
 
สํานกังานประเมนิและประกนัคณุภาพ 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

รุน่ที ่1: 2-3 มยิ. 2559 
รุน่ที ่2: 9-10 มยิ.2559 



Agenda 

 เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การดําเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) และ

ความสําคญัของการตรวจประเมนิองคก์าร 

 WS1: การวเิคราะหแ์ละปรับปรงุการจัดทําโครงรา่งองคก์าร 

 WS2: การประเมนิระดับพัฒนาการของระบบการนําองคก์าร 

 WS3: การประเมนิระดับพัฒนาการของระบบการวางแผนกลยทุธ ์

 WS4: การประเมนิระดับพัฒนาการของระบบการมุง่เนน้ลกูคา้ 

 WS5: การประเมนิระดับพัฒนาการของระบบการวัดวเิคราะหแ์ละจัดการ

ความรู ้

 

 



Agenda 

 WS 6: การประเมนิระดบัพัฒนาการของระบบการมุง่เนน้ทรัพยากร

บคุคล 

 WS 7: การประเมนิระดบัพัฒนาการของระบบการจัดการกระบวนการ 

 WS 8: การประเมนิระดบัพัฒนาการของตวัชีว้ดัขององคก์ร 

 สรปุผลการประเมนิในภาพรวมและการตัง้เป้าหมาย 

    WS 9: การจัดลําดบัความสําคญัของการปรับปรงุ สรปุนําเสนอ 

    WS 10:การจัดทําแผนพัฒนาทีสํ่าคญัขององคก์าร 

 



วตัถปุระสงค ์

• เรยีนรูข้ัน้ตอนการประเมนิตนเองตามแนวทาง 

EdPEx 

• การคน้หาโอกาสในการปรับปรงุ 

• การจัดทําแผนพัฒนา 



ผลจากการทาํ WS 

• Self-Assessment of Your Organization 

         -  รา่งโครงรา่งองคก์าร 

         -  ผลการประเมนิรายหมวด ทัง้ 7 

• Improvement Plan 

          - Action Plan for Improvement Priorities 



เป็นการตรวจประเมนิองคก์รเพือ่คน้หาระดบัของการพัฒนา 

(Maturity Level) ของกระบวนการบรหิารจัดการของ

องคก์ร ทําใหท้ราบจดุแข็ง และโอกาสในการปรับปรงุ

องคก์ร เพือ่ยกระดบัพัฒนาการขององคก์ร 



 Internal Organizational Assessment 

 External Organizational Assessment 

 Self Assessment 



Education Criteria for Performance Excellence 



 An integrated management system is a management system 

that integrated all of the organization systems and processes 

into one complex framework, enabling an organization to work 

as a single unit with unified objectives. 

 

 The Criteria for Performance Excellence reflect leading edge, 

validated management practice essential to achieving optimum 

performance 
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Get Results 
Be Valued 

Data and Dashboard to monitor Progress 

Engaged 
Customer 

Requirements 

Meet  -----  Delight 

Engaged 
Workers 

Work 
Processes 

Strategy Development and Execution 

Leadership 

Strategy 
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   An integrated approach to organizational 

performance management that results in 

        1. delivery of ever- improving value to customers and 

 stakeholders, contributing to organizational sustainability 

        2. improvement of overall organizational effectiveness and 

 capabilities 

        3. organizational and personal learning 
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 ระบบการนําทีมุ่ง่เป้าหมายกลยทุธ ์(Strategic Leadership) 

 การปฏบิตัทิีมุ่ง่ความเป็นเลศิ (Execution Excellence) 

 ผลการปรับปรงุทีเ่ป็นเลศิ (Organizational Learning) 



Strategic leadership Execution Excellence Organizational Learning 

1.1 Senior Leadership 6.1 Work Process 4.1 Measurement, Analysis 
and Improvement 

1.2 Governance and 
Societal Responsibility 

6.2 Operation Effectiveness 4.2 KM& IT 

2.1 Strategic 
development 

3.2 Customer Engagement 7.1 Product and process 
results 

2.2 Strategy 
Implementation 

5.1 WF environment 7.2 Customer-focused 
results 

3.1 VOC 5.2 WF Engagement 7.3WF-Focused results 

7.4 Leadership and 
Governance results 

7.5 Financial and Market 
results 



14 



• มมุมองเชงิระบบ (Systems perspective) 

• การนําองคก์รอยา่งมวีสิยัทัศน ์(Visionary leadership) 

• ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีน (Student-center excellence) 

• การใหค้วามสําคัญกบัคน (valuing people) 

• การเรยีนรูร้ะดับสถาบนัและความคลอ่งตัว (Organizational learning and 

agility) 

• การมุง่เนน้ความสําเร็จ (Focus on success) 

• การจัดการเพือ่นวัตกรรม (Managing for innovation) 

• การจัดการโดยขอ้มลูจรงิ (Management by fact) 

• ความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Societal responsibility) 

• จรยิธรรมและความโปรง่ใส (Ethic and transparency) 

• การสง่มอบคณุคา่และผลลัพธ ์(Delivering value and results) 

 

คา่นยิมและแนวคดิหลักของเกณฑ ์EdPEx 
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• การนําองคก์รอยา่งมวีสิยัทศัน ์(Visionary leadership) 

• ความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Societal responsibility) 

• จรยิธรรมและความโปรง่ใส (Ethic and transparency) 

• มมุมองเชงิระบบ (Systems perspective) 
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• ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีน (Student-center 

excellence) 

• การใหค้วามสําคญักบัคน (valuing people) 

• การมุง่เนน้ความสําเร็จ (Focus on success) 

• การสง่มอบคณุคา่และผลลพัธ ์(Delivering value and 

results) 
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• การเรยีนรูร้ะดบัสถาบนัและความคลอ่งตวั 

(Organizational learning and agility) 

• การจัดการเพือ่นวตักรรม (Managing for innovation) 

• การจัดการโดยขอ้มลูจรงิ (Management by fact) 
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 บทนํา (โครงรา่งองคก์ร) 

 หวัขอ้ทีเ่กีย่วกบักระบวนการ (หมวด 1-6) 

 หวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัผลลพัธ ์(หมวด 7) 

 

20 



P.1 ลกัษณะองคก์ร 

ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร 

• หลกัสตูร และบริการ 

• วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยม   

• ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร 

• สินทรพัย ์

• กฎระเบยีบข้อบงัคบั 

ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร 

• โครงสร้างองคก์าร 

• ผู้เรียน ลกูค้ากลุ่มอ่ืน กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

•  ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือ 

P.2 สภาวการณ์ขององคก์ร 

ก. สภาพด้านการแข่งขนั 

• ลาํดบัในการแข่งขนั 

• การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขนั 

• ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ 

ข. บริบทเชิงกลยทุธ ์

• ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธท่ี์

สาํคญัดา้นหลกัสตูรและบริการ การปฏิบติัการ 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และบคุลากร 

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการดาํเนินการ 
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P1. ลกัษณะองคก์าร  

ก. สภาพแวดลอ้มขององคก์าร 

 (1) หลกัสตูร และบรกิาร สถาบนัมหีลักสตูร และบรกิาร ทีสํ่าคญัอะไรบา้ง ความสําคญัเชงิเปรยีบเทยีบของแตล่ะหลักสตูร และ

บรกิารตอ่ความสําเร็จของสถาบนัคอือะไร สถาบนัใชว้ธิกีารอยา่งไรในการจัดหลักสตูร และบรกิาร 

 

 (2) พนัธกจิ วสิยัทศัน ์และคา่นยิม พนัธกจิ วสิยัทศัน ์และคา่นยิม ของสถาบนัทีไ่ดป้ระกาศไว ้คอือะไร สมรรถนะหลกัของ

สถาบนั คอือะไร และมคีวามเกีย่วขอ้งอยา่งไรกบัพันธกจิของสถาบัน 

 

 (3) ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร ลกัษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอยา่งไร มกีารเปลีย่นแปลงใหม่ๆ เกีย่วกบัองคป์ระกอบ

ของบคุลากรหรอืไม ่ 

          - สถาบนัแบง่บคุลากรหรอืคณาจารย/์พนักงานเป็นกลุม่และประเภทอะไรบา้ง  

          - ขอ้กําหนดดา้นการศกึษาของคณาจารย/์พนักงานในแตล่ะกลุม่แตล่ะประเภทมอีะไรบา้ง  

          - มอีงคป์ระกอบสําคญัอะไร ทีทํ่าใหบ้คุลากรเขา้มามสีว่นรว่มอยา่งจรงิจังเพือ่ใหส้ถาบันบรรลพัุนธกจิและวสิยัทศัน ์บคุลากร

และภาระงานในสถาบันมคีวามหลากหลายอยา่งไร กลุม่ทีจั่ดตัง้ใหทํ้าหนา้ทีต่อ่รองกับสถาบันคอือะไร ขอ้กําหนดพเิศษดา้นสขุภาพ

และความปลอดภยัทีสํ่าคญัของสถาบันคอือะไร 

 

 (4) สนิทรพัย ์สถาบนั มอีาคารสถานที ่เทคโนโลย ีและอปุกรณ์ทีสํ่าคัญอะไรบา้ง 

 

 (5) กฎระเบยีบขอ้บงัคบั สถาบนัดําเนนิการภายใตส้ภาพแวดลอ้มดา้นกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัอะไรบา้ง กฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นอา

ชวีอนามัยและความปลอดภยั ขอ้กําหนดเกีย่วกับการรับรองมาตรฐาน/วทิยฐานะ การรับรองคณุสมบัตหิรอืการขึน้ทะเบยีน มาตรฐาน

การศกึษา และกฎระเบยีบขอ้บงัคับดา้นสิง่แวดลอ้ม การเงนิ และดา้นหลักสตูรและบรกิาร ทีบ่งัคบัใชก้บัสถาบนัมอีะไรบา้ง 



ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร 

 (1) โครงสรา้งองคก์าร โครงสรา้งและการกํากบัดแูลของสถาบนัมลีกัษณะอยา่งไร และความสมัพันธ์

เชงิการรายงานระหวา่งสภามหาวทิยาลยั/สภาสถาบนั/คณะกรรมการกํากบัดแูลองคก์าร ผูนํ้าระดบัสงู และ

องคก์ารแมม่ลีกัษณะเชน่ใด (*) 

 

 (2) ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สว่นตลาด กลุม่ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ และกลุม่ผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีทีสํ่าคญัของสถาบนัมอีะไรบา้ง (*) กลุม่ดงักลา่วมคีวามตอ้งการและความคาดหวงัทีสํ่าคญั

อะไรบา้งตอ่หลกัสตูร และบรกิาร การบรกิารสนับสนุนตอ่ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ และการปฏบิตักิารความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของสว่นตลาด กลุม่ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี แตล่ะ

กลุม่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 

 (3) ผูส้ง่มอบและคูค่วามรว่มมอื ผูส้ง่มอบ คูค่วามรว่มมอืทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการทีสํ่าคญัมกีี่

ประเภท อะไรบา้ง กลุม่ตา่งๆ เหลา่นี ้มบีทบาทอยา่งไรตอ่ 

       - ระบบงาน โดยเฉพาะการสรา้งหลกัสตูรและการดําเนนิการของหลกัสตูรและบรกิาร และการบรกิาร

สนับสนุนตอ่ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่  

      - การสง่เสรมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัของสถาบนั  

       สถาบนัมกีลไกทีสํ่าคญัอะไรในการสือ่สารกบัผูส้ง่มอบ คูค่วามรว่มมอืทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

กลุม่ตา่งๆ เหลา่นีม้สีว่นชว่ยและรว่มทําใหเ้กดินวตักรรมของสถาบนัอยา่งไร สถาบนัมขีอ้กําหนดทีส่ําคญั

สําหรับหว่งโซอ่ปุทานอะไรบา้ง 



P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร 

ก. สภาพดา้นการแขง่ขนั 

 (1) ลําดบัในการแขง่ขนั สถาบนัอยูท่ีลํ่าดบัใดในการแขง่ขนั ใหอ้ธบิายขนาดและการเตบิโตของตลาด

การศกึษาหรอือตุสาหกรรมทีท่า่นดําเนนิการอยู ่  สถาบนัมจํีานวนและประเภทของคูแ่ขง่เป็นอยา่งไร 

 (2) การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนั การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัซึง่มผีลกระทบตอ่สถานการณ์

แขง่ขนัของสถาบนั รวมถงึการเปลีย่นแปลงทีส่รา้งโอกาสสําหรับการสรา้งนวตักรรมและความรว่มมอืคอือะไร (*) 

 (3) ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและเชงิแขง่ขนัทีสํ่าคญัทีจ่ะสามารถหาไดจ้ากภายใน

ชมุชนวชิาการมอีะไรบา้ง แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีสํ่าคญัทีม่อียูจ่ากภายนอกชมุชนวชิาการมอีะไรบา้ง มี

ขอ้จํากดัอะไรบา้งในการรวบรวมและใชข้อ้มลูตา่งๆ เหลา่นี ้(ถา้ม)ี 

 

ข.บรบิทเชงิกลยทุธ ์

 ความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธท์ีสํ่าคญั ดา้นหลกัสตูรและบรกิาร การปฏบิตักิาร ความรับผดิชอบ

ตอ่สงัคม และบคุลากรมอีะไรบา้ง 

 

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการดาํเนนิการ 

 สว่นประกอบทีส่ําคญัของระบบการปรับปรงุผลการดําเนนิการของสถาบนั ซึง่รวมถงึกระบวนการประเมนิและการ

ปรับปรงุโครงการและกระบวนการทีส่ําคญัระดบัสถาบนั 



25 



การประเมนิตนเอง 
ดว้ยเกณฑ ์EdPEx 

เป็นการประเมนิตนเองวา่....  

