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วิธีใช้เกณฑ์ฉบับนี้ 
You can use the material in this booklet as a reference, for self-assessment, or as the basis of an award 
assessment. Your experience with the Education Criteria will help you decide where to begin. 
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เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
 สถาบันของท่านด าเนินการได้ดีที่สุดเท่าที่ท าได้หรือยัง ท่านทราบได้อย่างไร มีอะไรที่สถาบันของ
ท่านจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกหรือไม่ และอย่างไร 
 
ในสถาบันของท่าน 
 เกณฑ์ EdPEx สร้างพลังให้สถาบันของท่าน ไม่ว่าจะมีขนาดใด มีหลักสูตรและบริการประเภทใด 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดีขึ้น ปรับปรุงผลการด าเนินการด้านอ่ืนๆ และเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยท าให้มีความสอดคล้องกันของแผน กระบวนการการตัดสินใจ บุ คลากร 
ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ การน าเกณฑ์นี้ไปใช้ ช่วยให้ท่านสามารถประเมินได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้สถาบัน
ของท่านอยู่ในต าแหน่งใด และต้องการมุ่งไปที่ใด เกณฑ์ช่วยให้ท่านมีเครื่องมือในการตรวจสอบทุกภาคส่วน
ของระบบบริหารงาน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ โดยค านึงถึงภาพโดยรวมของสถาบัน
 เกณฑ์ EdPEx เป็นชุดของค าถามเกี่ยวกับเรื่องส าคัญ 7 ด้านในการบริหารและด าเนินงานของ
สถาบัน ได้แก่ 
  1. การน าองค์การ 
  2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  3. การมุ่งเน้นลูกค้า 
  4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
  5. การมุ่งเน้นบุคลากร 
  6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
  7. ผลลัพธ์ 
 ค าถามเหล่านี้ผูกโยงกันเป็นกรอบการบริหารผลการด าเนินการที่มีบูรณาการเป็นหนึ่งเดียว         
การตอบค าถามเหล่านี้ช่วยให้สถาบันจัดการเรื่องทรัพยากรให้สอดคล้องกัน ค้นหาจุดแข็งและโอกาสพัฒนา 
ปรับปรุงการสื่อสาร การเพ่ิมผลผลิต และความมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ท้ายที่สุดแล้ว 
สถาบันของท่านจะรุดหน้าสู่ความเป็นเลิศโดย 

 ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผล
ให้เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์การ   

 ปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน 
 มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรู้ของสถาบัน และ 
 สมาชิกทุกคนในสถาบันมีการเรียนรู้และพัฒนา 
 

ในระดับประเทศ 
 เกณฑ์ EdPEx มีบทบาทที่ส าคัญ 3 ด้านในการท าให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น 

 เกณฑ์ช่วยปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของสถาบัน เพ่ิมขีดความสามารถ และผลลัพธ์ให้ดีขึ้น 
 เกณฑ์ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างองค์การและ

สถาบันต่างๆในประเทศ 
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 เกณฑ์เป็นเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจและบริหารจัดการผลการด าเนินการของสถาบัน ชี้แนะ
แนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ และเปิดโอกาสการเรียนรู้ 

 

ในระดับโลก 
 ถึงแม้เกณฑ์ EdPEx จะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นและรู้จักกันเฉพาะในประเทศไทย แต่ที่มาของเกณฑ์ คือ 
Baldrige Education Criteria for Performance Excellence เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการศึกษา และมี
สถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง รวมทั้งประเทศไทย น าเกณฑ์นี้
ไปใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ มีโปรแกรมเกี่ยวกับผลการด าเนินการหรือความเป็นเลิศทางธุรกิจอยู่
ประมาณ 100 โปรแกรมทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ของ Baldrige หรือเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันเป็นต้นแบบ
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
 
เกณฑ์ EdPEx มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
 เกณฑ์ EdPEx มุ่งเน้นผลลัพธ์ในเรื่องหลักๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน กระบวนการ ผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น บุคลากร การน าองค์การและธรรมาภิบาล รวมถึงงบประมาณ การเงินและตลาด องค์ประกอบ
ของตัววัดเหล่านี้ท าให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ของสถาบันมีความสมดุล โดยไม่ละเลยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม 
วัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์ท้ังระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญ 
 
เกณฑ์ไม่ก าหนดวิธีการและปรับใช้ให้เหมาะสมได้ 
 เกณฑ์ EdPEx ไม่ได้ก าหนดวิธีการว่าท่านจะต้องมีโครงสร้างองค์การอย่างไร ไม่ได้ระบุว่าสถาบัน
จะต้องมีหน่วยงานด้านการวางแผน ด้านจริยธรรม พัฒนาคุณภาพ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เกณฑ์ไม่ได้ระบุให้
สถาบันบริหารหน่วยงานต่างๆ ด้วยวิธีเดียวกัน และยอมให้สถาบันเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด               
(เช่น Plan-Do-Study-Act [PDSA]) ลิขิตสมดุล (balanced scorecard) หรือศึกษาเกณฑ์การประกัน
คุณภาพด้วยตนเอง (accreditation self-studies) 
 เกณฑ์ไม่ก าหนดวิธีการไว้ เพราะ  
 1. เกณฑ์มุ่งเน้นความต้องการขององค์การที่มีร่วมกัน (common needs) มากกว่าวิธีปฏิบัติ 
ที่เหมือนๆ กัน ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจ การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
ในขณะที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางท่ีหลากหลาย  
 2. เกณฑ์มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าวิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสร้างของสถาบัน  เกณฑ์
สนับสนุนให้สถาบันตอบค าถามด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์ ปรับให้เหมาะสมกับสถาบัน และมีความยืดหยุ่น 
กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งการปรับปรุงด้วยการสร้าง
นวัตกรรม การเลือกใช้เครื่องมือ วิธีการ ระบบและโครงสร้างของสถาบัน จึงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดและ
ประเภทของสถาบัน ความสัมพันธ์ระดับองค์การ และระดับการพัฒนา รวมทั้งความสามารถและความ
รับผิดชอบของบุคลากรและห่วงโซ่อุปทาน (ดูรายละเอียดในหมวด 6) ปัจจัยเหล่านี้มีความแตกต่างกัน
ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของความต้องการและกลยุทธ์ของ
สถาบัน 
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เกณฑ์มุ่งเน้นที่ความต้องการของสถาบันการศึกษา  
 เกณฑ์ EdPEx ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยตระหนักถึงความแตกต่างในด้านพันธกิจ 
บทบาท และหลักสูตรของสถาบันต่างๆ เกณฑ์นี้มองว่าผู้เรียนเป็นลูกค้าที่ส าคัญ แต่ในขณะเดียวกันสถาบัน
อาจมีลูกค้ากลุ่มอื่น (เช่นผู้ปกครอง) ด้วย  
 แนวคิดความเป็นเลิศในเกณฑ์การศึกษานี้ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 
 1) กลยุทธ์การประเมินที่ได้ผ่านการกลั่นกรองและใช้ได้ผลอย่างดีในทางปฏิบัติ  
 2) การปรับปรุงตัววัดและตัวบ่งชี้หลักต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 3) ความเป็นผู้น าที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านผลการด าเนินการและการปรับปรุง เมื่อเทียบเคียงกับ
สถาบัน/องค์การที่ด าเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือค่าเทียบเคียงที่เหมาะสม 
 เกณฑ์ EdPEx เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพฯ (HA) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
(SEPA) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ล้วนสร้างขึ้นมาโดยอาศัยกรอบค าถาม 7 หมวด
เช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์การทุกประเภท การใช้กรอบเดียวกันในทุก
ภาคส่วนจะสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาอาจพิจารณาข้อก าหนดของเกณฑ์ แตกต่างจากหน่วยงาน/ภาคส่วนอ่ืนๆ EdPEx จึงแปลง
ภาษาที่ใช้และแนวคิดหลักของภาคธุรกิจและการด าเนินการที่เป็นเลิศให้เป็นแนวคิดหลักที่มีความส าคัญ
เทียบเทียมกันเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา 
 
เกณฑ์ EdPEx สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกัน      
ทั้งสถาบัน  
 เกณฑ ์EdPEx สร้างความสอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้งสถาบันจากตัววัดที่ได้มาจากกระบวนการ
ของสถาบันที่มีการเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกัน ตัววัดเหล่านี้ผูกโยงโดยตรงกับคุณค่าในมุมมองของผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกับผลการด าเนินการโดยรวม ดังนั้นการใช้ตัววัดเหล่านี้ จึงเป็น
กรอบที่ท าให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องโดยลดความจ าเป็นที่จะก าหนดวิธี
ปฏิบัติโดยละเอียด ลดการรวมศูนย์ตัดสินใจ หรือลดกระบวนการจัดการที่ซับซ้อนเกินไป ดังนั้นตัววัดเหล่านี้
จึงเป็นทั้งเครื่องมือในการสื่อสาร และเป็นวิธีการถ่ายทอดความต้องการของผลการด าเนินการไปสู่การปฏิบัติ
อย่างคงเส้นคงวา ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันนี้ ท าให้มั่นใจว่าสถาบันมีความมุ่งหมายที่แน่ชัดและ
เป็นที่รับรู้ทั่วทั้งองค์การ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคล่องตัว การสร้างนวัตกรรม และการกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจ 
 มุมมองเชิงระบบเพ่ือให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกัน เป็นเรื่องที่หยั่งลึกอยู่ในโครงสร้าง
ที่บูรณาการกันระหว่างค่านิยมหลักและแนวคิด (หน้า......) โครงร่างองค์การ (หน้า......) ค าถามของเกณฑ์ 
(หน้า......) และแนวทางการให้คะแนน (หน้า......)  รวมทั้งการมุ่งเน้นผลลัพธ์ เหตุปัจจัยและผล และการ
เชื่อมโยงข้ามกระบวนการระหว่างหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์  ซึ่งความเชื่อมโยงนี้จ าเป็นต้องมีความเป็นพลวัตร 
ตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่เปลี่ยนไปตามเวลาเมื่อใช้เกณฑ์นี้  ข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการ                  
และผลลัพธ์ จะช่วยให้เกิดวงจรแห่งการลงมือพัฒนา 4 ขั้นตอนคือ   

1. การออกแบบและเลือกกระบวนการ วิธีการ และตัววัด ที่มีประสิทธิผล (แนวทาง) 
2. การน าแนวทางไปปฏิบัติจนส าเร็จอย่างอย่างคงเส้นคงวา  (การน าไปสู่การปฏิบัติ) 
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3. การติดตามประเมินความก้าวหน้า การเก็บและแบ่งปันความรู่ รวมทั้งการหาโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม (การเรียนรู้) 

4. การปรับแผนบนพื้นฐานของสิ่งที่พบจากการประเมินและผลการด าเนินการของสถาบัน การท า
ให้กระบวนการและการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ประสานกลมกลืนกัน รวมทั้งการเลือก  
ตัววัดของกระบวนการและผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม (บูรณาการ) 

 
เกณฑ์สนับสนุนการตรวจประเมินที่เน้นเป้าประสงค์ 
 เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน ประกอบด้วยระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน การใช้
เกณฑ์เพ่ือประเมินตนเอง ช่วยให้สถาบันทราบภาพคร่าวๆ ของจุดแข็งและโอกาสพัฒนาจากการตอบค าถาม
ตามข้อก าหนดต่างๆ 17 หัวข้อ ซึ่งเน้นที่ผลการด าเนินการ ตามระดับพัฒนาการอย่างต่อเนื่ องของ
กระบวนการและผลการด าเนินการ (แนวทางการให้คะแนน)  
 ด้วยเหตุนี้การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx จึงน าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างจริงจัง
ในทุกด้าน เครื่องมือนี้ให้ประโยชน์ในการบริหารจัดการมากกว่าวิธีการทบทวนผลการด าเนินการตามวิธีการ
อ่ืนๆ และสามารถปรับใช้ได้กับกลยุทธ์ ระบบการจัดการ และองค์การหลากหลายประเภท 
 ดูเรื่องวิธีใช้เกณฑ์เล่มนี้ เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมว่าเกณฑ์ EdPEx สามารถช่วยให้ท่านชี้น าสถาบัน 
ปรับปรุงผลการด าเนินการและมีผลลัพธ์ที่ยั่งยืน นอกเหนือจากนี้ การเข้าสู่เส้นทาง  EdPEx หมายถึงท่านได้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความเพียรพยายามท าให้ประเทศไทยมีความเป็นเลิศด้านการศึกษา และสามารถแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก 
 สถาบันจึงน่าที่จะใช้ประโยชน์จากเกณฑ์นี้ เพ่ือมอบสิ่งที่ดีกว่าส าหรับทั้งผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
อาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ รวมถึงประเทศชาติ 

 
วิธีใช้เกณฑ์ฉบับน้ี 
 ไม่ว่าสถาบันของท่านจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก หรือเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา ท่านสามารถจะใช้เกณฑ์ EdPEx เพ่ือการพัฒนาประสบการณ์จากการใช้เกณฑ์นี้ 
จะช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่า ควรจะเริ่มต้นอย่างไร 
 หากองค์การของท่านอยู่ในภาคธุรกิจ/องค์การไม่แสวงหาก าไร หรือมีส่วนในการดูแลสุขภาพท่าน
ควรจะใช้เกณฑ์เพ่ือผลการด าเนินการที่เป็นเลิศหรือเกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพมาประกอบ 
 
หากสถาบันของท่านเพิ่งเร่ิมเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx 

 อ่านค าถามในโครงร่างองค์การอย่างเร็วๆ (หน้า 4-7) เพ่ือดูว่า สามารถตอบได้มากน้อย
เพียงใด สถาบันอาจเริ่มต้นประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ด้วยการปรึกษาหารือว่า 
ควรตอบค าถามดังกล่าวอย่างไร 

 ศึกษาค่านิยมหลัก 11 ข้อของเกณฑ์ (หน้า 54)  ค่านิยมดังกล่าวเป็นความเชื่อและ
พฤติกรรมที่ฝังลึกอยู่ในเกณฑ์นี้ และจะเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในองค์การที่มีผลการด าเนินการ
ที่โดดเด่น สถาบันอาจจะพิจารณาว่า มีค่านิยมหลักเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และควรจะ
ปรับปรุงประเด็นใดบ้าง 
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 ตอบค าถามในหัวข้อทั้ง 17 ข้อ เพ่ือให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์และผลการด าเนินการ
ของสถาบัน 

 
 ดูชื่อหมวด หัวข้อ และประเด็นเพื่อพิจารณา เพื่อให้เห็นเค้าโครงของระบบการบริหารจัดการ
เพื่อผลการด าเนินการในภาพรวมสถาบันอาจลองพิจารณาว่า การจัดท าระบบการน าองค์การและการวัดผล
การด าเนินการของตน ได้ค านึงถึงมิติต่างๆข้างต้นหรือไม่ ถ้าต้องการค าอธิบายเพ่ิมเติม ท่านสามารถอ่าน
ค าถามที่ต่อจากหัวเรื่องนั้นๆ 
 
 ใช้เกณฑ์และเอกสารประกอบเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการพัฒนาผลการด าเนินการของสถาบัน
ท่านสามารถใช้เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ หรือดูเพ่ิมเติมที่ (http://www.mua.go.th/users/bhes/edpex/ 
และhttp://nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm) เพ่ือเสริมความคิดในการปรับปรุง
สถาบัน หรือช่วยให้คิดต่างหรืออาจได้แหล่งการอ้างอิงใหม่ ๆ ได้ 
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กรอบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนนิการที่เป็นเลิศและโครงสร้าง 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองเชิงระบบ 
 

