
FAQ  คลินิก EdPEx 

สรุปค ำถำม-ค ำตอบในกำรจัดคลินิก EdPEx  3 ครั้ง 
 

                 ส ำนักงำนประเมินฯได้จัดคลินิก EdPEx เพ่ือให้ค ำปรึกษำแก่คณะและหน่วยงำน ระหว่ำงเดือน

พฤษภำคม-มิถุนำยน 2556 ไปแล้ว จ ำนวน  3 ครั้ง  ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภำคม 2556,ครั้งที่ 2 วันที่ 30 

พฤษภำคม 2556,ครั้งที่ 3 วันที่ 6  มิถุนำยน 2556  โดยทีมวิทยำกรที่ปรึกษำ 1.ศ.บวรศิลป์ เชำวน์ชื่น  คณะ

แพทยศำสตร์   2.ผศ.เสำวลักษณ์ สุขประเสริฐ คณะแพทยศำสตร์   3.รศ.ศีขรินทร์ สุขโต  คณะวิศวกรรมศำสตร์  

4.รศ.รัชพล สันติวรำกร  คณะวิศวกรรมศำสตร์   

                ผู้บริหำรและบุคลำกรของคณะและหน่วยงำนต่ำงๆที่เข้ำรับกำรปรึกษำประกอบด้วย คณะ

สำธำรณสุขศำสตร์  คณะเทคนิคกำรแพทย์ คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำร

จัดกำร  คณะวิทยำกำรจัดกำร  กองคลัง กองกลำง  ส ำนักวิชำศึกษำท่ัวไป  ศูนย์บริกำรวิชำกำร ศูนย์คอมพิวเตอร์   

เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ขอสรุปประเด็นส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำน

ที่เป็นเลิศ แยกเป็นประเด็นดังนี้   

ประเด็นค ำถำม/สิ่งท่ีต้องกำรปรึกษำ ค ำตอบ/ข้อเสนอแนะ 
ภำพรวมของกำรจัดท ำ SAR  

 กำรเขียน SAR EdPEx ควรเริ่มตรงไหน   เริ่มที่พันธกิจ วิสัยทัศน์  พิจำรณำว่ำ รัฐบำลตั้งเป้ำหมำยกับ
ศูนย์ฯ ว่ำอย่ำงไร และเรำตอบเป้ำนั้นได้หรือไม่ อย่ำงไร 

 EdPEx  ควรด ำเนินกำรในระดับคณะ 
หรือระดับภำควิชำ 

 ควรด ำเนินกำรในระดับคณะ  เนื่องจำก EdPEx คือกรอบของ
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร  จึงไม่เหมำะสมกับภำควิชำ (ภำควิชำ
อำจจะด ำเนินกำรหรือตอบสนองต่อข้อก ำหนดของเกณฑ์ไม่
ครบถ้วน สมบูรณ ์เพรำะกำรบริหำรจัดกำรขึ้นอยู่กับคณะ) 
ภำควิชำควรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรต่ำงๆ
และตัวชี้วัดประเมินผลควำมส ำเร็จ 

 ADLI  คืออะไร  และส ำคัญอย่ำงไร (Approach - A)แนวทำง 

(Deployment - D)กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบัติ 

(Learning - L) กำรเรียนรู้(กำรทบทวนและปรับปรุง) 

(Integration - I)กำรบูรณำกำร 



ประเด็นค ำถำม/สิ่งท่ีต้องกำรปรึกษำ ค ำตอบ/ข้อเสนอแนะ 

ในกำรตอบค ำถำม HOW หรือกำรตอบข้อก ำหนดของเกณฑ์ จะ

พิจำรณำจำกกำรด ำเนินกำรของ  ADLI 

 ควำมเสี่ยง/ภำวะฉุกเฉิน  ให้มองถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดกับลูกค้ำ/องค์กร   
แล้วแผนควบคุม/ แผนตรวจสอบ/วิธีป้องกันควำมเสี่ยง 

 กำรเขียน SAR จะต้องเตรียมข้อมูล
ยังไงให้ทีมเขียน  

 ให้ใช้หลัก รวม(ช่วยกันเขียน strategy template)  แยก (เก็บ
ข้อมูลตำม strategy template)   และ รวม (วิเครำะห์
ประเมินข้อมูลตำม strategy template)    

 

