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  เกีย่วกบัเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ  
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 

สถาบันของทา่นด าเนนิการไดด้ทีีส่ดุเท่าทีท่ าไดห้รอืยัง ท่านทราบไดอ้ยา่งไร  มอีะไรที่

สถาบันของทา่นจะพัฒนาใหด้ขี ึน้ไดอ้กีหรอืไม ่และอยา่งไร 

ในสถาบนัของทา่น 

เกณฑ ์EdPEx สรา้งพลังใหส้ถาบันของทา่น ไมว่า่จะมขีนาดใด มหีลักสตูรและบรกิารประเภทใด 

เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย ท าใหก้ารเรยีนรูข้องนักศกึษาดขี ึน้ ปรับปรุงผลการด าเนนิการดา้นอืน่ ๆ 

และเพิม่ความสามารถในการแข่งขัน โดยท าใหม้ีความสอดคลอ้งกันของแผน กระบวนการ      

การตัดสนิใจ บคุลากร ปฏบิัตกิาร และผลลัพธ ์การน าเกณฑน์ีไ้ปใช ้ชว่ยใหท้า่นสามารถประเมนิ

ไดอ้ยา่งรอบดา้นวา่ขณะนี้สถาบันของท่านอยูใ่นต าแหน่งใด และตอ้งการมุง่ไปทีใ่ด เกณฑช์ว่ย

ใหท้า่นมเีครือ่งมอืในการตรวจสอบทกุภาคสว่นของระบบบรหิารงาน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

และผลลัพธ ์โดยตระหนัก/ค านงึถงึภาพโดยรวมของสถาบัน 

เกณฑ ์EdPEx เป็นชดุของค าถามเกีย่วกับเรือ่งส าคัญ 7 ดา้น ในการบรหิารและด าเนนิงานของ
สถาบัน ไดแ้ก ่

1. การน าองคก์าร 
 2. การวางแผนเชงิกลยทุธ ์
 3. การมุง่เนน้ลกูคา้ 
 4. การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้
 5. การมุง่เนน้บคุลากร 
 6. การมุง่เนน้ระบบปฏบิัตกิาร 
 7. ผลลัพธ ์
 

ค าถามเหล่านี้ผูกโยงกันเป็นกรอบการบรหิารผลการด าเนินการที่มีบูรณาการเป็นหนึ่งเดียว     
การตอบค าถามเหลา่นี้ชว่ยใหส้ถาบันจัดการเรือ่งทรัพยากรใหส้อดคลอ้งกัน คน้หาจุดแข็งและ
โอกาสพัฒนา ปรับปรุงการสื่อสาร การเพิ่มผลผลติ และความมีประสทิธผิล รวมทั้งบรรลุ
เป้าประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์ทา้ยทีส่ดุแลว้ สถาบันของทา่นจะรดุหนา้สูค่วามเป็นเลศิ โดย 

 สง่มอบคณุคา่ทีด่ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่งใหก้ับผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ซึง่สง่ผลใหเ้กดิคณุภาพการศกึษาและความยั่งยนืขององคก์าร   

 ปรับปรงุประสทิธผิลการด าเนนิการและขดีความสามารถของสถาบัน 
 มกีารปรับปรงุและเกดิการเรยีนรูข้องสถาบัน และ  
 สมาชกิทกุคนในสถาบันมกีารเรยีนรูแ้ละพัฒนา /กา้วหนา้ (grow) 

 

ในระดบัประเทศ 
เกณฑ ์EdPEx มบีทบาททีส่ าคัญ 3 ดา้น ในการท าใหป้ระเทศไทยมคีวามสามารถในการแขง่ขัน
ทีด่ขี ึน้ 

 เกณฑช์ว่ยปรับปรุงวธิกีารด าเนนิงานของสถาบัน เพิม่ขดีความสามารถ และผลลัพธ์
ใหด้ขี ึน้ 

 เกณฑ์ช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการสือ่สารและแลกเปลี่ยนแนวปฏบิัตทิี่เป็นเลศิระหว่าง
องคก์ารและสถาบันตา่ง ๆ ในประเทศ 

 เกณฑ์เป็นเครื่องมือที่สรา้งความเขา้ใจและบริหารจัดการผลการด าเนินการของ
สถาบัน ชีแ้นะแนวทางการจัดท าแผนกลยทุธ ์และเปิดโอกาสการเรยีนรู ้
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ในระดบัโลก 
ถงึแมเ้กณฑ ์EdPEx จะเป็นชือ่ทีต่ัง้ข ึน้และรูจั้กกันเฉพาะในประเทศไทย แตท่ีม่าของเกณฑค์อื 
Baldrige Education Criteria for Performance Excellence เป็นทีย่อมรับและรูจั้กใน           
วงการศกึษา และมีสถาบันการศกึษาหลายแห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สงิค์โปร ์
ฮ่องกง รวมทัง้ประเทศไทย น าเกณฑ์นี้ไปใชเ้พื่อการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ มีโปรแกรม
เกี่ยวกับผลการด าเนินการหรือความเป็นเลศิทางธุรกจิอยู่ประมาณ 100 โปรแกรมท่ัวโลก         
ซึง่สว่นใหญใ่ชเ้กณฑข์อง Baldrige หรอืเกณฑท์ีค่ลา้ยคลงึกันเป็นตน้แบบการด าเนนิงานทีเ่ป็น
เลศิ  
 

เกณฑ ์EdPEx มุง่เนน้ผลลพัธ ์
เกณฑ ์EdPEx มุง่เนน้ผลลัพธใ์นเรือ่งหลัก ๆ เกีย่วกับ การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน กระบวนการ ผูเ้รยีน
และลูกคา้กลุ่มอืน่ บุคลากร การน าองคก์ารและธรรมาภบิาล รวมถงึงบประมาณ การเงนิและ
ตลาด องคป์ระกอบของตัววัดเหลา่นี้ท าใหม้ั่นใจไดว้า่กลยทุธข์องสถาบันมคีวามสมดลุ โดยไม่
ละเลย ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีบางกลุ่ม วัตถุประสงค ์หรือเป้าประสงคทั์ง้ระยะสัน้และระยะยาวที่
ส าคัญ (อยา่งไมเ่หมาะสม) 
 

เกณฑไ์มก่ าหนดวธิกีารและปรบัใชใ้หเ้หมาะสมได ้
เกณฑ ์EdPEx ไม่ไดก้ าหนดวธิกีารวา่ท่านจะตอ้งมโีครงสรา้งองคก์ารอย่างไร ไม่ไดร้ะบุว่า
สถาบันจะตอ้งมหีน่วยงานดา้นการวางแผน ดา้นจรยิธรรม พัฒนาคุณภาพ หรอืหน่วยงานอืน่ ๆ      
เกณฑไ์ม่ไดร้ะบุใหส้ถาบันบรหิารหน่วยงานต่าง ๆ ดว้ยวธิเีดยีวกัน และยอมใหส้ถาบันเลือกใช ้

เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด (เช่น Plan-Do-Study-Act [PDSA]) ลขิติสมดุล (balanced 

scorecard) หรอืศกึษาเกณฑก์ารประกันคณุภาพดว้ยตนเอง (accreditation self-studies) 

เกณฑไ์มก่ าหนดวธิกีารไว ้เพราะ  
1. เกณฑม์ุ่งเนน้ประเด็นส าคญั/ ความจ าเป็นทีต่อ้งมรี่วมกนั (common needs) 
มากกว่าวธิปีฏบิตัทิ ีเ่หมอืน ๆ กนั ซึง่ช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจ การสือ่สาร การแลกเปลี่ยน    
ความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่สนับสนุนใหเ้กดินวัตกรรมและแนวทางที่
หลากหลาย  
2. เกณฑม์ุ่งเนน้ทีผ่ลลพัธม์ากกว่าวธิปีฏบิตั ิเครือ่งมอื หรอืโครงสรา้งของสถาบนั 
เกณฑส์นับสนุนใหส้ถาบันตอบค าถามดว้ยแนวทางที่สรา้งสรรค ์ปรับใหเ้หมาะสมกับสถาบัน 
และมีความยืดหยุ่น กระตุน้การเปลี่ยนแปลงทัง้แบบค่อยเป็นค่อยไปและอย่างกา้วกระโดด 
รวมทัง้การปรับปรุงดว้ยการสรา้งนวัตกรรม การเลอืกใชเ้ครือ่งมอื วธิกีาร ระบบและโครงสรา้ง
ของสถาบัน จึงขึน้กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดและประเภทของสถาบัน ความสัมพันธ์ระดับ
องคก์าร และระดับการพัฒนา รวมทัง้ความสามารถและความรับผดิชอบของบคุลากรและหว่งโซ่

อปุทาน(ดรูายละเอยีดในหมวด 6) ปัจจัยเหลา่นีม้คีวามแตกตา่งกันระหวา่งสถาบันการศกึษาตา่ง 
ๆ และมักจะเปลีย่นแปลงไปตามววิฒันาการของความตอ้งการและกลยทุธข์องสถาบัน 
 

เกณฑม์ุง่เนน้ทีค่วามตอ้งการของสถาบนัการศกึษา  
เกณฑ ์EdPEx ใหค้วามส าคัญกับการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยตระหนักถงึความแตกต่างในดา้น
พันธกจิ บทบาท และหลักสตูรของสถาบันตา่ง ๆ เกณฑน์ีม้องวา่ผูเ้รยีนเป็นลกูคา้ทีส่ าคัญ แตใ่น
ขณะเดยีวกันสถาบันอาจมลีกูคา้กลุม่อืน่ (เชน่ผูป้กครอง) ดว้ย  
 

แนวคดิความเป็นเลศิในเกณฑก์ารศกึษานี้ มอีงคป์ระกอบ 3 สว่น ไดแ้ก ่1) กลยทุธก์ารประเมนิ
ทีไ่ดผ้า่นการกลั่นกรองและใชไ้ดผ้ลอยา่งดใีนทางปฏบิัต ิ 2) การปรับปรุงตัววัดและตัวบง่ชีห้ลัก
ต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ดา้นการเรียนรูข้องผูเ้รียน และ 3) ความเป็นผูน้ าที่เป็นที่
ประจักษ์ในดา้นผลการด าเนินการและการปรับปรุง เมื่อเทียบเคียงกับสถาบัน/องค์การที่
ด าเนนิการในลักษณะคลา้ยคลงึกัน หรอืคา่เทยีบเคยีงทีเ่หมาะสม 
 



 

iv 
 

เกณฑ ์EdPEx เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาต ิ(TQA) และเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและ

บรกิารสุขภาพฯ (HA) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เกณฑค์ุณภาพการ

บรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และ

ระบบการประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกจิ (SEPA) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 

ลว้นสรา้งขึน้มาโดยอาศัยกรอบค าถาม 7 หมวดเชน่เดยีวกัน ซึง่สามารถปรับใชใ้หเ้หมาะสมกับ

ลักษณะขององคก์ารทุกประเภท การใชก้รอบเดียวกันในทุกภาคส่วนจะสนับสนุนใหม้ีความ

รว่มมอืกันในการแลกเปลีย่นแนวปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากสถาบันการศกึษาอาจ

พจิารณาขอ้ก าหนดของเกณฑ ์แตกตา่งจากหน่วยงาน/ภาคสว่นอืน่ ๆ EdPEx จงึแปลงภาษาที่

ใชแ้ละแนวคิดหลักของภาคธุรกิจและการด าเนินการที่เป็นเลิศใหเ้ป็นแนวคิดหลักที่มี

ความส าคัญเทยีบเทยีมกันเพือ่ความเป็นเลศิทางการศกึษา 

เกณฑ ์EdPEx สนบัสนุนมมุมองเชงิระบบเพือ่ใหเ้ป้าประสงคส์อดคลอ้งไป
ในทางเดยีวกนัท ัง้สถาบนั  

เกณฑ์ EdPEx สรา้งความสอดคลอ้งไปในทางเดียวกันทัง้สถาบัน จากตัววัดที่ไดม้าจาก
กระบวนการของสถาบันทีม่กีารเชือ่มโยงและเสรมิซึง่กันและกัน ตัววัดเหลา่นี้ผกูโยงโดยตรงกับ
คุณค่าในมุมมองของผูเ้รียน ลูกคา้กลุ่มอืน่ และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และกับผลการด าเนินการ
โดยรวม ดังนั้นการใชต้ัววัดเหล่านี้ จงึเป็นกรอบที่ท าใหก้จิกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปในทศิทาง
เดยีวกันอย่างตอ่เนื่อง โดยลดความจ าเป็นทีจ่ะก าหนดวธิปีฏบิัตโิดยละเอยีด ลดการรวมศูนย์
ตัดสนิใจ หรอืลดกระบวนการจัดการทีซ่ับซอ้นเกนิไป ดังนัน้ตัววัดเหลา่นี้จงึเป็นทัง้เครือ่งมอืใน
การสือ่สาร และเป็นวธิกีารถ่ายทอดความตอ้งการของผลการด าเนนิการไปสูก่ารปฏบิัตอิยา่งคง
เสน้คงวา ความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกันนี้ ท าใหม้ั่นใจว่าสถาบันมีความมุ่งหมายที ่   
แน่ชดัและเป็นทีรั่บรูท่ั้วทัง้องคก์าร ในขณะเดยีวกันก็สนับสนุนความคลอ่งตัว การสรา้งนวัตกรรม 
และการกระจายอ านาจในการตัดสนิใจ 

มุมมองเชงิระบบเพื่อใหเ้ป้าประสงค์สอดคลอ้งไปในทางเดียวกัน เป็นเรื่องที่หยั่งลกึอยู่ใน
โครงสรา้งที่บูรณาการกันระหว่างค่านิยมหลักและโครงร่างองค์การ เกณฑ์ แนวทางการให ้
คะแนน การมุ่งเนน้ผลลัพธ ์เหตุปัจจัยและผล และการเชือ่มโยงขา้มกระบวนการระหวา่งหัวขอ้
ตา่ง ๆ ในเกณฑ ์ซึง่ความเชือ่มโยงนี้จ าเป็นตอ้งมคีวามเป็นพลวัตร/เปลีย่นแปลงอย่างตอ่เนื่อง
ตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่เปลี่ยนไปตามเวลา เมื่อใชเ้กณฑ์นี้ ขอ้มูลป้อนกลับระหว่าง
กระบวนการและผลลัพธ ์จะชว่ยใหเ้กดิวงจรแหง่การลงมอืพัฒนา 4 ขัน้ตอน คอื   

1. การออกแบบและเลอืกกระบวนการ วธิกีาร และตัววดั ทีม่ปีระสทิธผิล (แนวทาง) 
2. การน าแนวทางไปปฏบิัตอิยา่งคงเสน้คงวา (การน าไปสูก่ารปฏบิัต)ิ 
3. การตดิตามประเมนิความกา้วหนา้ การเก็บและแบ่งปันความรู่ รวมทัง้การหาโอกาส

ในการสรา้งนวตักรรม (การเรยีนรู)้ 
4. การปรับแผนบนพื้นฐานของสิง่ที่พบจากการประเมนิและผลการด าเนินการของ  

สถาบัน การท าใหก้ระบวนการและการปฏิบัต ิงานในหน่วยงานต่าง ๆ ประสาน  
กลมกลืนกัน รวมทั้งการเลือกตัววัดของกระบวนการและผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม     
(บรูณาการ) 
 

เกณฑส์นบัสนนุการตรวจประเมนิทีเ่นน้เป้าประสงค ์

เกณฑแ์ละแนวทางการใหค้ะแนน ประกอบดว้ยระบบการตรวจประเมนิซึง่แยกเป็น 2 สว่น การใช ้

เกณฑเ์พือ่ประเมนิตนเอง ชว่ยใหส้ถาบันทราบภาพคร่าว ๆ ของจุดแข็งและโอกาสพัฒนาจาก

การตอบค าถามตามขอ้ก าหนดตา่ง ๆ 17 หัวขอ้ ซึง่เนน้ทีผ่ลการด าเนนิการ ตามระดับพัฒนาการ

อยา่งตอ่เนือ่งของกระบวนการและผลการด าเนนิการ (แนวทางการใหค้ะแนน)  



 

v 
 

ดว้ยเหตุนี้การตรวจประเมนิตามเกณฑ ์EdPEx จงึน าไปสูก่ารปรับปรุงผลการด าเนนิการอย่าง
จรงิจังในทุกดา้น เครื่องมือนี้ใหป้ระโยชน์ในการบรหิารจัดการมากกว่าวธิกีารทบทวนผลการ
ด าเนินการตามวธิกีารอืน่ ๆ และสามารถปรับใชไ้ดก้ับกลยุทธ์ ระบบการจัดการ และองค์การ
หลากหลายประเภท 

ดเูรือ่งวธิใีชเ้กณฑเ์ล่มนี้ เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิวา่เกณฑ ์EdPEx สามารถชว่ยใหท้่านชีน้ าสถาบัน 
ปรับปรุงผลการด าเนินการและมผีลลัพธท์ี่ยั่งยนื นอกเหนือจากนี้ การเขา้สูเ่สน้ทาง EdPEx 
หมายถงึ ท่านไดเ้ขา้มาเป็นสว่นหนึ่งในความเพียรพยายามท าใหป้ระเทศไทยมคีวามเป็นเลศิ
ดา้นการศกึษา และสามารถแขง่ขนัไดใ้นเวทโีลก  

สถาบันจงึน่าทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากเกณฑน์ี้ เพือ่มอบสิง่ทีด่กีวา่ส าหรับทัง้ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ 
อาจารย ์บคุลากร ผูบ้รหิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ ๆ รวมถงึประเทศชาต ิ

  วธิใีชเ้กณฑฉ์บบันี ้
ไม่วา่สถาบันของท่านจะมขีนาดใหญ่หรอืเล็ก หรอืเกีย่วขอ้งกับการจัดการศกึษาระดับ  
ประถมศกึษา มัธยมศกึษา หรอือุดมศกึษา ท่านสามารถจะใชเ้กณฑ ์EdPEx เพือ่การ
พัฒนาประสบการณ์ จากการใชเ้กณฑน์ี้ จะชว่ยใหท้่านสามารถตัดสนิใจไดว้า่ ควรจะ
เริม่ตน้อยา่งไร 

 

หากองคก์ารของท่านอยู่ในภาคธุรกจิ/องคก์ารไม่แสวงหาก าไร หรอืมสีว่นในการดูแลสขุภาพ 
ทา่นควรจะใชเ้กณฑเ์พือ่ผลการด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิหรอืเกณฑด์า้นการดแูลสขุภาพมาประกอบ 

 
หากสถาบนัของทา่นเพิง่เร ิม่เรยีนรูเ้ก ีย่วกบัเกณฑ ์EdPEx 
 

ลองอา่นค าถามในโครงรา่งองคก์ารอยา่งเร็ว ๆ ในหนา้ 4-5 แลว้ดวูา่ สามารถตอบไดม้าก
นอ้ยเพยีงใด การหารอืวา่ ควรตอบค าถามดังกล่าวอย่างไร อาจเป็นจุดเริม่ตน้ของสถาบันทีจ่ะ
ประเมนิตนเองดว้ยเกณฑ ์EdPEx 
 

กรณุาศกึษาคา่นยิมหลกั 11 ขอ้ของเกณฑ ์ในหนา้ 52  คา่นยิมดังกลา่วเป็นความเชือ่และ
พฤตกิรรมทีฝั่งลกึอยู่ในเกณฑน์ี้ และจะเป็นสิง่ทีพ่บเห็นไดใ้นองคก์ารที่มผีลการด าเนนิการที ่    
โดดเดน่ สถาบันอาจจะพจิารณาวา่ มคี่านยิมหลักเหลา่นี้มากนอ้ยเพยีงใด และควรจะปรับปรุง
ประเด็นใดบา้ง 

 
ตอบค าถามทีป่รากฏในหวัขอ้ท ัง้ 17 ขอ้ เพือ่จะเพิม่ความเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกับเกณฑแ์ละ
ผลการด าเนนิการของสถาบัน 
 
ดูชือ่หมวด ชือ่หวัขอ้และชือ่ประเด็นเพือ่พจิารณา เพือ่ใหเ้ห็นเคา้โครงของระบบการ
บรหิารจดัการเพือ่ผลการด าเนนิการในภาพรวม  สถาบันอาจลองพจิารณาวา่ การจัดท า
ระบบการน าองคก์ารและการวัดผลการด าเนนิการของตน ไดค้ านงึถงึมติติ่าง ๆ ขา้งตน้หรอืไม ่
ถา้ตอ้งการค าอธบิายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถอา่นค าถามทีต่อ่จากหัวเรือ่งนัน้ ๆ 
 
ใชเ้กณฑแ์ละเอกสารประกอบเป็นแหลง่ขอ้มลูส าหรบัการพฒันาผลการด าเนนิการของ
สถาบนั ท่านสามารถใชเ้นื้อหาในเอกสารฉบับนี้ หรอืดเูพิม่เตมิที ่(http://nist.gov/baldrige/ 

publications/education_criteria.cfm) เพือ่เสรมิความคดิในการปรับปรุงสถาบัน หรอืชว่ยให ้

คดิตา่งหรอือาจไดแ้หลง่การอา้งองิใหม ่ๆ ได ้
 
 



 

1 
 

 กรอบเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ         
       และโครงสรา้ง  
__________________________________________________ 

เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ : มมุมองเชงิระบบ 
 

ระบบการด าเนนิการทีมุ่ง่เนน้ผลลพัธ ์ประกอบดว้ยเกณฑทั์ง้ 6 หมวดอยู่ทีส่ว่นกลางของ
ภาพ ซึง่อธบิายกระบวนการและผลลัพธท์ีอ่งคก์ารท าได ้
 

ลูกศรแนวนอนตรงกลางของภาพ แสดงความความเชื่อมโยงที่ส าคัญอย่างยิง่ระหว่าง     
―กลุม่การน าองคก์าร‖ (หมวด 1 2 และ 3) และ ―กลุ่มผลลัพธ‖์ (หมวด 5 6 และ 7) และ
ความสมัพันธโ์ดยตรงระหวา่งหมวดการน าองคก์ารและผลลัพธ ์ 
 

สว่นลูกศรทีม่หีวั 2 ขา้ง แสดงความส าคัญของการมขีอ้มูลป้อนกลับในระบบการจัดการ       
ผลด าเนนิการทีม่ปีระสทิธผิล 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                
                     นธ                      ทธ  

  

      
        

  

          

            

  

                  

  

           
        

  

           
               

  

        

  

                                            

โ               บ  บ  ถึ บ  บท    ธ บ    ธี   

ปฏ บ ต    ข                            น น    

         นธ ที่     ญใน   ปฏ บ ต           ท   ท  

        ทธ  ซึ ่ ป็น น ท  ที่   บ      บบ   จ     

ผ        น น                 

 

             (                      

                                ) 

ป    บ       บ น   ที่     น  นบ       

   บ  น    ป ฏ บ ต    ที่      ญ  (key 

operational processes)    ผ    ธ ทีไ่  จ  

       น น     

                   (              

                               

      )  น  นให   ห็น         ญ      น  

       ต         น  นที่    ทธ     ู     

   ผู  น  ต       หน ท ศท  ข         

   ห      ใน น  ต 

   ป ฏ บ ต    ท           ส                       

ซึ ่ป    บ    ผ    ธ    น      ีน ู  ข  ผู     ีน

      บ น            น  น ู             น  น

บ          น            ธ      บ      ถ ึ

ผ    ธ    น      น  บป        ต    

 ื ้ฐ  ข       (                                       )  

  ี        ญ        ่ใน   ท  ให           ี  จ     ที่ ปี    ทธ ผ  

     ี  ป  บป   ผ        น น               ถใน    ข  ข น   

  บบทีใ่  ข     ูจ      ใ       ู   ป็น   ผ     น  



 

2 
 

โครงสรา้งของเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ 
 

เกณฑ ์EdPEx ทัง้ 7 หมวดประกอบดว้ยหัวขอ้และประเด็นทีค่วรพจิารณาตา่ง ๆ 
 
หวัขอ้  
หัวขอ้ทัง้หมด ม ี17 หัวขอ้ (รวมอกี 2 หัวขอ้ในโครงร่างองคก์าร) ซึง่แตล่ะหัวขอ้มจีุดมุง่เนน้ที่
เฉพาะเจาะจง หัวขอ้เหลา่นีแ้บง่เป็น 3 กลุม่ตามประเภทของขอ้มลูทีอ่งคก์ารตอ้งอธบิาย 

 บทน า (โครงรา่งองคก์าร) ก าหนดใหอ้ธบิายสภาพแวดลอ้มขององคก์าร 
 หัวขอ้ทีเ่กีย่วกับกระบวนการ (หมวด 1-6) ก าหนดใหอ้ธบิายกระบวนการขององคก์าร  
 หัวขอ้ทีเ่กีย่วกับผลลัพธ ์(หมวด 7) ก าหนดใหร้ายงานผลลัพธข์องกระบวนการของ

องคก์าร 
 

ดชูือ่หัวขอ้และคะแนนในหนา้ 3 
 

หมายเหต ุ
หมายเหตุมีจุดประสงค์เพื่อ (1) อธบิายค าศัพท์ และขอ้ก าหนดที่ส าคัญใหช้ัดเจน                
(2) ใหค้ าแนะน าและตัวอยา่งในการตอบ  และ (3) ระบคุวามเชือ่มโยงทีส่ าคัญกับหัวขอ้อืน่ ๆ 
 

ประเด็นทีค่วรพจิารณา 
ในแตล่ะหัวขอ้ มปีระเด็นทีค่วรพจิารณาอยา่งนอ้ยหนึง่ประเด็น (ขึน้ตน้ดว้ย ก, ข, ค ตามล าดับ) 
 

ขอ้ก าหนด 
ขอ้ก าหนดของหัวขอ้เป็นค าถามหรอืขอ้ความซึง่แบง่ได ้3 ระดับ 

 ขอ้ก าหนดพืน้ฐาน เป็นหัวเรือ่งทีเ่ขยีนในลักษณะค าถาม (เชน่ ―องคก์ารมวีธิกีารอยา่งไร
ในการรวบรวมสารสนเทศจากผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่‖) 

 ขอ้ก าหนดโดยรวม เป็นยอ่หนา้แรกทีบ่รรยายไวใ้ตข้อ้ก าหนดพืน้ฐาน (เชน่ ใหอ้ธบิายถงึ
วธิีการที่สถาบันรับฟังผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอื่น  และไดส้ารสนเทศเกี่ยวกับความพงึ
พอใจ ความไมพ่งึพอใจ และความผกูพันของกลุม่ดังกลา่ว) 

 ขอ้ก าหนดตา่ง ๆ เป็นค าถามยอ่ย ทีอ่ยูใ่นแตล่ะประเด็นทีค่วรพจิารณา 
 
ค าศพัทท์ีส่ าคญั  
ค าศัพทท์ีส่ าคัญตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตวัหนา ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศัพทส์ าคัญได ้
ในอภธิานศัพท ์หนา้ 63        
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  คะแนนของเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ 
 
 
      บทน า : โครงรา่งองคก์าร   
 
           สว่นที ่1 ลักษณะองคก์าร 

สว่นที ่2  สภาวการณ์ขององคก์าร 

 
หมวดและหวัขอ้ตา่ง ๆ 

 

Point Values 

 การน าองคก์าร  120 

 1.1  การน าองคก์ารโดยผูน้ าระดับสงู  70  
 1.2  ธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม    50  

 การวางแผนเชงิกลยทุธ ์     85 

 2.1 การจัดท ากลยทุธ ์ 45  
 2.2 การน ากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิัต ิ 40  

 การมุง่เนน้ลกูคา้  85 

 3.1 เสยีงของลกูคา้                                             40  
 3.2 ความผกูพันของลกูคา้                           45  

 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้     90 

 4.1 การวดั การวเิคราะห ์ และปรับปรงุผลการด าเนนิการ 
      ขององคก์าร                                                                               

45  

 4.2 การจัดการความรู ้สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 45  

 การมุง่เนน้บคุลากร  85 

 5.1 สภาพแวดลอ้มในการท างาน 40  
 5.2 ความผกูพันของบคุลากร 45  

 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร  85 

 6.1 กระบวนการท างาน   45  
 6.2 ประสทิธผิลการปฏบิัตกิาร 40  

 ผลลพัธ ์  450 

 7.1 ผลลัพธด์า้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และดา้นกระบวนการ 120  
 7.2 ผลลัพธด์า้นการมุง่เนน้ลกูคา้                                    85  
 7.3 ผลลัพธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร 85  
 7.4 ผลลัพธด์า้นการน าองคก์าร และธรรมาภบิาล 80  
 7.5 ผลลัพธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และตลาด  80  
 คะแนนรวม  1,000 
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   เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ 
 

ความส าคญัของการเร ิม่ตน้ดว้ยโครงรา่งองคก์าร 
โครงรา่งองคก์ารเป็นจุดเริม่ตน้ทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการประเมนิตนเอง และการเขยีนรายงานเพือ่
รับการตรวจประเมนิจากภายนอกโครงร่างองค์การมีความส าคัญเป็นอย่างยิง่ ดว้ยเหตุผล
ดงัตอ่ไปนี ้

•  ชว่ยในการระบสุารสนเทศส าคัญทีอ่าจขาดหายไปและมุง่เนน้ทีข่อ้ก าหนดของผลการ 
 ด าเนนิการและผลลัพธท์ีส่ าคัญ 

 สถาบันอาจใชโ้ครงรา่งเป็นการประเมนิตนเองเบือ้งตน้ หากพบวา่มสีารสนเทศที ่
 ขดัแยง้มนีอ้ย หรอืไมม่เีลย สถาบันสามารถใชป้ระเด็นเหลา่นีใ้นการน าไปวางแผน 
 ปฏบิัตกิารได ้

 โครงรา่งองคก์ารก าหนดบรบิทในการตอบขอ้ก าหนดในหมวด 1-7  
 

             บทน า: โครงรา่งองคก์าร 
 
โครงรา่งองคก์าร คอื ภาพรวมของสถาบัน เป็นสิง่ส าคัญทีม่อีทิธพิลตอ่วธิกีารด าเนนิงาน และ
เป็นความทา้ทายส าคัญทีส่ถาบันเผชญิอยู ่
 

P1. ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะทีส่ าคญัของสถาบนัคอือะไร 
ใหอ้ธบิายลกัษณะสภาพแวดลอ้มการปฏบิตังิานของสถาบนั และความสมัพนัธห์ลกักบั
ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อ ืน่ ผูส้ง่มอบ คูค่วามรว่มมอื และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 

โดยตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

ก. สภาพแวดลอ้มขององคก์าร 
(1) หลกัสตูร และบรกิาร สถาบันมหีลกัสตูร และบรกิาร (ดคู าอธบิายหนา้ตอ่ไป) 

ที่ส าคัญอะไรบา้ง  ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร และบรกิารต่อ
ความส าเร็จของสถาบันคืออะไร สถาบันใชว้ธิีการอย่างไรในการจัดหลกัสูตร และ
บรกิาร 

(2) วสิยัทศัน ์และพนัธกจิ จดุประสงค ์วสิยัทศัน ์คา่นยิม และพนัธกจิของสถาบันทีไ่ด ้
ประกาศไว ้คอือะไร สมรรถนะหลกัของสถาบนั (core competencies) คอือะไร 
และมคีวามเกีย่วขอ้งอยา่งไรกับพนัธกจิของสถาบัน 

(3) ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร ลกัษณะโดยรวมของบคุลากรเป็นอยา่งไร สถาบัน 
แบง่บคุลากรหรอืคณาจารย/์ พนักงานเป็นกลุม่และประเภทอะไรบา้ง ขอ้ก าหนดดา้น
การศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่มแต่ละประ เภทมีอะไรบ า้ง                   
มีองคป์ระกอบส าคญัอะไร ที่ท าใหบุ้คลากรเขา้มามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให ้
สถาบันบรรลุพนัธกจิและวิสยัทศัน์ บุคลากรและภาระงานในสถาบันมีความ
หลากหลายอย่างไร กลุ่มที่จัดตัง้ใหท้ าหนา้ที่ต่อรองกับสถาบันคอือะไร ขอ้ก าหนด
พเิศษดา้นสขุภาพและความปลอดภัยทีส่ าคัญของสถาบันคอือะไร 

(4) สนิทรพัย ์ สถาบัน มอีาคารสถานที ่เทคโนโลย ีและอปุกรณ์ทีส่ าคัญอะไรบา้ง 
(5) กฎระเบยีบขอ้บงัคบั สถาบันด าเนินการภายใตส้ภาพแวดลอ้มดา้นกฎระเบียบ

ขอ้บังคับอะไรบา้ง กฎระเบียบขอ้บังคับดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับรองมาตรฐาน/ วทิยฐานะ การรับรองคุณสมบัตหิรอืการขึน้
ทะเบยีน มาตรฐานการศกึษา และกฎระเบยีบขอ้บังคับดา้นสิง่แวดลอ้ม การเงนิ และ
ดา้นหลกัสตูรและบรกิาร ทีบ่ังคับใชก้ับสถาบันมอีะไรบา้ง 
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ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร 
(1) โครงสรา้งองคก์าร โครงสรา้งและระบบธรรมาภบิาลของสถาบันมลีักษณะอยา่งไร  
 และความสมัพันธเ์ชงิการรายงานระหวา่งสภามหาวทิยาลยั/ สภาสถาบนั/ 
 คณะกรรมการก ากบัดแูลองคก์าร ผูน้ าระดบัสงู และองคก์ารแมม่ลีักษณะเชน่ใด  
 (*) 
(2) ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อ ืน่และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  สว่นตลาด กลุม่ผูเ้รยีนและลกูคา้ 

กลุ่มอื่น และกลุ่มผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบา้ง (*)           
กลุ่มดังกล่าวมคีวามตอ้งการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบา้งต่อหลกัสูตร และ
บรกิาร การบรกิารสนับสนุนต่อผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ และการปฏบิัตกิารความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของสว่นตลาด กลุม่ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ และกลุม่ผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี แตล่ะกลุม่มคีวามแตกตา่งกันอยา่งไร 

(3) ผูส้ง่มอบและคูค่วามรว่มมอื  ผูส้ง่มอบ คูค่วามรว่มมอืทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็น 
ทางการทีส่ าคัญมปีระเภท อะไรบา้ง กลุม่ตา่ง ๆ เหล่านี้ มบีทบาทอะไรในระบบงาน 
โดยเฉพาะการสรา้งหลักสูตรและการด าเนินการของหลกัสูตรและบรกิาร และการ
บรกิารสนับสนุนตอ่ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุ่มอืน่ กลุม่ตา่ง ๆ เหลา่นี้ มบีทบาทอะไรในการ
สง่เสรมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัของสถาบัน สถาบันมกีลไกทีส่ าคัญอะไรในการ
สือ่สารกับผูส้ง่มอบ คูค่วามรว่มมอืทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ กลุม่ตา่ง ๆ เหลา่นี ้
มสี่วนช่วยและร่วมท าใหเ้กดินวตักรรมของสถาบันอย่างไร สถาบันมีขอ้ก าหนดที่
ส าคญัส าหรับหว่งโซอ่ปุทานอะไรบา้ง 
 

ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  
ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81        

 

 
หมายเหต ุ 
 

P   การตอบค าถามในโครงรา่งองคก์ารมคีวามส าคัญมาก ขอ้มลูเหลา่นีก้ าหนดบรบิททีช่ว่ยให ้
เขา้ใจสถาบันและการปฏบิัตกิารของสถาบัน ในการตอบทกุค าถามของสถาบัน ตามเกณฑ ์ 
EdPEx ควรใหเ้กีย่วเนื่องกับบรบิทของสถาบันตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นโครงร่างองคก์าร ซึง่จะท า
ใหส้ถาบันตอบสนองต่อค าถามอื่น ๆ ทั้งหมดตามลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะ (uniqueness)    
ของสถาบัน  
 

P.1ก(1) ―หลักสตูร และบรกิาร‖  หมายถงึ กจิกรรมตา่ง ๆ ทีส่ถาบันน าเขา้สูต่ลาดเพือ่ดงึให ้
ผู เ้รียนเขา้มาเรียนรู  ้หรือมีส่วนในการศึกษาคน้ควา้และพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู ้
กระบวนการจัดหลักสตูร และบรกิารตอ่ผูเ้รยีนของสถาบันอาจเป็นการจัดใหโ้ดยตรง หรอืโดย
ผา่นคูค่วามรว่มมอืทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  
  
P.1ก(2) ―สมรรถนะหลัก‖ หมายถงึ เรือ่งทีส่ถาบันมคีวามช านาญทีส่ดุ สมรรถนะหลักเป็นขดี
ความสามารถเชงิกลยุทธ์ที่ส าคัญซึง่เป็นแกนหลักในการท าใหบ้รรลุพันธกจิและสรา้งความ
ไดเ้ปรียบในตลาดหรือสภาพแวดลอ้มดา้นการบริการ สมรรถนะหลักมักเป็นสิง่ที่คู่แข่งขัน      
หรือผูส้ง่มอบ และคู่ความร่วมมอืจะลอกเลยีนแบบไดย้าก และในหลาย ๆ กรณีท าใหส้ถาบัน   
คงความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั  
 

P.1ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลากร หรือคณาจารย์/ พนักงาน (รวมถงึหน่วยงานที ่        
ท าหนา้ทีต่อ่รอง) อาจจัดแบง่ตามประเภทของการจา้ง หรอืสายการบังคับบัญชาตามทีป่รากฏใน
สัญญาว่าจา้ง สถานที่ปฏิบัต ิงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การน ามาใชซ้ ึ่งนโยบาย
บางอยา่งเพือ่สง่เสรมิความเป็นครอบครัวหรอืปัจจัยอืน่ ๆ  
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P.1ก(3) สถาบันทีอ่าศัยอาสาสมัครในการท าใหง้านของสถาบันบรรลผุล ควรรวมอาสาสมัคร
เหลา่นี ้เขา้เป็นสว่นหนึง่ของบคุลากรของสถาบันดว้ย  
 

P.1ก(5) มาตรฐานดา้นวงการศกึษา อาจครอบคลมุหลักปฏบิัตแิละนโยบายทีใ่ชก้ับภาคธรุกจิ 
 

P.1ข(2) ลูกคา้ รวมถงึ ผูใ้ช ้หรือผูท้ี่มแีนวโนม้จะมาใชห้ลักสูตร และบรกิาร ซึง่เป็นผูใ้ช ้

โดยตรง (ผูเ้รยีนและอาจรวมถงึผูป้กครอง) รวมถงึกลุม่บคุคลอืน่ ๆ ทีน่ าหลักสตูรและบรกิารไป
ใชห้รอืเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้
 

P.1ข(2) กลุ่มของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอื่น อาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวัง 
พฤตกิรรม  ความชอบ หรือลักษณะของกลุ่ม ภายในแต่ละกลุ่ม อาจมีการจ าแนกเป็นลูกคา้   
กลุม่ยอ่ยลงไปอกีตามความแตกตา่งและความเหมอืนภายในกลุม่เดยีวกัน การก าหนดสว่นตลาด
ของสถาบันอาจแบง่ยอ่ยตามหลักสตูร บรกิาร หรอื คณุลักษณะ ชอ่งทางการเผยแพร่ เขตพืน้ที ่
หรอืปัจจัยอืน่ ๆ  
 

P.1ข(2)  ความตอ้งการของกลุม่ผูเ้รยีนลกูคา้กลุม่อืน่ และสว่นตลาดของสถาบัน อาจรวมถงึ
เรือ่งทีพั่ก/การอ านวยความสะดวกทีจั่ดใหเ้ฉพาะกลุ่ม หลักสตูรทีอ่อกแบบเฉพาะใหเ้หมาะกับ
ความตอ้งการ ความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ขนาดชัน้เรยีนทีเ่ล็กลง การบรกิารดว้ย
ภาษาที่หลากหลาย ขอ้ก าหนดส าหรับปรญิญาที่เหมาะสมกับผูรั้บบรกิาร การใหค้ าปรกึษา
แนะน าแกผู่เ้รยีน หลักสตูรเสรมิพเิศษส าหรับผูเ้รยีนทีก่ลับมาเรยีนภายหลังการลาออกกลางคัน 
การบรกิารเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการศกึษา/การลดคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารจัดการ การสือ่สารทาง
อเิล็กทรอนิกสแ์ละการศกึษาทางไกล ความตอ้งการของกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี อาจรวมถงึ
พฤตกิรรมทีแ่สดงความรับผดิชอบตอ่สงัคม และการใหบ้รกิารชมุชน 
 

P.1ข(3) กลไกการสือ่สาร ควรเป็นการสือ่สารสองทางในภาษาทีเ่ขา้ใจได ้และอาจกระท าใน
ลักษณะการตดิตอ่โดยบคุคล e-mail, World Wide Web หรอืโดยทางโทรศัพท ์กลไกเหลา่นี้
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความตอ้งการของตลาด ผูเ้รียน ลูกคา้กลุ่มอื่น       
หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของสถาบัน 
 
ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nist.gov/baldrige
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P. 2  สภาวการณ์ขององคก์าร : สภาวการณ์เชงิกลยทุธข์องสถาบนัเป็นอยา่งไร 
 

ใหอ้ธบิายสภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั ความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธท์ ี่
ส าคญั และระบบการปรบัปรงุผลการด าเนนิการของสถาบนั 
 

โดยตอบค าถามตอ่ไปนี้ : 
 

ก. สภาพดา้นการแขง่ขนั 
(1) ล าดบัในการแขง่ขนั  สถาบันอยู่ทีล่ าดับใดในการแขง่ขัน ใหอ้ธบิายขนาดและการ

เตบิโตของสถาบัน เมือ่เปรยีบเทยีบกับสถาบันในภาคการศกึษา หรอืตลาดการศกึษา
สถาบันมจี านวนและประเภทของคูแ่ขง่เป็นอยา่งไร 

(2) การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนั  การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัซึง่มี
ผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของสถาบัน รวมถงึการเปลีย่นแปลงที่สรา้งโอกาส
ส าหรับการสรา้งนวตักรรมและความรว่มมอืคอือะไร (*) 

(3) ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ  แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและเชงิแขง่ขนัทีส่ าคัญทีจ่ะ 
สามารถหาไดจ้ากภายในชุมชนวชิาการมีอะไรบา้ง แหล่งขอ้มูลเชงิเปรียบเทียบ         
ทีส่ าคญัที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวชิาการมีอะไรบา้ง มีขอ้จ ากัดอะไรบา้งในการ
รวบรวมและใชข้อ้มลูตา่ง ๆ เหลา่นี ้(ถา้ม)ี 

 

ข. บรบิทเชงิกลยทุธ ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคญัดา้นหลกัสูตรและบรกิาร        
การปฏบิัตกิาร ความรับผดิชอบตอ่สงัคม และบคุลากรมอีะไรบา้ง 

 

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนนิการ 
ส่วนประกอบทีส่ าคญัของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน ซึง่รวมถึง
กระบวนการประเมนิและการปรับปรงุโครงการและกระบวนการทีส่ าคญัระดับสถาบัน 
 

ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  
ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81        

 

 
หมายเหต ุ
 

P.2(ก) สถาบันการศกึษามักจะอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารแขง่ขันทีส่งู นอกเหนือจากการ
แข่งขันโดยตรงเพื่อใหไ้ดผู้เ้รยีน สถาบันเหล่านี้มักจะตอ้งแข่งขันเพือ่ใหเ้กดิความมั่นคงดา้น
การเงนิ การไดม้าซึง่อาสาสมัครและบคุลากร การแขง่ขนันีอ้าจเป็นภายในกลุม่สถาบันการศกึษา
ดว้ยกัน เชน่ เพือ่ใหไ้ดรั้บเงนิงบประมาณสนับสนุน หรอืโอกาสทีจ่ะใหก้ารบรกิารเสรมิดา้นอืน่ ๆ 
ในกรณีสถาบันการศกึษาภาครัฐ อาจเป็นการแข่งขันกับองคก์ารภาครัฐ หรือหน่วยงานอืน่ ๆ   
เชน่ การแขง่ขนัภายใตง้บประมาณทีจ่ ากัด 
 

P.2(ข)  ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชงิกลยุทธ์ อาจสัมพันธ์กับเทคโนโลยี หลักสูตร    
และบริการการเงิน การปฏิบัต ิงานของสถาบัน ขีดความสามารถขององค์การแม่ ผูเ้รียน       
ลูกคา้กลุ่มอืน่ และตลาดของสถาบันกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนการศกึษา โลกาภวิัตน์ ชุมชนของ
สถาบัน และบุคลากร ความไดเ้ปรียบเชงิการแข่งขัน อาจรวมถงึการสรา้งความแตกต่าง เช่น   
คา่หน่วยกติ การออกแบบการเรยีนการสอนและการใหบ้รกิาร ชือ่เสยีง อัตราการสรา้งนวัตกรรม 
ท าเลทีต่ัง้ และการเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก 

 

P.2(ค) ในระบบการใหค้ะแนนตามเกณฑข์อง EdPEx (หนา้ 40) ไดใ้ชก้ารเรยีนรูแ้ละการบรูณา
การ ซึง่เป็นมติหินึ่งในการประเมนิระดับพัฒนาการของแนวทางและการถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏบิัตเิป็นเครื่องพสิูจน์ถงึการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน เจตจ านงของค าถามนี ้  
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เพื่อก าหนดบริบทโดยรวมของแนวทางที่สถาบันใชเ้พื่อการปรับปรุงผลการด าเนินการ     
แนวทางดังกล่าวควรเกี่ยวเนื่องกับความจ าเป็นของสถาบัน แนวทางต่าง ๆ ที่สอดรับกับ     
ระบบโดยรวมภายใตเ้กณฑ์ EdPEx นี้ อาจรวมถึงการใชว้งจรการปรับปรุงตามวธิีของ –               
P (วางแผน) – D (ปฏบิัต)ิ – S (ศกึษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา)  การจัดท ารายงาน
ประเมนิตนเองเพือ่การรับรองคณุภาพ  การขอรับการรับรองมาตรฐานการสอนในระดับชาตแิละ
นานาชาติ การประเมินโดยสมัครใจในระดับหลักสูตรภาควชิา หรือสถาบัน วธิีการต่าง ๆ       
อาจรวมถงึ การใชร้ะบบ Lean  Six Sigma มาตรฐานสากล อยา่งเชน่ ISO 9000 หรอื 14000 
การใชศ้าสตรก์ารตัดสนิใจ หรอืเครือ่งมอืการปรับปรงุอืน่ ๆ 
 
ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
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❶  การน าองคก์าร (120 คะแนน) 

หมวดการน าองคก์ารนี้ ถามถงึการปฏบิัตขิองผูน้ าระดบัสูงดว้ยตนเอง ในการชีน้ าและท าให ้
สถาบันมคีวามยั่งยนือยา่งไร  รวมทัง้ถามถงึระบบธรรมาภบิาลของสถาบัน และวธิกีารทีส่ถาบัน
ใชเ้พือ่บรรลผุลดา้นความรับผดิชอบตอ่สังคม กฎหมาย  และจรยิธรรม  รวมทัง้วธิกีารสนับสนุน
ชมุชนทีส่ าคญั 
 

