
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการตรวจประเมิน 
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คณะแพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยพะเยา 

รายงานการตรวจประเมินคณะแพทยศาสตร7 ได:จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ7

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปIนเลิศ เปIนผู:เชี่ยวชาญภายนอกที่ได:รับการแตPงตั้งจากคณะแพทยศาสตร7 

โดยใช:แนวทางตามเกณฑ7คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปIนเลิศ (Education Criteria for Performance 

Excellence : EdPEx) ประจําปf 2563 ผลการตรวจประเมินพบวPาคณะแพทยศาสตร7 มีคะแนนในสPวนของ

กระบวนการอยูPในแถบคะแนนที่ 0 - 150 (ระดับพัฒนาการตามการจัดลําดับ MU's Dee อยูPในระดับ B+) ซ่ึง

แสดงวPาคณะฯ มีการพัฒนาและการดําเนินการอยPางมีแนวทาง ตามข:อกําหนดพื้นฐานของเกณฑ7ในระดับเริ่มต:น 

โดยยังมีอุปสรรคในการนําแนวทางไปถPายทอด เพื่อนําไปปฏิบัติ การพยายามปรับปรุงกระบวนการตPางๆ ยังเปIน

สPวนหนึ่งของการแก:ไขป}ญหา และ เปIนแนวทางการปรับปรุงแบบทั่วไปในระดับเริ่มต:น ในสPวนของผลลัพธ7อยูPใน

แถบคะแนนที่ 0 - 120 (ระดับพัฒนาการตามการจัดลําดับ MU's Dee อยูPในระดับ B) แสดงวPาคณะฯ มีการ

รายงานผลการ ดําเนินงานสําหรับบางกระบวนการที่มีความสําคัญตPอการบรรลุพันธกิจขององค7การ แตPโดยทั่วไป

ยังขาด การแสดงแนวโน:มและข:อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

การจัดลําดับ  

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 

 

การใช-ประโยชน3จากรายงานการตรวจประเมิน 

รายงานฉบับนี้เปIนผลมาจากข:อสังเกตและแนวคิดโดยรวมของคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ7

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปIนเลิศของคณะแพทยศาสตร7 โดยกระบวนการ กลั่นกรอง 3 ขั้นตอน 

(Individual Review, Consensus Review และ Site Visit) จึงเชื่อวPาทPานสามารถ ใช:เปIนแนวทางในการพัฒนา

คณะแพทยศาสตร7 ทั ้งในสPวนที ่เปIนจุดเดPนหรือแนวปฏิบัติที ่ดี และโอกาส เพื ่อการพัฒนา ทั ้งในสPวนของ

กระบวนการและผลลัพธ7 รายงานจะไมPนําเสนอประเด็นที่ทPาน พึงกระทํา และหรือวิธีการที่พึงกระทํา และอาจไมP

ครอบคลุมในทุกพันธกิจของคณะฯ อยPางไรก็ตามทPาน และคณะผู:บริหารสามารถเลือกใช:ข:อมูลจากการสังเกตและ



วิเคราะห7ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ นี้ เปIนแนวทางในการวางแผนและดําเนินการในระยะตPอไปได: ทPาน

สามารถเลือกข:อสังเกตที่จําเปIนและ สําคัญ สอดคล:องกับพันธกิจของคณะฯ และมีผลกระทบตPอคณะฯ สูง มา

วิเคราะห7เปIนลําดับแรกๆ และ โปรดระลึกไว:เสมอวPาทPานรู:จักคณะฯ ดีกวPาคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังน้ัน

ทPานอาจพบวPา บทวิเคราะห7บางสPวนมีความคลาดเคลื่อน คณะกรรมการผู:ประเมิน จึงใครPขอให:ทPานได:โปรด

เลือกใช:สPวนท่ีเปIน ประโยชน7อยPางแท:จริงตPอคณะฯ ของทPาน 

คณะกรรมการผู:ตรวจประเมิน ขอแสดงความยินดีกับจุดเดPนและแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะฯ ขอทPาน ได:

โปรดรPวมช่ืนชม แสดงความยินดี โดยเฉพาะอยPางย่ิงกับบุคลากรท่ีรPวมสร:าง ความสําเร็จน้ี ขอทPานได:โปรดนําจุด

แข็งและแนวปฏิบัติท่ีดีไปเปIนพ้ืนฐานท่ีดีในการพัฒนาให:คณะฯ มีการดําเนินการท่ีเปIนเลิศในสPวนน้ีตPอไป ขอทPาน

โปรดพิจารณาโอกาสท่ีพึงพัฒนา โดยการนํามาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือการ พัฒนาและปรับปรุงเปIนลําดับตPอไป 

และสุดท:าย คณะกรรมการผู:ประเมินหวังเปIนอยPางย่ิงวPา ทPานจะใช:รายงานการตรวจประเมิน ฉบับน้ีเปIนข:อมูล

ประกอบการวางแผนกลยุทธ7และแผนปฏิบัติการในรอบเวลาถัดไป 

 

Key Theme - Process Items 

คณะแพทยศาสตร7 มีคะแนนกระบวนการในแถบคะแนนท่ี 1 (0 - 150) ระดับพัฒนาการ ตามการ

จัดลําดับ MU's Dee อยูPในระดับ B+ จากการประชุมประเมินข้ันตอนท่ี 2 และ 3 ซ่ึงแสดงวPา คณะฯ มีการพัฒนา