 โครงร่ำงองค์กรส ำคัญอย่ำงไร  ต้อง
เขียนโครงร่ำงองค์กรก่อนหรือควรจะ
เขียนหมวดไหนก่อน 

 เป็นจุดเริ่มต้นในกำรประเมินตนเอง  เน้นที่ควำมต้องกำรหลัก
และผลลัพธ์ที่ชัดเจน  มีควำมเชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนใน
หมวด 1-7 

 จะต้องเขียนโครงร่ำงองค์กรก่อน เพ่ือจะได้เห็นข้อมูลในส่วนที่
ขำดหำยไป 

 ก.(1) หลักสูตร  บริหำรที่ส่งเสริมกำร
เรียนรู้และบริกำรทำงกำรศึกษำอื่นๆ 
รวมถึงอะไรบ้ำง  

 ระบุหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ตรี-โท-เอก) 
 กำรบริกำรอ่ืนๆ ต้องน ำเสนอ กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำร 

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ข้อสังเกต หลำยคณะน ำเสนอเฉพำะหลักสูตรและบริกำรทำง

กำรศึกษำ โดยไม่ได้น ำเสนอกำรบริกำรหรือผลกำรด ำเนินงำน
ตำมพันธกิจหลัก 4 ด้ำน ท ำให้ภำรกิจส ำคัญไม่ปรำกฎในSAR 

 ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ คืออะไร   ให้ดูที่ Internal : มองที่ตัวเรำ  เป็นเหมือนกำรผูกขำด (มุ่งเน้น
ที่ลูกค้ำ/สมรรถนะหลัก/ทรัพยำกรภำยนอก/Connection) 

 วิสัยทัศน์ ควรก ำหนดไว้อย่ำงไร 
 ต้องก ำหนดใหม่ทุกปีหรือไม่  

 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ควรมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน วัดและ
ประเมินผลได้  บอกระดับกำรเทียบเคียงได ้ เช่น คณะ........จะ
เป็นองค์กรชั้นเลิศในเอเชีย   ดังนั้น เมื่อพิจำรณำใน
องค์ประกอบกระบวนกำรวำงแผน ควรจะมีกำรก ำหนดคู่แข่งใน
ระดับเอเชียด้วย ไม่เช่นนั้น จะบอกไม่ได้ว่ำคณะเป็นเลิศหรือ
ชนะคู่แข่งหรือยัง 

 ให้คณะอธิบายวา่การได้มาซึง่วิสัยทัศน์ มีวธิีการอย่างไร  ไม่

จ าเป็นต้องก าหนดใหม่ทุกปี ตามรอบปีการศึกษาทีต่้องส่ง SAR  

กรณีที่จะมีการปรับวสิัยทัศน ์คา่นิยม ขึน้อยู่กับปัจจัยภายใน



ประเด็นค ำถำม/สิ่งท่ีต้องกำรปรึกษำ ค ำตอบ/ข้อเสนอแนะ 
ภายนอก หรอืสภาพแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายหรอืทิศทางองคก์ร 

 สมรรถนะหลักขององค์กรคืออะไร และ
มีแนวทำงในกำรก ำหนดอย่ำง  

 สมรรถนะหลัก หรอื core competency หมายถงึสิง่ที่องคก์รมี

ความเชี่ยวชาญและช านาญทีสุ่ด (โดดเด่นกว่ำใคร) เป็นแกน
หลักในกำรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป็นสิ่งที่ท ำให้คณะ
ได้เปรียบคู่แข่งและใครก็ตำมลอกเรียนแบบได้ยำก 

 อำจจะเกิดกำรวิเครำะห์  SWOT   

 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร ต้อง
น ำเสนออะไรบ้ำง  และเกี่ยวข้องกับ
หมวด 5 อย่ำงไร  

 จ ำแนกบุคลำกรทุกประเภทในองค์กร (สำยวิชำกำร สำย
สนับสนุน)  

 เชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนในหมวด 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกร
บุคคล  

 เช่น คณะมีแนวทำงในกำรก ำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพัน
ของผู้ปฏิบัติงำนและแยกตำมกลุ่มผู้ปฏิบัติอย่ำงไร  (ข้อมูลนี้จะ
เชื่อมโยงกับ ลักษณะโดยรวมของกลุ่มบุคลำกรที่คณะก ำหนดไว้ 
กำรหำปัจจัยดังกล่ำวได้มีกำรวิเครำะห์แจกแจงแยกตำมกลุ่มท่ี
ก ำหนดไว้หรือไม่ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกผันของผู้ปฏิบัติงำนแต่ละกลุ่มอำจจะ
แตกต่ำงกัน 
 