1.1 การน าองคก์ารโดยผูน้ าระดบัสูง : ผูน้ าระดบัสูงน าสถาบนัอย่างไร   
(70 คะแนน)  
  

ใหอ้ธบิายถงึการทีผู่น้ าระดบัสูงปฏบิตัดิว้ยตนเองในการชีน้ าและท าใหส้ถาบนัมคีวาม
ย ัง่ยนื วธิกีารทีผู่น้ าระดบัสงูสรา้งบรรยากาศเพือ่ท าใหผู้เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ มคีวาม
ผูกพนักบัสถาบนั เพือ่สรา้งนวตักรรมและท าใหม้ผีลการด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ  รวมท ัง้
อธบิายวธิกีารทีผู่น้ าระดบัสงูสือ่สารกบับคุลากร ผูเ้รยีนและลกูคา้ทีส่ าคญักลุม่อ ืน่ 
 

โดยตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

ก. วสิยัทศัน ์ คา่นยิม และพนัธกจิ 
(1) วสิยัทศัน ์และ คา่นยิม  ผูน้ าระดบัสงูด าเนนิการอยา่งไรในการก าหนดวสิยัทศัน ์

และคา่นยิมของสถาบัน และถา่ยทอดวสิยัทัศนแ์ละคา่นยิมดังกลา่วโดยผา่นระบบ
การน าองคก์ารไปสูบุ่คลากร คูค่วามรว่มมอืทีเ่ป็นทางการและผูส้ง่มอบหลกั 
รวมทัง้ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อ ืน่ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ ๆ (*)  การปฏบิัตตินของ
ผูน้ าระดบัสูงไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความมุ่งมั่นที่มีต่อค่านยิมดังกล่าวของสถาบัน
อยา่งไร 
 

(2) การสง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมทีถู่กกฎหมายและมจีรยิธรรม พฤตกิรรมของ
ผูน้ าระดบัสงูแสดงถงึความมุง่มั่นตอ่การสง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมทีถ่กูกฎหมาย
และมจีรยิธรรมอยา่งไร รวมทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารทีท่ าใหต้อ้ง
ถอืปฏบิัต ิ

 

(3) การสรา้งสถาบนัใหม้คีวามย ัง่ยนื ผูน้ าระดบัสงูด าเนนิการอยา่งไรเพือ่ท าให ้
 สถาบันมคีวามย ัง่ยนื  ในเรือ่งดังตอ่ไปนี ้

 

 สรา้งสภาพแวดลอ้มเพือ่ใหบ้รรลพุนัธกจิ มกีารปรับปรงุผลการด าเนนิการ      
 มผีลลพัธท์ีโ่ดดเดน่เหนอืสถาบันอืน่ รวมทัง้เกดิการเรยีนรูทั้ง้ในระดับ   
    สถาบันและบคุลากร 
 สรา้งวัฒนธรรมการท างานของบคุลากรทีท่ าใหผู้เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ไดรั้บ

ประสบการณ์ทีด่อียา่งสม า่เสมอ และสง่เสรมิใหล้กูคา้มคีวามผกูพนักับสถาบัน  
 สรา้งสภาพแวดลอ้มในการสรา้งนวตักรรมและความกลา้เสีย่งดว้ยปญัญา  
 ท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละมคีวามคลอ่งตัว 
 มสีว่นรว่มในการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง และการพัฒนาผูน้ าในอนาคตของ 
 สถาบัน 
 

ข.   การสือ่สารและผลการด าเนนิการขององคก์าร  
 

(1) การสือ่สาร  ผูน้ าระดบัสูงด าเนนิการอยา่งไรทีจ่ะสือ่สารและสรา้งความผูกพัน
กับบคุลากรท ัว่ท ัง้สถาบนั ผูเ้รยีนและลกูคา้หลกักลุม่อ ืน่ โดยสง่เสรมิใหม้กีาร
สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และเป็นไปในลักษณะสองทิศทาง รวมทั้งการ          
ใชส้ ือ่สงัคมออนไลนอ์ยา่งมปีระสทิธผิล  การสือ่สารใหท้ราบถงึผลการตัดสนิใจ
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ที่ส าคัญ บทบาทของผูน้ าในเชงิรุกเพื่อจูงใจบุคลากร รวมทัง้การมสี่วนร่วมใน
โครงการที่ จัดขึ้นเพื่อ ใหร้างวัลและยกย่องชมเชย ส่งเสร ิมให้ม ีผลการ
ด าเนนิการทีด่ยี ิง่ข ึน้  รวมทัง้การใหค้วามส าคัญกับผูเ้รยีน ลูกคา้กลุม่อ ืน่ และ
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน   

 

(2)       การมุง่เนน้การปฏบิตั ิ ผูน้ าระดบัสงูด าเนนิการอยา่งไร ในการท าใหเ้กดิการ 
ปฏิบัต ิการอย่างจริงจังที่ท าให้สถาบนัปรบัปรุงผลการด าเน ินการบรรลุ
วัตถุประสงคแ์ละวสิัยทัศน์ของสถาบัน สง่เสรมินวตักรรม และความกลา้เสีย่ง
ดว้ยปัญญา ผู ้น าระดบัสูงก าหนดเรือ่งที่จ าเป็นตอ้งท าอย่างไร ในการ       
ตั ้งความคาดหวังต่อผลการด าเนนิการของสถาบนั  ผูน้ าระดับสูงน าเรื่อง     
การสร้างคุณค่าและท าให เ้กิดความสมดุลของคุณค่าที่ ใหก้ับผู เ้ รียน          
ลกูคา้กลุม่อ ืน่ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมาพจิารณาอยา่งไร 
 

ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  
ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81       

  

 
หมายเหต ุ
 

1.1 ควรมกีารรายงานผลลัพธก์ารด าเนนิการของสถาบันในหัวขอ้ 7.1-7.5 
 

1.1ก(1) วสิัยทัศน์ของสถาบัน ควรเป็นตัวก าหนดบรบิทของวัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์และ
แผนปฏบิัตกิาร ซึง่อธบิายไวใ้นหัวขอ้ 2.1 และ 2.2 
 

1.1ก(3) สถาบันที่มคีวามยั่งยนื หมายถงึ สถาบันที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
องคก์ารในปัจจบุัน ดว้ยความคลอ่งตัว และมกีารบรหิารจัดการกลยทุธ์ทีช่ว่ยใหส้ถาบันพรอ้มรับ
สภาพแวดลอ้มในการปฏบิัตงิาน และตลาดในอนาคต โดยตอ้งมกีารพจิารณาถงึปัจจัยทัง้ภายใน
และภายนอก ในบรบิทของความยั่งยนื แนวคดิเรือ่งนวัตกรรมและความกลา้เสีย่งดว้ยปัญญา   
ซึง่ครอบคลมุถงึนวตักรรมดา้นเทคโนโลยแีละนวัตกรรมภายในสถาบัน จะชว่ยใหส้ถาบันประสบ
ความส าเร็จในอนาคต นอกจากนีส้ถาบันทีม่คีวามยั่งยนื จะตอ้งมสีภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัยและ
มกีารรักษาความปลอดภัยส าหรับบคุลากรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลัก สถาบันทีม่คีวามยั่งยนื 
ตอ้งสามารถประเมนิและจัดการกับความเสีย่งและโอกาสที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและสิง่แวดลอ้ม 
  
1.1ก(3) การใหก้ารสนับสนุนตอ่ระบบเศรษฐกจิ  สังคม  และสภาพแวดลอ้มเพือ่ใหเ้กดิความ
ยั่งยนื  นอกเหนือจากทีใ่หก้ับบุคลากร  และผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีโดยตรง ถอืเป็นสว่นหนึง่ของ
ความรับผดิชอบตอ่สงัคมของสถาบัน (หมวด 1.2). 
 

1.1ข(1) การใชส้ือ่สงัคมออนไลนอ์าจรวมถงึการสง่ขา่วสารเป็นระยะ ๆ ผา่นเว็บไซดทั์ง้ภายใน
และภายนอกสถาบัน ทวติเตอร์ บล็อก และเวทีสนทนาผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสส์ าหรับผูเ้รียน 
ลกูคา้กลุม่อืน่ และบคุลากร เชน่เดยีวกับการตดิตามเว็บไซดแ์ละบล็อกภายนอก และตอบกลับ
ตามทีเ่ห็นสมควร 
 

1.1ข(1) ส าหรับสถาบันทีจ่ าเป็นตอ้งใชอ้าสาสมัครมาชว่ยท างานนัน้ ควรจะกลา่วถงึวธิกีารที่
สถาบันใชใ้นการสือ่สารและสรา้งความผกูพันกับบคุลากรทีเ่ป็นอาสาสมัครเหลา่นัน้ดว้ย 
 

1.1ข(2)  การมุง่เนน้การปฏบิัตกิารของผูน้ าระดับสงูนัน้ใหค้ านงึถงึกลยทุธ ์ บคุลากร ระบบงาน 
และสนิทรัพย ์รวมถงึการกลา้เสีย่งดว้ยปัญญา การน านวัตกรรมและระบบการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องมาใชเ้พื่อเพิม่ผลติภาพ โดยอาจใชก้ารลดการสูญเสยีหรือลดรอบเวลา ดว้ยเทคนิค  
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ตา่ง ๆ เชน่  PDCA,  Six-Sigma และ Lean ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถงึการด าเนนิการอืน่ ๆ 
เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธข์องสถาบันดว้ย (ด ู2.2ก(1)). 
 
ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
 
 
1.2 ธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม : สถาบนัด าเนนิการอยา่งไรในเรือ่ง 
         การก ากบัดแูล และท าใหบ้รรลผุลดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (50 คะแนน) 
        
ใหอ้ธบิายถงึแนวทางทีส่ถาบนัใช้เพือ่ให้เกดิระบบธรรมาภบิาล และแนวทางการ
ปรบัปรุงระบบการน าองคก์าร อธิบายวธิีการที่สถาบนัสร้างความม ัน่ใจว่ามีการ
ด าเนนิการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและมจีรยิธรรม  สนองตอ่ความรบัผดิชอบสงัคมที่
สถาบนัพงึมแีละการสนบัสนนุชุมชนทีส่ าคญั 
 

โดยตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

ก. ระบบธรรมาภบิาลขององคก์าร 
 

(1)   ระบบธรรมาภบิาล สถาบันด าเนนิการอยา่งไรในการทบทวนและท าใหส้ถาบันประสบ 
ความส าเร็จในเรือ่งตา่ง ๆ ทีส่ าคัญในระบบธรรมาภบิาล 

 ความรับผดิชอบในการกระท าของคณะผูบ้รหิาร 
 ความรับผดิชอบดา้นการเงนิ 
 ความโปร่งใสในการด าเนินการ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยั/        
สภาสถาบนั  และนโยบายในเรือ่งการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารของคณะกรรมการ
สภามหาวทิยาลยั/สภาสถาบนั  (*) 

 การตรวจสอบภายในและภายนอกทีเ่ป็นอสิระและมปีระสทิธผิล 
 การปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (*) 
 การวางแผนสบืทอดต าแหนง่ผูน้ าระดบัสงู 

 

(2)  การประเมนิผลการปฏบิตังิาน สถาบันด าเนนิการอยา่งไรในการประเมนิผลการ 
ปฏบิตังิานของผูน้ าระดบัสูง ซึง่รวมถงึผูน้ าสงูสดุดว้ย และใชผ้ลการประเมนินี้ใน
การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารอย่างไร   สถาบันด าเนินการอย่างไรในการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั/สภาสถาบนั(*)  
และใชผ้ลการประเมนินี้ไปพัฒนาและปรับปรุงประสทิธผิลของผูน้ าแตล่ะคน ของ
คณะกรรมการฯ และระบบการน าองคก์ารอยา่งไร (*) 

 

ข.  พฤตกิรรมทีถ่กูกฎหมาย และมจีรยิธรรม  
 

(1) การประพฤตปิฏบิตัทิ ีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามระเบยีบ และการ 
ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน  สถาบันด าเนนิการอยา่งไรในกรณีทีห่ลกัสตูรและ
บรกิาร และการปฏบิัตกิารของสถาบัน มีผลกระทบในเชงิลบต่อสังคม สถาบันได ้
คาดการณ์ลว่งหนา้ถงึความกังวลของสังคมทีม่ตี่อ หลักสตูรและบรกิาร ตลอดจนการ
ปฏบิัตกิารของสถาบันทัง้ในปัจจบุันและอนาคตอยา่งไร สถาบันมกีารด าเนนิการเชงิรุก
ในประเด็นขอ้กังวลและผลกระทบดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้ รวมถึงการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละใชก้ระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานทีม่ปีระสทิธผิล (*)
สถาบันมกีระบวนการอะไรทีต่อ้งปฏบิัตติามและท าใหด้กีวา่ระเบยีบ กฎหมาย และ
การรับรองมาตรฐาน  ตวัวดัและเป้าประสงคข์องกระบวนการดังกล่าวคอือะไร (*) 
สถาบันมกีระบวนการ ตวัวดั และเป้าประสงคท์ี่ส าคัญอะไรบา้ง ในการด าเนนิการ
เรือ่งความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ หลกัสตูรและบรกิาร และการปฏบิัตกิารของสถาบัน 

http://www.nist.gov/baldrige
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(2) พฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม สถาบันมวีธิกีารอย่างไรในการส่งเสรมิและท าใหม้ั่นใจว่า
ปฏสิมัพนัธท์กุดา้นของสถาบันเป็นไปอยา่งมจีรยิธรรม สถาบันใชก้ระบวนการหลกั
และตวัวดัหรอืตวับง่ชีห้ลกัอะไร ในการส่งเสรมิและก ากับดูแลใหม้พีฤตกิรรมทีม่ ี
จรยิธรรมภายใตโ้ครงสรา้งระบบธรรมาภบิาลและตลอดท่ัวทัง้สถาบัน  รวมทัง้ในการ
ปฏสิัมพันธก์ับบุคลากร ผูเ้รยีน ลูกคา้กลุม่อ ืน่ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  ผูส้ง่มอบ และ 
คูค่วามรว่มมอือย่างเป็นทางการ สถาบันมวีธิกีารอย่างไรในการก ากับดูแล  และ
ด าเนนิการในกรณีทีม่กีารกระท าทีข่ดัตอ่จรยิธรรม 

 

ค.  ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  และการสนบัสนนุชุมชนทีส่ าคญั  
 

(1) ความผาสกุของสงัคม  สถาบันค านงึถงึเรือ่งความผาสกุและประโยชนส์ขุของสงัคม 
เป็นสว่นหนึง่ในกลยทุธแ์ละการปฏบิัตงิานประจ าวันอยา่งไร สถาบันมสีว่นชว่ยใหร้ะบบ
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มมสีภาวะทีด่ไีดอ้ยา่งไร 

 

(3) การสนบัสนุนชุมชน สถาบันด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสรา้งความ
เขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชนทีส่ าคญัอย่างจรงิจัง  ชุมชนใดคอืชุมชนที่ส าคัญของสถาบัน
และสถาบันมวีธิกีารก าหนดชมุชนดังกลา่วอยา่งไร และก าหนดเรือ่งทีส่ถาบันจะเขา้ไป
มสี่วนร่วม  รวมถงึเรื่องที่สามารถใชป้ระโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลกัของ
องคก์าร  ผูน้ าระดบัสงู ไดร้ว่มกบับคุลากรในการพัฒนาชมุชนดังกลา่วอยา่งไร 
 

ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  
ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81  

       

 

หมายเหต ุ
 

1.2 ควรน าเรือ่งความรับผดิชอบตอ่สงัคมในประเด็นทีม่คีวามส าคัญอยา่งยิง่ตอ่ความส าเร็จ 
ดา้นตลาดในปัจจุบันของสถาบันไปใชป้ระกอบในการจัดท ากลยทุธ ์(ขอ้ 2.1)  และการมุง่เนน้
การปฏบิัตกิาร (หมวด 6) การรายงานผลลัพธ ์ควรรายงานทัง้ดา้นการน าองคก์ารและธรรมา     
ภบิาล (หมวด 7.4)  ตัวอยา่งเชน่ ผลการปฏบิัตติามกฎระเบยีบขอ้บังคับและกฎหมาย (รวมถงึ
ผลการตรวจสอบดา้นการเงนิตามขอ้บังคับ) การรับรองมาตรฐาน การลดผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มการปรับปรุงสิง่แวดลอ้มโดยใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม การอนุรักษ์
ทรัพยากร การลด carbon footprint หรอืวธิกีารอืน่ ๆ หรอืการปรับปรุงผลกระทบตอ่สังคมโดย
กจิกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสถาบัน ควรรายงานเป็นผลลัพธ์ของหมวดการน า
องคก์าร ( ขอ้ 7.6) 
 

1.2 สขุภาพและความปลอดภัยของบคุลากร ไมไ่ดอ้ยูใ่นหัวขอ้นี ้ควรกลา่วถงึในหมวด 5.1 และ 
6.2 
 

1.2ก(1) เพื่อความโปร่งใสของระบบธรรมาภบิาล ตอ้งมกีระบวนการควบคุมภายในของ
กระบวนการตา่ง ๆ ในระบบธรรมาภบิาลดว้ย 
 

1.2ก(2)  การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูน้ า  อาจใชก้ารประเมนิโดยผูร้่วมงาน การประเมนิ
การปฏบิัตงิานของผูบ้ริหารอย่างเป็นทางการ การประเมนิโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาจาก
ภายนอก รวมทัง้ขอ้มลูป้อนกลับและผลส ารวจทัง้อยา่งเป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการทีไ่ดจ้าก
บคุลากรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ ๆ 
 

1.2ข(2)  ตัววัดหรอืตัวบง่ชีข้องการประพฤตปิฏบิัตทิีม่จีรยิธรรม อาจใชก้รณีทีท่ าผดิจรยิธรรม 
กรณีทีข่ดัตอ่กฎระเบยีบ และการจัดการตอ่กรณีเหลา่นัน้ ผลการส ารวจการรับรูข้องบคุลากรเรือ่ง
จรยิธรรมของสถาบัน การใชส้ายด่วนจรยิธรรม ผลลัพธด์า้นการทบทวนและตรวจสอบดา้น
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จรยิธรรม ตัววดัและตัวบง่ชีอ้ ืน่ ๆ อาจรวมถงึความถูกตอ้งแมน่ย าในการทดสอบ ความเท่าเทยีม
กันในการเขา้ถงึทรัพยากร  การตัง้คณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยในคนและในสัตวท์ดลอง 
รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่ามีนโยบาย การฝึกอบรมบุคลากร มีระบบก ากับดูแลในดา้น
ผลประโยชน์ทับซอ้น การใชเ้ทคโนโลยใีหถู้กตอ้งเหมาะสม การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ 
การบรหิารจัดการกองทนุ และการคัดเลอืกผูข้ายอยา่งเหมาะสม 
 

1.2ค  เรือ่งการชว่ยเหลอืสงัคมและการสนับสนุนชมุชน อาจรวมถงึการทีส่ถาบันท าเพือ่ปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม (เชน่ การใหค้วามร่วมมอืเพือ่อนุรักษ์สภาพแวดลอ้มหรอืทรัพยากรธรรมชาต)ิ 
สรา้งความเขม้แข็งใหง้านบรกิารและการศกึษาของชุมชนในทอ้งถิน่ และการด าเนนิการของ
สมาคมวชิาชพีตา่ง ๆ   
 
ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nist.gov/baldrige
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❷  การวางแผนเชงิกลยทุธ ์(85 คะแนน) 

ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ถามว่าสถาบันจัดท าวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์     
แผนปฏบิตักิาร น าไปปฏบิัต ิปรับเปลีย่นเมือ่สถานการณ์บังคับ และวัดผลความกา้วหนา้ของ

สถาบันอยา่งไร 

2.1 การจดัท ากลยทุธ ์: องคก์ารจดัท ากลยทุธอ์ยา่งไร  (45 คะแนน) 

ใหอ้ธบิายการสรา้งกลยุทธข์องสถาบนั ทีใ่หค้วามส าคญัตอ่ความทา้ทายเชงิกลยุทธ ์ 
และเสรมิสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธแ์ละโอกาสเชงิกลยทุธ ์ รวมท ัง้อธบิายวธิกีารที่
สถาบนัใช้ตดัส ินใจเกี่ยวกบัระบบงานที่ส าคญั ให้สรุประบบงานที่ส าคญัและ

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ ีส่ าคญั และเป้าประสงคท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

โดยตอบค าถามตอ่ไปนี ้

ก. กระบวนการจดัท ากลยทุธ ์

(1) กระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์ สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรในการวางแผนกลยทุธ ์
ขัน้ตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์มีอะไรบา้ง และผูเ้กี่ยวขอ้งที่
ส าคัญมใีครบา้ง  สถาบันมวีธิกีารอย่างไรในการก าหนดกรอบเวลาของการวางแผน
ระยะสัน้และระยะยาว คอือะไร สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรในการก าหนดกรอบเวลา และ
ท าใหก้ระบวนการวางแผนกลยุทธ์มีความสอดคลอ้งกับกรอบเวลาดังกล่าว 
กระบวนการวางแผนกลยุทธด์ังกล่าว  พจิารณาถงึความจ าเป็นที่สถาบันตอ้งมคีวาม
คลอ่งตัวและความยดืหยุน่ในการปฏบิัตกิารอยา่งไร 
 

(2) นวตักรรม  สถาบันมวีธิกีารสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่กือ้หนุนตอ่นวตักรรมอยา่งไร  สถาบัน 
ระบุโอกาสเชงิกลยุทธอ์ย่างไร รวมทัง้ตัดสนิใจอย่างไรว่าโอกาสเชงิกลยุทธใ์ด    
จะเป็นความกลา้เสีย่งดว้ยปัญญา ซึง่สถาบันพรอ้มจะน าไปด าเนนิการต่อ โอกาส
เชงิกลยทุธข์องสถาบันประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 

(3) การวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยทุธ ์สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรทีจ่ะจัดเก็บและวเิคราะห ์
ขอ้มูลและสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้ง  รวมทั้งน าสารสนเทศนั้น  ๆ มาปรับใชใ้น
กระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์ส าหรับประเด็นตา่ง ๆ ดังตอ่ไปนี ้ 

 ความทา้ทายเชงิกลยทุธแ์ละความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธข์องสถาบัน 
 ความเสีย่งทีม่ตีอ่ความย ัง่ยนืของสถาบัน 
 จดุบอดทีอ่าจจะเกดิขึน้ในกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธแ์ละในเรือ่งสารสนเทศ 

 ความสามารถของสถาบันทีจ่ะน าแผนกลยทุธไ์ปปฏบิัต ิ
 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลกัของสถาบนั ระบบงานทีส่ าคญัมอีะไรบา้ง สถาบัน   
ตัดสนิใจเรือ่งระบบงานอยา่งไร สถาบันตัดสนิใจอยา่งไรวา่กระบวนการหลกัใดจะให ้
ผูส้่งมอบจากภายนอกและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ จัดท าใหลุ้ล่วง          
การตัดสนิใจดังกล่าวค านงึถงึสมรรถนะหลกัของสถาบัน และของผูท้ีอ่าจจะเขา้มา
เป็นผูส้่งมอบและคู่ความร่วมมอือย่างเป็นทางการของสถาบันอย่างไร สถาบัน
ก าหนดสมรรถนะหลกัในอนาคตอยา่งไร 
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ข. วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

(1)  วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์ วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ีส่ าคัญของสถาบันมอีะไรบา้ง
ใหร้ะบุตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น เป้าประสงคท์ี่ส าคัญที่สุดของ
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธเ์หล่านัน้มอีะไรบา้ง สถาบันวางแผนทีจ่ะเปลีย่นแปลง
ส าคญัอะไรบา้ง (หากม)ี ในดา้นหลักสตูรและบรกิาร ลกูคา้และตลาด ผูส้ง่มอบและ

คูค่วามรว่มมอือยา่งเป็นทางการ และการปฏบิัตกิารของสถาบัน 

(2) การพจิารณาวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธข์องสถาบัน 

 ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์  และใชป้ระโยชน์อย่างเต็มที่จาก
สมรรถนะหลกั ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์และโอกาสเชงิกลยทุธอ์ยา่งไร 

 สรา้งสมดลุเรือ่งกรอบระยะเวลาทัง้สัน้และยาวอยา่งไร 

 พจิารณาและสรา้งสมดุลของความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีที่ส าคัญ
ทัง้หมดอยา่งไร 
 

ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  
ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81      

  

 

หมายเหต ุ

2.1 หัวขอ้นีเ้กีย่วขอ้งกับกลยทุธโ์ดยรวมของสถาบัน ซึง่อาจจะรวมถงึการเปลีย่นแปลงหลักสตูร
และบรกิาร รวมทัง้กระบวนการการสรา้งความผูกพันกับผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ อย่างไรก็ด ี
สถาบันควรอธบิายถงึกลยุทธก์ารออกแบบหลักสตูรและบรกิาร รวมทัง้กลยุทธก์ารสรา้งความ

ผกูพันกับผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ในหัวขอ้ 3.2 และ 6.1 ตามแตจ่ะเหมาะสม  

2.1  การจัดท ากลยุทธ ์หมายถงึ แนวทางของสถาบันทีจ่ะเตรยีมการส าหรับอนาคต ในการ
จัดท ากลยุทธ์นั้น สถาบันอาจใชรู้ปแบบต่าง ๆ ของการพยากรณ์ การคาดการณ์ทางเลือก 
สถานการณ์จ าลอง ความรู ้ (ดหูัวขอ้ 4.2 ก ส าหรับความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสถาบัน) การวเิคราะห ์
หรอืวธิกีารอืน่ทีช่ว่ยใหเ้ห็นภาพในอนาคตเพือ่การตัดสนิใจและการจัดสรรทรัพยากร การจัดท า

กลยทุธอ์าจใหผู้ส้ง่มอบคูค่วามรว่มมอืทีเ่ป็นทางการ ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่เขา้มามสีว่นรว่ม 

2.1  ค าวา่ "กลยทุธ"์ ควรตคีวามใหค้รอบคลมุอยา่งกวา้ง ๆ กลยทุธอ์าจมาจากหรอืน าไปสูส่ ิง่
ตอ่ไปนีเ้ชน่  การเพิม่หรอืยกเลกิบางหลักสตูรและบางบรกิาร บรกิารทีจั่ดขึน้เพือ่รองรับประชากร
ผูเ้รยีนทีเ่ปลีย่นไปหรอืบางกลุม่เป็นพเิศษ การผันทรัพยากร การปรับปรงุวธิกีารสอน  

การใชเ้ทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลงวธิกีารทดสอบหรอืการน ามาตรฐานใหมม่าใช ้ การใหบ้รกิาร
ทางการศึกษาแก่ผูเ้รียนกลุ่มใหม่ กลุ่มที่ก าลังเปลี่ยนแปลง และกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะ  
สมรรถนะหลักใหม่ขององค์การ  ความทา้ทายเชงิภูมศิาสตร์  เงนิอุดหนุนและเงนิบริจาค       
การจัดล าดับความส าคัญของการวจัิย  การมีคู่ความร่วมมอืที่เป็นทางการและพันธมติรใหม ่   
การสรา้งความสมัพันธก์ับผูป้ฏบิัตงิาน ทัง้คณาจารย ์บคุลากร และอาสาสมัคร การมุง่ตอบสนอง
ต่อความตอ้งการใหม่ ๆ ของชุมชนหรือสังคม กลยุทธ์อาจหมายถึงการมุ่งไปสู่การเป็น            
ผูใ้หบ้รกิารทีม่ตีน้ทนุต า่หรอืเป็นผูส้รา้งนวัตกรรมในตลาด/ ผูส้รา้งตลาดใหมจ่ากนวัตกรรม และ
อาจหมายถงึการมุง่ตอบสนองความตอ้งการของชมุชนหรอืสาธารณะ 

2.1ก(2) โอกาสเชงิกลยทุธเ์กดิจากการคดินอกกรอบ การระดมสมอง การใชป้ระโยชน์อยา่ง
เต็มที่จากผลดีที่เกดิอย่างไม่คาดฝัน จากกระบวนการของงานวจัิยและนวัตกรรม จากการ
คาดการณ์อย่างฉีกแนว และแนวทางอื่น ๆ ที่ใชใ้นการจนิตนาการอนาคตที่แตกต่างออกไป 
บรรยากาศที่เปิดใหค้ดิอย่างเสรี โดยปราศจากการชี้น า จะช่วยท าใหเ้กดิความคดิใหม่ ๆ         
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ทีน่ าไปสูโ่อกาสเชงิกลยทุธ ์การจะเลอืกใชโ้อกาสเชงิกลยุทธใ์ดนัน้ ตอ้งค านงึถงึความเสีย่งที่

เกีย่วขอ้ง การเงนิและอืน่ ๆ เพือ่ตัดสนิใจเลอืกดว้ยปัญญา (ความกลา้เสีย่งดว้ยปัญญา) 

2.1ก(3) ขอ้มูลและสารสนเทศอาจเกีย่วกับความตอ้งการ ความคาดหวัง และโอกาสของ
ผูเ้รยีน ลูกคา้กลุม่อืน่ และตลาด  การศกึษาทีมุ่ง่เนน้การเรยีนรูเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รยีนจะประสบ
ผลส าเร็จ  สมรรถนะหลักขององคก์าร  สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขันและความสามารถของ
สถาบันทัง้ในปัจจุบันและอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งและองค์การที่เทียบเคียงกันได ้    
การปฏริูปการศกึษา  นวัตกรรมดา้นเทคโนโลยแีละดา้นอืน่ ๆ ทีส่ าคัญ หรอืการเปลีย่นแปลงที่
อาจมผีลกระทบตอ่หลักสตูร บรกิารทางการศกึษา และวธิทีีส่ถาบันด าเนนิการ  อัตราการสรา้ง
นวัตกรรม  ความตอ้งการดา้นผูป้ฏบิัตงิานและทรัพยากรอืน่ ๆ  ความสามารถในการใชค้วาม
หลากหลายใหเ้ป็นประโยชน ์ โอกาสในการผันทรัพยากรทีม่อียูไ่ปใชก้ับหลักสตูรและบรกิารทีม่ี
ความส าคัญกวา่  ความเสีย่งและโอกาสในดา้นการเงนิ สังคม จรยิธรรม กฎระเบยีบ ขอ้บังคับ
เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย และความเสีย่งอื่น ๆ ที่อาจเกดิขึน้ ความสามารถของ
สถาบันในการป้องกันและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน รวมทัง้ภัยพบิัตทิางธรรมชาตแิละอืน่ ๆ   
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิในระดับทอ้งถิน่ ประเทศ หรอืระดับโลก  ความตอ้งการจุดแข็ง
และจุดอ่อนของคู่ความร่วมมอื และห่วงโซอุ่ปทาน  การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกับสถาบันแม่และ

ปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

2.1ก(3) การวางแผนเชงิกลยทุธข์องสถาบันควรค านงึถงึความสามารถในการระดมทรัพยากร
และความรูท้ีจ่ าเป็นเพือ่น าแผนกลยุทธไ์ปปฏบิัต ิรวมถงึความสามารถของสถาบันทีจ่ะน าแผน
ส ารองมาใช ้ในกรณีที่สถานการณ์บังคับใหต้อ้งเปลี่ยนแปลงและตอ้งน าแผนใหม่หรือที่

ปรับเปลีย่นไปปฏบิัตอิยา่งรวดเร็ว 

2.1ก(4)  การตัดสนิใจเรือ่งระบบงานถอืเป็นเรือ่งเชงิกลยทุธ ์ซึง่จะรวมถงึการปกป้องทรัพยส์นิ
ทางปัญญาและการใชป้ระโยชน์อย่างเต็มทีจ่ากสมรรถนะหลักของสถาบัน การตัดสนิใจเรือ่งนี ้
จะส่งผลต่อการออกแบบและโครงสรา้ง ขนาด แหล่งทีต่ัง้ ความสามารถในการท าก าไร และ
ความยั่งยนืของสถาบัน ตัวอยา่งเชน่ สถาบันอาจก าหนดระบบงานอยา่งงา่ยทีส่ดุเป็น 3 ดา้น คอื
1) การใหบ้รกิารดา้นการเรยีนการสอน 2) การสรา้งความผกูพันกับผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่และ 
ระบบสนับสนุนการเรยีนการสอนและบรกิาร และ 3) การสรา้งความผกูพันกับผูเ้รยีนและลกูคา้
กลุม่อืน่ 

2.1ข(1)  วัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธอ์าจรวมถงึ การตอบสนองทีร่วดเร็ว  การจัดหลักสตูรและ
บริการใหต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รียนเฉพาะราย/กลุ่ม  คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ        
ขดีความสามารถและอัตราก าลัง  การร่วมทุนเฉพาะดา้น  นวัตกรรมทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเร็วหรอื
นวตักรรมทีท่ าใหต้ลาดเปลีย่นแปลง  การไดรั้บการรับรองในระบบคณุภาพหรอืระบบสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรฐาน ISO  การลงมือปฏบิัตหิรือแสดงถงึภาวะผูน้ าดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม       
การจัดการความสมัพันธก์ับผูส้ง่มอบ ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่โดยการใชส้ือ่สังคมออนไลน์และ
เว็บไซต์  การยกระดับคุณภาพของหลักสูตรและบริการ  ค าตอบเหล่านี้ควรจะเนน้ความ
ไดเ้ปรยีบและโอกาสที่ส าคัญทีส่ดุต่อความส าเร็จของสถาบันทีม่อียู่ และเสรมิสรา้งใหผ้ลการ

ด าเนนิการโดยรวมของสถาบันดขี ึน้ 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
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2.2  การน ากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ: องคก์ารน ากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งไร 
(40  คะแนน) 

 

ใหอ้ธบิายวธิกีารแปลงวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธไ์ปสูแ่ผนปฏบิตักิาร ใหส้รุปแผนปฏบิตั ิ
การ แสดงวธิกีารน าไปสู่การปฏบิตัแิละตวัวดัหรอืตวับ่งชีท้ ีส่ าคญัของความกา้วหนา้ 
รวมท ัง้คาดการณ์ผลการด าเนนิการในอนาคตของสถาบนั เปรยีบเทยีบตวัวดัหรอื       
ตวับง่ชีก้บัคูเ่ทยีบทีส่ าคญั 
 

โดยตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

ก.  การจดัท าแผนปฏบิตักิารและน าไปสูก่ารปฏบิตั ิ
 

(1)  การจดัท าแผนปฏบิตักิาร  สถาบันจัดท าแผนปฏบิตักิารอยา่งไร แผนปฏบิัตกิารทัง้ 
ระยะสัน้และระยะยาวที่ส าคญัของสถาบันมอีะไรบา้ง และสัมพันธก์ับวตัถุประสงค์
เชงิกลยทุธอ์ยา่งไร 

 

(2)  การน าแผนปฏบิตักิารไปสูก่ารปฏบิตั ิ สถาบันมวีธิกีารอย่างไรทีจ่ะน าแผนปฏบิตั ิ
การไปสู่การปฏบิตัใิหท่ั้วทั้งสถาบัน ทั้งในส่วนของบุคลากร ผูส้่งมอบทีส่ าคญั  
และคูค่วามรว่มมอืทีส่ าคญัทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ  (*) เพือ่ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ ีส่ าคญั  สถาบันมั่นใจไดอ้ย่างไรวา่ผลการด าเนนิการที่
ส าคญัตามแผนปฏบิตักิารนีจ้ะมคีวามยั่งยนื 

 

(3)  การจดัสรรทรพัยากร สถาบันท าอยา่งไรใหม้ั่นใจวา่ ทรัพยากรดา้นการเงนิและดา้น 
อื่น ๆ มีพรอ้มใชใ้นการสนับสนุนแผนปฏบิตักิารจนประสบความส าเร็จและบรรล ุ 
พันธะหนา้ที่ในปัจจุบัน สถาบันท าอย่างไรในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน       
การด าเนนิการตามแผนปฏบิัตกิาร สถาบันจัดการความเสีย่งดา้นการเงนิและความเสีย่ง
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับแผนปฏบิัตกิารอยา่งไร เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ฐานะการเงนิยังมั่นคง 

 

(4)  แผนดา้นบคุลากร  แผนดา้นบคุลากรทีส่ าคัญทีจ่ะสนับสนุนวตัถปุระสงคเ์ชงิ      
กลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารทัง้ระยะสัน้และระยะยาวมอีะไรบา้ง แผนดังกลา่วไดเ้นน้
ถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อบุคลากร และการเปลีย่นแปลงที่อาจเกดิขึน้ต่อความ
ตอ้งการดา้นขดีความสามารถของบคุลากรและอตัราก าลงัอยา่งไร 
 

(5)  ตวัวดัผลการด าเนนิการ  ตวัวดัหรอืตวับ่งชีท้ี่ส าคัญที่ใชต้ดิตามผลส าเร็จและ
ประสทิธผิลของแผนปฏบิตักิารมอีะไรบา้ง  สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรเพือ่ท าใหม้ั่นใจ
ว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบตั ิการเสริมสรา้งใหส้ถาบันทั้งหมด
สอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนั 

 

(6)  การปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิาร สถาบันมีวธิีจัดท าและน าแผนใหม่หรอืแผนที่
เปลีย่นแปลงไปปฏบิตัอิย่างรวดเร็วอย่างไร ในกรณีที่สถานการณ์บังคับใหม้ีการ
ปรับเปลีย่นแผนปฏบิัตกิาร 
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ข.   การคาดการณ์ผลการด าเนนิการ 
ตามตวัวดัหรอืตวับ่งชีผ้ลการด าเนนิการที่ส าคัญที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.2ก(5) นั้น              
การคาดการณ์ผลการด าเนนิการตามกรอบเวลาของการวางแผนทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยาวของสถาบันมอีะไรบา้ง  ผลการด าเนนิการที่คาดการณ์ไวข้องสถาบันเป็นอย่างไร   
เมือ่เปรยีบเทยีบกับผลการด าเนนิการทีค่าดการณ์ไวข้องคูแ่ขง่ หรอืสถาบันทีเ่ปรยีบเทยีบ
กันได ้และกับระดบัเทยีบเคยีงทีส่ าคญั (*)  สถาบันท าอย่างไรหากมคีวามแตกต่าง
ระหว่างผลการด าเนนิการปัจจุบันหรือที่คาดการณ์ไวเ้มื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือ
องคก์ารทีเ่ทยีบเคยีงกันได ้ 

 
ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  

ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81        

 
หมายเหต ุ
 
2.2 การจัดท ากลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิาร รวมทัง้การน าไปสูก่ารปฏบิัตมิคีวามเชือ่มโยงอยา่ง
ใกลช้ดิกับหัวขอ้อืน่ ๆ ในเกณฑ ์ตัวอยา่งการเชือ่มโยงทีส่ าคัญมดีังนี ้
 

 หัวขอ้ 1.1 การด าเนนิการของผูน้ าระดับสงูในการก าหนดและสือ่สารทศิทางของ
สถาบัน 

 หมวด 3 การรวบรวมความรูเ้กีย่วกับผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่และตลาดเพือ่เป็นขอ้มูล
ส าหรับการวางแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิาร รวมทัง้การน าแผนไปสูก่ารปฏบิัต ิ

 หมวด 4 การวัดวเิคราะหข์อ้มลู และการจัดการความรูเ้พือ่สนับสนุนความจ าเป็นดา้น
สารสนเทศทีส่ าคัญ  สนับสนุนการจัดท ากลยทุธเ์ป็นพืน้ฐานทีส่ าคัญในการวัดผลการ
ด าเนินการและใชต้ดิตามความกา้วหนา้เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์และ
แผนปฏบิัตกิาร 

 หมวด 5  เพือ่ใหบ้รรลคุวามตอ้งการของสถาบันดา้นขดีความสามารถของบคุลากร
และอัตราก าลัง ดา้นการระบุความตอ้งการและออกแบบระบบการเรียนรู ้และการ
พัฒนาบคุลากร และเพือ่การปรับเปลีย่นดา้นบคุลากรตามแผนปฏบิัตกิาร 

 หมวด 6 เพือ่การปรับเปลีย่นกระบวนการท างาน ซึง่เป็นผลมาจากแผนปฏบิัตกิาร 
 หัวขอ้ 7.1 การบรรลวุตัถปุระสงคเ์ฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกับกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิารของ

สถาบัน  
 

2.2ข ตัววัดและตัวชีว้ัดของผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว ้อาจรวมถงึการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผล      
มาจากนวัตกรรมส าคัญที่อาจเกดิขึน้กับหลักสูตร บรกิารและเทคโนโลยี  การผันทรัพยากร   
การเขา้สู่ตลาดและการเปลีย่นตลาด  การปรับปรุงการบรหิารจัดการและงานสนับสนุนอืน่ ๆ     
การปรับปรงุระบบความปลอดภัยระเบยีบและขอ้บังคับหรอืกฎหมายใหม่ ๆ 
 
ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
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❸ การมุง่เนน้ลกูคา้ (85 คะแนน) 

 
ในหมวดของการมุง่เนน้ลกูคา้นี้ ถามถงึวธิกีารทีส่ถาบันสรา้งความผูกพันกับผูเ้รยีนและลกูคา้
กลุม่อ ืน่ เพือ่ความส าเร็จดา้นตลาดในระยะยาว  รวมทัง้วธิกีารทีส่ถาบันรับฟังเสยีงของลกูคา้
สรา้งความสัมพันธก์ับผูเ้รียนและลูกคา้กลุม่อ ืน่ และใชส้ารสนเทศดังกล่าวเพือ่ปรับปรุงและ
คน้หาโอกาสในการสรา้งนวตักรรม 
 

3.1 เสยีงของลกูคา้ : องคก์ารวธิกีารอยา่งไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผูเ้รยีนและ 
ลกูคา้กลุม่อ ืน่  ( 40  คะแนน) 

 

ให้อธิบายถึงว ิธีการที่สถาบนัรบัฟังผู ้เร ียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการได้มาซึ่ง
สารสนเทศเกีย่วกบัความพงึพอใจและความไมพ่งึพอใจเหลา่น ัน้ 
 

โดยตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

ก.  การรบัฟงัผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ 
 

(1)   การรบัฟังผู ้เรยีนและลูกคา้กลุ่มอื่น  สถาบันมีว ิธีการอย่างไรในการรับฟัง 
ปฏสิัมพันธ ์และสังเกตผูเ้รยีนและลูกคา้กลุม่อ ืน่ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลที่สามารถ
น าไปปฏบิัตไิด ้วธิกีารรับฟังดังกลา่วมคีวามแตกตา่งกันอยา่งไรระหวา่งกลุ่มผูเ้รยีน 
กลุม่ลกูคา้อืน่ ๆ และ สว่นตลาด  และใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ รวมถงึเทคโนโลยทีีใ่ช ้

งานบนเวบ (Web-based technologies) ในการรับฟังอยา่งไร (*) รวมถงึวธิกีารที่
แตกต่างออกไปในแต่ละช่วงเวลาของการสานสัมพันธก์ับสถาบัน สถาบันมวีธิกีาร
อย่างไรในการตดิตามคุณภาพของหลกัสูตรและบรกิาร รวมถงึคุณภาพของการ
สนับสนุนผูเ้รียนและลูกคา้กลุม่อ ืน่ และวธิกีารในการตดิต่อระหว่างกันเพื่อใหไ้ด ้
ขอ้มลูป้อนกลับทีทั่นทว่งทแีละสามารถน าไปปฏบิัตไิด ้

 

(2)  การรบัฟังผูเ้รยีนและลูกคา้กลุ่มอืน่ในอนาคต  สถาบันมีวธิกีารอย่างไรในการ    
รับฟังผูเ้รยีน และลกูคา้กลุม่อ ืน่ในอดตี อนาคตและของคูแ่ขง่ เพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศ
ที่น าไปปฏิบัต ิได แ้ละเ ป็นขอ้มูล ป้อนกลับเกี่ยวกับหลกัสูตรและบริการ             
การสนับสนุนผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ และวธิกีารตดิตอ่ระหวา่งกัน  (*) 

 

ข.  การประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนัของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ 
 

(1) ความพงึพอใจและความผูกพนั  สถาบันมีวธิีการอย่างไรในการประเมนิความ     
พึงพอใจและความผูกพันของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ วธิีการเหล่านี้มีความ
แตกต่างกันอย่างไรส าหรับแต่ละกลุ่มผูเ้รียน กลุ่มลูกคา้อืน่  และส่วนตลาด 
สถาบันมีวธิีการอย่างไรที่ท าใหม้ั่นใจไดว้่า การวัดผลดังกล่าวใหส้ารสนเทศที่
สามารถน าไปใชไ้ด ้เพือ่ตอบสนองใหเ้กนิความคาดหวังของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่
อ ืน่และเพือ่รกัษาความผกูพนักับกลุม่ดังกลา่วในระยะยาว  

 

(2) ความพงึพอใจเมือ่เทียบกบัคู่แข่ง   สถาบันมีว ิธีการอย่างไรในการรวบรวม
สารสนเทศเกีย่วกับความพงึพอใจของผูเ้รยีนและลูกคา้กลุม่อ ืน่ โดยเปรยีบเทยีบ
กับคู่แข่ง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ซึง่ใหบ้ริการในลักษณะที่คลา้ยคลึงกันหรือ
เปรยีบเทยีบกับคา่เทยีบเคยีงในภาคการศกึษา  (*) 
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(3) ความไมพ่งึพอใจ  สถาบันมวีธิกีารอย่างไรในการประเมนิความไม่พงึพอใจของ
ผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่  และมีวธิีการอย่างไรที่ท าใหม้ั่นใจไดว้่า การวัดผล
ดังกลา่วใหส้ารสนเทศทีส่ามารถน าไปใชไ้ด ้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและท าได ้
ดกีวา่ความคาดหวงัในอนาคตของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ 

 
ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  

ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81    
     

 
หมายเหต ุ 

 

3.1 ค าวา่ ―เสยีงของลกูคา้‖ หมายถงึ กระบวนการรวบรวมสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับผูเ้รยีนและ
ลกูคา้กลุม่อืน่ กระบวนการเหลา่นีค้วรจะเป็นเชงิรกุและมนีวตักรรมอยา่งตอ่เนื่องเพือ่ใหไ้ดค้วาม
ตอ้งการ ความคาดหวัง และความปรารถนา (ทัง้ทีร่ะบอุยา่งชัดเจน ไมไ่ดร้ะบ ุและทีค่าดการณ์
ไว)้  ของผูเ้รยีนและลูกคา้อืน่ ๆ โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหไ้ดค้วามผูกพันของลูกคา้  การรับฟัง   
―เสยีงของลกูคา้‖ อาจรวมถงึการรวบรวมและบรูณาการขอ้มลูชนดิตา่ง ๆ ของผูเ้รยีนและลกูคา้
กลุม่อืน่ เชน่ ขอ้มลูจากการส ารวจ  ขอ้มลูจากการสนทนากลุม่ ขอ้คดิเห็นจากบล็อก และขอ้มลู
จากสือ่สังคมออนไลน์ ขอ้มลูดา้นการตลาด และขอ้รอ้งเรยีนทีม่ผีลกระทบตอ่การตัดสนิใจเขา้
ศกึษา และสรา้งความผกูพันของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่กับสถาบัน 
 

