตรและบริการท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์กร  ซ่ึงอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ปรับปรุง
หลักสูตรและบริการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

2. ไม่พบการรายงานการแสดงการเปรียบเทียบของผลลัพธ์ท่ีสําคัญของการมุ่งเน้นผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืนของคณะฯ กับสถาบันอ่ืนท่ีจัดหลักสูตรและบริการท่ีคล้ายกัน ได้แก่ ด้าน
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันขององค์กร/คณะฯ ท่ีมีการดําเนินงาน
คล้ายคลึงกัน 

3. ไม่พบการรายงานผลลัพธ์ท่ีสําคัญด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน ได้แก่ ความไม่พึงพอใจ ความ
ผูกพันของผู้เรียนและลูกค้า จําแนกตามหลักสูตรและบริการ และกลุ่มผู้เรียนท่ีระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กร  ซ่ึงอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ ปรับปรุงหลักสูตรและบริการ เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า และเสิรมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของคณะฯ 
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7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 1  ร้อยละ 0-5 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 

จุดแข็ง 
ในปี 2556 คณะฯ มีผลลัพธ์ด้านระดับความสุขในการทํางานในระดับท่ีสูงกว่าเป้าหมาย 

(6.44 จากเป้าหมาย 6.40) (จากหมวดกระบวนการ หน้า 56) 
 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบการรายงานผลลัพธ์ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ผลลัพธ์ด้านกระบวนการ
วิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากําลัง ซ่ึงจะทําให้คณะฯ ขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีจะ
นําไปพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากําลังท่ีจะให้การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เชิง  
กลยุทธ์ 

2. ไม่พบการรายงานผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านผู้นํา ซ่ึงอาจส่งผลต่อการพัฒนาผู้นํา
ในการดําเนินการตามพันธกิจของคณะฯ ในระยะยาว 

3. ไม่ได้แสดงการประเมินทักษะท่ีเหมาะสมและแนวทางในการพัฒนาของบุคลากร  ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และอาจส่งผลต่อการเพ่ิมความผูกพันกับคณะฯ 

4. ไม่พบการรายงานอัตราการคงอยู่ของบุคลากรในแต่ละสายงาน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการ
ดําเนินงานของคณะฯ ตามกระบวนการหลักตามพันธกิจของคณะฯ  

5. ไม่พบการรายงานผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทํางานท้ังด้านสุขภาพ ความปลอดภัย รวมถึง
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากร ซ่ึงอาจส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร การคงอยู่ของ
บุคลากรในองค์กร และผลการดําเนินงานของคณะฯ 
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7.4  ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การ และธรรมาภิบาล 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 1  ร้อยละ 0-5 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 
จุดแข็ง 

1. ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาล พบว่ามี
แนวโน้มท่ีดี ปี 2556 มีค่าสูงข้ึนกว่าปี 2555  

2. จํานวนโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส ชุมชน/สังคมและประเทศชาติ ในปี 2556 
สามารถดําเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย  

3. คณะฯ แสดงจํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 2556  (รูป 7.1.9) 
 
โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ ยังไม่มีการประเมินวิธีการสื่อสารของผู้นํา และการสื่อสารของคณะฯ ว่ามี
ประสิทธิภาพมากเพียงใด  

2. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความโปร่งใสในการกํากับองค์กร การตรวจสอบภายใน และ
การดําเนินงานท่ีขัดต่อ กฏ ระเบียบ และข้อบังคับ  

3. คณะฯ ยังไม่มีการนําเสนอผลลัพธ์ของความสําเร็จตามกลยุทธ์และการสร้างและพัฒนา
สมรรถนะหลักของคณะฯ ให้มีความแข็งแกร่งข้ึน  
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7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้คะแนนในแถบท่ี 1  ร้อยละ 0-5 (โปรดดูคําอธิบายใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 
จุดแข็ง 

1. คณะฯ แสดงผลการดําเนินการด้านการเงิน  แสดงผลลัพธ์รายรับ-รายจ่ายจากเงินรายได้ 
คณะฯ ในปี 2556 ดีกว่าปี 2555  (รูปท่ี 7.5.1) 

2. ผลลัพธ์การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผน ปี 2553-2556 มีแนวโน้ม
ความสําเร็จการใช้จ่ายตามแผนดีข้ึน  แสดงถึงความสามารถการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
รูปท่ี 7.5.2 

3. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้านรายรับท่ีมากกว่ารายจ่าย ดังรูปท่ี 7.5.1 
 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่พบผลลัพธ์ของคณะฯ ท่ีแสดงถึงผลลัพธ์การดําเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

จําแนกตามประเภทหลักสูตรและการบริการท้ังการวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   และไม่พบการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหน่วยลงทุนในส่วนของ
ผู้เรียน  การวิจัย และการบริการวิชาการ  ซ่ึงจะส่งผลถึงการดําเนินการกําหนดค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ท่ีเกินจริง และค่าใช้จ่ายการบริการการตรวจวัด และวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่างๆ 
นําไปสู่การกําหนดอัตราค่าบริการท่ีได้มาตรฐาน ต่อไป 

2. ไม่พบผลการดําเนินงานด้านการตลาด ทําให้ไม่ทราบถึงตําแหน่งการแข่งขัน/ส่วนแบ่งตลาด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนแบ่งตลาดการวิจัย และการบริการวิชาการ ด้านการแข่งขันจํานวน
เงินทุนวิจัย  และจํานวนเงินตามโครงการวิจัยบริการวิชาการ 

3. ไม่พบผลลัพธ์การเปรียบเทียบกับหน่วยงานคู่เทียบด้านวิจัย  ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การปรับ
กระบวนงาน และการกําหนดระบบงานท่ีนําไปสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

 



 

 



 

ผ - 1 

ภาคผนวก 
 
 

แนวทางการให้คะแนนกระบวนการ หมวด 1-6 

คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6) 
0% หรือ 

5% 
• ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน (A) 
• ไม่มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย (D) 
• ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา (L) 
• ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับองค์กร แต่ละพ้ืนท่ีหรือหน่วยงาน

ดําเนินการอย่างเอกเทศ (I) 
10%,15
%, 20% 
หรือ 25% 

• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบท่ีตอบสนองต่อข้อกําหนดพ้ืนฐานของหัวข้อ (A) 
• การนําแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติเพียงแค่ในข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกพ้ืนท่ีหรือหน่วยงาน ซ่ึงเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อกําหนดพ้ืนฐานของหัวข้อ (D) 
• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงท่ัวๆ ไป (L) 
• มีแนวทางท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพ้ืนท่ีหรือหน่วยงานอ่ืน โดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกัน

แก้ปัญหา (I) 
30%, 
35%, 
40% 

หรือ 45% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อกําหนดพ้ืนฐานของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางพ้ืนท่ีหรือบางหน่วยงานเพ่ิงอยู่ในข้ันเริ่มต้น (D) 
• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญ (L) 
• เริ่มมีแนวทางท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการพ้ืนฐานขององค์กร ตามท่ีระบุไว้ในเกณฑ์

หมวดอ่ืนๆ (I) 
50%, 55%, 

60% 
หรือ 65% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อกําหนดโดยรวมของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าอาจแตกต่างกันในบางพ้ืนท่ีหรือบาง

หน่วยงาน (D) 
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการใช้การเรียนรู้ในระดับ

องค์กร  ไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท่ีสําคัญ (L) 
• มีแนวทางท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กร ตามท่ีระบุไว้ในเกณฑ์หมวดอ่ืนๆ (I) 

70%, 75%, 
80% 

หรือ 85% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อกําหนดต่างๆ ของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอด เพ่ือนําไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างท่ีสําคัญ (D) 
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการใช้การเรียนรู้ในระดับ

องค์กรเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการจัดการ มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์และการแบ่งปัน
ความรู้ในระดับองค์กรส่งผลต่อการปรับปรุงให้ดีข้ึนและการสร้างนวัตกรรม (L) 

• มีแนวทางท่ีบูรณาการกับความต้องการขององค์กร  ตามท่ีระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ (I) 
90%, 95% 
หรือ 100% 

 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อกําหนดต่างๆ ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ (A) 

• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างท่ีสําคัญใน
พ้ืนท่ีหรือหน่วยงานใดๆ (D) 

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการใช้การเรียนรู้ในระดับ
องค์กรเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการจัดการท่ัวท้ังองค์กร  มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์
และการแบ่งปันความรู้ในระดับองค์กร ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงให้ดีข้ึนและการสร้างนวัตกรรมท่ัวท้ัง
องค์กร (L) 

• มีแนวทางท่ีบูรณาการกับความต้องการขององค์กรเป็นอย่างดี  ตามท่ีระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ (I) 
 
  



 