และการดําเนินการอยPางมีแนวทางตามข:อกําหนดพ้ืนฐานของเกณฑ7ในระดับเร่ิมต:น โดยยังมีอุปสรรคในการนํา

แนวทางไปถPายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ การพยายามปรับปรุงกระบวนการตPางๆ ยังเปIนสPวนหน่ึงของการแก:ไขป}ญหา 

และเปIนแนวทางการปรับปรุงแบบท่ัวไปในระดับเร่ิมต:น 

ก.จุดเดJนหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะแพทยศาสตร3 ในสJวนกระบวนการการดําเนินงานของคณะฯ  

 1. ผู:นำระดับสูง มีความชัดเจน และต้ังใจนำพาให:คณะไปสู:เป�าหมาย ทำให:ได:รับความเช่ือม่ันและความ

รPวมมือจากบุคลากรในองค7กรทุกภาคสPวน  

 2. การบริการงานมีความโปรPงใส ตรวจสอบได: 

3. คณะฯ มีการดําเนินงานท่ีมุPงเน:นผู:เรียนและลูกค:ากลุPมอ่ืน โดยมีการรับฟ}งเสียงของลูกค:า 

ในป}จจุบันและอนาคต ด:านการศึกษาและบริการวิชาการ โดยมีวิธีการและความถ่ีในการรับฟ}งท่ีแตกตPางกัน ตาม

สPวนตลาดและวงจรชีวิตของผู:ใช:บริการ ท่ีหลากหลาย และนําข:อมูลมาวิเคราะห7เพ่ือค:นหาความต:องการและความ

คาดหวังของลูกค:า ทําให:ได:ข:อมูลสารสนเทศมาใช:ในการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองผู:เรียน และลูกค:า

กลุPมอ่ืนในพันธกิจตPางๆ  

 



ข. โอกาสพัฒนาท่ีสําคัญ หรือประเด็นท่ีสมควรพิจารณาทบทวนในสJวนกระบวนการดําเนินงาน  

 1. ไมPพบวPาคณะฯ มีกระบวนการกำกับการปฏิบัติงานให: บุคลากร ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน  

 2. ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญในการ ท่ีจะทำให:คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน7ยังไมPชัดเจน และ ผลของตัวช้ีวัดท่ีผู:นำระดับสูง

ช้ีแจงยังไมPสามารถวัดการบรรลุ วิสัยทัศน7ของคณะได: 

 3. ไมPพบวPามีการรับฟ}งเสียงของลูกค:าในอนาคต และยังไมPพบวิธีการนำเสียงของลูกค:าในอนาคตมา

กำหนดหลักสูตร 

 4. ไมPพบ กระบวนการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร ท้ังบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

 5. พบวPาความผูกพันตPอองค7กรของบุคลากร สายวิชาการ ควรวิเคราะห7หาป}จจัยของความผูกพันของ

บุคลากรสายวิชาการ และสร:างความผูกพัน ของบุคบากรสายวิชาการ 

 6. การนำเสนอข:อมูลผลลัพธ7ของโรงพยาบาลมีจำนวนน:อย ควรนำเสนอผลลัพธ7ให:ครอบคลุม ทุกหลักสูตร 

และทุกสPวนงาน 

 7. ไมPพบข:อมูลเชิงเปรียบเทียบ (กับคูPเทียบ)  

8. ไมPพบวPาผู:นําระดับสูงดําเนินการอยPางไรในการสร:างวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรและ สร:าง

สภาพแวดล:อมท่ีเอ้ือตPอการสร:างนวัตกรรม โดยใช:โอกาสเชิงกลยุทธ7 และป}จจัยท่ีมีผลตPอ การเปล่ียนแปลง

ความสามารถในการแขPงขันมาประกอบการพิจารณา รวมท้ังการจัดสรร ทรัพยากรท่ีจําเปIนในการสนับสนุนการ

ดําเนินงานอยPางเพียงพอและเปIนระบบ เพ่ือทําให:คณะฯ ประสบความสําเร็จท้ังระยะส้ันและระยะยาว  

9. ไมPพบวPาคณะฯ มีการดําเนินการอยPางไร ในการวัดและประเมินผลการดําเนินการของผู:สPงมอบและให:

ข:อมูลป�อนกลับเพ่ือชPวยให:ผู:สPงมอบนําไปใช:ปรับปรุงการดําเนินการ เชPน ไมPพบวPามีการ วิเคราะห7ข:อมูลท่ีสําคัญ 

และสPงข:อมูลป�อนกลับให:กับผู:สPงมอบนําไปใช:ปรับปรุงการดําเนินงาน หรือแนวทางในการจัดการกับผู:สPงมอบท่ีมีผล

การดําเนินงานไมPเปIนไปตามท่ีกําหนด เพ่ือชPวยให: คณะฯ มีผลการดําเนินการท่ีดีข้ึน 

 

Key Theme - Results Items 

คณะแพทยศาสตร7 มีคะแนนในสPวนของผลลัพธ7อยูPในแถบคะแนนท่ี 1 (0 - 120) ระดับ พัฒนาการตาม

การจัดลําดับ MU's Dee อยูPในระดับ B จากการประชุมประเมินข้ันตอนท่ี 2 และ 3 แสดงวPาคณะฯ มีการรายงาน

ผลการดําเนินงานสําหรับบางกระบวนการท่ีมีความสําคัญตPอการบรรลุ พันธกิจของคณะฯ แตPโดยท่ัวไปยังขาดการ