1. ผูบ้รหิารขององคก์ร มกีารนําองคก์รทีเ่ขม้แข็งและมปีระสทิธผิลด ี

เพยีงพอทีจ่ะบรรลวุสิยัทศันท์ีกํ่าหนด และทําใหอ้งคก์รยัง่ยนืได ้

หรอืไม ่ 

2. ระบบวางแผนกลยทุธแ์ละการบรหิารกลยทุธม์ปีระสทิธผิล เพยีงพอ

หรอืไม ่ทีจ่ะสรา้งความสําเร็จและความยัง่ยนืใหแ้กอ่งคก์ร  

3. องคก์รเรยีนรู ้ความตอ้งการของกลุม่ผูเ้รยีนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และมขีดีความสามารถเพยีงพอในการตอบสนองความตอ้งการที่

หลากหลายไดด้พีอทีจ่ะเป็นผูนํ้าตลาดทีย่ัง่ยนืได ้หรอืไม ่ 

 



การตรวจประเมนิองคก์ร 
ดว้ยเกณฑ ์EdPEx 

4. องคก์รมรีะบบตวัชีว้ดัผลการดําเนนิการทีบ่รูณาการและสง่เสรมิความสําเร็จโดยรวม

ขององคก์รหรอืไม ่และใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู สารสนเทศ และความรู ้ เพือ่

วเิคราะห ์ปรับปรงุ และสรา้งนวตักรรมไดด้พีอหรอืไม ่ 

5. การบรหิารงานดา้นบคุลากร มปีระสทิธผิลดเีพยีงพอทีจ่ะทําใหอ้งคก์รสามารถ

เตบิโตและประสบความสําเร็จตามกลยทุธ ์และบคุลากรมคีวามรูค้วามสามารถและ

ความผกูพันสงู พรอ้มทุม่เทใหก้บัความสําเร็จองคก์รหรอืไม ่ 

6. ระบบการเรยีนการสอนและระบบสนับสนุนทัง้หมดขององคก์ร สง่เสรมิความสําเร็จ

ตามกลยทุธ ์ความไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขนั สรา้งคณุคา่ตอ่ผูเ้รยีนและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี และผลการดําเนนิการทีเ่ป็นเลศิตามเป้าหมายขององคก์รหรอืไม ่ 

7. ผลลพัธข์ององคก์ร บรรลเุป้าหมายและมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง และนําหนา้

หรอืไม ่ 

 



 
ประโยชนจ์ากประเมนิ ตนเอง 
 

• ผูบ้รหิารและบคุลากรสามารถใชเ้พือ่การวางแผนการ

ปรับปรงุระบบงานตา่ง ๆ  

• สิง่ทีค่วรทํา คอื การนําผลมาจัดลําดบัความสําคญัเพือ่ลง

มอืแกไ้ข   

• ตัง้เป้าหมายในการปรับปรงุ  

• ตดิตามประเมนิความกา้วหนา้เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย  

• สรา้งนวัตกรรมและแนวคดิใหม ่ๆ ทีนํ่ามาใชใ้หเ้กดิผล 

 





การประเมนิตนเองจงึเป็น

เครือ่งมอืสาํคญัในการ

ยกระดบัพฒันาการของ

องคก์ร 





เขา้ใจความแตกตา่งในการประเมนิ  

• Audit  

• Accredit  

• Assess  



Audit (ตรวจสอบ ตรวจตดิตาม)  

• คอืการตรวจสอบเพือ่เทยีบกบักฏ กตกิา 

กฏหมาย ขอ้บงัคบั   

• สว่นใหญใ่ชเ้พือ่เนน้วา่ทําตามขัน้ตอนและ

กระบวนการหรอืไม ่ 

• มักจะมรีายการหรอืหวัขอ้กํากบัการตรวจ  

• มรีะดบัของการผา่นเกณฑ ์



Accredit (ตรวจรับรอง ) 

• เป็นการตรวจเพือ่รับรองระบบงานหรอืกระบวนการใด  

 กระบวนการหนึง่ขององคก์ร วา่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะ

ดําเนนิการในระดบัทีย่อมรับได ้ 

• มักขึน้กบัขดีความสามารถและชือ่เสยีงขององคก์รทีใ่ห ้

   การรับรอง และความเขม้งวดของมาตรฐานการรับรอง  



Assess (ตรวจประเมนิ)  

• หมายถงึ การนําลกัษณะของสิง่ตา่งๆ ทีส่ว่นใหญม่ักเป็นขอ้มลู

เชงิคณุภาพ มาศกึษาตคีา่หรอืประเมนิเป็นตวัเลขใหส้มัพันธก์บั

สิง่แวดลอ้มขณะนัน้ โดยใชส้ภาวะตา่ง ๆกนัเป็นเกณฑ ์  

• ตอ้งมกีารศกึษา วเิคราะหเ์กณฑ ์และสิง่แวดลอ้มตา่งๆไปพรอ้ม

กนั อาศยัประสบการณ์ความสามารถของผูต้รวจประเมนิ และ

นยิามของความเป็นเลศิในมมุมองของผูต้รวจนัน้ๆ ควบคูก่บัของ

องคก์ร  



ความแตกตา่งระหวา่ง Audit & Assess  

            Audit 

• ตรวจตามเกณฑ ์ 

• กระบวนการทําซ้ําเดมิ  

• ตดัสนิวา่ผา่น/ไมผ่า่น  

• มกีารรวบรวมขอ้มลูตาม

ตวับง่ชี ้และตวัชีว้ัด  

                  Assess 

• ตรวจตามกรอบความเป็นเลศิ  

• กระบวนการประเมนิแตกตา่งกนั

ตามบรบิทขององคก์ร  

• ผลการประเมนิตอบความตอ้งการ

ขององคก์ร   

• ขอ้มลูและตวัชีว้ดัตอ้งม ี

    พัฒนาการและเทยีบเคยีงได ้ 



1. ประกนั vs. ประเมนิ 

2. ใชเ้กณฑ ์EdPEx ในการประเมนิตนเองกอ่นตดัสนิใจลงมอืปรับปรงุ 

3. เลอืกความละเอยีดของการประเมนิใหเ้หมาะกบัระดบัพัฒนาการขององคก์ร 

4. ชีแ้จงผูบ้รหิารใหเ้ขา้ใจกระบวนการ 

5. อบรมเกณฑแ์ละกระบวนการใหผู้ท้ีเ่ป็นแกนหลกักอ่น 

6. ควรใชผู้ป้ระเมนิเพยีงทมีเดยีว 

7. สมัภาษณ์เจา้ของกระบวนการเพือ่ความเขา้ใจ รวมทัง้คน้หาขอ้มลูทีย่งัไม่

ครบถว้น 

8. สรปุผลการประเมนิพรอ้มทัง้ระดบัพัฒนาการเพือ่ใชป้ระโยชนต์อ่ไป 
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 เป็นการประเมนิระดบัองคก์าร 

 เป็นการสรา้งความเขา้ใจของความเป็นเหตแุละผลของ

การบรหิารระบบงานตา่ง ๆ กบัผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้ 

 ชว่ยใหผู้บ้รหิารเห็นจดุแข็งและโอกาสในการปรับปรงุ

ในสว่นตา่ง ๆ 

 ชว่ยใหท้ราบวา่องคก์ารมรีะดบัพัฒนาการเพยีงใด 
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Success is not just completing the assessment, or 
even translating the findings into sound 
improvement plans.  

Success is implementing the improvement plans 
properly, in order to improve performance. 
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 กระบวนการ  (หมวด 1-6 ประเมนิ แนวทาง การ

ถา่ยทอดเพือ่นําไปปฏบิตั ิการเรยีนรู ้และการบรูณาการ 

ADLI = Approach Deployment Learning 

Integration) 

 ผลลพัธ  ์(หมวด 7 ประเมนิ ระดบั แนวโนม้ การ

เปรยีบเทยีบ และการบรูณาการ LeTCI = Levels 

Trends Comparisons Integration) 



1. คน้หากระบวนการทํางานตามขอ้กําหนด (WS: Overall Level 2) 

2. มกีารดําเนนิการอยา่งเป็นระบบหรอืไม ่

3. มกีารถา่ยทอดสูก่ารปฏบิตัอิยา่งด ีหรอืไม ่

4. มกีลไกในการตดิตามควบคมุเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลอยา่งไร 

5. มกีารประเมนิและทบทวนกระบวนการเพือ่ปรับปรงุใหด้ขี ึน้อยูเ่สมอ 

 หรอืไม ่

6. ตอบสนองการดําเนนิการตามเป้าหมายของกระบวนการ และนําสู่

 ผลลพัธท์ีด่หีรอืไม ่
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Approach  องค์กรใช้วธีิการ (methods) ที่เป็นระบบ 
systematic (ordered, repeatable, use of data & 
information) เหมาะสม (appropriate), มี
ประสิทธิผล (effectiveness) เป็นกระบวนการ
สาํคัญ (key organizational process) และไม่มี
รอยโหว่ (GAP)  

 

(effective + systematic) 



Deployment  อธิบายการปฏบัิตทิี่มีความทั่วถงึและทุก

ระดับ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีหลักฐานบ่งถงึ

การนําไปปฏบัิตใินหน่วยอ่ืนขององค์กรด้วย  

 

(breadth and depth)  



Learning  อธิบายความรู้ ทกัษะใหม่ที่ได้จากการ

ประเมนิ การศกึษา ทดลอง และนวัตกรรม มีวงจร

การพฒันาที่เป็นระบบและใช้ข้อเทจ็จริง มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการเทยีบเคียง และฝังตัวอยู่

ในกระบวนการทาํงาน 

(PDCA + innovation + sharing) 



Integration  อธิบายถงึความสอดคล้องของแผน 

กระบวนการ ข่าวสาร การจัดสรรงบประมาณ การ

ปฏบัิตกิาร ผลลัพธ์ และการวเิคราะห์ที่ช่วยให้

องค์กรบรรลุเป้าหมาย และมีการประสานกันของ

หลายหน่วยงาน รวมถงึการเก่ียวเน่ืองกับเกณฑ์

ข้ออ่ืนด้วย  

(alignment & integration + organizational needs in 

OP & other process) 



1. Focus on your organization’s most critical 

performance results.  

2. Report levels, trends, and comparisons, 

and show integration.  
 



การประเมนิหมวด 1 - 6 



การประเมนิหมวด 7 



ระดบัพฒันาการขององคก์ร 



พัฒนาการขององคก์รระดบัที ่1 (0-275) 

• Early Development 
 

0-150 1 The organization demonstrates early stages of developing 
and  
implementing approaches to the basic Criteria requirements, 
with 
deployment lagging and inhibiting progress. Improvement 
efforts 
are a combination of problem solving and an early general  
improvement orientation.  
 

0-120  
 

1 
 

Results are reported for a few areas of importance to the  
accomplishment of the organization’s mission, but they 
generally  
lack trend and comparative data.  
 



พัฒนาการขององคก์รระดบัที ่3 (376-475) 

• Early Improvement 
 211-270  3 The organization demonstrates effective, systematic 

approaches responsive to the basic requirements of 
most Criteria Items, although there are still areas or 
work units in the early stages of deployment. Key 
processes are beginning to be systematically evaluated 
and improved.  

161-200 3 Results address many areas of importance to the 
accomplishment of the organization’s mission, with 
good performance being achieved. Comparative and 
trend data are available for some of these important 
results areas, and some beneficial trends are evident.  