3.1ก(1)สือ่สังคมออนไลน์และเทคโนโลยทีี่ใชง้านบนเว็บ (Web-based technologies)     
เป็นชอ่งทางทีน่ยิมใชม้ากยิง่ข ึน้ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกับมุมมองของผูเ้รยีนและลูกคา้
กลุ่มอืน่ทีม่ตี่อทุก ๆ เรือ่ง ทีส่ถาบันเขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ย การใชส้ือ่สังคมออนไลน์อาจรวมถงึ
การตดิตามขอ้คดิเห็นต่าง ๆ บนบล็อกของสถาบัน และสือ่สังคมออนไลน์สาธารณะต่าง ๆ    
เชน่ wikis เวทแีลกเปลีย่นออนไลน ์และ บล็อกอืน่ ๆ 

 

3.1ก(1) วธิกีารรับฟัง ควรครอบคลุมทุกชว่งเวลาที่สถาบันเกีย่วขอ้งกับผูเ้รยีน และลูกคา้   
กลุ่มอื่น ซึง่ช่วงเวลาดังกล่าวอาจรวมถึงการสรา้งความสัมพันธ์ การรักษาความสัมพันธ ์       
และกลยทุธใ์นการตดิตามผล (*) 

 

3.1ข สถาบันอาจเลอืกใชท้กุวธิกีาร หรอืใชเ้ฉพาะบางวธิกีารในการประเมนิความพงึพอใจและ
ความไมพ่งึพอใจของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ ดังตอ่ไปนี ้การส ารวจ  ขอ้มลูป้อนกลับทัง้ทีเ่ป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ อัตราการลาออกกลางคันและการขาดเรยีน ขอ้มูลเกีย่วกับความ
ขัดแยง้ของผูเ้รียน ขอ้รอ้งเรียน และอัตราการแนะน าต่อโดยผูเ้รียน สถาบันอาจรวบรวม
สารสนเทศเหล่านี้ไดจ้ากเว็บ จากการติดต่อโดยตรงหรือจากกลุ่มบุคคลที่สามหรือทาง
ไปรษณีย ์การประเมนิความไม่พงึพอใจของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ ควรพจิารณามากกว่า
เพยีงแคเ่ป็นการดูคะแนนความพงึพอใจทีไ่ดน้อ้ย  ควรประเมนิความไม่พงึพอใจแยกต่างหาก
เพื่อวเิคราะหถ์งึสาเหตุรากเหงา้ของความไม่พงึพอใจและใหส้ามารถท าการแกไ้ขอย่างเป็น
ระบบเพือ่หลกีเลีย่งความไมพ่งึพอใจในอนาคต 
 

3.1ข(2) การประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนและลูกคา้กลุ่มอืน่ในเชงิเปรยีบเทยีบอาจได ้
จากการเปรยีบเทยีบกับคู่แขง่ สถาบันอืน่ ๆ ทีม่หีลักสตูรหรอืบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกัน แต่ไม่ได ้
อยู่ในตลาดเดยีวกัน หรอืขอ้มูลจากวงการศกึษา (education industry) หรอืองคก์ารอืน่ ๆ 
ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบดังกลา่วอาจรวมถงึการคน้หาสาเหตวุา่ท าไมผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่จงึ
เลอืกสถาบันคูแ่ขง่ 

 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
 
 

http://www.nist.gov/baldrige
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3.2 ความผูกพนัของลูกคา้ : องคก์ารมวีธิกีารอยา่งไรในการตอบสนองความคาดหวงั
ของผูเ้รยีนและลูกคา้กลุม่อ ืน่ เพือ่สรา้งความผูกพนัและความสมัพนัธก์บักลุม่ดงักลา่ว 
(45  คะแนน) 
 

ใหอ้ธบิายถงึวธิกีารทีส่ถาบนัก าหนดหลกัสูตรและบรกิาร และช่องทางการสือ่สารเพือ่
สนบัสนนุผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ รวมท ัง้วธิกีารสรา้งความสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนและลกูคา้
กลุม่อ ืน่ 
 

ใหส้ถาบันตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

ก. หลกัสตูรและบรกิาร รวมท ัง้การสนบัสนนุผูเ้รยีนและกลุม่ลกูคา้อืน่ 
 

(1)  หลกัสูตรและบรกิาร  สถาบันมวีธิกีารอย่างไรในการคน้หาความตอ้งการเกีย่วกับ
หลักสตูรและบรกิารจากผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อ ืน่และตลาด สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรทีจ่ะ
ก าหนดและปรับหลักสูตรและบรกิาร เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการและท าให ้
ดกีวา่ความคาดหวังของแตล่ะกลุม่ผูเ้รยีน กลุม่ลกูคา้อืน่ และสว่นตลาด (ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงร่างองคก์าร) เพือ่ดงึดูดผูเ้รยีนและลูกคา้กลุม่ใหม ่ๆ และสรา้งโอกาสใน
การขยายความสมัพันธก์ับผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ในปัจจบุัน (*) 

 

(2) การสนบัสนนุผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่  สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรในการชว่ยใหผู้เ้รยีน
และลูกคา้กลุ่มอืน่สามารถสบืคน้สารสนเทศ และขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 
รวมทั้งสามารถใชบ้ริการและใหข้อ้ป้อนกลับเกี่ยวกับหลกัสูตร บรกิาร และการ
สนบัสนนุทีส่ถาบันมใีหก้ับผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ สถาบันมวีธิกีารหลกัอะไรในการ
สนับสนุนผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ รวมทัง้กลไกหลกัในการสือ่สาร วธิกีารดังกล่าวมี
ความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มผูเ้รียน กลุม่ลูกคา้ และสว่นตลาด สถาบันมี
วธิกีารอยา่งไรในการทีจ่ะก าหนดความตอ้งการหลกัในการสนับสนุนผูเ้รยีนและลกูคา้
กลุม่อืน่  และท าใหม้ั่นใจไดอ้ยา่งไรวา่การสนับสนุนตามความตอ้งการดังกลา่วไดม้กีาร
ถา่ยทอดไปสูท่กุคนและทกุกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ปฏบิัต ิ

 

(3) การจ าแนกกลุม่/ประเภทของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่  สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรใน
การใชส้ารสนเทศเกี่ยวกับผูเ้รียน ลูกคา้กลุ่มอืน่และตลาด รวมถึงหลกัสูตรและ
บรกิารเพือ่ก าหนดกลุม่/ประเภทของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่  รวมถงึสว่นตลาดทัง้ใน
ปัจจุบันและอนาคต ในการจ าแนกนี้ สถาบันไดค้ านงึถงึผูเ้รยีนและลูกคา้กลุม่อ ืน่ของ
สถาบันคู่แขง่ รวมทัง้ผูเ้รยีน ลูกคา้กลุ่มอืน่และตลาดทีจ่ะมใีนอนาคตอยา่งไร สถาบัน
ก าหนดอย่างไรว่ากลุ่มผู เ้รียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและส่วนตลาดส่วนใด ที่จะให ้
ความส าคัญและชกัจงูใหม้าศกึษาทีส่ถาบันมากขึน้ 

 

ข. การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ 
 

(1) การจดัการความสมัพนัธ ์สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรในการประชาสมัพันธ ์สรา้งและ 
จัดการความสมัพันธก์ับผูเ้รยีนและกลุม่ลกูคา้อืน่เพือ่ 

 ใหไ้ดผู้เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ และสรา้งสว่นแบง่ตลาด 
 รักษาผูเ้รยีนและลูกคา้กลุม่อ ืน่ไว ้ และสนองความตอ้งการ และท าใหด้กีวา่ความ
คาดหวงัในแตล่ะชว่งทีม่กีารสานสมัพันธก์ับสถาบัน และ 

 เพิม่ความผกูพนักับสถาบัน 
 

สถาบันมีวธิีการอย่างไรในการใชป้ระโยชน์อย่างเต็มที่จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
สง่เสรมิความผกูพนัและความสมัพันธก์ับผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ 
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(2) การจดัการขอ้รอ้งเรยีน  สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรในการจัดการกับขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดรั้บ 
จากผูเ้รยีนและลูกคา้กลุม่อ ืน่  และท าใหม้ั่นใจไดว้า่จะแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนนัน้อย่างมี
ประสทิธผิล และทันท่วงที และท าใหค้วามเชื่อมั่นของผูเ้รียนและกลุ่มลูกคา้อืน่
กลับคนืมา รวมทัง้สรา้งเสรมิความพงึพอใจและความผกูพนั 

 
ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  

ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81        

 
หมายเหต ุ
3.2 ―ความผกูพันของลกูคา้‖ หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ ลงทุนลงแรง และศรัทธา
ทีม่ตีอ่สถาบัน หลักสตูรและบรกิาร ความผกูพัน อาจแสดงออกในรูปแบบของการคงอยู ่ความ
จงรักภักด ีความเพยีรพยายามของผูเ้รยีนและลูกคา้กลุม่อืน่ทีจ่ะมาศกึษาและรับบรกิาร รวมถงึ
ความเต็มใจทีจ่ะอทุศิตนสนับสนุนและแนะน าหลักสตูร และบรกิารของสถาบันใหก้ับผูอ้ ืน่  
 

3.2ก  ―หลักสตูรและบรกิาร‖ เป็นกจิกรรมทีส่ถาบันน าเขา้สูต่ลาดเพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้มาเรยีนรูห้รอื
มสี่วนร่วมในการศกึษาคน้ควา้และพัฒนาศาสตร์หรือองคค์วามรู ้ในการก าหนดหลักสูตรและ
บรกิารนัน้ สถาบันควรพจิารณาคณุลักษณะส าคัญทัง้หมด และผลทีไ่ดจ้ากหลักสตูรและบรกิาร 
ในแตล่ะชว่งเวลา ทีผู่เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่อยูก่ับสถาบัน จุดเนน้ควรอยูท่ีค่ณุสมบัตทิีม่ผีลตอ่
ความชอบและความภักดขีองผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ ตัวอยา่งเชน่ คณุสมบัตทิีท่ าใหห้ลักสตูร
และบรกิารของสถาบันแตกตา่งจากคูแ่ขง่หรอืสถาบันอืน่ ๆ อยา่งชัดเจน คณุสมบัตดิังกลา่วอาจ
รวมถึง จุดเนน้ของหลักสูตร การจัดหางานใหผู้เ้รียนหลังจากที่ส าเร็จตามเป้าหมายของ
การศึกษาหรือวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม องค์ประกอบของผูป้ฏบิัตงิาน กจิกรรมนอก
หลักสตูร หรอืคา่เลา่เรยีนและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  นอกจากนีย้ังอาจตอ้งค านงึถงึวธิกีารในการ
ตดิตอ่ระหวา่งกัน รวมถงึปัจจัยตา่ง ๆ เชน่ การรักษาความลับและความปลอดภัยเกีย่วกับขอ้มูล
ของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ ควรรายงานผลลัพธข์องผลการด าเนนิการทีเ่กีย่วกับคุณลักษณะ
ของหลักสตูรและบรกิารไวใ้นหัวขอ้ 7.1 สว่นประเด็นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับมมุมองและพฤตกิรรม 
(ผลสมัฤทธิ)์ ของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ ควรรายงานไวใ้นหัวขอ้ 7.2 
 

3.2ก(2) เป้าหมายของการสนับสนุนผูเ้รยีนและลกูคา้กลุ่มอืน่คอื เพือ่ใหห้ลักสตูรและบรกิาร
ของสถาบันงา่ยตอ่การเขา้ถงึ และตอบสนองความคาดหวงัของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 
 

3.2ข การสรา้งความสัมพันธก์ับผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ อาจจะรวมถงึการพัฒนาความเป็น
คูค่วามรว่มมอืหรอืการเป็นพันธมติรกัน 

 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
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❹  การวดั การวเิคราะห ์ และการจดัการความรู ้(90 คะแนน) 
 

หมวดการวดั  การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้นี ้ ถามวา่สถาบันเลอืก รวบรวม วเิคราะห ์
จัดการ และปรับปรุงขอ้มูล สารสนเทศ และสนิทรพัยเ์ชงิความรูอ้ย่างไร มกีารเรียนรูแ้ละ
บรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างไร หมวดนี้ยังถามว่าสถาบันไดน้ าผลการทบทวน

ดังกลา่วมาใชป้รับปรงุผลการด าเนนิการอยา่งไร 

4.1 การวดั วเิคราะห ์และปรบัปรงุผลการด าเนนิการขององคก์าร :  
องคก์ารมวีธิกีารอยา่งไรในการวดั วเิคราะห ์และเพือ่น ามาปรบัปรงุ 
ผลการด าเนนิการขององคก์าร  (45 คะแนน) 

 

ให้อธิบายถงึวธิ ีการที่สถาบนัใช้วดั วเิคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรบัปรุงผลการ
ด าเนนิการ โดยการใชข้อ้มูลและสารสนเทศในทุกระดบั และทุกสว่นงานของสถาบนั 
รวมท ัง้ใชป้ระโยชนอ์ย่างไรจากขอ้มูลเทยีบเคยีงและขอ้มูลลูกคา้ เพือ่สนบัสนุนการ
ตดัสนิใจ 
 

โดยตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

ก.  การวดัผลการด าเนนิการ 
 

(1) ตวัวดัผลการด าเนนิการ สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรในการเลอืก รวบรวม ปรับใหม้คีวาม  
สอดคลอ้ง และบูรณาการขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามผลการปฏบิตังิาน
ประจ าวัน และผลการด าเนนิการโดยรวมของสถาบัน ซึง่รวมถงึความกา้วหนา้ของการ
บรรลผุลตามวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธข์องแผนปฏบิตักิาร  สถาบันมตีวัวดัผลการ
ด าเนนิการที่ส าคญัอะไรบา้ง รวมทัง้ตัววัดดา้นการเงนิและงบประมาณทีส่ าคญั      
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ไดม้กีารตดิตามตวัวดัเหล่านี้บ่อยเพียงใด สถาบันมวีธิกีาร
อยา่งไรในการใชข้อ้มลูและสารสนเทศเหลา่นี้เพือ่สนับสนุนการตัดสนิใจ การปรับปรุง
อยา่งตอ่เนือ่งและการสรา้งนวตักรรม 

 

(2) ขอ้มูลเชงิเปรยีบเทยีบ สถาบันมีวธิีการเลือกและท าใหม้ั่นใจไดอ้ย่างไรว่าไดใ้ช ้

ขอ้มูลและสารสนเทศเชงิเปรียบเทียบทีส่ าคญั เพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจในระดับ
ปฏบิัตกิารและระดับกลยทุธ ์และการสรา้งนวตักรรมอยา่งมปีระสทิธผิล 
 

(3) ขอ้มูลผูเ้รยีนและลูกคา้กลุ่มอืน่ องค์การมีวธิีการเลือกและสรา้งความมั่นใจได ้
อย่างไรวา่ ไดใ้ชข้อ้มูลและสารสนเทศจากเสยีงของลูกคา้และตลาด (รวมถงึการ
รวบรวมขอ้มลูขอ้รอ้งเรยีน)เพือ่สรา้งวฒันธรรมทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีนใหม้ากขึน้ และสนับสนุน
การตัดสินใจในระดับปฏิบัต ิการและระดับกลยุทธ์ รวมถึงการสรา้งนวตักรรม 
นอกจากนี้สถาบันใชป้ระโยชน์อย่างไรจากขอ้มูล และสารสนเทศที่รวมรวมจาก       
สือ่สงัคมออนไลน(์*) 

 

(4) ความคล่องตวัของการวดั  สถาบันมั่นใจไดอ้ย่างไรว่าระบบการวดัผลการ
ด าเนนิการของสถาบันสามารถตอบสนองความเปลีย่นแปลงทัง้ภายในหรอืภายนอก
สถาบันทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเร็วหรอืทีไ่มไ่ดค้าดคดิ 
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ข.  การวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนนิการ 
 

สถาบันมวีธิกีารอยา่งไร ในการทบทวนผลการด าเนนิการและขดีความสามารถของสถาบัน 
และใชป้ระโยชน์จากตัววัดผลการด าเนนิการทีส่ าคญั  สถาบันใชว้ธิวีเิคราะหอ์ะไรบา้ง
เพือ่สนับสนุนการทบทวนเหล่านี้ และเพือ่ท าใหม้ั่นใจวา่การสรุปผลนัน้ใชไ้ด ้สถาบันและ
ผูน้ าระดบัสูงของสถาบัน ใชก้ารทบทวนเหล่านี้อย่างไร เพื่อประเมนิความส าเร็จของ
สถาบัน ผลการด าเนนิการในเชงิแขง่ขัน ความมั่นคงทางการเงนิ และความกา้วหนา้ของ
การบรรลผุลตามวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธข์องแผนปฏบิตักิาร  รวมทัง้วธิกีารทีผู่บ้รหิาร
ระดบัสงูใชผ้ลทบทวนมาประเมนิความสามารถของสถาบัน ทีจ่ะตอบสนองอยา่งรวดเร็วตอ่
ความเปลีย่นแปลงความตอ้งการของสถาบันและความทา้ทายในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู ่
คณะกรรมการก ากบัดแูลสถาบนัด าเนนิการอยา่งไร ตอ่การทบทวนผลการด าเนนิการ
ของสถาบัน และความกา้วหนา้ของการบรรลุผลตามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธข์อง
แผนปฏบิตักิาร (*) 

 

ค.  การปรบัปรงุผลการด าเนนิการ 
 
(1) วธิีปฏบิตัทิ ี่เป็นเลศิ  สถาบันมีวธิีการอย่างไร ในการคน้หาว่าหน่วยงานใดหรือ

กระบวนการใดมผีลการด าเนนิการทีโ่ดดเดน่ และเฟ้นหาวธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิดังกลา่ว            
มาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
 

(2) ผลการด าเนนิการในอนาคต   สถาบันใชผ้ลการทบทวนผลการด าเนนิการ        
(หัวขอ้ 4.1ข) ขอ้มูลเชงิเปรียบเทียบและขอ้มูลเชงิแข่งขันทีส่ าคญัมาใชใ้นการ
คาดการณ์ผลการด าเนนิการในอนาคตอย่างไร สถาบันมวีธิกีารอย่างไรในการปรับ
ผลตา่งทีเ่กดิขึน้จากการคาดการณ์ดังกลา่ว กับทีค่าดการณ์ไวใ้นแผนปฏบิตักิาร 

 

(3) การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่งและการสรา้งนวตักรรม  สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรในการ 
ใชผ้ลการทบทวนผลการด าเนนิการ (หัวขอ้ 4.1 ข) ไปใชจั้ดล าดับความส าคัญของ
เรือ่งทีต่อ้งปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และโอกาสในการสรา้งนวตักรรม สถาบันมวีธิกีาร
อย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญ และโอกาสสรา้งนวัตกรรม
ดังกล่าวไปสู่คณาจารย์ บุคลากร กลุ่มและฝ่ายงานอื่น ๆ ท่ัวทั้งสถาบัน สถาบัน
ถา่ยทอดเรือ่งดังกลา่วอยา่งไรสูส่ถาบันอืน่ทีส่ง่ผูเ้รยีนเขา้มาศกึษาหรอืรับผูเ้รยีนของ
สถาบันเขา้ศกึษาต่อ รวมทัง้ถ่ายทอดเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญและโอกาสสรา้ง
นวัตกรรมดังกล่าวไปสู่ผูส้่งมอบ และคูค่วามร่วมมอืท ัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ  เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการด าเนินการที่สนับสนุนไปในแนวทางเดยีวกนักับ
สถาบัน (*) 

ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  
ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81   

      

 

หมายเหต ุ
 

4.1  ผลลัพธข์องการวเิคราะห์ทบทวนผลการด าเนนิการระดับองคก์าร ควรน าไปรายงานใน
กระบวนการวางแผนกลยทุธใ์นหมวด 2 
 

4.1  ควรรายงานผลการด าเนนิการของสถาบันในหัวขอ้ 7.1–7.5 
 

4.1ก ขอ้มูลและสารสนเทศที่ไดจ้ากการวัดผลการด าเนินการ ควรน ามาใชใ้นการตัดสนิใจ      
บนพื้นฐานของขอ้มูลจริง เพื่อก าหนดและปรับใหส้อดคลอ้งกันระหว่างทิศทางและการใช ้

ทรัพยากรตา่ง ๆ ทัง้ในระดับกระบวนการหลัก ภาควชิา และระดับสถาบัน 
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4.1ก(2) ขอ้มลูและสารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบไดจ้ากกระบวนการเทยีบเคยีง และการคน้หา
ขอ้มูลเปรียบเทียบเชิงแข่งขัน ค าว่า “กระบวนการเทียบเคยีง” หมายถึง การเฟ้นหา
กระบวนการและผลลัพธซ์ ึง่แสดงถงึวธิีปฏบิัตทิี่เป็นเลศิ และผลการด าเนินการในกจิกรรมที่
คลา้ยคลงึกัน ทั้งภายในและภายนอกวงการศกึษา ขอ้มูลเปรียบเทียบเชงิแข่งขันเป็นการ
เปรยีบเทยีบผลการด าเนนิการระหวา่งสถาบันกับคูแ่ขง่และสถาบันอืน่ ๆ ทีม่หีลักสตูรและบรกิาร

ทีค่ลา้ยคลงึกัน โดยแหลง่ขอ้มลูอาจมาจากสือ่สงัคมออนไลนห์รอืเว็บไซต ์ 

4.1ข  การทบทวนผลการด าเนินการระดับสถาบัน ควรใชผ้ลจากการวัดผลการด าเนนิการใน
ภาพรวม ควบคู่กับตัววัดผลการด าเนนิการทัง้หลายทีร่ายงานอยู่ในหัวขอ้ต่าง ๆ ภายใตเ้กณฑ ์
EdPEx โดยตอบโจทยว์ัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธแ์ละแผนปฏบิัตกิารของสถาบัน ตามทีร่ะบไุวใ้น
หัวขอ้ที ่2.1 และ 2.2 ผลการทบทวนดังกล่าวอาจไดม้าจากผลการตรวจประเมนิภายในหรอื
ภายนอกตามเกณฑ ์EdPEx 
 

4.1ข การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิการ รวมถงึ  การตรวจสอบแนวโนม้   การคาดการณ์การเตบิโต
ขององค์การ การเติบโตของภาคการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการ
เปรียบเทียบ และพจิารณาถงึความสัมพันธ์เชงิเหตุและผล และสหสัมพันธ์ (correlations) 
ระหวา่งปัจจัยต่าง ๆ ขา้งตน้ การวเิคราะหด์ังกล่าวควรสนับสนุนการทบทวนผลการด าเนนิการ 
ช่วยใหท้ราบถึงตน้เหตุของปัญหา และช่วยจัดล าดับความส าคัญของการใชท้รัพยากร          
ดว้ยเหตนุี ้การวเิคราะหจ์งึใชข้อ้มลูทกุประเภท อาทเิชน่ การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ขอ้มลูของผูเ้รยีน
และลกูคา้อืน่ งบประมาณ การเงนิและตลาด การปฏบิัตงิาน และขอ้มลูเชงิแขง่ขนั/เปรยีบเทยีบ 
 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
 

4.2 การจดัการความรู ้สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ  : สถาบนัมี
วธิกีารอยา่งไรในการจดัการสนิทรพัยท์างความรูข้องสถาบนั รวมท ัง้
สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ (45  คะแนน) 

ใหอ้ธบิายถงึวธิกีารจดัการ และเพิม่พูนสนิทรพัยท์างความรู ้และวธิกีารเรยีนรูข้อง
สถาบนั รวมท ัง้วธิกีารทีท่ าใหม้ ัน่ใจว่า คุณภาพและความพรอ้มของขอ้มูลสารสนเทศ  
ซอฟทแ์วรแ์ละฮารด์แวรต์อบสนองต่อความตอ้งการในการใช้งานของบุคลากร            
ผูส้ง่มอบ คูค่วามรว่มมอือยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ 

โดยตอบค าถามตอ่ไปนี้ 
 

ก. ความรูข้ององคก์าร 
 

(1) การจดัการความรู ้ สถาบันมวีธิกีารอยา่งไร ในการ 
 รวบรวมและถา่ยทอดความรูข้องบคุลากร 

 ถ่ายทอดความรูท้ี่เป็นประโยชน์ ระหว่างสถาบันกับผูเ้รียน ลูกคา้กลุ่มอืน่         
ผูส้ง่มอบ  คูค่วามรว่มมอืท ัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

 แบง่ปันและน าวธิกีารปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิไปด าเนนิการ 

 รวบรวมความรูแ้ละถา่ยทอดความรูท้ีเ่ป็นประโยชนไ์ปใชใ้น การสรา้งนวตักรรม
และในกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์
 

(2) การเรยีนรูร้ะดบัองคก์าร สถาบันใชค้วามรูแ้ละทรัพยากรอย่างไร เพื่อใหก้าร
เรยีนรูฝั้งลกึเขา้ไปในวถิกีารปฏบิัตงิานของสถาบัน 
 

 

http://www.nist.gov/baldrige
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ข. ขอ้มลู สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) คณุสมบตัขิองขอ้มลูและสารสนเทศ  สถาบันมวีธิกีารจัดการอยา่งไรเพือ่ท าใหม้ั่นใจวา่ 
ขอ้มูลและสารสนเทศ มคีวามแม่นย า ถูกตอ้งและเชือ่ถือได ้ทันกาล ปลอดภัยและเป็น
ความลับ 

 

(2) ความพรอ้มใชง้านของขอ้มลูและสารสนเทศ สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรเพือ่ใหม้ขีอ้มลู 
และสารสนเทศทีจ่ าเป็นในรูปแบบทีใ่ชง้านงา่ยส าหรับบคุลากร ผูส้ง่มอบ คูค่วามรว่มมอื
อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ รวมทัง้ลกูคา้กลุม่อ ืน่ (*) 

 

(3) คณุสมบตัขิองฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์ สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่  
ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรม์คีวามเชือ่ถอืได ้ปลอดภัยและใชง้านงา่ย 

 

(4) ความพรอ้มใชใ้นภาวะฉุกเฉนิ  เมือ่เกดิเหตฉุุกเฉนิ สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรในการท าให ้
มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ รวมทัง้ขอ้มูลและสารสนเทศมคีวามพรอ้มใชง้าน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองอย่างมีประสทิธผิลต่อผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ รวมทัง้     
ตอ่ความตอ้งการของสถาบัน 

 
ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  

ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81 
        

 

หมายเหต ุ

4.2ข(2)  การเขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศ  อาจท าไดโ้ดยผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิสห์รอื
ชอ่งทางอืน่ ๆ 
 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
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❺  การมุง่เนน้บคุลากร (85 คะแนน) 
 

หมวดการมุง่เนน้บุคลากร ถามว่าสถาบันมวีธิกีารอย่างไร ในการประเมนิความตอ้งการดา้น  
ขดีความสามารถ และอตัราก าลงั และในการสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานเพื่อน าไปสู ่   
ผลการด าเนนิการทีโ่ดดเด่น หมวดนี้ยังถามถงึวธิกีารที่สถาบันผูกใจ จัดการ และพัฒนา
บคุลากร เพือ่น าศักยภาพของพวกเขามาใชอ้ยา่งเต็มที ่โดยสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกัน
กับพนัธกจิ กลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิารโดยรวมของสถาบัน  
 

5.1  สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Workforce Environment) : สถาบนั 
มีว ิธีก ารอย่างไรในการสร้า งสภาพแวดล้อมในการท างาน                   
ทีม่ปีระสทิธผิลและสนบัสนนุบคุลากร  (40 คะแนน) 
 

ใหอ้ธบิายว่าสถาบนัมวีธิกีารอย่างไร ในการบรหิารขดีความสามารถ และอตัราก าลงั
เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ  ให้อธิบายว่าสถาบนัด าเน ินการอย่างไร เพื่อรกัษา
บรรยากาศในการท างานใหเ้กือ้หนนุ และมคีวามม ัน่คงตอ่การท างาน 
 

โดยตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

ก.  ขดีความสามารถและอตัราก าลงั  
(1)  ขดีความสามารถและอตัราก าลงั  สถาบันมีวธิกีารอย่างไรในการประเมนิความ

ตอ้งการ ดา้นขดีความสามารถและอตัราก าลงั  รวมทัง้ทักษะ สมรรถนะ การรับรอง
คณุสมบัต ิและระดับก าลังคนทีม่อียู ่ 

  
(2)  บคุลากรใหม ่  สถาบันมวีธิอียา่งไร ในการสรรหา วา่จา้ง บรรจุ และรักษาบคุลากร

ใหม่ไว ้สถาบันมั่นใจไดอ้ย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความ
หลากหลายทางความคดิ วัฒนธรรม และวธิคีดิของชุมชนทีส่ถาบันจา้ง และผูเ้รยีน
อาศัยอยู ่ 

 

(3)  การท างานใหบ้รรลผุล  สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรในการบรหิารและจัดโครงสรา้งของ
บคุลากรเพือ่ 

   ท าใหง้านของสถาบันประสบความส าเร็จ  
   ใชป้ระโยชนจ์ากสมรรถนะหลกัของสถาบันอยา่งเต็มที ่
   สง่เสรมิสนับสนุนการมุง่เนน้ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อ ืน่ และการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
   ใหม้ผีลการด าเนนิการทีเ่หนอืกวา่ความคาดหมาย  

 

 (4)  การจดัการการเปลีย่นแปลงดา้นบคุลากร  สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรในการเตรยีม
บคุลากรใหพ้รอ้มรับตอ่ความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและอตัราก าลงัทีก่ าลัง
เปลีย่นไป ความตอ้งการเหลา่นี ้รวมถงึ อัตราก าลังของบคุลากรมกีารเปลีย่นแปลงไป
ตามชว่งเวลาอย่างไร สถาบันมวีธิกีารอย่างไรในการบรหิารบุคลากร ความตอ้งการ
บุคลากร และความตอ้งการของสถาบัน เพือ่ใหม้ั่นใจว่าสามารถด าเนินการไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง ป้องกันการลดจ านวนของบุคลากร และเพื่อลดผลกระทบหากเกดิกรณี
ดังกล่าว ถา้มคีวามจ าเป็น สถาบันเตรียมการและจัดการต่อช่วงที่มกีารเพิม่ของ
บคุลากรอยา่งไร 
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ข.  บรรยากาศการท างาน  
 

 (1)  สภาพแวดลอ้มของการท างาน  สถาบันด าเนินการอย่างไรเกีย่วกับปัจจัยต่าง ๆ  
ดา้นสภาพแวดลอ้มของการท างาน เพื่อการท าใหม้ั่นใจและการปรับปรุงสถานที่
ท างานใหม้สีขุอนามัย และความปลอดภัย และความสะดวกในการเขา้ทีท่ างานของ
บุคลากร ในสภาพแวดลอ้มการท างานที่แตกต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวรวมทัง้ ตวัวดั
และเป้าประสงคม์คีวามแตกตา่งกันอยา่งชดัเจนหรอืไม ่อยา่งไร 

 

(2)   สทิธปิระโยชนแ์ละนโยบายส าหรบับคุลากร  สถาบันสนับสนุนบคุลากร โดยการ
บรกิาร สทิธปิระโยชน์ และนโยบายอย่างไร  ซึง่ไดอ้อกแบบใหเ้หมาะสมตามความ
ตอ้งการของบุคลากรทีห่ลากหลาย และตามความแตกต่างของกลุม่และประเภท
ของบคุลากรอยา่งไร บคุลากรของสถาบันไดรั้บสทิธปิระโยชนท์ ีส่ าคญัอะไรบา้ง 

 

ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  
ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81 

        
 

หมายเหต ุ
 

5.1   “บคุลากร” หมายถงึ บคุคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งโดยตรงทีท่ าใหส้ถาบันประสบความส าเร็จ 
ในการปฏิบัต ิงาน ไดแ้ก่ บุคลากรประจ า ลูกจา้งชั่วคราว  บุคลากรที่ท างานไม่เต็มเวลา      
รวมถงึ คณาจารย์และบุคลากรที่ว่าจา้งตามสัญญาของสถาบัน บุคลากรรวมถงึ หัวหนา้ทีม 
(Team Leader) หัวหนา้งาน (Supervisor) และผูบ้รหิารทุกระดับ สว่นผูป้ฏบิัตงิานทีค่วบคุม
โดยคูส่ญัญาควรอธบิายในหมวด  2 และ 6 โดยใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธใ์นการวางระบบงาน
และกระบวนการท างานภายในของสถาบัน ส าหรับสถาบันทีต่อ้งใชอ้าสาสมัคร ค าวา่ บุคลากร
ครอบคลมุถงึอาสาสมัครเหลา่นีด้ว้ย  
 

5.1 ก “ขดีความสามารถ” หมายถงึ ความสามารถในการด าเนนิการตามกระบวนการท างาน 
ของสถาบัน โดยใชค้วามรู ้ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร ขดีความสามารถ 
อาจรวมถึง ความสามารถในการสรา้งและรักษาความสัมพันธ์กับผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอื่น       
การสรา้งนวัตกรรมและการปรับเปลีย่นสู่เทคโนโลยใีหม่ การพัฒนาหลักสตูรและบรกิาร และ
กระบวนการท างาน รวมทัง้เพื่อใหต้อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงความตอ้งการของสถาบัน 
ตลาด และขอ้บังคับตามกฎหมาย  
 

“อตัราก าลงั” หมายถงึ ความสามารถของสถาบันที่จะท าใหม้ั่นใจว่า มจี านวนผูป้ฏิบัตงิานที่
พอเพียงในด าเนินการตามกระบวนการท างาน และประสบความส าเร็จในการจัดหลักสูตร      
และบรกิาร ใหแ้กผู่เ้รยีน รวมทัง้ความสามารถในการตอบสนองตามความตอ้งการก าลังคนตาม
ชว่งเวลาหรอืตามความจ าเป็นทีแ่ปรเปลีย่นไป  

 

5.1ก  การประเมนิความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและอัตราก าลังของสถาบัน ควรค านงึถงึ 
ความตอ้งการทั้งปัจจุบันและอนาคต ตามวัตถุประสงค์เช ิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัต ิการ              
ทีร่ะบไุวใ้นหมวด 2 
 

5.1ก(2)  ขอ้ก าหนดนี ้น ามาใชเ้ฉพาะกับบคุลากรใหม ่การรักษาบคุลากรทีม่อียูแ่ลว้จะน าไป 
พจิารณาในหวัขอ้ 5.2 การผกูใจบคุลากร  
 

5.1ก(4)  การเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรรองรับการเปลีย่นแปลงดา้นขดีความสามารถและ 
อัตราก าลัง อาจรวมถงึ การฝึกอบรม การศกึษา การสือ่สารบอ่ยครัง้ การพจิารณาถงึการจา้งงาน  
และโอกาสในการไดง้านท าของบคุลากร การใหค้ าปรกึษาดา้นอาชพี และการสง่ตอ่ไปท างาน 
ในองคก์ารอืน่ ตลอดจนการบรกิารอืน่ ๆ 
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5.1ข(1)  ความสะดวกในการเขา้ถงึทีท่ างานท าใหเ้พิม่ผลผลติไดเ้ต็มที ่โดยการขจัดอปุสรรค 
ตอ่การท างานเต็มศักยภาพของบุคลากรทีเ่ป็นผูพ้กิาร ซึง่ตอ้งอาศัยทัง้เทคโนโลย ีการจัดการ
เชงิกายภาพและทัศนคตทิีเ่ปิดกวา้ง เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีท่ างานทีเ่อือ้อ านวยอยา่งเต็มที ่ 
 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
 
 

5.2 ความผกูพนัของบุคลากร (Workforce Engagement)  : สถาบนัมี
วธิกีารอย่างไรในการสรา้งความผูกพนักบับุคลากร เพือ่ใหบ้รรลุ
ความส าเร็จท ัง้ในระดบัองคก์ารและระดบับคุคล (45 คะแนน)  

 

ใหอ้ธบิายว่าสถาบนัพฒันาบุคลากร ผูบ้รหิาร และผูน้ าอย่างไร เพือ่ใหเ้กดิผลการ
ด าเนนิการทีโ่ดดเดน่ รวมถงึวธิกีารทีส่ถาบนัท าใหบ้คุลากรมสีว่นรว่มอยา่งทุม่เทในการ
ปรบัปรงุและสรา้งนวตักรรม   
 

ใหส้ถาบันตอบค าถามดังตอ่ไปนี้ 
 

ก. ผลการปฏบิตักิารของบคุลากร 
 

(1) องคป์ระกอบของความผูกพนั  สถาบันมวีธิกีารอย่างไรในการก าหนดองคป์ระกอบ  
ทีส่ าคญัที่ส่งผลต่อความผูกพนัของบุคลากร วธิีการก าหนดองค์ประกอบเหล่านี้
แตกตา่งกันอยา่งไร ตามกลุม่และประเภทของบคุลากร  
 

(2)  วฒันธรรมองคก์าร   สถาบันมวีธิกีารอยา่งไร ในการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองคก์ารทีม่ี
ลักษณะเปิดใหม้ีการสือ่สาร มผีลการด าเนนิการทีโ่ดดเดน่ และบุคลากรมคีวาม
ผูกพันต่อสถาบัน สถาบันท าใหม้ั่นใจไดอ้ย่างไรวา่วัฒนธรรมองคก์ารไดใ้ชป้ระโยชน์
จากความหลากหลายของความคดิ  วฒันธรรม และวธิคีดิของบคุลากร  

 

(3)   การจดัการผลการด าเนนิการ  ระบบการจัดการผลการด าเนนิงานของบคุลากร 
สนับสนุนท าใหม้ผีลการด าเนนิการทีโ่ดดเดน่ และสรา้งความผูกพนักบับุคลากร
ไดอ้ยา่งไร ระบบการจัดการผลการด าเนนิงานไดพ้จิารณาถงึการบรหิารคา่ตอบแทน 
การใหร้างวัล การยกย่องชมเชย และการใหส้ ิง่จูงใจต่อบุคลากรอย่างไร ระบบการ
จัดการดังกลา่วผลักดันใหก้ลา้เส ีย่งดว้ยปญัญา เพือ่ท าใหเ้กดินวตักรรม ผลักดันให ้
มุง่เนน้ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อ ืน่ และการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนยิง่ข ึน้ รวมถงึผลักดันใหบ้รรลุ
แผนปฏบิตักิารของสถาบันอยา่งไร 

  
ข.  การประเมนิความผูกพนัของบคุลากร 
 

(1)   การประเมนิความผกูพนั สถาบันมวีธิกีารประเมนิความผกูพนัของบคุลากรอยา่งไร 
ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ และมตีวัวดัอะไรบา้ง ทีใ่ชใ้นการประเมนิความ
ผกูพนัและความพงึพอใจของบคุลากร  วธิกีารและตวัวดัเหลา่นี้มคีวามแตกตา่งกัน
อยา่งไร ส าหรับแตล่ะกลุม่และสว่นของบคุลากร มกีารใชต้วับง่ชีอ้ืน่ ๆ เชน่ การคงอยู ่
การขาดงาน การรอ้งทุกข ์ความปลอดภัย และผลติภาพของบุคลากรเพื่อตรวจ
ประเมนิและปรับปรงุความผกูพนัของบคุลากรอยา่งไร 

 

(2) ความสมัพนัธก์บัผลลพัธข์องสถาบนั มีการน าผลการประเมนิความผูกพนัของ
บคุลากรมาเชือ่มโยงกับผลลัพธใ์นหมวดที ่7 อย่างไร เพือ่ระบุโอกาสในการปรับปรุง   
ทัง้ดา้นการสรา้งความผกูพนักบับคุลากรและผลลัพธข์องสถาบัน 

 

http://www.nist.gov/baldrige
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ค. การพฒันาบคุลากรและผูน้ า  
 

(1) ระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันา  ระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาของสถาบัน
สนับสนุนความตอ้งการของสถาบัน และการพัฒนาทีเ่ป็นความตอ้งการของบุคลากร
แต่ละคน  ผูบ้รหิาร และผูน้ าของสถาบันอย่างไร ระบบนี้ไดพ้จิารณาประเด็นต่าง ๆ
เหลา่นีอ้ยา่งไรบา้ง 

 การใหค้วามส าคัญตอ่สมรรถนะหลกั  ความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์และการบรรล ุ
 แผนปฏบิตักิารทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของสถาบัน 

 สนับสนุนการปรับปรงุผลการด าเนนิการและการสรา้งนวตักรรมของสถาบัน  
 สนับสนุนจรยิธรรมและการด าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม 
 ปรับปรงุการมุง่เนน้ผูเ้รยีน และลกูคา้กลุม่อ ืน่ 
 ท าใหม้ั่นใจวา่มกีารถา่ยทอดความรูจ้ากบคุลากรทีล่าออกหรอืเกษียณอาย ุและ 

 ท าใหม้ั่นใจวา่มกีารผลักดันใหน้ าความรูแ้ละทักษะใหมม่าใชใ้นการท างาน 
 

(2) ประสทิธผิลของการเรยีนรูแ้ละการพฒันา  สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรในการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการเรยีนรู ้และการพัฒนาของสถาบัน 
 

(3) ความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน สถาบันมวีธิกีารอยา่งไร ในการจัดการความกา้วหนา้
ในหนา้ที่การงานส าหรับบุคลากรท่ัวทัง้สถาบันอย่างมปีระสทิธผิล สถาบันมวีธิกีาร
เพือ่ใหบ้รรลกุารวางแผนการสบืทอดทีม่ปีระสทิธภิาพ ส าหรับต าแหน่งผูบ้รหิารและ
ผูน้ าอยา่งไร    

 
ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  

ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81        

 
หมายเหต ุ
 

5.2 “องคป์ระกอบทีม่ผีลตอ่ความผกูพนัของบคุลากร” หมายถงึ แรงขบัเคลือ่นทีท่ าให ้
บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทัง้ในดา้นจิตใจและสตปัิญญา เพื่อใหง้านส าเร็จ บรรลุพันธกจิและ
วสิยัทัศนข์องสถาบัน  
 

5.2ก(2), 5.2ก(3) ในการท าความเขา้ใจและสรา้งความผูกพันกับบุคลากร กุญแจส าคัญ     
คอื ตอ้งเขา้ใจลักษณะของสภาพแวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิผลการด าเนนิการทีโ่ดดเดน่ ซึง่บคุลากร
จะท างานอย่างเต็มความสามารถเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอื่น       
และต่อความส าเร็จของสถาบัน คุณลักษณะเหล่านี้ ไดอ้ธบิายไวโ้ดยละเอยีดในค าจ ากัดความ
ของการท างานทีใ่หผ้ลการด าเนนิการทีโ่ดดเดน่  ในหนา้ ..... 
 