 ระบบการด าเนินการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้ง 6 หมวดอยู่ที่ส่วนกลางของภาพ    
ซึ่งอธิบายกระบวนการและผลลัพธ์ที่องค์การท าได้ 
 ลูกศรแนวนอนตรงกลางของภาพแสดงความความเชื่อมโยงที่ส าคัญอย่างยิ่งระหว่าง “กลุ่มการน า
องค์การ”(หมวด 1 2 และ 3) และ “กลุ่มผลลัพธ์”(หมวด 5 6 และ 7) และความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
หมวดการน าองค์การและผลลัพธ์ 
 ส่วนลูกศรที่มีหัว 2 ข้างแสดงความส าคัญของการมีข้อมูลป้อนกลับในระบบการจัดการ             
ผลด าเนินการที่มีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                
                                                 

  

      
        

  

          

            

  

                  

  

           
        

  

           
               

  

        

  

                                            

โครงร่างองค์การบ่งบอกถึงบริบทและอธิบายวิธีการปฏิบัติการ
ขององค์การ สภาพแวดล้อมการด าเนินการ ความสัมพันธ์ที่
ส าคัญในการปฏิบัติการและความท้าทายเชิงกลยุทธ์  ซึ่งเป็น
แนวทางที่ครอบคลุมระบบการจัดการผลการด าเนินการ
องค์การโดยรวม 

 

กลุ่มผลลัพธ์ (การมุ่งเน้นบุคลากรการมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการและผลลัพธ์)ประกอบด้วยกระบวนการ
ที่มุ่งเน้นบุคลากร กระบวนการปฏิบัติการที่ส าคัญ 
(key operational processes) และผลลัพธ์ที่ได้
จากการด าเนินการ 

 

 

กลุ่มการน าองค์การ (การน าองค์การ การ
วางแผนกลยุทธ์ และการมุ่งเน้นลูกค้า) เน้นให้
เห็นความส าคัญว่าการน าองค์การต้องมุ่งเน้นท่ีกล
ยุทธ์และลูกค้า โดยผู้น าต้องก าหนดทิศทางของ
องค์การและหาโอกาสในอนาคต 

การปฏิบัติการทุกอย่าง มุ่งสู่ผลลัพธ์ซึ่งประกอบด้วย
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียนและกระบวนการ            
การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นบุคลากร การน าองค์การและ
ธรรมาภิบาล รวมถึงผลลัพธ์ด้านการเงิน งบประมาณและ
ตลาด 

 

พื้นฐานของระบบ (การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความ รู้ )มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้องค์การมีการจัดการที่มีประสิทธิผลและมี
การปรับปรุงผลการด าเนินการและความสามารถในการแข่งขันโดยระบบที่ใช้
ข้อมูลจริงและใช้ความรู้เป็นแรงผลักดัน 
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โครงสร้างของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 เกณฑ์ EdPEx ทั้ง 7 หมวดประกอบด้วยหัวข้อและประเด็นที่ควรพิจารณาต่างๆ 
 
หัวข้อ 
 หัวข้อทั้งหมด มี 17 หัวข้อ (รวมอีก 2 หัวข้อในโครงร่างองค์การ) ซึ่งแต่ละหัวข้อมีจุดมุ่งเน้นที่
เฉพาะเจาะจงหัวข้อเหล่านี้แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามประเภทของข้อมูลที่องค์การต้องอธิบาย 

 บทน า (โครงร่างองค์การ) ก าหนดให้อธิบายสภาพแวดล้อมขององค์การ 
 หัวข้อที่เก่ียวกับกระบวนการ (หมวด 1-6) ก าหนดให้อธิบายกระบวนการขององค์การ 
 หัวข้อที่เก่ียวกับผลลัพธ์ (หมวด 7) ก าหนดให้รายงานผลลัพธ์ของกระบวนการขององค์การ 
 ดูชื่อหัวข้อและคะแนนในหน้า 3 

 
หมายเหตุ 
 หมายเหตุมีจุดประสงค์เพ่ือ (1) อธิบายค าศัพท์ และข้อก าหนดที่ส าคัญให้ชัดเจน (2) ให้ค าแนะน า
และตัวอย่างในการตอบ และ (3)ระบุความเชื่อมโยงที่ส าคัญกับหัวข้ออ่ืนๆ 
 
ประเด็นที่ควรพิจารณา 
 ในแต่ละหัวข้อมีประเด็นที่ควรพิจารณาอย่างน้อยหนึ่งประเด็น (ขึ้นต้นด้วย ก, ข, ค ตามล าดับ) 
 
ข้อก าหนด 
 ข้อก าหนดของหัวข้อเป็นค าถามหรือข้อความซึ่งแบ่งได้ 3 ระดับ 

 ข้อก าหนดพ้ืนฐาน เป็นหัวเรื่องท่ีเขียนในลักษณะค าถาม (เช่น “องค์การมีวิธีการอย่างไรในการ
รวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น”) 

 ข้อก าหนดโดยรวม เป็นย่อหน้าแรกที่บรรยายไว้ใต้ข้อก าหนดพ้ืนฐาน (เช่น ให้อธิบายถึงวิธีการ
ที่สถาบันรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและได้สารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจ และความผูกพันของกลุ่มดังกล่าว) 

 ข้อก าหนดต่างๆ เป็นค าถามย่อยท่ีอยู่ในแต่ละประเด็นที่ควรพิจารณา 
 
ค าศัพท์ท่ีส าคัญ  
 ค าศัพท์ที่ส าคัญต่างๆ เขียนเป็น อักษรตัวหนาซึ่งสามารถดูความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ใน
อภิธานศัพท์ หน้า 66 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                                               3 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. การน าองค์การ (120 คะแนน) 
 หมวดการน าองค์การ นี้ ถามถึงการปฏิบัติของ ผู้น าระดับสูง ด้วยตนเอง ในการช้ีน าและท าให้สถาบันมีความยั่งยืนอย่างไร  
รวมทั้งถามถึงระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน และวิธีการที่สถาบันใช้เพื่อบรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ก หมาย  และจริยธรรม  
รวมทั้งวิธีการสนับสนุนชุมชนทีส่ าคัญ 

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง : ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร (70 คะแนน)  
 ให้อธิบายถึงการที่ ผู้น าระดับสูง ปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้น าและท าให้สถาบันมีความยั่งยืน วิธีการที่ ผู้น าระดับสูง สร้าง
บรรยากาศเพื่อท าให้ผู้เรียนและ ลูกค้ากลุ่มอื่น  มีความผูกพัน กับสถาบัน เพื่อสร้าง นวัตกรรม และท าให้มี ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ   
รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้าที่ส าคัญกลุ่มอื่น 
 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก. วิสัยทัศน์  ค่านิยม และพันธกิจ 
(1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยมผู้น าระดับสูง ด าเนินการอย่างไรในการก าหนด วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของสถาบัน และ ถ่ายทอด

วิสัยทัศน์และค่านิยมดังกล่าวโดยผ่าน ระบบการน าองค์การ ไปสู่บุคลากรคู่ความร่วมมือ ที่เป็นทางการและ ผู้ส่งมอบหลัก  
รวมทั้งผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (*)  การปฏิบัติตนของผู้น าระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ที่มีต่อค่านิยมดังกล่าวของสถาบันอย่างไร 

(2) การส่งเสริมให้เกิดพ ติกรรมที่ถูกก หมายและมีจริยธรรม พฤติกรรมของ ผู้น าระดับสูง แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการ
ส่งเสริมให้เกิดพ ติกรรมที่ถูกก หมายและมีจริยธรรมอย่างไร รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ท าให้ต้อง
ถือปฏิบัติ 

(3) การสร้างสถาบันให้มีความยั่งยืนผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพื่อท าให้ สถาบันมีความยั่งยืน  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุพันธกิจ มีการปรับปรุงผลการด าเนินการมีผลลัพธ์ที่โดดเด่นเหนือสถาบันอ่ืน รวมทั้ง

เกิดการเรียนรูท้ั้งในระดับสถาบันและบุคลากร 
 สร้างวัฒนธรรมการท างานของ บุคลากรที่ท าให้ผู้เรียนและ ลูกค้ากลุ่มอื่น ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และ

ส่งเสริมใหลู้กค้ามีความผูกพันกับสถาบัน 
 สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรมและความกล้าเสี่ยงด้วยป ญญา  ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และมี

ความคล่องตัว 
 มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของสถาบัน 

 

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ่ึงสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 64-81 

 

 หมายเหตุ 
 1.1 ควรมีการรายงานผลลัพธ์การด าเนินการของสถาบันในหัวข้อ 7.1-7.5 
 1.1ก(1) วิสัยทัศน์ของสถาบัน ควรเป็นตัวก าหนดบริบทของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ซึ่งอธิบายไว้ในหัวข้อ 
2.1 และ 2.2 
 1.1ก(3) สถาบันที่มีความยั่งยืน หมายถึง สถาบันท่ีสามารถตอบสนองความต้องการขององค์การในปัจจุบัน ด้วยความคล่องตัว 
และมีการบริหารจัดการกลยุทธ์ที่ช่วยให้สถาบันพร้อมรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และตลาดในอนาคต โดยต้องมีการพิจารณาถึง
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกในบริบทของความยั่งยืน แนวคิดเรื่องนวัตกรรมและความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในสถาบัน จะช่วยให้สถาบันประสบความส าเร็จในอนาคต นอกจากน้ีสถาบันที่มีความยั่งยืน จะต้องมี
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและมีการรักษาความปลอดภัยส าหรับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสถาบันท่ีมีความยั่งยืน ต้องสามารถ
ประเมินและจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
 
ดูค าอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อน้ีได้ที ่(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm) 
 

หมายเลขหวัข้อ 

คะแนนของหัวข้อ 

ค าศัพท์ที่ส าคัญ
ต่างๆ 
เขียนเป็นอักษร
ตัวหนา 

ข้อก าหนด
ต่างๆ 
(Mutiple 
require 
ments) 

เช่ือมโยงไปยัง
ค าอธิบายเพิ่มเติม
ของเกณฑ์และ
หัวข้อ 

หมายเหต ุ

หัวข้อย่อย
สรุป
ข้อก าหนด
ต่างๆ 

ประเด็นเพื่อ
พิจารณา 

ข้อก าหนดโดยรวม  
(Overall 
requirements) 

ชื่อหัวขอ้และ
ข้อก าหนดพื้นฐาน 
(Basic 
requirements) 

[กระบวนการ] 

ประเภทของสารสนเทศที่ตอ้งการให้
ตอบในหัวขอ้นี ้

ดูค าอธิบายเพิ่มเติมหมวดและหวัข้อนี้ได้ที่หน้า... 
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คะแนนของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 
 บทน า : โครงร่างองค์การ   
 ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์การ 
 ส่วนที่ 2 สภาวการณ์ขององค์การ 
 
หมวดและหัวข้อต่างๆ คะแนน 

1 การน าองค์การ  120 
 1.1  การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง  70  
 1.2  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม    50  
2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์      85 
 2.1  การจัดท ากลยุทธ์ 45  
 2.2  การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 40  
3 การมุ่งเน้นลูกค้า  85 
 3.1  เสียงของลูกค้า                                             40  
 3.2  ความผูกพันของลูกค้า                           45  
4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้      90 
 4.1  การวัด การวิเคราะห์  และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ                                                                               45  
 4.2  การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 45  
5 การมุ่งเน้นบุคลากร  85 
 5.1  สภาพแวดล้อมในการท างาน 40  
 5.2  ความผูกพันของบุคลากร 45  
6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  85 
 6.1  กระบวนการท างาน 45  
 6.2  ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 40  
7 ผลลัพธ์  450 

 7.1  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 120  
 7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า                                    85  
 7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 85  
 7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และธรรมาภิบาล 80  
 7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 80  
 คะแนนรวม  1,000 
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 

ความส าคัญของการเริ่มต้นด้วยโครงร่างองค์การ 
 โครงร่างองค์การเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินตนเอง และการเขียนรายงานเพ่ือรับ
การตรวจประเมินจากภายนอกโครงร่างองค์การมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 ช่วยในการระบุสารสนเทศส าคัญที่อาจขาดหายไปและมุ่งเน้นที่ข้อก าหนดของผลการ
ด าเนินการและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 

 สถาบันอาจใช้โครงร่างเป็นการประเมินตนเองเบื้องต้น หากพบว่ามีสารสนเทศที่ขัดแย้งมีน้อย 
หรือไม่มีเลย สถาบันสามารถใช้ประเด็นเหล่านี้ในการน าไปวางแผนปฏิบัติการได้ 

 โครงร่างองค์การก าหนดบริบทในการตอบข้อก าหนดในหมวด 1-7  
 
บทน า: โครงร่างองค์การ 
 โครงร่างองค์การ คือ ภาพรวมของสถาบัน เป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงาน และเป็น
ความท้าทายส าคัญที่สถาบันเผชิญอยู่ 
 
P.1 ลักษณะองค์การ :  คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันคืออะไร 
 ให้อธิบายลักษณะส าพแวดล้อมการปฏิบัติงานของสถาบันและความสัมพันธ์หลักกับผ ้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอ่ืน ผ ้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 
(1) หลักสูตร และบริการ  

  สถาบันมีหลักสูตร และบริการ (ดูค าอธิบายหน้าถัดไป) ที่ส าคัญอะไรบ้าง  ความส าคัญเชิง
เปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร และบริการต่อความส าเร็จของสถาบันคืออะไร สถาบันใช้วิ ธีการอย่างไร      
ในการจัดหลักสูตร และบริการ 

(2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจจุดประสงค์  
  วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของสถาบันที่ได้ประกาศไว้ คืออะไร สมรรถนะหลักของ
สถาบันคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของสถาบัน 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
  ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร สถาบันแบ่งบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงานเป็น
กลุ่มและประเภทอะไรบ้าง ข้อก าหนดด้านการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทมี
อะไรบ้าง มีองค์ประกอบส าคัญอะไรที่ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพ่ือให้สถาบันบรรลุพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ บุคลากรและภาระงานในสถาบันมีความหลากหลายอย่างไร กลุ่มที่จัดตั้งให้ท าหน้าที่ต่อรอง
กับสถาบันคืออะไร ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญของสถาบันคืออะไร 

(4) สินทรัพย ์
  สถาบัน มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
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(5) ก ระเบียบข้อบังคับ  
  สถาบันด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านก ระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง ก ระเบียบ
ข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/ วิทยฐานะการรับรอง
คุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียน มาตรฐานการศึกษา และก ระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และ
ด้านหลักสูตรและบริการ ที่บังคับใช้กับสถาบันมีอะไรบ้าง 

 
ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

(1) โครงสร้างองค์การ  
  โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการ
รายงานระหว่างสภามหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน/ คณะกรรมการก ากับดูแลองค์การ ผู้น าระดับสูง และ
องค์การแม่มีลักษณะเช่นใด (*) 

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของสถาบัน           
มีอะไรบ้าง (*) กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบ้างต่อหลักสูตร และบริการ             
การบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการปฏิบัติการความต้องการและความคาดหวังของ    
ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
  ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญมีประเภทอะไรบ้าง            
กลุ่มต่างๆเหล่านี้ มีบทบาทอะไรในระบบงาน โดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรและการด าเนินการของหลักสูตร
และบริการและการบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน กลุ่มต่างๆเหล่านี้ มีบทบาทอะไรในการ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน สถาบันมีกลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ 
คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยและร่วมท าให้เกิดนวัตกรรม
ของสถาบันอย่างไรสถาบันมีข้อก าหนดที่ส าคัญส าหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง 

 
ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  

 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 64-81 
 

 