The Criteria Structure 

7 

Categories 

 17 

Items 

36 

Areas to Address 

More  

Specificity 

89 Specific Questions 

11 Core Values 

Basic requirements 

Overall 
requirements 1 

Multiple 
requirements 

Overall 
requirements 2 
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Overall level 1 

Overall level 2 



1.1 การนําองคก์รโดยผูนํ้าระดบัสงู (70 คะแนน) 

1.2 การกาํกบัดแูลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (50 คะแนน) 



 

Overall level 1 
 

 

Overall level 2 
 

 วธิกีารทีผู่นํ้าระดบัสงูนําสถาบนัอยา่ง

มวีสิยัทัศนแ์ละชีนํ้าใหอ้งคก์รบรรลุ

เป้าหมายอยา่งเป็นระบบเพือ่สรา้งให ้

เกดิความยั่งยนื  

 วธิกีารทีผู่นํ้าระดบัสงูสรา้งบรรยากาศ

ใหผู้เ้รยีนและลกูคา้อืน่เกดิความ

ผกูพัน มนีวัตกรรม และสถาบนัมผีล

การดําเนนิการทีเ่ป็นเลศิ  

 วธิกีารทีผู่นํ้าสือ่สารกบับคุลากรผูเ้รยีน 

และลกูคา้อืน่ อยา่งเป็นระบบและมี

ประสทิธผิล  
 

 วธิกีารทีผู่นํ้าระดบัสงูดําเนนิการในการ

กําหนดวสิยัทัศน ์และคา่นยิมของสถาบัน 

 พฤตกิรรมของผูนํ้าระดบัสงูแสดงถงึความ

มุง่มั่นตอ่การสง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมทีถ่กู

กฎหมายและมจีรยิธรรมอยา่งไร 

 วธิกีารทีผู่นํ้าระดบัสงูทําใหส้ถาบันประสบ

ความสําเร็จทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

 วธิกีารทีผู่นํ้าระดบัสงูสือ่สารและสรา้งความ

ผกูพันกบับคุลากรท่ัวทัง้สถาบัน ผูเ้รยีนและ

ลกูคา้หลกักลุม่อืน่ 

 ผูนํ้าระดบัสงูดําเนนิการอยา่งไรเพือ่ใหมุ้ง่เนน้

การปฏบิัตทํิาใหบ้รรลพัุนธกจิของสถาบัน 

 



1.1 ภาวะผูนํ้า 

กระบวนการชีนํ้าองคก์รดว้ยวสิยัทัศนแ์ละคา่นยิมองคก์ร 

กระบวนการสง่เสรมิใหก้ารประพฤต ิปฏบิตัติาม
กฎหมายและมจีรยิธรรมโดยผูนํ้าระดบัสงู 

กระบวนการสรา้งองคก์รใหป้ระสบความสําเร็จทัง้ระยะสัน้
และระยะยาวโดยผูนํ้าระดบัสงู 

กระบวนการสือ่สารและสรา้งความผกูพันของบคุลากร
โดยผูนํ้าระดบัสงู 

กระบวนการกระตุน้ใหบ้คุลากรเกดิการปฏบิัตกิารอยา่ง
จรงิจังเพือ่ผลการดําเนนิการทีด่ขีององคก์รโดยผูนํ้า
ระดบัสงู 



 ความเป็นเลศิขององคก์รเริม่จากไหน 

 วสิยัทศัน ์และ คา่นยิม ตอ้งชดัเจน 

 - ตอ้งมกีระบวนการทีช่ดัเจนวา่กําหนดวสิยัทศันแ์ละคา่นยิม

มาอยา่งไร รวมทัง้จะทบทวนและปรับปรงุวสิยัทศันแ์ละคา่นยิม

ดงักลา่วเมือ่ไร 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูควรชว่ยกนัออกแบบ “ระบบการนํา

องคก์ร” (Leadership system) 



 FORMAL AND INFORMAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE, 

POLICIES, AND PROCEDURES THROUGH WHICH 

LEADERSHIP IS EXCERCISED. 

 ITS KEY ELEMENTS INCLUDE THE MECHANISM FOR 

MAKING, COMMUNICATING, AND EXECUTING DECISION, 

AND FOR SELECTING AND TRAINING LEADERS AND 

MANAGERS. 
 

Business Dictionary 



• Leadership system ตอ้งกําหนด เพราะคอื way การนําสูก่าร

ปฏบิตัขิองผูบ้รหิาร (How leadership is exercised, formally 

and informally, throughout the organization)  

• ใชใ้นการวดั ด ูbehave ของ leader และ outcome องคก์ร  

•Leader waste: underperform, retard ………. 

   Leadership effectiveness is not measured. 

   Personal performance needs are not defined. 

   Leaders do not use the same set of standards. 



 It clearly sets expectations for the roles and responsibilities 

of leaders as they lead. 

 It helps the organization: 

 • Screen/ interview/ hire potential leaders 

 • Evaluate current leaders 

 • Promote current leaders 

 • Develop current and future leaders 
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 Establishes a proven and continuously evolving approach 

to leadership 

 Helps an organization to deploy the wisdom and the 

approach of the current and past leaders 

 Provides a role model for other process development 

activities in the organization 

62 





















 เนือ่งจากคา่นยิมบางครัง้เป็นนามธรรมทีจั่บตอ้งไดย้าก ดังนัน้จงึ

ควรทําใหก้ารสรา้งคา่นยิมเป็นกระบวนการทีช่ดัเจน ไดแ้ก ่

 กําหนดผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน 

 กําหนดความหมายของคา่นยิมแตล่ะเรือ่งทีช่ดัเจน 

 กําหนดพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องบคุลากรในคา่นยิมแตล่ะดา้นทีช่ดัเจน 

 กําหนดนโยบายเพือ่กํากบัคา่นยิมแตล่ะเรือ่งใหช้ดัเจน 

 กําหนดกจิกรรมหรอืวธิกีารทีส่ง่เสรมิใหบ้คุลากรมพีฤตกิรรมทีต่อ้งการ 

 กําหนดเป้าหมายและตวัวดัทีช่ดัเจนในแตล่ะดา้น 

 ประเมนิผลสําเร็จของการสรา้งคา่นยิมดว้ยวงรอบทีช่ดัเจน เพือ่นําผลมา

ปรับปรงุวธิกีารสรา้งคา่นยิมใหม้ปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ 

 

 



บทบาททีสํ่าคญัทีผู่นํ้าระดบัสงูตอ้งกระทํา คอื การ

แสดงออกถงึความมุง่มัง่อยา่งแรงกลา้ตอ่คา่นยิมของ

องคก์ร และเขา้ไปมสีว่นรว่มอยา่งจรงิจังในกจิกรรมที่

สง่เสรมิทีไ่ดกํ้าหนดขึน้ รวมทัง้ แสดงตนใหเ้ป็นตวัอยา่ง

ในเรือ่งการยดึมั่นตามนโยบายและคา่นยิมขององคก์ร 



 ผูนํ้าระดบัสงูจะตอ้งมบีทบาทในการชีนํ้า เป็นแบบอยา่ง สง่เสรมิ

กํากบั ดแูลอยา่งจรงิจัง เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บคุลากรทกุระดบัยดึมัน่

ตอ่การปฏบิตัติามกฎหมาย และมจีรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 



การสง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศดงักลา่ว ควรมกีระบวนการทีเ่ป็นระบบ 

ไดแ้ก ่

1. มกีารกําหนดจรยิธรรมทีพ่งึยดึถอืและนโยบายดา้นจรยิธรรมทีช่ดัเจนโดย

ผูนํ้าระดับสงู 

2. ผูนํ้าระดับสงูมั่นสือ่สารเรือ่งเหลา่นีด้ว้ยตนเองในโอกาสตา่งๆ เชน่ การ

ปฐมนเิทศบคุลากรใหม ่การพบปะบคุลากร เป็นตน้ 

3. จัดกจิกรรมทีส่นับสนุนเรือ่งเหลา่นี ้เชน่ การแตง่ตัง้คณะกรรมการมาดแูล

ดา้นจรยิธรรม การกําหนดแนวทางทีช่ดัเจนเรือ่งจรยิธรรม การรณรงคเ์รือ่ง

การประพฤตปิฏบิตัทิีม่จีรยิธรรม 

4. ผูนํ้าระดับสงูมสีว่นรว่มในกจิกรรมเหลา่นีด้ว้ยตนเองและประพฤตตินให ้
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5. กําหนดและตดิตามตัววดัผลสําเร็จดา้นนีอ้ยา่งสมํา่เสมอโดยผูนํ้าระดับสงู 
 



8 องคป์ระกอบทีสํ่าคญั 

 1. การสรา้งบรรยากาศและวฒันธรรมทีทํ่าใหบ้คุลากรทกุคนมุง่ปรับผลการ

ดําเนนิการ มุง่บรรลพัุนธกจิและวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

 2. การเป็นองคก์รทีมุ่ง่สรา้งนวตักรรม 

 3. การเป็นองคก์รทีม่คีวามคลอ่งตวั 

 4. การเป็นผูนํ้าดา้นผลการดําเนนิการ 

 5. การมวีฒันธรรมทีมุ่ง่เนน้นักศกึษา ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 6. เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

 7. การพัฒนาและเสรมิทักษะการเป็นผูนํ้าอยา่งตอ่เนือ่ง 

 8. การพัฒนาผูนํ้าในอนาคต 



องคป์ระกอบ ตย. แนวทาง/วธิกีารทีใ่ช ้ บทบาทของผุนํ้าระดบัสงู 
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วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

การวางแผนกลยทุธ ์
KPI และ BSC 

รว่มวางแผนกลยทุธโ์ดยเป็น
ประธานกรรมการ 
ประชมุตดิตาม KPI ทกุเดอืน 
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R2R 
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มุง่พัฒนาผูนํ้าในอนาคต 
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Program 
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สอนงาน และประเมนิผลดว้ย
ตนเอง 
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 ตอ้งกระตุน้และสง่เสรมิใหเ้กดิการสือ่สารแบบสองทาง ตรงไปตรงมา 

 จดัระบบรางวลั และยกยอ่งชมเชยใหเ้ป็นกระบวนการ  

 - มผีูรั้บผดิชอบ 

 - มกีารกําหนดเป้าหมายวา่จะใหร้างวัลและชืน่ชมเรือ่งใดบา้ง 

(ซึง่ควรเป็นเรือ่งทีส่ง่ผลตอ่ความสําเร็จของพันธกจิ/วสิยัทัศน ์กลยทุธ ์

และการสรา้งคณุคา่แกนั่กศกึษา และผูรั้บบรกิาร 

 - กําหนดรปูแบบและหลักเกณฑก์ารใหร้างวัล และตดิตาม

ประเมนิผลพฤตกิรรมและความสําเร็จทีเ่กดิขึน้ เพือ่หาทางปรับปรงุ 



 วธิกีารทีอ่าจเลอืกใชไ้ด ้เชน่ การกําหนดเป้าหมายทีช่ดัเจน การ

วางระบบ KPI ใหเ้ชือ่มโยงกบัวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละ

วสิยัทศันข์ององคก์ร การตดิตามผลอยา่งสมํา่เสมอตามวงรอบที่

กําหนด การใชร้ะบบ Pay for Performance เป็นตน้ 

 ใช ้Quality Tool ตา่งๆ เชน่ หากใช ้Six Sigma, Lean, ISO 

series แตต่อ้งกําหนดเป้าหมาย และตดิตามผลอยา่งสมํา่เสมอ 

รวมทัง้ใหก้ารสนับสนุนอยา่งจรงิจัง 



 
Overall level 1 

 

 
Overall level 2 

 

 มรีะบบกํากบัดแูลและการ

ปรับปรงุระบบการนําองคก์รทีเ่ป็น

ระบบและมปีระสทิธผิล  

 วธิกีารทีด่แูลใหเ้กดิการปฏบิตั ิ

ตามกฎหมาย และ มจีรยิธรรม 

วธิกีารทีแ่สดงถงึความรับผดิชอบ

ตอ่สงัคม และการสนับสนุน

ชมุชนทีสํ่าคญั  

 

 สถาบันทําใหม้ั่นใจอยา่งไรวา่ มกีารกํากบัดแูลอยา่งมี

ความรับผดิชอบ 

 สถาบันดําเนนิการอยา่งไรในการประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิานของผูนํ้าระดับสงูรวมทัง้ผูบ้รหิารสงูสดุ และ

สภามหาวทิยาลัย/สถาบัน 

 สถาบันไดค้าดการณ์ลว่งหนา้ถงึความกงัวลของสงัคม

ทีม่ตีอ่หลักสตูรและบรกิาร ตลอดจนการปฏบิัตกิารตา่ง 

ๆ ของสถาบันทัง้ในปัจจบุันและอนาคตอยา่งไร 

 สถาบันมวีธิกีารอยา่งไรในการสง่เสรมิและทําใหม้ั่นใจ

วา่ปฏสิมัพันธท์กุดา้นของสถาบันเป็นไปอยา่งมี

จรยิธรรม 

 สถาบันคํานงึถงึเรือ่งความผาสกุและประโยชนส์ขุของ

สงัคมเป็นสว่นหนึง่ในกลยทุธแ์ละ 

การปฏบิัตงิานประจําวนัอยา่งไร 

 สถาบันดําเนนิการอยา่งไรในการสนับสนุนและสรา้ง

ความเขม้แข็งใหแ้กช่มุชนทีสํ่าคัญอยา่งจรงิจัง 

 