 สวัสดิกำรที่ส ำคัญ ให้น ำเสนอของ
มหำวิทยำลัยหรือระดับคณะ 

 ควรพิจำรณำสวัสดิกำรที่คณะได้จัดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงำน
นอกเหนือจำกที่มหำวิทยำลัยสนับสนุน 

 ควรมีกำรวิเครำะห์ควำมพอเพียงและกำรจัดสวัสดิกำรที่
เหมำะสมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนแต่ละกลุ่ม 

 ที่ส ำคัญคณะได้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรสวัสดิกำรและ
ตอบสนองได้มำกน้อยเพียงใด 
 

 ข้อก ำหนดพิเศษด้ำนสุขภำพและควำม
ปลอดภัย  เน้นอะไรบ้ำง   

 ข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเสี่ยงขณะปฏิบัติงำน เช่น กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรแพทย์ ห้องปฏิบัติกำร กำรใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรที่ต้องมีมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัย 



ประเด็นค ำถำม/สิ่งท่ีต้องกำรปรึกษำ ค ำตอบ/ข้อเสนอแนะ 

 ข้อสังเกต หลำยคณะได้จ ำแนกตำมต ำแหน่งบุคลำกร เช่น 
นักวิชำกำรศึกษำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส่วนนี้ไม่
เกี่ยวข้อง  

 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ คืออะไร  ให้ดูที่ External : มองข้ำงนอก,คู่แข่ง ให้รู้ว่ำควำมเด่นของตัว
เรำคืออะไร รู้ว่ำจะเอำอะไรไปสู้กับคู่แข่ง  เป็นเรื่องกำร
เทียบเคียง  Benchmark 

 ควำมท้ำทำยคืออุปสรรคหรือปัญหำที่คณะก ำลังเผชิญอยู่และ
จะเอำชนะควำมท้ำทำย  

 เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยง คณะจะต้องก ำหนดกลยุทธ์ตอบสนอง
ควำมท้ำทำย  เช่น ควำมท้ำทำยด้ำนบุคลำกรที่ขำดทักษะด้ำน
กำรผลิตผลงำนวิจัย คณะจะมีกลยุทธ์พัฒนำอำจำรย์อย่ำงไร 
เป็นต้น (เชื่อมโยงกับ หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์) 

 ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ คืออะไร  สิ่งที่คณะมีอยู่ และคู่แข่งไม่มี (เป็นสิ่งที่ท ำให้มีควำมได้เปรียบ
คู่แข่งหรือส่วนตลำด) 

 เช่น ควำมได้เปรียบในด้ำนศักยภำพผู้สอนที่มี รศ.ป.เอก 
จ ำนวนมำก (ร้อยละ90ขึ้นไป)   

 ควำมได้เปรียบไม่ควรจะนับรวมพ้ืนที่ เช่น บำงคณะบอกว่ำมี
ควำมได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ ที่ตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หำกมีกำรย้ำยพื้นที่ ควำมได้เปรียบนี้จะหำยไปทันที ดังนั้น
ควำมได้เปรียบควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ใช่พ้ืนที่หรือ
สถำนที่  

 ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน
คืออะไร  

 มองที่ระบบกำรปรับปรุงทั้งองค์กร ไม่ใช่เพียงกิจกรรม  
 คณะใช้เครื่องมืออะไรในกำรปรับปรุงองค์กรทั้งระบบ เช่น 

PDCA /BSC/TQA  เป็นต้น  
 คณะส่วนใหญ่มักจะอธิบำยถึงกิจกรรมที่ท ำ แต่มองไม่เห็นภำพ

กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมดระบบ  

 กำรออกแบบระบบงำนเริ่มที่ตรงไหน  ระบบงำนหมำยถึง กระบวนกำรท ำงำน ขั้นตอน เริ่มที่ work 
process  work procedure และ work instruction 

 กำรจัดท ำแผนที่กลยุทธ์ strategy 
Map 

 ต้องประกอบด้วยทุกส่วน ตั้งแต่หมวด 1 – 7  



ประเด็นค ำถำม/สิ่งท่ีต้องกำรปรึกษำ ค ำตอบ/ข้อเสนอแนะ 

 Performance หมำยถึงของคน หรือ
ของ Hardware  

 ได้ทั้ง คนและ Hardware  (ดูว่ำคนท ำงำนได้ดีแค่ไหน หรือ 
เครื่องมีท ำงำนได้ดีแค่ไหน) 