แสดงแนวโน:มและข:อมูลเชิงเปรียบเทียบ 



 

ค. จุดเดJนในหมวดผลลัพธ3ท่ีมีความสอดคล-องและมีความสําคัญตJอการบรรลุพันธกิจของคณะ 

1. คณะฯ แสดงผลลัพธ7ท่ีดีกวPาเป�าหมายหรือดีกวPาผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับปfท่ีผPานมา ซ่ึงสะท:อนให:

เห็นถึงการปรับปรุงผลการดําเนินการตามพันธกิจด:านการศึกษาและวิจัย คณะฯ แสดงผลลัพธ7ที่มีแนวโน:มที่ดีข้ึน 

ซ่ึงแสดงให:เห็นถึงผลการดําเนินการท่ีดีของคณะฯ อยPางตPอเน่ือง  

 

ง. โอกาสพัฒนาท่ีสําคัญ หรือประเด็นท่ีสมควรพิจารณาทบทวนในสJวนผลลัพธ3ท่ีมีความสอดคล-องและมี

ความสําคัญตJอการบรรลุพันธกิจของคณะ  

1. คณะฯ ไมPได:กําหนดเป�าหมายของผลลัพธ7สPวนใหญPหรือไมPมีการกําหนดเป�าหมายท่ีท:าทายและ 

ตอบสนองตPอการบรรลุพันธกิจในการสร:างสรรค7นวัตกรรม วิจัย และบริการวิชาการ  

2. คณะฯ ยังไมPมีการแสดงการใช:คPาเปรียบเทียบในผลลัพธ7กับคูPเทียบท่ีกําหนดไว:ในโครงรPางองค7กร 

 ทําให: คณะฯ ขาดข:อมูลในการประเมินความก:าวหน:าและความสําเร็จ อันจะสPงผลตPอความได:เปรียบใน 

การแขPงขันของคณะฯ  

3. คณะฯ ไมPได:แสดงผลลัพธ7ท่ีสําคัญหลายด:าน หรือผลลัพธ7ท่ีแสดงไมPตรงกับโจทย7คำถาม และไมPได:

แสดงผลลัพธ7ท่ีจะแสดงให:เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท่ีสําคัญ เพ่ือทําให:

คณะฯ มีข:อมูลมาใช:วิเคราะห7และทบทวนผล การดําเนินงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขPงขันของคณะฯ 

เชPน ผลลัพธ7ด:านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลผลของกระบวนการทํางานและกระบวนการสนับสนุน ผลลัพธ7การ

เตรียมความ พร:อมตPอภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ7การจัดการหPวงโซPอุปทาน ผลลัพธ7ด:านการมุPงเน:นลูกค:าด:านการ วิจัย

และบริการวิชาการ ผลลัพธ7ด:านความผูกพันของบุคลากร ผลลัพธ7ด:านประสิทธิภาพ การเรียนรู:และพัฒนา การ

รายงานผลตัวช้ีวัดท่ีสําคัญด:านการนําองค7กร ผลลัพธ7ท่ีเก่ียวข:องกับ ความสําเร็จของการบรรลุแผนกลยุทธ7และ

แผนปฏิบัติการ ผลลัพธ7ด:านการตลาด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายละเอียดของจุดเด.นและโอกาสในการพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด 1 การนําองค-การ 

1.1 การนําองค3การโดยผู-นําระดับสูง 

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) 

โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ ไมPได:ถPายทอด คPานิยมองค7กร ไปสูPผู:มีสPวนได:สPวนเสียกลุPมตPางๆ จะทําให:การปฏิสัมพันธ7ระหวPางบุคลากร

ใน คณะฯ ไมPมีประสิทธิภาพและทิศทางท่ีชัดเจน ในการมุPงสูPวิสัยทัศน7ท่ีกําหนด  

2. ไมPพบวPาคณะฯ มีการติดตามและทบทวนแนวทางในการส่ือสารกับบุคลากร ผู:เรียน และ 

ลูกค:าท่ีสําคัญกลุPมอ่ืน การท่ีคณะฯ ไมPมีการดําเนินการท่ีเปIนระบบและมีประสิทธิภาพในเร่ืองน้ี ทําให:คณะฯ ไมP

สามารถปรับกระบวนการในการส่ือสารกับบุคลากร และลูกค:าให:ดีย่ิงข้ึนได:  

 

1.2 การกํากับดูและและความรับผิดชอบตJอสังคม 

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการแบPงภาระหน:าท่ีรับผิดชอบอยPางชัดเจน โดยคณบดีได:มอบอํานาจให:รองคณบดีรับผิดชอบในการ

กํากับดูแล ตามผังโครงสร:างองค7กรและการบริหารงาน ในการกํากับดูแลและความรับผิดชอบตPอสังคม ให:มีการ

ดําเนินการตาม ยุทธศาสตร7และนโยบายท่ีกําหนด ภายใต:กํากับของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มีการ

ทบทวนโครงสร:างและการบริหารงานองค7กร ท่ีสืบเน่ืองจากการปรับเปล่ียนผู:นําสูงสุด ซ่ึงจะทําให:คณะฯ มี

แนวทางในการดําเนินงานท่ีเปIนระบบ  

โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ ไมPได:แสดงแนวทางท่ีตอบสนองตPอความกังวลของสังคมท่ีมีตPอหลักสูตรและ 