1.2 การกํากบัดแูลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

กระบวนการกํากบัดแูลองคก์รอยา่งมคีวามรับผดิชอบ 

กระบวนการประเมนิผลการดําเนนิการของผูนํ้าระดบัสงู 
และคณะกรรมการกํากบัดแูลองคก์ร 

กระบวนการจัดการใหเ้กดิการปฏบิตัติามกฎหมาย  
และลดผลกระทบเชงิลบทีม่ตีอ่สงัคม 

กระบวนการจัดการใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม 

กระบวนการสรา้งความผาสกุและประโยชนส์ขุของสงัคม 
เป็นสว่นหนึง่ในกลยทุธแ์ละการปฏบิตังิานประจําวนั 

กระบวนการใหก้ารสนับสนุนชมุชน 
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กระบวนการสรา้งความผาสกุและประโยชนส์ขุของสงัคม 
เป็นสว่นหนึง่ในกลยทุธแ์ละการปฏบิตังิานประจําวนั 

กระบวนการใหก้ารสนับสนุนชมุชน 



 ตอ้งวางระบบการกํากบัดแูลใหเ้กดิสิง่เหลา่นี ้โดยผูบ้รหิารทกุคน 

 - ตอ้งรับผดิชอบในการบรหิาร เชน่ มกีารกําหนดใหผู้บ้รหิารตอ้งจัดทํา
แผนกลยทุธ ์มกีารกําหนดเป้าหมายทีต่อ้งบรรลใุหผู้บ้รหิารสงูสดุ และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู มกีารกําหนดใหผู้บ้รหิารตอ้งรายงานผลการดําเนนิการเป็นประจําทกุเดอืน 

 - ตอ้งรับผดิชอบดา้นการเงนิ 

 - การดําเนนิการจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ไมเ่กดิผลประโยชนท์ับ

ซอ้น 

 - มกีารตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก ดว้ยผูต้รวจสอบทีเ่ป็นอสิระ 

 - มวีธิกีารทีม่ปีระสทิธผิลในการปกป้องผลประโยชนข์องผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี เชน่ มกีารกําหนดวธิปีฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ การรับฟัง

ขอ้คดิเห็น การสํารวจความพงึพอใจ มชีอ่งทางการรับฟังขอ้รอ้งเรยีน 



 หมายความวา่ ตอ้งบรหิารการกํากบัดแูลองคก์รอยา่งเป็น

กระบวนการ 

 - มคีณะกรรมการทีกํ่ากบัดแูลทีช่ดัเจน 

 - มแีนวทางทีช่ดัเจนในแตล่ะปัจจัยทีก่ลา่วมาแลว้ 

 - มกีารวดัผลและตดิตามความสําเร็จอยา่งสมํา่เสมอ และหา

โอกาสมนการปรับปรงุ 

 - ตย.ตวัวดั เชน่ ผลการตรวจสอบภายใน/ภายนอก  

             ขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

ผลลพัธ ์7.4ก(2) 



 องคก์รทีม่กีารกํากบัดแูลองคก์รทีด่ ี ผูนํ้าระดบัสงูสดุ ผูนํ้า

ระดบัสงู รวมถงึคณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนผูต้รวจสอบ

ภายใน จะตอ้งมกีระบวนในการประเมนิผลการดําเนนิของตนเอง

ทีช่ดัเจน เชน่ ประเมนิผลการดําเนนิการเทยีบกบัเป้าหมายที่

ไดรั้บ ประเมนิตนเอง Peer Review หรอืประเมนิแบบ 360 

องศา เป็นตน้ 

 ผลการประเมนิ ใชป้ระกอบการใหค้า่ตอบแทน การพัฒนาภาวะผูนํ้า 

หาโอกาสในการปรับปรงุระบบการนําองคก์รใหเ้กดิประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

ผลลพัธ ์7.4ก(2) 



 การจดัการใหเ้กดิการปฏบิตัติามกฎหมาย 
 - กําหนดใหช้ดัเจนวา่ กฎหมายขอ้กําหนดใดบา้งทีท่า่น

ตอ้งปฏบิตั ิ(ซึง่ทําใหท้า่นตอ้งรายงานกฎระเบยีบและกฎหมายที่

ระบไุวใ้นโครงรา่งองคก์ร) 

 - ทบทวนผลลพัธแ์ละการดําเนนิการวา่มปีระเด็นใดทีไ่ม่

สอดคลอ้ง 

 - จัดทํามาตรการหรอืวธิกีารทีช่ดัเจนในการปฎบิตัใิห ้

สอดคลอ้ง หรอืเหนอืกวา่กฎหมายทีกํ่าหนด 



 ตอ้งทาํใหเ้ป็นกระบวนการ 

 - โดยมอบหมายหน่วยงานหรอืคณะกรรมการทชีดัเจน  

 - กําหนดตวัวดัความสําเร็จพรอ้มทัง้เป้าหมายใหช้ดัเจน 

และตดิตามผลอยา่งสมํา่เสมอ เพือ่หาทางปรับปรงุ 

 - อาจบรูณาการเขา้กบัระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยเป็น

สว่นทีเ่รยีกวา่ Compliance Risk และอาจอยูภ่ายใตค้วาม

รับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งก็ได ้

 - ควรมวีธิกีารทีค่อยตรวจสอบและคาดการณ์วา่ กฎหมาย

ใหม่ๆ  และกฎระเบยีบใหม่ๆ  ทีกํ่าลงัจะเกดิขึน้มอีะไรบา้ง จะได ้

หาทางดําเนนิการเชงิรกุเพือ่รับมอืแตเ่นิน่ๆ 



1.2a(2) 



 พยายามคน้หาวา่ การปฏบิตักิารและ การบรกิารขององคก์ร อาจ

สง่ผลกระทบในเชงิลบตอ่สงัคมในดา้นใดบา้ง ซึง่อาจเป็นดา้นสขุภาพ 

สิง่แวดลอ้ม มลภาวะ ขยะตดิเชือ้ ขยะอนัตราย กมัมันตภาพรังส ี

ตลอดจนความปลอดภัย 

 - มวีธิกีารคน้หา และคาดการณ์ลว่งหนา้ถงึความกงัวลของ

สาธารณะ ทีม่ตีอ่การปฏบิตักิารและ การบรกิารขององคก์ร เชน่ การ

สํารวจความคดิเห็นและขอ้กงัวลของชมุชน การศกึษาผลกระทบตอ่

สิง่แวดลอ้ม สขุอนามัย และความปลอดภัย การศกึษาผลกระทบตอ่

สงัคม เป็นตน้ 

  อยา่ทําลายสงัคม 



 เมือ่ทราบผลกระทบเชงิลบ รวมทัง้ส ิง่ทีส่าธารณะให ้
ความสําคญั 

 - จัดลําดบัความสําคญั 

 - กําหนดมาตรการในการดําเนนิการเชงิรกุ เพือ่ป้องกนั หรอืลด

กระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

 - กําหนดผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจนในการจัดการเรือ่งความเสีย่ง

เหลา่นี ้รวมทัง้ตวัวดัและเป้าหมายทีช่ดัเจนในแตล่ะเรือ่ง 

 - จัดใหม้กีารตดิตามผลการดําเนนิการดา้นนีอ้ยา่งสมํา่เสมอ 

 - อาจเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทีน่ยิม เชน่ ISO 14001, ERM, COSO 

 - ผลลพัธใ์นดา้นนี ้ควรบรูณาการกบัระบบวดัผลขององคก์ร 

และ ระบบการจัดการความรูข้ององคก์ร                  Innovation 



 มผีูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน 

 กําหนดใหช้ดัเจนวา่แงม่มุจรยิธรรมตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุม่

มปีระเด็นใดบา้ง  

 เรยีบเรยีงจัดทําเป็นคูม่อืจรยิธรรม หรอื จรรยาบรรณขององคก์รให ้

ชดัเจน และสือ่สาร เผยแพร ่

 พรอ้มทัง้กําหนดมาตรการในการสง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่ง

ทัว่ถงึ เชน่ ประกาศนโยบาย  “ยอมไมไ่ดสํ้าหรับการละเมดิจรยิธรรมในทกุ

กรณี” (Zero tolerance) การลงนามรับทราบเป็นประจําทกุปี การสือ่สารใหผู้ม้ี

สว่นไดเ้สยีรับทราบเพือ่จะไดม้สีว่นคอยสอดสอ่งดแูลเป็นตน้ 
 



 ตอ้งมมีาตรการในการกํากบัดแูล และ ป้องปรามใหเ้กดิการถอื

ปฏบิตัอิยา่งเครง่ครัด โดยจะตอ้งกําหนดตวัวดัและเป้าหมายที่

ชดัเจน 

 ตดิตามผลลพัธค์วามสําเร็จของการสง่เสรมิดา้นจรยิธรรม และ

อตัราการละเมดิจรยิธรรมอยา่งสมํา่เสมอ 

 ตอ้งกําหนดมาตรการทีช่ดัเจนหากมกีารละเมดิจรยิธรรมเกดิขึน้ 

ทัง้ในแงก่ระบวนการตรวจสอบ ตดัสนิ และอทุธรณ์ ตลอดจน

บทลงโทษทีช่ดัเจน ทัง้นีเ้พือ่ความเป็นธรรมของทกุฝ่ายรวมถงึ

ผูท้ีถ่กูกลา่วหา 



**** การดําเนนิการในเรือ่งจรยิธรรม จะตอ้งดําเนนิการทัง้

ในระดบัคณะกรรมการกํากบัดแูลองคก์ร เชน่ 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ผูนํ้า

สงูสดุ ผูบ้รหิารระดบัสงู และบคุลากรทกุคน 

 ดงันัน้ขอ้รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทัง้ผูนํ้าสงูสดุ ผูบ้รหิารระดบัสงู ตลอดจนดชันทีีบ่ง่

บอกระดบัความไวว้างใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ่คณะกรรมการ

กํากบัดแูลองคก์ร และผูบ้รหิารระดบัสงู จงึเป็นตวัวดัทีค่วรใสใ่จ

ตดิตามอยา่งสมํา่เสมอ 



1.2b  

Ethical system 



 อาจเป็นในแงก่ารชว่ยเตมิความสมบรูณ์ใหก้บัสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ

เศรษฐกจิโดยรวม โดยเป็นสว่นหนึง่ในกลยทุธแ์ละกระจายสูก่ารปฏบิตังิาน

ประจําวัน ซึง่เรือ่งราวเหลา่นี ้เป็นจติสาธารณะขององคก์รทีเ่หนอืกวา่ที่

กฎหมายกําหนด สามารถเลอืกดําเนนิการไดต้ามกําลังทีม่ ี

 ควรใชค้วามทา้ทายเชงิกลยทุธด์า้นสงัคมและชมุชนเป็นจดุเริม่ตน้ 

 - กําหนดกลยทุธแ์ละวตัถปุระสงคด์า้นนีใ้หช้ดัเจน 

 - กําหนดเป้าหมายและตวัวดัความสําเร็จ ถา่ยทอดเป็นแผน และแปลงสูก่าร

ปฏบิตั ิเชน่ การลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก การชีนํ้าสงัคมใหล้ดสบูบหุรี ่เป็นตน้ 

 - ผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งตดิตามความกา้วหนา้ตามแผนงาน และตวัวดั และ

ใหเ้ป้นสว่นหนึง่ของระบบตวัวดัโดยรวมขององคก์ร 



 กําหนดผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน 

 มหีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนในการกําหนดวา่ ชมุชนใด คอื ชมุชนที่

สําคญัทีอ่งคก์รตัง้ใจใหก้ารสนับสนุน  

 ทําการสํารวจชมุชนทีท่า่นคดัเลอืก เพือ่ คน้หาวา่ อะไร คอื 

ปัจจัยทีเ่ป็นความตอ้งการของชมุชน มาพจิารณารว่มกบั

ทรัพยากรและสมรรถนะหลกัขององคก์รทีม่อียู ่

 กําหนดแผนงานหรอืกจิกรรมทีท่า่นจะใหก้ารสนับสนุนเพือ่เสรมิ

ความแข็งแกรง่ใหก้บัชมุชน และนําสูก่ารปฏบิตั ิ



**** 

การใหก้ารสนับสนุนชมุชน  เป็นการแสดงจติอาสาของ

องคก์ร ผูบ้รหิารระดบัสงูและบคุลากร ควรมสีว่นรว่มในการ

ดําเนนิกจิกรรมตา่งๆดว้ยตนเอง เพือ่เป็นการปลกูฝัง

จติสํานกึนีใ้หห้ยัง่ลกึในจติใจของทกุคน แตท่ีสํ่าคญั 

 ตอ้งกําหนดเป้าหมายและตวัวดั เพือ่ใหส้ามารถทราบได ้

วา่ชมุชนนัน้มคีวามเขม้แข็งขึน้ตามทีต่ัง้ใจไวห้รอืไม ่



1.2c(2) 