 

 กำรหำข้อมูลในกำร Benchmark จะ
เทียบอะไร  เปรียบสิ่งที่เขำดี/เขำมี 
แล้วเรำเอำมำปรับของเรำใช่หรือไม่ 

 วิสัยทัศน์ต้องสื่อถึงกำร Benchmark 
 เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐำน/ตัวชี้วัดพันธกิจที่ส ำคัญของเรำ 

 กำรออกแบบกระบวนกำรเริ่มอย่ำงไร  ระบบงำนหมำยถึง กระบวนกำรท ำงำน ขั้นตอน เริ่มที่ work 
process  work procedure และ work instruction 

 กระบวนกำรหลักคืออะไร กระบวนกำร
รองคืออะไร 

 กระบวนกำรหลักคือ กระบวนกำรส ำคัญๆ 
 กระบวนกำรรอง คือ กระบวนกำรย่อยๆ ที่แฝงอยู่ใน

กระบวนกำรหลัก 
 อยำกให้ focus ที่กำรก ำหนด KPIs และกำรติดตำมประมวลผล

ควำมส ำเร็จของกระบวนกำร 

 ชุมชนที่ส ำคัญ หมำยถึงชุมชนภำยใน
หรือภำยนอกมหำวิทยำลัยและเรำควร
จะเลือกชุมชนทีส่ ำคัญอย่ำงไร 

 ชุมชนที่ส ำคัญ เป็นไปได้ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยัอยู่
ที่บริบทและพนัธกิจของหน่วยงำน  แต่เกณฑ์ฯ เน้นไปในชุมชนที่
อยู่นอกมหำวิทยำลัย  กำรเลือกชุมชนที่ส ำคัญ มีหลำยรูปแบบ  
อำจจะเลือกชุมชนที่อยู่ใกล้ หรอือยู่ไกล  อำจจะใชส้มรรถนะหลัก
ของคณะและหน่วยงำน  เพื่อจะเข้ำไปให้กำรสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆเพื่อให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ควรจะมีกำร
ก ำหนดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน  ผูบ้ริหำรและบุคลำกรมสี่วน
ร่วมในกำรสนับสนุนชุมชนทีส่ ำคัญ  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำ
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน   เป็นกำรแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 ตัวชี้วัดที่ผู้บริหำรทบทวน  ควรเป็น
ตัวชี้วัดแบบไหน   

 ตัวชี้วัดที่ผู้บริหำรทบทวน ควรพิจำรณำจำกตัวชี้วัดในกำรบรรลุ
พันธกิจหลัก  ตัวชี้ วัดผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัดแผนงำน โครงกำร  

 คณะและหน่วยงำนมักจะเข้ำใจผิดว่ำ ตัวชี้ วัดนี้คือตัวชี้วัดค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ตัวชี้วัดกำรประเมินคุณภำพ  ซึ่งตัวชี้วัด
ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์  (ตัวชี้วัดที่

ผู้บริหำรทบทวนไม่ควรเกิน 20 ตัว) 
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 ตัวชี้วัดด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติที่มี

จริยธรรม มีอะไรบ้ำง 
 จ ำนวนสถิตกำรฝ่ำฝืนหรือขัดต่อจริยธรรม  ผลกำรส ำรวจควำม

คิดเห็น  จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมหรือจรรยำบรรณ  สำย
ด่วนเฉพำะเรื่องจริยธรรม  ควำมน่ำเชื่อถือของระบบกำร
ตรวจสอบในด้ำนต่ำงๆ   

 กำรสื่อสำรอย่ำงตรงไปตรงมำและ
สองทิศทำง ควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 ผู้บริหำรจะต้องมีกำรสื่อสำรข้อมูลที่ส ำคัญหรือข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนให้บุคลำกรรับทรำบอย่ำงทันเวลำ ต่อเนื่อง ผ่ำนกำร
ประชุมชี้แจงที่มีลักษณะเป็นกำรสื่อสำรสองทำง  ผ่ำนกิจกรรม
ผู้บริหำรพบบุคลำกร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 กำรประเมินควำมไม่พึงพอใจของ
นักศึกษำ  ท ำได้อย่ำงไร  เคยท ำแต่
ควำมพึงพอใจ 