บริการตPางๆ ของคณะฯ โดยการกําหนดกระบวนการ ตัวบPงช้ี และเป�าหมาย เพ่ือให:บรรลุ ถึงข:อกําหนดตPางๆ 

รวมถึงทําให:ม่ันใจวPาการมีปฏิสัมพันธ7น้ันเปIนไปอยPางมีจริยธรรม การมี ระบบท่ีชัดเจนน้ัน จะสร:างความม่ันใจของ

ลูกค:าและผู:มีสPวนได:สPวนเสียทุกกลุPมของคณะฯ 

 

 

 



หมวด 2 กลยุทธ- 

2.1 การจัดทํากลยุทธ3 

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ โดยผู:นำระดับสูง ประกอบด:วยคณบดี รองคณบดี ผู:ชPวยคณบดี ประธานหลักสูตร และหัวหน:าภาควิชา 

มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร7 พ.ศ. 2564-2570 มีการกําหนด กรอบเวลาเปIนแผนระยะยาว 7 ปf แผนระยะส้ัน 1 ปf 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัด หนPวยงานผู:รับผิดชอบ คณะฯ มีทบทวนการวางแผนเชิงกลยุทธ7เดิมด:วยการระดมข:อมูล

แบบ SWOT analysis เพ่ือใช:ใน การกําหนดเปIนแผนยุทธศาสตร7 2564-2570 ท่ีสอดคล:องกับแผนยุทธศาสตร7

ของมหาวิทยาลัย และมุPงสูPวิสัยทัศน7ของการเปIนโรงเรียนแพทย7ช้ันนำของล:านนาตะวันออก  

โอกาสพัฒนา 

1. ไมPพบวPาคณะฯ มีกระบวนการจัดเก็บและวิเคราะห7 ข:อมูลสารสนเทศ จากผลการดําเนินงาน ของคณะฯ ในปfท่ี

ผPานมา และข:อตกลงการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดกลยุทธ7และไมPพบวPามีการคํานึงถึงความท:าทาย และ ความ

ได:เปรียบเชิงกลยุทธ7 ความเสี่ยงที่คุกคามความยั่งยืนของคณะฯ ที่อาจเกิดขึ้นใน กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ7 

และความสามารถของคณะฯ ในการนําแผนกลยุทธ7ไปปฏิบัติอยPางไร  

2. คณะฯ ยังไมPได:แสดงให:เห็นวิธีกําหนดระบบงาน การตัดสินใจเกี ่ยวกับระบบงานที่สําคัญของ คณะฯ วPา

กระบวนการใดที่จะให:ผู:สPงมอบภายนอกหรือคูPความรPวมมือภายนอกดําเนินงาน รวมถึงการคํานึงถึงสมรรถนะหลัก

ของคณะฯ และหนPวยงานภายนอกในการกําหนด ระบบงานท่ีสําคัญ  

3. คณะฯ ไมPได:กําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินการอยPางเปIนระบบ เพื่อบรรลุตัวชี้วัดตาม เป�าประสงค7ท่ี

สําคัญของวัตถุประสงค7เชิงกลยุทธ7 การไมPกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเปIนอุปสรรคตPอการติดตาม

ความก:าวหน:าในการดําเนินงานอยPางทันทPวงที 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 การนํากลยุทธ3ไปสูJการปฏิบัติ 

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) 

จุดแข็ง 

คณะฯ ใช:การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในการพิจารณาตัดสินใจ ปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ และ 

ถPายทอดสูPภาควิชา หนPวยงานและบุคลากร 

โอกาสพัฒนา 

1. ถึงแม:คณะฯ จะมีการระบุแผนกลยุทธ7ปf 2564-2570 แตPยังไมPชัดเจนถึงแผนปฏิบัติการ ระยะส้ัน ระยะยาว 

รวมถึงการนําแผนปฏิบัติการใด ไปสูPการปฏิบัติกับผู:มีสPวนได:สPวนเสียใน แตPละกลุPมอยPางไร เพ่ือให:ม่ันใจวPาคณะฯ 

บรรลุตามวัตถุประสงค7ของแผนปฏิบัติการ  

2. ไมPพบวPานโยบายการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการพัฒนา จะสนับสนุนแผนการปฏิบัติการระยะส้ันและระยะ

ยาว ซ่ึงจะสPงผลกระทบตPอบุคลากรและการเปล่ียนแปลงท่ี อาจจะเกิดข้ึนตPอความต:องการด:านขีดความสามารถ

และอัตรากําลังท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3. ไมPปรากฏแนวทางท่ีเปIนระบบและมีประสิทธิผลในการคาดการณ7ผลการดําเนินการตาม ตัววัดหรือตัวบPงช้ีผล

การดําเนินการท่ีสําคัญ และการคาดการณ7ผลการดําเนินการในอนาคต ของคณะฯ รวมถึงการเปรียบเทียบตัววัด

หรือตัวบPงช้ีกับคูPเทียบท่ีสําคัญ ซ่ึงอาจเปIนอุปสรรค ตPอการติดตามและประเมินความสําเร็จ และไมPทราบตําแหนPง

ของคณะฯ เทียบกับคูPเทียบ รวมถึงอาจเสียโอกาสในการปรับปรุงผลการดําเนินการเพ่ือบรรลุเป�าประสงค7ท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด 3 ลูกคBา 

3.1 เสียงของลูกค-า 

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) จุดแข็ง 

คณะฯ กําหนดให:มีการรับฟ}งเสียงของลูกค:าป}จจุบันของด:านการศึกษาและ บริการ โดยมีวิธีการและ