 หมายเหตุ  
 P การตอบค าถามในโครงร่างองค์การมีความส าคัญมาก ข้อมูลเหล่านี้ก าหนดบริบทที่ช่วยให้เข้าใจ
สถาบันและการปฏิบัติการของสถาบัน ในการตอบทุกค าถามของสถาบันตามเกณฑ์ EdPEx ควรให้สัมพันธ์กับ
บริบทของสถาบันตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงร่างองค์การ ซึ่งจะท าให้สถาบันตอบสนองต่อค าถามอ่ืนๆทั้งหมด
ตามลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะของสถาบัน  
 P.1ก(1) “หลักสูตร และบริการ”  หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันน าเข้าสู่ตลาดเพ่ือดึงให้ผู้เรียน
เข้ามาเรียนรู้ หรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู้ กระบวนการจัดหลักสูตร            
และบริการต่อผู้เรียนของสถาบันอาจเป็นการจัดให้โดยตรง หรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  
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 P.1ก(2) “สมรรถนะหลัก” หมายถึง เรื่องที่สถาบันมีความช านาญที่สุด สมรรถนะหลัก                  
เป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญซึ่งเป็นแกนหลักในการท าให้บรรลุพันธกิจและสร้างความได้เปรียบ           
ในตลาดหรือสภาพแวดล้อมด้านการบริการ สมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขัน หรือผู้ส่งมอบ และคู่ความ
ร่วมมือจะลอกเลียนแบบได้ยาก และในหลายๆกรณีท าให้สถาบันคงความได้เปรียบในการแข่งขัน  

 P.1ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลากร หรือคณาจารย์/พนักงาน (รวมถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ต่อรอง) อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้าง หรือสายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง สถานที่
ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน การน ามาใช้ซึ่งนโยบายบางอย่างเพ่ือส่งเสริมความเป็นครอบครัว
หรือปัจจัยอ่ืนๆ  

 P.1ก(3) สถาบันที่อาศัยอาสาสมัครในการท าให้งานของสถาบันบรรลุผล ควรรวมอาสาสมัคร
เหล่านี้ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของสถาบันด้วย  

 P.1ก(5) มาตรฐานด้านวงการศึกษา อาจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบายที่ใช้กับภาคธุรกิจ 

 P.1ข(2) ลูกค้า รวมถึง ผู้ใช้ หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตร และบริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง
(ผู้เรียนและอาจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอ่ืนๆที่น าหลักสูตรและบริการไปใช้ หรือเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายให้ 
 P.1ข(2) กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน อาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวัง 
พฤติกรรม  ความชอบ หรือลักษณะของกลุ่ม ภายในแต่ละกลุ่ม อาจมีการจ าแนกเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยลงไปอีก
ตามความแตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่มเดียวกัน การก าหนดส่วนตลาดของสถาบันอาจแบ่งย่อยตาม
หลักสูตร บริการ หรือ คุณลักษณะ ช่องทางการเผยแพร่ เขตพ้ืนที่ หรือปัจจัยอ่ืนๆ  

 P.1ข(2) ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และส่วนตลาดของสถาบัน อาจรวมถึงเรื่องที่พัก/           
การอ านวยความสะดวกที่จัดให้เฉพาะกลุ่ม หลั กสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความต้องการ                  
ความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง การบริการด้วยภาษาที่หลากหลาย 
ข้อก าหนดส าหรับปริญญาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เรียน หลักสูตรเสริมพิเศษ
ส าหรับผู้เรียนที่กลับมาเรียนภายหลังการลาออกกลางคัน การบริการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา/การลด
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการศึกษาทางไกล ความต้องการของกลุ่ม            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการให้บริการชุมชน 

 P.1ข(3) กลไกการสื่อสาร ควรเป็นการสื่อสารสองทางในภาษาที่เข้าใจได้ และอาจกระท า                    
ในลักษณะการติดต่อโดยบุคคล e-mail, World Wide Webหรือโดยทางโทรศัพท์ กลไกเหล่านี้                        
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสถาบัน 
 
ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมหมวดและหัวข้อนี้ได้ที่หน้า... 
 
P.2 สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็นอย่างไร 
 ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน 
 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้: 
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ก.สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน  

  สถาบันอยู่ ที่ ล าดับ ใดในการแข่ งขัน  ให้อธิบายขนาดและการ เติบ โตของสถาบัน                        
เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศึกษาสถาบันมีจ านวนและประเภทของคู่แข่ง            
เป็นอย่างไร 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของสถาบัน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*) 

(3) ข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ 
  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญที่จะสามารถหาได้จากภายในชุมชน
วิชาการมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง                        
มีข้อจ ากัดอะไรบ้างในการรวบรวมและใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ (ถ้ามี) 

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากรมีอะไรบ้าง 
 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 ส่วนประกอบท่ีส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญระดับสถาบัน 

 
ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  

 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 66 
 

 

 หมายเหตุ 
 P.2(ก) สถาบันการศึกษามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่สูง นอกเหนือจากการแข่งขัน
โดยตรงเพ่ือให้ได้ผู้เรียน สถาบันเหล่านี้มักจะต้องแข่งขันเพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านการเงินการได้มา                  
ซึ่งอาสาสมัครและบุคลากรการแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน เช่น เพ่ือให้ได้รับเงิน
งบประมาณสนับสนุน หรือโอกาสที่จะให้การบริการเสริมด้านอ่ืนๆ ในกรณีสถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเป็น
การแข่งขันกับองค์การภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น การแข่งขันภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 
  P.2(ข) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจสัมพันธ์กับเทคโนโลยี หลักสูตรและบริการ 
การเงิน การปฏิบัติงานของสถาบัน ขีดความสามารถขององค์การแม่ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และตลาดของ
สถาบัน กลุ่มต่างๆในชุมชนการศึกษา โลกาภิวัตน์ ชุมชนของสถาบัน และบุคลากร ความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขัน อาจรวมถึงการสร้างความแตกต่าง เช่น ค่าหน่วยกิต การออกแบบการเรียนการสอนและการ
ให้บริการ ชื่อเสียง อัตราการสร้างนวัตกรรม ท าเลที่ตั้ง และการเข้าถึงได้โดยสะดวก 
 P.2(ค) ในระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของ EdPEx (หน้า 42) ได้ใช้การเรียนรู้และการบูรณา
การ ซึ่งเป็นมิติหนึ่งในการประเมินระดับพัฒนาการของแนวทางและการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติเป็นเครื่ อง
พิสูจน์ถึงการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบันเจตจ านงของค าถามนี้ เพ่ือก าหนดบริบทโดยรวมของ
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แนวทางที่สถาบันใช้เพ่ือการปรับปรุงผลการด าเนินการแนวทางดังกล่าวควรเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของ
สถาบัน แนวทางต่างๆที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใต้เกณฑ์ EdPEx นี้อาจรวมถึงการใช้วงจรการปรับปรุง
ตามวิธีของ – P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) การจัดท ารายงานประเมิน
ตนเองเพ่ือขอรับการรับรอง/ปรับปรุงหลักสูตร การขอรับการรับรองมาตรฐานการสอนในระดับชาติและ
นานาชาติ การประเมินโดยสมัครใจในระดับหลักสูตร ภาควิชา หรือสถาบัน วิธีการต่างๆ อาจรวมถึง การใช้
ระบบ Lean,  Six Sigma, มาตรฐานสากลอ่ืนๆ เช่น ISO 9000 หรือ 14000 การใช้ศาสตร์การตัดสินใจ หรือ
เครื่องมือการปรับปรุงอื่นๆ 
 
ดูค าอธิบายเพิ่มเติมหมวดและหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า... 
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1. การน าองค์การ (120 คะแนน)  
 หมวดการน าองค์การนี้ ถามถึงการปฏิบัติของผู้น าระดับสูงด้วยตนเอง ในการชี้น าและท าให้
สถาบันมีความยั่งยืนอย่างไร  รวมทั้งถามถึงระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน และวิธีการที่สถาบันใช้เพ่ือ
บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ก หมาย  และจริยธรรม  รวมทั้งวิธีการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง : ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร (70 คะแนน) 
[กระบวนการ] 
 ให้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้น าระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้น าและท าให้สถาบันมีความยั่งยืน 
วิธีการทีผู่้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศเพ่ือท าให้ผ ้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน มีความผูกพันกับสถาบัน เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและท าให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ  รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผ ้น าระดับส งสื่อสารกับบุคลากร 
ผ ้เรียนและลูกค้าที่ส าคัญกลุ่มอ่ืน 
 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
(1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม 

  ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยมของสถาบัน และ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมดังกล่าวโดยผ่านระบบการน าองค์การไปสู่บุคลากร คู่ความร่วมมือที่เป็น
ทางการและผู้ส่งมอบหลัก รวมทั้งผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ (*) การปฏิบัติตนของ
ผู้น าระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อค่านิยมดังกล่าวของสถาบันอย่างไร 

(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม  
  พฤติกรรมของผู้น าระดับสูงแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย
และมีจริยธรรมอย่างไร รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ท าให้ต้องถือปฏิบัติ 

(3) การสร้างสถาบันให้มีความย่ังยืน 
  ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพ่ือท าให้สถาบันมีความย่ังยืน  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ มีการปรับปรุงผลการด าเนินการ มีผลลัพธ์             
ที่โดดเด่นเหนือสถาบันอื่น รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับสถาบันและบุคลากร 

 สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่ท าให้ผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ได้รับ
ประสบการณ์ท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริมให้ลูกค้ามีความผูกพันกับสถาบัน 

 สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรมและความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญาท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และมีความคล่องตัว 

 มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของสถาบัน 
 

ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ  
(1) การสื่อสาร   

  ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรที่จะสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน 
ผู้เรียนและลูกค้าหลักกลุ่มอ่ืนโดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และเป็นไปในลักษณะ
สองทิศทาง รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิผลการสื่อสารให้ทราบถึงผลการตัดสินใจที่ส าคัญ 
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บทบาทของผู้น าในเชิงรุกเพ่ือจูงใจบุคลากร รวมทั้งการมีส่วนร่วมในโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้รางวัล                   
และยกย่องชมเชยส่งเสริมให้มีผลการด าเนินการที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการให้ความส าคัญกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
  ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังที่ท าให้สถาบัน
ปรับปรุงผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของสถาบัน ส่งเสริมนวัตกรรม และความกล้า
เสี่ยงด้วยป ญญาผู้น าระดับสูงก าหนดเรื่องที่จ าเป็นต้องท าอย่างไร  ในการตั้งความคาดหวังต่อผลการ
ด าเนินการของสถาบัน ผู้น าระดับสูงน าเรื่องการสร้างคุณค่าและท าให้เกิดความสมดุลของคุณค่าที่ให้กับ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณาอย่างไร 

 

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 64-81 

 

 

 หมายเหตุ 
 1.1 ควรมีการรายงานผลลัพธ์การด าเนินการของสถาบันในหัวข้อ 7.1-7.5 
 1.1ก(1) วิสัยทัศน์ของสถาบัน ควรเป็นตัวก าหนดบริบทของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ ซึ่งอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1 และ 2.2 
 1.1ก(3) สถาบันที่มีความยั่งยืน หมายถึง สถาบันที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การ  
ในปัจจุบัน ด้วยความคล่องตัว และมีการบริหารจัดการกลยุทธ์ที่ช่วยให้สถาบันพร้อมรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน และตลาดในอนาคต โดยต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอก  ในบริบทของความ
ยั่งยืนแนวคิดเรื่องนวัตกรรมและความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมภายในสถาบัน จะช่วยให้สถาบันประสบความส าเร็จในอนาคต นอกจากนี้สถาบันที่มีความยั่งยืน 
จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีการรักษาความปลอดภัยส าหรับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
สถาบันที่มีความยั่งยืน ต้องสามารถประเมินและจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
 1.1ก(3) การให้การสนับสนุนต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  
นอกเหนือจากท่ีให้กับบุคลากร  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถาบัน (หมวด 1.2) 
 1.1ข(1) การใช้สื่อสังคมออนไลน์อาจรวมถึงการส่งข่าวสารเป็นระยะๆ ผ่านเว็บไซด์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ทวิตเตอร์ บล็อก และเวทีสนทนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และ
บุคลากร เช่นเดียวกับการติดตามเว็บไซด์และบล็อกภายนอก และตอบกลับตามที่เห็นสมควร 
 1.1ข(1) ส าหรับสถาบันที่จ าเป็นต้องใช้อาสาสมัครมาช่วยท างานนั้น ควรจะกล่าวถึงวิธีการ               
ที่สถาบันใช้ในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรที่เป็นอาสาสมัครเหล่านั้นด้วย 
 1.1ข(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการของผู้น าระดับสูงนั้นให้ค านึงถึงกลยุทธ์  บุคลากร ระบบงาน และ
สินทรัพย์ รวมถึงความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญา การน านวัตกรรมและระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพ โดยอาจใช้การลดการสูญเสียหรือลดรอบเวลาด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น PDCA, Six-Sigma และ Lean ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการด าเนินการอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันด้วย (ดู 2.2ก(1)) 
 

ดูค าอธิบายเพิ่มเติมหมวดและหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า... 
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม : สถาบันด าเนินการอย่างไรในเร่ืองการก ากับ
ดูแล และท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (50 คะแนน) [กระบวนการ] 
 ให้อธิบายถึงแนวทางที่สถาบันใช้เพ่ือให้เกิดระบบธรรมา ิบาลและแนวทางการปรับปรุงระบบการ
น าองค์การอธิบายวิธีการที่สถาบันสร้างความมั่นใจว่ามีการด าเนินการอย่างถ กต้องตามกฎหมายและมี
จริยธรรม  สนองต่อความรับผิดชอบสังคมที่สถาบันพึงมีและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์การ 
(1) ระบบธรรมาภิบาล 

  สถาบันด าเนินการอย่างไรในการทบทวนและท าให้สถาบันประสบความส าเร็จในเรื่องต่างๆ              
ที่ส าคัญในระบบธรรมาภิบาล 

 ความรับผิดชอบในการกระท าของคณะผู้บริหาร 
 ความรับผิดชอบด้านการเงิน 
 ความโปร่งใสในการด าเนินการ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน   

และนโยบายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/           
สภาสถาบัน  (*) 

 การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระและมีประสิทธิผล 
 การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*) 
 การวางแผนสืบทอดต าแหน่งผู้น าระดับสูง 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  สถาบันด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูงซึ่งรวมถึงผู้น า
สูงสุดด้วย และใช้ผลการประเมินนี้ในการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารอย่างไร สถาบันด าเนินการอย่างไร
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน (*)  และใช้ผลการ
ประเมินนี้ไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของผู้น าแต่ละคนของคณะกรรมการฯ และระบบการน า
องค์การอย่างไร (*) 
 
ข.  พ ติกรรมที่ถูกก หมาย และมีจริยธรรม  

(1) การประพ ติปฏิบัติที่ถูกต้องตามก หมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน  
  สถาบันด าเนินการอย่างไรในกรณีที่หลักสูตรและบริการ และการปฏิบัติการของสถาบัน               
มีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม สถาบันได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมที่มีต่อหลักสูตรและ
บริการ ตลอดจนการปฏิบัติการของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร สถาบันมีการด าเนินการเชิงรุก  
ในประเด็นข้อกังวลและผลกระทบดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้
กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล (*) สถาบันมีกระบวนการอะไรที่ต้องปฏิบัติตามและท าให้
ดีกว่าระเบียบ ก หมาย และการรับรองมาตรฐานตัววัดและเป้าประสงค์ของกระบวนการดังกล่าวคืออะไร (*) 
สถาบันมีกระบวนการตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญอะไรบ้าง ในการด าเนินการเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
หลักสูตรและบริการ และการปฏิบัติการของสถาบัน 



ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                                               13 
 