 อำจจะใช้แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 ประเมินควำมพึงพอใจ  ส่วนที่ 2 ประเมินควำมไม่พึง
พอใจ (อำจท ำเป็นค ำถำมปลำยเปิด)  หรือให้ระบุขั้นตอนที่ไม่พึง
พอใจ  บำงครั้งได้จำกกำรสังเกตพฤติกรรมบำงอย่ำงของ
นักศึกษำ เช่น กำรให้ควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ กำรประท้วงหยุด
เรียน  กำรขำดเรียน กำรแสดงออกพฤติกรรมต่อต้ำนองค์กร   

 กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำคืออะไร หมำยถึง กระบวนกำรท ำงำนหลักและมีควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุพันธ
กิจ  มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนเป็นส่วนใหญ่   

 กำรก ำหนดปัจจัยแห่งควำมผำสุก ท ำได้
อย่ำง 

อำจจะด ำเนินกำรส ำรวจปัจจัยแห่งควำมผำสุกจำกบุคลำกรทุกระดับ  
และน ำมำวิเครำะห์ปัจจัยแห่งควำมผำสุก  รวมทั้งจัดท ำแผนสร้ำง
ควำมผำสุก 

 ควำมผูกพันของผู้เรียนที่มีต่อคณะ จะ
ประเมินหรือวิเครำะห์จำกอะไร 

ควำมผูกพันของลูกค้ำหรือผู้ เรียน อำจจะประเมินจำกจำกควำม
ร่วมมือในกำรเรียน กำรเข้ำร่วมกิจกรรม  กำรคงอยู่  ควำมจงรักภักดี 
กำรบอกต่อหรือแนะน ำหลักสูตรหรือบริกำรให้คนรู้จัก   

 
 กำรสร้ำงควำมผูกพัน กับบุคลำกรควร

ด ำเนินกำรอย่ำง 
สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิกำรที่เหมำะสม  มอบหมำยงำนที่ส ำคัญ  
พัฒนำศักยภำพ  เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรและแสดง
ควำมคิดเห็น  กำรเป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนกำรสอน
งำน  

 กำรติดตำมประเมินผลกำรฝึกอบรม ควร
ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

“ตัวอย่ำง ระบบกำรติดตำมประสิทธิผลของกำรฝึกอบรม” 

       1.ก ำหนดหลักเกณฑ์ให้น ำเอำควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

         2.ประเมินผลกำรน ำเอำควำมรู้มำใช้หลังจำกได้รับกำรพัฒนำ
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แล้ว ภำยใน 6 เดือน  

         3.ก ำหนดให้มีกำรสร้ำงนวัตกรรม  องค์ควำมรู้  ผลงำนวิจัย ที่
สอดคล้องกับองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นต้น  
 

 กำรเตรียมผู้ปฏิบัติงำนให้พร้อมรับต่อ
ควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและ
อัตรำก ำลังที่ก ำลังเปลี่ยนไป  ควรท ำ
อย่ำงไร 

“เช่น กำรสร้ำงควำมเชี่ยวชำญเฉพำะสำขำ  กำรพัฒนำด้ำนกำรรับรู้
และอำรมณ์  สังคม จริยธรรมของผู้เรียน(ผู้รับบริกำร)  กำรฝึกอบรม
กลยุทธ์กำรสอน กำรประเมิน กำรวิจัยในชั้นเรียน 

 สิทธิประโยชน์ ที่มีกำรออกแบบให้
เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ปฏิบัติงำนที่หลำกหลำย  และ
เหมำะสมกับควำมแตกต่ำงของกลุ่มและ
ประเภทของผู้ปฏิบัติงำน  เช่นอะไร 

“ระบบสวัสดิกำรที่ส ำคัญ”    

เช่น กำรให้ทุนกำรศึกษำ  กำรบริกำรดูแลบุตรระหว่ำงกำรท ำงำน  จัด
ชั่วโมงกำรท ำงำนแบบยืดหยุ่น  กำรให้ลำหยุดกรณีพิเศษเพื่อภำระ
ครอบครัว  กำรบริกำรหำงำนใหม่  กำรขยำยเวลำคุ้มครองกำร
รักษำพยำบำล   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุรำชกำร   