ความถ่ีในการรับฟ}งแตกตPางกันไป ตาม สPวนตลาดและวงจรชีวิตความเปIนผู:ใช:บริการ ซ่ึงข:อมูลท่ีได:น้ี ผู:รับผิดชอบ

พันธกิจได:นําไปใช:เปIน ข:อมูลป�อนกลับ เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการในพันธกิจ 

โอกาสพัฒนา 

1. ถึงแม:คณะฯ จะแสดงการรับฟ}งลูกค:า แตPยังไมPมีข:อมูลการรับฟ}งลูกค:าในอนาคต และลูกค:างานวิจัยตามท่ีระบุไว: 

ในพันธกิจ ซ่ึงอาจสPงผลกระทบตPอโอกาสในการปรับปรุง และโอกาสในการสร:างนวัตกรรมของคณะฯ ได:  

2. ไมPพบข:อมูลผู:ใช:บริการหรือผลงานของคูPแขPง ซ่ึงข:อมูลดังกลPาวสามารถสPงผลตPอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

งานวิจัยและงานบริการ และสPงผลกระทบตPอความสามารถในการแขPงขันและความสําเร็จของคณะฯ  

3. ไมPพบวPาคณะฯ มีกระบวนการประเมินท่ีเปIนระบบและมีประสิทธิภาพในการรับฟ}ง ความไมPพึงพอใจ และความ

ผูกพัน ของผู:เรียนและลูกค:ากลุPมอ่ืน ทําให:ขาดข:อมูลเพ่ือนํามาปรับปรุง ให:ตรงตามเป�าหมายและความคาดหวัง

ของกลุPมตPางๆ และนําไปสูPการได:มาของผู:เรียนและ ลูกค:ากลุPมตPางๆ เพ่ือจะใช:ปรับปรุงผลการดําเนินงานให:เหนือ

คูPแขPง 

 

3.2 ความผูกพันของลูกค-า  

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีวิธีการหาความต:องการเก่ียวกับหลักสูตรด:วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใช:แบบสอบถามสPงให:ผู:มีสPวนได:

สPวนเสีย และนําข:อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให:ทันสมัย  

2. คณะฯ มีแนวทางในการจัดการข:อร:องเรียนอยPางเปIนระบบในด:านการศึกษา ด:านงานวิจัยและบริการวิชาการ 

รวมถึงมีการจัดการโดยผู:รับผิดชอบหรือ ผู:บริหารในระดับตPางๆ ตามระดับความรุนแรงของข:อร:องเรียน 

 

 

 



โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ ไมPได:แสดงให:เห็นแนวทางในการสนับสนุนการเข:าถึงข:อมูลและสารสนเทศของ ลูกค:าวิจัยและบริการ

วิชาการ ไมPพบกลไกหลักในการส่ือสาร รวมถึงวิธีการสนับสนุนลูกค:าท่ี แตกตPางกันในแตPละกลุPมของผู:เรียน กลุPม

ลูกค:า และสPวนตลาด  

2. ไมPพบวPาคณะฯ มีวิธีการอยPางไร ในการใช:ข:อมูลจากลูกค:ามากําหนดกลุPมและประเภทของ ลูกค:าท้ังในป}จจุบัน

และในอนาคต โดยเฉพาะลูกค:ากลุPมบริการ วิธีการท่ีเปIนระบบและ ชัดเจน จะทําให:คณะฯ มีความคลPองตัวในการ

ปรับเปล่ียนให:เข:ากับสภาวะการแขPงขันท่ีเปล่ียนไป  

3. ไมPพบวPาคณะฯ มีวิธีการสร:างความสัมพันธ7กับผู:มีสPวนได:สPวนเสียทุกกลุPมอยPางไร ซ่ึงอาจมีผลตPอการสนองตอบ

ตPอความต:องการและความคาดหวังของลูกค:า และสามารถสPงผลตPอการ รักษากลุPมลูกค:าได: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด 4 การวัด การวิเคราะห- และการจัดการความรูB 

 

4.1 การวัด การวิเคราะห3 และปรับปรุงผลการดําเนินการขององค3การ 

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) 

โอกาสพัฒนา 

1. ไมPพบวPาคณะฯ นําข:อมูลและสารสนเทศ รวมถึงข:อมูลจากเสียงของลูกค:า (VOC) มาใช:ในการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานประจําวัน รวมท้ังการสร:างวัฒนธรรมองค7กรท่ีมุPงเน:นลูกค:า เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ 

รวมถึงการวัดประสิทธิภาพการทํางาน เพ่ือตอบสนองตPอการเปล่ียนแปลงอยPางรวดเร็ว  

2. ไมPพบวPาคณะฯ มีแนวทางในการทบทวนผลการดําเนินการ ข:อมูลเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือคาดการณ7ผลการ

ดําเนินการในอนาคต การปรับปรุงอยPางตPอเน่ืองและรวดเร็ว ถ:าปราศจาก การทบทวนอยPางเปIนระบบ อาจจะเปIน

การยากตPอการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ของคณะฯ ในการไปสูPการเปIนสถาบันทางด:านเทคโนโลยีท่ีมี

คุณภาพและนวัตกรรมเพ่ือประโยชน7ของมนุษยชาติ  

3. ไมPพบวPาคณะฯ มีวิธีการค:นหาแนวทางการปฏิบัติท่ีเปIนเลิศอยPางไร มีระบบในการใช:ฐานข:อมูลและระบบการ