(2) พ ติกรรมที่มีจริยธรรม 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมและท าให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบันเป็นไป
อย่างมีจริยธรรมสถาบันใช้กระบวนการหลักและตัววัดหรือตัวบ่งชี้หลักอะไร ในการส่งเสริมและก ากับดูแล
ให้มีพ ติกรรมที่มีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างระบบธรรมาภิบาลและตลอดทั่วทั้งสถาบัน  รวมทั้งในการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และ คู่ความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก ากับดูแล และด าเนินการในกรณีท่ีมีการกระท าที่ขัดต่อจริยธรรม 
 
ค.  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ  

(1) ความผาสุกของสังคม   
  สถาบันค านึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการ
ปฏิบัติงานประจ าวันอย่างไร สถาบันมีส่วนช่วยให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีสภาวะที่ดี                    
ได้อย่างไร 

(2) การสนับสนุนชุมชน 
  สถาบันด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญอย่าง
จริงจัง  ชุมชนใดคือชุมชนที่ส าคัญของสถาบันและสถาบันมีวิธีการก าหนดชุมชนดังกล่าวอย่างไร และก าหนด
เรื่องที่สถาบันจะเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงเรื่องที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักของ
องค์การผู้น าระดับสูง ไดร้่วมกับบุคลากรในการพัฒนาชุมชนดังกล่าวอย่างไร 

 

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 64-81 

 

 

 หมายเหตุ 
 1.1 ควรน าเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ ด้าน
ตลาดในปัจจุบันของสถาบันไปใช้ประกอบในการจัดท ากลยุทธ์ (ข้อ 2.1) และการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
(หมวด 6) การรายงานผลลัพธ์ ควรรายงานทั้งด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล (หมวด 7.4) ตัวอย่างเช่น
ผลการปฏิบัติตามก ระเบียบข้อบังคับและก หมาย (รวมถึงผลการตรวจสอบด้านการเงินตามข้อบังคับ )             
การรับรองมาตรฐาน การลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากร การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint) หรือวิธีการอ่ืนๆ 
รวมถึงการปรับปรุงผลกระทบต่อสังคมโดยกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสถาบัน ควรรายงานเป็น
ผลลัพธ์ของหมวดการน าองค์การ (ข้อ 7.6) 
 1.2 สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ไม่ได้อยู่ในหัวข้อนี้ ควรกล่าวถึงในหมวด 5.1 และ 6.2 
 1.2ก(1)  เพ่ือความโปร่งใสของระบบธรรมาภิบาล ต้องมีกระบวนการควบคุมภายในของ
กระบวนการต่างๆ ในระบบธรรมาภิบาลด้วย 
 1.2ก(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าอาจใช้การประเมินโดยผู้ร่วมงาน การประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างเป็นทางการการประเมินโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอก รวมทั้งข้อมูล
ป้อนกลับและผลส ารวจทั้งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการที่ได้จากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 1.2ข(2) ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ของการประพฤติปฏิบัติที่มีจริยธรรมอาจใช้กรณีที่ท าผิด/ละเมิด
จริยธรรม กรณีที่ขัดต่อก ระเบียบ และการจัดการต่อกรณีเหล่านั้นผลการส ารวจการรับรู้ของบุคลากรเรื่อง
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จริยธรรมของสถาบัน การใช้สายด่วนจริยธรรม ผลลัพธ์ด้านการทบทวนและตรวจสอบด้านจริยธรรม ตัววัด
และตัวบ่งชี้อ่ืนๆ อาจรวมถึงความถูกต้องแม่นย าในการทดสอบ ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร    
การตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและในสัตว์ทดลอง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่ามีนโยบาย        
การฝึกอบรมบุคลากร มีระบบก ากับดูแลในด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องเหมาะสม 
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ การบริหารจัดการกองทุนและการคัดเลือกผู้ขายอย่างเหมาะสม 
 1.2ค เรื่องการช่วยเหลือสังคมและการสนับสนุนชุมชน อาจรวมถึงการที่สถาบันท าเพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อม (เช่น การให้ความร่วมมือเพ่ืออนุรักษ์สภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ) สร้างความ
เข้มแข็งให้งานบริการและการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น และการด าเนินการของสมาคมวิชาชีพต่างๆ   
 
ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมของหัวข้อนี้ได้ท่ี http://www.mua.go.th และ
http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm 
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2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (85 คะแนน)  
 ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ถามว่าสถาบันจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ              
การ น าไปปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์บังคับ และวัดผลความก้าวหน้าของสถาบันอย่างไร 
 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ : องค์การจัดท ากลยุทธ์อย่างไร (45 คะแนน) [กระบวนการ] 
 ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบัน ที่ให้ความส าคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์  และเสริมสร้าง
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงาน
ที่ส าคัญ ให้สรุประบบงานที่ส าคัญและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และเป้าประสงค์ที่เก่ียวข้อง 
 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 

(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์
มีอะไรบ้างและผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญมีใครบ้างสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกรอบเวลาของการวางแผน
ระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกรอบเวลาและท าให้กระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวพิจารณา                     
ถึงความจ าเป็นที่สถาบันต้องมีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการอย่างไร 

(2) นวัตกรรม 
  สถาบันมีวิธีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อนวัตกรรมอย่างไร สถาบันระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์
อย่างไร รวมทั้งตัดสินใจอย่างไรว่าโอกาสเชิงกลยุทธ์ใดจะเป็นความกล้าเสี่ยงด้วยป ญญาซึ่งสถาบันพร้อม   
จะน าไปด าเนินการต่อ โอกาสเชิงกลยุทธ์ของสถาบันประกอบด้วยอะไรบ้าง 

(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์  
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรที่จะจัดเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง             
น าสารสนเทศนั้นๆมาปรับใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ส าหรับประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้  

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ความเสี่ยงที่มีต่อความยั่งยืนของสถาบัน 
 จุดบอดท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และในเรื่องสารสนเทศ 
 ความสามารถของสถาบันที่จะน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของสถาบัน 
  ระบบงานที่ส าคัญมีอะไรบ้าง สถาบันตัดสินใจเรื่องระบบงานอย่างไร สถาบันตัดสินใจอย่างไร
ว่ากระบวนการหลักใดจะให้ผู้ส่งมอบจากภายนอกและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการจัดท าให้ลุล่วง       
การตัดสินใจดังกล่าวค านึงถึงสมรรถนะหลักของสถาบันและของผู้ที่อาจจะเข้ามาเป็นผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมืออย่างเป็นทางการของสถาบันอย่างไร สถาบันก าหนดสมรรถนะหลักในอนาคตอย่างไร 
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ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้างให้ระบุตารางเวลาที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์เหล่านั้นเป้าประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง สถาบัน
วางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงส าคัญอะไรบ้าง(หากมี)ในด้านหลักสูตรและบริการ ลูกค้าและตลาด ผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และการปฏิบัติการของสถาบัน 

(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 

 ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลัก           
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร 

 สร้างสมดุลเรื่องกรอบระยะเวลาทั้งสั้นและยาวอย่างไร 
 พิจารณาและสร้างสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญท้ังหมดอย่างไร 

 

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 64-81 

 

 

 หมายเหตุ 
 2.1 หัวข้อนี้เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์โดยรวมของสถาบันซึ่งอาจจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและ
บริการรวมทั้งกระบวนการการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน อย่างไรก็ดี สถาบันควรอธิบายถึง
กลยุทธ์การออกแบบหลักสูตรและบริการ รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน           
ในหัวข้อ 3.2 และ 6.1 ตามแต่จะเหมาะสม  
 2.1 การจัดท ากลยุทธ์ หมายถึง แนวทางของสถาบันที่จะเตรียมการส าหรับอนาคตในการจัดท า   
กลยุทธ์นั้น สถาบันอาจใช้รูปแบบต่าง ๆ ของการพยากรณ์ การคาดการณ์ทางเลือก สถานการณ์จ าลอง 
ความรู้ (ดูหัวข้อ 4.2 ก ส าหรับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน) การวิเคราะห์ หรือวิธีการอ่ืนที่ช่วยให้เห็นภาพ    
ในอนาคตเพ่ือการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร การจัดท ากลยุทธ์อาจให้ผู้ส่งมอบคู่ความร่วมมือที่เป็น
ทางการผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเข้ามามีส่วนร่วม 
 2.1 ค าว่า "กลยุทธ์" ควรตีความให้ครอบคลุมอย่างกว้างๆกลยุทธ์อาจมาจากหรือน าไปสู่สิ่งต่อไปนี้
เช่น การเพ่ิมหรือยกเลิกบางหลักสูตรและบางบริการบริการที่จัดขึ้นเพ่ือรองรับประชากรผู้เรียนที่เปลี่ยนไป
หรือบางกลุ่มเป็นพิเศษการผันทรัพยากร การปรับปรุงวิธีการสอน การใช้เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทดสอบหรือการน ามาตรฐานใหม่มาใช้ การให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้ เรียนกลุ่มใหม่ กลุ่มที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงและกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะ สมรรถนะหลักใหม่ขององค์การความท้าทายเชิงภูมิศาสตร์                  
เงินอุดหนุนและเงินบริจาค การจัดล าดับความส าคัญของการวิจัย การมีคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและ
พันธมิตรใหม่ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานทั้งคณาจารย์ บุคลากร และอาสาสมัครการมุ่งตอบสนอง
ต่อความต้องการใหม่ๆ ของชุมชนหรือสังคม กลยุทธ์อาจหมายถึงการมุ่งไปสู่การเป็นผู้ให้บริการที่มีต้นทุนต่ า
หรือเป็นผู้น าตลาดใหม ่และอาจหมายถึงการมุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือสาธารณะ 
 2.1ก(2) โอกาสเชิงกลยุทธ์เกิดจากการคิดนอกกรอบ การระดมสมอง การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
จากผลดีที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด จากกระบวนการงานวิจัยและนวัตกรรม จากการคาดการณ์อย่างฉีกแนวไป
จากสภาพปัจจุบัน และแนวทางอ่ืนๆที่ใช้ในการจินตนาการอนาคตที่แตกต่างออกไป บรรยากาศที่เปิดให้คิด
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อย่างเสรี โดยปราศจากการชี้น า จะช่วยท าให้เกิดความคิดใหม่ๆที่น าไปสู่โอกาสเชิงกลยุทธ์ การจะเลือกใช้
โอกาสเชิงกลยุทธ์ใดนั้น ต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การเงินและอ่ืนๆ เพ่ือตัดสินใจเลือกที่จะเสี่ยงด้วย
ปัญญา (ความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญา) 
 2.1ก(3) ข้อมูลและสารสนเทศอาจเกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง และโอกาสของผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียนจะประสบผลส าเร็จสมรรถนะหลัก
ขององค์การสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและความสามารถของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งและองค์การที่เทียบเคียงกันได้ การปฏิรูปการศึกษานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและด้านอ่ืนๆ 
ที่ส าคัญหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อหลักสูตรและบริการ และวิธีที่สถาบันด าเนินการ อัตราการ
สร้างนวัตกรรม ความต้องการด้านผู้ปฏิบัติงานและทรัพยากรอ่ืนๆ ความสามารถในการใช้ความหลากหลาย          
ให้เป็นประโยชน์โอกาสในการผันทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้กับหลักสูตรและบริการที่มีความส าคัญกว่าความเสี่ยง
และโอกาสในด้านการเงิน สังคม จริยธรรมก ระเบียบข้อบังคับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย และความ
เสี่ยงอ่ืนๆที่อาจเกิดข้ึนความสามารถของสถาบันในการป้องกันและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและอ่ืนๆ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือระดับโลก ความต้องการ
จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่ความร่วมมือและห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสถาบันแม่และปัจจัยอ่ืนๆ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 2.1ก(3) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบันควรค านึงถึงความสามารถในการระดมทรัพยากรและ
ความรู้ที่จ าเป็นเพื่อน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติรวมถึงความสามารถของสถาบันที่จะน าแผนส ารองมาใช้ ในกรณี
ที่สถานการณ์บังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงและต้องน าแผนใหม่หรือที่ปรับเปลี่ยนไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
 2.1ก(4) การตัดสินใจเรื่องระบบงานถือเป็นเรื่องเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะรวมถึงการปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักของสถาบัน การตัดสินใจเรื่องนี้ จะส่งผลต่อการ
ออกแบบและโครงสร้าง ขนาด แหล่งที่ตั้ง ความสามารถในการท าก าไร และความยั่งยืนของสถาบัน 
ตัวอย่างเช่น สถาบันอาจก าหนดระบบงานอย่างง่ายที่สุดเป็น 3 ด้าน คือ1) การให้บริการด้านการเรียน        
การสอน 2) การสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและ
บริการ และ 3) การสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงการตอบสนองที่รวดเร็วการจัดหลักสูตรและบริการ        
ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนเฉพาะราย/กลุ่ม คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ ขีดความสามารถและ
อัตราก าลัง การร่วมทุนเฉพาะด้าน นวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาด      
การได้รับการรับรองในระบบคุณภาพหรือระบบสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO การลงมือปฏิบัติหรือแสดงถึง
ภาวะผู้น าด้านความรับผิดชอบต่อสังคมการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนโดยการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ การยกระดับคุณภาพของหลักสูตรและบริการ  ค าตอบเหล่านี้ควรจะเน้น
ความได้เปรียบและโอกาสที่ส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จของสถาบันที่มีอยู่ และเสริมสร้างให้ผลการด าเนินการ
โดยรวมของสถาบันดีขึ้น 

ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมหมวดและหัวข้อนี้ได้ที่หน้า... 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : องค์การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร (40คะแนน) 
[กระบวนการ] 
 ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปส ่แผนปฏิบัติการให้สรุปแผนปฏิบัติการ แสดง
วิธีการน าไปส ่การปฏิบัติและตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของความก้าวหน้า รวมทั้งคาดการณ์ผลการด าเนินการ
ในอนาคตของสถาบัน เปรียบเทียบตัววัดหรือตัวบ่งชี้กับค ่เทียบที่ส าคัญ 
 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก.  การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 

 (1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
  สถาบันจัดท าแผนปฏิบัติการอย่างไร แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญของ
สถาบันมีอะไรบ้างและสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างไร 

 (2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรที่จะน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติให้ทั่วทั้งสถาบันทั้งในส่วนของ
บุคลากร ผู้ส่งมอบที่ส าคัญ  และคู่ความร่วมมือที่ส าคัญทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  (*) เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญตาม                      
แผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน 

 (3) การจัดสรรทรัพยากร  
  สถาบันท าอย่างไรให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ มีพร้อมใช้ในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและบรรลุพันธะหน้าที่ในปัจจุบัน สถาบันท าอย่างไรในการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ สถาบันจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและความ
เสี่ยงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าฐานะการเงินยังมั่นคง 

(4) แผนด้านบุคลากร 
  แผนด้านบุคลากรที่ส าคัญที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง แผนดังกล่าวได้เน้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากรและการเปลี่ยนแปลง  
ที่อาจเกิดข้ึนต่อความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลังอย่างไร 

 (5) ตัววัดผลการด าเนินการ 
  ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพ่ือท าให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมสร้างให้สถาบัน
ทั้งหมดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
 (6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
   สถาบันมีวิธีจัดท าและน าแผนใหม่หรือแผนที่เปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วอย่างไร              
ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
 
ข.  การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
 ตามตัววัดหรือตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ระบุไว้ในข้อ 2.2ก(5) นั้น การคาดการณ์               
ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของสถาบันมีอะไรบ้าง ผลการ
ด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของสถาบันเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของ
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คู่แข่ง หรือสถาบันที่เปรียบเทียบกันได้และกับระดับเทียบเคียงที่ส าคัญ (*) สถาบันท าอย่างไรหากมีความ
แตกต่างระหว่างผลการด าเนินการปัจจุบันหรือที่คาดการณ์ไว้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือองค์การ              
ที่เทียบเคียงกันได้  