 ใชแ้บบฟอรม์การกรอกขอ้มลู(WS2) และประเมนิวา่การ 

   ดําเนนิการในหวัขอ้ 1.1 มจีดุแข็งอะไรบา้ง และมโีอกาสใน 

   การปรับปรงุในเรือ่งใดบา้ง 

 ประเมนิภาพรวมของการดําเนนิการของหวัขอ้โดยใหเ้ป็น 

   ชว่งคะแนน (Scoring range) 

 ทําซํา้กบัหวัขอ้ 1.2 

 สรปุผลโดยใชแ้บบฟอรม์ 3 
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Strength OFI 

 การดําเนนิการทีเ่ป็นระบบและมี
ประสทิธผิล 

 ตอบสนองความตอ้งการของ
กระบวนการและเป้าหมายองคก์าร 

 ตอบสนองตอ่ขอ้กําหนด 
 วธิกีารทีเ่หมาะสมและครอบคลมุทกุ

สว่นงาน 
 มกีารรวบรวมขอ้มลูและการตัดสนิใจ

บนพืน้ฐานขอ้มลูและปรับปรงุอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

 มอีงคป์ระกอบทีเ่ป็นความเป็นเลศิหรอื
เป็นตน้แบบ 

 มแีตก่จิกรรมทีไ่มร่อ้ยเรยีงกนัอยา่งเป็น
ระบบ 

 การถา่ยทอดไปสูก่ารปฏบิัตขิาดความ
คงเสน้ คงวา จนไมอ่าจใชทํ้านายผลที่
คาดหวังไว ้

 ขาดการบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธผิล 
 ขาดการบรูณาการกบัทรัพยากรที่

องคก์ารม ีจนไมอ่าจเกดิผลลพัธท์ี่
ยั่งยนื 

 ไมม่กีลไกในการรวบรวมขอ้มลูและการ
รายงานกลบั 

 ขาดกลไกในการปรับปรงุเพือ่ให ้
ผลลพัธด์แีละ ประสทิธผิลดขี ึน้ 
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ในหมวดกลยทุธ ์ถามวา่สถาบนัจัดทําวัตถปุระสงค ์

เชงิกลยทุธ ์และแผนปฏบิตั ิการนําแผนไปปฏบิตั ิ

ปรับเปลีย่นเมือ่สถานการณ์บงัคบั และวัดผล

ความกา้วหนา้ของการบรรลแุผนอยา่งไร 
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 Action Plans : แผนปฏบิตักิาร 

 Benchmark : ระดับเทยีบเคยีง 

 Works systems : ระบบงาน 

 Core Competencies : สมรรถนะหลัก 

 Strategic opportunities : โอกาสเชงิกลยทุธ ์

 Intelligent Risks: ความเสีย่งทีน่่าลงทนุ 

 Performance Projections : การคาดการณ์ผลการดําเนนิการ 

 Strategic Objectives : วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

 Strategic Advantages : ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์

 Strategic Challenges : ความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์
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Overall level 1 
 

 

Overall level 2 
 

 วธิกีารสรา้งกลยทุธข์องสถาบนั ที่

ใหค้วามสําคญัตอ่ความทา้ทาย

เชงิกลยทุธแ์ละเสรมิสรา้งความ

ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธแ์ละโอกาส

เชงิกลยทุธ ์ 

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชต้ดัสนิใจ

เกีย่วกบัระบบงานทีสํ่าคญั  

 ใหส้รปุระบบงานทีสํ่าคญัและ

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ีสํ่าคญั 

และเป้าประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 วธิกีารในการวางแผนกลยทุธ ์

 กระบวนการจัดทํากลยทุธไ์ดส้ง่เสรมิและพจิารณา

การสรา้งนวตักรรมอยา่งไร 

 วธิกีารในการรวบรวมวเิคราะหข์อ้มลูรวมทัง้พัฒนา

สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง มาใชใ้นกระบวนการวางแผน

เชงิกลยทุธ ์

 ระบบงานทีสํ่าคัญมอีะไรบา้ง 

 วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ีสํ่าคัญของสถาบันมี

อะไรบา้ง และตารางเวลาทีจ่ะบรรลตุามวัตถปุระสงค ์

 วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธไ์ดส้รา้งความสมดลุระหวา่ง

ความตอ้งการทีห่ลากหลายในสถาบัน ซึง่อาจแยง่ชงิ

ทรัพยากรกนัเองไดอ้ยา่งไร 
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1 
• กําหนดวสิยัทศัน ์

2 
• กําหนดเป้าหมาย/บรบิทเชงิกลยทุธ ์

3 
•วเิคราะหป์จัจยัภายใน & ภายนอก 

4 
•กําหนดกลยทุธ/์วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

5 •สือ่สาร ถา่ยทอด จดัทาํแผนปฏบิตักิาร 

6 
• จดัสรรทรพัยากรตามแผน 

7 
• ประเมนิผลและปรบัปรงุการปฏบิตังิาน 

 

Strategy 
Development 

Strategy 
Deployment 

• กาํหนดทศิทาง 

• กาํหนดกลยทุธ ์

• นําสูก่ารปฏบิตั ิ

• ทบทวนตดิตามผล 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 
เดอืนกรกฎาคม 

ฝ่ายวางแผน
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
เดอืนสงิหาคม 

ฝ่ายวางแผน 
หนว่ยงานทกุระดบั 
เดอืนกรกฎาคม 

ทกุระดบั 
ตลอดท ัง้ปี 

ตวัอยา่งข ัน้ตอนการวางแผนกลยทุธ ์กรอบเวลา และผูเ้ก ีย่วขอ้งแบบงา่ยๆ 



 

ตวัอยา่งการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ประกอบการวางแผนกลยทุธ ์



 หมายถงึ วธิกีารทีส่ถาบันใชเ้พือ่ทํางานใหบ้รรลผุล ระบบงานตอ้งอาศยัการมสีว่นรว่ม

ของบคุลากร ผุส้ง่มอบและคูค่วามรว่มมอือยา่งเป็นทางการทีสํ่าคยั ผูรั้บจา้ง คูค่วาม

รว่มมอืทีไ่มเ่ป็นทางการ และองคป์ระกอบอืน่ๆของหว่งโซอ่ปุทานทีจํ่าเป็นในการผลติ

และดําเนนิการตามหลกัสตูร และบรกิาร  รวมทัง้การดําเนนิกระบวนการธรุกจิ และ

กระบวนการสนับสนุนตา่งๆ ระบบงานจะตอ้งประสานกระบวนการภายในกบัทรัพยากร

ภายนอกทีจํ่าเป็นเพือ่พัฒนาและผลติหลกัสตูรและบรกิาร เพือ่สง่มอบสิง่ทีม่คีณุคา่ให ้

ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ และทําใหป้ระสบความสําเร็จในอนาคต 

 การตดัสนิใจเกีย่วกบัระบบงานเป็นเรือ่งเชงิกลยทุธ ์ซึง่ครอบคลมุถงึการปกป้องและ

การใชป้ระโยชนจ์ากสมรรถนะหลกัของสถาบัน และตดัสนิใจวา่สิง่ใดทีส่ถาบันควรจัด

จา้งหรอืดําเนนิการภายนอกสถาบัน เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและความยัง่ยนืของ

สถาบัน 



 โดยสรปุระบบงาน (Work system) ตอ้งชดัเจน 

 ในระบบงานนัน้ประกอบดว้ยกระบวนการทํางานที่

สําคญัอะไรบา้ง สว่นใหญจ่ะแบง่เป็น 3 กลุม่ 

         -  Management process 

         -  Core work process (Key work process) 

         -  Support process 
      





ระบบงาน 

วสิยัทศัน ์
พนัธกจิ 

กลยทุธแ์ละ
เป้าประสงค ์

ลกุคา้และผูม้ ี
สว่นไดส้ว่น

เสยี 

บรกิาร
และ

ชอ่งทาง
บรกิาร 

โครงสรา้ง
ธุรกจิ 

สมรรถนะ
หลกัของ
องคก์ร 

Financia
l Model 

Facility & 
Technology 

กระบวนการ
ทีสํ่าคญั 

โครงสรา้ง 
องคก์ร 

คูค่วามรว่มมอื 
ผูส้ง่มอบ 

องคป์ระกอบ 
ในการออกแบบ
ระบบงาน 



 

Overall level 1 
 

 

Overall level 2 
 

 วธิกีารทีส่ถาบนัแปลง

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธไ์ปสู่

แผนปฏบิตักิาร พรอ้มทัง้ระบุ

วา่มแีผนปฏบิตักิารอะไรบา้ง  

 วธิกีารในการนําแผนไปสูก่าร

ปฏบิตัพิรอ้มทัง้ตวัวดัและตวั

บง่ชีท้ีสํ่าคญัในการตดิตาม

ความกา้วหนา้  

 การคาดการณ์ของผลตวัวดั

และตวับง่ชีเ้หลา่นีโ้ดยเทยีบ

กบัคา่เปรยีบเทยีบทีสํ่าคญั 

 แผนปฏบิัตกิารทัง้ระยะสัน้และระยะยาวทีสํ่าคัญมอีะไรบา้ง 

 วธิกีารในการทีจ่ะนําแผนปฏบิัตกิารไปสูก่ารปฏบิัต ิ

 วธิกีารทีทํ่าใหม้ั่นใจไดว้า่ทรัพยากรดา้นการเงนิและดา้นอืน่ๆ 

มพีรอ้มใชใ้นการสนับสนุนแผนปฏบิัตกิารจนประสบ

ความสําเร็จและยังบรรลภุาระผกูผันในปัจจบุัน 

 แผนดา้นบคุลากรทีสํ่าคัญทีจ่ะสนับสนุนวตัถปุระสงคเ์ชงิกล

ยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิารทัง้ระยะสัน้และระยะยาวมอีะไรบา้ง 

 ตัววดัหรอืตัวบง่ชีท้ีสํ่าคัญทีใ่ชต้ดิตามผลสําเร็จและ

ประสทิธผิลของแผนปฏบิัตกิารมอีะไรบา้ง 

 คา่คาดการณ์ผลการดําเนนิการของตัววดัหรอืตัวบง่ชีท้ี่

สําคัญ ตามกรอบเวลาทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

 ในกรณีทีส่ถานการณ์บังคับใหม้กีารปรับเปลีย่นแผนปฏบิัติ

การสถาบันมวีธิกีารอยา่งไรในการจัดทําและนําแผนที่

เปลีย่นแปลงไปปฏบิัตอิยา่งรวดเร็ว  

 



Top Level: 
Increase customer 
Satisfaction to 98% 

Second Level: 
• Reduce product Delivery  
 response time by 50% 
• Reduce rework to zero 

Third Level: 
• Redesign work 
• Processes for error-free  

installation 

Deploying strategic objectives 



 ใชแ้บบฟอรม์การกรอกขอ้มลู(WS2) และประเมนิวา่การ 

   ดําเนนิการในหวัขอ้ 2.1 มจีดุแข็งอะไรบา้ง และมโีอกาสใน 

   การปรับปรงุในเรือ่งใดบา้ง 

 ประเมนิภาพรวมของการดําเนนิการของหวัขอ้โดยใหเ้ป็น 

   ชว่งคะแนน (Scoring range) 

 ทําซํา้กบัหวัขอ้ 2.2 

 สรปุผลโดยใชแ้บบฟอรม์ 3 
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ในหมวดของลกูคา้นีถ้ามถงึวธิกีารทีส่ถาบนัสรา้งความ

ผกูพันกบัผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ เพือ่ความสําเร็จดา้น

ตลาดในระยะยาว รวมทัง้วธิกีารทีส่ถาบนัรับฟังเสยีงของ

ลกูคา้สรา้งความสมัพันธก์บัผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

และใชส้ารสนเทศดงักลา่วเพือ่ปรับปรงุและคน้หาโอกาส

ในการสรา้งนวตักรรม 
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 “เสยีงของลกูคา้” หมายถงึ กระบวนการในการเฟ้นหาสารสนเทศที่

เกีย่วกบัลกูคา้ กระบวนการดา้น “เสยีงของลกูคา้” เป็นกระบวนการเชงิ

รกุและสรา้งสรรคอ์ยา่งตอ่เนือ่งในการเฟ้นหาความตอ้งการความ

คาดหวัง และความปรารถนาของลกูคา้ ทัง้ทีช่ดัเจน ไมช่ดัเจน และที่
คาดการณ์ไว ้โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหล้กูคา้เกดิความผกูพัน 

 

 การรับฟังเสยีงของลกูคา้ อาจรวมถงึการรวบรวมและการบรูณาการ

ขอ้มลูตา่งๆ ของลกูคา้ เชน่ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสํารวจ ผลจากการ