5.2ก(3)  ระบบค่าตอบแทน การยกย่องชมเชยการใหร้างวัลและสิง่จูงใจ  หมายรวมถงึ      
การเลื่อนต าแหน่งและโบนัส ที่อ ิงกับผลการด าเนินการ ทักษะที่เพิ่มขึน้และปัจจัยอื่น  ๆ      
ระบบค่าตอบแทน การยกยอ่งชมเชย อาจเป็นตัวเงนิและไมเ่ป็นตัวเงนิ เป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ เป็นรายบคุคลและเป็นทมีงาน ในสถาบันการศกึษาบางแหง่ ระบบคา่ตอบแทนอาจถูก
ก าหนดโดยกฎหมาย หรอืขอ้บังคับ ดังนัน้รางวลัและการยกยอ่งชมเชยตอ้งใชท้างเลอืกอืน่ดว้ย  
 

5.2ข(2)   การระบถุงึโอกาสในการปรับปรงุ อาจวเิคราะหจ์ากผลลัพธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร 
ตามทีร่ายงานในหัวขอ้ 7.3  และอาจรวมถงึโอกาสในการปรับปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกับบุคลากร     
โดยพจิารณาจากผลกระทบทีม่ตีอ่ผลลัพธท์ีร่ายงานไวใ้นหัวขอ้อืน่ ๆ ของหมวด 7  
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5.2ค ในการตอบค าถาม ควรครอบคลุมถึงวธิีการที่สถาบันอาจมีกรณีเฉพาะที่ตอ้งน ามา
พจิารณา ในเรือ่งการพัฒนาการเรยีนรูแ้ละความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงานของบคุลากรทีเ่กดิจาก
สถาบัน ในการตอบค าถาม ควรพิจารณาความครอบคลุมของโอกาสที่จะพัฒนาบุคลากรที่
สถาบันสามารถจัดหาให ้รวมถงึ การศกึษา การฝึกอบรม การเป็นพี่เลี้ยง การใหค้ าปรกึษา    
และประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการท างาน : 
 
ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nist.gov/baldrige


 

32 
 

❻ การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร (85 คะแนน) 
 

ในหมวดการมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิารนี้ ถามวา่สถาบันมวีธิกีารออกแบบ จัดการ และปรับปรุง 
หลักสตูรและบรกิาร ตลอดจนกระบวนการตา่ง ๆ รวมทัง้มวีธิกีารในการปรับปรุงประสทิธผิลของ
การปฏิบัต ิการเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอื่น และท าใหส้ถาบันประสบ
ความส าเร็จและยั่งยนื 
 

6.1 กระบวนการท างาน  : สถาบนัมวีธิกีารออกแบบ จดัการ และปรบัปรงุ 
หลกัสูตรและบริการและกระบวนการท างานที่ส าคญัอย่างไร          
(45 คะแนน)   

 

ใหอ้ธบิายวธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้นการออกแบบ จดัการ และปรบัปรุงกระบวนการท างาน
ส าคญัเพือ่ส่งมอบหลกัสูตรและบรกิารทีม่คีุณค่าส าหรบัผู ้เรยีนและลูกคา้กลุ่มอืน่       
และ ท าใหส้ถาบนัประสบความส าเร็จและย ัง่ยนื สรุปกระบวนการท างานทีส่ าคญัของ
สถาบนั 
 

ใหส้ถาบันตอบค าถามดังตอ่ไปนี้ 
 

ก.  การออกแบบหลกัสตูร การบรกิาร และกระบวนการ  
 

(1) แนวคดิการออกแบบ สถาบันมวีธิกีารอย่างไรในการออกแบบหลกัสตูรและบรกิาร 
และกระบวนการท างานเพือ่ตอบขอ้ก าหนดส าคญัทุกขอ้ สถาบันไดน้ าเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ ความรูข้ององคก์าร ความเป็นเลศิดา้นหลักสตูรและบรกิาร และความคลอ่งตัวที่
อาจจ าเป็นตอ้งม ีมาพจิารณาในการออกแบบหลักสตูร บรกิาร และกระบวนการ  

  

(2)  ขอ้ก าหนดของหลกัสตูร บรกิาร และกระบวนการ สถาบันมวีธิกีารอยา่งไร ในการ
จัดท าขอ้ก าหนดของหลกัสตูรและบรกิารหลัก สถาบันมวีธิกีารอยา่งไร ในการจัดท า
ขอ้ก าหนดของกระบวนการหลกั กระบวนส าคญัของสถาบันมอีะไรบา้ง ขอ้ก าหนด
ทีส่ าคญัของกระบวนการเหลา่นีม้อีะไรบา้ง  

 

ข.  การจดัการกระบวนการ 
(1)  การน ากระบวนการไปสู่การปฏบิตั ิ สถาบันมั่นใจไดอ้ย่างไรว่าการปฏบิัตงิาน

ประจ าวันของกระบวนการต่าง ๆ จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกระบวนการหลกั     
มตีวัวดัหรอืตวับง่ชีผ้ลการปฏบิัตงิานทีส่ าคัญ และตวัวดัในกระบวนการอะไรบา้งที่
สถาบันใชเ้พื่อควบคุมและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ตวัวดัเหล่านี้สัมพันธ์กับ
คุณภาพของผลสัมฤทธิแ์ละผลการด าเนนิการ ของหลกัสูตรและบรกิารของ
สถาบนัอยา่งไร 

 

(2)  กระบวนการสนบัสนนุ สถาบันมวีธิกีารอยา่งไร ในการก าหนดกระบวนการสนบัสนุน
ทีส่ าคญั กระบวนการสนบัสนนุทีส่ าคญัมอีะไรบา้ง สถาบันท าใหม้ั่นใจไดอ้ยา่งไรวา่
การปฏบิัตงิานประจ าวันของกระบวนการเหล่านี้ จะตอบความตอ้งการทีส่ าคญัของ
การสนับสนุนระดับสถาบัน   

 

(3)  การปรบัปรงุหลกัสตูร การบรกิาร และกระบวนการ สถาบันมวีธิกีารอยา่งไร ในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิม่ผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน ปรับปรุงหลกัสูตร 
บรกิาร และผลการด าเนนิการ รวมทัง้ลดความแปรปรวน 

 

ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  
ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81   
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หมายเหต ุ
 

6.1  ผลลัพธข์องการปรับปรุงผลการด าเนนิการของหลักสตูร บรกิาร และกระบวนการของ
สถาบันควรรายงานในหัวขอ้ 7.1  
 

6.1ก(2)  กระบวนการท างานหลักของสถาบัน คอื กระบวนการสรา้งคณุคา่ทีส่ าคัญทีส่ดุภายใน
องคก์าร  ซึง่อาจหมายถงึกระบวนการออกแบบและจัดการศกึษาตามหลักสตูร  การสนับสนุน
ผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอื่น และกระบวนการทางธุรกจิ กระบวนการท างานหลักของสถาบัน        
คอื กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกับบุคลากรสว่นใหญ่ของสถาบัน และสรา้งคุณคา่แก่ผูเ้รยีน ลูกคา้
กลุม่อืน่ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โครงการ คอื กระบวนการท างานเฉพาะที่มุง่หวังใหเ้กดิผลลัพธ์
อันใดอันหนึง่ และเลกิไปเมือ่เสร็จสิน้ 
 

6.1ข(2) กระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญของสถาบัน ควรสนับสนุนกระบวนการสรา้งคณุคา่อาจ
เป็นการสนับสนุนผูน้ าและบุคลากรอืน่ ๆ ในสถาบัน ซึง่ท าหนา้ทีอ่อกแบบและด าเนนิการตาม
หลักสตูรและบรกิาร ปฏสิมัพันธก์ับผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ บรหิารดา้นธรุกจิและบรหิารองคก์าร 
 

6.1ข(3) สถาบันอาจใชเ้ครือ่งมอืตา่ง ๆ เพือ่ปรับปรงุการด าเนนิการของกระบวนการและลด 
ความแปรปรวน เชน่ ระบบ Lean  Six sigma  ระบบการจัดการคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 
แนวทาง PDSA  ศาสตรก์ารตัดสนิใจ หรอืเครือ่งมอืปรับปรุงกระบวนการอืน่ ๆ แนวทางเหลา่นี ้
อาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการตามที่สถาบันระบุไวใ้นโครงร่าง
องคก์ารขอ้ P2ค 
 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
 
 

6.2  ประสทิธผิลการปฏบิตักิาร : สถาบนัท าใหม้ ัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่การ 
ปฏบิตักิารตา่ง ๆ มกีารบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธผิลท ัง้ในปจัจบุนั 
และอนาคต (40 คะแนน)       

 

อธบิายว่าสถาบนัมวีธิกีารอย่างไรในการควบคุมตน้ทุน บรหิารห่วงโซ่อุปทาน ท าให้
สถานทีท่ างานมคีวามปลอดภยั  มกีารเตรยีมพรอ้มเพือ่ภาวะฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิข ึน้ และ
สรา้งสรรคส์ ิง่ใหม ่ๆ เพือ่อนาคต เพือ่ท าใหม้ ัน่ใจวา่ระบบปฏบิตักิารมปีระสทิธผิล และสง่
มอบคณุคา่แกผู่เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่  
 

ใหส้ถาบันตอบค าถามดังตอ่ไปนี้ 
 

ก.  การควบคมุตน้ทนุ  
สถาบันควบคุมตน้ทุนโดยรวมของระบบปฏบิัตกิารอย่างไร สถาบันน าเรื่องรอบเวลาการ
ท างาน การเพิม่ผลผลติและปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกับประสทิธภิาพและประสทิธผิลมาใชใ้น
กระบวนการท างานอยา่งไร สถาบันมวีธิอียา่งไรในการป้องกันไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาดหรอืการ
ท างานซ ้า สถาบันมวีธิกีารอย่างไรในการลดตน้ทุนในการตรวจสอบ การทดสอบ  และการตรวจ
ตดิตามกระบวนการหรอืผลการด าเนนิการ (*) สรา้งสมดลุระหวา่งความจ าเป็นในการควบคมุ
ตน้ทนุ กับความตอ้งการของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ของสถาบันอยา่งไร 
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ข.  การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 
สถาบันมกีารจัดการหว่งโซอ่ปุทานอยา่งไร  มวีธิกีารคัดเลอืกผูส้ง่มอบและประเมนิคณุสมบัต ิ
และท าใหม้ั่นใจไดอ้ย่างไรว่า ผูส้่งมอบที่เลือกมีคุณสมบัตแิละจัดวางอยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม (พรอ้ม) ที่จะช่วยยกระดับผลการด าเนนิการขององค์การ และเพิม่ความพงึ
พอใจของผูเ้รียนและลูกคา้กลุม่อ ืน่ สถาบันด าเนนิการอย่างไรในการวัดและประเมนิผล
การด าเนนิการของผูส้่งมอบ ใหข้อ้มูลป้อนกลับเพื่อใหผู้ส้่งมอบน าไปใชป้รับปรุง และ
ด าเนนิการกับผูส้ง่มอบทีม่ผีลการด าเนนิการทีไ่มด่ ี
 

ค. การเตรยีมพรอ้มดา้นความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉนิ  
 

(1) ความปลอดภยั สถาบันดูแลใหส้ภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ างานมคีวามปลอดภัยได ้
อย่างไร ระบบความปลอดภัยไดค้รอบคลุมตัง้แต่การป้องกันอุบัตเิหตุ การตรวจสอบ 
การวเิคราะหห์าสาเหตขุองความไมป่ลอดภัย และการกูค้นืสูส่ภาพเดมิอยา่งไร  

 

(2) การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉนิ สถาบันมีวธิีการอย่างไรเพื่อใหม้ั่นใจว่า มีการ
เตรยีมพรอ้มตอ่ภัยพบิัตหิรอืภาวะฉุกเฉนิ ระบบการเตรยีมพรอ้มดังกลา่วไดค้ านงึถงึการ
ป้องกัน การจัดการความตอ่เนือ่งของระบบปฏบิัตกิาร และการกูค้นืสูส่ภาพเดมิอยา่งไร 

 

ง.  การจดัการนวตักรรม 

สถาบันมกีารจัดการนวตักรรมอย่างไร สถาบันแสวงหาโอกาสเชงิกลยุทธ ์ซ ึง่พจิารณา
แลว้ว่า เป็นเรื่องที่สมควรเสีย่งอย่างไร  สถาบันไดเ้ตรียมทรัพยากรดา้นการเงนิและ
ทรัพยากรอืน่ ๆ ไวเ้พื่อสนับสนุนโอกาสดังกล่าวอย่างไร และยุตกิารสนับสนุน ณ เวลาที่
เหมาะสมเพือ่โอกาสอืน่ทีส่ าคัญกวา่อยา่งไร  

 
ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  

ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81  
      

 

หมายเหต ุ
 

6.2ข  รายงานป้อนกลับแกผู่ส้ง่มอบควรเป็นการสือ่สารสองทศิทาง เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ส้ง่มอบ
ไดส้ือ่ถงึความตอ้งการทีอ่ยากไดจ้ากสถาบัน 
 

6.2ค(2)  ภัยพบิัตแิละภาวะฉุกเฉนิอาจเกดิจากสภาพอากาศ สาธารณูปโภค สวัสดภิาพ หรอื
ภาวะฉุกเฉินทัง้ในระดับทอ้งถิน่หรอืระดับประเทศ การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉินทีเ่กีย่วกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ควรรายงานไวใ้นหัวขอ้ 4.2 
 

6.2ง  การจัดการนวัตกรรมของสถาบันควรใชโ้อกาสเชงิกลยุทธท์ีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1ก(2) ใหเ้ป็น
ประโยชน ์ 
 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
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❼ ผลลพัธ ์(450  คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7.1 ผลลพัธด์า้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และดา้นกระบวนการ : ผลลพัธด์า้นการเรยีนรู ้

ของผูเ้รยีน และดา้นประสทิธผิลของกระบวนการเป็นอยา่งไร (120 คะแนน) 
 

เป็นการสรุปผลลพัธ์ทีส่ าคญัดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และดา้นประสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพของกระบวนการ  ใหร้วมผลลพัธข์องกระบวนการทีต่อบสนองโดยตรงตอ่
ผูเ้รยีนและลูกคา้กลุ่มอืน่ และทีม่ผีลกระทบต่อระบบปฏบิตักิารและห่วงโซ่อุปทาน     
โดยแสดงผลลพัธ์ จ าแนกตามหลกัสูตรและบรกิารกลุ่มผู ้เรยีน  ส่วนตลาด  (*)  
ประเภทของกระบวนการและสถานทีด่ าเนนิการ รวมท ัง้น าเสนอขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบที่
เหมาะสม 
 

ใหแ้สดงขอ้มลูและสารสนเทศเพือ่ตอบค าถามตอ่ไปนี้ 
 

ก. ผลลพัธด์า้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและดา้นกระบวนการทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีน 
 

ระดบัปัจจุบันและแนวโนม้ของตวัวดัหรอืตวับง่ชีท้ีส่ าคัญของการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและ
ผลการด าเนนิการของกระบวนการตา่ง ๆ ทีส่ าคัญและเกีย่วขอ้งโดยตรงกับผูเ้รยีนและ
ลกูคา้กลุม่อ ืน่  ผลลพัธด์ังกลา่วเปรยีบเทยีบกับผลการด าเนนิการของคูแ่ขง่ และสถาบัน
อืน่ ๆ ทีม่กีารด าเนนิงานทีค่ลา้ยคลงึกัน (*) 

 

ข. ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการท างาน  
 

(1) ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ  ระดบัปัจจุบันและแนวโนม้ของ   
ตวัวดัหรอืตวับง่ชีท้ีส่ าคัญ ของผลการด าเนนิการดา้นปฏบิัตกิารของกระบวนการท างาน
และกระบวนการสนบัสนุนทีส่ าคญั ทัง้นี้ ใหร้วมถงึผลลัพธ์ดา้นผลติภาพ รอบเวลา
ท างาน และตวัวดัอืน่ ๆ ดา้นประสทิธผิล ประสทิธภิาพ และนวตักรรมของกระบวนการ 
 

(2) การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน  ระดบัปัจจุบันและแนวโนม้ของตวัวดัหรอื        
ตวับง่ชีท้ีส่ าคัญดา้นประสทิธผิล ของการเตรียมพรอ้มของสถาบันเพื่อรับมอืกับภัยพบิัต ิ
และภาวะฉุกเฉนิ 

 

ค. ผลลพัธด์า้นการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 
 

ผลลพัธข์องตวัวดัหรอืตวับง่ชีท้ีส่ าคัญของผลการด าเนนิการดา้นหว่งโซอ่ปุทาน รวมทัง้
ผลลัพธท์ีช่ว่ยสง่เสรมิใหผ้ลการด าเนนิการของสถาบันดขี ึน้ 

 
 

ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  
ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81    
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หมายเหต ุ
 

7.1 ผลลัพธค์วรใหส้ารสนเทศส าคัญเพือ่การวเิคราะหแ์ละการทบทวนผลการด าเนนิการของ
สถาบัน (หัวขอ้ 4.1) แสดงใหเ้ห็นถงึการใชค้วามรูข้องสถาบัน (หัวขอ้ 4.2) และปทูางไปสู่

ผลลัพธด์า้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียน (หัวขอ้ 7.2) และดา้นงบประมาณ ดา้นการเงนิและตลาด     
(หัวขอ้ 7.5) ไมม่กีารเกีย่วเนื่องโดยตรง (หนึง่ตอ่หนึง่) ระหวา่งหัวขอ้ของผลลัพธแ์ละหมวด     
1–6 ควรพจิารณาผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ โดยผลที่เกดิกับผลลัพธ์ในแต่ละหัวขอ้มาจาก
กระบวนการทีด่ าเนนิการในหมวดตา่ง ๆ มากกวา่หนึง่หมวด 
 

7.1ก ผลลัพธด์า้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและดา้นกระบวนการ ควรเกีย่วเนื่องกับความตอ้งการ
และความคาดหวังที่ส าคัญของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ตามทีร่ะบุไวใ้น P.1ข(2) ซึง่เป็น
สารสนเทศทีไ่ดจ้ากการรวบรวมผา่นกระบวนการในหัวขอ้ 3.1 และ  3.2 ตัววัดหรอืตัวบง่ชีต้า่ง ๆ
ควรพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอื่นดังตัวอย่างที่ใหไ้วใ้น    
หมายเหตขุอ้ P.1ข(2) และ 3.2ก 
 

7.1ก ตัววัดผลการด าเนนิการดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนหรอืดา้นหลักสตูรและบรกิาร อาจถูก
บังคับดว้ยกฎหมาย นโยบายและแหลง่ทนุ ตัววดักลุม่ดังกลา่วควรรายงานไวใ้นหัวขอ้นี้ 
 

7.1ข ผลลัพธค์วรพจิารณาขอ้ก าหนดหลักของการปฏบิัตกิารตามทีร่ะบไุวใ้นโครงร่างองคก์าร
และในหัวขอ้ 6.1 และ 6.2 
 

7.1ข ตัววดัและตัวบง่ชีท้ีเ่หมาะสมของประสทิธผิลกระบวนการ อาจรวมเรือ่งดังตอ่ไปนี้ ผลการ
ตรวจตดิตาม จ านวนและผลลัพธข์องนวตักรรมของหลักสตูร บรกิาร และระบบงาน ผลลัพธจ์าก
การปรับปรงุภาระงานภายในและการจัดชัน้งานใหง้า่ยขึน้ การลดของเสยี การปรับเปลีย่นสดัสว่น
การบังคับบัญชา การรายงานอบุัตกิารของการบรหิารความปลอดภัยและอาชวีอนามัย ระยะเวลา
รวมพลในการซอ้มฉุกเฉนิ และผลลัพธข์องการซอ้มยา้ยทีท่ างานหรอืซอ้มแผนฉุกเฉนิ 
 

7.1ค ตัววัดและตัวบง่ชีท้ีเ่หมาะสมของผลการด าเนนิการของหว่งโซอุ่ปทาน อาจรวมถงึการ
ตรวจตดิตามผูส้่งมอบและคู่ความร่วมมือ การส่งมอบแบบทันเวลาพอดี และการยอมรับได ้
ส าหรับหลักสตูร บรกิาร และกระบวนการทีด่ าเนนิการภายนอก 
 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
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7.2 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้ลูกคา้  :  ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้ลูกคา้เป็น  
อยา่งไร  (85 คะแนน) 

 

ใหส้รุปผลลพัธท์ ีส่ าคญัของการมุ่งเนน้ผูเ้รยีนและลูกคา้กลุ่มอืน่ของสถาบนั รวมท ัง้
ความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจ  ความผูกพนั  โดยจ าแนกผลลพัธต์ามหลกัสตูร และ
บรกิาร  และตามกลุม่/ประเภทผูเ้รยีน กลุม่ลูกคา้อืน่ และสว่นตลาด (*)  รวมท ัง้แสดง
ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสม 
 

จากขอ้มูลที่ไดจ้ากตัววัดหรอืตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญที่เกีย่วขอ้ง ใหแ้สดงขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อ
ตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

ก.  ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ 
 

(1) ความพงึพอใจของผูเ้รยีนและลูกคา้กลุม่อ ืน่ ผลลัพธป์ัจจุบนัและแนวโนม้ดา้น
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่เป็นอย่างไร        
ใหเ้ปรยีบเทยีบผลลพัธข์องสถาบันกับระดับความพงึพอใจของผูเ้รยีน และลกูคา้กลุม่
อืน่ของคูแ่ขง่ และสถาบันอืน่ทีจั่ดหลกัสตูรและบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกัน 

 

(2) ความผกูพนัของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ ผลลัพธป์จัจบุนัและแนวโนม้ดา้นความ
ผูกพนัของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ ซึง่รวมถงึผลลัพธ์การสรา้งความสัมพันธ์กับ
ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่เป็นอยา่งไร ใหเ้ปรยีบเทยีบผลลพัธต์ลอดชว่งเวลาทีผู่เ้รยีน
และลกูคา้กลุม่อ ืน่มคีวามสมัพันธก์ับสถาบัน (*) 

 
ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  

ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81 
        

 
หมายเหต ุ
 

7.2 ผลลัพธด์า้นความพงึพอใจ  ความไมพ่งึพอใจ  ความผกูพันและการสรา้งความสัมพันธข์อง
ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ ทีร่ายงานไวใ้นหัวขอ้นี้ควรสัมพันธก์ับกลุม่/ประเภทผูเ้รยีน กลุม่ลกูคา้ 
และส่วนตลาดที่ระบุไวใ้นโครงร่างองคก์าร [ขอ้1ข(2)] และในหมวด3 และควรสัมพันธก์ับ
วธิกีารรับฟังเสยีงลกูคา้และวธิกีารประเมนิและขอ้มลูตา่ง ๆ ทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหัวขอ้ 3.1 
 

7.2ก(1) ตัววัดและตัวบง่ชีด้า้นความพงึพอใจทีม่ตี่อหลักสตูรและบรกิาร เมือ่เปรยีบเทยีบกับ
ความพงึพอใจของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ทีม่ตีอ่คูแ่ขง่และองคก์ารอืน่ ๆ ทีส่ามารถเทยีบกันได ้
อาจรวมถงึขอ้มูลและสารสนเทศจากผูเ้รยีน ลูกคา้กลุ่มอืน่ ลูกคา้ของคูแ่ขง่ และองคก์ารอสิระ
อืน่ ๆ 
 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
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7.3  ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร : ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร  
ของสถาบนัมอีะไรบา้ง (70 คะแนน) 

ใหส้รุปผลลพัธด์า้นการมุ่งเนน้บุคลากรทีส่ าคญั รวมถงึผลลพัธด์า้นสภาพแวดลอ้ม     
ในการท างาน และความผูกพนัของบุคลากร โดยแสดงผลลพัธจ์ าแนกตามความ
หลากหลาย และตามกลุม่และประเภทของบคุลากร  (*)  รวมถงึขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ  
(*) 
 

ใหแ้สดงขอ้มลูและสารสนเทศเพือ่ตอบค าถามตอ่ไปนี้ 
 

ก.  ผลลพัธด์า้นบคุลากร  
 

(1) ดา้นอตัราก าลงัและขดีความสามารถของบคุลากร  ผลลัพธด์า้นอตัราก าลงัและ
ขดีความสามารถ  รวมถงึจ านวนของบคุลากร และทักษะทีเ่หมาะสม 
 

(2) ดา้นบรรยากาศการท างาน ผลลัพธด์า้นบรรยากาศการท างาน รวมถงึ สขุอนามัย 
ความปลอดภัย  การรักษาความปลอดภัยของสถานทีท่ างาน  รวมทัง้การใหบ้รกิาร
และสทิธปิระโยชนข์องบคุลากร (*)   

 

(3) ดา้นความผกูพนัของบคุลากร  ผลลัพธด์า้นความผกูพนัของบคุลากร และความ
พงึพอใจของบคุลากร 

 

(4)  ดา้นการพฒันาบคุลากร  ผลลัพธด์า้นการพัฒนาบคุลากร และผูน้ า 
 

ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  
ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81        

 
 

หมายเหต ุ

7.3   ผลลัพธท์ีร่ายงานในหัวขอ้นี้ ควรจะเกีย่วเนื่องกับกระบวนการทีร่ายงานไวใ้นหมวด 5  
และควรตอบสนองต่อขอ้ก าหนดของกระบวนการปฏิบัต ิงานที่ส าคัญ ตามที่อธิบายไวใ้น    

หมวด 6 และตอ่แผนปฏบิัตกิารและแผนดา้นทรัพยากรบคุคล ตามทีต่อบไวใ้นหัวขอ้ 2.2  

7.3  ส าหรับสถาบันทีต่อ้งใชอ้าสาสมัคร ควรรายงานผลลัพธข์องกลุม่บคุลากรทีเ่ป็นอาสาสมัคร

ดว้ย  (*)   

7.3ก(3)  ในการตอบควรรวมถงึตัววดัและตัวบง่ชีต้ามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นหัวขอ้ 5.2 ข.(1) 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
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7.4  ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและธรรมาภบิาล : ผลลพัธด์า้นภาวะผูน้ า
ของผูน้ าระดบัสงู และธรรมาภบิาลมอีะไรบา้ง (80  คะแนน)  

  
ใหส้รุปผลลพัธท์ ีส่ าคญัดา้นภาวะผูน้ าของผูน้ าระดบัสงู และธรรมาภบิาล รวมท ัง้ ความ
รบัผดิชอบดา้นการเงนิ การปฏบิตัติามกฎหมาย การประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม/
พฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  และการสนบัสนุนชุมชนทีส่ าคญั 
รวมท ัง้การบรรลเุป้าหมายเชงิกลยทุธ ์ ใหแ้สดงผลลพัธโ์ดยจ าแนกตามหนว่ยงาน  (*)  
ท ัง้นีใ้หแ้สดงขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสมดว้ย 
 

จากขอ้มูลที่ไดจ้ากตัววัดหรอืตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญที่เกีย่วขอ้ง ใหแ้สดงขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อ
ตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

ก.  ผลลพัธด์า้นการน าองคก์าร ธรรมาภบิาล และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
 

(1) การน าองคก์าร  ผลลพัธปั์จจุบันและแนวโนม้ส าหรับตวัวดัและตวับง่ชีท้ ีส่ าคญัที่
แสดงถงึการที่ผูน้ าสือ่สารและสรา้งความผูกพันกับบคุลากร ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่
อ ืน่ เพื่อน าวสิยัทศันแ์ละคา่นยิมไปสู่การปฏบิัต ิสนับสนุนใหเ้กดิการสือ่สารแบบ  
สองทาง และมุง่เนน้การปฏบิัต ิ

 

(2) ธรรมาภบิาล  ผลลพัธปั์จจุบันและแนวโนม้ของผลลัพธด์า้นธรรมาภบิาล  และ
ความรับผดิชอบดา้นการเงนิทัง้ภายในและภายนอก  (*) 

 

(3) กฎหมาย ขอ้บงัคบัและการรบัรองมาตรฐาน ผลลพัธด์า้นการปฏบิัตติามและ    
ท าใหด้กีวา่ระเบยีบขอ้บังคับ กฎหมาย และการรับรองมาตรฐาน  

 

(4) จรยิธรรม ผลลพัธด์า้นการประพฤตปิฏบิัตอิยา่งมจีรยิธรรม ความเชือ่มั่นของผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีทีม่ตี่อผูน้ าระดับสงูและต่อระบบธรรมาภบิาลของสถาบัน รวมทัง้ผลลัพธ์
ดา้นพฤตกิรรมทีข่ดัตอ่จรยิธรรม 

 

(5)  สงัคม การบรรลุผลลพัธด์า้นความรับผดิชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่
ส าคัญของสถาบัน 

 
 

ข. ผลลพัธด์า้นการน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ
 

ผลลพัธข์องความส าเร็จตามกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารของสถาบัน รวมถงึความกลา้เสีย่ง
ดว้ยปญัญา การสรา้งและพัฒนาสมรรถนะหลกัของสถาบันใหม้คีวามแข็งแกรง่ขึน้ 

 

ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  
ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81    
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หมายเหต ุ
 

7.4ก(1) ค าตอบควรเกีย่วเนือ่ง/เชือ่มโยงกับกระบวนการสือ่สารทีร่ะบไุวใ้นหมวด 1.1 
 

7.4ก(2) ค าตอบอาจรวมถงึประเด็นตา่ง ๆ ในรายงานทางการเงนิและความเสีย่ง ค าแนะน าที่
ส าคัญ ๆ ของผูต้รวจสอบภายในและภายนอก และการตอบสนองของผูบ้รหิารในเรือ่งดังกลา่ว 

 

7.4ก(3) ผลลัพธด์า้นการปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับ และการรับรองมาตรฐาน     
ควรเชือ่มโยงกับกระบวนการทีร่ะบไุวใ้น 1.2ข. ผลลัพธด์า้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยของ
บคุลากร (ตัวอยา่งเชน่ การรายงาน การเกดิอุบัตเิหตุในงาน) ควรรายงานไวใ้นหัวขอ้ 7.1ข(1) 
และ 7.3ก(2) 
 

7.4ก(4) ตัวอยา่งตัววัดของประพฤตปิฏบิัตอิยา่งมจีรยิธรรม  และความเชือ่มั่นของผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี ใหด้หูมายเหตสุ าหรับขอ้ 1.2ข(2) 

 

7.6ก(5) ค าตอบควรเชือ่มโยงกับความรับผดิชอบต่อสังคม ตามทีร่ะบไุวใ้น 1.2 ข.(1) และ 
1.2 ค.(1) รวมถงึการสนับสนุนชมุชนทีส่ าคัญของสถาบัน ตามทีร่ะบไุวใ้น 1.2 ค.(2) ตัววัดการ
สนับสนุนใหเ้กิดความผาสุกของสังคม อาจรวมถึงการประหยัดพลังงาน การใชพ้ลังงาน
หมนุเวยีน การหมนุเวยีนน ้ากลับมาใชใ้หม ่  การลด carbon footprint การลดของเสยีและ
น ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์และทางเลอืกอืน่ส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากร (เชน่ เพิม่การประชมุ
ทางไกลแบบภาพและเสยีง) 

 

7.4ข ตัววัดหรอืตัวบ่งชีแ้สดงถงึความส าเร็จตามแผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิัตกิาร ควรมคีวาม
เชือ่มโยงกับวัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธแ์ละเป้าประสงคท์ีท่ีร่ะบุไวใ้น 2.1ข(1) และตัววัดผลการ
ด าเนนิการและผลทีค่าดการณ์ไวข้องแผนปฏบิัตกิารทีร่ะบไุวใ้น 2.2ก(5) และ 2.2ข ตามล าดับ 
 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
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7.5  ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และตลาด :  ผลลพัธก์ารด าเนนิการ
ด้านงบประมาณ การเง ิน และตลาดของ สถาบนัเป็นอย่างไร         
(80  คะแนน) 

 

ใหส้รุปผลลพัธก์ารด าเนนิการดา้นงบประมาณ การเงนิ และตลาดทีส่ าคญัของสถาบนั 
โดยจ าแนกตามประเภทของตลาด หรอืจ าแนกตามประเภทผูเ้รยีนและลูกคา้กลุม่อ ืน่ 
(*) รวมท ัง้แสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสม 
 

ใหแ้สดงขอ้มลูสารสนเทศเพือ่ตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

ก.  ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และตลาด 
 

(1) ผลการด าเนนิการดา้นงบประมาณและการเงนิ  ระดบัปจัจบุนัและแนวโนม้ของ 
ตวัวดัหรอืตวับ่งชี้ท ีส่ าคญัของผลการด าเนนิการดา้นงบประมาณและการเงิน 
รวมถึงตวัวดัรวมของการควบคุมค่าใชจ้่าย ความมั่นคงทางการเงิน (Financial 
Viability) หรอืผลการด าเนนิการดา้นงบประมาณ (Budgetary Performance) (*) 
 

(2) ผลการด าเนนิการดา้นตลาด  ระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดัหรอืตวับง่ชี ้   
ทีส่ าคัญของผลการด าเนนิการดา้นตลาด รวมถงึสว่นแบง่ตลาดหรอืต าแหน่งในตลาด    
การเตบิโตของตลาดและสว่นแบง่ตลาด และการเจาะตลาดใหม ่(*) 

 
ค าศพัทท์ีส่ าคญัตา่ง ๆ เขยีนเป็น อกัษรตัวหนา  

ซึง่สามารถดคูวามหมายของค าศพัทส์ าคญัไดใ้นอภธิานศพัท ์หนา้ 64-81    
     

 
หมายเหต ุ
 

7.5ก(1)   ตัววัดอาจรวมสภาพคล่อง เงินสดย่อยรายวนั ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ กระแสเงินสด การจัด
อันดับพันธบัตร คา่ใชจ้่ายของการเรยีนการสอนและการบรหิารท่ัวไปตอ่หัวผูเ้รยีนหรอืเป็นรอ้ย
ละของค่าใชจ้่ายทัง้หมด เงนิทุนส ารอง และกองทุน ระดับค่าเล่าเรยีนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
คา่ใชจ้่ายต่อหน่วยกติ จ านวนทุนการศกึษาตอ่ปี ตน้ทุนการด าเนนิการเมือ่เทยีบกับงบประมาณ 
รายจ่ายต่อหลักสตูรคดิเป็นรอ้ยละของงบประมาณ งบประมาณทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในแต่ละปี 
ทรัพยากรเพื่อการศกึษาซึง่ผันมาจากดา้นอื่น ๆ จ านวนทุนการศกึษาที่เพิ่มขึน้ ตัววัดตอ้ง
เกีย่วเนื่องกับตัววัดดา้นการเงนิทีส่ถาบันรายงานไวใ้นหัวขอ้ 4.1 ก.(1) และแนวทางการบรหิาร
การเงนิตามทีไ่ดร้ายงานไวใ้นหัวขอ้ 2.2 
 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้นี้ ไดท้ี่
(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm). 
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  ระบบการใหค้ะแนน (เพือ่การประเมนิระดบัพฒันาการ) 
การใหค้ะแนนค าตอบในแต่ละหัวขอ้ และการใหข้อ้มูลป้อนกลับแก่ผูส้มัครรับรางวัล       
จะขึน้อยูก่ับการประเมนิใน 2 มติ ิคอื กระบวนการ (หมวด 1-6) และ ผลลัพธ ์(หมวด 7) 

 

ในการประเมนิระดับพัฒนาการตามแนวทางทีต่อบไว ้ใหพ้จิารณาถงึสารสนเทศทีเ่ชือ่มโยงกับ
ขอ้ก าหนดของหัวขอ้และแนวทางการใหค้ะแนน (หนา้....-.......) ดังนี ้

 ปัจจัยหลักดา้นธรุกจิซึง่น าเสนอไวใ้นโครงรา่งองคก์าร 
 ระดับพัฒนาการของแนวทางต่าง ๆ ความครอบคลุมของการไปสู่การปฏิบัต ิ         

ความเขม้แข็งของกระบวนการเรียนรูแ้ละกระบวนการปรับปรุง รวมทัง้ของผลลัพธ์ที่
น าเสนอ 

 

มติกิารใหค้ะแนน 
 

กระบวนการ 
 

“กระบวนการ” หมายถงึ วธิกีารทีส่ถาบันใชแ้ละปรับปรุง เพือ่ตอบสนองขอ้ก าหนดของหัวขอ้
ตา่ง ๆ ในหมวด 1-6 ปัจจัยทัง้ 4 ทีใ่ชใ้นการประเมนิกระบวนการ ไดแ้ก ่A (Approach ) – 
แนวทาง  D (Deployment) – การถ่ายทอดเพือ่น าไปปฏบิัต ิ L (Learning) –  การเรยีนรู ้    
และ I  (Integration) – การบรูณาการ  การรายงานป้อนกลับตามแนวทาง EdPEx สะทอ้นถงึ
จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ การใหค้ะแนนหัวขอ้ในหมวด 1-6    
เป็นผลรวมซึง่มพีื้นฐานจากผลการด าเนินการโดยรวม โดยค านึงถงึปัจจัยทัง้ 4 ดา้นของ
กระบวนการ (ADLI) 
 

A (Approach ) – “แนวทาง”  หมายถงึ  

 วธิกีารทีใ่ชเ้พือ่ใหบ้รรลผุลตามกระบวนการ 
 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใชเ้พื่อตอบสนองขอ้ก าหนดของหัวขอ้ต่าง ๆ และ

สภาพแวดลอ้มการปฏบิัตกิารของสถาบัน 

 ความมปีระสทิธผิลของการใชว้ธิกีารเหลา่นัน้ 
 การที่แนวทางถูกน าไปใชซ้ ้าไดเ้พียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยขอ้มูลและ

สารสนเทศที ่เชือ่ถอืไดเ้พยีงใด (ซึง่หมายถงึ การด าเนนิการอยา่งเป็นระบบ) 
 

D (Deployment) – “การถา่ยทอดเพือ่น าไปปฏบิตั”ิ หมายถงึ  ความครอบคลุมและ  
ท่ัวถงึของ 

 การใชแ้นวทางเพือ่ตอบสนองขอ้ก าหนดของหัวขอ้ตา่ง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและส าคัญ
ตอ่สถาบัน 

 การใชแ้นวทางอยา่งคงเสน้คงวา 
 การใชแ้นวทางในทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

L (Learning) – “การเรยีนรู”้  หมายถงึ 

 การปรับปรงุแนวทางใหด้ขี ึน้ ผา่นวงรอบของการประเมนิและการปรับปรงุ 
 การกระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแนวทางอยา่งกา้วกระโดด ผา่นการสรา้งนวตักรรม 

 การแบ่งปันความรูท้ี่ไดจ้ากการปรับปรุงและการสรา้งนวัตกรรมกับหน่วยงานและ
กระบวนการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งภายในสถาบัน 
 

ใหด้จูาก “การดบัเพลงิสูน่วตักรรมป้องกนัอคัคภียั”  หนา้ที.่.......  ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึระดับ
พัฒนาการประกอบกับมติกิารใหค้ะแนน 
 
 



 

43 
 

I  (Integration) –  “การบรูณาการ”  หมายถงึ  ความครอบคลมุและท่ัวถงึของ 

 แนวทางทีใ่ชส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของสถาบัน ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงร่างองคก์าร
และขอ้ก าหนดของหัวขอ้ตา่ง ๆ ในหมวด 1 ถงึ หมวด 6  

 การใชต้ัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงที่ช่วยเสรมิซึง่กันและกันทัง้ระหว่าง
กระบวนการ และหน่วยงานตา่ง ๆ ของสถาบัน 

 การทีแ่ผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ ์การวเิคราะห ์การเรยีนรู ้และการปฏบิัตกิารมคีวาม
สอดคลอ้งกลมกลนืกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพือ่สนับสนุนเป้าประสงคร์ะดับ
สถาบัน 
 

ในการประเมนิใหค้ะแนนหัวขอ้หมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) พงึระลกึไวเ้สมอว่า แนวทาง   
การน าไปสู่การปฏบิัต ิ การเรียนรู ้และบูรณาการ มีความเชื่อมโยงกัน การอธบิายเกี่ยวกับ
แนวทางตอ้งระบุถงึการน าไปสูก่ารปฏบิัตทิีส่อดรับกับความตอ้งการเฉพาะของหัวขอ้และของ
สถาบัน เมือ่กระบวนการมพัีฒนาการมากขึน้ ค าอธบิายควรครอบคลุมถงึวัฏจักรของการเรยีนรู ้
(ไปจนถงึการสรา้งนวัตกรรม) ทัง้นี้ รวมถงึการบูรณาการกับกระบวนการ และหน่วยงานอืน่ ๆ   
(ใหด้ ู”ข ัน้ตอนสูก่ระบวนการทีม่กีารพฒันา”  หนา้ที.่.. ) 
 

ผลลพัธ ์
 

“ผลลพัธ”์  หมายถงึ  ผลผลติและผลลัพธข์องสถาบัน ในการบรรลตุามขอ้ก าหนดในหัวขอ้    
7.1 ถงึ 7.6 ปัจจัยทัง้ 4 ทีใ่ชใ้นการประเมนิผลลัพธ ์ไดแ้ก ่L (Level) – ระดับ  T (Trends) –  
แนวโนม้  C (Comparisons) –  การเปรยีบเทยีบ  และ I (Integration) – การบูรณาการ     
การใหค้ะแนนหัวขอ้ในหมวด 7 เป็นผลรวมซึ่งมีพื้นฐานจากผลการด าเนินการโดยรวม         
โดยค านงึถงึปัจจัยทัง้ 4 ดา้นของผลลัพธ ์
 

L (Level) –  “ระดบั”  หมายถงึ 

 ระดับของผลการด าเนินการในปัจจุบัน  โดยใชม้าตรการวัดที่สื่อถึงความหมาย             
ทีม่นัียส าคัญ 

 

T (Trends) –  “แนวโนม้”  หมายถงึ  

 อัตราของการปรับปรุงผลการด าเนินการ หรือผลการด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง       
(เชน่ ความลาดชนัของจดุทีแ่สดงขอ้มลูบนแกนของเวลา)  

 ความครอบคลมุของผลการด าเนนิการ (เชน่ ความครอบคลมุของการถ่ายทอดเพือ่น าไป
ปฏบิัต)ิ 

 

C (Comparisons) –  “การเปรยีบเทยีบ”  หมายถงึ 

 ผลการด าเนินการของสถาบันโดยเทียบกับขอ้มูลเชงิเปรียบเทียบที่เหมาะสม เช่น 
เปรยีบเทยีบกับคูแ่ขง่หรอืสถาบันทีค่ลา้ยคลงึกัน  

 ผลการด าเนนิการของสถาบันเมือ่เทยีบกับคา่เทยีบเคยีง หรอืกับองคก์ารชัน้น า  
 

คัดลอกของ TQA 184-185 
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ข ัน้ตอนการพฒันากระบวนการไปสูค่วามสมบรูณ์อยา่งเต็มที ่
สิง่ทีช่ว่ยในการประเมนิและใหค้ะแนนในหมวด 1- 6 

 
1)  ต ัง้รบัปญัหา  
(0-25%) 

 

 
 

 เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีลักษณะเป็น

กจิกรรมมากกว่าเป็นกระบวนการ และส่วนใหญ่จะตอบสนองความตอ้งการ
หรอืแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ขาดการก าหนดเป้าประสงคท์ีด่ ี

(2)  แนวทางเร ิม่เป็น
ระบบ 
(30-45%)  

  
 เป้าประสงคเ์ชงิกลยุทธแ์ละการปฏบิัตงิาน  สถาบันเพิง่เริม่ตน้ปฏบิัตงิานดว้ย

การใชก้ระบวนการทีส่ามารถท าซ ้าได ้มกีารประเมนิผล การปรับปรุง และเริม่มี

การประสานงานบา้งระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน        มีการ
ก าหนดกลยทุธแ์ละเป้าประสงคเ์ชงิปรมิาณ 

(3)  แนวทางสอดคลอ้ง
ไปในทศิทางเดยีวกนั   
(50-65%) 

 
 

 เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานมีลักษณะเป็น
กระบวนการทีส่ามารถท าซ ้าได ้และมกีารประเมนิผลอย่างสม ่าเสมอเพือ่การ

ปรับปรุง  โดยมกีารแบ่งปันความรูแ้ละการประสานงานระหว่างหน่วยงานตา่ง 
ๆ ภายในสถาบัน กระบวนการตอบสนองกลยุทธแ์ละเป้าประสงคท์ีส่ าคัญของ

สถาบนั 

(4)  แนวทางทีม่ ี
การบรูณาการ   
(70-100%) 

 

  
 เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีลักษณะเป็น

กระบวนการที่สามารถท าซ ้าได ้และมีการประเมินผลอย่างสม ่าเสมอเพื่อ

ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงและการปรับปรุง โดยความร่วมมอืกับหน่วยงาน

อืน่ทีไ่ดรั้บผลกระทบ ในการทีส่ถาบันมุ่งคน้หาความมปีระสทิธภิาพจนประสบ
ความส าเร็จทั่วทัง้องคก์ารได ้จะตอ้งมกีารวเิคราะห ์การสรา้งนวัตกรรม การ

แบง่ปันสารสนเทศ และการแลกเปลีย่นเรียนรู ้มกีารใชก้ระบวนการและตัววัด
ในการตดิตามความกา้วหนา้ของเป้าประสงคเ์ชงิกลยุทธแ์ละเป้าประสงคข์อง

การปฏบิตักิารทีส่ าคญั 
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I  (Integration) –  “การบรูณาการ”  หมายถงึ  ความครอบคลมุและท่ัวถงึของ 

 ตัววัดต่าง ๆ (จ าแนกประเภท) ดา้นลูกคา้ หลักสูตรและบริการ ตลาด กระบวนการ     
และแผนปฏบิัตกิาร ที่ระบุไวใ้นโครงร่างองคก์ารและหัวขอ้ที่อยู่ในหมวดกระบวนการ   
(ในหมวด 1 ถงึ หมวด 6 ) 

 ผลลัพธร์วมถงึตัวชีว้ดัทีเ่ชือ่ถอืได ้ส าหรับผลการด าเนนิการทีเ่ชือ่ถอืได ้
 ผลลัพธม์คีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน

เป้าประสงคร์ะดับสถาบัน 
 

ในการประเมนิใหค้ะแนนหัวขอ้หมวดผลลัพธ์ ควรดูขอ้มูลผลการด าเนนิการที่มรีะดับแนวโนม้ 
การเปรียบเทียบที่เหมาะสมส าหรับตัววัดและตัวชีว้ัดที่ส าคัญ ตลอดจนดูความเชือ่มโยงกับ  
ความตอ้งการหลัก ๆ ของสถาบันดว้ย นอกจากนีย้ังควรแสดงขอ้มลูใหค้รอบคลมุถงึผลลัพธข์อง
การด าเนินการทัง้หมด ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึผลของการถ่ายทอดไปสู่การปฏบิัตอิย่างท่ัวถงึ    
และผลการเรียนรูร้ะดับองค์การ หากกระบวนการปรับปรุงไดถู้กน าไปถ่ายทอดและเผยแพร่  
อยา่งกวา้งขวางแลว้ ผลลัพธท์ีด่น่ีาจะตอ้งเกดิขึน้   
 

“ความส าคญั” องคป์ระกอบส าคญัในการประเมนิ 
 

องคป์ระกอบส าคัญในการประเมนิและใหข้อ้มลูป้อนกลับตามเกณฑ ์EdPEx คอื ตอ้งพจิารณาวา่
กระบวนการและผลลัพธท์ีร่ายงานไวม้คีวามส าคัญต่อปัจจัยหลักดา้นธุรกจิของสถาบันหรอืไม ่ 
สถาบันควรระบเุรือ่งทีเ่ห็นวา่ ส าคัญทีส่ดุไวใ้นโครงร่างองคก์ารและหัวขอ้ตา่ง ๆ เชน่ 2.1, 2.2, 
3.2, 5.1 5.2 และ 6.1 โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องความตอ้งการที่ส าคัญของลูกคา้ 
สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขัน ความตอ้งการของบุคลากร วัตถุประสงค ์ เชงิกลยุทธท์ีส่ าคัญ 
และแผนปฏบิัตกิาร 
 

การใหค้ะแนนในแตล่ะหวัขอ้  
ควรยดึแนวทางดังตอ่ไปนี้ 
 

   ค าตอบของแตล่ะหัวขอ้ ควรอธบิายประเด็นพจิารณาทัง้หมด และควรสะทอ้นสิง่ทีส่ าคัญ   

ตอ่สถาบัน 

   การใหค้ะแนนในแตล่ะหัวขอ้ กอ่นอืน่ใหก้ าหนดวา่  
 

ช่วงคะแนนใดอธบิายระดบัความส าเร็จของสถาบนัไดใ้กลเ้คยีงทีสุ่ด (เช่น รอ้ยละ 50 
ถงึ 65) ค าตอบในรายงานการประเมนิตนเองของสถาบัน อาจยังมคีวามไมส่มบรูณ์ในบางปัจจัย
ทีใ่ชใ้นการตรวจประเมนิในหมวด 1-6  (ADLI) หรอืในหมวด 7 (LeTCI) ก็ได ้การประเมนิระดับ
ความส าเร็จของสถาบัน เป็นการประเมนิภาพรวมของปัจจัยทัง้ 4 ของกระบวนการ หรือปัจจัย  
ทัง้ 4 ของผลลัพธ ์ โดยไม่เป็นการแจงนับหรือการเฉลีย่ผลของการตรวจประเมนิทีละปัจจัย    
เมือ่ก าหนดช่วงคะแนนแลว้ การตัดสนิใจวา่จะใหค้ะแนนจรงิเท่าไร ตอ้งประเมนิวา่ค าตอบใน
หัวขอ้นัน้ ๆ ใกลเ้คยีงกับเนือ้หาทีอ่ธบิายในชว่งคะแนนทีส่งูขึน้ไปหรอืต า่ลงเพยีงใด 
 

Read  the next higher and the next lower scoring ranges. 
Assign a score(e.g.,55%) with in the chosen range by evaluating whether the item 
response is closer to the statements in the next higher or the next lower scoring 
range.  As you assign scores, keep in mind these description of the midpoint of the 
scoring continuum 
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หวัขอ้ทีอ่ยูใ่นหมวด 1-6  ทีไ่ดค้ะแนนรอ้ยละ 50 แสดงวา่มแีนวทางทีต่อบสนองขอ้ก าหนด
โดยรวมของหัวขอ้นัน้ มกีารถ่ายทอดเพือ่น าไปปฏบิัตอิย่างคงเสน้คงวาในหน่วยงานสว่นใหญ ่
และไดผ้่านรอบของการปรับปรุงและการเรยีนรูม้าบา้งแลว้ รวมทัง้ตอบสนองความตอ้งการที่
ส าคัญของสถาบัน หากจะใหไ้ดรั้บคะแนนสูงขึน้ตอ้งมีการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิัตอิย่าง
ครอบคลมุมากขึน้ มกีารเรยีนรูข้องสถาบันอยา่งมนัียส าคัญ/ชดัเจน และมกีารบรูณาการมากขึน้ 
 

หวัขอ้ทีอ่ยูใ่นหมวด 7  ทีไ่ดค้ะแนนรอ้ยละ 50 แสดงวา่ มผีลการด าเนนิการในระดับทีด่อียา่ง
ชดัเจน มแีนวโนม้ทีด่ ีพรอ้มดว้ยขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสม ในผลลัพธเ์กอืบทกุหัวขอ้ทีม่ี
ความส าคัญต่อสถาบันหรือต่อพันธกจิ หากจะใหไ้ดรั้บคะแนนสูงขึน้ตอ้งมอีัตราการปรับปรุง 
และ/หรอืระดับของผลการด าเนนิการทีด่ขี ึน้ มผีลการด าเนนิการเชงิเปรยีบเทยีบทีด่ขี ึน้ รวมทัง้  
มคีวามครอบคลุม และมกีารบูรณาการกับความตอ้งการของสถาบัน หรือพันธกจิของสถาบัน  
มากขึน้ 
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แนวทางการใหค้ะแนน ส าหรบัหมวด 1-6 
 