 กรุณำยกตัวอย่ำงกำรชี้น ำองค์กรของ
ผู้บริหำร 

•   ชี้น ำผ่ำนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ 

•   ชี้น ำผ่ำน Aspiration  

•   ชี้น ำผ่ำนกำรก ำหนด Hoshin  
•   ก ำหนดค่ำนิยมองค์กร 
•   ก ำหนดปรัชญำองค์กร 

•   ก ำหนด Credo  

•   ก ำหนด Guiding Principle  
 ควำมยั่งยืนหมำยถึงอะไร ค ำว่ำ “ควำมยั่งยืน” หมำยถึง ควำมสำมำรถของสถำบันในกำร

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรทำงกำรศึกษำในปัจจุบัน มีควำมคล่องตัว
และกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ที่ท ำให้พร้อมรับมือต่อสภำพแวดล้อมทำง
กำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรและตลำดในอนำคต สถำบันจ ำเป็นต้อง
พิจำรณำถึงปัจจัยภำยนอกและภำยใน ซึ่งอำจรวมถึงปัจจัยของ
อุตสำหกรรมทั้งหมดและปัจจัยที่เฉพำะเจำะจงของสถำบันและของ
ภำคส่วนกำรศึกษำ 

 กรุณำยกตัวอย่ำงกำรสื่อสำรสองทำง 
เช่น 

•   Town Hall Meeting  
•   กำรประกำศนโยบำยประจ ำปี 
•   Leadership Tour  
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•   สำยตรง CEO  
•   กำรประชุมประจ ำเดือน 
•   กำรประชุมรำยไตรมำส  
•   ผู้บริหำรพบบุคลำกร 

 กำรถ่ำยทอดกลยุทธ์ที่มีประสทิธิภำพ 
ควรท ำอย่ำงไร 

•   ถ่ำยทอดครอบคลุมทุกหน่วยงำน ทุกระดับชั้น จนกระทั่งถึง
รำยบุคคล 

•   ถ่ำยทอดครอบคลุมผู้ส่งมอบหรือคู่ควำมร่วมมือที่ส ำคัญ
ด้วย 

•   มีกำรเตรียมทรัพยำกรสนับสนุนอย่ำงเพียงพอและสมดุล 
•   มีตัววัดที่ใช้ในกำรติดตำมควำมส ำเร็จ 
•   มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
•   เชื่อมโยงกับกำรประเมินผลงำนบุคลำกรและระบบยกย่อง

ชมเชย 

 กำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่ดี ควรท ำ
อย่ำงไร 

•   สำมำรถแก้ไขปัญหำให้ลูกค้ำด้วยควำมรวดเร็ว 
•   ยังคงรักษำระดับควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำ 
•   ยังคงท ำให้ลูกค้ำมีควำมประทับใจและผูกพันมำกขึ้น 
•   มีกำรรวบรวมเพื่อวิเครำะห์หำทำงป้องกันเชิงระบบ 

 ระบบงำน คืออะไร “ระบบงำน” หมำยถึง วิธีกำรที่สถำบันใช้เพื่อให้บรรลุผลควำมส ำเร็จ 
ระบบงำนเกี่ยวกับบุคลำกร ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ และ
องค์ประกอบอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรสร้ำงและจัดหลักสูตร บริกำรที่
ส่งเสริมกำรเรียนรู้  และบริกำรกำรศึกษำอื่นๆ และกระบวรกำร
สนับสนุน ระบบงำนต้องประสำนระหว่ำงกระบวนกำรท ำงำนภำยใน
และทรัพยำกรที่จ ำเป็นเพื่อท ำให้สถำบันประสบควำมส ำเร็จในชุมชน
วิชำกำร 

 กำรปรับปรุงกระบวนกำร ท ำได้อย่ำงไร
บ้ำง 

1. กำรวิเครำะห์กระบวนกำรกำรวิจัย (เช่น กำรจัดท ำผังกระบวนกำร 
กำรทดลองเพื่อหำจุดเหมำะสมที่สุด ของกระบวนกำร กำรปอ้งกัน
ควำมผิดพลำด) 2. กำรวัดระดับเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำน 3.กำรใช้
เทคโนโลยีทำงเลือก 4.กำรใชส้ำรสนเทศจำกลูกค้ำของกระบวนกำร
ต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เช่น ควำมพึงพอใจ ข้อร้องเรียน 

 