สอบถามกลุม่ตัวอยา่ง การรับประกนั ขอ้รอ้งเรยีนทีม่ผีลตอ่การทีล่กูคา้

จะตัดสนิใจซือ้และตัดสนิใจผกูสมัพันธ ์
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Overall level 1 
 

 

Overall level 2 
 

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชร้บัฟังผูเ้รยีนและ

ลกูคา้กลุม่อืน่อยา่งเป็นระบบ

เพือ่ใหท้ราบถงึความตอ้งการของ

ผูเ้รยีนและลกูคา้ดงักลา่วอยา่ง

ชดัเจน 

 วธิกีารประเมนิความพงึพอใจ และ

ความผกูพันของผูเ้รยีนและลกูคา้

กลุม่อืน่ทีเ่ป็นระบบ มปีระสทิธผิล 

เพือ่นําไปใชป้ระโยชน ์

 วธิกีารประเมนิความไมพ่งึพอใจ

ของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ทีเ่ป็น

ระบบและไดข้อ้มลูความไมพ่งึ

พอใจทีช่ดัเจน  

 

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้นการรับฟัง ปฏสิมัพันธ ์

และสงัเกตผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ในปัจจบุนั 

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีส่ามารถนําไปใชไ้ด ้

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้นการรับฟังผูเ้รยีน และ

ลกูคา้กลุม่อืน่ทีพ่งึมใีนอนาคต เพือ่ใหไ้ด ้

สารสนเทศทีนํ่าไปใชไ้ด ้

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้นการประเมนิความพงึ

พอใจ ความไมพ่งึพอใจ และความผกูผัน ของ

ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้นการรวบรวมสารสนเทศ

เกีย่วกบัความพงึพอใจของผูเ้รยีน และลกูคา้

กลุม่อืน่ เปรยีบเทยีบกบัองคก์รอืน่ 
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พงึพอใจ 

ภกัด ี

ผกูพัน 

ทัศนคต ิ

พฤตกิรรม 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและความผกูพนัของลกูคา้ 



 ตอ้งมวีธิกีารในการประเมนิทีค่รอบคลมุทกุกลุม่ โดยใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสม

สําหรับแตล่ะกลุม่  ทําอยา่งตอ่เนือ่งและมวีงรอบทีช่ดัเจน 

 ตอ้งออกแบบวธิกีารประเมนิ ทีทํ่าใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศ ทีส่ามารถนําไป

วเิคราะหแ์ละใชป้ระโยชนไ์ด ้เพือ่นําไปปรับปรงุใหเ้กนิกวา่ทีล่กูคา้และผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีคาดหวงั และทําใหเ้กดิความผกูพันมากขึน้ เชน่ การจําแนก

ปัจจัยทีม่คีวามสําคญัตอ่ความพงึพอใจและความผกูพัน (โดยเฉพาะทีท่า่น

ระบไุวใ้นโครงรา่งองคก์ร) 

 การประเมนิความผกูพัน อาจไมจํ่าเป็นตอ้งพงึพาการสํารวจแตเ่พยีงอยา่ง

เดยีว คณะอาจกําหนดตวัวดัพฤตกิรรมของลกูคา้  
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 จากการรวบรวมขอ้มลูพบวา่ ลกูคา้ทีไ่มพ่อใจรอ้ยละ 1-5 เทา่นัน้

ทีจ่ะรอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการ และโดยทัว่ไปมแีนวโนม้ทีจ่ะ

กลา่วถงึสิง่ทีไ่มพ่งึพอใจ มากกวา่สิง่ทีถ่กูใจถงึสองเทา่ บาง

การศกึษาพบวา่ลกูคา้มแีนวโนม้ทีจ่ะเลา่สิง่ทีไ่มพ่งึพอใจใหผู้อ้ ืน่

ทราบราว 8-16 ครัง้ และในปัจจบุนัแคเ่ลา่ 1 ครัง้ ผา่นสือ่สงัคม

ออนไลน ์คณะมัน่ใจหรอืไมว่า่ จะไมส่ัน่คลอนความสําเร็จ

ทางการตลาด และความยัง่ยนื 
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****  
 ตวัวดัทีกํ่าหนดขึน้ เพือ่ประเมนิความพงึพอใจ ความ
ผกูพัน ความไมพ่งึพอใจ จะตอ้งเป็นสว่นหนึง่ในระบบวดั
ผลขององคก์ร ทีผู่บ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง และผูบ้รหิารระดบัสงู
จะตอ้งหมั่นตดิตาม และคน้หาโอกาสในการปรับปรงุใหด้ี
ข ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
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ผลลพัธ ์7.2 



 

Overall level 1 
 

 

Overall level 2 
 

 วธิกีารทีส่ถาบนักําหนด

หลกัสตูรและบรกิาร เพือ่

สนับสนุนผูเ้รยีนและลกูคา้

กลุม่อืน่  

 ชอ่งทางการสือ่สารเพือ่

สนับสนุนผูเ้รยีนและลกูคา้

กลุม่อืน่อยา่งมปีระสทิธผิล  

 วธิกีารในการสรา้ง

ความสมัพันธก์บัผูเ้รยีนและ

ลกูคา้กลุม่อืน่อยา่งเป็นระบบ 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชใ้นการคน้หาความ

ตอ้งการเกีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรและบรกิาร 

 วธิกีารสถาบันใชใ้นการชว่ยใหผู้เ้รยีนและ

ลกูคา้กลุม่อืน่สามารถสบืคน้สารสนเทศและ

ขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชใ้นการกําหนดกลุม่

ผูเ้รยีน ลกูคา้และสว่นตลาด 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชใ้นการสรา้ง และจัดการ

ความสมัพันธก์บัผูเ้รยีน และลกูคา้กลุม่อืน่ 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชใ้นการจัดการขอ้

รอ้งเรยีนจากผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 
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วเิคราะหด์ว้ย
วธิกีารทีม่ ี

ประสทิธผิล 
ทราบความตอ้งการ 

ความคาดหวงั 

คณูลกัษณะของ
หลกัสตูร บรกิารที่

ตอ้งการ 

แนวโนม้ตลาด 
ความนยิม ความ
ชืน่ชอบ อปุสงค ์ปจัจยัในการ

ตดัสนิใจการ
เลอืกเรยีน 

การใชบ้รกิาร 

วธิผีกู
สมัพนัธ ์

-  ชอ่งทางการรบัฟงัเสยีงลกูคา้ 
-  การประเมนิความพอใจ/
ผกูพนั/ไมพ่อใจของลกูคา้ 
-  ขอ้มลุการตลาดและคูแ่ขง่ 

 

การวางแผนกลยทุธ ์

การสรา้งนวตักรรม 

จําแนกกลุม่ลกูคา้    
และตลาด 

การจดับรกิารสนบัสนนุ
ลกูคา้ 

การสรา้งวฒันธรรม 
ทีมุ่ง่เนน้ลกูคา้ 

ทาํการตลาดและสรา้ง 
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ สรา้งหลกัสตูรและบรกิารใหม ่

ภาพรวมของการใชป้ระโยชนจ์ากเสยีงลกูคา้ 



โดยทัว่ไปของทางการตลาด 
 ประมาณรอ้ยละ 90 ของลกูคา้ทีไ่มพ่งึพอใจ จะไมห่วนมาใชบ้รกิารอกี 

 ประมาณรอ้ยละ 85 ของลกูคา้ทีไ่มพ่งึพอใจ จะกลบัมาใชบ้รกิารซํ้า หากการ

ประเด็นความไมพ่งึพอใจ หรอืขอ้รอ้งเรยีน ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งด ี
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กระบวนการทีเ่ป็นระบบ 

  กําหนดผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน 

  มแีนวทางหรอืขัน้ตอนทีช่ดัเจนในการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน 

  มกีารกําหนดตัววัดและเป้าหมายในการจัดการขอ้รอ้งเรยีน เชน่ ความ

รวดเร็วในการตอบสนอง  ความพงึพอใจตอ่การแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน 

  มกีารกํากบัตดิตาม นําขอ้มลูทีไ่ดม้าแยกแยะ วเิคราะหเ์พือ่คน้หา

สาเหต ุจัดลําดับความสําคญั หาทางป้องกนัและขยายผล 

 รวมทัง้หาทางปรับปรงุวธิกีารแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธผิลดี

ยิง่ขึน้ 
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 ใชแ้บบฟอรม์การกรอกขอ้มลู(WS2) และประเมนิวา่การ 

   ดําเนนิการในหวัขอ้ 3.1 มจีดุแข็งอะไรบา้ง และมโีอกาสใน 

   การปรับปรงุในเรือ่งใดบา้ง 

 ประเมนิภาพรวมของการดําเนนิการของหวัขอ้โดยใหเ้ป็น 

   ชว่งคะแนน (Scoring range) 

 ทําซํา้กบัหวัขอ้ 3.2 

 สรปุผลโดยใชแ้บบฟอรม์ 3 
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หมวดการวดั การวเิคราะหแ์ละการจัดการความรูน้ี ้ถามวา่

สถาบนัเลอืก รวบรวม วเิคราะห ์จัดการ และปรับปรงุขอ้มลู

สารสนเทศ และสนิทรัพยท์างความรูอ้ยา่งไร มกีารเรยีนรูแ้ละ

บรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งไร หมวดนีย้ังถาม

วา่สถาบนัไดนํ้าผลการทบทวนดงักลา่วมาใชป้รับปรงุผลการ

ดําเนนิการอยา่งไร 
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Overall level 1 
 

 

Overall level 2 
 

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชว้ัดผลการ

ดําเนนิการ ในทกุระดบั และทกุ

สว่นงานของสถาบนัอยา่งเป็น

ระบบ 

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชข้อ้มลูและ

สารสนเทศเพือ่วเิคราะหแ์ละ

ปรับปรงุผลการดําเนนิการในทกุ

ระดบั และทกุสว่นงานของ

สถาบนั 

  วธิกีารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู

เทยีบเคยีงและขอ้มลูลกูคา้ เพือ่

สนับสนุนการตดัสนิใจอยา่งเป็น

ระบบ  

 วธิกีารทีส่ถาบันใชข้อ้มลูสารสนเทศเพือ่ตดิตามผลการปฏบิัตงิาน 

ประจําวัน และผลการดําเนนิการโดยรวม 

 วธิกีารทีส่ถาบันเลอืกและใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบอยา่งมี

ประสทิธผิล 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชเ้สยีงของลกูคา้ และขอ้มลูและสารสนเทศดา้น

การตลาด 

 ระบบการวัดผลการดําเนนิการของสถาบันทีส่ามารถตอบสนองการ

เปลีย่นแปลงทัง้ภายในหรอืภายนอกสถาบันทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเร็ว

หรอืทีไ่มไ่ดค้าดคดิ 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชก้ารทบทวนผลการดําเนนิการและขดี

ความสามารถของสถาบัน 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชใ้นการแบง่ปันวธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิในสถาบัน 

 วธิกีารคาดการณ์ผลการดําเนนิการในอนาคต 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชผ้ลการทบทวนผลการดําเนนิการไปใชจั้ดลําดับ

ความสําคัญของเรือ่งทีต่อ้งปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งและโอกาสใน

การสรา้งนวัตกรรม 

 

 





The criteria for selection ensure that measures: 
 
     1) meet regulatory and stakeholder requirements 

     2) are actionable 

     3) Support breakthrough performance aligned 

 with strategic plan 

     4) are critical to run the business. 