ประเมินตนเองในการค:นหาวิธีปฏิบัติท่ีเปIนเลิศอยPางเปIนระบบ อยPางไร รวมท้ังไมPพบระบบในการคาดการณ7ผลการ

ดําเนินการในอนาคต และการใช:ข:อมูล เชิงเปรียบเทียบในด:านตPางๆ ตามพันธกิจของคณะฯ การขาดแนวทางการ

ปฏิบัติอยPางเปIน ระบบ อาจสPงผลตPอการสร:างผลงานและการดําเนินการท่ีดีของคณะฯ 

 

4.2การจัดการความรู- สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ใช:ซอฟแวร7ท่ีมีลิขสิทธ์ิจากมหาวิทยาลัย เร่ิมพัฒนาฐานข:อมูล

ตามพันธกิจท้ัง 3 ด:าน  

2. คณะฯ มีแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะของฮาร7ดแวร7 ซอฟแวร7 โดยมีการจัดหาครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7ให:

เหมาะสมกับการใช:งาน และจัดทําแผนจัดซ้ือครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7ทดแทน ครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7อายุเกิน 5 ปf 

สําหรับห:องปฏิบัติการคอมพิวเตอร7 และครุภัณฑ7 คอมพิวเตอร7ท่ีมีอายุเกิน10 ปf สําหรับสํานักงาน 

 



โอกาสพัฒนา 

1. ไมPชัดเจนวPาคณะฯ มีวิธีการคัดเลือก รวบรวม เชื่อมโยง และถPายทอดองค7ความรู: จากกิจกรรมตPางๆ เชPน การ

เขียนบทความทางวิชาการ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู: จากนิสิต ผู:สPงมอบ รวมถึงการใช:องค7ความรู:และ

ทรัพยากรเหลPานี้มาใช:ในการดําเนินการ ของคณะฯ การมีระบบการเรียนรู:ที่มีประสิทธิภาพฝ}งลึกในกระบวนการ

หลักจะทําให:คณะฯ จะสามารถตอบสนองตPอความท:าทายเชิงกลยุทธ7อยPางมีประสิทธิผล  

2. ไมPพบวPาคณะฯ มีระบบในการกู:คืนข:อมูลในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินนอกเหนือจากระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ

สPงผลตPอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในภาวะปกติและภาวะ ฉุกเฉินได: สPงผลกระทบตPอพันธกิจหลายๆ ด:าน

ของคณะฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด 5 บุคลากร 

5.1 สภาพแวดล-อมในการทํางาน 

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) 

จุดแข็ง 

คณบดีกํากับดูแลงานทรัพยากรบุคคล และแตPงต้ังคณะกรรมการฯ เชPน คณะกรรมการ พัฒนาทรัพยากร

บุคคล มีข:อมูลบุคลากรจําแนกตามประเภท ตามตําแหนPงทางวิชาการ ตามวุฒิการศึกษา/หนPวยงาน ซ่ึงเปIน

ประโยชน7ตPอการประเมินความต:องการของคณะฯ ด:านอัตรากําลัง เพ่ือให:งานของคณะฯ ประสบความสําเร็จ มี

กระบวนการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรใหมP เม่ือจะมี อาจารย7เกษียณฯ จะให:อาจารย7ผู:ชPวยไปรับผิดชอบรายวิชา

รPวมด:วยเพ่ือเรียนรู: และใช:การทํา ข:อตกลงการปฏิบัติงานในการกํากับดูแลและบริหารบุคลากร 

โอกาสพัฒนา 

1. ไมPพบวPาคณะฯ มีวิธีการอยPางไรในการนําข:อมูลบุคลากรมาประเมิน วิเคราะห7 บริหารขีดความสามารถและ

อัตรากําลัง โดยใช:ประโยชน7จากสมรรถนะของคณะฯ ได:เต็มท่ี เพ่ือเพ่ิมขีด ความสามารถในกลุPมบุคลากรและ

ความท:าทายเชิงกลยุทธ7ให:สอดคล:องกัน ซ่ึงจะสPงผลตPอการบรรลุผลสําเร็จ และรองรับการขยายงานและความ

ต:องการในอนาคต  

2. คณะฯ ไมPได:แสดงให:เห็นถึงการตอบสนองด:านสิทธิประโยชน7ของบุคลากรท่ีแตกตPางกันใน แตPละกลุPม ตามท่ีได:

ระบุไว:ในโครงรPางองค7กร รวมถึงสิทธิประโยชน7พ้ืนฐาน ท่ีนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือให:คณะฯ 

สามารถดําเนินการเพ่ือตอบสนอง ความต:องการและความคาดหวังของบุคลากรได:อยPางเหมาะสม 

 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

คณะแพทยสาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)  

จุดแข็ง 

มีการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยสPงบุคลากร อบรมใน

หัวข:อท่ีสามารถสนับสนุนหน:าท่ีการงาน เชPน โครงการเขียนหนังสือ/ตําราอยPางมีเทคนิค การขอตําแหนPงทาง

วิชาการ และสPงเสริมให:เข:ารPวมโครงการพัฒนานักบริหาร โดยมีการประเมินประสิทธิผลหลังการอบรม เพ่ือให:

บุคลากรสามารถสนับสนุนความต:องการของคณะฯ 

 

 



โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ ไมPได:แสดงให:เห็นวPากิจกรรมท่ีดําเนินการมีสPวนสนับสนุนให:เกิดวัฒนธรรมองค7กรเพ่ือให:บุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานได:อยPางมีศักยภาพตามพันธกิจของคณะฯ  

2. คณะฯ ยังไมPได:แสดงให:เห็นถึงวิธีการเลือกป}จจัยแหPงความสุขในการวัดความผูกพันของบุคลากร  

3. ไมPชัดเจนวPาผลจากการประเมินความผูกพันออนไลน7ของมหาวิทยาลัยจะมีประสิทธิผลหรือสอดคล:องกับบริบท

ของคณะฯ รวมถึงไมPแนPใจวPาป}จจัยแหPงความผูกพันที่ระบุไว:ในโครงรPาง องค7กร มีวิธีการได:มาอยPางไร รวมถึงการ

แยกความแตกตPางระหวPางบุคลากรใน แตPละกลุPม การประเมินความผูกพันอยPางเปIนระบบจะทําให:คณะฯ ทราบถึง

ประเด็นท่ีต:องพิจารณาปรับปรุงได:อยPางเหมาะสม  

4. คณะฯ ไมPได:แสดงให:เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรู:และการพัฒนา การมีระบบ

ดังกลPาวจะทําให:คณะฯ สามารถพัฒนาบุคลากรให:ตรงกับความ ต:องการของคณะฯ ในการสนับสนุนพันธกิจที่มุPง

สร:างนวัตกรรม การวิจัยและวิชาการ เชิงบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการทํางาน  

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)  

จุดแข็ง 

คณะฯ กําหนดความต:องการของกระบวนการทํางานของหลักสูตรจาก สกอ. องค7กรวิชาชีพ ศิษย7เกPา ผู:ใช:

บัณฑิต เพ่ือใช:ในการออกแบบหลักสูตร และจากแผนกลยุทธ7เพ่ือระบุข:อกําหนดด:าน การวิจัยและข:อกําหนดของผู:

วPาจ:างในการให:บริการ 

โอกาสพัฒนา 

1. ไมPพบวPาคณะฯ ได:นําข:อมูลจากการปฏิบัติงานประจําวัน มาใช:เพ่ือให:ม่ันใจได:วPากระบวนการทํางานประจําวัน

ได:ดําเนินการให:เปIนไปตามข:อกําหนด ตอบสนองตPอความต:องการแกPผู:รับบริการได:อยPางมีประสิทธิภาพ  

2. คณะฯ ไมPได:กําหนดวิธีการได:มาซ่ึงกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญ รวมถึง กระบวนการสนับสนุนด:านการวิจัย

และบริการวิชาการ เพ่ือใช:ในการสนับสนุนกระบวนการทํางานหลักให:มีประสิทธิผลมากข้ึน  

3. คณะฯ ไมPได:แสดงวิธีการปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือเพ่ิมการเรียนรู:ของผู:เรียน ปรับปรุงหลักสูตร วิจัยและบริการ

วิชาการ ตลอดจนผลการดําเนินงานตPางๆ เพ่ือสPงเสริมสมรรถนะหลัก 

4. คณะฯ ไมPมีการระบุเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรมท่ีชัดเจน โดยใช:โอกาสเชิงกลยุทธ7มาใช:ในการพิจารณา รวมถึง

การจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปIนในการสนับสนุนการดําเนินงาน 

 

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ  

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)  

โอกาสพัฒนา 

1. ไมPพบวPาคณะฯ มีวิธีการปฏิบัติอยPางไรในการควบคุมต:นทุนท่ีทําให:ม่ันใจได:วPาระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล  

2. ไมPพบวPาคณะฯ มีการดําเนินการอยPางไรในการวัดและประเมินผลการดําเนินการของ ผู:สPงมอบ และให:ข:อมูล

ป�อนกลับเพ่ือชPวยให:ผู:สPงมอบนําไปใช:ปรับปรุงการดําเนินการ เชPน ไมPชัดเจนวPามีหนPวยงานท่ีรับผิดชอบวิเคราะห7

ข:อมูลท่ีสําคัญเพ่ือเปIนข:อมูลป�อนกลับให: ผู:สPงมอบปรับปรุงผลิตภัณฑ7 เพ่ือชPวยให:คณะฯ ลดความผิดพลาด เพ่ิม

ประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการให:บริการ 

 



หมวด 7 ผลลัพธ- 

7.1 ผลลัพธ3ด-านการเรียนรู-ของผู-เรียนและด-านกระบวนการ 

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) 

โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ ไมPได:แสดงผลลัพธ7ท่ีสําคัญหลายด:าน เชPน ผลลัพธ7ด:านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลของกระบวนการ

ทํางานและกระบวนการสนับสนุน ตามความแตกตPางระหวPางพันธกิจ ตามที่ระบุไว:ในโครงรPางองค7กร รวมถึง

ผลลัพธ7การเตรียมพร:อมตPอภาวะฉุกเฉิน เพื่อ ตอบสนองความต:องการและความคาดหวังของผู:เรียนและลูกค:ากลุPม

อ่ืน (การวิจัย บริการวิชาการ)  

2. คณะฯ ไมPได:แสดงผลลัพธ7การจัดการหPวงโซPอุปทาน ซึ่งการบริหารจัดการหPวงโซPอุปทานจะทําให:มั่นใจวPาการ