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 64-81 

 
 หมายเหตุ 
 2.2 การจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรวมทั้งการน าไปสู่การปฏิบัติมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
กับหัวข้ออ่ืนๆ ในเกณฑ์ตัวอย่างการเชื่อมโยงที่ส าคัญมีดังนี้ 

 หัวข้อ 1.1 การด าเนินการของผู้น าระดับสูงในการก าหนดและสื่อสารทิศทางของสถาบัน 
 หมวด 3 การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและตลาดเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ           

การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรวมทั้งการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 หมวด 4 การวัดวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนความจ าเป็นด้าน

สารสนเทศที่ส าคัญสนับสนุนการจัดท ากลยุทธ์เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการวัดผลการด าเนินการ
และใช้ติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

 หมวด 5 เพ่ือให้บรรลุความต้องการของสถาบันด้านขีดความสามารถของบุคลากรและ
อัตราก าลัง ด้านการระบุความต้องการและออกแบบระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร 
และเพ่ือการปรับเปลี่ยนด้านบุคลากรตามแผนปฏิบัติการ 

 หมวด 6 เพ่ือการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานซึ่งเป็นผลมาจากแผนปฏิบัติการ 
 หัวข้อ 7.1 การบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถาบัน 

 2.2ข ตัววัดและตัวชี้วัดของผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ เป็นผลมาจาก
นวัตกรรมส าคัญที่อาจเกิดขึ้นกับหลักสูตร บริการและเทคโนโลยี  การผันทรัพยากรการเข้าสู่ตลาดและการ
เปลี่ยนตลาด การปรับปรุงการบริหารจัดการและงานสนับสนุนอ่ืนๆ การปรับปรุงระบบความปลอดภัย 
ระเบียบและข้อบังคับหรือก หมายใหม่ๆ 
 
ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมของหัวข้อนี้ได้ทีห่น้า... 
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3. การมุ่งเน้นลูกค้า (85 คะแนน) 
 ในหมวดของการมุ่งเน้นลูกค้านี้ถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
เพ่ือความส าเร็จด้านตลาดในระยะยาว รวมทั้งวิธีการที่สถาบันรับฟังเสียงของลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และใช้สารสนเทศดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
 
3.1 เสียงของลูกค้า : องค์การวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น (40 คะแนน) [กระบวนการ] 
 ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟังผ ้เรียนและล กค้ากลุ่ม อ่ืน และการได้มา ึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ และความผ กพันเหล่านั้น 
 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก.  การรับฟ งผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

(1) การรับฟ งผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ วิธีการรับฟังดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่มผู้เรียน 
กลุ่มลูกค้าอ่ืนๆ และ ส่วนตลาด  และใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้งานบนเวบ (Web-based 
technologies) ในการรับฟังอย่างไร (*) รวมถึงวิธีการที่แตกต่างออกไปในแต่ละช่วงเวลาของการสานสัมพันธ์
กับสถาบัน สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการติดตามคุณภาพของหลักสูตรและบริการ รวมถึงคุณภาพของ      
การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการให้บริการเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่ทันท่วงทีและสามารถ
น าไปปฏิบัติได ้

(2) การรับฟ งผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในอนาคต 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนในอดีต อนาคตและของคู่แข่ง 
เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่น าไปปฏิบัติได้และเป็นข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ การสนับสนุน
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการให้บริการ  (*) 
 
ข.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

(1) ความพึงพอใจและความผูกพัน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืนวิธีการเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรส าหรับแต่ละกลุ่มผู้เรียนกลุ่มลูกค้าอ่ืนและส่วนตลาด 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้มั่นใจได้ว่าการวัดผลดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้ เพ่ือตอบสนอง
ให้เกินความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและเพ่ือรักษาความผูกพันกับกลุ่มดังกล่าวในระยะยาว  

(2) ความพึงพอใจเม่ือเทียบกับคู่แข่ง 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆซึ่งให้บริการในลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือ
เปรียบเทียบกับค่าเทียบเคียงในภาคการศึกษา  (*) 
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(3) ความไม่พึงพอใจ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และมี
วิธีการอย่างไรที่ท าให้มั่นใจได้ว่า การวัดผลดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและท าได้ดีกว่าความคาดหวังในอนาคตของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 64-81 

 

 

 หมายเหตุ  
 3.1 ค าว่า “เสียงของลูกค้า” หมายถึง กระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน กระบวนการเหล่านี้ควรจะเป็นเชิงรุกและมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ความต้องการ 
ความคาดหวัง และความปรารถนา (ทั้งที่ระบุอย่างชัดเจน ไม่ได้ระบุและที่คาดการณ์ไว้)  ของผู้เรียนและ
ลูกค้าอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ความผูกพันของลูกค้า การรับฟัง “เสียงของลูกค้า” อาจรวมถึงการ
รวบรวมและบูรณาการข้อมูลชนิดต่างๆ ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น ข้อมูลจากการส ารวจ  ข้อมูลจาก
การสนทนากลุ่ม ข้อคิดเห็นจากบล็อกและข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลด้านการตลาด และข้อร้องเรียน
ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา และสร้างความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนกับสถาบัน 
 3.1ก(1) สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีที่ใช้งานบนเว็บ (Web-based technologies) เป็นช่องทาง
ที่นิยมใช้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีต่อทุกๆ เรื่องที่
สถาบันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย การใช้สื่อสังคมออนไลน์อาจรวมถึงการติดตามข้อคิดเห็นต่างๆ บนบล็อกของ
สถาบัน และสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะต่างๆ เช่น วิกิพีเดีย เวทีแลกเปลี่ยนออนไลน์ และ บล็อกอ่ืน ๆ 
 3.1ก(1) วิธีการรับฟังควรครอบคลุมทุกช่วงเวลาที่สถาบันเกี่ยวข้องกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน     
ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวอาจรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ การรักษาความสัมพันธ์ และกลยุทธ์ในการติดตามผล (*) 
 3.1ข สถาบันอาจเลือกใช้ทุกวิธีการหรือใช้เฉพาะบางวิธีการในการประเมินความพึงพอใจและความ
ไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนดังต่อไปนี้  การส ารวจข้อมูลป้อนกลับทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการอัตราการลาออกกลางคันและการขาดเรียนข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งของผู้เรียน ข้อร้องเรียนและ
อัตราการแนะน าต่อโดยผู้เรียน สถาบันอาจรวบรวมสารสนเทศเหล่านี้ได้จากเว็บจากการติดต่อโดยตรง      
หรือจากกลุ่มบุคคลที่สามหรือทางไปรษณีย์การประเมินความไม่ พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน        
ควรพิจารณามากกว่าเพียงแค่เป็นการดูคะแนนความพึงพอใจที่ได้น้อย  ควรประเมินความไม่พึงพอใจ              
แยกต่างหากเพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุรากเหง้าของความไม่พึงพอใจและให้สามารถท าการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
เพ่ือหลีกเลี่ยงความไม่พึงพอใจในอนาคต 
 3.1ข(2) การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในเชิงเปรียบเทียบอาจได้จากการ
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง สถาบันอ่ืน ๆ ที่มีหลักสูตรหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่ได้อยู่ในตลาดเดียวกัน หรือ
ข้อมูลจากวงการศึกษา (education industry) หรือองค์การอ่ืนๆ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบดังกล่าวอาจรวมถึง
การค้นหาสาเหตุว่าท าไมผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนจึงเลือกสถาบันคู่แข่ง 
 
ดูค าอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า 
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า: องค์การมีวิธีการอย่างไรในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเพื่อสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์กับกลุ่มดังกล่าว                         
(45 คะแนน) [กระบวนการ] 
 ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันก าหนดหลักส ตรและบริการ และช่องทางการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
ผ ้เรียนและล กค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผ ้เรียนและล กค้ากลุ่มอ่ืน 
 
ให้สถาบันตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 

(1) หลักสูตรและบริการ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการจากผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและตลาดสถาบันมีวิธีการอย่างไรที่จะก าหนดและปรับหลักสูตรและบริการ เพ่ือให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการและท าให้ดีกว่าความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอ่ืน และส่วนตลาด (ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ)เพ่ือดึงดูดผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆและสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์
กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในปัจจุบัน(*) 

(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนสามารถสืบค้นสารสนเทศและ
ขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน รวมทั้งสามารถใช้บริการและให้ข้อป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรบริการและการ
สนับสนุนที่สถาบันมีให้กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน สถาบันมีวิธีการหลักอะไรในการสนับสนุนผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมทั้งกลไกหลักในการสื่อสาร วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มผู้เรียน 
กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการที่จะก าหนดความต้องการหลักในการสนับสนุน
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  และท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการสนับสนุนตามความต้องการดังกล่าวได้มีการ
ถ่ายทอดไปสู่ทุกคนและทุกกระบวนการที่เก่ียวข้องเพ่ือปฏิบัติ 

(3) การจ าแนกกลุ่ม/ประเภทของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและตลาด รวมถึง
หลักสูตรและบริการเพ่ือก าหนดกลุ่ม/ประเภทของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนรวมถึงส่วนตลาดทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ในการจ าแนกนี้ สถาบันได้ค านึงถึงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนของสถาบันคู่แข่งรวมทั้งผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและตลาดที่จะมีในอนาคตอย่างไร สถาบันก าหนดอย่างไรว่ากลุ่มผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอ่ืนและ          
ส่วนตลาดส่วนใด ที่จะให้ความส าคัญและชักจูงให้มาศึกษาที่สถาบันมากข้ึน 

 
ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

(1) การจัดการความสัมพันธ์ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประชาสัมพันธ์ สร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและ       
กลุ่มลูกค้าอ่ืนเพ่ือ 

 ให้ได้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและสร้างส่วนแบ่งตลาด 
 รักษาผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนไว้  และสนองความต้องการและท าให้ดีกว่าความคาดหวัง

ในแต่ละช่วงที่มีการสานสัมพันธ์กับสถาบัน และ 
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 เพ่ิมความผูกพันกับสถาบัน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมความ
ผูกพันและความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

(2) การจัดการข้อร้องเรียน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  และ
ท าให้มั่นใจได้ว่าจะแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นอย่างมีประสิทธิผล และทันท่วงทีและท าให้ความเชื่อมั่นของผู้เรียน
และกลุ่มลูกค้าอ่ืนกลับคืนมา รวมทั้งสร้างเสริมความพึงพอใจและความผูกพัน 
 

ค าศัพท์ทีส่ าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 66 

 

 

 หมายเหตุ 
 3.2 “ความผูกพันของลูกค้า” หมายถึง การที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ลงทุนลงแรง และศรัทธาที่มี
ต่อสถาบัน หลักสูตรและบริการความผูกพัน อาจแสดงออกในรูปแบบของการคงอยู่ ความจงรักภักดี                 
ความเพียรพยายามของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่จะมาศึกษาและรับบริการ รวมถึงความเต็มใจที่จะอุทิศตน
สนับสนุนและแนะน าหลักสูตรและบริการของสถาบันให้กับผู้อื่น 
 3.2ก “หลักสูตรและบริการ” คือกิจกรรมต่างๆที่สถาบันน าเสนอเพ่ือดึงให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้  
หรือเพ่ือศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านวิชาการ ในการก าหนดหลักสูตรและบริการนั้น สถาบันควรพิจารณา
คุณลักษณะส าคัญทั้งหมดและผลที่ได้จากหลักสูตรและบริการ ในแต่ละช่วงเวลาที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
อยู่กับสถาบัน จุดเน้นควรอยู่ที่คุณสมบัติที่มีผลต่อความชอบและความภักดีของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติที่ท าให้หลักสูตรและบริการของสถาบันแตกต่างจากคู่แข่งหรือสถาบันอ่ืนๆอย่างชัดเจน
คุณสมบัติดังกล่าวอาจรวมถึง จุดเน้นของหลักสูตรการจัดหางานให้ผู้เรียนหลังจากที่ส าเร็จตามเป้าหมาย          
ของการศึกษาหรือวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมองค์ประกอบของผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมนอกหลักสูตร              
หรือค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังอาจต้องค านึงถึงวิธีการในการติดต่อระหว่างกัน รวมถึง
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น การรักษาความลับและความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน                 
ควรรายงานผลลัพธ์ของผลการด าเนินการที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของหลักสูตรและบริการไว้ในหัวข้อ 7.1             
ส่วนประเด็นต่างๆที่เก่ียวข้องกับมุมมองและพฤติกรรม (ผลสัมฤทธิ์) ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนควรรายงาน
ไว้ในหัวข้อ 7.2 
 3.2ก(2) เป้าหมายของการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนคือ เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และเพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้หลักสูตรและใช้บริการของสถาบัน 
 3.2ข การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอาจจะรวมถึงการพัฒนาความเป็นคู่ความ
ร่วมมือหรือการเป็นพันธมิตรกัน 

 
ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมของหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า.. 
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4. การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ (90 คะแนน) 
 หมวดการวัด  การวิเคราะห์และการจัดการความรู้นี้ ถามว่าสถาบันเลือก รวบรวม วิเคราะห์ 
จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไรมีการเรียนรู้และบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร หมวดนี้ยังถามว่าสถาบันได้น าผลการทบทวนดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการอย่างไร 
 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ : องค์การมีวิธีการอย่างไร
ในการวัด วิเคราะห์ และเพื่อน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ (45 คะแนน) 
[กระบวนการ] 
 ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการด าเนินการ           
โดยการใช้ข้อม ลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของสถาบันร วมทั้งใช้ประโยชน์อย่างไร           
จากข้อม ลเทียบเคียงและข้อม ลล กค้าเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก.  การวัดผลการด าเนินการ 

(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับให้มีความสอดคล้อง และบูรณาการข้อมูล
และสารสนเทศ เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าวัน และผลการด าเนินการโดยรวมของสถาบัน ซึ่งรวมถึง
ความก้าวหน้าของการบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการ สถาบันมีตัววัดผล               
การด าเนินการทีส่ าคัญอะไรบ้าง รวมทั้งตัววัดด้านการเงินและงบประมาณที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ได้มีการติดตามตัววัดเหล่านี้บ่อยเพียงใด สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้            
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
  สถาบันมีวิธีการเลือกและท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ   
ที่ส าคัญ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ และการสร้างนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิผล 

(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  องค์การมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากเสียง
ของลูกค้าและตลาด (รวมถึงการรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียน)เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มากขึ้นและ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้สถาบันใช้
ประโยชน์อย่างไรจากข้อมูล และสารสนเทศท่ีรวมรวมจากสื่อสังคมออนไลน์(*) 

(4) ความคล่องตัวของการวัด  
  สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการวัดผลการด าเนินการของสถาบันสามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด 
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ข.  การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
 สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน และใช้
ประโยชน์จากตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญสถาบันใช้วิธีวิเคราะห์อะไรบ้างเพ่ือสนับสนุนการทบทวน
เหล่านี้ และเพ่ือท าให้มั่นใจว่าการสรุปผลนั้นใช้ได้ สถาบันและผู้น าระดับสูงของสถาบันใช้การทบทวนเหล่านี้
อย่างไรเพ่ือประเมินความส าเร็จของสถาบันผลการด าเนินการในเชิงแข่งขัน ความมั่นคงทางการเงิน และ
ความก้าวหน้าของการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการรวมทั้งวิธีการที่ผู้บริหาร
ระดับสูงใช้ผลทบทวนมาประเมินความสามารถของสถาบันที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลง
ความต้องการของสถาบันและความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบัน
ด าเนินการอย่างไรต่อการทบทวนผลการด าเนินการของสถาบันและความก้าวหน้าของการบรรลุผล                
ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการ (*) 
 