Performance Measurement 
Four-Step Process 

1. Select Key Indicators 
2. Identify and measure Targets, 

Comparative Data, Segments, 
Trends 

3. Assure Data Integrity 
4. Evaluate Indicator Effectiveness 

UW-Stout utilizes a four-step process 
to select, align use and improve its 
organizational performance 
measurement system: 
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Mission, Values, Stakeholder Needs 

Goals 

Key Indicators 

Targets 

Segments 

Comparative Data 

Trends 

Data Integrity 

Indicator Effectiveness 

Action Plans Resource Needs 





4.1a(2) Comparative data 



Comparative Data 
Benchmarking at Nanyang Polytechnic, Singapore 
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Overall level 1 
 

 

Overall level 2 
 

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชจ้ัดการ และ

เพิม่พนูสนิทรพัยท์างความรูแ้ละ

ทําใหอ้งคก์ารเรยีนรูอ้ยา่งเป็น

ระบบและมปีระสทิธผิล  

 วธิกีารทีทํ่าใหม้ั่นใจวา่คณุภาพ

และความพรอ้มของขอ้มลู

สารสนเทศ  ซอฟทแ์วรแ์ละ

ฮารด์แวร ์และโครงสรา้งของระบบ

สารสนเทศ ตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการในการใชง้านของบคุลากร 

ผูส้ง่มอบ คูค่วามรว่มมอือยา่งเป็น

ทางการและไมเ่ป็นทางการ ผูเ้รยีน

และลกูคา้กลุม่อืน่  

 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชใ้นการจัดการความรูข้องสถาบัน 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชค้วามรูแ้ละทรัพยากร เพือ่การเรยีนรูฝั้งลกึเขา้

ไปในวถิกีารปฏบิัตงิานของสถาบัน 

 วธิกีารจัดการทีส่ถาบันใชใ้นการทวนสอบและทําใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลู

และสารสนเทศทีใ่ชใ้นสถาบันมคีณุภาพ 

 วธิกีารทีส่ถาบันทําใหม้ั่นใจ ถงึความปลอดภัยของขอ้มลูและ

สารสนเทศทีอ่อ่นไหวและเป็นสทิธพิเิศษ  

 วธิกีารทีส่ถาบันทําใหม้ั่นใจ ถงึความพรอ้มของขอ้มลูและ

สารสนเทศของสถาบัน 

 วธิกีารทีส่ถาบันทํา เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ฮารด์แวรแ์ละซอฟแวรม์ี

ความน่าเชือ่ถอื มั่นคงปลอดภัย และใชง้านงา่ย 

 ในภาวะฉุกเฉนิ วธิกีารทีส่ถาบันทําใหม้ั่นใจวา่ระบบฮารด์แวรแ์ละ

ซอฟแวร ์รวมทัง้ขอ้มลูและสารสนเทศมคีวามมั่นคงปลอดภัย และ

พรอ้มใชง้านอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ตอบสนองตอ่ผูเ้รยีนและกลุม่ลกูคา้

กลุม่อืน่ รวมทัง้ตอ่ความตอ้งการของสถาบันอยา่งมปีระสทิธผิล 

 

4.2 การจดัการความรู ้สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ: วธิกีารในการ
จดัการสนิทรพัยท์างความรูร้วมท ัง้สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 



Related to knowledge and learning 
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Learning 

Understanding 

Knowing 

Known 

Used/Applied 

BP 

Problems 

Innovate 

Value-Added Asset 

Knowledge 





A:  Knowledge is collected from the 
workforce, patients, suppliers, partners, 
collaborators, and other stakeholders 
through systematic practices . 
 
B:  Relevant knowledge is transferred/shared 
through mechanisms listed in column B. 
 
C: And implemented through mechanisms 
that ensure the use of the knowledge . 
 
D: The effectiveness of the transfer / 
implementation of knowledge is evaluated 
through measures . 





 ใชแ้บบฟอรม์การกรอกขอ้มลู(WS2) และประเมนิวา่การ 

   ดําเนนิการในหวัขอ้ 4.1 มจีดุแข็งอะไรบา้ง และมโีอกาสใน 

   การปรับปรงุในเรือ่งใดบา้ง 

 ประเมนิภาพรวมของการดําเนนิการของหวัขอ้โดยใหเ้ป็น 

   ชว่งคะแนน (Scoring range) 

 ทําซํา้กบัหวัขอ้ 4.2 

 สรปุผลโดยใชแ้บบฟอรม์ 3 

142 



  หมวดบคุลากร ถามวา่สถาบนัมวีธิกีารอยา่งไรในการประเมนิความ

ตอ้งการดา้นขดีความสามารถ และอตัรากําลงัและในการสรา้ง

สภาพแวดลอ้มการทํางานเพือ่นําไปสูผ่ลการดําเนนิการทีโ่ดดเดน่ 

หมวดนีย้งัถามถงึวธิกีารทีส่ถาบนัผกูใจ จัดการ และพัฒนาบคุลากร

เพือ่นําศกัยภาพของพวกเขามาใชอ้ยา่งเต็มที ่โดยสอดคลอ้งไปใน

ทศิทางเดยีวกนักบัพันธกจิ กลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิารโดยรวมของ

สถาบนั 
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Overall level 1 
 

 

Overall level 2 
 

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชบ้รหิารขดี

ความสามารถ และ 

อตัรากําลงัเพือ่ใหง้าน

บรรลผุลสําเร็จในทกุพันธกจิ 

 การสรา้งบรรยากาศในการ

ทํางานทีเ่กือ้หนุนและมคีวาม

มั่นคงตอ่การทํางานของ

บคุลากรอยา่งเป็นระบบ  

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้นการประเมนิความตอ้งการดา้นขดี

ความสามารถของบคุลากรและอัตรากํากลงั 

 วธิกีารทีส่ถาบนัมใีช ้ในการสรรหา วา่จา้ง บรรจ ุและ

รักษาบคุลากรใหม ่

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้นการจัดระบบและบรหิารบคุลากร 

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้นการเตรยีมบคุลากรใหพ้รอ้มรับตอ่

ความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและอัตรากําลงัที่

กําลงัเปลีย่นไป 

 วธิกีารทีส่ถาบนัดําเนนิการ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่สถานที่

ทํางานมสีขุภาวะ ความปลอดภัย และมคีวามสะดวกใน

การเขา้ทํางานของบคุลากร 

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชส้นับสนุนบคุลากรโดยใหบ้รกิาร 

สทิธปิระโยชน ์และนโยบาย 









 

Overall level 1 
 

 

Overall level 2 
 

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้นการ

พัฒนาบคุลากร ผูบ้รหิาร 

และผูนํ้าอยา่งเป็นระบบ

เพือ่ใหอ้งคก์ารเกดิผลการ

ดําเนนิการทีโ่ดดเดน่ 

 วธิกีารทีส่ถาบนัทําให ้

บคุลากรมสีว่นรว่มอยา่ง

ทุม่เทในการปรับปรงุและ

สรา้งนวตักรรมใหก้บัองคก์าร  

 วธิกีารทีส่ถาบันมใีชใ้นการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองคก์ารทีม่ี

ลักษณะการสือ่สารทีเ่ปิดกวา้ง มผีลการดําเนนิการทีโ่ดดเดน่

และบคุลากรมคีวามผกูพันตอ่สถาบนั 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชใ้นการกําหนดปัจจัยสําคัญทีส่ง่ผลตอ่ความ

ผกูพันของบคุลากร 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชป้ระเมนิความผกูพันของบคุลากร 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชส้นับสนุนใหเ้กดิผลการดําเนนิการทีโ่ดด

เดน่และสรา้งความผกูพันกับบคุลากร 

 ระบบการเรยีนรูแ้ละพัฒนาของสถาบนัทีส่นับสนุนความ

ตอ้งการของสถาบันและการพัฒนาตามความตอ้งการของ

บคุลากร ผูบ้รหิาร และผูนํ้าแตล่ะคน 

 วธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของ

ระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาของสถาบัน 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชใ้นการจัดการความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่าร

งานในสถาบัน 

 



Workforce 
engagement 
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Initiatives 

Identified education needs 
(Leaders, physician, volunteers) 

Growth/Development 
(Leaders, physician, volunteers, 

employee requested) 

Competency/ regulatory 
Requirements) 

Strategic Business assessment 

 
1. Learning/ 

Development 

Needs 

Assessment 

2. Prioritize 

needs and 

Select Needs 

to Address 

 

 
3. Develop or 

Purchase 

Learning/ 

Development 

 

 

 

 

 

 
4. Deliver, 

Validate 

competencies

, Assess 

effectiveness 

5. Integrated/ 

Applied 

learning 

 

People Plan 



 ตวัวดัทีใ่ช ้อาจดไูดจ้าก 

- ระดับสมรรถนะทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ของบคุลากรและผูนํ้า 

- ผลกระทบตอ่การปฏบิตังิานของแตล่ะบคุคล 

- ผลกระทบตอ่ผลการดําเนนิงานของหน่วยงานและขององคก์ร 

- ผลกระทบตอ่ผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วกบัผูเ้รยีน ผูรั้บบรกิาร 

 

  *** ควรวเิคราะหต์น้ทนุในการจัดการเรยีนรู/้ประโยชนท์ีไ่ดรั้บ 
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ระดบัที ่1  ประเมนิการตอบสนองของผูเ้รยีน วา่มคีวามคดิเห็นและ
     รูส้กึอยา่งไรกบัการเรยีนรู ้

 

ระดบัที ่2  ประเมนิความรูแ้ละความสามารถทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูท้ ี่
  จดัให ้     

ระดบัที ่3  ประเมนิพฤตกิรรม การนําไปใช ้ความสามารถในการ  
     นําไปปฏบิตั ิ

ระดบัที ่4 ประเมนิผลลพัธท์ ีเ่กดิขึน้ ตอ่ผลการดาํเนนิการอนัเกดิ 
  จากการจดัการเรยีนรู ้



 ใชแ้บบฟอรม์การกรอกขอ้มลู(WS2) และประเมนิวา่การ 

   ดําเนนิการในหวัขอ้ 5.1 มจีดุแข็งอะไรบา้ง และมโีอกาสใน 

   การปรับปรงุในเรือ่งใดบา้ง 

 ประเมนิภาพรวมของการดําเนนิการของหวัขอ้โดยใหเ้ป็น 

   ชว่งคะแนน (Scoring range) 

 ทําซํา้กบัหวัขอ้ 5.2 

 สรปุผลโดยใชแ้บบฟอรม์ 3 
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  ในหมวดระบบปฏบิตักิารนี ้ถามวา่สถาบนัมวีธิกีารอยา่งไรใน

การออกแบบ จัดการ ปรับปรงุ และสรา้งนวตักรรมใน

หลกัสตูรและบรกิาร และกระบวนการตา่ง ๆและถามวา่มี

วธิกีารอยา่งไรในการปรับปรงุประสทิธผิลของการปฏบิตักิาร

เพือ่สง่มอบคณุคา่แกผู่เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่และทําให ้

สถาบนัประสบความสําเร็จอยา่งตอ่เนือ่ง 
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Overall level 1 
 

 

Overall level 2 
 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชใ้นการออกแบบและ 

จัดการกระบวนการ ทํางานทีสํ่าคัญอยา่ง

เป็นระบบเพือ่สง่มอบหลักสตูรและบรกิาร

ทีม่คีณุคา่สําหรับผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

ใหร้ะบกุระบวนการทํางานทีสํ่าคัญวา่มี

อะไรบา้ง 

 วธิกีารปรับปรงุกระบวนการทํางานที่

สําคัญอยา่งเป็นระบบเพือ่ใหห้ลักสตูร

และบรกิารคงคณุคา่สําหรับผูเ้รยีนและ

ลกูคา้กลุม่อืน่ และ ทําใหส้ถาบันประสบ

ความสําเร็จอยา่งตอ่เนือ่ง  

 วธิกีารทีส่ถาบันใชใ้นการจัดการนวัตกรรม

และการสรา้งสรรคส์ิง่ ใหม ่ๆ เพือ่อนาคต

อยา่งเป็นระบบ และสง่มอบคณุคา่แก ่

ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่  

 วธิกีารทีส่ถาบันใชใ้นการระบขุอ้กําหนดของหลักสตูร 

บรกิารและกระบวนการทํางานทีสํ่าคัญ 

 วธิกีารทีส่ถาบันมใีชใ้นการออกแบบหลักสตูร บรกิารและ

กระบวนการทํางานทีสํ่าคัญเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด 

 วธิกีารทีส่ถาบันทําใหม้ั่นใจวา่การปฏบิัตงิานประจําวันของ

กระบวนการทํางานตา่งๆ เป็นไปตามขอ้กําหนดทีสํ่าคญั 

 วธิกีารทีส่ถาบันใช ้ในการกําหนดกระบวนการสนับสนุนที่

สําคัญ 

 วธิกีารทีส่ถาบันใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือ่

เพิม่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ปรับปรงุหลักสตูรและการบรกิาร 

และผลการดําเนนิการ เสรมิสรา้งสมรรถนะหลักของ

สถาบันและลดความแปรปรวน  

 วธิกีารทีส่ถาบันใชใ้นการจัดการนวัตกรรม 

 



 

Overall level 1 
 

 

Overall level 2 
 

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้นการควบคมุ

ตน้ทนุ บรหิารหว่งโซอ่ปุทาน

อยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธผิล  

 การบรหิารความปลอดภยัและ

การเตรยีมพรอ้มเพือ่ภาวะฉุกเฉนิ

ทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งเป็นระบบเพือ่

ทําใหม้ั่นใจวา่ระบบปฏบิตักิารมี

ความตอ่เนือ่งในสภาวะดงักลา่ว 

 วธิกีารควบคมุตน้ทนุโดยรวมของ

ระบบปฏบิตักิาร 

 วธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้นการจัดหว่งโซ่

อปุทาน 

 วธิกีารทีส่ถาบนัดแูลใหม้สีภาพแวดลอ้มใน

การปฏบิตักิารทีป่ลอดภัย 

 วธิกีารทีส่ถาบนัดําเนนิการเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ 

มกีารเตรยีมพรอ้มตอ่ภัยพบิตัหิรอืภาวะ

ฉุกเฉนิ 

 