ผ - 2 

แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์ หมวด 7 
 

คะแนน ผลลัพธ์ (หมวด 7) 
0% หรือ 5% • ไม่มีการรายงานผลการดําเนินการขององค์กร และ/หรือมีผลลัพธ์ท่ีไม่ดีในหัวข้อท่ีรายงานไว้ (Le) 

• ไม่แสดงแนวโน้มของข้อมูล หรือมีข้อมูลท่ีแสดงแนวโน้มในทางลบ (T) 
• ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C) 
• ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องท่ีมีความสําคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (I) 

10%, 15%, 
20% 

หรือ 25% 
 

• มีการรายงานผลการดําเนินการขององค์กรเพียงบางเรื่อง  และมีระดับผลการดําเนินการท่ีเริ่มดีในบางเรื่อง 
(Le) 

• มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลในบางเรื่อง โดยบางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ (T) 
• ไม่มี หรือแทบไม่มีรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C) 
• มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องท่ีมีความสําคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (I) 

30%, 35%, 
40% 

หรือ 45% 
 

• มีการรายงานถึงระดับผลการดําเนินการท่ีดีในบางเรื่อง ท่ีสําคัญต่อองค์กรตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของ
หัวข้อ (Le) 

• มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ท่ีแสดงน้ันมีแนวโน้มท่ีดี (T) 
• เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C) 
• มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องท่ีมีความสําคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (I) 

50%, 55%, 
60% 

หรือ 65% 
 

• มีการรายงานถึงระดับผลการดําเนินการท่ีดี ในเกือบทุกเรื่องท่ีมีความสําคัญต่อองค์กรตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อกําหนดของหัวข้อ (Le) 

• แสดงถึงแนวโน้มท่ีดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่างๆ ท่ีมีความสําคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (T) 
• ผลการดําเนินการในปัจจุบันในบางเรือ่งดี เมื่อเทียบเคียงกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง (C) 
• มีการรายงานผลการดําเนินการขององค์กรในข้อกําหนดท่ีสําคัญเป็นส่วนใหญ่ เก่ียวกับลูกค้ารายสําคัญ 

ตลาด และกระบวนการ (I) 
70%, 75%, 

80% 
หรือ 85% 

 

• มีการรายงานผลการดําเนินการท่ีดีถึงดีเลิศในเรื่องท่ีมีความสําคัญต่อข้อกําหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 
(Le) 

• สามารถรักษาแนวโน้มท่ีดีอย่างต่อเน่ืองในเรื่องสําคัญท่ีจะบรรลุพันธกิจขององค์กรไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ (T) 
• มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการดําเนินการในปัจจุบันเป็นจํานวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่กับตัว

เปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมท้ังแสดงถึงความเป็นผู้นําในเรื่องต่างๆ และมีผลการ
ดําเนินการท่ีดีมาก (C) 

• มีการรายงานผลการดําเนินการขององค์กรในข้อกําหนดท่ีสําคัญเป็นส่วนใหญ่ เก่ียวกับลูกค้ารายสําคัญ
ตลาด  กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ รวมท้ังการคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตในบางเรื่อง
ด้วย (I) 

90%, 95% 
หรือ 100% 

 

• มีการรายงานผลการดําเนินการท่ีดีเลิศในเรื่องท่ีมีความสําคัญต่อข้อกําหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ (Le) 
• สามารถรักษาแนวโน้มท่ีดีไว้ได้อย่างต่อเน่ืองในเรื่องสําคัญทุกเรื่องท่ีจะบรรลุพันธกิจขององค์กร (T) 
• แสดงถึงความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมและเป็นระดับเทียบเคียงให้องค์กรอ่ืนในหลายเรื่อง (C) 
• มีการรายงานผลการดําเนินการขององค์กรในข้อกําหนดท่ีสําคัญท้ังหมด ท่ีเก่ียวกับลูกค้ารายสําคัญ ตลาด  

กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ รวมท้ังภาพรวมการคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคต (I) 
 
  



 

ผ - 3 

Score Band Descriptor 
Band 
 

Score Number Process Descriptors 
0-150 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.  

151-210 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.  

211-270 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.  

271-330 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.  

331-400 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.  

401-470 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.  

471-530  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. 

531-600 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 - 4 

Score Band Descriptor 
Band 
        

Score Number RESULTS Descriptors 
0-120 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. 
121-160 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.  

161-200 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  

201-240 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. 

241-280 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. 

281-320 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. 

321-360 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. 

361-400 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.  

 