คะแนน ค าอธบิาย 

0% หรอื 5% 
 

A  ไมม่แีนวทางอยา่งเป็นระบบใหเ้ห็น มสีารสนเทศเพยีงผวิเผนิ  
D  ไมม่กีารน าแนวทางไปถา่ยทอดเพือ่น าไปปฏบิตั ิหรอืมเีพยีงเล็กนอ้ย  

L  ไมแ่สดงใหเ้ห็นวา่มแีนวคดิในการปรับปรุง มกีารปรับปรุงเมือ่เกดิปัญหา  

I   ไมแ่สดงใหเ้ห็นวา่มคีวามสอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนัในระดับสถาบนั   
     แตล่ะสว่นหรอืหน่วยงานด าเนนิการอยา่งเอกเทศ 

 

10%, 15%, 

20% หรอื25% 
 

A  แสดงใหเ้ห็นวา่เริม่มแีนวทางอยา่งเป็นระบบทีต่อบสนองตอ่ขอ้ก าหนดพืน้ฐานของหัวขอ้  
D  การน าแนวทางไปถา่ยทอดเพือ่น าไปปฏบิตัเิพยีงอยูใ่นขัน้เริม่ตน้ในเกอืบทกุสว่นหรอื 

    หน่วยงานซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การบรรลขุอ้ก าหนดพืน้ฐานของหัวขอ้นัน้  
L  แสดงใหเ้ห็นวา่เริม่มกีารเปลีย่นแปลงจากการตัง้รับปัญหามาเป็นแนวคดิในการปรับปรุง 

     แบบพืน้ ๆ 

I  มแีนวทางทีส่อดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนักบัสว่นหรอืหน่วยงานอืน่ โดยสว่นใหญเ่กดิ 
    จากการร่วมกนัแกปั้ญหา  

 

30%, 35%, 

40% หรอื 45% 

A  แสดงใหเ้ห็นวา่มแีนวทางอยา่งเป็นระบบ และมปีระสทิธผิลทีต่อบสนองตอ่ขอ้ก าหนด 

    พืน้ฐานของหัวขอ้  

D  มกีารน าแนวทางไปถา่ยทอดเพือ่น าไปปฏบิตั ิถงึแมว้า่บางสว่นหรอืบางหน่วยงานเพิง่อยู ่
    ในขัน้เริม่ตน้ 

L  แสดงใหเ้ห็นวา่เริม่มแีนวทางอยา่งเป็นระบบในการประเมนิ และปรับปรุงกระบวนการที ่
    ส าคญั  

I   แนวทางเริม่มคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพืน้ฐานของสถาบนั ตามทีร่ะบไุวใ้นโครง 

    ร่างองคก์ารและเกณฑห์มวดอืน่ ๆ 
 

50%, 55%, 
60% หรอื 65% 

 

A  แสดงใหเ้ห็นวา่มแีนวทางอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธผิลทีต่อบสนองตอ่ขอ้ก าหนด 
    โดยรวมของหัวขอ้  

D  มกีารน าแนวทางไปถา่ยทอดเพือ่น าไปปฏบิตัเิป็นอยา่งด ีถงึแมก้ารปฏบิตัอิาจแตกตา่ง 

    กนัในบางสว่นหรอืบางหน่วยงาน  
L  มกีระบวนการประเมนิและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใชข้อ้มลูจรงิ และเริม่มกีารเรยีนรูใ้น 

    ระดบัองคก์าร ซึง่รวมถงึการสรา้งนวตักรรมเพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ 
    กระบวนการทีส่ าคญั  

I   แนวทางมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการโดยรวมของสถาบนั ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงร่าง

องคก์ารและเกณฑห์มวดอืน่ ๆ 
 

70%, 75%, 

80% หรอื 85% 
 

A  แสดงใหเ้ห็นวา่มแีนวทางอยา่งเป็นระบบ และมปีระสทิธผิลทีต่อบสนองตอ่ขอ้ก าหนด 

    โดยรวมของหัวขอ้  
D  มกีารน าแนวทางไปถา่ยทอดเพือ่ไปปฏบิตัเิป็นอย่างดโีดยไมม่คีวามแตกตา่งของการ 

    ปฏบิตัอิยา่งมนัียส าคญั  
L  มกีระบวนการประเมนิและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใชข้อ้มลูจรงิ และเริม่มกีารเรยีนรูใ้น 

    ระดบัองคก์าร ซึง่รวมถงึการสรา้งนวตักรรม เป็นเครือ่งมอืส าคญัในการจัดการ มหีลกัฐาน 
    ชดัเจนของการพัฒนาอนัเป็นผลเนือ่งมาจากการวเิคราะห ์และการเรยีนรูร้ะดบัองคก์าร  

I   แนวทางมบีรูณาการกบัความตอ้งการของสถาบนั ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ตามทีร่ะบไุว ้

    ในโครงร่างองคก์ารและเกณฑห์มวดอืน่ ๆ  
 

90%, 95%  

หรอื 100% 
 

A  แสดงใหเ้ห็นวา่มแีนวทางอยา่งเป็นระบบ และมปีระสทิธผิลทีต่อบสนองตอ่ขอ้ก าหนด 

    โดยรวมของหัวขอ้อยา่งสมบรูณ์  
D  มกีารน าแนวทางไปถา่ยทอดเพือ่น าไปปฏบิตัอิยา่งสมบรูณ์โดยไมม่จีุดออ่นหรอืความ 

     แตกตา่งทีส่ าคญัระหวา่งสว่นหรอืหน่วยงาน  
L   มกีระบวนการประเมนิและปรับปรุงอยา่งเป็นระบบโดยใชข้อ้มลูจรงิและมกีารเรยีนรูใ้น 

ระดับองคก์ารผ่านการสรา้งนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญทีใ่ชท้ั่วทัง้องคก์ารในการ
จัดการ  มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่วทัง้องค์การ อันเป็นผล

เนือ่งมาจากการวเิคราะหแ์ละแบง่ปัน  

I   แนวทางมบีรูณาการอยา่งสมบรูณ์กับความตอ้งการของสถาบันทัง้ในปัจจุบันและอนาคต 
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คะแนน ค าอธบิาย 

ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงร่างองคก์ารและเกณฑห์มวดอืน่ ๆ 

แนวทางการใหค้ะแนน ส าหรบัหมวด 7 
 

คะแนน ค าอธบิาย 

0% หรอื 5% 
 

Le  ไมม่กีารรายงานผลการด าเนนิการของสถาบนั และ/ หรอืมผีลลพัธท์ีไ่มด่ใีนเรือ่งที ่
รายงานไว ้

T   ไมม่กีารรายงานขอ้มลูทีแ่สดงแนวโนม้ หรอืมขีอ้มลูทีแ่สดงแนวโนม้ในทางลบ 

C   ไมม่กีารรายงานสารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบ 
I   ไมม่กีารรายงานผลลพัธใ์นเรือ่งทีม่คีวามส าคัญตอ่การบรรลพัุนธกจิของสถาบนั  

 

10%, 15%, 

20% หรอื25% 
 

Le  มกีารรายงานผลการด าเนนิการของสถาบนัเพยีงบางเรือ่งทีส่ าคญัตอ่สถาบนั ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ก าหนดของหัวขอ้ และเริม่มรีะดบัผลการด าเนนิการทีด่ใีนบางเรือ่ง 

T   มกีารรายงานแนวโนม้ของขอ้มลูบางเรือ่ง บางเรือ่งแสดงแนวโนม้ในทางลบ 
C   แทบไมม่ ีหรอืไมม่กีารรายงานสารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบ  

I    มกีารรายงานผลลพัธเ์พยีงบางเรือ่งทีม่คีวามส าคญัตอ่การบรรลพัุนธกจิของสถาบนั  
 

30%, 35%, 

40% หรอื 45% 

Le  มกีารรายงานถงึระดบัผลการด าเนนิการทีด่ใีนบางเรือ่งทีส่ าคญัตอ่สถาบนั ตามทีร่ะบไุว ้ 

ในขอ้ก าหนดของหัวขอ้ 
T   มกีารรายงานแนวโนม้ของขอ้มลูบางเรือ่ง  และขอ้มลูสว่นใหญท่ีแ่สดงนัน้มแีนวโนม้ทีด่ ี 

C   เริม่มสีารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบ  

I   มกีารรายงานผลลพัธใ์นหลายเรือ่งทีม่คีวามส าคญัตอ่การบรรลพัุนธกจิของสถาบนั 
 

50%, 55%, 

60% หรอื 65% 
 

Le  มกีารรายงานถงึระดบัผลการด าเนนิการทีด่ใีนเกอืบทกุเรือ่งทีม่คีวามส าคญัตอ่สถาบนั 

ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของหัวขอ้ 
T   แสดงถงึแนวโนม้ทีด่อียา่งชดัเจนในเรือ่งตา่ง ๆ ทีม่คีวามส าคัญตอ่การบรรลพัุนธกจิของ

สถาบนั 
C   ผลการด าเนนิการในปัจจบุันในบางเรือ่งด ีเมือ่เทยีบกบัตวัเปรยีบเทยีบ และ/หรอืระดับ

เทยีบเคยีง  
I   มกีารรายงานผลการด าเนนิการของสถาบนัในขอ้ก าหนดทีส่ าคัญเป็นสว่นใหญเ่กีย่วกับ

ผูเ้รยีน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตลาด และกระบวนการ 

 

70%, 75%, 

80% หรอื 85% 

 

Le  มกีารรายงานผลการด าเนนิการทีด่ถีงึดเีลศิในเรือ่งทีม่คีวามส าคญัตอ่ขอ้ก าหนดของ

หัวขอ้เป็นสว่นใหญ ่

T   สามารถรักษาแนวโนม้ทีด่อียา่งตอ่เนือ่งในเรือ่งส าคญัทกุเรือ่งทีจ่ะบรรลพัุนธกจิของ
สถาบนั 

C   มกีารเปรยีบเทยีบแนวโนม้และระดับผลการด าเนนิการในปัจจุบนัเป็นจ านวนมากหรอื 
สว่นมากกบัตัวเปรยีบเทยีบ และ/หรอืระดบัเทยีบเคยีง รวมทัง้แสดงถงึความเป็นผูน้ าใน

เรือ่งตา่ง ๆ และมผีลการด าเนนิการทีด่มีาก 
I   มกีารรายงานผลการด าเนนิการของสถาบนัในขอ้ก าหนดทีส่ าคัญเป็นสว่นใหญเ่กีย่วกับ

ผูเ้รยีน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏบิตักิาร   

 

90%, 95%  

หรอื 100% 

 

Le  มกีารรายงานผลการด าเนนิการทีด่เีลศิในเรือ่งทีม่คีวามส าคญัตอ่ขอ้ก าหนดของหัวขอ้

เป็นสว่นใหญ่ 

T   สามารถรักษาแนวโนม้ทีด่ไีวไ้ดอ้ย่างตอ่เนื่องในเรือ่งส าคัญทกุเรือ่งทีจ่ะบรรลพัุนธกจิ
ของสถาบนั 

C   แสดงถงึความเป็นผูน้ าในวงการศกึษาและเป็นระดบัเทยีบเคยีงใหส้ถาบนัอืน่ในหลาย
เรือ่ง 

I   มกีารรายงานผลการด าเนนิการของสถาบนัในขอ้ก าหนดทีส่ าคัญทัง้หมด  ทีเ่กีย่วกบั 
ผูเ้รยีน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏบิตักิาร   
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  แนวทางการตอบเกณฑ ์EdPEx 
 

แนวทางต่อไปนี้จะชว่ยใหส้ถาบัน สามารถตอบขอ้ก าหนดทัง้ 17 หัวขอ้ในเกณฑ์ได ้
อย่างมีประสทิธิผลที่สุด ใหดู้ระบบการใหค้ะแนนรวมทั้งแนวทางการใหค้ะแนน        
(หนา้ …..) ซึง่อธบิายวธิกีารตรวจประเมนิค าตอบและตัดสนิผลส าเร็จของสถาบัน 

 

ข ัน้ตอนแรก 
 

1. เรยีนรูเ้ก ีย่วกบัเกณฑ ์
ใหท้ าความเขา้ใจอย่างถ่องแทก้ับเนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ซึง่ใหภ้าพทัง้หมดเกี่ยวกับเกณฑ์นี ้
ดังตอ่ไปนี ้: 

 เกณฑ ์ EdPEx  (ในหนา้……..  ) 
 ระบบการใหค้ะแนน (ในหนา้……. ) 

 อภธิานศัพท ์(ในหนา้ …….) 
 ค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัหมวดและหัวขอ้ตา่งๆ  (ในหนา้  ……) 

 

2. ท าความเขา้ใจวธิอีา่นและการตอบขอ้ก าหนดของหวัขอ้ตา่ง ๆ 
ใหท้บทวนโครงสรา้งของเกณฑ ์EdPEx  (ดรููปในหนา้ ….)  ซึง่แสดงถงึประเภทและสว่นตา่ง ๆ 
ของหัวขอ้ ความส าคัญของแต่ละสว่นของหัวขอ้  ควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกับขอ้ก าหนด  
ตา่ง ๆ ทีอ่ยูใ่นประเด็นทีค่วรพจิารณาและหมายเหตขุองแตล่ะหัวขอ้ 
 

ขอ้ก าหนดของหัวขอ้ในประเด็นที่ควรพจิารณาจะอยู่ในรูปแบบค าถาม ซึง่บางขอ้จะมหีลาย
ค าถาม ใหต้อบค าถามใหค้รบถว้นในทกุหัวขอ้ ทัง้นีเ้พราะสารสนเทศทีข่าดหายไปอาจแสดงให ้
เห็นว่าเป็นจุดอ่อนในระบบการจัดการผลการด าเนนิการของสถาบัน อย่างไรก็ตาม สถาบันไม่
จ าเป็นตอ้งตอบค าถามแต่ละขอ้แยกกัน ค าถามต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยชีแ้นะใหค้วามหมายของ
สารสนเทศทีต่อ้งตอบใหช้ัดเจนยิง่ข ึน้ สถาบันอาจรวมตอบค าถามต่าง ๆ ภายใตป้ระเด็นการ
พจิารณาเดยีวกันตามความเหมาะสม 
 

3. การทบทวนแนวทางการใหค้ะแนน 
ในการเตรยีมค าตอบของหัวขอ้ตา่ง ๆ สถาบันตอ้งพจิารณาทัง้เกณฑแ์ละแนวทางการใหค้ะแนน 
(หนา้ ….) ทัง้นีเ้พราะแนวทางการใหค้ะแนนนัน้นอกจากจะเสรมิขอ้ก าหนดในหัวขอ้กระบวนการ  
(หมวด 1-6) แลว้ ยังใหค้วามส าคัญกับระดับพัฒนาการของแนวทาง ความครอบคลุมของการ
น าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัต ิ  ขอบเขต(ความลึก)ของการเรียนรูแ้ละการบรูณาการกับ
องคป์ระกอบอืน่ ๆ ในระบบการจัดการผลการด าเนนิการของสถาบัน   
  
ในท านองเดียวกันเพื่อเสรมิขอ้ก าหนดในหัวขอ้ผลลัพธ์ (หมวด 7) แนวทางการใหค้ะแนน
ผลลัพธ์ยังเนน้ถงึระดับผลการด าเนินการในปัจจุบัน ความส าคัญของแนวโนม้ของผลลัพธ ์ 
ขอ้มูลเชงิเปรยีบเทยีบทีเ่กีย่วขอ้ง การบูรณาการกับองคป์ระกอบส าคัญในระบบการจัดการผล
การด าเนนิการของสถาบัน และความเขม้แข็งของการกระบวนการปรับปรงุ   
 

4. ท าความเขา้ใจกบัความหมายของค าส าคญั ๆ ทีใ่ชใ้นเกณฑ ์
ค าศัพท์หลายค าทีใ่ชใ้นเกณฑ ์อาจมคีวามหมายไม่ตรงกับความหมายทีใ่ชอ้ยู่ในสถาบันของ
ทา่น ค าศัพทท์ีพ่มิพเ์ป็นตัวหนาและเอนจะมคี าอธบิายขยายความไวใ้น ―อภธิานศัพท‖์  ในหนา้  
…….  การท าความเขา้ใจกับค าส าคัญเหล่านี้จะชว่ยใหท้่านสามารถประเมนิสถาบันตนเองได ้
อยา่งถกูตอ้ง และสือ่ใหผู้ป้ระเมนิเขา้ใจกระบวนการ และผลลัพธข์องท่านและเพือ่ใชใ้นการวาง
แผนการปรับปรงุ  
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5.  เร ิม่ตน้ดว้ยการจดัท าโครงรา่งองคก์าร 
โครงร่างองคก์าร (หนา้….) เป็นจุดเริม่ตน้ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ โครงร่างองคก์ารจะชว่ยใหทุ้กฝ่าย 
ไดแ้ก่ สถาบันที่ใชเ้กณฑใ์นการตรวจประเมนิตนเอง ผูเ้ตรียมรายงานเพื่อขอรับการประเมนิ   
หรือผูป้ระเมนิรายงาน ใหเ้ขา้ใจในสิง่ที่เกีย่วขอ้งและส าคัญที่สุดต่อการอยู่รอด พันธกจิ และ   
ผลการด าเนนิงานของสถาบัน 
 

แนวทางในการตอบค าถามในหวัขอ้กระบวนการ 
 

แมว้า่เกณฑ ์EdPEx จะมุง่เนน้ในดา้นผลการด าเนนิการส าคัญ ๆ ของสถาบัน แตผ่ลลัพธเ์พยีง
อย่างเดยีวใหคุ้ณค่าทางดา้นการวนิิจฉัยองคก์ารนอ้ยมาก ตัวอย่างเช่น หากสถาบันมผีลการ
ด าเนนิการบางเรือ่งทีไ่ม่ดหีรอืมอีัตราการปรับปรุงทีช่า้กวา่ของคู่แขง่หรอืสถาบันอืน่ทีเ่ทยีบกัน
ได ้สถาบันตอ้งเขา้ใจถงึสาเหตวุา่เพราะอะไร และควรด าเนนิการอยา่งไรเพือ่เร่งการปรับปรุงให ้
ดขี ึน้ 
 

ค าตอบของหัวขอ้กระบวนการ (หมวด 1-6) ชว่ยใหส้ถาบันหรอืผูป้ระเมนิรายงานของสถาบัน
สามารถวนิิจฉัยกระบวนการที่มีความส าคัญที่สุดกับสถาบัน (ที่ส่งผลต่อการปรับปรุงการ
ด าเนนิการมากทีส่ดุ และมผีลตอ่ผลลัพธแ์ละการด าเนนิการทีส่ าคัญ) เนื้อหาและความสมบรูณ์
ของค าตอบในแต่ละหัวขอ้ มผีลอยา่งยิง่ตอ่การวนิจิฉัยและคณุภาพของขอ้มูลป้อนกลับ ดังนัน้ 
สถาบันจึงควรตอบหัวขอ้ต่าง ๆ โดยเนน้สารสนเทศของกระบวนการส าคัญเป็นหลัก            
ตามแนวทางดังตอ่ไปนี ้
 

1. เขา้ใจความหมายของค าวา่ “อยา่งไร”  
 

หัวขอ้กระบวนการประกอบดว้ยค าถามทีใ่ชค้ าวา่ “อยา่งไร” สถาบันควรตอบค าถามดังกล่าว
ดว้ยการน าเสนอสารสนเทศของกระบวนการส าคัญทีแ่สดงถงึแนวทาง การถ่ายทอดเพือ่น าไป
ปฏบิัต ิการเรยีนรูแ้ละการบรูณาการ (ดรูะบบการใหค้ะแนนในหนา้…..ประกอบ)  ค าตอบทีข่าด
สารสนเทศดังกลา่ว หรอืใหเ้พยีงแคต่ัวอยา่งจะถูกจัดอยูใ่นกลุม่ “สารสนเทศผวิเผนิ” ดังระบุ
ในแนวทางการใหค้ะแนน 
 

แสดงใหเ้ห็นวา่มแีนวทางทีเ่ป็นระบบ   
แนวทางทีเ่ป็นระบบจะสามารถน าไปท าซ ้าได ้และใชข้อ้มูล และสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการ
เรยีนรู ้หรอือกีนัยหนึง่คอื แนวทางจะเป็นระบบไดถ้า้สามารถประเมนิ ปรับปรุง มนีวัตกรรมและ
แบง่ปันความรู ้จนน าไปสูก่ารพัฒนาอยา่งสมบรูณ์ขึน้ 
 

แสดงใหเ้ห็นวา่มกีารถา่ยทอดเพือ่น าไปปฏบิตั ิ
ในการตอบค าถาม ควรสรปุใหเ้ห็นวา่ไดม้กีารน าแนวทางไปใชใ้นสว่นตา่ง ๆ ของสถาบัน  
 

แสดงหลกัฐานใหเ้ห็นวา่มกีารเรยีนรู ้
แสดงหลักฐานว่ามีวงจรการประเมนิและปรับปรุงกระบวนการ รวมทัง้ศักยภาพในการสรา้ง
นวัตกรรม แสดงใหเ้ห็นว่ามีการแบ่งปันการปรับปรุงกระบวนการกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ        
ทีเ่หมาะสมเพือ่สนับสนุนการเรยีนรูร้ะดับสถาบัน 
 

แสดงใหเ้ห็นวา่มกีารบรูณาการ 
การบูรณาการเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของกระบวนการ     
แผน ตัววดั กจิกรรม และผลลัพธ ์ซึง่น าไปสูป่ระสทิธภิาพและประสทิธผิลของสถาบัน 
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2. เขา้ใจความหมายของค าวา่ “อะไร”  
 

ค าถามทีใ่ชค้ าวา่“อะไร” ในหัวขอ้กระบวนการมอียู่สองลักษณะ ลักษณะแรกเป็นการถามหา
สารสนเทศพื้นฐานของกระบวนการส าคัญ ๆ และขั ้นตอนการด าเนินการ แมว้่าการระบุ
ผูร้บัผดิชอบในแตล่ะขัน้ตอนจะมปีระโยชน์ แต่ถา้ขาดขอ้มลูส าคัญอืน่ ๆ ก็ไม่สามารถวนิจิฉัย
หรอืใหข้อ้มลูป้อนกลับได ้ 
 

ลักษณะทีส่องเป็นการถามหาสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับผล แผน วตัถปุระสงค ์เป้าประสงค ์หรอื
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๆ ของสถาบัน ค าถามในลักษณะนี้จะช่วยใหส้ถาบันสามารถแสดงความ
สอดคลอ้งและการบรูณาการของระบบการจัดการผลการด าเนนิการของตนเองได ้ตัวอยา่งเชน่ 
เมื่อสถาบันระบุวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ไวอ้ย่างไร แผนปฏิบัต ิการ ตัวชี้วัดของผลการ
ด าเนินการ รวมทัง้ผลลัพธ์บางเรื่องที่น าเสนอไวใ้นหมวด 7 ก็ตอ้งสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
เชงิกลยทุธท์ีร่ะบไุวด้ว้ย 
 

3. แสดงใหเ้ห็นวา่มจีดุเนน้และความคงเสน้คงวา 
 

การแสดงใหเ้ห็นว่ามจีุดเนน้และความคงเสน้คงวา ของหัวขอ้กระบวนการและการตดิตามผล 
ของตัววดัทีเ่กีย่วขอ้งกันในหัวขอ้ผลลัพธ ์จะสง่ผลใหส้ถาบันมผีลการด าเนนิการทีด่ขี ึน้ ค าตอบ
ควรแสดงใหเ้ห็นวา่การมจีดุเนน้และความคงเสน้คงวาใน 4 เรือ่งคอื 
 

 โครงรา่งองคก์ารควรระบเุรือ่งทีม่คีวามส าคัญตอ่สถาบันไวใ้หช้ดัเจน 
 ในหมวดการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ แผนปฏบิัตกิาร และ

สมรรถนะหลัก ควรระบุเรื่องที่ตอ้งการมุ่งเนน้ที่สุด และควรอธบิายว่ามีการน าแผน      
กลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิัตอิยา่งไร 

 อธบิายการวเิคราะหแ์ละทบทวนผลในระดับองคก์าร (หัวขอ้ 4.1) โดยน าเสนอวธิกีารที่
สถาบันใชว้เิคราะหแ์ละทบทวนสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลการด าเนินการเพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญ  

 ในหมวดการวางแผนกลยทุธ ์(หมวด 2) และหมวดการมุง่เนน้การปฏบิัตกิาร (หมวด 6) 
ควรเนน้ระบบงานและกระบวนการท างานที่ส าคัญต่อผลการด าเนินการโดยรวมของ
สถาบัน 

 

แนวทางในการตอบหวัขอ้ผลลพัธ ์ 
  
1.  ใหเ้นน้ทีผ่ลการด าเนนิการทีส่ าคญัทีส่ดุของสถาบนั  
 

การรายงานผลลัพธค์วรครอบคลมุขอ้ก าหนดทีส่ าคัญทีส่ดุตอ่ความส าเร็จของสถาบันทีเ่นน้ไวใ้น
โครงรา่งองคก์าร และในหมวดการน าองคก์าร หมวดการวางแผนกลยทุธ ์หมวดการมุง่เนน้ลกูคา้ 
หมวดการมุง่เนน้บคุลากรและหมวดการมุง่เนน้การปฏบิัตกิาร 
 

2.  รายงานระดบั แนวโนม้และการปรยีบเทยีบผลลพัธแ์ละแสดงใหเ้ห็นวา่มกีารบรูณาการ 
 

รายงานระดบัของผลการด าเนนิการ โดยใชม้าตรวดัทีส่ ือ่ความหมายไดช้ดัเจน 
 

รายงานแนวโนม้  เพือ่แสดงทศิทางของผลลัพธ ์อัตราการเปลีย่นแปลง และขอบเขตของการ
ถา่ยทอดเพือ่น าไปปฏบิัต ิโดยท่ัวไปแลว้ควรมขีอ้มลูยอ้นหลังอยา่งนอ้ย 3 ชว่งเวลา เพือ่ใหเ้ห็น
แนวโนม้ชดัเจน ทัง้นี้ควรแสดงผลการด าเนนิการทีผ่า่นมาในอดตีและปัจจุบัน โดยไมใ่ชผ้ลการ
ด าเนนิการทีค่าดการณ์ในอนาคต   
 

ไมม่กีารก าหนดชว่งเวลาทีน่อ้ยทีส่ดุส าหรับขอ้มลูแนวโนม้ ชว่งเวลาทีใ่ชค้วรเหมาะสมกับตัววัด
แต่ละตัวที่ไดร้ายงานไว ้ส าหรับผลลัพธบ์างอย่าง แนวโนม้อาจจะนานถงึ 5 ปีหรือกว่านั้น 
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ส าหรับผลลัพธท์ีม่คีวามส าคัญควรรายงานขอ้มลูใหมด่ว้ย แมว้า่จะยังไมส่ามารถแสดงแนวโนม้
หรอืการเปรียบเทยีบไดอ้ย่างชัดเจน อธบิายแนวโนม้ที่แสดงการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญทัง้ที่ดี
และไมด่ ี
 

รายงานการเปรยีบเทยีบ  เพือ่แสดงวา่ผลลัพธข์องสถาบันเป็นอยา่งไรเมือ่เทยีบกับผลลัพธ์
ของสถาบันอืน่ทีเ่หมาะสม 
 

รายงานการบรูณาการ  โดยรายงานผลลัพธท์ีส่ าคัญทัง้หมด พรอ้มการจ าแนกอยา่งเหมาะสม
(ตัวอย่างเชน่ ตามกลุ่มของผูเ้รยีนหรอืกลุ่มลูกคา้อืน่ที่ส าคัญ บุคลากร กระบวนการ และกลุ่ม
หลักสตูรและบรกิาร)   
 

ตอบค าถามอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

1. อา้งองิหวัขอ้อืน่ตามความเหมาะสม 
 

ค าตอบในแต่ละหัวขอ้ควรมีความสมบูรณ์ในตัวเองใหม้ากที่สุด และค าตอบต่างหัวขอ้ก็ควร
สนับสนุนซึง่กันและกันดว้ย ดังนัน้จงึเป็นการเหมาะสมทีจ่ะอา้งองิถงึค าตอบในหัวขอ้อืน่แทนการ
กล่าวซ ้า ในกรณีดังกล่าว สารสนเทศเกีย่วกับกระบวนการส าคัญจงึควรระบุไวก้ ากับหัวขอ้ที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง ตัวอยา่งเชน่ ควรอธบิายรายละเอยีดของระบบการพัฒนาบคุลากรและระบบ
การเรียนรูใ้นหัวขอ้ 5.2 เมื่อมีการกล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรูใ้นที่อื่น  ๆ อีก       
ในรายงานก็ควรอา้งองิวา่ไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในหัวขอ้ 5.2 โดยไมต่อ้งใหร้ายละเอยีดซ ้า 
 

2.  ใชร้ปูแบบทีก่ระชบั 
 

ควรเขยีนรายงานโดยใชป้ระโยชน์จากเนื้อทีบ่นกระดาษใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อาจใช ้แผนภูม ิตาราง 
และสัญลักษณ์น าหัวขอ้ เพือ่น าเสนอสารสนเทศไดอ้ย่างกะทัดรัด การจ ากัดจ านวนหนา้เป็น
ความตัง้ใจที่จะบบีใหส้ถาบันพจิารณาว่า ส ิง่ใดที่ส าคัญที่สดุในการบรหิารสถาบันและในการ
รายงานผลลัพธ ์
 

3. การใชก้ราฟและตาราง 
 

ควรใชก้ราฟและตาราง เพื่อรายงานผลลัพธ์จ านวนมากอย่างกระชับ การแสดงผลลัพธ์ใน
ชว่งเวลาระยะยาว หรอืเปรยีบเทียบกับสถาบันอืน่ ๆ ควร ―ปรับใหเ้ป็นฐานเดยีวกัน‖ (ไดแ้ก ่   
การน าเสนอเมื่อมีปัจจัยดา้นขนาดมาเกี่ยวขอ้ง เช่น การรายงานเป็นสัดส่วน) ตัวอย่างเช่น     
การรายงานแนวโนม้ดา้นความปลอดภัย ในแง่ของจ านวนวันท างานที่สูญเสยีไปเนื่องจาก
อุบัตเิหตุต่อบุคลากร 100 คน อาจมคีวามหมายที่ดกีว่าการรายงานเป็นจ านวนวันท างานที่
สูญเสียไปทั้งหมด หากจ านวนบุคลากรมีการผันแปรในช่วงเวลานั้น หรือสถาบันมีการ
เปรยีบเทยีบผลลัพธก์ับสถาบันอืน่ทีม่จี านวนบคุลากรแตกตา่งกัน 
 

กราฟนี ้แสดงขอ้มลูทีอ่าจเป็นสว่นหนึง่ของการตอบหัวขอ้ 7.1-3 กราฟแสดงอัตราการสอบผา่น
ใบรับรองวชิาชพี (max mean median) 
 

กราฟแสดงใหเ้ห็นถงึลักษณะหลายอย่างของการรายงานผลลัพธท์ี่ชัดเจนและมปีระสทิธผิล
ไดแ้ก ่

 การระบคุวามหมายของทัง้สองแกนและหน่วยวดัอยา่งชดัเจน 

 รายงานทัง้ระดับและแนวโนม้ของผลลัพธ์ของตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ เช่น 
อัตราการสอบผา่นในการสอบครัง้แรก เพือ่ขอรับใบประกอบวชิาชพี 

 รายงานผลลัพธใ์นชว่งเวลาหลายปี 
 ลกูศรชีข้ ึน้แสดงวา่แนวโนม้ทีส่งูข ึน้ ดสี าหรับตัววดันี ้
 แสดงการเปรยีบเทยีบอยา่งเหมาะสมและชดัเจน 
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 สถาบันการศกึษานี ้ใชก้ราฟเพยีงรปูเดยีวเพือ่แสดงวา่มกีารตดิตามอัตราการสอบผา่นใน
การสอบครัง้แรก เพือ่ขอรับใบประกอบวชิาชพีทีส่งูขึน้ ทัง้ในระดับภาพรวมทัง้ประเทศ
และเปรยีบเทยีบกับคูแ่ขง่ 

 สถาบันคาดการณ์อัตราการสอบผ่านฯ ที่สูงขึน้ในทุกสถาบัน ระหว่างปีการศึกษา    
2555-2556  ถงึ  2558-2559 ซึง่รวมถงึการปรับปรุงอย่างฉับพลัน หรืออย่างกา้ว
กระโดดเมือ่เทียบกับผลการด าเนนิการที่ผ่านมาของสถาบัน ในรายงานควรมขีอ้ความ
อธบิายถงึการเปลีย่นแปลงอยา่งกา้วกระโดดดังกลา่ว และอาจอา้งถงึการเรยีนรูท้ีส่ าคัญ
จากสถาบัน ก ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคาดการณ์ 

 

การวิเคราะห์กราฟโดยค านึงถึงแนวทางการใหค้ะแนน ท าใหไ้ดข้อ้สรุปเกี่ยวกับผลการ
ด าเนนิการและระดับพัฒนาการขององคก์าร ดังนี ้

 ระดับโดยรวมในปัจจุบันของผลการด าเนินการของสถาบันดีเลิศ โดยดูจากการ
เปรยีบเทยีบกับสถาบันอืน่ทีเ่ทยีบกันไดแ้ละคา่เทยีบเคยีงระดับชาต ิ

 ผลโดยรวมของสถาบันมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

 สถาบัน ก เป็นสถาบันทีเ่ป็นผูน้ าในปัจจุบัน — แสดงผลการด าเนนิการที่สงูขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง และมแีนวโนม้ที่ด ีตัง้แต่ปีการศกึษา 2552 สถาบัน ข มกีารปรับปรุงอย่าง
รวดเร็ว ถงึแมร้ะดับของผลการด าเนนิการใกลเ้คยีงกับสถาบันอืน่ที่เปรยีบเทียบกันได ้  
แตย่ังต า่กวา่สถาบัน ก 

 สถาบัน ค ในรายงานระบวุา่เป็นสถาบันทีเ่พิง่เกดิใหม ่— ก าลังเริม่มปัีญหาเพราะคะแนน
ไม่สูงขึน้ แต่คาดว่าจะดีขึน้อย่างพลกิผัน (สถาบันควรอธบิายถึงปัญหาดังกล่าว      
อยา่งสัน้ ๆ) 

 

สถาบันคาดการณ์ว่าทุกสถาบันจะมีอัตราการสอบผ่านฯ ทีสู่งขึน้ สถาบัน ค จะยังคงตามหลัง
สถาบันอืน่ ๆ และจะเริม่เห็นผลลัพธท์ีด่ขี ึน้ในปี 2556-2557 
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  คา่นยิมหลกัและแนวคดิ 
 

ค่านิยมหลักและแนวคดินี้ เป็นความเชือ่และพฤตกิรรมที่ฝังลกึในองค์การที่มีผลการ
ด าเนนิการที่เป็นเลศิ ค่านยิมหลักและแนวคดิจงึเป็นรากฐานทีก่่อใหเ้กดิความเชือ่มโยง
ระหวา่งความตอ้งการหลักของสถาบันและกระบวนการปฏบิัตงิานภายใน ภายใตก้รอบการ
จัดการที่เนน้ผลลัพธ ์ซ ึง่เป็นรากฐานส าคัญของการปฏบิัต ิการใหข้อ้มูลป้อนกลับ และ
ความยั่งยนื 

 

เกณฑ ์EdPEx จัดท าขึน้โดยอาศัยคา่นยิมหลักและแนวคดิตา่ง ๆ 11 ขอ้ ดังตอ่ไปนี ้

 การน าองคก์ารอยา่งมวีสิยัทัศน ์
 การศกึษาทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีน 
 การเรยีนรูร้ะดับองคก์ารและระดับบคุคล 
 การใหค้วามส าคัญกับบคุลากร และคูค่วามรว่มมอื 
 ความคลอ่งตัว 
 การมุง่เนน้อนาคต 

 การจัดการเพือ่นวตักรรม 
 การจัดการโดยใชข้อ้มลูจรงิ 
 ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
 การมุง่เนน้ทีผ่ลลัพธแ์ละการสรา้งคณุคา่ 
 มมุมองเชงิระบบ 

 

การน าองคก์ารอยา่งมวีสิยัทศัน ์ 
 

ผูน้ าระดับสงูควรก าหนดวสิัยทัศน์ มุ่งเนน้ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ แสดงถงึคา่นยิมของสถาบัน
และแนวปฏบิัตทิีม่จีรยิธรรมใหป้ระจักษ์ รวมทัง้ก าหนดความคาดหวังทีส่งูตอ่บคุลากร วสิัยทัศน ์
ค่านิยม และความคาดหวังของสถาบันตอ้งสรา้งสมดุลระหว่างความตอ้งการของผูม้สี่วนได ้  
สว่นเสยีทกุกลุม่ ผูน้ าตอ้งก ากับใหม้กีารสรา้งกลยทุธ ์ระบบและวธิกีารตา่ง ๆ เพือ่ใหเ้กดิผลการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ กระตุน้ใหเ้กดินวัตกรรม สรา้งองคค์วามรูแ้ละเพิม่ขดีความสามารถและ
น าไปสูค่วามยั่งยนืของสถาบัน 
 

ค่านยิมและกลยุทธท์ี่ผูน้ าก าหนดขึน้ ควรชว่ยชีน้ าการปฏบิัตงิานและการตัดสนิใจของสถาบัน 
ผูน้ าระดับสงูของสถาบันควรสรา้งแรงบันดาลใจ และสง่เสรมิใหบ้คุลากรทัง้หมดมสีว่นร่วม มกีาร
พัฒนาและเรยีนรู ้มคีวามคดิสรา้งสรรค ์และพรอ้มรับการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ ผูน้ าระดับสงูตอ้ง
มคีวามรับผดิชอบต่อการปฏบิัตกิารและผลการด าเนนิการของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย/
สภาสถาบัน โดยคณะกรรมการชุดนี้ตอ้งรับผดิชอบอย่างเต็มที่ต่อผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม    
ในดา้นจรยิธรรม การปฏบิัตกิารและผลการด าเนนิการทัง้ของสถาบัน และของผูน้ าระดับสงู 
 

ผูน้ าระดับสงู ควรปฏบิัตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีโดยการประพฤตปิฏบิัตอิยา่งมจีรยิธรรม และลงมอื
ดว้ยตนเองในการวางแผน การสรา้งบรรยากาศทีส่นับสนุนใหก้ลา้เสีย่งดว้ยปัญญา การสือ่สาร 
การสอนงานแกผู่ป้ฏบิัตงิาน การพัฒนาผูน้ าในอนาคต การทบทวนผลการด าเนนิการของสถาบัน 
และการยกยอ่งชมเชยผูป้ฏบิัตงิาน การเป็นแบบอย่างทีด่ ีผูน้ าระดับสงูสามารถเสรมิสรา้งเรือ่ง
จรยิธรรม ค่านยิม และความคาดหวังไปพรอ้ม ๆ กับการสรา้งภาวะผูน้ า        ความมุ่งมั่น และ
ความคดิรเิริม่ใหเ้กดิขึน้ท่ัวทัง้องคก์าร 
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ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีน 
 

ผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ เป็นผูต้ัดสนิที่ดีที่สุดในเรื่องผลการด าเนินการและคุณภาพ ดังนั้น 
สถาบันจึงตอ้งพจิารณาสิง่ที่ส่งผลต่อคุณค่าในมุมมองของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอื่น ไดแ้ก ่ 
องคป์ระกอบและคณุลักษณะของหลักสตูรและบรกิาร ชอ่งทางตา่ง ๆ ทีผู่เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่
จะตดิต่อเขา้ถงึ และสิง่สนับสนุนอืน่ ๆ พฤตกิรรมเหล่านี้จะช่วยน าไปสู่การไดม้า สรา้งความ    
พงึพอใจ ความชอบและความจงรักภักดีของลูกคา้และผูเ้รียน การกล่าวถงึในทางที่ดี และ      
ผลในทา้ยที่สดุ คอื ความยั่งยนืของสถาบัน ความเป็นเลศิทีมุ่่งเนน้ผูเ้รยีนมทัีง้องคป์ระกอบที่
เป็นปัจจุบันและมองไปในอนาคต ความเขา้ใจ ความประสงค์ของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอื่น   
ในขณะนีแ้ละคาดคะเนถงึความประสงคใ์นอนาคต รวมถงึตลาดในอนาคต 
 

ตลอดชว่งเวลาทีผู่เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ มคีวามเกีย่วขอ้งกับสถาบัน มหีลายปัจจัยทีอ่าจสง่ผล
ตอ่การรับรูถ้งึคณุคา่และความพงึพอใจ ซึง่รวมถงึวธิกีารบรหิารความสมัพันธก์ับผูเ้รยีนและลกูคา้
กลุม่อืน่ ซึง่ชว่ยสรา้งความเชือ่ถอื ความเชือ่มั่น และความจงรักภักด ี
 

ความเป็นเลศิที่มุ่งเนน้ผูเ้รียน จงึมคีวามหมายมากกว่าเพียงการเพิม่ผลสัมฤทธิข์องการเรียน  
การผ่านเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้หรือลดความจ าเป็นทีต่อ้งแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านี้ส่งผลต่อมุมมองที่ผูเ้รยีนและลูกคา้กลุ่มอืน่มตี่อสถาบัน ดังนั้นจงึเป็นสว่นทีส่ าคัญของ
ความเป็นเลิศที่มุ่งเนน้ผูเ้รียน นอกจากนี้ความส าเร็จของสถาบันในการตอบสนองต่อผล       
การด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้า ขอ้รอ้งเรียน หรือความผดิพลาดในขัน้ตอนการบริการ         
จะมคีวามส าคัญยิง่ตอ่การรักษาผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ไวก้ับสถาบัน และสรา้งความผกูพันใน
ระยะยาว 
 

สถาบันทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีน นอกจากจัดการตามหลักสตูรและบรกิารทีส่ามารถตอบตอ่ความตอ้งการ
พืน้ฐานของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ไดแ้ลว้ ยังตอ้งใหค้วามส าคัญต่อองค์ประกอบและ
คุณลักษณะที่สรา้งความแตกต่างจากคู่แข่ง การสรา้งความแตกต่างนี้ อาจเป็นการน าเสนอ
บริการทางการศึกษาใหม่ ๆ การผสมผสานของหลักสูตรและบริการ หรือการจัดบริการที่
ตอบสนองต่อความตอ้งการเฉพาะราย กลไกการเขา้ถึงและการสือ่สารที่หลากหลาย          
การตอบสนองทีฉั่บไว หรอืสมัพันธภาพพเิศษเฉพาะกลุม่ 
 

การมุ่งเนน้ลูกคา้จงึเป็นแนวคดิเชงิกลยุทธ ์ซึง่มุ่งไปสูก่ารรักษาและสรา้งความจงรักภักดขีอง
ผูเ้รยีนและลูกคา้กลุ่มอืน่ การขยายสว่นตลาด และการเตบิโต สถาบันจ าตอ้งมคีวามไวในการ
ตอบสนองตอ่ความเปลีย่นแปลงอย่างตอ่เนื่อง หรอืความตอ้งการใหม่ ๆ ของผูเ้รยีนและลกูคา้ 
ตลาด และต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของลูกคา้ สถาบันตอ้งใส่ใจต่อเสียงของลูกคา้      
และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาด ดังนั้นความเป็นเลศิที่มุ่งเนน้ผูเ้รียนจงึตอ้งสรา้ง
วฒันธรรมทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีนและความคลอ่งตัวของสถาบัน 
 

การเรยีนรูร้ะดบัองคก์ารและระดบับคุคล   
 

การทีส่ถาบันจะมรีะดับผลการด าเนินการที่โดดเด่นไดนั้้น จ าเป็นตอ้งมวีธิกีารทีก่่อใหเ้กดิการ
เรยีนรูร้ะดับองคก์ารและระดับบคุคล  ซึง่รวมถงึการแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยผา่นกระบวนการทีเ่ป็น
ระบบ  
 

การเรยีนรูร้ะดบัองคก์าร ตอ้งประกอบดว้ยการปรับปรุงแนวทางที่มีอยู่แลว้อย่างต่อเนื่อง    
และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญหรือการสรา้งนวัตกรรมที่น าไปสู่เป้าประสงค์และแนวทาง 
หลกัสตูร บรกิาร และตลาดใหม ่ 
 

การเรียนรูต้อ้งฝังลึกเขา้ไปในวิถีการปฏิบัต ิงานของสถาบัน น่ันคือ การเรียนรูค้วรเป็น            
(1) สว่นหนึง่ของการปฏบิัตงิานประจ าทีท่ าจนเป็นกจิวัตร (2) สิง่ทีป่ฏบิัตใินทุกระดับตัง้แต ่
บคุคล หน่วยงาน หรอืภาควชิา และสถาบัน (3) สิง่ทีส่ง่ผลตอ่การแกปั้ญหาทีต่น้เหตโุดยตรง 
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(4) การเนน้การสรา้งองคค์วามรูแ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรูท่ั้วทัง้สถาบัน และ (5) สิง่ทีเ่กดิจากการ
มองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ และมีความหมาย  รวมทั้งการสรา้งนวัตกรรม    
แหลง่เรยีนรูต้า่ง ๆ หมายรวมถงึแนวความคดิจากอาจารยแ์ละบคุลากร อาสาสมคัร ผลการวจัิย
และพฒันา ขอ้มลูจากผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ การแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งวธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ 
ตลอดจนการเทยีบเคยีง 
 

การเรยีนรูข้ององคก์ารสง่ผล ดังนี ้ (1) เพิม่คณุคา่ใหแ้กผู่เ้รยีน และลกูคา้กลุม่อ ืน่ดว้ยหลักสตูร 
และบรกิารทางการศกึษาใหม่ ๆ หรอืทีไ่ดรั้บการปรับปรุง (2) สรา้งโอกาสใหมท่างการศกึษา 
(3) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ หรอืรูปแบบธรุกจิใหม ่(4) ลดความผดิพลาด ความคลาด
เคลือ่น ความสญูเปลา่ และตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้ง  (5)  ปรับปรงุความสามารถในการตอบสนอง และ
การลดรอบเวลา  (6) เพิม่ผลติภาพและประสทิธผิลในการใชท้รัพยากรทัง้หลายของสถาบัน 
และ (7) ส่งเสรมิผลการด าเนินการของสถาบันในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม และการ
ใหบ้รกิารตอ่ชมุชน 
 

การเรยีนรูร้ะดบับุคคล  ความส าเร็จของผูป้ฏบิัตงิานรวมทัง้ผูน้ า นับวันจะขึน้อยู่กับโอกาส    
ในการเรียนรูแ้ละฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ ในสถาบันที่ตอ้งพึ่งพาอาสาสมัคร การเรียนรูข้อง
อาสาสมัครเหล่านี้ก็มีความส าคัญ จึงควรพิจารณาการเรียนรูแ้ละการพัฒนาทักษะของ
อาสาสมัครไปพรอ้ม ๆ กับของคณาจารยแ์ละบคุลากรดว้ย  
 