ควรรองรับจดุประสงค ์2 ประการ ไดแ้ก ่

 1. ชว่ยปรับปรงุผลการดําเนนิงานของผูส้ง่มอบและ

คูค่วามรว่มมอื 

 2. ชว่ยใหพ้วกเขาสนับสนุนตอ่การปรับปรงุระบบงาน

ขององคก์ร 
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ควรตอ้งกําหนดวธิกีารในการทํางานรว่มกนัทีแ่น่นอน 

มกีารจัดทําขอ้ตกลงทีช่ดัเจนระหวา่งกนั 

มวีธิกีารในการตดิตามประเมนิผลอยา่งเป็นระบบ มวีงรอบ

และผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน โดยองิตามขอ้ตกลง ตวัวดัผล

การดําเนนิการ 

       เพือ่ปรับปรงุกระบวนการตา่งๆ เชน่ 

        - กระบวนการคดัเลอืก      

         - กระบวนการพัฒนา เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิความสมัพันธแ์ละ 

  ความรว่มมอืระยะยาว 
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 จดุออ่นทีพ่บบอ่ย คอื องคก์รมกัใหค้วามสําคญัเฉพาะการจัดการ

ระงับเหต ุมากกวา่การคํานงึถงึการป้องกนั การทําใหเ้กดิความ

ตอ่เนือ่งของการปฏบิตักิารและพันธกจิ รวมถงึการฟ้ืนฟสูภาพ

เพือ่ใหส้ามารถกลบัมาดําเนนิการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 อาจใชแ้นวทางตามมาตรฐาน BS 25999 ในการดําเนนิการ 
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กําหนด 
วัตถปุระสงค ์

นโยบาย 

วเิคราะห์
ผลกระทบ 

ระบภุัยพบิตัแิละ
ประเมนิความ

เสีย่ง 

พจิารณา
ทางเลอืก 

กําหนด 
กลยทุธแ์ละ

แผนงาน 

ฝึกซอ้ม/ฝึก
ปฏบิตัแิละรักษา

ระบบ 

ทบทวนและ
ปรับปรงุใหด้ขี ึน้ 

ตวัอยา่งกระบวนการ BCM 



 ใชแ้บบฟอรม์การกรอกขอ้มลู(WS2) และประเมนิวา่การ 

   ดําเนนิการในหวัขอ้ 6.1 มจีดุแข็งอะไรบา้ง และมโีอกาสใน 

   การปรับปรงุในเรือ่งใดบา้ง 

 ประเมนิภาพรวมของการดําเนนิการของหวัขอ้โดยใหเ้ป็น 

   ชว่งคะแนน (Scoring range) 

 ทําซํา้กบัหวัขอ้ 6.2 

 สรปุผลโดยใชแ้บบฟอรม์ 3 
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7.1 ผลลพัธด์า้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และ
กระบวนการ (120 คะแนน) 

Overall level 1 Overall level 2 
• ผลลพัธด์า้นการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน 
• ดา้นประสทิธผิลของ

กระบวนการ 

7.1ก ผลลพัธด์า้นการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน และกระบวนการตอบสนอง

ลกูคา้กลุม่อืน่  

7.1 ข (1)ผลลพัธด์า้นประสทิธผิล

และประสทิธภิาพของกระบวนการ 

7.1ข(2) ผลลพัธด์า้นการ

เตรยีมพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 

7.1 ค  ผลลพัธด์า้นการจัดการ

หว่งโซอ่ปุทาน  163 



 Research total cycle time 

 Emergency Readiness Rating 

 Total project cost vs. Baseline Project Cost 

 Proposal Development Performance(สําหรับนักวจัิย

หนา้ใหม)่ 

 Procurement and subcontracting Performance 

 Idea well suggestions 
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7.2 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้ลกูคา้ : ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้

ลกูคา้เป็นอยา่งไร (80 คะแนน) 

  

   ใหส้รปุผลลพัธท์ีสํ่าคญัของการมุง่เนน้ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่

ของสถาบนั รวมทัง้ความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจ ความ

ผกูพัน 
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7.2 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้ลกูคา้ (80 คะแนน) 

Overall level 1 Overall level 2 

• ความพงึพอใจของ

ลกูคา้ 

• ความผกูพัน 

7.2 ก(1) ผลลัพธด์า้นความพงึ

พอใจและความไมพ่งึพอใจของ

ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ของ

คณะ 

7.2 ก(2) ผลลัพธด์า้นความ

ผกูพันของผูเ้รยีนและลกูคา้

กลุม่อืน่ของคณะ 
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 Student Satisfaction in Key Areas 

 Satisfaction with Curriculum/ethnicity 

 Satisfaction with Support service 

 Satisfaction with Complaint Management 

 Student Engagement by segment 

 Alumni Exit assessment 

 Employer Assessment 

 Community Overall Evaluation 

 Alumni Involvement activities 

 Alumni donation* 
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 Grant Agency’s Satisfaction  

 Industry Partner’s Satisfaction  

 Customer Satisfaction with service Quality 

 Stakeholder’s Satisfaction with service project elements 
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7.3 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร(80 คะแนน) 
Overall level 1 Overall level 2 

• ผลลพัธด์า้น

สภาพแวดลอ้มดา้น

บคุลากร ของสถาบนั 

• ความผกูพัน 

7.3 ก (1) ผลลพัธด์า้นขดี

ความสามารถและอตัรากําลงัดา้น

บคุลากร 

7.3 ก (2) ผลลพัธด์า้นบรรยากาศการ

ทํางานของบคุลากร 

7.3 ก (3) ผลลพัธด์า้นความผกูพัน

ของบคุลากร 

7.3 ก (4) ผลลพัธด์า้นการพัฒนา

บคุลากรและผูนํ้าของสถาบนั  169 



 Workforce Satisfaction by segments 

 Satisfaction with Benefits 

 Onboarding Effectiveness 

 Workforce turnover 

 Career Ladder program 

 Classroom ratio 

 Workforce Safety 

 Money Paid for Compensation Claim 
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7.4 ผลลพัธด์า้นการนําองคก์ารและธรรมาภบิาล(80 คะแนน)  

Overall level 1 Overall level 2 

• ผลลพัธด์า้นภาวะผูนํ้าของ

ผูนํ้าระดบัสงู และธรรมาภิ

บาล 

• ความรับผดิชอบดา้นการเงนิ 

• การปฏบิัตติามกฏหมาย 

• จรยิธรรม 

• ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

• การสนับสนุนชมุชน 

• การบรรลยุทุธศาสตร ์

7.4ก(1) ผลลพัธด์า้นการสือ่สารของผูนํ้าและการสรา้ง

ความผกูพันกบักลุม่บคุลากร ผูเ้รยีน และลกูคา้กลุม่อืน่  

7.4ก(2) ผลลพัธด์า้นความรับผดิชอบของการกํากบั

ดแูล 

7.4ก(3) ผลลพัธด์า้นกฎหมาย กฎระเบยีบ และการ

ไดรั้บการรับรอง  

7.4ก(4) ผลลพัธด์า้นการประพฤตปิฏบิัตอิยา่งมี

จรยิธรรม  

7.4ก(1) ผลลพัธด์า้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม  และ

การสนับสนุนชมุชนทีสํ่าคญั  

7.4ข  ผลลพัธด์า้นการบรรลกุลยทุธสถาบนัและ

แผนปฏบิัตกิาร 171 



 Workforce Member’s Trust in senior 

leader/governance 

 Ethical commitment rates 

 Community services performance 

 Regulatory/Legal findings 

172 



7.5 ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และ
ตลาด (90 คะแนน) 

Overall level 1 Overall level 2 

• ผลลัพธก์าร

ดําเนนิการดา้น

งบประมาณ การเงนิ 

และตลาดของ 

สถาบนั 

7.5ก (1) ผลลัพธก์าร

ดําเนนิการดา้นการเงนิ

ของคณะ 

7.5 ก(2) ผลลัพธก์าร

ดําเนนิการดา้นตลาดของ

คณะ 
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• Budget per Student 

• Student Scholarship Awards from outside donors 

• Administrative Costs as a Percentage of Operating 

Budget 

• Research Expenditures 

• Alumni Donations  

• Credit Hours for Undergraduate Programs 

• Credit Hours for Graduate Programs 

• Enrollment by Program 

• Enrollment by Groups/Ethnicity 
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• Funding Growth 

• Overall Performance to Budget 

• Performance to Budget by Location 

• Performance to Budget by Program Area 

• Funding Sources by Customer Group 

• Project  Overhead Costs 

• Contract Fees 

• Scholarships to Graduate Students 

• Market Share: Student, Research, Services 



แนวทางในการประเมนิตวัวดัในหมวด 7 
1. ทําความเขา้ใจกบัคําถามในภาพรวมของรายหวัขอ้ผลลพัธ ์ผลลพัธสํ์าคญัอะไรที่

ควรตอ้งมภีายใตข้อ้กําหนดโดยรวม สมัพันธก์บักระบวนการใด   

2. ตวัวดัทีม่ใีนแตล่ะหวัขอ้มคีรบถว้นหรอืไม ่ตวัวดัเหมาะสมหรอืไม ่ใหพ้จิารณา

เฉพาะตวัวดัทีเ่หมาะสม พรอ้มทัง้จัดทํารายการตวัวดัทีย่ังขาดอยู ่

3. ตวัวดัทีใ่ช ่มผีลลพัธปี์ลา่สดุอยูใ่นระดบัทีด่หีรอืบรรลเุป้าหมายหรอืไม ่Level 

4. มตีวัวดัใดทีม่รีายงานแนวโนม้ Trend 

5. มแีนวโนม้ทีด่หีรอืไม ่

6. มตีวัวดัใดทีแ่สดงคา่เทยีบเคยีง และมตีวัวดัใดทีม่ผีลลพัธด์กีวา่คา่เทยีบเคยีง

หรอืไม ่

7. ใหป้ระเมนิในภาพรวมของหวัขอ้โดยใชแ้บบฟอรม์ที ่3 
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 ใหแ้ตล่ะสถาบนัเลอืกตวัวดัทีสํ่าคญัมาอยา่งนอ้ยหวัขอ้ละ 5ตวั 

 ประเมนิผลของขอ้มลูทีม่จีากแบบฟอรม์การกรอกขอ้มลู (WS2) 

และประเมนิวา่การดําเนนิการในหวัขอ้ 7.1 – 7.5 ม ีจดุแข็ง

อะไรบา้ง และยงัมโีอกาสในการปรับปรงุในเรือ่งใดบา้ง 

 ประเมนิภาพรวมของการดําเนนิการของหวัขอ้โดยใหเ้ป็น ชว่ง

คะแนน (Scoring range) 

 สรปุผลโดยใชแ้บบฟอรม์ 3 
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 แผนควรมุง่เนน้การสรา้งกระบวนการทํางานเพือ่ปิด Gap 

 สรา้งประสทิธผิลของการดําเนนิการ 

 ควรกําหนดหน่วยงานทีรั่บผดิชอบเพือ่ใหเ้กดิความเป็นระบบในงานประจํา 

 ตัววัดผลของกระบวนการคอือะไร สมัพันธก์บัการบรรลตุัววัดใดในหมวด 7 

 แผนพัฒนาอาจประกอบดว้ยแผนงานยอ่ย ๆ หลายแผนเพือ่ใหเ้กดิผล  

 ไมค่วรเป็นเพยีงแคก่จิกรรมทีฉ่าบฉวยและไมส่รา้งความมปีระสทิธผิลให ้

เกดิขึน้ 

 กลไกการตดิตามและประเมนิผล 
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1. ใหต้ัง้เป้าหมายในการดําเนนิการของ EdPEx 

2. การบรรลเุป้าหมายดงักลา่วควรปรับปรงุอะไรบา้ง 

3. สรปุแผนในการปรับปรงุเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย

 ดงักลา่วลง ในฟอรม์ 5 
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1. ใหเ้ลอืก OFI มา 1 เรือ่ง พรอ้มทัง้วเิคราะหว์า่การจะ 

 แก ้OFI ดงักลา่วตอ้งดําเนนิการอยา่งไร มเีรือ่ง

 อะไรบา้ง ปัจจัยความสําเร็จคอือะไร 

2. ใชแ้บบฟอรม์ 6 ในจัดทํารายละเอยีด 
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แผนงานของการนํา EdPEx ไปใช ้

• ปีที ่1 (2558)  วเิคราะห ์OP ประเมนิตนเอง (SA) แลว้

จัดทําแผนพัฒนาสง่ใหม้หาวทิยาลัย    

• ปีที ่2 (2559) พัฒนาตามแผน รายงานผลความกา้วหนา้ 

พรอ้มตวัชีว้ัดและผลการปรับปรงุ  

• ปีที ่3 (2560) พัฒนาตามแผน ประเมนิตนเอง  สรปุผล

ความกา้วหนา้ จัดทํารายงาน SAR เพือ่รับการตรวจ

ประเมนิจากมหาวทิยาลัย 
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