ค.การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการค้นหาว่าหน่วยงานใดหรือกระบวนการใดมีผลการด าเนินการ            
ที่โดดเด่นและเฟ้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(2) ผลการด าเนินการในอนาคต 
  สถาบันใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (หัวข้อ 4.1ข) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูล 
เชิงแข่งขันที่ส าคัญมาใช้ในการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตอย่างไร สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
ปรับผลต่างที่เกิดข้ึนจากการคาดการณ์ดังกล่าว กับท่ีคาดการณ์ไว้ในแผนปฏิบัติการ 

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (หัวข้อ 4.1 ข) ไปใช้
จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม สถาบันมีวิธีการ
อย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องท่ีจัดล าดับความส าคัญและโอกาสสร้างนวัตกรรมดังกล่าวไปสู่คณาจารย์ บุคลากร
กลุ่มและฝ่ายงานอ่ืนๆทั่วทั้งสถาบัน สถาบันถ่ายทอดเรื่องดังกล่าวอย่างไรสู่สถาบันอ่ืนที่ส่งผู้เรียนเข้ามาศึกษา
หรือรับผู้เรียนของสถาบันเข้าศึกษาต่อรวมทั้งถ่ายทอดเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญและโอกาสสร้างนวัตกรรม
ดังกล่าวไปสู่ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการ
ที่สนับสนุนไปในแนวทางเดียวกันกับสถาบัน (*) 

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 66 

 

 

หมายเหตุ 
 4.1 ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินการระดับองค์การ ควรน าไปรายงานใน
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในหมวด 2 
 4.1 ควรรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในหัวข้อ7.1–7.5 
 4.1ก ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากการวัดผลการด าเนินการ ควรน ามาใช้ในการตัดสินใจ                  
บนพ้ืนฐานของข้อมูลจริง เพ่ือก าหนดและปรับให้สอดคล้องกันระหว่างทิศทางและการใช้ทรัพยากรต่างๆ                
ทั้งในระดับกระบวนการหลักภาควิชา และระดับสถาบัน 
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 4.1ก(2) ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบได้จากกระบวนการเทียบเคียงและการค้นหาข้อมูล
เปรียบเทียบเชิงแข่งขัน ค าว่า “กระบวนการเทียบเคียง”หมายถึง การเฟ้นหากระบวนการและผลลัพธ์              
ซึ่งแสดงถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและผลการด าเนินการในกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน ทั้งภายในและภายนอก           
วงการศึกษา ข้อมูลเปรียบเทียบเชิงแข่งขันเป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินการระหว่างสถาบันกับคู่แข่ง
และสถาบันอ่ืนๆ ที่มีหลักสูตรและบริการที่คล้ายคลึงกันโดยแหล่งข้อมูลอาจมาจากสื่อสังคมออนไลน์หรือ
เว็บไซต์  
 4.1ข การทบทวนผลการด าเนินการระดับสถาบันควรใช้ผลจากการวัดผลการด าเนินการ                     
ในภาพรวมควบคู่กับตัววัดผลการด าเนินการทั้งหลายที่รายงานอยู่ในหัวข้อต่างๆ ภายใต้เ กณฑ์ EdPEx               
โดยตอบโจทย์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2.1 และ 2.2 
ผลการทบทวนดังกล่าวอาจได้มาจากผลการตรวจประเมินภายในหรือภายนอกตามเกณฑ์ EdPEx 
 4.1ข การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ รวมถึงการตรวจสอบแนวโน้ม การคาดการณ์การเติบโตของ
องค์การ การเติบโตของภาคการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการเปรียบเทียบ และพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆข้างต้นการวิเคราะห์ดังกล่าวควรสนับสนุน
การทบทวนผลการด าเนินการช่วยให้ทราบถึงต้นเหตุของปัญหา และช่วยจัดล าดับความส าคัญของการใช้
ทรัพยากร ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์จึงใช้ข้อมูลทุกประเภท อาทิเช่น การเรียนรู้ของผู้เรียน ข้อมูลของผู้เรียน
และลูกค้าอ่ืน งบประมาณ การเงินและตลาด การปฏิบัติงาน และข้อมูลเชิงแข่งขัน/เปรียบเทียบ 
 

ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมของหัวข้อนี้ได้ที่หน้า.. 
 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  : สถาบันมีวิธีการอย่างไร               
ในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(45 คะแนน) [กระบวนการ] 
 ให้อธิบายถึงวิธีการจัดการและเพ่ิมพ นสินทรัพย์ทางความร ้และวิธีการเรียนร ้ของสถาบัน รวมทั้ง
วิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าคุณ าพและความพร้อมของข้อม ลสารสนเทศ   อฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ตอบสนองต่อ
ความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผ ้ส่งมอบ ค ่ความร่วมมืออย่างเป นทางการและไม่เป นทางการ ผ ้เรียน
และล กค้ากลุ่มอ่ืน 
 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

ก. ความรู้ขององค์การ 
(1) การจัดการความรู้   

  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ 
 รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
 ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ระหว่างสถาบันกับผู้ เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนผู้ส่งมอบ  

คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 แบ่งปันและน าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ 
 รวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ใน การสร้างนวัตกรรมและ    

ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
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(2) การเรียนรู้ระดับองค์การ  
  สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากรอย่างไร เพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงานของ
สถาบัน 
 
ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) คุณสมบัติของข้อมูลและสารสนเทศ 
  สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรเพ่ือท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ มีความแม่นย าถูกต้อง
และเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ 
 (2) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มีข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นในรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับ
บุคลากรผู้ส่งมอบคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งลูกค้ากลุ่มอ่ืน (*) 
 (3) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือได้ปลอดภัย
และใช้งานง่าย 
  (4) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน  
  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองอย่าง มีประสิทธิผลต่อผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนรวมทั้งต่อความต้องการของสถาบัน 

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 66 

 

 

หมายเหตุ 
 4.2ข(2) การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ  อาจท าได้โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอ่ืนๆ 
 
ดูค าอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า.. 
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5.การมุ่งเน้นบุคลากร (85 คะแนน) 
 หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร  ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการ                    
ด้านขีดความสามารถ และอัตราก าลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานเพ่ือน าไปสู่ผลการ
ด าเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยังถามถึงวิธีการที่สถาบันผูกใจ จัดการ และพัฒนาบุคลากรเพ่ือน าศักยภาพของ
พวกเขามาใช้อย่างเต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวม
ของสถาบัน  
 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment) : สถาบันมีวิธีการอย่างไรใน
การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีประสิทธิผลและสนับสนุนบุคลากร (40 คะแนน) 
[กระบวนการ] 
 ให้อธิบายว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพ่ือให้งาน
บรรลุผลส าเร็จ ให้อธิบายว่าสถาบันด าเนินการอย่างไร เพ่ือรักษาบรรยากาศในการท างานให้เกื้อหนุน และมี
ความมั่นคงต่อการท างาน 
 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก.  ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
 (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ การรับรองคุณสมบัติ และระดับก าลังคนที่มีอยู่  
 (2) บุคลากรใหม่  
  สถาบันมีวิธีอย่างไร ในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ สถาบันมั่นใจได้
อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของ
ชุมชนที่สถาบันจ้างและผู้เรียนอาศัยอยู่ 
 (3) การท างานให้บรรลุผล 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการบริหารและจัดโครงสร้างของบุคลากรเพ่ือ 

 ท าให้งานของสถาบันประสบความส าเร็จ  
 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่ 
 ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ให้มผีลการด าเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย  

 (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  
  สถาบันมีวิ ธีการอย่ างไรในการ เตรียมบุคลากร ให้พร้อมรับต่อความต้องการด้าน                   
ขีดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป ความต้องการเหล่านี้ รวมถึง อัตราก าลังของบุคลากร              
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาอย่างไร สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการบริหารบุคลากร ความต้องการ
บุคลากร และความต้องการของสถาบัน เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลด
จ านวนของบุคลากร และเพ่ือลดผลกระทบหากเกิดกรณีดังกล่าวถ้ามีความจ าเป็น สถาบันเตรียมการและ
จัดการต่อช่วงที่มีการเพ่ิมของบุคลากรอย่างไร 
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ข.  บรรยากาศการท างาน  
 (1) สภาพแวดล้อมของการท างาน 
  สถาบันด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ  ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน เพ่ือการท า
ให้มั่นใจและการปรับปรุงสถานที่ท างานให้มีสุขอนามัย และความปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าที่
ท างานของบุคลากร ในสภาพแวดล้อมการท างานที่แตกต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวรวมทั้ง ตัววัดและเป้าประสงค์
มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร 

 (2) สิทธิประโยชน์และนโยบายส าหรับบุคลากร 
  สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร  ซึ่งได้ออกแบบ
ให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่หลากหลายและตามความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของ
บุคลากรอย่างไรบุคลากรของสถาบันได้รับสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 66 

 

 

หมายเหตุ 
 5.1 “บุคลากร” หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ บุคลากรประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  บุคลากรที่ท างานไม่เต็มเวลา รวมถึง คณาจารย์และ
บุคลากรที่ว่าจ้างตามสัญญาของสถาบัน บุคลากรรวมถึง หัวหน้าทีม (Team Leader) หัวหน้างาน 
(Supervisor) และผู้บริหารทุกระดับ ส่วนผู้ปฏิบัติงานที่ควบคุมโดยคู่สัญญาควรอธิบายในหมวด 2 และ 6 
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการวางระบบงานและกระบวนการท างานภายในของสถาบัน ส าหรับ
สถาบันที่ต้องใช้อาสาสมัคร ค าว่า บุคลากรครอบคลุมถึงอาสาสมัครเหล่านี้ด้วย  
 5.1 ก “ขีดความสามารถ” หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการตามกระบวนการท างานของ
สถาบัน โดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร ขีดความสามารถ อาจรวมถึง 
ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน การสร้างนวัตกรรมและการ
ปรับเปลี่ยนสู่เทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาหลักสูตรและบริการ และกระบวนการท างาน รวมทั้งเพ่ือให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสถาบัน ตลาด และข้อบังคับตามก หมาย  
   “อัตราก าลัง”หมายถึง ความสามารถของสถาบันที่จะท าให้มั่นใจว่า มีจ านวนผู้ปฏิบัติงาน
ที่พอเพียงในด าเนินการตามกระบวนการท างาน และประสบความส าเร็จในการจัดหลักสูตร และบริการ ให้แก่
ผู้เรียน รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองตามความต้องการก าลังคนตามช่วงเวลาหรือตามความจ าเป็น                   
ที่แปรเปลี่ยนไป  
 5.1ก การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังของสถาบัน ควรค านึงถึง
ความต้องการทั้งปัจจุบันและอนาคต ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ระบุไว้ในหมวด 2 
 5.1ก(2) ข้อก าหนดนี้ น ามาใช้เฉพาะกับบุคลากรใหม่ การรักษาบุคลากรที่มีอยู่แล้วจะน าไป
พิจารณาในหัวข้อ 5.2 การผูกใจบุคลากร  
 5.1ก(4) การเตรียมความพร้อมของบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลัง อาจรวมถึง การฝึกอบรม การศึกษา การสื่อสารบ่อยครั้ง การพิจารณาถึงการจ้างงาน และโอกาส
ในการได้งานท าของบุคลากร การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ และการส่งต่อไปท างานในองค์การอ่ืน ตลอดจน      
การบริการอ่ืนๆ 
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 5.1ข(1) ความสะดวกในการเข้าถึงที่ท างานท าให้เพ่ิมผลิตภาพได้เต็มที่ โดยการขจัดอุปสรรค              
ต่อการท างานเต็มศักยภาพของบุคลากรที่เป็นผู้พิการ ซึ่งต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยี การจัดการเชิงกายภาพและ
ทัศนคติที่เปิดกว้าง เพ่ือให้เป็นสถานที่ท างานที่เอ้ืออ านวยอย่างเต็มที่  
 
ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมของหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า.. 
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
สร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้บรรลุความส าเร็จทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล 
(45 คะแนน) [กระบวนการ] 
 ให้อธิบายว่าสถาบันพัฒนาบุคลากร ผ ้บริหาร และผ ้น าอย่างไรเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่โดด
เด่น รวมถึงวิธีการที่สถาบันท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม   
 
ให้สถาบันตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
ก. ผลการปฏิบัติการของบุคลากร 

(1) องค์ประกอบของความผูกพัน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร วิธีการก าหนดองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร  

(2) วัฒนธรรมองค์การ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะเปิดให้มีการสื่อสาร      
มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่า
วัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร 

(3) การจัดการผลการด าเนินการ 
  ระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรสนับสนุนท าให้มีผลการด าเนินการที่โดดเด่น
และสร้างความผูกพันกับบุคลากรได้อย่างไร ระบบการจัดการผลการด าเนินงานได้พิจารณาถึงการบริหาร
ค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการให้สิ่งจูงใจต่อบุคลากรอย่า งไร ระบบการจัดการ
ดังกล่าวผลักดันให้กล้าเสี่ยงด้วยป ญญาเพ่ือท าให้เกิดนวัตกรรมผลักดันให้มุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และ
การเรียนรู้ของผู้เรียนยิ่งขึ้น รวมถึงผลักดันให้บรรลุแผนปฏิบัติการของสถาบันอย่างไร 

  
ข.  การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
 (1) การประเมินความผูกพัน  
  สถาบันมีวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
และมีตัววัดอะไรบ้างที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการและตัววัด
เหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ส าหรับแต่ละกลุ่มและส่วนของบุคลากร มีการใช้ตัวบ่งชี้อ่ืนๆ เช่น การคง
อยู่ การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบุคลากรเพ่ือตรวจประเมินและปรับปรุงความ
ผูกพันของบุคลากรอย่างไร 
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 (2) ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของสถาบัน  
  มีการน าผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในหมวดที่ 7 อย่างไร 
เพ่ือระบุโอกาสในการปรับปรุง ทั้งด้านการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผลลัพธ์ของสถาบัน 
 
ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า  
 (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
  ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของสถาบันสนับสนุนความต้องการของสถาบัน และการพัฒนา
ที่เป็นความต้องการของบุคลากรแต่ละคน  ผู้บริหาร และผู้น าของสถาบันอย่างไร ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็น
ต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้าง 

 การให้ความส าคัญต่อสมรรถนะหลักความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุแผนปฏิบัติ
การทั้งระยะสั้นและระยะยาวของสถาบัน 

 สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการและการสร้างนวัตกรรมของสถาบัน  
 สนับสนุนจริยธรรมและการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 ท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ และ 
 ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้น าความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการท างาน 

 (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และ
การพัฒนาของสถาบัน 
 (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานส าหรับบุคลากรทั่วทั้ง
สถาบันอย่างมีประสิทธิผล สถาบันมีวิธีการเพ่ือให้บรรลุการวางแผนการสืบทอดที่มีประสิทธิผลส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารและผู้น าอย่างไร  
 

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 66 

 

 