สถาบันลงทุนเพือ่การเรยีนรูร้ะดับบคุคลไดด้ว้ยการใหก้ารศกึษา การฝึกอบรม และโอกาสเพือ่
การเตบิโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอืน่ ๆ รวมทัง้การเตรียมบุคลากรใหร้องรับสมรรถนะหลัก    
ในอนาคตของสถาบัน การฝึกงานในหนา้ที่เป็นวธิทีี่จะสรา้งความช านาญแบบคร่อมสายงาน 
และเชือ่มโยงการฝึกอบรมเขา้กับความตอ้งการ ดา้นอัตราก าลังและความจ าเป็นเร่งดว่นไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธผิลคุม้คา่ทีส่ดุ  การใหก้ารศกึษาและการฝึกอบรมอาจใชไ้ดห้ลายรูปแบบ เชน่ การใช ้

คอมพวิเตอร ์การเรยีนรูผ้า่นเว็บ และการเรยีนทางไกล 
 

การเรยีนรูร้ะดับบุคคลสง่ผลให ้(1) บคุลากรยังคงอยูก่ับสถาบันโดยมคีวามผกูพัน ความพงึพอใจ 
และความสามารถรอบดา้นมากขึน้ (2) เกดิการเรยีนรูร้ะหวา่งหน่วยงานภายในสถาบัน  (3) มกีาร

สรา้งสนิทรัพยท์างความรูข้องสถาบันมกีารปรับปรงุสภาพแวดลอ้มเพือ่ใหเ้กดินวตักรรม 

ดังนัน้ การเรียนรูจ้งึมใิชเ่พื่อใหม้หีลักสตูรและบรกิารที่ดขี ึน้เท่านั้น แต่ยังชว่ยใหส้ถาบันมกีาร
ตอบสนองที่ดีข ึน้ มคีวามยืดหยุ่น สรา้งนวัตกรรม สามารถปรับตัว และมปีระสทิธผิลมากขึน้     
ท าใหม้คีวามยั่งยนือยู่ในตลาด มคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นผลการด าเนนิการ นอกจากนี้ยังท าให ้
บคุลากรมคีวามพงึพอใจและแรงจงูใจทีจ่ะมุง่มั่นไปสูค่วามเป็นเลศิ 
 

การใหค้วามส าคญักบับคุลากร และคูค่วามรว่มมอื   
 

ความส าเร็จของสถาบันนับวันจะขึน้กับบุคลากรที่มีความผูกพัน ซึง่ไดรั้บประโยชน์จากการ
ท างานทีม่คีวามหมาย เห็นทศิทางของสถาบันอยา่งชัดเจน และมคีวามรับผดิรับชอบตอ่ผลการ
ด าเนนิการ บคุลากรจะมคีวามผกูพันไดต้อ้งมบีรรยากาศการท างานทีม่คีวามปลอดภัย มคีวามไว ้
เนื้อเชือ่ใจ และการใหค้วามร่วมมือซึง่กันและกัน  นอกจากนั้น สถาบันที่ประสบความส าเร็จ   
ตอ้งสามารถใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายของบุคลากรและคู่ความร่วมมือ ทัง้ในดา้น
พืน้ฐาน ความรู ้ทักษะ ความคดิสรา้งสรรค ์และแรงจงูใจ 
 

การใหค้วามส าคญัตอ่บคุลากร  การใหค้วามส าคัญตอ่คนในสถาบัน หมายถงึ ความมุง่มั่นที่
จะสรา้งความผูกพัน ความพึงพอใจ การพัฒนา และความผาสุกของบุคลากร สิง่เหล่านี ้     
นับวันจะตอ้งอาศัยการออกแบบกระบวนการใหม้ีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง        
เพื่อใหเ้หมาะสมกับสถานที่ท างานและความตอ้งการใชช้ีว ิตครอบครัวที่แตกต่างกัน          
ความทา้ทายหลักในการใหค้วามส าคัญกับบคุลากรรวมถงึ  (1) การพสิจูน์ใหเ้ห็นถงึความมุง่มั่น
ของผูน้ าทีจ่ะท าใหบุ้คลากรประสบความส าเร็จ (2) การสรา้งระบบการยกย่องชมเชยหรอืให ้
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รางวัลที่นอกเหนือไปจากระบบการใหผ้ลตอบแทนตามปกติ (3) จัดใหม้กีารพัฒนาและ
ความกา้วหนา้ภายในสถาบัน (4) การแบ่งปันความรูข้องสถาบัน เพื่อใหบุ้คลากรสามารถ
ใหบ้รกิารแก่ผูเ้รยีนและลูกคา้กลุ่มอืน่ ตลอดจนชว่ยใหส้ถาบันบรรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธไ์ดด้ี
ย ิง่ข ึน้ (5) การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิใหก้ลา้เผชญิความเสีย่งดว้ยปัญญาเพื่อใหเ้กดิ
นวตักรรม และ (6) การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่นับสนุนบคุลากรทีห่ลากหลาย 
 

การใหค้วามส าคญักบัคูค่วามรว่มมอื สถาบันตอ้งสรา้งคูค่วามร่วมมอืทัง้ภายในและภายนอก 
เพือ่ใหบ้รรลเุป้าประสงคโ์ดยรวมไดด้ขี ึน้ คูค่วามรว่มมอืภายในสถาบันอาจหมายถงึ ความร่วมมอื
ระหวา่งฝ่ายปฏบิัตงิานกับฝ่ายบรหิาร การเป็นคูค่วามร่วมมอืกับบคุลากรอาจท าใหเ้ห็นโอกาสที่
จะพัฒนา การฝึกอบรมคร่อมสายงานหรือการปรับโครงสรา้งการท างานใหม่ เช่น การสรา้ง
ทมีงานทีม่สีมรรถนะสงู นอกจากนี้ การตัง้กลุม่ความร่วมมอืภายในสถาบันยังอาจเกีย่วขอ้งกับ
การสรา้งเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและ
อาสาสมัคร เพือ่เสรมิสรา้งความยดืหยุน่ การตอบสนองและการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 

คู่ความร่วมมือภายนอกอาจหมายถึงลูกคา้ ผูส้่งมอบ สถาบันการศึกษาอื่น องคก์ารอืน่        
ในชมุชน พันธมติรหรอืคูค่วามรว่มมอืเชงิกลยทุธภ์ายนอกสถาบัน ซึง่นับวันจะมคีวามส าคัญมาก
ยิง่ข ึน้ อาจเป็นชอ่งทางในการเสรมิสมรรถนะหลกัของสถาบนั เพือ่เขา้สูต่ลาดใหม ่หรอืเป็น
ฐานใหส้รา้งหลักสูตรหรอืบรกิารใหม่ หรือบรกิารใหม่ ๆ ทีส่นับสนุนผูเ้รยีนและลูกคา้กลุ่มอืน่ 
นอกจากนี ้การมคีูค่วามรว่มมอืภายนอกจะชว่ยผสมผสานและเสรมิความแข็งแกร่งและสมรรถนะ
หลักขององคก์าร หรือขดีความสามารถในการเป็นผูน้ าขององคก์ารทัง้สองในประเด็นที่เป็น
ความสนใจรว่มกัน ความรว่มมอืเชน่นีอ้าจน ามาซึง่ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธข์องสถาบันอกีดว้ย  
 

ความร่วมมอืทัง้ภายในและภายนอกสถาบันทีป่ระสบความส าเร็จ คู่ความร่วมมอืจะตอ้งพัฒนา
วัตถุประสงคร์ะยะยาว ซึง่เป็นพืน้ฐานของการลงทุนลงแรง และการยอมรับนับถอืซึง่กันและกัน 
ดังนั้น คู่ความร่วมมอืตกลงร่วมกันก าหนดเงือ่นไขแห่งความส าเร็จ กลไกในการสือ่สารอย่าง
สม ่าเสมอ แนวทางประเมนิความกา้วหนา้  ตลอดจนวธิกีารในการปรับเปลีย่นตามสถานการณ์    
ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง ในบางครัง้การพัฒนาบุคลากรดว้ยการจัดการศกึษาและการฝึกอบรม
รว่มกันอาจเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพคุม้คา่ทีส่ดุ 
 

ความคลอ่งตวั  
 

เพือ่ใหป้ระสบความส าเร็จในโลกปัจจุบันซึง่มสีภาพแวดลอ้มในการแขง่ขันสงู และเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา สถาบันจ าเป็นตอ้งมคีวามคล่องตัว ซึง่คอืความสามารถในการเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็วและยดืหยุ่นในการปฏบิัตกิาร สถาบันก าลังเผชญิกับระยะเวลาในการน าเสนอ/ปรับปรุง
หลักสตูรและบรหิารใหม ่ๆ ทีส่ัน้ลงเรือ่ย ๆ มกีารเรยีกรอ้งใหห้น่วยงานของรัฐบาลและองคก์ารที่
ไม่แสวงหาก าไร มกีารตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อประเด็นใหม่ ๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจของสังคม 
เนื่องจากในปัจจุบันเกดิเหตุการณ์ทีท่ าใหเ้กดิภาวะชะงักงันบ่อยขึน้มาก ซึง่เหตุการณ์เหล่านี้
อาจถูกกระตุน้ดว้ยเทคโนโลยีใหม่ การน าเสนอหลักสูตรและบรกิารใหม่ ความวุ่นวายหรือ    
ความตงึเครยีดทางเศรษฐกจิ ขอ้บังคับดา้นกฎระเบยีบ หรอืขอ้เรยีกรอ้งจากสังคมและชุมชน 
ดังนัน้สถาบันจงึตอ้งมคีวามสามารถทีจ่ะพลกิโฉม/ปรับเปลีย่นตนเองได ้โดยใชร้อบเวลาทีส่ัน้
ลงเรือ่ย ๆ  การปรับปรุงใหญ่ ๆ ในเรือ่งเวลาทีใ่ชใ้นการตอบสนอง มักตอ้งเปลีย่นระบบงานใหม ่
ปรับกระบวนการท างานใหง้่ายขึน้ หรือตอ้งสรา้งขดีความสามารถในการส่งผ่านอย่างรวดเร็ว
ระหวา่งกระบวนการตา่ง ๆ บคุลากรทีไ่ดรั้บการอบรมคร่อมสาย และไดรั้บการเอือ้อ านาจในการ
ตัดสนิใจจงึมคีา่อยา่งยิง่ตอ่สถาบันในสภาพแวดลอ้มดังกลา่ว  
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ทกุมติขิองการด าเนนิการทีว่ดัดว้ยเวลาไดก้ลายเป็นความวกิฤตในปัจจบุัน และรอบเวลาควรเป็น
ตัววัดหลักของกระบวนการ การใหค้วามส าคัญเรื่องเวลายังก่อใหเ้กดิประโยชน์ส าคัญอื่น ๆ    
เช่น การปรับปรุงเวลาที่ใชใ้นการด าเนินการ จะส่งผลใหเ้กดิการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง       
ในระบบงาน โครงสรา้ง คณุภาพ ตน้ทนุ การบรูณาการหว่งโซอ่ปุทาน  ผลติภาพและความยั่งยนื 
ในภาวะเศรษฐกจิทีท่า้ทาย 
 

การมุง่เนน้อนาคต 
 

การสรา้งอนาคตทีย่ั่งยนืตอ้งอาศัยความเขา้ใจในปัจจัยตา่ง ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่สถาบันและตลาด
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว การก าหนดปัจจัยหลักดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกมคีวามส าคัญยิง่
ถงึแมผ้ลลัพธจ์ะคาดเดาไดย้าก การแสวงหาความเป็นเลศิทางการศกึษา การเตบิโตอยา่งยั่งยนื
และการเป็นผูน้ าดา้นผลการด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง ตอ้งมทีศิทางอนาคตทีช่ัดเจน ทัง้ยังตอ้งมี
ความมุ่งมั่นทีจ่ะสรา้งพันธะระยะยาวกับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่ ลกูคา้ (เชน่ ผูเ้รยีน
และครอบครัว) บุคลากร ผูส้่งมอบ คู่ความร่วมมอื ชมุชน และสังคม สถาบันยังตอ้งมคีวาม
คลอ่งตัวทีจ่ะปรับแผน ในกรณีทีส่ถานการณ์บังคับ  
 

Your organization‘s planning should anticipate many factors, such as students‘ and 
other customers‘ expectations; new education and partnering opportunities; 
changing economic conditions; workforce capacity and capability needs; the 
competitive global market; technological developments; changes in student, other 
customer, and market segments; new business models; evolving regulatory 
requirements; changes in community and societal expectations and needs; and 
strategic moves by competitors and comparable organizations. Your strategic 
objectives and your resource allocations need to accommodate these influences. A 
focus on the future includes developing your leaders, workforce, and suppliers; 
accomplishing effective succession planning; creating a supportive environment for 
taking intelligent risks and encouraging innovation; and anticipating societal 
responsibilities and concerns. 
 

การจดัการเพือ่นวตักรรม 
 

นวัตกรรม  หมายถงึ การเปลีย่นแปลงที่ส าคัญเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและบรกิาร กระบวนการ  
การปฏิบัต ิการ และรูปแบบทางธุรกิจ (*) เพื่อสรา้งคุณค่าใหม่ใหแ้ก่ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสีย          
ซึง่น าไปสูม่ติใิหมข่องการด าเนนิการ  การสรา้งนวตักรรม จ าเป็นตอ้งมสีภาพแวดลอ้มทีเ่กือ้หนุน 
กระบวนการทีจ่ะคน้หาโอกาสทางกลยทุธ ์และความกลา้ทีจ่ะเสีย่งดว้ยปัญญา  
 

นวัตกรรมไม่จ ากัดอยู่เพยีงในหน่วยงานดา้นวจัิยและพัฒนาเท่านัน้ แตย่ังมคีวามส าคัญต่อการ
ปฏบิัตกิาร ระบบและกระบวนการทัง้หมดในทุก ๆ ดา้น การบรกิารจัดการสถาบัน จงึตอ้งสรา้ง
บรรยากาศใหค้วามกลา้เสีย่งดว้ยปัญญา กลายเป็นสว่นหนึง่ของวัฒนธรรมการเรยีนรู ้การสรา้ง
นวัตกรรมควรบูรณาการเขา้ไวใ้นการปฏบิัตงิานประจ าวัน โดยมีระบบการปรับปรุงผลการ
ด าเนนิการชว่ยเกือ้หนุน นอกจากนีย้ังตอ้งมกีระบวนการทีเ่ป็นระบบในการเฟ้นหาโอกาสทางกล
ยทุธใ์นทกุสว่นของสถาบัน  
 

นวตักรรมเกดิจากการสัง่สมความรูข้องสถาบันและบคุลากร ดังนัน้ ความสามารถในการเผยแพร่
และใชป้ระโยชน์จากความรูเ้หล่านี้อย่างรวดเร็ว จงึมคีวามส าคัญยิง่ต่อการผลักดันใหเ้กดิการ
สรา้งนวตักรรมของสถาบัน 
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การจดัการโดยใชข้อ้มลูจรงิ 
 

การวัดและการวเิคราะหผ์ลการด าเนนิการเป็นสว่นส าคัญของสถาบัน การวัดผลควรพัฒนาจาก
ความตอ้งการและกลยุทธข์องสถาบัน และควรสือ่ถงึขอ้มูลและสารสนเทศที่ส าคัญอย่างยิง่
เกีย่วกับกระบวนการหลัก ผลผลติ  ผลลัพธ ์และผลสัมฤทธิ ์การบรหิารจัดการของสถาบันตอ้ง
อาศัยขอ้มลูและสารสนเทศหลากหลายรปูแบบประกอบกัน เชน่ ตัววดัผลการด าเนนิการเกีย่วกับ
ผูเ้รยีน ลูกคา้กลุ่มอืน่ หลักสตูร บรกิาร และกระบวนการ  การเปรยีบเทยีบวธิกีารปฏบิัต ิตลาด 
และผลการด าเนินการของคู่แข่ง ผลการด าเนินการของผูส้่งมอบ บุคลากร  คู่ความร่วมมือ 
ตน้ทุน งบประมาณ และการเงิน  ผลลัพธ์ดา้นธรรมาภิบาลและการปฏิบัต ิตามกฎหมาย         
การบรรลเุป้าประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์ 
 

ควรจ าแนกกลุ่มของขอ้มูลเพื่อใชป้ระโยชน์ในการวเิคราะหผ์ล เช่น จ าแนกกลุ่มผลลัพธก์าร
เรียนรูข้องผูเ้รียนตามเนื้อหา ตามกลุ่มประชากรของผูเ้รียน ตามกลุ่มตลาด หลักสตูร บรกิาร 
และกลุม่บคุลากร  

 

การวเิคราะห ์หมายถงึ การกลั่นกรองใจความส าคัญจากขอ้มูลและสารสนเทศเพือ่ใชส้นับสนุน
การวัดผล การตัดสนิใจ การปรับปรุงและการสรา้งนวัตกรรม  การวเิคราะหร์วมถงึการใชข้อ้มูล
เพื่อดูแนวโนม้ การคาดการณ์ ตลอดจนความเกีย่วเนื่อง เป็นเหตุปัจจัยซึง่โดยปกตแิลว้อาจ     
ไม่เห็นเด่นชัด การวเิคราะหอ์าจใชส้นับสนุนจุดมุ่งหมายต่าง ๆ เชน่ การวางแผน การทบทวน  
ผลการด าเนนิการโดยรวม การปรับปรุงการปฏบิัตงิาน และการบรรลุเป้าหมายของการบรหิาร
ความเปลีย่นแปลง  และการเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับสถาบันอื่น ซึง่มหีลักสูตรหรือ   
การบรกิารในระดับเดยีวกัน หรอืเทยีบเคยีงกับสถาบันทีม่วีธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ 
 

สิง่ส าคัญที่ตอ้งพจิารณาในการปรับปรุงผลการด าเนนิการ  และการบรหิารความเปลีย่นแปลง
ไดแ้ก ่การเลอืกและใชต้ัววดัหรอืตัวบง่ชีผ้ลการด าเนนิการ ทัง้นี ้ตัววดัหรอืตัวบง่ชีท้ีเ่ลอืกมาตอ้ง
เป็นตัวทีด่ทีีส่ดุ ทีส่ะทอ้นถงึปัจจัยทีน่ าไปสูก่ารปรับปรุงผลลัพธด์า้นผลสมัฤทธิด์า้นการเรยีนรู ้
ของผูเ้รยีน  การพัฒนาผูเ้รียน ลูกคา้กลุ่มอืน่ การปฏบิัตกิาร การเงนิ งบประมาณ และผลการ
ด าเนินการดา้นสังคม  กลุ่มตัววัดหรือตัวบ่งชีท้ีค่รอบคลุมและเชือ่มโยงกับความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ลูกคา้กลุ่มอื่น และผลการด าเนินการของสถาบันจะช่วยท าใหก้ระบวนการทั้งหมด
สอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกันกับเป้าประสงคข์องสถาบัน ตัววดัและตัวบง่ชีเ้หลา่นี้อาจจ าเป็น
ในการสนับสนุนการตัดสนิใจในสภาพแวดลอ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการ
วเิคราะหข์อ้มูลจากกระบวนการตดิตามผลจะช่วยใหส้ถาบันสามารถประเมนิตัววัดและตัวบ่งชี้

เหลา่นัน้ เพือ่ใหส้นับสนุนเป้าประสงคข์องสถาบันไดด้ยี ิง่ข ึน้ 
 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
 

ผูน้ าของสถาบันควรใหค้วามส าคัญกับความรับผดิชอบตอ่สังคม พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึคณุธรรม/
จรยิธรรม รวมทัง้ตอ้งค านงึถงึความผาสกุและประโยชน์ของสังคม ผูน้ าควรเป็นแบบอยา่งทีด่ตีอ่
สถาบันและบุคลากรในการใหค้วามส าคัญในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม การปกป้องสุขภาวะ    
ความปลอดภัย  และสิง่แวดลอ้มของสว่นรวม การปกป้องดังกลา่ว ควรครอบคลมุถงึปฏบิัตกิาร
ของสถาบันทีอ่าจสง่ผลกระทบทุกดา้น นอกจากนัน้ สถาบันควรเนน้การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
การลดของเสยีทีแ่หลง่เกดิ  ในการวางแผนควรค านงึถงึผลกระทบดา้นลบทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
บริหารทางกายภาพ การปฏบิัตงิานภายในหอ้งทดลอง และการขนส่ง ในการวางแผนที่มี
ประสทิธผิลควรป้องกันมใิหเ้กดิปัญหาต่าง ๆ  มกีารเตรยีมการเพือ่ตอบสนองอย่างฉับพลันใน
กรณีทีเ่กดิปัญหาขึน้ และจัดใหม้สีารสนเทศ และการสนับสนุนทีจ่ าเป็นใหพ้รอ้ม เพือ่สรา้งความ
ตืน่ตัว ความปลอดภัย และความเชือ่มั่นของสงัคม 
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สถาบันไมเ่พยีงตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ จังหวัด หรอืประเทศเท่านัน้ 
แตค่วรถอืเอาขอ้บังคับเหล่านี้เป็นโอกาสเพือ่การปรับปรุง ―ใหด้กีวา่ส ิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งปฏบิัตติาม
กฎระเบยีบ‖  สถาบันควรตอกย ้าใหเ้กดิการประพฤตปิฏบิัตอิยา่งมจีรยิธรรมในการด าเนินการและ
การมปีฏสิัมพันธก์ับผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในทุกกรณี สภามหาวทิยาลัย/สภาสถาบันควรก าหนด   
ขอ้ปฏบิัตดิา้นจรยิธรรมในมาตรฐานระดับสูง และตอ้งมีการตดิตามผลการปฏบิัตใินทุกดา้น    
อยา่งสม า่เสมอ  
 

การค านงึถงึความผาสกุและประโยชน์ของสังคม หมายถงึ การเป็นผูน้ าและการสนับสนุนระบบ
เศรษฐกจิ สังคมและสภาพแวดลอ้ม ภายใตข้อบขา่ยทีส่ถาบันสามารถครอบคลุมถงึ (ภายใต ้
ขอ้จ ากัดดา้นทรัพยากรของสถาบัน) การสนับสนุนและการเป็นผูน้ าดังกล่าว อาจรวมถึง        
การพัฒนาการศกึษา สุขภาวะและบรกิารอืน่ ๆ ในชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มที่ดเีลศิ    
การเป็นตน้แบบในประเด็นที่มีความส าคัญต่อสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากร การลด carbon 
footprint  การบรกิารชมุชนและการกศุล การปรับปรงุหลักปฏบิัตใินภาคอตุสาหกรรมและในภาค
การศกึษา และการแลกเปลีย่นขอ้มลูสารสนเทศทีไ่มเ่ป็นความลับทางการแขง่ขนั 
 

การเป็นผูน้ าในฐานะองค์การตน้แบบ สามารถส่งผลต่อสถาบันอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน          
ในการสรา้งความรว่มมอืเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์ังกลา่วดว้ย 
 

การจัดการความรับผดิชอบต่อสังคมจ าเป็นตอ้งอาศัยมาตรการที่เหมาะสม ตลอดจนความ
รับผดิชอบของผูน้ าสถาบันตอ่มาตรการตา่ง ๆ ดังกลา่ว 
 

การมุง่เนน้ทีผ่ลลพัธ ์และการสรา้งคณุคา่ 
 

การวัดผลการด าเนนิการของสถาบัน ควรมุง่เนน้ทีผ่ลลัพธท์ีส่ าคัญ ซึง่น าไปใชส้รา้งคณุค่าและ
รักษาสมดุลของคุณค่าใหแ้ก่ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสียที่ส าคัญ ไดแ้ก่ ผู เ้รียนและผูป้กครอง         
ลกูคา้กลุม่อืน่ บคุลากร ผูส้ง่มอบ คูค่วามรว่มมอื สงัคมและชมุชน  
 

เมื่อสถาบันสรา้งคุณค่าเพื่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีที่ส าคัญ เท่ากับไดส้รา้งความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิเตบิโต ท าใหช้มุชนดขี ึน้ และสง่ผลดตีอ่สงัคมโดยรวม เป้าหมายของ
การสรา้งสมดุลทางคุณค่าบางครัง้อาจเปลีย่นแปลง และอาจขัดแยง้กันได ้ฉะนัน้กลยุทธข์อง
สถาบันจงึควรพจิารณาถงึความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคัญไวใ้หช้ัดเจน เพือ่ชว่ยให ้
มั่นใจไดว้า่ แผนและการปฏบิัตติ่าง ๆ สนองความตอ้งการของทุกฝ่าย และเพือ่เลี่ยงการเกดิ
ผลกระทบดา้นลบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  การใชต้ัววัดผลการด าเนินการทัง้  
แบบน าและแบบตามอย่างสมดุล เป็นวิธีที่มีประสิทธิผลวิธีหนึ่งในการสื่อสารถึงล าดับ
ความส าคัญของเรื่องต่าง ๆ ในระยะสัน้และระยะยาว ตดิตามผลการด าเนินการจรงิ และเป็น
พืน้ฐานเพือ่การปรับปรงุผลลัพธ ์
 

มมุมองเชงิระบบ 
 

เกณฑ ์EdPEx นี้ เสนอมุมมองเชงิระบบเพือ่การจัดการสถาบันและกระบวนการทีส่ าคัญตา่ง ๆ  
เพือ่ใหบ้รรลผุลลัพธ ์และมุง่สูผ่ลการด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ หมวดตา่ง ๆ ทัง้ 7 หมวดของเกณฑน์ี ้
ค่านิยมหลักและแนวคดิ รวมทั้งเกณฑ์การใหค้ะแนน ประกอบกันเป็นรากฐานและกลไกที่   
บูรณาการกันทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม การจัดการและผลการด าเนินการโดยรวมจะประสบ
ความส าเร็จไดต้อ้งอาศัยการสังเคราะห ์การมุ่งไปในแนวทางเดยีวกันและการบูรณาการซึง่มี
ลักษณะเฉพาะในแตล่ะสถาบัน การสงัเคราะห ์หมายถงึ การมองภาพรวมของสถาบัน โดยใช ้
คณุลักษณะทีส่ าคัญทางการศกึษา รวมถงึสมรรถนะหลัก วัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์แผนปฏบิัต ิ
การและระบบงาน  การมุ่งไปในแนวทางเดยีวกัน หมายถงึ การอาศัยความเชือ่มโยงระหวา่ง
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ดังระบุไวใ้นเกณฑน์ี้  เพือ่ใหแ้ผนงาน กระบวนการ ตัววัด ตลอดจนกจิกรรม
ตา่ง ๆ ด าเนนิไปอยา่งคงเสน้คงวา การบรูณาการ  หมายถงึ  การทีอ่งคป์ระกอบทุกภาคสว่นใน
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ระบบการบรหิารจัดการของสถาบัน มกีารเชือ่มโยงปฏสิัมพันธก์ันอย่างสมบูรณ์และใหผ้ลลัพธ์

ตามทีต่ัง้ไว ้ซึง่เป็นการตอ่ยอดจากการมุง่ไปในแนวทางเดยีวกัน  

แนวคดิดังกล่าวขา้งตน้ปรากฏในเกณฑ์ EdPEx นี้ ดังแสดงในหนา้ 3 เมือ่สถาบันมีมุมมอง     
เชงิระบบผูน้ าระดับสูงของสถาบันจะใหค้วามส าคัญต่อทิศทางเชงิกลยุทธ์  ต่อผูเ้รียนและ   
ลูกคา้กลุ่มอืน่ ซึง่หมายถงึว่า ผูน้ าระดับสูงตอ้งตดิตาม ตอบสนอง และบรหิารงาน โดยอาศัย
ผลลัพธ์ทั ้งหลายเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ มุมมองเชงิระบบยังหมายรวมถงึการใชต้ัววัดและ       
ตัวบ่งชี้  สมรรถนะหลัก และความรูข้องสถาบันเพื่อก าหนดกลยุทธ์ที่ส าคัญ นอกจากนี ้         
ยังหมายถึงการเชื่อมโยงกลยุทธ์เหล่านั้นกับระบบงาน  กระบวนการหลัก และการจัดสรร
ทรัพยากรใหส้อดคลอ้ง เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการโดยรวม และการใหค้วามส าคัญกับ

ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่  

ดว้ยเหตุนี้ มุมมองเชงิระบบ จงึหมายถงึ การจัดการสถาบันและองคป์ระกอบทัง้หมดเพื่อให ้
สถาบันมคีวามยั่งยนื 
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 การเปลีย่นแปลงจากเกณฑค์ณุภาพการศกึษาปี 2554-2555 

การจัดท าเกณฑ ์EdPEX ฉบับปี 2556-2557 นี้ ตรงกับปีที่ 25 ที่ฉลองโปรแกรมของ   

บัลดรจิ จุดเด่นทีท่ าใหส้ามารถด าเนินโครงการนี้ไดอ้ย่างมคีุณค่าจวบจนปีนี้ เป็นเพราะ

ความเทา่ทันอยา่งตอ่เนือ่งของเกณฑบ์ัลดรจิ 

เกณฑน์ีไ้ดรั้บการปรับปรงุโดยตลอดดว้ยวตัถปุระสงคป์ระการเดยีว คอื ความสามารถทีเ่กณฑจ์ะ

สะทอ้นถึงการยืนหยัดอยู่ในระดับน าของแนวปฏบิัตดิา้นการบรหิารจัดการที่ผ่านการพิสูจน์

มาแลว้ ซึง่ประธานท่านหนึง่ของคณะผูพ้จิารณารางวัลคณุภาพของบัลดรจิในทศวรรษที ่1990 

กลา่วไว ้ค าส าคัญในประโยคนี้ คอื ค าวา่ ‗การอยูใ่นระดับแนวหนา้‘ และ ‗ผา่นการพสิจูน์มาแลว้‘ 

เกณฑ์นี้จะอยู่บนฐานของแนวปฏิบัต ิที่องค์การดา้นธุรกิจและอื่น  ๆ ด าเนินการจนประสบ

ความส าเร็จและสามารถเป็นตน้แบบทีด่ ีเป็นแนวปฏบิัตทิีน่ าไปสูค่วามยั่งยนืและการแขง่ขันได ้

เมื่อสถาบันยดึแนวทางการบริหารจัดการที่เนน้ผลลัพธ์ โดยใชมุ้มมองที่เป็นระบบอย่างม ี    

บรูณาการ 

การปรับเปลีย่นเกณฑใ์นแต่ละครัง้ท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ด ีหากมองยอ้นกลับไป

เมือ่ 25 ปีทีแ่ลว้ ตัง้แต่เมือ่มเีกณฑบ์ัลดรจิใหม่ ๆ จะเห็นวา่ เกณฑเ์ปลีย่นไปขนานใหญ่ ทัง้นี ้

‗การเปลีย่นขนานใหญ่‘ เป็นเรือ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเมือ่เรารับรูถ้งึความเปลีย่นแปลงรอบดา้นทัง้

เศรษฐกจิท่ัวโลก เทคโนโลย ีพฤตกิรรมของลูกคา้ ความคาดหวังของบุคลากร รวมถงึความ

ห่วงใยและความรับผดิชอบต่อสังคม ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ยังคงเป็นกระบวนการ

อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่จะมจีุดเนน้เชงิยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญมากกวา่เพียงการเปลีย่นค าหรือ

ขอ้ความทีใ่ชใ้นแต่ละหัวขอ้ การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ จะเป็นแกน่ทีผู่น้ าระดับสงูของทุกองคก์าร 

ตอ้งใชป้ระกอบการตัดสนิใจเพือ่ก าหนดเสน้ทางเชงิธรุกจิและเพือ่ความยั่งยนืขององคก์าร 

จุดเนน้เชงิยทุธศาสตรน์ี้ ผูกโยงกับเรือ่งส าคัญ 3 เรือ่ง ทีผู่น้ าทุกคนตอ้งค านงึถงึและพจิารณา

เพือ่ใหส้ถาบันในยุคต่อไปสามารถอยู่ตลอดรอดฝ่ังได ้ซึง่ประกอบดว้ย (1) การออกแบบและ

ด าเนินการใหม้ีระบบงานที่แข่งขันได ้(2) การเสริมสรา้งและจัดการนวัตกรรม และ (3) 

ความสามารถในการใชโ้อกาสและจัดการกับความทา้ทายที่เกดิขึน้ตลอดเวลาจากสือ่สังคม

ออนไลนแ์มว้า่จะมกีารปรับเปลีย่นอยูบ่า้งในทกุหัวขอ้ แตก่ารปรับเปลีย่นทีส่ าคัญในหัวขอ้ตา่ง ๆ 

และในสว่นทีเ่กีย่วกับสาระดา้นการศกึษา มดีังตอ่ไปนี ้

การออกแบบและน าเร ือ่งระบบงานไปปฏบิตั ิ
 

การตัดสนิใจเรือ่งระบบงานถอืเป็นเรือ่งเชงิกลยทุธ ์ซึง่จะรวมถงึการปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา
และการใชป้ระโยชน์อยา่งเต็มทีจ่ากสมรรถนะหลักของสถาบัน การตัดสนิใจเรือ่งนี้ จะสง่ผลตอ่
การออกแบบและโครงสรา้ง ขนาด แหลง่ทีต่ัง้ ความสามารถในการท าก าไร และความยั่งยนืของ
สถาบัน การตัดสนิใจเรือ่งระบบงานจะสง่ผลตอ่การออกแบบและโครงสรา้ง รวมทัง้ความสามารถ
ในการท าก าไร และการอยู่รอดของสถาบัน นอกจากนี้ ยังเป็นงานหนึง่ของการน าองคก์ารและ
แกนส าคัญของการวางแผนเชงิกลยทุธ ์ในปี 2556 นี้ เกณฑ ์EdPEx รวมเรือ่งกระบวนการดา้น
สารสนเทศและการตัดสนิใจเกี่ยวกับระบบงานเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของหมวดการวางแผน    
เชงิกลยทุธด์ว้ย 
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การบม่เพาะและจดัการนวตักรรม 
 

ประเด็นหนึง่ทีย่ ิง่ปรากฏชดัขึน้เมือ่มโีอกาสทีจ่ะเพิม่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขัน คอื นวัตกรรม
และการจัดการนวัตกรรม ซึง่ถอืวา่เป็นความจ าเป็นอย่างยิง่ตอ่ความยั่งยนื นยิามของนวัตกรรม
คอื การเปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการกระท าทีม่มีาอยา่งตอ่เนือ่งและท าใหเ้กดิความหมายตอ่
หลักสูตร บรกิาร กระบวนการ หรอืประสทิธผิลของสถาบัน เพื่อสรา้งคุณค่าใหม่ใหผู้ม้สี่วนได ้
สว่นเสยี นวัตกรรมเป็นผลของสภาพแวดลอ้มที่เกือ้หนุน กระบวนการทีส่ามารถระบุถงึโอกาส
เชงิกลยุทธ ์และการสานต่อโอกาสนั้น ๆ ที่สถาบันพจิารณาแลว้เห็นว่า เป็นเรื่องที่สมควรจะ
เสีย่งได ้การทีจ่ะสามารถใหเ้กดินวัตกรรม ตอ้งการทรัพยากรมาสนับสนุน และความพรอ้มทีจ่ะ
เผชญิความลม้เหลว การเสรมิสรา้งบรรยากาศทีเ่หมาะสมเป็นงานหนึง่ของผูน้ าระดับสงู การระบุ
โอกาสเชงิกลยุทธแ์ละความกลา้เสีย่งดว้ยปัญญาจะตอ้งเป็นส่วนหนึง่ของ  กลยุทธ ์และการ
ด าเนินการตามความเสีย่งนั้น ๆ จะตอ้งฝังลกึอยู่ในการจัดการและการปฏบิัตกิารของสถาบัน 
ดังนั้น มติติ่าง ๆ ที่จะท าใหส้ามารถไปสู่นวัตกรรมนั้น จะกระจายอยู่ในทุกหมวดของเกณฑ ์
EdPEx นี ้
 

ความสามารถในการใชส้ ือ่สงัคมออนไลน ์

แมว้า่กลยทุธส์ือ่สงัคมออนไลน์ยังไมใ่ชแ่นวปฏบิัตทิีส่ถาบันชัน้น าทุกแหง่ใชใ้นปัจจุบัน แตห่าก

ชะลอเวลาเพือ่เพิม่เรือ่งนี้ จนกวา่มกีารปรับเปลีย่นเกณฑใ์นรอบตอ่ไป จะท าใหเ้ราไมส่ามารถมี

แนวปฏบิัตซิ ึง่ประกันไดว้า่ เราจะยนืหยัดอยู่ในระดับแนวหนา้ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เมือ่อัตรา

ความเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้เป็นไปอย่างเร็วมาก สือ่สังคมออนไลน์มีบทบาทอยู่แลว้ในดา้น

ตอ่ไปนี ้(1) การเขา้ถงึผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ และผูท้ีม่โีอกาสจะมาเป็นลกูคา้ (2) การเชือ่มโยง

ระหวา่งคณาจารยแ์ละบคุลากรและกับผูน้ าของสถาบัน (3) การประสานกับผูส้ง่มอบและคูค่วาม

รว่มมอืทีเ่ป็นทางการ และ (4) การรวบรวมขอ้มลูและการศกึษาวจัิย  

การใชส้ือ่สงัคมออนไลนอ์ยา่งเขม้ขน้ อาจจะท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สถาบัน กลไกทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะ

ท าใหค้วามเสีย่งลดนอ้ยลงได ้คือ การยดึถือค่านิยมของสถาบันเป็นส าคัญ เกณฑ์ EdPEx       

ปี 2556-2557 นี ้รวมเรือ่งสือ่สงัคมออนไลนเ์พือ่วตัถปุระสงคท์ีร่ะบไุวทั้ง้ 4 ขอ้ขา้งตน้ แมว้า่จะมี

การปรับเปลีย่นทกุหมวด แตเ่รือ่งทีเ่ปลีย่นมากทีส่ดุในเกณฑน์ีแ้ละสว่นทีเ่กีย่วเนื่องกับสาระดา้น

การศกึษานัน้ สามารถสรปุไดด้ังนี ้

บทน า : โครงรา่งองคก์าร 

สว่นที ่1 ลักษณะองคก์าร เพิม่ค าถามเกีย่วกับบทบาทของผูส้ง่มอบและคูค่วามร่วมมอือยา่งเป็น
ทางการ บทบาททีม่ตีอ่ระบบงานของสถาบัน 

ส่วนที่ 2 สภาวการณ์ขององค์การ เพิม่เรื่องการประเมนิโครงการและกระบวนการหลัก ๆ        
ขององค์การ การบริหารจัดการโครงการที่ตอ้งด าเนินการควบคู่กับการจัดการกระบวนการ 

เพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามทีต่อ้งการ 

หมวด 1 การน าองคก์าร 

หัวขอ้ 1.1 การน าองคก์ารโดยผูน้ าระดับสงู จะเนน้บทบาทของผูน้ าระดับสงูเรือ่งนวัตกรรมและ
ความกลา้เสีย่งดว้ยปัญญา และถามถงึวธิทีีผู่น้ าระดับสงูน าสือ่สังคมออนไลน์มาใชเ้ป็นกลไกใน
การสือ่สาร 
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หัวขอ้ 1.2 การก ากับดแูลองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคมในวงกวา้ง จะถามวา่ กรรมการที่
อยูใ่นระบบการก ากับดแูลขององคก์ารท าใหก้ารวางแผนการสบืทอดต าแหน่งของผูน้ าระดับสงู
ประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งไร 

หมวด 2 การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

หมวดนีเ้นน้เรือ่งนวตักรรมและระบบงานมากขึน้ 

หัวขอ้ 2.1 การจัดท ากลยทุธ ์หัวขอ้นี้ไดป้รับเขยีนขึน้ใหม ่โดยเพิม่ค าถามทีเ่กีย่วกับการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มเพื่อนวัตกรรมและการคน้หาโอกาสเชงิกลยุทธ์ ค าถามอื่น ๆ จะเจาะลกึถึง
กระบวนการในการตัดสนิใจเกี่ยวกับระบบงานและสมรรถนะหลักขององคก์าร ไดม้ีการปรับ
ประเด็นส าคัญทีต่อ้งพจิารณาในการวางแผนเชงิกลยทุธเ์พือ่ใหส้ามารถใชแ้นวคดิใหม ่ๆ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งยดึตดิอยู่กับการวางแผนที่ใชเ้ครื่องมอืเฉพาะเจาะจงบางอย่าง เช่น การวเิคราะห ์

SWOT 

หมวด 3 การมุง่เนน้ลกูคา้ 

หัวขอ้ 3.1 เสยีงจากลกูคา้ จะถามถงึปฏสิัมพันธแ์ละการสังเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่

อืน่ ซึง่จะเป็นสว่นหนึง่ของการรับฟังเสยีงของผูเ้รยีนปัจจบุันและลกูคา้กลุม่อืน่ 

หัวขอ้ 3.2 ความผกูพันของลกูคา้ จะถามถงึการใชส้ือ่สังคมออนไลน์เพือ่เสรมิสรา้งความผกูพัน

และความสมัพันธก์ับผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

หัวขอ้ 4.1 การวดั การวเิคราะหแ์ละการปรับปรุงผลการด าเนนิการขององคก์าร จะถามถงึการใช ้

เสยีงของลูกคา้ ตลาดและการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้ขอ้มูลเกีย่วกับผูเ้รยีน
และลูกคา้กลุ่มอืน่ จากสือ่สังคมออนไลน์ เพือ่ใชส้นับสนุนการตัดสนิใจและนวัตกรรม การใช ้

ขอ้มูลเกีย่วกับผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอื่น เคยระบุไวเ้ดมิเป็นประเด็นแยกต่างหากในหมวด 3    
ส่วนเรื่องอื่น ๆ ยังไม่เคยปรากฏในเกณฑ์เดิม หัวขอ้นี้ยังเพิ่มค าถามถึงการทบทวนโดย

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย/สภาสถาบัน  

หัวขอ้ 4.2 เปลี่ยนชือ่เป็น ‗การจัดการความรู ้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Knowledge Management, Information, and Information Technology) หัวขอ้นี้ให ้
ความส าคัญต่อการจัดการความรูแ้ละการเรยีนรูข้ององคก์ารซึง่เป็นองคป์ระกอบหลักของความ
ยั่งยนืขององคก์าร 

หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร 

หัวขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของบุคลากร เพิม่เรื่องการพจิารณาการเปลี่ยนแปลงเรื่องขีด
ความสามารถและอัตราก าลังของบคุลากรในอดตีทีผ่า่นมา รวมทัง้อัตราก าลังทีเ่หมาะสมในแต่
ละระดับ ซึง่เป็นการก าหนดบรบิทที่องคก์ารใชใ้นการพจิารณาเชงิรุกเพือ่เตรยีมใหส้อดรับกับ
ความตอ้งการบคุลากรในอนาคต 

หมวด 6 การมุง่เนน้การปฏบิตักิาร 

มกีารปรับเปลีย่นหมวดนีอ้ยา่งมากเพือ่เนน้กระบวนงานภายในและประสทิธผิลของการปฏบิัตกิาร
อันเป็นผลจากการตัดสนิใจเชงิกลยทุธเ์กีย่วกับระบบงาน (หมวด 2) 

หัวขอ้ 6.1 ปรับเป็น ―กระบวนการท างาน‖ โดยเนน้ทีก่ารออกแบบ การบรหิารจัดการและการ
ปรับปรุงหลักสูตร  การบรกิารและกระบวนการต่าง ๆ โดยจะรวมกระบวนการสนับสนุนทีท่ าให ้

สถาบันสามารถบรรลคุวามตอ้งการหลักทางธรุกจิ 
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หัวขอ้ 6.2 ปรับเป็น ―ประสทิธผิลของการปฏบิัตกิาร‖ ซึง่จะเนน้การควบคมุตน้ทุน การจัดการ  
หว่งโซอ่ปุทาน การเตรยีมพรอ้มดา้นความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน และการจัดการนวัตกรรม 
การแยกหัวขอ้เหล่านี้ออกมาเป็นประเด็นเพื่อพิจารณาต่างหาก เป็นการเนน้ย ้าใหเ้ห็นถึง

ความส าคัญของปัจจัยตา่ง ๆ เหลา่นีท้ีม่ผีลตอ่ความยั่งยนืของการปฏบิัตกิารและขององคก์าร 

หมวด 7 ผลลพัธ ์

การปรับเปลีย่นหัวขอ้ต่าง ๆ ในหมวดนี้ จงใจทีจ่ะไม่ใหส้อดรับกับกระบวนการในแต่ละหมวด
โดยตรงตัง้แต่หมวด 1-6 เพือ่ใหม้องผลลัพธอ์ย่างเป็นระบบ เนื่องจากผลลัพธใ์นแต่ละหัวขอ้ 

มักจะเกดิจากกระบวนการในหมวดตา่ง ๆ มากกวา่เพยีงหมวดใดหมวดหนึง่ 

คา่คะแนนส าหรับผลลัพธห์ัวขอ้ 7.2 และ 7.3 นัน้ ปรับเป็นขอ้ละ 85 คะแนน ซึง่จะเนน้บทบาท
ของความผกูพันกับลกูคา้และบคุลากรเพือ่ใหส้ง่ผลลัพธด์า้นงบประมาณ การเงนิและการตลาด 

(หัวขอ้ 7.5 มคีา่คะแนนเทา่กับ 80) 

หัวขอ้ 7.1 ผลลัพธด์า้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและดา้นกระบวนการ ไดแ้ยกเรือ่งการจัดการหว่งโซ่

อุปทานออกมาเป็นประเด็นเพื่อพิจารณาต่างหาก เพราะเป็นการแสดงถงึองค์ประกอบของ
ระบบงานทีเ่พิม่ความส าคัญมากขึน้เรือ่ย ๆ ตอ่องคก์ารหลายแหง่ 

หัวขอ้ 7.4 ผลลัพธด์า้นการน าองคก์ารและธรรมาภบิาล ระบอุยา่งชัดเจนถงึผลลัพธข์องการน า
กลยทุธไ์ปปฏบิัต ิวา่เป็นความรับผดิชอบของการน าองคก์าร เนื่องจากเป็นทีย่อมรับวา่ องคก์าร

จะสามารถบรรลกุลยทุธไ์ดต้อ่เมือ่ผูน้ าระดับสงูชีน้ าและคอยตดิตามความกา้วหนา้ 

คา่นยิมและแนวคดิหลกั 

ปรับค าอธบิายของค าวา่ ―ความคลอ่งตัว (Agility)‖  ―การมุ่งเนน้อนาคต (Focus on the 
Future)‖ และ ―การจัดการเพือ่นวัตกรรม (Managing for Innovation)‖ เพือ่สะทอ้นถงึการให ้
ความส าคัญต่อการเกิดภาวะชะงักงันที่เก ิดจากเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ปัจจัยภายนอกดา้น

สิง่แวดลอ้ม และความจ าเป็นทีต่อ้งมกีลยทุธด์า้นนวตักรรม 

อภธิานศพัท ์

เพิม่ค าอธบิายศัพท ์2 ค า ไดแ้ก ่―ความกลา้เสีย่งดว้ยปัญญา (Intelligent risks)‖ และ ‗โอกาส
เชงิกลยทุธ ์(Strategic opportunities)‘ นอกจากนี้ ไดป้รับเปลีย่นรูปแบบของอภธิานศัพทใ์ห ้

อา่นไดส้ะดวกขึน้ 

เพิม่ใหค้ าจ ากัดความของค าวา่ ―ลูกคา้ (Customer)‖ หมายรวมถงึผูม้าใชห้ลักสตูรและบรกิาร
ของสถาบัน (ผูเ้รยีนและอาจหมายถงึผูป้กครอง) และผูอ้ ืน่ทีจ่่ายเงนิเพือ่ใชห้ลักสตูรและบรกิาร
สง่เสรมิการศกึษา ทัง้นี ้จะพบการเปลีย่นแปลงดังกลา่วในเกณฑฉ์บับนีต้ลอดเลม่และในเอกสาร

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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   อภธิานศพัท ์

ประโยคแรกของค าศพัทเ์ป็นค านยิาม ซึง่ตามดว้ยประโยคขยายความและ

วเิคราะหค์ าศพัทน์ ัน้ ยอ่หนา้ถดั ๆ มาเป็นตวัอยา่ง การอธบิายหรอืความเชือ่มโยง

ทีส่ าคญัตอ่เกณฑใ์นหมวดอืน่ ค าศพัทท์ีม่ใีนอภธิานศพัทท์ ัง้หมดนี ้จะปรากฏ

เป็นอกัษรตวัหนา     ในเกณฑแ์ละแนวทางการใหค้ะแนน 

Action Plans : แผนปฏบิตักิาร 
   
ค าว่า “แผนปฏบิตักิาร” หมายถงึ  แผนที่สถาบันด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์เชงิ      
กลยทุธทั์ง้ระยะสัน้และระยะยาว  ซึง่ตอ้งระบใุหช้ดัเจนถงึทรัพยากรทีต่อ้งใช ้และก าหนดเวลาที่
ตอ้งท าใหส้ าเร็จ การจัดท าแผนปฏบิัตกิารถือว่าเป็นขัน้ตอนที่ส าคัญอย่างยิง่ในการวางแผน 
หลังจากทีก่ าหนดวัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธแ์ละเป้าประสงคอ์ย่างชัดเจนแลว้ เพื่อใหค้นท่ัวทัง้
สถาบันมคีวามเขา้ใจและน ากลยทุธไ์ปปฏบิัตอิยา่งมปีระสทิธผิล ในเกณฑน์ี้ การน าแผนปฏบิัต ิ
ไปปฏบิัตคิรอบคลุมถงึการสรา้งตัววัดใหส้อดคลอ้งกันระหว่างภาควชิาและหน่วยงานที่ไดรั้บ
ผลกระทบทัง้หมด ในการน าแผนไปปฏบิัตนัิน้ อาจตอ้งใหก้ารฝึกอบรมเฉพาะทางแกบุ่คลากร
บางกลุม่ หรอือาจตอ้งมกีารสรรหาบคุลากรใหมด่ว้ย 
 

ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์เช ิงกลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาในตลาดที่มีการแข่งขันสูง          
อาจหมายถึง การตัง้เป้าใหผู้เ้รียนมีผลการสอบในระดับชาตหิรือกลุ่มวชิาชีพอยู่ในกลุ่มน า      
(25 % แรก) แผนปฏบิัตกิารอาจรวมถงึ การวเิคราะหว์า่วชิาใดทีผู่เ้รยีนท าคะแนนไดน้อ้ยทีส่ดุ  
และวเิคราะหถ์งึทักษะทีย่ังไม่เพียงพอของผูเ้รียนในวชิานั้น ๆ เพือ่สรา้งหลักสตูรที่จะชว่ยให ้
ผูเ้รียนพัฒนาทักษะนั้นขึน้มาได ้ในการน าแผนไปปฏบิัตอิาจตอ้งมกีารฝึกอบรมคณาจารยถ์งึ
วธิกีารสอนและการประเมนิ  การวเิคราะหแ์ละการทบทวนในระดับสถาบันควรพจิารณาผลการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน การใชง้บประมาณ และความพงึพอใจของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 
 

ดคู าจ ากัดความของค าวา่  “วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธ ์: Strategic Objectives”   ในหนา้  
(....) 
 