ทํางานของอุปกรณ7ในห:องปฏิบัติการและเครื ่องมือที่ใช:ในการเรียนการ สอนทํางานได:อยPางตPอเนื ่องและมี

ประสิทธิภาพ 

 

7.2 ผลลัพธ3ด-านการมุJงเน-นลูกค-า 

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) 

โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ ไมPได:แสดงผลลัพธ7ในด:านความไมPพึงพอใจของลูกค:า โดยเฉพาะกลุPมลูกค:าวิจัย และกลุPมลูกค:าบริการ

วิชาการ  

2. ไมPพบผลลัพธ7ด:านการมุPงเน:นลูกค:าด:านการวิจัยและบริการ การมีข:อมูลดังกลPาวจะชPวยให: คณะฯ มีปฏิสัมพันธ7ท่ี

ดีตPอลูกค:ากลุPมดังกลPาว และจะสPงผลตPอความย่ังยืนของคณะฯ ในอนาคต  

 

7.3 ผลลัพธ3ด-านการมุJงเน-นบุคลากร  

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) 

โอกาสพัฒนา 

คณะฯ ไมPได:แสดงผลลัพธ7ด:านความผูกพันของบุคลากร ตามท่ีระบุไว:ในโครงสร:างองค7กร ผลลัพธ7ด:านประสิทธิภาพ

การเรียนรู:และพัฒนา ตลอดจน ผลลัพธ7ท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล:อมในการทํางาน ในเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัย

ของบุคลากร 



7.4 ผลลัพธ3ด-านการนําองค3การ และการกํากับดูแล 

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 1 ร:อยละ 0-5 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) 

โอกาสพัฒนา 

1. ไมPพบการรายงานผลตัวช้ีวัดท่ีสําคัญด:านการนําองค7กร เชPน ผลของการส่ือสารของผู:นํา 

การปฏิบัติตามข:อกําหนดด:านกฎระเบียบ ข:อบังคับ และกฎหมายตามท่ีกําหนดไว:ในโครง รPางองค7กร อาจสPงผลตPอ

การดําเนินการของคณะฯ ในประเด็นดังกลPาว ซ่ึงอาจกระทบตPอการ บรรลุวิสัยทัศน7และพันธกิจของคณะฯ 

2. ไมPปรากฏวPาคณะฯ มีการวิเคราะห7ผลลัพธ7ท่ีเก่ียวข:องกับความสําเร็จของการบรรลุแผน 

กลยุทธ7 แผนปฏิบัติการ ซ่ึงการวิเคราะห7ผลการดําเนินการดังกลPาวจะทําให:คณะฯ ทราบถึง สถานะของการก:าว

ไปสูPความสําเร็จของคณะฯ 

 

7.5 ผลลัพธ3ด-านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบท่ี 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) 

โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ ขาดการแสดงคPาเป�าหมายของผลลัพธ7ท้ังด:านการเงิน งบประมาณ และการตลาดท่ีสําคัญ เพ่ือใช:เปIน

ข:อมูลในการประเมินผลการดําเนินการและความม่ันคงทางการเงินของคณะฯ 

2. ไมPพบการรายงานผลตัวช้ีวัดท่ีสําคัญด:านการตลาดและข:อมูลเชิงเปรียบเทียบด:านการเงินและการตลาด การ

ขาดข:อมูลผลลัพธ7เหลPาน้ี ทําให:คณะฯ ไมPทราบสPวนแบPงตลาด หรือ ตําแหนPงในตลาด การเติบโตทางตลาด อาจมี

ผลตPอการแขPงขันด:านการเงินและการตลาด ตลอดจนขาดข:อมูลท่ีชPวยในการเป�ดตลาดใหมPของคณะฯ รวมท้ังไมPมี

ข:อมูลในการนําไปวางแผนกลยุทธ7ในอนาคต  

3. คณะฯ ไมPได:ระบุเป�าหมายความสําเร็จของการดําเนินงานในหลายตัวช้ีวัด รวมถึงไมPได:แสดงการเปรียบเทียบกับ

คูPเทียบ หรือคูPแขPงตามท่ีระบุไว:ในโครงรPางองค7กร 

 

 

 

 



บทสรุปสำหรับผู-บริหาร 

1.ผู :นำระดับสูงและทีมบริหาร มีความมุ Pงมั ่นในการนำเกณฑ7 EdPEx มาเปIนแนวทางในการพัฒนาคณะ

แพทยศาสตร7 

2.เริ่มมีแนวทางอยPางเปIนระบบ ในกระบวนการบางกระบวนการ อยPางไรก็ตาม กระบวนการเหลPานั้นยังอยูPในข้ัน

เร่ิมต:น 

3.ไมPพบทิศทางขององค7กร เป�าหมายท่ีชัดเจน แผนกลยุทธ7ท่ีจะสนับสนุนให: องค7กรสามารถดำเนินการภายใต:ความ

เปล่ียนแปลงท่ีสำคัญได:อยPางมีประสิทธิภาพ 

4.ไมPพบการติดตามผลลัพธ7ท่ีสะท:อนความสำเร็จขององค7กร และผลการดำเนินงานท่ีสำคัญหลายกระบวนการ 

5.ในสPวนของผลลัพธ7 ควรแสดงผลลัพธ7ที่สำคัญของท้ังองค7กรในทุกหัวข:อ เชPน ผลลัพธ7ด:านการผลิตบัณฑิต การ

วิจัย การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