Alignment  : การมุง่ไปในแนวทางเดยีวกนั  
 

ค าว่า  “การมุง่ไปในแนวทางเดยีวกนั” หมายถงึ ความสอดคลอ้งของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การตัดสนิใจดา้นทรัพยากร การปฏบิัตกิาร ผลลัพธ ์การวเิคราะห ์และการเรียนรู ้
เพื่อสนับสนุนเป้าประสงคห์ลักของสถาบัน การมุ่งไปในแนวทางเดียวกันอย่างมปีระสทิธผิล 
จ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจร่วมกันในจุดประสงค์และเป้าประสงค์ รวมถึงการใชต้ัววัดและ
สารสนเทศที่เกือ้หนุนกัน เพือ่ใชใ้นการวางแผนการตดิตาม การวเิคราะห ์และการปรับปรุงใน     
3 ระดับ คอื 1) สถาบัน/ผูน้ าระดับสงู  2) กระบวนการหลัก และ 3) หลักสตูร สาขาวชิา ชัน้เรยีน  
 

ดคู าจ ากัดความของค าวา่ “การบรูณาการ : Integration”  ในหนา้  (......) 
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Analysis : การวเิคราะห ์ 
 

ค าวา่  “การวเิคราะห”์  หมายถงึ  การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและขอ้มลู เพือ่ใชเ้ป็นพืน้ฐานใน
การตัดสนิใจอย่างมปีระสทิธผิล การวเิคราะหม์ักเกีย่วขอ้งกับการหาความสัมพันธร์ะหวา่งเหตุ
และผล การวเิคราะหภ์าพรวมในระดับสถาบัน จะชว่ยชีน้ าการบรหิารระบบงาน และกระบวนการ
ท างาน  เพือ่ใหบ้รรลผุลการด าเนนิการทีส่ าคัญและวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธข์องสถาบัน 
 
ถึงแมว้่าขอ้เท็จจริงและขอ้มูลแต่ละตัวจะมีความส าคัญ แต่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่มี
ประสทิธผิลตอ่การปฏบิัตกิารหรอืการจัดล าดับความส าคัญเสมอไป เนื่องจากการปฏบิัตกิารทีม่ี
ประสทิธผิลขึน้อยูก่ับความเขา้ใจในความสัมพันธข์า้งตน้ ซึง่ไดจ้ากการวเิคราะหข์อ้เท็จจรงิและ

ขอ้มลู 

Anecdotal : ขอ้มลูปลกียอ่ย  

ค าวา่  “ขอ้มลูปลกียอ่ย”  หมายถงึ  สารสนเทศทีใ่ชต้อบเกณฑ ์EdPEx แตล่ะหัวขอ้ ซึง่ขาด
วธิกีารที่เฉพาะเจาะจง ไม่มตีัววัด ไม่มรีะบบกลไกในการน าไปปฏบิัต ิและไม่มปัีจจัยดา้นการ
ประเมนิ/การปรับปรุง/การเรียนรู ้สารสนเทศในลักษณะของขอ้มูลปลกีย่อย มักอาศัยตัวอย่าง 

และอธบิายกจิกรรมแตล่ะเรือ่งมากกวา่กระบวนการทีเ่ป็นระบบ 

ตัวอย่างในการตอบเกณฑ์ เรื่องวธิีการที่ผูน้ าระดับสูงใชใ้นการสือ่ความคาดหวังต่อผลการ
ด าเนนิการของบคุลากร  การตอบโดยใชข้อ้มลูปลกียอ่ยอาจอธบิายถงึเหตกุารณ์ทีผู่น้ าระดับสงู
คนหนึง่ไดไ้ปตรวจเยีย่มสถานทีต่า่ง ๆ ของสถาบันซึง่เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว แตก่ารตอบในเชงิ
ระบบ อธบิายถงึวธิกีารสือ่สารทีผู่น้ าระดับสงูทัง้หมดของสถาบันใชอ้ยา่งสม ่าเสมอเพือ่สือ่สาร
กับหน่วยงานในทกุทีต่ัง้และบคุลากรทกุคน ถงึความคาดหวงัดา้นผลการปฏบิัตงิาน รวมถงึตัววัด
ซึง่ใชป้ระเมนิประสทิธผิลของวธิกีารดังกลา่ว ตลอดจนเครือ่งมอืและเทคนคิซึง่ใชป้ระเมนิและ
ปรับปรงุวธิกีารสือ่สารในรปูแบบตา่ง ๆ 

ดคู าจ ากัดความของค าวา่  “มคีวามเป็นระบบ  :  Systematic”   ในหนา้  (.....) 

Approach : แนวทาง หรอื วธิกีาร  
 

ค าวา่  “แนวทาง”  หรอื  “วธิกีาร” หมายถงึ วธิกีารทีส่ถาบันใชด้ าเนนิการเพือ่ตอบขอ้ก าหนด
ต่าง ๆ ในเกณฑ ์หมวด 1-6 นอกเหนือจากวธิกีารแลว้ แนวทางหมายถงึความเหมาะสมของ
วธิีการนั้นกับขอ้ก าหนด และกับสภาพแวดลอ้มในการปฏบิัตงิานของสถาบัน รวมถงึ การที่
สถาบันน าวธิกีารนัน้ไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
 

“แนวทาง” เป็นมติหินึง่ทีใ่ชใ้นการประเมนิหัวขอ้ในหมวด 1-6 ส าหรับค าอธบิายเพิม่เตมิ ดเูรือ่ง
ระบบการใหค้ะแนน ในหนา้  (141–145) 

Basic Requirements :  ขอ้ก าหนดพืน้ฐาน  
 

ค าวา่  “ขอ้ก าหนดพืน้ฐาน”  หมายถงึ  แนวคดิทีเ่ป็นแก่นส าคัญของหัวขอ้ในเกณฑ ์EdPEx 
ซึง่แสดงอยูใ่นลักษณะค าถามตอ่ทา้ยหัวขอ้ 

 

ดตูัวอยา่งโครงสรา้งของเกณฑใ์นหนา้  58 
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Benchmark : ระดบัเทยีบเคยีง  
 

ค าวา่  “ระดบัเทยีบเคยีง” หมายถงึ กระบวนการและผลลัพธซ์ ึง่แสดงวธิกีารปฏบิัตงิานและ   
ผลการด าเนินการที่เป็นเลศิของกจิกรรมที่คลา้ยคลงึกันทัง้ภายในและภายนอกวงการศกึษา 
สถาบันทั้งหลายที่ท าการเทียบเคียง ก็เพื่อใหเ้ขา้ใจการด าเนินการของสถาบันระดับโลก       
จากมมุมองในปัจจบุัน และเพือ่ใหเ้กดิการปรับปรงุอยา่งกา้วกระโดด  

 

ระดับเทยีบเคยีง เป็นรปูแบบหนึง่ของขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ รปูแบบอืน่ ๆ รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดจ้าก 
บคุคลทีส่าม (โดยมากเป็นคา่เฉลีย่ของสถาบันการศกึษาตา่ง ๆ ) ขอ้มลูดา้นผลการด าเนนิการ
ของคูแ่ขง่ การเปรยีบเทยีบกับสถาบันทีค่ลา้ยคลงึกันในพืน้ทีเ่ดยีวกัน หรอืในพืน้ทีอ่ ืน่ ๆ รวมทัง้

ขอ้มลู แหลง่ขอ้มลูสาธารณะ เชน่ ผลลัพธข์องการศกึษาวจัิยและแนวทางปฏบิัต ิ

 
Capability, Workforce : ขดีความสามารถ,  บคุลากร 

ดคู าจ ากัดความของค าวา่ “ขดีความสามารถของบคุลากร : Workforce Capability” 

Capacity, Workforce : อตัราก าลงั,  บคุลากร 

ดคู าจ ากัดความของค าวา่ “อตัราก าลงั : Workforce Capacity ” 

Collaborator : คูค่วามรว่มมอืทีไ่มเ่ป็นทางการ 
 

ค าวา่  “คูค่วามรว่มมอืทีไ่มเ่ป็นทางการ”  หมายถงึ  องคก์ารหรอืบคุคลทีใ่หค้วามร่วมมอืกับ
สถาบันในการสนับสนุนการจัดงานหรอืกจิกรรมบางอยา่ง  หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืเป็นครัง้คราว  
โดยมีเป้าหมายระยะสัน้ที่สอดคลอ้งกันหรืออย่างเดียวกัน การร่วมมือในลักษณะนี้มักไม่มี
ขอ้ตกลงหรอืรปูแบบทีเ่ป็นทางการ  

 

ดคูวามจ ากัดความของค าวา่  “คูค่วามรว่มมอืทีเ่ป็นทางการ  :  Partners”  ในหนา้  (....) 
 

Core Competencies : สมรรถนะหลกั  
 

ค าว่า  “สมรรถนะหลกั”  หมายถงึ เรื่องที่สถาบันมีความช านาญที่สุด สมรรถนะหลักของ
องคก์ารเป็นขดีความสามารถเชงิกลยุทธท์ีเ่ป็นหัวใจส าคัญ ซึง่ท าใหส้ถาบันบรรลุพันธกจิหรอื
สรา้งความไดเ้ปรยีบในสภาพแวดลอ้มของตลาดหรอืในการบรกิาร  หากขาดสมรรถนะหลักที่
จ าเป็น อาจสง่ผลอยา่งมนัียยะส าคัญตอ่ความทา้ทาย หรอืความเสยีเปรยีบของสถาบันในตลาด 

 

สมรรถนะหลัก อาจจะเกีย่วขอ้งกับความเชีย่วชาญในเทคโนโลย ีหรอืมเีอกลักษณ์ดา้นหลักสตูร
และบรกิาร ซึง่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ และตลาด 
 

Customer : ลกูคา้ 
 

ลกูคา้ รวมถงึ ผูใ้ช ้หรอืผูท้ีม่แีนวโนม้จะมาใชห้ลักสตูร และบรกิาร ซึง่เป็นผูใ้ชโ้ดยตรง(ผูเ้รยีน
และอาจรวมถงึผูป้กครอง) รวมถงึกลุม่บคุคลอืน่ ๆ ทีน่ าหลักสตูรและบรกิารไปใชห้รอืเป็นผูอ้อก
คา่ใชจ้า่ยให ้
 

เกณฑ ์EdPEx กลา่วถงึลกูคา้ในความหมายอยา่งกวา้ง ๆ ซึง่หมายถงึ ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่
ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต รวมถงึผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ของสถาบันคู่แข่ง ความเป็นเลศิที่
มุง่เนน้ผูเ้รยีน ซึง่เป็นค่านยิมของเกณฑ ์EdPEx ตอ้งถูกฝังลกึอยูใ่นความเชือ่และการประพฤติ
ปฏบิัตขิององคก์ารที่มผีลการด าเนินการที่โดดเด่น การมุ่งเนน้ผูเ้รียนจงึมผีลกระทบและควร
บรูณาการเขา้กับทศิทางกลยทุธ ์ระบบงาน กระบวนงาน และผลลัพธข์องการด าเนนิการ 
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ใหดู้นิยามของค าว่า “ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี : Stakeholders” ในหนา้ 134  ส าหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกคา้และผูอ้ ื่น ซึ่งอาจไดรั้บผลกระทบจากหลักสูตร และบริการ          
ของสถาบัน 

Customer Engagement : ความผกูพนัของลกูคา้ 
 

ค าวา่  “ความผูกพนัของลกูคา้”  หมายถงึ  การลงทุนหรอืการตัดสนิใจเขา้เรยีนของผูเ้รยีน
และลกูคา้กลุม่อืน่ในหลักสตูร และบรกิาร ทัง้นีข้ ึน้กับความสามารถของสถาบันในการสนองความ
ตอ้งการและสรา้งความสัมพันธอ์ยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ใหพ้วกเขายังคงมาใชห้ลักสตูรและบรกิารของ
สถาบัน คุณลักษณะของความผูกพันนี้ รวมถงึการคงอยู่และความจงรักภักด ีความเต็มใจของ
ลกูคา้ทีจ่งใจเลอืกและสนับสนุนหลักสตูรและบรกิารของสถาบัน รวมถงึความเต็มใจทีจ่ะอทุศิตน
สนับสนุนและแนะน าผูอ้ ืน่ใหรู้จั้กสถาบัน หลักสตูรและบรกิารอืน่ ๆ อยา่งแข็งขนั 
 
Cycle Time : รอบเวลา 
 

ค าวา่  “รอบเวลา” หมายถงึ เวลาทีต่อ้งใชเ้พือ่บรรลขุอ้ผกูพันหรอืเพือ่ท างานใหส้ าเร็จ การวัด
ระยะเวลามบีทบาทส าคัญมากในเกณฑน์ี ้ เพราะผลลัพธด์า้นเวลา มคีวามส าคัญอยา่งยิง่ตอ่การ
ปรับปรุงศักยภาพในการแขง่ขันและผลการด าเนนิการโดยรวม “รอบเวลา” หมายถงึ เวลาทีใ่ช ้

ในการด าเนนิการในทุกแงม่มุ เชน่ การปรับปรุงรอบเวลา อาจรวมถงึเวลาทีใ่ชใ้นการตอบสนอง
ต่อผูเ้รียน และลูกคา้กลุ่มอื่นเมื่อความตอ้งการเปลี่ยนไป  เวลาที่ใชใ้นการสรา้งหลักสูตร 
ออกแบบกระบวนการ และการปรับปรุงตัวชีว้ัดดา้นเวลาทีส่ าคัญอืน่ ๆ การปรับปรุงรอบเวลาให ้ 
ดขี ึน้ อาจรวมถงึแตล่ะกรณีหรอืทกุกรณีทีก่ลา่วขา้งตน้ 

 

Deployment : การน าแนวทางไปปฏบิตั ิ 
 

ค าวา่  “การน าแนวทางไปปฏบิตั”ิ หมายถงึ ความครอบคลมุและท่ัวถงึของการน าแนวทางไป
ด าเนนิการ เพือ่ตอบสนองขอ้ก าหนดในเกณฑข์องสถาบัน การประเมนิเรือ่งการน าแนวทางไป
ปฏบิัต ิควรพจิารณาทัง้จากความครอบคลมุและความลกึของการน าแนวทางไปใชก้ับหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งท่ัวทัง้สถาบัน  

 

การน าแนวทางไปปฏบิัตเิป็นมติหินึง่ในการประเมนิหัวขอ้ในหมวด 1-6 ดคู าอธบิายเพิม่เตมิ
เกีย่วกับการน าแนวทางไปปฏบิัตใินเรือ่ง “ระบบการใหค้ะแนน”  ในหนา้  141 
 

Diversity : ความหลากหลาย    
 

ค าวา่  “ความหลากหลาย” หมายถงึ ความแตกตา่งของบคุลากรแตล่ะคนในสถาบันทีเ่สรมิ
คุณค่าใหก้ับสภาพแวดลอ้มการท างาน และเป็นตัวแทนของกลุ่มชุมชนที่สถาบันว่าจา้ง        
ของผูเ้รยีนและของลกูคา้กลุม่อืน่ โดยพจิารณาจากตัวแปรตา่ง ๆ เชน่ เชือ้ชาต ิ ศาสนา เพศ 
ความโนม้เอยีงทางเพศทีบ่คุคลตอ้งการ สัญชาต ิความพกิาร อายแุละพฤตกิรรม ทีแ่ตกตา่งกัน
ตามยคุสมัย การศกึษา ถิน่ก าเนดิ ทักษะ แนวคดิ ความคดิเห็นและมมุมอง รวมทัง้สาขาวชิาชพี
ตา่งๆ  

 

ในเกณฑน์ี้ หมายถงึ การเห็นคณุคา่และใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายของกลุ่มชมุชนที่
สถาบันวา่จา้ง และกลุ่มชุมชนของผูเ้รยีน การใชป้ระโยชน์อย่างเต็มที่จากความหลากหลาย     
ในการเสรมิสรา้งบคุลากร จะเพิม่โอกาสในการท าใหม้ผีลการด าเนนิการทีโ่ดดเด่น สรา้งความ
พงึพอใจใหแ้กผู่เ้รยีน  ลูกคา้กลุม่อืน่ บคุลากร และชมุชน รวมทัง้สรา้งความผกูพันกับผูเ้รยีน  
ลกูคา้กลุม่อืน่ และบคุลากร 
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Educational Programs, and Services : หลกัสตูร  และบรกิาร 
 

ค าวา่  “หลกัสตูร”  หมายถงึ  กจิกรรมทีท่ าใหผู้เ้รยีนทุ่มเทในการเรยีนรู ้หรอืทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิ
การสืบคน้ทางวทิยาศาสตร์ หรือทางวชิาการ ซึง่รวมถึงรายวชิาทั้งที่มีหน่วยกิตและไม่ม ี    
หน่วยกติ หลักสตูรระดับปรญิญา การวจัิย การจัดกจิกรรมขยายผล การบรกิารชมุชน โครงการ
ความร่วมมอื และการศกึษาต่างประเทศ การออกแบบหลักสตูร ตอ้งมกีารก าหนดจุดวกิฤตใิน
การสอนและกระบวนการเรยีนรู ้(ควรเริม่เร็วทีส่ดุในชว่งตน้ ๆ) เพือ่การวัดผล การสังเกตและการ
ด าเนนิการ  

 

ค าวา่  “บรกิาร”  หมายถงึ  บรกิาร ทีไ่ดพ้จิารณาวา่มคีวามส าคัญทีส่ดุตอ่การสมัครเขา้ศกึษา
หรอืความส าเร็จของผูเ้รยีน กจิกรรมเหล่านี้อาจรวมถงึ การใหค้ าปรกึษา การแนะน า และการ
สอนเสรมิใหผู้เ้รยีน หอ้งสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศ กระบวนการคัดเลอืก การรับเขา้     
การลงทะเบียน การจัดชัน้เรียน ทุนการศกึษา และที่อยู่อาศัย นอกจากนั้น กจิกรรมต่าง ๆ 
เหลา่นี ้อาจรวมถงึ การบรกิารดา้นอาหาร การรักษาความปลอดภัย การบรกิารสขุภาพ การขนสง่ 
และรา้นหนังสอื เป็นตน้  
 
Effective : ประสทิธผิล  
 

ค าวา่  “ประสทิธผิล”  เป็นการดวูา่กระบวนการหรอืมาตรการทีใ่ชส้ามารถตอบสนองจดุประสงค์
ทีต่ัง้ไวไ้ดด้เีพยีงใด  การประเมนิประสทิธผิลตอ้งประเมนิ (1) วา่แนวทางนัน้มคีวามสอดคลอ้ง
ไปในทศิทางเดยีวกันกับความตอ้งการของสถาบัน และสถาบันสามารถน าแนวทางไปปฏบิัตไิด ้
ดเีพยีงใด (2) ผลลัพธข์องมาตรการทีใ่ช ้
 

Empowerment : การใหอ้ านาจในการตดัสนิใจ  
 

ค าวา่  “การใหอ้ านาจในการตดัสนิใจ”  หมายถงึ  การใหอ้ านาจและความรับผดิชอบในการ
ตัดสนิใจและการปฏบิัตกิารแก่บุคลากร เพื่อใหค้ณาจารย์และบุคลากร (ผูป้ฏบิัตงิานที่อยู ่     
หนา้งาน) สามารถตัดสนิใจเองได ้เนื่องจากเป็นผูป้ฏบิัตงิานที่ใกลช้ดิกับผูเ้รียนและลูกคา้    
กลุม่อืน่ และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับงานมากทีส่ดุ  

 

การใหอ้ านาจในการตัดสนิใจ มจีุดมุง่หมายเพือ่ชว่ยใหผู้ป้ฏบิัตงิานสามารถตอบสนองตอ่ความ
ตอ้งการทางดา้นการศกึษาของผูเ้รียน สรา้งความพงึพอใจตัง้แต่เริม่แรกแก่ผูเ้รียนและลูกคา้
กลุม่อืน่ ปรับปรงุกระบวนการ เพิม่ผลติภาพ ปรับปรงุการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และผลการด าเนนิการ
ของสถาบันใหด้ขี ึน้ ผูป้ฏบิัตงิานทีไ่ดรั้บมอบอ านาจในการตัดสนิใจจ าเป็นตอ้งมสีารสนเทศเพือ่
ประกอบการตัดสนิใจทีเ่หมาะสม ดังนัน้ สถาบันจงึตอ้งจัดใหม้สีารสนเทศทีทั่นเหตกุารณ์ และ
เป็นประโยชน ์
 

Engagement, Customer : ความผกูพนั  ลกูคา้   
ดคู าจ ากัดความของค าวา่ “ความผกูพนัของลกูคา้” : Customer  Engagement.” 
 

Engagement, Workforce : ความผกูพนั  บคุลากร 
ดคู าจ ากัดความของค าวา่ “ความผกูพนัของผูบ้คุลากร : Workforce  Engagement” 
 

Ethical Behavior : การประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม  

ค าวา่  “การประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม” หมายถงึ  วธิกีารทีส่ถาบันปฏบิัตเิพือ่ท าให ้

มั่นใจวา่ทุกการตัดสนิใจ การปฏบิัตกิาร และการปฏสิัมพันธก์ับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เป็นไปตาม

หลักปฏบิัตดิา้นวชิาชพีและจรรยาบรรณของสถาบัน หลักการเหล่านี้ควรสนับสนุนกฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บังคับ ที่บังคับใชทั้ง้หมด รวมทัง้เป็นพื้นฐานส าหรับค่านยิมและวัฒนธรรมสถาบัน            

ซึง่แยกแยะ ―ความถกูตอ้ง‖  และ ―ความผดิ‖ 
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ผูน้ าระดับสูง ตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการประพฤติปฏิบัต ิอย่างมีจริยธรรม  

หลักการนีใ้ชก้ับทกุคนในสถาบัน ตัง้แตผู่ป้ฏบิัตงิานชัว่คราว จนถงึคณะกรรมการบรหิาร ซึง่จะได ้

ประโยชน์จากการสือ่สารและตอกย ้าอย่างสม ่าเสมอ เกณฑ ์EdPEx ไม่ไดก้ าหนดรูปแบบที่

เจาะจง จงึเป็นความรับผดิชอบของผูน้ าระดับสูงที่จะท าใหม้ั่นใจวา่พันธกจิและวสิัยทัศน์ของ

สถาบันสอดคลอ้งกับหลักจริยธรรมของสถาบัน การประพฤติปฏิบัต ิอย่างมีจริยธรรม             

เป็นตัวก าหนดทศิทางของการปฏบิัต ิต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทัง้หมด รวมถงึบุคลากร ผูเ้รียน

ผูป้กครอง ลูกคา้กลุ่มอืน่ คู่ความร่วมมอือย่างเป็นทางการ ผูส้่งมอบ และชุมชนในทอ้งถิน่ที่

สถาบันตัง้อยู ่

การก าหนดหลักจรยิธรรมที่ดแีละชัดเจน จะใหอ้ านาจในการตัดสนิใจแก่ผูป้ฏบิัตงิาน เพื่อให ้
สามารถตัดสนิใจอยา่งมปีระสทิธผิลดว้ยความมั่นใจยิง่ข ึน้ ในบางสถาบัน หลักการดา้นจรยิธรรม
เป็นกรอบทีจ่ะก ากับพฤตกิรรมบางอยา่ง ซึง่อาจสง่ผลเสือ่มเสยีแกส่ถาบันและชมุชน 
 

Goals : เป้าประสงค ์ 

ค าวา่  “เป้าประสงค”์  หมายถงึ สภาพในอนาคตหรอืระดับผลการด าเนนิการทีส่ถาบันตัง้ใจ

หรอืปรารถนาทีจ่ะบรรลเุป้าประสงค ์เป็นไดทั้ง้ระยะสัน้และระยะยาว และเป็นจุดหมายปลายทาง

ทีช่ ีน้ าการปฏบิัตกิาร  เป้าประสงคใ์นเชงิปรมิาณทีเ่ป็นจุดหรือช่วงทีเ่ป็นตัวเลข มักเรียกว่า 

“เป้าหมาย” เ ป้าหมายอาจเป็นผลการด าเนินการที่มุ่งมาดไวบ้นพื้นฐานของขอ้มูล                        

เชงิเปรยีบเทยีบหรอืขอ้มลูเชงิแขง่ขนั  “เป้าประสงคท์ีท่า้ทาย”  หมายถงึ เป้าประสงคท์ีท่ าให ้

เกดิการปรับปรุงครัง้ใหญ่แบบกา้วกระโดด ในเรื่องทีม่คีวามส าคัญอย่างยิง่ต่อความส าเร็จใน

อนาคตของสถาบัน 
 

ประโยชนข์องเป้าประสงค ์รวมถงึ 

  การท าใหเ้ป้าประสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิารมคีวามชดัเจน เพือ่ใหส้ามารถ 
  วดัความส าเร็จได ้

  การสนับสนุนการท างานเป็นทมีงานดว้ยการมุง่เนน้จดุหมายปลายทางรว่มกัน 

  การสนับสนุนใหม้คีวามคดินอกกรอบ (นวตักรรม) เพือ่บรรลเุป้าประสงคท์ีท่า้ทาย 
  การเป็นพืน้ฐานส าหรับวดัความกา้วหนา้และเรง่ใหบ้รรลผุล 

 
ดูค าจ ากัดความของค าว่า  “การคาดการณ์ผลการด า เน ินการ  :  performance 
projections” 
 

 
Governance : ธรรมาภบิาล 
ค าวา่  “ธรรมาภบิาล”  หมายถงึ  ระบบการจัดการและควบคมุตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้นสถาบันการศกึษา 
รวมทั้งความรับผดิชอบในดา้นต่าง ๆ ของคณะกรรมการประจ าสถาบัน เช่น คณะกรรมการ
การศึกษา คณะกรรมการบริหารของคณะสภามหาวิทยาลัย ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบัน           
ในสถาบันการศกึษาเอกชน อาจรวมถงึเจา้ของหรอืผูถ้อืหุน้  กฎหมาย  กฎกระทรวง  กฎระเบยีบ 
ขอ้บังคับต่าง ๆ  รวมถึงนโยบายของสถาบันจะระบุถึงสิทธิและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชดุ  รวมทัง้วธิกีารก าหนดทศิทางและการควบคุมเพือ่สรา้งหลักประกันใน
เรือ่งตอ่ไปนี้ (1) ความรับผดิชอบต่อผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี (2) ความโปร่งใสของการปฏบิัตกิาร 
(3) การปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่อยา่งเป็นธรรม  กระบวนการตา่ง ๆ ดา้นธรรมาภบิาล 
อาจรวมถงึ การใหค้วามเห็นชอบกับทศิทางเชงิกลยทุธข์องสถาบัน การก าหนดและด าเนนิการ
ตามนโยบาย  การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินการของผูบ้ริหารระดับสูงของสถาบัน      
การก าหนดคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ของคณะผูบ้รหิาร การวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง 
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การตรวจสอบทางการเงนิ  และการบรหิารความเสีย่ง  การท าใหร้ะบบธรรมาภบิาลมปีระสทิธผิล  
มีความส าคัญต่อความเชื่อมั่นของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียและสังคมภายนอก ตลอดจนต่อ
ประสทิธผิลของสถาบัน 
 

High-Performance Work : การท างานทีใ่หผ้ลการด าเนนิการทีโ่ดดเดน่ 
 

ค าวา่  “การท างานทีใ่หผ้ลการด าเนนิการทีโ่ดดเดน่” หมายถงึ  กระบวนการท างานทีมุ่่ง
ใหผ้ลการด าเนินการของสถาบันและแต่ละบุคคลมีระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเป็นระบบ       
โดยรวมถงึคุณภาพ ผลติภาพ อัตราการสรา้งนวัตกรรม และรอบเวลา ซึง่จะส่งผลใหม้ีการ
ปรับปรงุหลักสตูรและการบรกิารเพือ่ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ ๆ ดขี ึน้ 
 

แนวทางทีน่ าไปสูก่ารท างานทีใ่หผ้ลการด าเนนิการทีโ่ดดเดน่ มรีปูแบบ วธิกีาร และระบบจูงใจที่

แตกตา่งกันไป การท างานทีใ่หผ้ลการด าเนนิการที่โดดเดน่ มฐีานจากความผกูพันของบคุลากร 

ทัง้ยังช่วยสรา้งความผูกพันดว้ย มีองค์ประกอบดังเช่น  ความร่วมมือระหว่างผูน้ าระดับสูง 

ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบคุลากร ซึง่อาจรวมถงึกลุม่ทีท่ าหนา้ทีต่อ่รองใหบ้คุลากร  ความรว่มมอื

ระหว่างหน่วยงานซึง่เกี่ยวขอ้งกับทีมงานต่าง ๆ  การใหอ้ านาจในการตัดสนิใจแก่บุคลากร 

รวมทัง้ความรับผดิชอบของแต่ละบุคคลทีจ่ะใหต้รวจสอบได ้ การน าขอ้มูลจากคณาจารยแ์ละ

บุคลากรมาใชใ้นการวางแผน  การสรา้งทักษะและการเรยีนรูใ้นระดับบุคคลและระดับสถาบัน  

การเรียนรูจ้ากองค์การอื่น  ท าใหก้ารก าหนดหนา้ที่และการมอบหมายงานมีความยืดหยุ่น      

การคงโครงสรา้งองค์การแนวราบไวเ้พื่อใหม้ีการกระจายอ านาจในการตัดสนิใจไปยังผูท้ี่อยู่

ใกลช้ดิผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอื่น (ผูป้ฏิบัต ิงานหนา้งาน) มากที่สุด  การใชต้ัววัดผลการ

ด าเนนิการอยา่งมปีระสทิธผิล ซึง่รวมถงึการใชข้อ้มลูเปรยีบเทยีบ สถาบันสว่นใหญส่ง่เสรมิการ

ท างานที่มีผลการด าเนินการโดดเด่น โดยใชส้ ิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน         

โดยพจิารณาจากปัจจัยตา่ง  ๆ เชน่ ผลการด าเนนิการของสถาบัน ผลงานของแตล่ะบคุคลและ

ทมีงาน และการเสรมิสรา้งทักษะ นอกจากนี้ แนวทางทีท่ าใหเ้กดิผลการด าเนินการทีโ่ดเด่น 

ตอ้งพยายามท าใหโ้ครงสรา้งสถาบัน สมรรถนะหลัก งาน ภาระงาน การพัฒนาบคุลากร และการ

ใหส้ ิง่จงูใจ มคีวามสอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกัน 

How : อยา่งไร 
 

ค าวา่  “อยา่งไร”  หมายถงึ  ระบบและกระบวนการทีส่ถาบันใชเ้พือ่บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ     

ของพันธกจิ ในการตอบค าถาม ―อยา่งไร‖ ในขอ้ก าหนดของหัวขอ้ในหมวด 1-6  ค าอธบิาย

กระบวนการควรรวมถึง รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง (วธิีการและตัววัด) การน าไปปฏบิัต ิ      

การเรยีนรู ้และการบรูณาการดว้ย 

Indicators : ตวับง่ชี ้

ดคู าจ ากัดความของค าวา่ “ตวัวดัและตวับง่ชี ้: Measures and Indicators” 

Innovation : นวตักรรม 
 

ค าวา่  “นวตักรรม”  หมายถงึ  การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญเพือ่ปรับปรุงหลักสตูรและบรกิารทาง
การศกึษา กระบวนการ หรือประสทิธผิลของสถาบัน รวมทัง้สรา้งคุณค่าใหม่ใหแ้ก่ผูม้สี่วนได ้  
สว่นเสยี นวัตกรรมเป็นการรับเอาแนวคดิ กระบวนการ เทคโนโลย ีหรอืผลติภัณฑ ์ซึง่อาจเป็น
ของใหม่หรือน ามาปรับใชใ้นรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของนวัตกรรมคือ การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลันหรือกา้วกระโดดของผลลัพธ ์หลักสตูร บรกิาร และกระบวนการ นวัตกรรมเกดิจาก
สภาพแวดลอ้มที่เกือ้หนุน กระบวนการเพือ่คน้หาโอกาสเชงิกลยุทธ ์และความกลา้เสีย่งดว้ย
ปัญญา   
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นวัตกรรมทีป่ระสบความส าเร็จในระดับสถาบัน เป็นกระบวนการทีป่ระกอบดว้ยหลายขัน้ตอนที่
เกีย่วขอ้งกับการพัฒนาและการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การตัดสนิใจทีจ่ะด าเนนิการ การลงมอืปฏบิัต ิ
การประเมินผล และการเรียนรู ้แมว้่านวัตกรรมมักจะหมายถึงนวัตกรรมดา้นเทคโนโลย ี          
แต่สามารถเกดิขึน้ไดใ้นทุกกระบวนการที่ส าคัญ ซึง่จะไดป้ระโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง       
ผ่านนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอย่างกา้วกระโดด หรอืการเปลีย่นแปลงแนวทางหรือ
ผลผลติ  นวัตกรรมอาจรวมถงึการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งพืน้ฐานของสถาบันเพือ่ใหง้านส าเร็จ
อยา่งมปีระสทิธผิลยิง่ข ึน้ 
 

ดคู าจ ากัดความของค าวา่ “ความกลา้เสีย่งดว้ยปญัญา : intelligent risks” และ “โอกาส
เชงิกลยทุธ ์:  strategic opportunities” 
 

Integration : การบรูณาการ 
 

ค าว่า  “การบูรณาการ”  หมายถงึ  การผสมกลมกลนืของแผน กระบวนการ สารสนเทศ      
การจัดสรรทรัพยากร  การปฏบิัตกิาร ผลลัพธ ์และการวเิคราะห ์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงคท์ี่
ส าคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบรูณาการทีม่ปีระสทิธผิลเป็นมากกวา่ความ
สอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกัน  และจะส าเร็จไดก็้ต่อเมื่อการด าเนินการของแต่ละ
องคป์ระกอบภายในระบบการจัดการผลการด าเนนิการมคีวามเชือ่มโยงกันเป็นหนึง่เดยีวอย่าง
สมบรูณ ์
 

บูรณาการเป็นมติหินึง่ของการประเมนิทัง้ในสว่นกระบวนการและผลลัพธ ์ดูค าอธบิายเพิม่เตมิ
ของระบบการใหค้ะแนน (หนา้...) 
 

ดคู าจ ากัดความของค าวา่ “การมุง่ไปในแนวทางเดยีวกนั : alignment” 
 

INTELLIGENT RISKS :  ความกลา้เสีย่งดว้ยปญัญา 

ค าวา่ “ความกลา้เสีย่งดว้ยปญัญา” หมายถงึ โอกาสทีจ่ะไดป้ระโยชน์มมีากกวา่ความเสยีหาย

หรือสูญเสยีที่อาจเกดิขึน้ซึง่มีผลต่อความยั่งยืนของสถาบันหากไม่พินิจพเิคราะห์ใหถ้ี่ถว้น    

ความกลา้เสีย่งดว้ยปัญญานี้ ตอ้งกลา้ยอมรับความลม้เหลว และตอ้งยอมรับว่านวัตกรรมอาจ

ไม่ไดเ้กดิจากความมานะบากบั่นเพยีงอย่างเดยีว ในระยะเริม่แรก สถาบันตอ้งลงทุนลงแรงใน

เรือ่งทีม่โีอกาสประสบความส าเร็จ ในขณะเดยีวกันตอ้งยอมรับความจรงิวา่การลงทุนลงแรงนัน้

อาจประสบความลม้เหลวได ้

ระดับความกลา้เสีย่งดว้ยปัญญานัน้ มคีวามแตกตา่งกันตามอัตราเร่งและระดับของภาวะคกุคาม

และโอกาสทีม่ใีนภาคสว่นการศกึษา ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ซึง่

มกีารน าเสนอสิง่ใหม ่ๆ ไมว่า่จะเป็นหลักสตูร บรกิาร กระบวนการ หรอืรูปแบบทางธรุกจิ สถาบัน

จ าเป็นตอ้งลงทุนลงแรงในการเสีย่งดว้ยปัญญามากกว่าในสภาพแวดลอ้มที่มั่นคง ซึง่ในกรณี

หลังนี ้สถาบันตอ้งตดิตามและคน้หาความเป็นไปไดใ้นการเตบิโตและเปลีย่นแปลง แต่ไมจ่ าเป็น

ทีจ่ะตอ้งใชท้รัพยากรมากเทา่  

ดคู าจ ากดัความของค าวา่ “โอกาสเชงิกลยทุธ ์: strategic opportunities” 
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Key : ทีส่ าคญั/หลกั 

ค าวา่  “ทีส่ าคญั/หลกั” หมายถงึ สว่นประกอบหรอืปัจจัยหลักตา่ง ๆ ทีส่ าคัญมากหรอืส าคัญ
ทีส่ดุ ทีม่คีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ตอ่การบรรลผุลลัพธท์ีส่ถาบันตัง้เป้าไว ้ บางตัวอยา่งทีไ่ดก้ลา่วไว ้
ในเกณฑ์คุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิ เช่น ความทา้ทายที่ส าคัญ แผนงานที่ส าคัญ 
กระบวนการหลัก และตัววัดที่ส าคัญ ซึง่เป็นสิง่ที่มีความส าคัญอย่างยิง่ต่อความส าเร็จของ
สถาบัน  ส ิง่เหลา่นี้เป็นองคป์ระกอบทีจ่ าเป็นในการบรรลหุรอืตดิตามผลลัพธท์ีต่อ้งการ ค าวา่    
“ทีส่ าคญั/ หลกั” มักหมายถงึความส าคัญประมาณ 5 ล าดับตน้ (เชน่ ความทา้ทาย 5 ล าดับ
แรก) 
 

Knowledge Assets : สนิทรพัยท์างความรู ้
ค าวา่  “สนิทรพัยท์างความรู”้ หมายถงึ ทรัพยากรทางปัญญาทีม่กีารสั่งสมภายในสถาบัน 
โดยเป็นความรูท้ี่ทัง้สถาบันและผูป้ฏบิัตงิานเก็บรวบรวมไวใ้นรูปแบบของสารสนเทศ แนวคดิ 
การเรียนรู ้ความเขา้ใจ ความทรงจ า ความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ ความรูแ้ละทักษะ รวมทัง้ขีด
ความสามารถต่าง ๆ แหล่งที่สั่งสมสนิทรัพย์ทางความรูข้องสถาบัน  ไดแ้ก่  ผูป้ฏบิัตงิาน 
หลักสตูร ซอฟตแ์วร ์ฐานขอ้มูล เอกสาร แนวทางปฏบิัต ินโยบายและระเบยีบปฏบิัต ิสนิทรัพย์
ทางความรูไ้มเ่พยีงแตม่อียูภ่ายในสถาบันเทา่นัน้ แตย่ังอยูท่ีผู่เ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ ผูส้ง่มอบ และ
คูค่วามรว่มมอือยา่งเป็นทางการดว้ย 
 

สนิทรัพยท์างความรูเ้ป็น ―ความรูใ้นภาคปฏบิัต‖ิ (Know- how) ทีส่ถาบันมอียูแ่ละสามารถ

น าไปใชป้ระโยชน์  เพื่อเพิม่พูนและพัฒนาสถาบันใหเ้ตบิโต การเสรมิสรา้งและการจัดการ

สนิทรัพยท์างความรูจ้งึเป็นสว่นประกอบทีส่ าคัญส าหรับสถาบันในการสรา้งคุณค่าใหแ้กผู่เ้รยีน

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้ยังชว่ยธ ารงความส าเร็จของสถาบันใหย้ั่งยนื 

Leadership System : ระบบการน าองคก์าร 
 

ค าวา่  “ระบบการน าองคก์าร”  หมายถงึ  วธิกีารบรหิารทีผู่น้ าในทกุระดับน ามาใชทั้ง้อยา่งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการท่ัวทั้งสถาบัน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ 
ประกอบดว้ย วธิกีารทีใ่ช ้การสือ่สาร และการด าเนนิการตามผลการตัดสนิใจนัน้ ระบบการน า
องค์การหมายรวมถงึ โครงสรา้งและกลไกในการตัดสนิใจ การสื่อสารสองทางอย่างมั่นใจ      
การสรรหาและการพัฒนาผูน้ าระดับสูง ผูบ้รหิาร หัวหนา้ภาควชิา กรรมการคณะ รวมทัง้การ
เสรมิสรา้งคา่นยิม พฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม ทศิทาง และความคาดหวงัดา้นผลการด าเนนิการ 
 

ระบบการน าองคก์ารทีม่ปีระสทิธผิลตอ้งใหค้วามส าคัญต่อขดีความสามารถและความตอ้งการ

ของบุคลากรและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอืน่  และตัง้ความคาดหวังใหส้งูในดา้นผลการด าเนนิการ

และการปรับปรุงผลการด าเนินการ ระบบนี้สรา้งความภักดแีละการท างานเป็นทีม โดยอาศัย

วสิยัทัศน ์คา่นยิม และการมุง่ไปสูเ่ป้าประสงคร์ว่มกัน นอกจากนีย้ังกระตุน้และสนับสนุนความคดิ

รเิริม่และความกลา้ทีจ่ะเสีย่งในระดับทีเ่หมาะสม การแยกโครงสรา้งสายการบังคับบัญชาตาม

จดุประสงคแ์ละหนา้ทีเ่พือ่ลดล าดับชัน้ของการตัดสนิใจ ระบบการน าองคก์ารทีม่ปีระสทิธผิลตอ้ง

มกีลไกทีผู่น้ าใชป้ระเมนิตนเอง รับขอ้มลูป้อนกลับ และการปรับปรงุตนเอง   

Learning : การเรยีนรู ้
                               
ค าว่า “การเรยีนรู”้ หมายถงึ ความรูห้รือทักษะใหม่ที่ไดรั้บจากการประเมนิ การศกึษา
ประสบการณ์ และนวัตกรรม นอกเหนือจากการมุง่เนน้การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ในเกณฑ ์EdPEx นี ้ 
ยังไดเ้นน้ถงึการเรยีนรูใ้นสองระดับทีแ่ตกต่างกัน คอื การเรยีนรูร้ะดับองคก์ารและระดับบุคคล   
การเรยีนรูร้ะดับองคก์ารไดม้าจากการวจัิยและพัฒนา วงจรการประเมนิและการปรับปรุง ความคดิ
และขอ้มลูจากบคุลการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การแบ่งปันวธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิและการจัดระดับ
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เทยีบเคยีง การเรยีนรูร้ะดับบคุคล (คณาจารยแ์ละบคุลากร) ไดม้าจากการศกึษา การฝึกอบรม 
และการไดรั้บโอกาสในการพัฒนาเพือ่ความเจรญิกา้วหนา้ของแตล่ะบคุคล  
  
การเรยีนรูท้ีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ ควรเป็นสว่นทีฝ่งัลกึอยูใ่นวธิกีารทีอ่งคก์ารด าเนนิการ ซึง่สง่ผลให ้
เกดิการไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนั และความยั่งยนืส าหรับองคก์ารและบคุลากร   
 

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิของ  “การเรยีนรูร้ะดบัองคก์ารและระดบับคุคล”  ในคา่นยิมหลักและ
แนวคดิ ในหนา้  ...   
 

การเรียนรูเ้ป็นมติหินึ่งในการประเมนิหัวขอ้ในหมวด 1–6  ดูค าอธบิายเพิม่เตมิเกี่ยวกับการ

เรยีนรูใ้นหนา้  141 – 149  เรือ่ง  ―ระบบการใหค้ะแนน‖ 

Levels : ระดบั 
 

ค าว่า  “ระดบั” หมายถึง  สารสนเทศที่เป็นตัวเลขที่ท าใหท้ราบว่าผลลัพธ์และผลการ

ด าเนนิการขององคก์ารอยูใ่นต าแหน่งหรอือันดับใดในมาตรวัดทีส่ าคัญ ระดับผลการด าเนนิการ

ท าใหส้ามารถประเมนิผลเปรยีบเทยีบกับผลการด าเนนิการทีผ่า่นมา การคาดการณ์ เป้าประสงค ์

และตัวเปรยีบเทยีบอืน่ ๆ  ทีเ่หมาะสม 

Measures and Indicators : ตวัวดัและตวับง่ชี ้ 
 

ค าวา่  “ตวัวดัและตวับง่ชี”้  หมายถงึ  สารสนเทศเชงิตัวเลขทีบ่อกปรมิาณปัจจัยน าเขา้ 
ผลผลติ และผลการด าเนินการในมติติ่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการ หลักสูตร โครงการ  
บรกิาร และผลการด าเนนิการโดยรวมขององคก์าร (ผลลัพธ)์  ตัววัดและตัวบ่งชีอ้าจเป็นแบบ
งา่ย ๆ (ไดจ้ากตัววดัเดีย่ว) หรอืตัววดัเชงิประกอบ 
 

เกณฑ์ EdPEx นี้ ไม่ไดแ้บ่งแยกระหว่างตัววัดและตัวบ่งชี้ อย่างไรก็ตาม มีผูน้ิยมใชค้ าว่า      
“ตวับง่ชี”้ ในกรณีดังนี้  (1) เมือ่การวัดนัน้มคีวามสัมพันธก์ับผลการด าเนนิการ แตไ่ม่เป็นตัว
วดัผลการด าเนนิการนัน้โดยตรง (เชน่ จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเป็นตัวบง่ชีค้วามไมพ่งึพอใจแตไ่มใ่ช่

ตัววัดผลความไม่พึงพอใจโดยตรง) และ (2) เมื่อการวัดผลเป็นตัวท านาย  “ตวับ่งชีน้ า”  
(leading indicator) ผลการด าเนนิการดา้นอืน่ ๆ ทีม่คีวามส าคัญมากกวา่ (เชน่ ความสามารถ
หรอืความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีเ่พิม่ข ึน้ อาจเป็นตัวบง่ชีน้ า ถงึการคงอยูข่องผูเ้รยีน) 
 

Mission : พนัธกจิ  
 
ค าวา่  “พนัธกจิ”  หมายถงึ  หนา้ทีโ่ดยรวมของสถาบันการศกึษา เป็นการตอบค าถามทีว่า่ 
―สถาบันตอ้งการบรรลุอะไร‖ พันธกจิอาจนยิามตัวผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ หรอืตลาดเป้าหมายที่
สถาบันใหบ้รกิาร ความสามารถทีโ่ดดเดน่ของสถาบัน หรอืเทคโนโลยทีีใ่ช ้
 

Multiple Requirements : ขอ้ก าหนดตา่ง ๆ  
 

ค าว่า  “ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ” หมายถงึ รายละเอียดของหัวขอ้ในเกณฑ์ EdPEx ซึง่อยู่ใน
ลักษณะค าถามย่อย ๆ  ที่สถาบันตอ้งตอบในแต่ละประเด็นพจิารณา ดังแสดงไวใ้นเรื่องของ
รปูแบบหัวขอ้ ซึง่ปรากฏในหนา้  (....) 
 

แมแ้ต่สถาบันที่มีผลการด าเนินการที่โดดเด่น และไดค้ะแนนสูงจากการประเมนิตามเกณฑ ์
EdPEx ก็ไมจ่ าเป็นวา่แตล่ะสถาบันจะสามารถตอบสนองตอ่ขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ไดส้ าเร็จเท่าเทยีม
กัน 
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Overall Requirements  : ขอ้ก าหนดโดยรวม  
 

ค าวา่  “ขอ้ก าหนดโดยรวม ” หมายถงึ ประเด็นทีส่ าคัญที่สดุของหัวขอ้ตามเกณฑ ์EdPEx    
ซึง่อธบิายในยอ่หนา้ทีอ่ยูใ่ตห้ัวขอ้ ดภูาพประกอบไดใ้นรปูแบบของเกณฑ ์EdPEx หนา้ ........... 
 

Partners : คูค่วามรว่มมอืทีเ่ป็นทางการ  
 

ค าว่า  “คูค่วามรว่มมอืทีเ่ป็นทางการ” หมายถงึ องคก์าร หรือกลุ่มบุคคลที่ส าคัญอื่น ๆ      
ซึง่ท างานร่วมกับสถาบัน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันหรือเพื่อการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
โดยท่ัวไปจะมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อ เป้าประสงค์ที่ชัดเจน เช่น การบรรลุ
วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์หรอืการจัดหลักสตูร หรอืบรกิาร 
 

คูค่วามรว่มมอือยา่งเป็นทางการมักมกี าหนดชว่งเวลาของความรว่มมอืและตอ้งมคีวามเขา้ใจที่
ชดัเจนตอ่บทบาทแตล่ะฝ่าย และผลประโยชนข์องคูค่วามรว่มมอื  
 

ดคู าจ ากัดความของค าวา่ “คูค่วามรว่มมอืทีไ่มเ่ป็นทางการ : Collaborators” ในหนา้ 117 
 

Performance : ผลการด าเนนิการ  

ค าวา่  “ผลการด าเนนิการ”  หมายถงึ  ผลลัพธท์ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน กระบวนการ 
หลักสตูร ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ ซึง่สามารถประเมนิผลและเปรยีบเทยีบกับผลการด าเนนิการ
ทีเ่กดิขึน้กับผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว ้มาตรฐาน ผลลัพธใ์นอดตี เป้าประสงค์และกับ
ผลลัพธข์ององคก์ารอืน่ ๆ ผลการด าเนนิการอาจแสดงในรปูของการเงนิและรปูแบบอืน่ ๆ 
 

เกณฑ ์EdPEx นี้ กล่าวถงึผลการด าเนนิการ 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นหลักสตูรการศกึษาและ
บรกิาร (2) ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รยีนและลูกคา้กลุม่อืน่ (3) ดา้นการปฏบิัตกิาร และ (4) ดา้น
งบประมาณ การเงนิ และตลาด 
 

“ผลการด าเนนิการดา้นหลกัสูตรและบรกิาร” คือ ผลการด าเนินการซึง่สัมพันธ์กับ
คณุลักษณะของตัววดัและตัวบง่ชีข้องหลักสตูรและบรกิาร  ซึง่มคีวามส าคัญตอ่ผูเ้รยีนและลกูคา้
กลุม่อืน่ ตัวอยา่งเชน่ ความมปีระสทิธผิลของหลักสตูรและวธิกีารสอน การวัดผลการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน การเขา้รว่มในกจิกรรมการพัฒนาวชิาชพี และการไดง้านท าเมือ่ส าเร็จการศกึษา 
 

“ผลการด าเนนิการดา้นการมุง่เนน้ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่”  คอื ผลการด าเนนิการซึง่
สัมพันธก์ับคุณลักษณะของตัววัดและตัวบ่งชีด้า้นการรับรู ้การตอบสนอง และพฤตกิรรมของ
ผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ ตัวอย่างเช่น การรับผูเ้รียนเขา้ศกึษาในสถานศกึษา การคงอยู่ของ
ผูเ้รยีน ขอ้รอ้งเรยีนของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ และผลการส ารวจผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 
 

“ผลการด าเนนิการดา้นการปฏบิตักิาร”  คอื ผลการด าเนนิการดา้นบคุลากร  ดา้นการน า
องคก์าร และผลการด าเนนิการของทัง้องคก์าร (รวมถงึจรยิธรรมและการปฏบิัตติามกฎหมาย)  
ซึง่เกี่ยวขอ้งกับตัววัดหรือตัวบ่งชี้  ดา้นประสทิธิผล ประสทิธิภาพ  และความรับผิดชอบ  
ตัวอยา่งเชน่ รอบเวลา การเพิม่ผลผลติ (ผลติภาพ) การรับรองมาตรฐาน การลดของเสยี อัตรา
การลาออกของบคุลากร อัตราการฝึกอบรมขา้มสายงานของบคุลากร การปฏบิัตติามกฎระเบยีบ 
ความรับผดิชอบดา้นการเงนิ การบรรลุแผนกลยุทธ ์ ตลอดจนการมสีว่นร่วมในชมุชน ผลการ
ด าเนนิการดา้นการปฏบิัตกิารอาจวัดทีร่ะดับองคก์าร ระดับกระบวนการหลัก และระดับหลักสตูร 
สาขาวชิา ชัน้เรยีน หรอืตัวบคุคล 
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“ผลการด าเนนิการดา้นงบประมาณ การเงนิ และตลาด”  คอื ผลการด าเนนิการซึง่สัมพันธ์
กับคุณลักษณะของตัววัดดา้นการควบคุมตน้ทุน รายได ้และต าแหน่งในตลาด รวมถงึการใช ้

งบประมาณ การเตบิโตของสนิทรัพยแ์ละสว่นแบง่ตลาด ตัวอยา่งเชน่ รอ้ยละของค่าใชจ้่ายต่อ
หัวผูเ้รียนในดา้นการบรหิารและดา้นการสอนต่องบประมาณ รายได ้ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เงนิทุน
ส ารอง และกองทุน เงินรางวัลและเงินสมทบประจ าปี รอ้ยละของค่าใชจ้่ายหลักสูตรต่อ
งบประมาณ ผลการด าเนินการต่องบประมาณที่ไดรั้บ การเพิม่ขึน้หรือลดลงของงบประมาณ
ประจ าปี  การผันทรัพยากรมาจากแหลง่อืน่เพือ่ใชใ้นการศกึษา ทุนการศกึษาทีเ่พิม่ข ึน้ รอ้ยละ
ของงบประมาณส าหรับการวจัิย  ตลอดจนงบประมาณส าหรับการบรกิารสังคมและการขยาย/ 
เพิม่ สว่นตลาด 
 

Performance Excellence : ผลการด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ  
 

ค าวา่  “ผลการด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ”  หมายถงึ  แนวทางการจัดการผลการด าเนนิการของ
สถาบันการศกึษาแบบบูรณาการ ท าใหเ้กดิผลลัพธใ์นดา้น (1) การเพิม่คุณค่าใหก้ับผูเ้รยีน 
ลูกคา้กลุ่มอืน่และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอย่างต่อเนื่อง ซึง่น าไปสูก่ารปรับปรุงคุณภาพการศกึษา  
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ตลอดจนความยั่งยนืของสถาบัน (2) การปรับปรุงประสทิธผิลและขดี
ความสามารถโดยรวมของสถาบัน และ (3) การเรยีนรูข้องสถาบันและของแตล่ะบคุคล เกณฑ ์
EdPEx นีใ้ชเ้ป็นกรอบและเครือ่งมอืในการประเมนิผล เพือ่ใหส้ถาบันทราบจุดแข็งและโอกาสใน
การปรับปรงุ  ส าหรับเป็นแนวทางในการวางแผนทีมุ่ง่สูก่ารมผีลการด าเนนิการทีด่ขี ึน้ 
 

Performance Projections : การคาดการณ์ผลการด าเนนิการ  
 

ค าวา่  “การคาดการณ์ผลการด าเนนิการ”  หมายถงึ  การประมาณผลการด าเนนิการของ
สถาบันในอนาคต การคาดการณ์ควรอยูบ่นพืน้ฐานของความเขา้ใจในผลการด าเนนิการทีผ่า่นมา 
อัตราการพัฒนาการทีด่ขี ึน้ และสมมตฐิานเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ภายในสถาบัน
และการสรา้งนวัตกรรมในอนาคต รวมถงึการเปลีย่นแปลงภายนอกทีส่ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลง
ภายในสถาบัน ดังนั้นการคาดการณ์ผลการด าเนนิการ จงึเป็นเครื่องมอืส าคัญทีใ่ชจั้ดการการ
ปฏบิัตกิาร การก าหนดและด าเนนิการตามแผนกลยทุธ ์
 

การคาดการณ์ผลการด าเนนิการระบถุงึผลการด าเนนิการทีค่าดหวงัในอนาคต โดยทีเ่ป้าประสงค์
ระบถุงึผลการด าเนนิการทีต่อ้งการในอนาคต การคาดการณ์ผลการด าเนนิการของสถาบันคูแ่ขง่
หรอืสถาบันทีค่ลา้ยคลงึกัน อาจชีใ้หเ้ห็นถงึความทา้ทายทีส่ถาบันตอ้งเผชญิและเรือ่งทีส่ถาบัน
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงแบบกา้วกระโดดหรอืสรา้งนวัตกรรม ซึง่ในกรณีดังกลา่ว การคาดการณ์ผล
การด าเนนิการกับเป้าประสงคอ์าจเหลือ่มซอ้นกัน 
 

ดคู าจ ากัดความของค าวา่ “เป้าประสงค ์: Golas”    
 

Persistence : การคงอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง 
 

ค าวา่  “การคงอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง”  หมายถงึ  การลงทะเบยีนเรยีนอยา่งตอ่เนื่องของผูเ้รยีน 
(จากเทอมตอ่เทอม  ภาคตอ่ภาค  เกรดตอ่เกรด และจากชัน้ปีตอ่ชัน้ปี) เพือ่ใหส้ าเร็จการศกึษา 
หรอืบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการฝึกอบรม 
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Process : กระบวนการ   
    
ค าวา่  “กระบวนการ”  หมายถงึ กจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงกันเพือ่พัฒนาเป็นหลักสตูรหรอืบรกิาร
ส าหรับลูกคา้ (ผูใ้ช)้ ทัง้ภายในหรือภายนอกสถาบัน โดยท่ัวไปแลว้ กระบวนการเป็นขัน้ตอน
หรอืกจิกรรมทีม่ลี าดับชดัเจน ซึง่เกดิจากการผสมผสานระหวา่งคน เครือ่งจักร เครือ่งมอื เทคนคิ 
วัสดุ และการปรับปรุง แทบจะไม่มกีระบวนการใดเลยทีด่ าเนนิการไดโ้ดยล าพัง ดังนัน้จงึตอ้ง
ค านึงถงึกระบวนการอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกัน ในบางกรณี  กระบวนการอาจตอ้งด าเนิน
ตามล าดับขัน้ที่เฉพาะเจาะจง ตามเอกสารวธิปีฏบิัตกิารและขอ้ก าหนด (ที่อาจเป็นทางการ) 
รวมทัง้การวดัและขัน้ตอนการควบคมุทีช่ดัเจน   
 

การด าเนินการดา้นบรกิาร โดยเฉพาะเมือ่เกีย่วขอ้งโดยตรงต่อผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ เช่น 
หลักสูตรและบรกิาร กระบวนการโดยท่ัวไปจะตอ้งบอกรายละเอียดอย่างชัดเจน ว่าตอ้งท า
อยา่งไร  บางกรณีอาจรวมล าดับขัน้ตอนทีต่อ้งการหรอืคาดหวงั ถา้หากขัน้ตอนนัน้มคีวามส าคัญ 
จะตอ้งใหข้อ้มลูทีช่ว่ยใหล้กูคา้เขา้ใจและท าตามขัน้ตอนดังกลา่วได ้ กระบวนการบรกิารทีก่ลา่ว
ขา้งตน้ จ าเป็นตอ้งมีแนวทางส าหรับผูใ้หบ้ริการในการจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน           
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการกระท าหรอืพฤตกิรรมของลกูคา้ 
 

การท างานทีต่อ้งใชค้วามรู ้เชน่ การสอน การวางแผนเชงิกลยทุธ ์การวจัิย การพัฒนา และการ
วเิคราะหนั์น้  ค าวา่ กระบวนการ อาจไม่ไดห้มายความถงึล าดับขัน้ตอนทีก่ าหนดไวอ้ย่างเป็น
ทางการ แต่หมายถงึ ความเขา้ใจโดยรวมเกีย่วกับการด าเนนิการทีต่อ้งใชค้วามสามารถ  เช่น 
จังหวะเวลา วธิกีารตา่ง ๆ ทีใ่ช ้การประเมนิและรายงานผล  ทัง้นี้ล าดับขัน้ตอนของกระบวนการ
อาจเป็นผลทีเ่กดิขึน้เมือ่มคีวามเขา้ใจดังกลา่ว 
 
กระบวนการ เป็นหนึง่ในสองมติขิองการประเมนิในเกณฑ ์EdPEx ซึง่การประเมนิอยู่บนพืน้ฐาน
ของ 4 ปัจจัย คอื แนวทาง  การถา่ยทอดเพือ่น าไปปฏบิัต ิ การเรยีนรู ้ และการบรูณาการ          
 

ดคู าจ ากัดความของค าวา่ “ระบบการใหค้ะแนน  : Scoring System” 
 

Productivity : ผลติภาพ 
 

ค าวา่  “ผลติภาพ”  หมายถงึ  วดัประสทิธภิาพของการใชท้รัพยากร  ถงึแมค้ าวา่ "ผลติภาพ" นี ้
มักจะใชก้ับปัจจัยใดปัจจัยหนึง่เพยีงอย่างเดยีว เชน่ บุคลากร (ผลติภาพแรงงาน) เครือ่งจักร 
วัสดุ พลังงาน และทุน  แต่แนวคดิเกี่ยวกับผลติภาพนี้  ยังสามารถน าไปพจิารณาถงึการใช ้

ทรัพยากรทัง้หมดเพือ่ด าเนนิงานใหบ้รรลวุัตถุประสงคข์องสถาบัน  การวัด  "ผลติภาพโดยรวม"  
โดยใชต้ัววัดหลายตัวร่วมกัน ท าใหส้ามารถประเมนิไดว้า่  ผลของการเปลีย่นแปลงทัง้หมดใน
กระบวนการ  (ซึง่อาจรวมถงึการเลอืกใชท้รัพยากรดว้ยนัน้) มปีระโยชนห์รอืไม ่
 

PROJECTIONS, PERFORMANCE   
 

ดูค าจ ากัดความของค าว่า “การคาดการณ์ผลการด าเนนิการ : Performance 
Projections” 
 

Purpose : จดุประสงค ์
 

ค าว่า “จุดประสงค”์ หมายถงึ  เหตุผลหลักที่ท าใหส้ถาบันด ารงอยู่ บทบาทส าคัญของ
จุดประสงค์คือเพื่อเป็นแรงบันดาลใจของสถาบัน และชี้น าการก าหนดค่านิยมของสถาบัน      
โดยปกตจิดุประสงคม์ักจะกวา้งและใชไ้ดน้าน สถาบันทีใ่หบ้รกิารทางการศกึษาทีต่า่งกัน อาจจะ
มจีุดประสงคท์ีค่ลา้ยกันได ้ในขณะเดยีวกัน สถาบันทีใ่หบ้รกิารทีค่ลา้ยกัน อาจมวีัตถุประสงคท์ี่
ตา่งกันไดเ้ชน่กัน 
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Results : ผลลพัธ ์
 

ค าวา่ “ผลลพัธ”์ หมายถงึ ผลผลติและผลทีเ่กดิจากการด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของหัวขอ้ใน
เกณฑเ์ลม่นี ้ในการประเมนิผลลัพธ ์จะพจิารณาผลการด าเนนิการปัจจุบัน ผลการด าเนนิการเมือ่
เทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทัง้อัตรา ความครอบคลุม และความส าคัญของการ
ปรับปรงุผลการด าเนนิการ ตลอดจนความสมัพันธร์ะหวา่งตัววดัผลลัพธก์ับเป้าหมายหลักของผล
การด าเนินการ  ดูค าจ ากัดความของค าว่า “ระบบการใหค้ะแนน : Scoring System”        
ในหนา้  141–149 
 

ผลลัพธ ์เป็นหนึง่ในสองมติขิองการประเมนิในเกณฑ ์EdPEx ซึง่การประเมนิอยู่บนพืน้ฐานของ 
4 ปัจจัย คอื แนวทาง การถ่ายทอดเพือ่น าไปปฏบิัต ิการเรยีนรู ้ และการบรูณาการ  ดูค าจ ากัด
ความของค าวา่ “ระบบการใหค้ะแนน : Scoring System” ในหนา้  141 – 149 
 

Segment : สว่น/กลุม่  
 

ค าว่า “สว่น/กลุม่” หมายถงึ สว่น/กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ ผูเ้รียน ลูกคา้กลุ่มอืน่ ผูม้สี่วนได ้   
สว่นเสยี ตลาด หลักสตูร  หรอืบรกิาร  หรอืบคุลากร โดยปกต ิ―สว่น/กลุม่‖ จะตอ้งมลีักษณะร่วม
กันทีส่ามารถจัดเป็นกลุม่ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล ในหมวด 7 ค าวา่ “สว่น/กลุม่” หมายถงึ ขอ้มลู
ดา้นผลลัพธต์ามกลุม่ทีแ่บง่ไว ้เพือ่ใหก้ารวเิคราะหผ์ลการด าเนนิการของสถาบันสือ่ความหมาย/
มคีุณค่า/เป็นประโยชน์มากขึน้ ทัง้นี้ ข ึน้กับแต่ละสถาบันวา่จะใชปั้จจัยใดในการก าหนดสว่น/
กลุม่ของผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ ตลาด หลักสตูร บรกิาร และบคุลากร 
 
ความเขา้ใจในเรือ่ง ―สว่น/กลุ่ม‖ มคีวามส าคัญอย่างยิง่ในการจ าแนกความตอ้งการและความ
คาดหวงัเฉพาะของสว่น/กลุม่ตา่ง ๆ  ของผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ ตลาด และบคุลากร และรวมถงึ
การจัดหลักสตูร  บรกิาร เพือ่ใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการและความคาดหวังเฉพาะของแตล่ะ
กลุม่ได ้ ตัวอยา่งเชน่  

  - การแบง่สว่นตลาดบนพืน้ฐานของหลักสตูรหรอืชอ่งทางใหบ้รกิาร              
 (เชน่ หอ้งเรยีนหรอืเว็บไซต)์   

- ผูเ้รยีน ไดแ้ก ่ความสนใจทางดา้นวชิาชพี สไตลก์ารเรยีนรู ้ทีอ่ยูอ่าศัย  
 (เชน่ หอพักหรอืไปกลับ)  

-  การเคลือ่นยา้ยของผูเ้รยีน หรอื ความตอ้งการพเิศษ  
ในบางกรณีอาจแบง่เป็นสว่นตลาดยอ่ยลงไปตามกลุม่ผูรั้บผดิชอบ การจ าแนกบคุลากรอาจแบง่
ตาม ภมูศิาสตร ์ทักษะ ความตอ้งการ การมอบหมายงาน หรอืการจ าแนกงาน/ ต าแหน่งงาน 
 

Senior Leaders : ผูน้ าระดบัสงู 
 

ค าวา่  “ผูน้ าระดบัสงู”  หมายถงึ  กลุม่บคุคลทีม่คีวามรับผดิชอบหลักในการจัดการองคก์าร
โดยรวมในหลายสถาบัน ผูน้ าระดับสงู หมายถงึ ผูน้ าสงูสดุและผูท้ีร่ายงานโดยตรงตอ่ผูน้ าสงูสดุ 
และอาจหมายรวมถงึ คณะผูบ้รหิาร คณบด ีและหัวหนา้ภาควชิา 
 

Stakeholders : ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
 

ค าว่า  “ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี”  หมายถงึ กลุ่มต่าง ๆ  ที่ไดรั้บผลกระทบ หรืออาจไดรั้บ
ผลกระทบจากการด าเนนิการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอยา่งของกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่
ส าคัญ เชน่ ลกูคา้ ผูป้กครอง/สมาคมผูป้กครอง  บุคลากร คูค่วามร่วมมอืทัง้ทีเ่ป็นทางการและ
ไม่เ ป็นทางการ  คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในดา้นต่าง  ๆ ศิษย์เก่า  นายจา้ง 
สถาบันการศกึษาอืน่ ๆ องคก์ารที่ท าหนา้ที่ก ากับดูแลกฎระเบยีบ  องคก์ารที่ใหเ้งนิสนับสนุน     
ผูเ้สยีภาษี  ผูก้ าหนดนโยบาย  ผูส้ง่มอบ  ตลอดจนชมุชนในทอ้งถิน่และชมุชนวชิาการ/วชิาชพี 
 

ดคู าจ ากัดความของค าวา่ “ลกูคา้ : Customer”  
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Strategic Advantages : ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์
 

ค าวา่  “ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ”์  หมายถงึ  ความไดเ้ปรยีบในเชงิตลาดตา่ง ๆ ทีเ่ป็นตัว
ตัดสนิวา่สถาบันจะประสบความส าเร็จในอนาคตหรอืไม ่ซึง่โดยท่ัวไปมักจะเป็นปัจจัยทีช่ว่ยให ้
สถาบันประสบความส าเร็จในการแขง่ขันเมือ่เทยีบกับสถาบันอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกันในดา้นหลักสตูร 
บรกิารที่ส่งเสรมิการเรียนรู ้และบรกิารทางการศกึษา ความไดเ้ปรียบเชงิกลยุทธ์มักมาจาก    
(1) สมรรถนะหลัก ทีเ่นน้ทีก่ารสรา้งและเพิม่พนูความสามารถภายในสถาบัน และ (2) ทรัพยากร
ภายนอกที่ส าคัญในเชงิกลยุทธ์ ซึง่เกิดจากการก าหนดและใชป้ระโยชน์อย่างเต็มที่ผ่าน
ความสมัพันธก์ับองคก์ารภายนอกและกับคูค่วามรว่มมอื 
 

เมือ่สถาบันเขา้ใจถงึทีม่าของความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธทั์ง้ 2 แหลง่ ก็สามารถเสรมิสรา้งความ
แข็งแกร่งของความสามารถจ าเพาะของสถาบันได ้โดยการใชป้ระโยชน์จากความสามารถที่
เสรมิกันทีม่าจากองคก์ารอืน่ ๆ  
 

ดคู าจ ากัดความของค าวา่  “ความทา้ทายเชงิกลยุทธ”์  และ  “วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธ”์  
เพื่อใหเ้ขา้ใจความเชือ่มโยงของความไดเ้ปรียบเชงิกลยุทธ ์ ความทา้ทายเชงิกลยุทธ์ และ 
วัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์ซึง่สถาบันก าหนดเพื่อตอบสนองความทา้ทายและความไดเ้ปรียบ
ดังกลา่ว 
 
Strategic Challenges : ความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์ 
 

ค าวา่  “ความทา้ทายเชงิกลยุทธ”์  หมายถงึ  ความกดดันตา่ง ๆ ทีเ่ป็นตัวตัดสนิวา่สถาบันจะ
ประสบความส าเร็จในอนาคตหรอืไม ่ ความทา้ทายดังกลา่วมักเกดิจากแรงผลักดันของต าแหน่ง
ในการแข่งขันในอนาคตเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นที่มีหลักสูตรและบริการที่คลา้ยคลึงกัน 
โดยท่ัวไปความทา้ทายเชงิกลยุทธ์จะมาจากแรงผลักดันภายนอก อย่างไรก็ตาม ในการ
ตอบสนองต่อแรงผลักดันภายนอกดังกล่าว สถาบันอาจตอ้งเผชญิกับความทา้ทายเชงิกลยุทธ์
ภายในดว้ย 
 

ความทา้ทายเชงิกลยุทธ์ภายนอก อาจเกี่ยวกับความตอ้งการหรือความคาดหวังของผูเ้รียน 
ลกูคา้กลุม่อืน่ ตลาด การเปลีย่นแปลงของหลักสตูรหรอืบรกิาร การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี
หรอืความเสีย่งทางดา้นงบประมาณ การเงนิ สังคม ตลอดจนความเสีย่งหรอืความตอ้งการดา้น
อืน่ ๆ  ความทา้ทายเชงิกลยทุธภ์ายใน อาจเกีย่วกับขดีความสามารถของสถาบัน หรอืคณาจารย ์
รวมทัง้บคุลากร และทรัพยากรอืน่ ๆ ของสถาบัน 
 

ดคู าจ ากัดความของค าวา่  “ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ”์  และ “วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธ”์  
เพื่อใหท้ราบความสัมพันธร์ะหว่างความทา้ทายเชงิกลยุทธ ์ความไดเ้ปรียบเชงิกลยุทธ ์และ
วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ที่สถาบันก าหนด เพื่อตอบสนองต่อความความทา้ทาย และความ
ไดเ้ปรยีบดังกลา่ว 
 

Strategic Objectives : วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์ 
 

ค าว่า  “วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ”์ หมายถึง เป้าหมายที่ชัดเจนของสถาบัน หรือการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ส าคัญ  ความสามารถในการแข่งขันหรือ
ประเด็นทางสังคม  และขอ้ไดเ้ปรยีบของสถาบัน โดยท่ัวไปวัตถุประสงคเ์ชงิกลยทุธม์ักมุ่งเนน้
ทัง้ภายนอกและภายในสถาบัน  และเกีย่วขอ้งกับโอกาสและความทา้ทายเชงิกลยทุธท์ีเ่กีย่วกับ
ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ ตลาด หลักสตูรและบรกิาร หรอืเทคโนโลย ี ถา้จะกลา่วอยา่งกวา้ง ๆ ก็คอื 
สถาบันตอ้งบรรลุวัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์เพื่อคงไวห้รือท าใหม้คีวามสามารถในการแข่งขัน 
และความยั่งยนืของสถาบันในระยะยาว วัตถุประสงคเ์ชงิกลยทุธเ์ป็นตัวก าหนดทศิทางระยะยาว 
และเป็นแนวทางในการจัดสรรและปรับการกระจายทรัพยากร 
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ใหด้คู าจ ากัดความของค าวา่  “แผนปฏบิตักิาร”   ในหนา้  114   เพือ่ใหท้ราบความสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุประสงค์เช ิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัต ิการ รวมทั้งตัวอย่างของแต่ละหัวขอ้ 
 

Strategic Opportunities : โอกาสเชงิกลยทุธ ์
 

ค าวา่ “โอกาสเชงิกลยุทธ”์ หมายถงึ ชอ่งทางทีเ่ห็นจากการคดินอกกรอบ การระดมความคดิ 

ผลดทีีเ่กดิขึน้โดยไม่คาดฝัน กระบวนการวจัิยและสรา้งนวัตกรรม การคาดการณ์อย่างฉีกแนว 

หรอืแนวทางอืน่ ๆ เพือ่สรา้งภาพในอนาคตทีแ่ตกตา่งออกไป 

บรรยากาศที่เปิดใหค้ดิอย่างเสรี โดยปราศจากการชี้น า จะช่วยท าใหเ้กดิความคดิใหม่ ๆ          

ทีน่ าไปสูโ่อกาสเชงิกลยทุธ ์การจะเลอืกใชโ้อกาสเชงิกลยุทธใ์ดนัน้ ตอ้งค านงึถงึความเสีย่งที่

เกีย่วขอ้ง การเงนิและอืน่ ๆ เพือ่ตัดสนิใจเลอืกดว้ยปัญญา (ความกลา้เสีย่งดว้ยปัญญา) 

ใหด้คู าจ ากัดความของค าวา่  “โอกาสเชงิกลยทุธ ์: Strategic Opportunities” 

Sustainability : ความย ัง่ยนื 
 

ค าวา่ “ความย ัง่ยนื” หมายถงึ  ความสามารถโดยรวมของสถาบันทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการ
ทางดา้นการศกึษาในปัจจุบัน มคีวามคล่องตัวและมกีารจัดการเชงิกลยุทธท์ีจ่ะท าใหส้ถาบัน
สามารถเตรยีมตัวใหพ้รอ้มตอ่สภาพแวดลอ้มทางการศกึษา การด าเนนิการและตลาดในอนาคต 
สถาบันจ าเป็นตอ้งพจิารณาถงึปัจจัยภายนอกและภายใน ทัง้ทีเ่ป็นปัจจัยเฉพาะของสถาบันและ
ของภาคสว่นการศกึษา  
 

ประเด็นที่ควรพิจารณาอาจครอบคลุมถึงขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร    
ทรัพยากรที่มี เทคโนโลยี ความรู ้สมรรถนะหลัก ระบบงาน อุปกรณ์และอาคารสถานที ่      
ความยั่งยนือาจไดรั้บผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของตลาด ความชอบของผูเ้รยีนและลกูคา้
กลุ่มอืน่ สภาพแวดลอ้มในการปฏบิัตกิาร งบประมาณและการเงนิ รวมทัง้สภาพแวดลอ้มดา้น
กฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนี้ความยั่งยืนยังรวมถึงการเตรียมพรอ้มวันต่อวัน ต่อเหตุ
ฉุกเฉนิทีก่ าลังเกดิหรอืเหตฉุุกเฉนิทีเ่กดิขึน้ในชว่งสัน้ ๆ 
 

ในเกณฑ ์EdPEx นี ้ผลกระทบของหลักสตูร บรกิาร และปฏบิัตกิาร ของสถาบันทีม่ตีอ่สังคมและ

การสนับสนุนชว่ยเหลอืเพือ่ใหเ้กดิสภาวะทีด่ขีองระบบเศรษฐกจิ  สังคม  และสภาพแวดลอ้มนี ้ 

เป็นสว่นหนึง่ของความรับผดิชอบต่อสังคมของสถาบัน การทีส่ถาบันจะพจิารณาเรือ่งดังกล่าว

หรอืไมแ่ละอยา่งไร  อาจจะมผีลตอ่ความยั่งยนืของสถาบัน 

Systematic : มคีวามเป็นระบบ   
 

ค าวา่ “มคีวามเป็นระบบ”  หมายถงึ  แนวทางซึง่มขีัน้ตอนเป็นล าดับ ด าเนนิการซ ้าได ้รวมทัง้
แสดงการใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้หรอือาจกลา่วไดว้า่ แนวทางมคีวามเป็น
ระบบหากมกีารประเมนิ การปรับปรุงและการแบ่งปันจนส่งผลใหแ้นวทางนั้นมีความสมบูรณ์
ยิง่ข ึน้ ในการใชค้ านี้ ใหดู้ค าจ ากัดความเพิ่มเตมิของค าว่า “แนวทางการใหค้ะแนน : 
Process Scoring Guidelines” ในหนา้  146 
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Trends : แนวโนม้   
 

ค าวา่  “แนวโนม้” หมายถงึ สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึง่แสดงใหเ้ห็นทศิทางและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเสน้คงวาของผลการด าเนินการในแต่ละ
ชว่งเวลา แนวโนม้แสดงผลการด าเนนิการของสถาบันตามล าดับเวลา 
  
โดยท่ัวไป การแสดงแนวโนม้ไดจ้ะตอ้งมขีอ้มลูในอดตีอยา่งนอ้ยสามจุด (ไมร่วมคา่คาดการณ์)  
ทัง้นี้ในทางสถติ ิอาจจ าเป็นตอ้งแสดงจ านวนขอ้มูลมากกว่านี้เพื่อยนืยันแนวโนม้ ระยะห่าง
ระหวา่งจุดขอ้มูลที่แสดงแนวโนม้ขึน้กับรอบเวลาของกระบวนการทีน่ าเสนอ หากรอบเวลาสัน้ 
ตอ้งมกีารวัดถีข่ ึน้ ในขณะทีร่อบเวลาทีย่าวกวา่ อาจตอ้งใชช้ว่งเวลานาน จงึจะทราบแนวโนม้ที่
สือ่ความหมายไดช้ดัเจน 
 

ตัวอยา่งของแนวโนม้ทีก่ าหนดไวใ้นเกณฑ์ EdPEx นี้ ครอบคลุมถงึผลลัพธด์า้นการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รียน ผลลัพธ์เกี่ยวกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผูเ้รียน ลูกคา้กลุ่มอื่น และของ

บุคลากร ผลการด าเนินดา้นการเงนิและงบประมาณ ดา้นตลาด และดา้นการปฏบิัตกิาร เช่น    

รอบเวลา และผลติภาพของกระบวนการจัดการหลักสตูรและการใหบ้รกิาร 

Value : คณุคา่   
 

ค าว่า  “คุณค่า” หมายถงึ การยอมรับในความคุม้ค่าของหลักสูตร บรกิาร กระบวนการ 
สนิทรัพย ์หรือการใชง้าน เมือ่เทียบกับตน้ทุนค่าใชจ้่ายและทางเลอืกอืน่ ๆ ที่มสีถาบันมักจะ
พจิารณาคณุคา่เพือ่ประเมนิผลประโยชนข์องทางเลอืกตา่ง ๆ เมือ่เทยีบกับคา่ใชจ้่ายเชน่ คณุคา่
ของทัง้หลักสตูรและบรกิารโดยรวมในมมุมองของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ สถาบันตอ้งเขา้ใจวา่
อะไรคอืคุณคา่ ทีผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่ตา่ง ๆ ใหค้วามส าคัญ เพือ่สง่มอบคณุค่าใหเ้หมาะสม
กับแตล่ะกลุม่ ในการนี้ จ าเป็นตอ้งสรา้งสมดลุของคณุคา่ตอ่ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ ๆ  
เชน่ บคุลากร และชมุชน 
 

Values : คา่นยิม  
 

ค าวา่  “คา่นยิม”  หมายถงึ หลักการทีช่ ีน้ าและพฤตกิรรมทีห่ลอ่หลอมวถิทีางทีส่ถาบันและ
บุคลากรพงึปฏบิัต ิค่านยิมสะทอ้นและเสรมิสรา้งวัฒนธรรมที่พงึประสงคข์องสถาบัน ค่านิยม
สนับสนุนและชีน้ าการตัดสนิใจของบุคลากรทุกคน ชว่ยใหส้ถาบันบรรลุพันธกจิและวสิัยทัศน์
ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ตัวอย่างของค่านิยมอาจรวมถึงการแสดงถงึความมคีุณธรรมและความ
ยตุธิรรมในการปฏสิมัพันธท์กุกรณี การท าใหเ้หนือความคาดหมายของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 
การใหคุ้ณค่าต่อแตล่ะบุคคลและต่อความหลากหลาย การปกป้องสิง่แวดลอ้ม และความมานะ
บากบั่นเพือ่ใหม้ผีลการด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิทกุเมือ่เชือ่วนั 
 

Vision : วสิยัทศัน ์  
 

ค าว่า  “วสิยัทศัน”์ หมายถงึ  สภาวะที่สถาบันตอ้งการเป็นในอนาคต วสิัยทัศน์อธบิายถงึ
ทศิทางที่สถาบันจะมุ่งไป สิง่ที่สถาบันตอ้งการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ในอนาคตที่สถาบัน
ตอ้งการใหผู้อ้ ืน่รับรู ้
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Voice of the Customer : เสยีงของลกูคา้ 
 

ค าวา่  “เสยีงของลกูคา้”  หมายถงึ  กระบวนการรวบรวมสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับผูเ้รยีนและ
ลกูคา้กลุม่อืน่ กระบวนการเหลา่นีค้วรจะเป็นเชงิรุกและมนีวัตกรรมอยา่งตอ่เนื่องเพือ่ใหไ้ดค้วาม
ตอ้งการ  ความคาดหวัง  และความประสงค ์(ทัง้ทีร่ะบอุยา่งชัดเจน ไม่ไดร้ะบุและทีค่าดการณ์
ไว)้ ของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน่ โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหไ้ดค้วามผูกพันของลูกคา้ การรับฟัง   
―เสยีงของลกูคา้‖  รวมถงึการรวบรวมและบรูณาการขอ้มลูชนดิตา่ง ๆ ของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่
อืน่ เชน่ ขอ้มูลจากการส ารวจ  ขอ้มลูจากการสนทนากลุม่ ขอ้คดิเห็นในเว็บไซต ์ ขอ้มูลความ
พงึพอใจและขอ้รอ้งเรยีนทีม่ผีลกระทบตอ่การตัดสนิใจในการสานสัมพันธแ์ละสรา้งความผกูพัน
ของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 
 

Work Processes : กระบวนการท างาน 
 

ค าวา่  “กระบวนการท างาน”  หมายถงึ  กระบวนการสรา้งคณุคา่ทีส่ าคัญทีส่ดุภายในสถาบัน 
ซึง่อาจรวมถงึกระบวนการการออกแบบและการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสตูร  การบรกิาร 
การสนับสนุนผูเ้รยีน กระบวนการทางธรุกจิและกระบวนการสนับสนุน ―กระบวนการท างาน‖  เป็น
กระบวนการซึง่เกีย่วขอ้งกับบคุลากรสว่นใหญข่องสถาบัน 
 

กระบวนการท างานที่ส าคัญของสถาบัน มักจะสัมพันธ์กับ 1) สมรรถนะหลักของสถาบัน         
2) ปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จเมือ่เทียบกับคู่แข่งและสถาบันอืน่ที่จัดหลักสูตรและบรกิารใน
ลักษณะเดยีวกัน และ 3) ปัจจัยทีผู่น้ าระดับสงูไดพ้จิารณาแลว้วา่มคีวามส าคัญต่อการเตบิโต
ของสถาบันกระบวนการท างานหลักของสถาบันควรจะตอ้งด าเนนิการโดยบคุลากรของสถาบัน 
 

Work Systems : ระบบงาน  
  
ค าวา่  “ระบบงาน”  หมายถงึ  วธิกีารทีส่ถาบันใชเ้พือ่ท างานใหบ้รรลผุล ระบบงานตอ้งอาศัย
การมสี่วนร่วมของบุคลากร  ผูส้่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการที่ส าคัญ ผูรั้บจา้ง 
คูค่วามร่วมมอือย่างไม่เป็นทางการ และองคป์ระกอบอืน่ ๆ ของห่วงโซอุ่ปทานทีจ่ าเป็นในการ
ผลิตและด าเนินการตามหลักสูตร  และบริการ รวมทั้งการด าเนินกระบวนการธุรกิจ และ
กระบวนการสนับสนุนตา่ง ๆ ระบบงานจะตอ้งประสานกระบวนการภายในกับทรัพยากรภายนอกที่
จ าเป็น เพือ่พัฒนาและผลติหลักสตูรและบรกิาร สง่มอบใหผู้เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่และประสบ
ความส าเร็จในตลาด 
การตัดสนิใจเกีย่วกับระบบงานเป็นเรื่องเชงิกลยุทธ์ ซึง่ครอบคลุมถงึการปกป้องและการใช ้

ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบัน  และตัดสนิใจว่าสิง่ใดที่สถาบันควรจัดจา้งหรือ
ด าเนนิการภายนอกสถาบัน เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและความยั่งยนืของสถาบัน 
 

Workforce : บคุลากร 
  
ค าวา่  “บคุลากร”  หมายถงึ  บคุลากรทัง้หมดทีส่ถาบันก ากับดแูลและมสีว่นรว่มโดยตรงในการ
ท าใหง้านของสถาบันบรรลุผลส าเ ร็จ   รวมถึงคณาจารย์และพนักงานที่สถาบันจา้ง             
(เชน่ พนักงานประจ า พนักงานทีท่ างานไมเ่ต็มเวลา พนักงานชั่วคราว พนักงานท างานทางไกล 
(Telecommuting) คณาจารยแ์ละพนักงานทีไ่ดรั้บการวา่จา้งตามสัญญาภายใตก้ารก ากับดแูล
ของสถาบัน) และอาสาสมัคร (*) บคุลากร ยังหมายรวมถงึ ผูบ้รหิารและหัวหนา้งานทกุระดับ 
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Workforce Capability : ขดีความสามารถของบคุลากร 
 

ค าว่า  “ขดีความสามารถของบุคลากร” หมายถงึ ความสามารถของสถาบันที่จะท าให ้
กระบวนการตา่ง ๆ บรรลผุลส าเร็จโดยอาศัย ความรู ้ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของคน
ในสถาบัน 
 

ขดีความสามารถนี้อาจรวมถงึความสามารถในการสรา้งและรักษาความสัมพันธก์ับผูเ้รียนและ
ลกูคา้กลุม่อืน่ การสรา้งนวตักรรมและการเปลีย่นผา่นไปสูเ่ทคโนโลยใีหม ่ๆ การพัฒนาหลักสตูร  
บริการ และกระบวนการท างานใหม่ ๆ รวมทั้งตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดและ
กฎระเบยีบขอ้บังคับดา้นการศกึษาทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 
 

Workforce Capacity : อตัราก าลงัของบคุลากร 
 

ค าวา่  “อตัราก าลงัของบุคลากร”  หมายถงึ ความสามารถของสถาบันทีจ่ะท าใหม้ั่นใจวา่     
มจี านวนผูป้ฏบิัตงิานทีพ่อเพยีงในด าเนนิการตามกระบวนการท างาน และประสบความส าเร็จใน
การจัดหลักสูตร และบรกิาร ใหแ้ก่ผูเ้รียน รวมทัง้ความสามารถในการตอบสนองตามความ
ตอ้งการก าลังคนตามชว่งเวลาหรอืตามความจ าเป็นทีแ่ปรเปลีย่นไป  
 

Workforce Engagement : ความผกูพนัของบคุลากร 
 

ค าวา่  “ความผูกพนัของบคุลากร”  หมายถงึ  ระดับความมุง่มั่นของบคุลากรทัง้ในดา้นจติใจ
และสตปัิญญา  เพื่อใหง้านส าเร็จบรรลุพันธกจิและวสิัยทัศน์ของสถาบัน องคก์ารทีบุ่คลากรมี
ความผกูพันสงู  มักจะมบีรรยากาศการท างานทีส่ง่ใหเ้กดิผลการปฏบิัตงิานทีด่ ี ท าใหบ้คุลากรมี
แรงจูงใจทีจ่ะปฏบิัตงิานอย่างเต็มทีเ่พือ่ประโยชน์ของผูเ้รียน  ลูกคา้กลุ่มอืน่ และความส าเร็จ
ของสถาบัน 
 

โดยท่ัวไปบุคลากรจะรูส้กึผูกพันกับสถาบัน เมือ่มแีรงจูงใจและไดท้ างานทีม่คีวามหมาย  และ
เมือ่ไดรั้บการสนับสนุนที่ดจีากผูร้่วมงานและในที่ท างาน บุคลากรที่มคีวามผูกพันต่อสถาบัน    
จะไดป้ระโยชน์จากความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไวเ้นื้อเชือ่ใจกัน มีสภาพแวดลอ้มที่
ปลอดภัยและมคีวามรว่มมอืรว่มใจกัน มกีารสือ่สารและการแลกเปลีย่นสารสนเทศทีด่ ี มอี านาจ
ในการตัดสนิใจ และมคีวามรับผดิชอบต่อผลการท างานของตน ปัจจัยแหง่ความส าเร็จทีส่ง่ผล
ใหเ้กดิความผกูพันครอบคลมุถงึ การฝึกอบรมและการพัฒนาความกา้วหนา้ในการท างาน ระบบ
การยกย่องชมเชยและการใหร้างวัลที่มปีระสทิธผิล โอกาสที่เท่าเทียมกันและการไดรั้บการ
ปฏบิัตอิยา่งเป็นธรรม รวมทัง้การมไีมตรจีติตอ่ครอบครัวของบคุลากร 
 
 

 

 