 หมายเหตุ 
 5.2 “องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากร” หมายถึง แรงขับเคลื่อนที่ท าให้บุคลากรมี
ความมุ่งม่ัน ทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา เพ่ือให้งานส าเร็จ บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
 5.2ก(2), 5.2ก(3) ในการท าความเข้าใจและสร้างความผูกพันกับบุคลากรกุญแจส าคัญ คือ      
ต้องเข้าใจลักษณะของสภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น ซึ่งบุคลากรจะท างานอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และต่อความส าเร็จของสถาบัน 
คุณลักษณะเหล่านี้ ได้อธิบายไว้โดยละเอียดในค าจ ากัดความของการท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่โดดเด่น
ในหน้า ..72... 
 5.2ก(3) ระบบค่าตอบแทน การยกย่องชมเชยการให้รางวัลและสิ่งจูงใจ หมายรวมถึง การเลื่อน
ต าแหน่งและโบนัส ที่อิงกับผลการด าเนินการ ทักษะที่เพ่ิมขึ้นและปัจจัยอ่ืนๆ ระบบค่าตอบแทน การยกย่อง
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ชมเชย อาจเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นรายบุคคลและเป็นทีมงาน            
ในสถาบันการศึกษาบางแห่ง ระบบค่าตอบแทนอาจถูกก าหนดโดยก หมาย หรือข้อบังคับ ดังนั้นรางวัลและ
การยกย่องชมเชยต้องใช้ทางเลือกอ่ืนด้วย  
 5.2ข(2) การระบุถึงโอกาสในการปรับปรุง อาจวิเคราะห์จากผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรตามที่
รายงานในหัวข้อ 7.3 และอาจรวมถึงโอกาสในการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบที่มีต่อผลลัพธ์ที่รายงานไว้ในหัวข้ออ่ืนๆ ของหมวด 7  
 5.2ค ในการตอบค าถามควรครอบคลุมถึงวิธีการที่สถาบันอาจมีกรณีเฉพาะที่ต้องน ามาพิจารณา    
ในเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรที่เกิดจากสถาบัน ในการตอบ
ค าถามควรพิจารณาความครอบคลุมของโอกาสที่จะพัฒนาบุคลากรที่สถาบันสามารถจัดหาให้ รวมถึง 
การศึกษา การฝึกอบรม การเป็นพ่ีเลี้ยง การให้ค าปรึกษา และประสบการณ์ที่ได้จากการท างาน  
 
ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมของหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า.. 
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6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน) 
 ในหมวดการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการนี้ ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และ
ปรับปรุงหลักสูตรและบริการ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งถามว่ามีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จและยั่งยืน 
 
6.1 กระบวนการท างาน  : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและ
บริการและกระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างไร (45คะแนน) [กระบวนการ] 
 ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการท างานส าคัญเพ่ือส่ง
มอบหลักส ตรและบริการที่มีคุณค่าส าหรับผ ้เรียนและล กค้ากลุ่มอื่น และ ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จและ
มีความยั่งยืน สรุปกระบวนการท างานที่ส าคัญของสถาบัน 
 
ให้สถาบันตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
ก.  การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ  

(1) แนวคิดการออกแบบ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบหลักสูตรและบริการ และกระบวนการท างาน            
เพ่ือตอบข้อก าหนดส าคัญทุกข้อ สถาบันได้น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้ขององค์การ ความเป็นเลิศ                 
ด้านหลักสูตรและบริการ และความคล่องตัวที่อาจจ าเป็นต้องมี มาพิจารณาในการออกแบบหลักสูตร บริการ 
และกระบวนการอย่างไร   

(2) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการระบุข้อก าหนดของหลักสูตรและบริการที่ส าคัญ สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการระบุข้อก าหนดของกระบวนการที่ส าคัญ กระบวนการที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการเหล่านี้มีอะไรบ้าง  
 
ข.  การจัดการกระบวนการ 
 (1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ   
  สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการต่าง ๆ จะเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ มีตัววัดหรือตัวบ่งชีผ้ลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ และตัววัดในกระบวนการ
อะไรบ้างที่สถาบันใช้เพ่ือควบคุมและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ตัววัดเหล่านี้สัมพันธ์กับคุณภาพของ
ผลสัมฤทธิ์และผลการด าเนินการของหลักสูตรและบริการของสถาบันอย่างไร 
 (2) กระบวนการสนับสนุน  
  สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ กระบวนการสนับสนุน
ที่ส าคัญมีอะไรบ้าง สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหล่านี้จะตอบ
ข้อก าหนดที่ส าคัญของการสนับสนุนระดับสถาบัน 
 (3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 



ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                                               34 
 

  สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ปรับปรุงหลักสูตรและบริการ และผลการด าเนินการ รวมทั้งลดความแปรปรวน 

 
ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  

 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 66 
 

 

 หมายเหตุ 
 6.1 ผลลัพธ์ของการปรับปรุงผลการด าเนินการของหลักสูตร บริการ และกระบวนการของสถาบัน
ควรรายงานไว้ในหัวข้อ 7.1 
 6.1ก(2) กระบวนการท างานหลักของสถาบันคือกระบวนการสร้างคุณค่าที่ส าคัญที่สุดภายใน
องค์การ  ซึ่งอาจหมายถึงกระบวนการออกแบบและจัดการศึกษาตามหลักสูตร  การสนับสนุนผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น และกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการท างานหลักของสถาบันคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรส่วนใหญ่ของสถาบัน และสร้างคุณค่าแก่ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการคือ
กระบวนการท างานเฉพาะที่มุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์อันใดอันหนึ่ง และเลิกไปเมื่อเสร็จสิ้น 
 6.1ข(2) กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญของสถาบันควรสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า อาจเป็น
การสนับสนุนผู้น าและบุคลากรอื่น ๆ ในสถาบัน ซึ่งท าหน้าที่ออกแบบและด าเนินการตามหลักสูตรและบริการ 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น บริหารด้านธุรกิจและบริหารองค์การ 
 6.1ข(3) สถาบันอาจใช้เครื่องมือต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินการของกระบวนการและลดความ
แปรปรวน เช่น ระบบ Lean, Six sigma, ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO แนวทาง PDSA  
ศาสตร์การตัดสินใจ หรือเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการอ่ืน ๆ แนวทางเหล่านี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การปรับปรุงผลการด าเนินการตามที่สถาบันระบุไว้ในโครงร่างองค์การข้อ P2ค 
 
ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมของหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า 
 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ : สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่าง ๆ มีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลทั้งในป จจุบันและเพื่ออนาคต (40 คะแนน) [กระบวนการ]     
 ให้อธิบายว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโ ่อุปทาน ท าให้สถานที่ท างานมี
ความปลอด ัย มีการเตรียมพร้อมเพ่ือ าวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพ่ืออนาคต ทั้งนี้เพ่ือท า
ให้มั่นใจว่าระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล และส่งมอบคุณค่าแก่ผ ้เรียนและล กค้ากลุ่มอ่ืน  
 
ให้สถาบันตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
ก.  การควบคุมต้นทุน  
 สถาบันควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการอย่างไร สถาบันน าเรื่องรอบเวลาการท างาน 
การเพิ่มผลผลิตและปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาใช้ในกระบวนการท างานอย่างไร 
สถาบันมีวิธีอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการท างานซ้ า สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุน  
ในการตรวจสอบ การทดสอบ  และการตรวจติดตามกระบวนการหรือผลการด าเนินการ (*) สถาบันสร้างสมดุล
ระหว่างความจ าเป็นในการควบคุมต้นทุน กับความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างไร 



ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                                               35 
 

ข.  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 สถาบันมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างไร มีวิธีการคัดเลือกผู้ส่งมอบและประเมินคุณสมบัติ และ
ท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ส่งมอบที่เลือกมีคุณสมบัติและอยู่ในสถานะที่สามารถช่วยยกระดับผลการ
ด าเนินการขององค์การและเพ่ิมความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน สถาบันด าเนินการอย่างไร                
ในการวัดและประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือช่วยให้ผู้ส่งมอบน าไปใช้
ปรับปรุง สถาบันด าเนินการอย่างไรกับผู้ส่งมอบที่ผลงานไม่ด ี
 

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  
(1) ความปลอดภัย  

  สถาบันดูแลให้สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานมีความปลอดภัยได้อย่างไร ระบบความ
ปลอดภัยได้ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ การวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่ปลอดภัย 
และการกู้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร  

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบ
การเตรียมพร้อมดังกล่าวได้ค านึงถึงการป้องกัน การจัดการความต่อเนื่องของระบบปฏิบัติการ และการกู้คืน 
สู่สภาพเดิมอย่างไร 
 

ง.  การจัดการนวัตกรรม 
 สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร สถาบันได้ใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ซึ่งพิจารณาแล้วว่า เป็นเรื่อง
ที่สมควรเสี่ยง (Intelligent Risks) อย่างไร  สถาบันได้เตรียมทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรอ่ืนๆไว้
เพ่ือสนับสนุนโอกาสดังกล่าวอย่างไร และยุติการสนับสนุน ณ เวลาที่เหมาะสมเพ่ือโอกาสอ่ืนที่ส าคัญกว่า
อย่างไร  
 

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 66 

 

 

 หมายเหตุ 
 6.2ข รายงานป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบควรเป็นการสื่อสารสองทิศทาง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ส่งมอบได้สื่อ
ถึงความต้องการที่อยากได้จากสถาบัน 
 6.2ค(2) ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินอาจเกิดจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค 
สวัสดิภาพ หรือภาวะฉุกเฉินทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรายงานไว้ในหัวข้อ 4.2 
 6.2ง การจัดการนวัตกรรมของสถาบันควรใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในข้อ 2.1ก(2) ให้เป็น
ประโยชน์  
 
ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมของหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า 
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7. ผลลัพธ ์(450  คะแนน) 
 ในหมวดของผลลัพธ์นี้เป็นการอธิบายว่า องค์การมีผลด าเนินการและการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญ
ทุกด้านอย่างไร เช่น ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาลและผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 
หมวดที่มุ่งความเกี่ยวกับระดับผลการด าเนินการควรมีการเปรียบกับคู่แข่งและสถาบันการศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรจริงและบริการในลักษณะเดียวกัน 
 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้านประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร (120 คะแนน) [ผลลัพธ์] 
 เป นการสรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านการเรียนร ้ของผ ้เรียน และด้านประสิทธิผลและประสิทธิ าพของ
กระบวนการ  ให้รวมผลลัพธ์ของกระบวนการที่ตอบสนองโดยตรงต่อผ ้ เรียนและล กค้ากลุ่ม อ่ืน               
และที่มีผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการและห่วงโ ่อุปทาน โดยแสดงผลลัพธ์ จ าแนกตามหลักส ตรและบริการ
กลุ่มผ ้เรียนส่วนตลาด  (*)  ประเ ทของกระบวนการและสถานที่ด าเนินการรวมทั้งน าเสนอข้อม ลเชิง
เปรียบเทียบที่เหมาะสม 
 
ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน 
 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการ
ด าเนินการของกระบวนการต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผลลัพธ์
ดังกล่าวเปรียบเทียบกับผลการด าเนินการของคู่แข่ง และสถาบันอ่ืนๆ ที่มกีารด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน (*) 
 
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  
 (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
  ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้าน
ปฏิบัติการของกระบวนการท างานและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญทั้งนี้ ให้รวมถึงผลลัพธ์ด้านผลิตภาพ
รอบเวลาท างาน และตัววัดอื่น ๆด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมของกระบวนการ 
 (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
  ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญด้านประสิทธิผลของการ
เตรียมพร้อมของสถาบันเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
 
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งผลลัพธ์ที่
ช่วยส่งเสริมให้ผลการด าเนินการของสถาบันดีขึ้น 
 

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 66 
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 หมายเหตุ 
 7.1 ผลลัพธ์ควรให้สารสนเทศส าคัญเพ่ือการวิเคราะห์และการทบทวนผลการด าเนินการของ
สถาบัน (หัวข้อ 4.1) แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ของสถาบัน (หัวข้อ 4.2) และปูทางไปสู่ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นผู้เรียน (หัวข้อ 7.2) และด้านงบประมาณด้านการเงินและตลาด (หัวข้อ 7.5) ไม่มีการเกี่ยวเนื่อง
โดยตรง (หนึ่งต่อหนึ่ง) ระหว่างหัวข้อของผลลัพธ์และหมวด 1–6 ควรพิจารณาผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ               
โดยผลที่เกิดกับผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อมาจากกระบวนการที่ด าเนินการในหมวดต่าง ๆ มากกว่าหนึ่งหมวด 
 7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการควรเกี่ยวเนื่องกับความต้องการและ
ความคาดหวังที่ส าคัญของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามที่ระบุไว้ใน P.1ข(2) ซึ่งเป็นสารสนเทศที่ได้จากการ
รวบรวมผ่านกระบวนการในหัวข้อ 3.1 และ  3.2 ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ต่างๆควรพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความ
นิยมของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นดังตัวอย่างท่ีให้ไว้ในหมายเหตุข้อ P.1ข(2) และ 3.2ก 
 7.1ก ตัววัดผลการด าเนินการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือด้านหลักสูตรและบริการ อาจถูกบังคับ
ด้วยก หมาย นโยบายและแหล่งทุน กลุ่มตัววัดดังกล่าวควรรายงานไว้ในหัวข้อนี้ 
 7.1ข ผลลัพธ์ควรพิจารณาข้อก าหนดหลักของการปฏิบัติการตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและ
ในหัวข้อ 6.1 และ 6.2 
 7.1ข ตัววัดและตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมของประสิทธิผลกระบวนการอาจรวมเรื่องดังต่อไปนี้  ผลการ
ตรวจติดตาม จ านวนและผลลัพธ์ของนวัตกรรมของหลักสูตร บริการ และระบบงาน ผลลัพธ์จากการปรับปรุง
ภาระงานภายในและการจัดชั้นงานให้ง่ายขึ้น การลดของเสีย การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการบังคับบัญชา             
การรายงานอุบัติการของการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระยะเวลารวมพลในการซ้อมฉุกเฉิน 
และผลลัพธ์ของการซ้อมย้ายที่ท างานหรือซ้อมแผนฉุกเฉิน 
 7.1ค ตัววัดและตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมของผลการด าเนินการของห่วงโซ่อุปทานอาจรวมถึงการตรวจ
ติดตามผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ การส่งมอบแบบทันเวลาพอดี และผลการยอมรับของหลักสูตร บริการ
และกระบวนการที่ด าเนินการโดยภายนอก 
 
ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมของหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า 
  
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  :  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร (85 คะแนน) 
[ผลลัพธ์] 
 ให้สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญของการมุ่งเน้นผ ้เรียนและล กค้ากลุ่มอ่ืนของสถาบัน รวมทั้งความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ  ความผ กพัน  โดยจ าแนกผลลัพธ์ตามหลักส ตร และบริการ  และตามกลุ่ม/ประเ ทผ ้เรียน 
กลุ่มล กค้าอ่ืน และส่วนตลาด (*)  รวมทั้งแสดงข้อม ลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
 
จากข้อมูลที่ได้จากตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  ผลลัพธ์ป จจุบันและแนวโน้มด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืนเป็นอย่างไร ให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ของสถาบันกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน
ของคูแ่ข่งและสถาบันอ่ืนที่จัดหลักสูตรและบริการที่คล้ายคลึงกัน 
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 (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  ผลลัพธ์ป จจุบันและแนวโน้มด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ซึ่งรวมถึงผลลัพธ์
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเป็นอย่างไร ให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ตลอดช่วงเวลาที่
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนมีความสัมพันธ์กับสถาบัน(*) 
 

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 66 

 

 

 หมายเหตุ 
 7.2 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันและการสร้างความสัมพันธ์ของผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ที่รายงานไว้ในหัวข้อนี้ควรสัมพันธ์กับกลุ่ม/ประเภทผู้เรียน กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาดที่ระบุ
ไว้ในโครงร่างองค์การ [ข้อ1ข(2)] และในหมวด3และควรสัมพันธ์กับวิธีการรับฟังเสียงลูกค้าและวิธีการ
ประเมินและข้อมูลต่างๆ ที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.1 
 7.2ก(1) ตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรและบริการเมื่อเปรียบเทียบกับความ
พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีต่อคู่แข่งและองค์การอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบกันได้ อาจรวมถึงข้อมูล
และสารสนเทศจากผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ลูกค้าของคู่แข่ง และองค์การอิสระอ่ืนๆ 
 
ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมของหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า 
 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรของสถาบันมีอะไรบ้าง           
(70 คะแนน) [ผลลัพธ์] 
 ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่ส าคัญ รวมถึงผลลัพธ์ด้านส าพแวดล้อมในการท างาน 
และความผ กพันของบุคลากรโดยแสดงผลลัพธ์จ าแนกตามความหลากหลาย และตามกลุ่มและประเ ทของ
บุคลากร  (*)  รวมถึงข้อม ลเชิงเปรียบเทียบ  (*) 
 
ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก.  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร  

(1) ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร 
  ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถ  รวมถึงจ านวนของบุคลากร และทักษะที่
เหมาะสม 

(2) ด้านบรรยากาศการท างาน  
  ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน รวมถึง สุขอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ท างาน รวมทั้งการให้บริการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร (*)   

(3) ด้านความผูกพันของบุคลากร 
  ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากร และความพึงพอใจของบุคลากร 
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(4) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร และผู้น า 
 

ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 66 

 

 

 หมายเหตุ 
 7.3 ผลลัพธ์ที่รายงานในหัวข้อนี้ ควรจะเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการที่รายงานไว้ในหมวด 5 และควร
ตอบสนองต่อข้อก าหนดของกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญตามท่ีอธิบายไว้ในหมวด 6 และต่อแผนปฏิบัติการ
และแผนด้านทรัพยากรบุคคล ตามท่ีตอบไว้ในหัวข้อ 2.2  
 7.3 ส าหรับสถาบันที่ต้องใช้อาสาสมัคร ควรรายงานผลลัพธ์ของกลุ่มบุคลากรที่เป็นอาสาสมัครด้วย (*)   
 7.3ก(3) ในการตอบควรรวมถึงตัววัดและตัวบ่งชี้ตามท่ีได้ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2 ข.(1) 

ดูค าอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า 
 
7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล : ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น าของผู้น าระดับสูง 
และธรรมาภิบาลมีอะไรบ้าง (80 คะแนน) [ผลลัพธ์] 
 ให้สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญด้าน าวะผ ้น าของผ ้น าระดับส ง และธรรมา ิบาล รวมทั้ง ความรับผิดชอบ
ด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม  และ
การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ให้แสดงผลลัพธ์โดยจ าแนกตามหน่วยงาน  
(*)  ทั้งนี้ให้แสดงข้อม ลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมด้วย 
 
จากข้อมูลที่ได้จากตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

(1) การน าองค์การ   
  ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มส าหรับตัววัดและตัวบ่งชี้ท่ีส าคัญที่แสดงถึงการทีผู่้น าสื่อสารและ
สร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือน าวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ 
สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง และมุ่งเน้นการปฏิบัติ 

(2) ธรรมาภิบาล 
  ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาล  และความรับผิดชอบด้านการเงิน
ทั้งภายในและภายนอก  (*) 

(3) ก หมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
  ผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามและท าให้ดีกว่าระเบียบข้อบังคับ ก หมาย และการรับรอง
มาตรฐาน  

(4) จริยธรรม  
  ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้น า
ระดับสูงและต่อระบบธรรมาภิบาลของสถาบันรวมทั้งผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรม 
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(5) สังคม 
  การบรรลุผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญของสถาบัน 
 
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 ผลลัพธ์ของความส าเร็จตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถาบัน รวมถึงความกล้าเสี่ยงด้วย
ป ญญา การสร้างและพัฒนาสมรรถนะหลักของสถาบันให้มีความแข็งแกร่งขึ้น 
 

ค าศัพท์ที่ส าคญัต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  
 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 66 

 

 

 หมายเหตุ 
 7.4ก(1) ค าตอบควรสัมพันธ์กับกระบวนการสื่อสารที่ระบุไว้ในหมวด 1.1 
 7.4ก(2) ค าตอบอาจรวมถึงประเด็นต่างๆ ในรายงานทางการเงินและความเสี่ยง ค าแนะน าที่
ส าคัญๆ ของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก และการตอบสนองของผู้บริหารในเรื่องดังกล่าว 
 7.4ก(3) ผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามก หมาย ระเบียบข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน                 
ควรสัมพันธ์กับกระบวนการที่ระบุไว้ใน 1.2ข ผลลัพธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร 
(ตัวอยา่งเช่น การรายงาน การเกิดอุบัติเหตุในงาน) ควรรายงานไว้ในหัวข้อ 7.1ข(1) และ 7.3ก(2) 
 7.4ก(4) ตัวอย่างตัววัดของประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้ดูหมายเหตุส าหรับข้อ 1.2ข(2) 
 7.4ก(5) ค าตอบควรสัมพันธ์กับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่ระบุไว้ใน 1.2ข(1) และ 1.2ค(1) 
รวมถึงการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญของสถาบัน ตามท่ีระบุไว้ใน 1.2ค(2) ตัววัดการสนับสนุนให้เกิดความผาสุก
ของสังคม อาจรวมถึงการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน การหมุนเวียนน้ ากลับมาใช้ใหม่ การลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint) การลดของเสียและน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์และทางเลือกอ่ืน
ส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากร (เช่น เพ่ิมการประชุมทางไกลแบบภาพและเสียง)  
 7.4ข ตัววัดหรือตัวบ่งชี้แสดงถึงความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ควรมี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ที่ที่ระบุไว้ใน 2.1ข(1) และตัววัดผลการด าเนินการ
และผลที่คาดการณ์ไว้ของแผนปฏิบัติการที่ระบุไว้ใน 2.2ก(5) และ 2.2ข ตามล าดับ 
 
ดูค าอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า 
 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด :  ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ 
การเงิน และตลาดของ สถาบันเป็นอย่างไร (80 คะแนน) [ผลลัพธ์] 
 ให้สรุปผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาดที่ส าคัญของสถาบัน โดยจ าแนก
ตามประเ ทของตลาด หรือจ าแนกตามประเ ทผ ้เรียนและล กค้ากลุ่มอ่ืน (*) รวมทั้งแสดงข้อม ลเปรียบเทียบ
ที่เหมาะสม 
 
ให้แสดงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 
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ก.ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 (1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน   
  ระดับป จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้าน
งบประมาณและการเงินรวมถึงตัววัดรวมของการควบคุมค่าใช้จ่าย ความมั่นคงทางการเงิน(Financial 
Viability) หรือผลการด าเนินการด้านงบประมาณ(Budgetary Performance) (*) 
 
 (2) ผลการด าเนินการด้านตลาด   
  ระดับป จจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านตลาด
รวมถึงส่วนแบ่งตลาดหรือต าแหน่งในตลาด การเติบโตของตลาดและส่วนแบ่งตลาดและการเจาะตลาดใหม่ (*) 

 
ค าศัพท์ที่ส าคัญต่าง ๆ เขียนเป น อักษรตัวหนา  

 ึ่งสามารถด ความหมายของค าศัพท์ส าคัญได้ในอ ิธานศัพท์ หน้า 66 
 

 

 หมายเหตุ 
 7.5ก(1)  ตัววัดอาจรวมสภาพคล่อง เงินสดย่อยรายวัน ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ กระแส
เงินสด การจัดอันดับพันธบัตร ค่าใช้จ่ายของการเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปต่อหัวผู้เรียนหรือเป็นร้อยละ
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเงินทุนส ารอง และกองทุน ระดับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิต 
จ านวนทุนการศึกษาต่อปี ต้นทุนการด าเนินการเมื่อเทียบกับงบประมาณ รายจ่ายต่อหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ งบประมาณที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาซึ่งผันมาจากด้านอ่ืนๆ 
จ านวนทุนการศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้น ตัววัดต้องเกี่ยวเนื่องกับตัววัดด้านการเงินที่สถาบันรายงานไว้ในหัวข้อ 4.1ก(1) 
และแนวทางการบริหารการเงินตามท่ีได้รายงานไว้ในหัวข้อ 2.2 
 
ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมของหัวข้อนี้ได้ท่ีหน้า 
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ระบบการให้คะแนน (เพื่อการประเมินระดับพัฒนาการ) 
 การให้คะแนนค าตอบในแต่ละหัวข้อ และการให้ข้อม ลป้อนกลับแก่ผ ้สมัครรับรางวัล จะขึ้นอย ่กับ
การประเมินใน 2 มิติ คือกระบวนการ (หมวด 1-6) และผลลัพธ์ (หมวด 7) 
 
 ในการประเมินระดับพัฒนาการตามแนวทางที่ตอบไว้ ให้พิจารณาถึงสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับ
ข้อก าหนดของหัวข้อและแนวทางการให้คะแนน (หน้า 47-48) ดังนี้ 

 ปัจจัยหลักด้านธุรกิจซึ่งน าเสนอไว้ในโครงร่างองค์การ 
 ระดับพัฒนาการของแนวทางต่าง ๆ ความครอบคลุมของการไปสู่การปฏิบัติ ความเข้มแข็งของ

กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการปรับปรุง รวมทั้งของผลลัพธ์ที่น าเสนอ 
 
มิติการให้คะแนน 
กระบวนการ 
 “กระบวนการ”หมายถึง วิธีการที่สถาบันใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ 
ในหมวด 1 -6 ปั จจั ยทั้ ง  4  ที่ ใ ช้ ในการประ เมินกระบวนการ ได้ แก่  A (Approach) – แนวทาง                     
D (Deployment) – การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ  L (Learning) –  การเรียนรู้ และ I  (Integration) – 
การบูรณาการ การรายงานป้อนกลับตามแนวทาง EdPEx สะท้อนถึงจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของ
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 1-6 เป็นผลรวมซึ่งมีพ้ืนฐานจากผลการด าเนินการโดยรวม 
โดยค านึงถึงปัจจัยทั้ง 4 ด้านของกระบวนการ (ADLI) 

A (Approach ) – “แนวทาง” หมายถึง  
 วิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ 
 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อม

การปฏิบัติการของสถาบัน 
 ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการเหล่านั้น 
 การที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและสารสนเทศที่ 

เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบ) 
 
D (Deployment) – “การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัต”ิ หมายถึง ความครอบคลุมและท่ัวถึงของ 

 การใช้แนวทางเพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและส าคัญ         
ต่อสถาบัน 

 การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา 
 การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
L (Learning) – “การเรียนรู้” หมายถึง 

 การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น ผ่านวงรอบของการประเมินและการปรับปรุง 
 การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางอย่างก้าวกระโดด ผ่านการสร้างนวัตกรรม 
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 การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานและกระบวนการ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องภายในสถาบัน 

 ให้ดูจาก“การดับเพลิงสู่นวัตกรรมป้องกันอัคคีภัย” หน้าที่ 44 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับพัฒนาการ
ประกอบกับมิติการให้คะแนน 
 
I  (Integration) –  “การบูรณาการ” หมายถึง  ความครอบคลุมและทั่วถึงของ 

 แนวทางที่ใช้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและ
ข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ ในหมวด 1 ถึง หมวด 6  

 การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกันทั้งระหว่าง
กระบวนการ และหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน 

 การที่แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติการมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับ
สถาบัน 

 
 ในการประเมินให้คะแนนหัวข้อหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) พึงระลึกไว้เสมอว่า แนวทาง             
การน าไปสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้ และบูรณาการ มีความเชื่อมโยงกัน การอธิบายเกี่ยวกับแนวทางต้องระบุ             
ถึงการน าไปสู่การปฏิบัติที่สอดรับกับความต้องการเฉพาะของหัวข้อและของสถาบัน เมื่อกระบวนการมี
พัฒนาการมากขึ้น ค าอธิบายควรครอบคลุมถึงวัฏจักรของการเรียนรู้ (ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรม) ทั้งนี้ 
รวมถึงการบูรณาการกับกระบวนการ และหน่วยงานอ่ืนๆ (ให้ดู ”ขั้นตอนสู่กระบวนการที่มีการพัฒนา”  
หน้าที่... ) 
 
ผลลัพธ์ 
 “ผลลัพธ์” หมายถึงผลผลิตและผลลัพธ์ของสถาบัน ในการบรรลุตามข้อก าหนดในหัวข้อ 7.1 ถึง 
7.6 ปั จจั ยทั้ ง  4 ที่ ใช้ ในการประเมินผลลัพธ์  ได้ แก่  L (Level) – ระดับ  T (Trends) – แนวโน้ ม                          
C (Comparisons) – การเปรียบเทียบ  และ I (Integration) – การบูรณาการ การให้คะแนนหัวข้อ                  
ในหมวด 7 เป็นผลรวมซึ่งมีพ้ืนฐานจากผลการด าเนินการโดยรวม โดยค านึงถึงปัจจัยทั้ง 4 ด้านของผลลัพธ์ 

L (Level) –  “ระดับ” หมายถึง 
 ระดับของผลการด าเนินการในปัจจุบัน โดยใช้มาตรการวัดที่สื่อถึงความหมายที่มีนัยส าคัญ 

 
T (Trends) –  “แนวโน้ม”หมายถึง  

 อัตราของการปรับปรุงผลการด าเนินการ หรือผลการด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  (เช่น              
ความลาดชันของจุดที่แสดงข้อมูลบนแกนของเวลา)  

 ความครอบคลุมของผลการด าเนินการ (เช่น ความครอบคลุมของการถ่ายทอดเพ่ือน าไป
ปฏิบัติ) 
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C (Comparisons) – “การเปรียบเทียบ”หมายถึง 
 ผลการด าเนินการของสถาบันโดยเทียบกับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม เช่น เปรียบเทียบ

กับคู่แข่งหรือสถาบันที่คล้ายคลึงกัน  
 ผลการด าเนินการของสถาบันเมื่อเทียบกับค่าเทียบเคียง หรือกับองค์การชั้นน า 

 
I (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและท่ัวถึงของ 

 ตัววัดต่าง ๆ (จ าแนกประเภท) ด้านลูกค้า หลักสูตรและบริการ ตลาด กระบวนการ และ
แผนปฏิบัติการ ที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและหัวข้อที่อยู่ ในหมวดกระบวนการ (ในหมวด 1 
ถึงหมวด 6) 

 ผลลัพธ์รวมถึงตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ส าหรับผลการด าเนินการที่เชื่อถือได้ 
 ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน

เป้าประสงค์ระดับสถาบัน 

 ในการประเมินให้คะแนนหัวข้อหมวดผลลัพธ์ควรดูข้อมูลผลการด าเนินการที่มีระดับแนวโน้ม               
การเปรียบเทียบที่เหมาะสมส าหรับตัววัดและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ตลอดจนดูความเชื่อมโยงกับความต้องการหลักๆ 
ของสถาบันด้วย นอกจากนี้ยังควรแสดงข้อมูลให้ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ของการด าเนินการทั้งหมด ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงผลของการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงและผลการเรียนรู้ระดับองค์การ หากกระบวนการ
ปรับปรุงได้ถูกน าไปถ่ายทอดและเผยแพร่อย่างกว้างขวางแล้ว ผลลัพธ์ที่ดีน่าจะต้องเกิดขึ้น 
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ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการไปสู่ความสมบูรณ์อย่างเต็มที ่
สิ่งที่ช่วยในการประเมินและให้คะแนนในหมวด1- 6 

1)  ตั้งรับป ญหา  
(0-25%) 

 

 
 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นกิจกรรม
มากกว่าเป็นกระบวนการ และส่วนใหญ่จะตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าขาดการก าหนดเป้าประสงค์ที่ดี 

(2)  แนวทางเริ่มเป็นระบบ 
(30-45%)  

  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานสถาบันเพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติงานด้วยการใช้

กระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้ มีการประเมินผล การปรับปรุง และเริ่มมีการ
ประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน มีการก าหนดกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์เชิงปริมาณ 

(3)  แนวทางสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน   
(50-65%) 

 
 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นกระบวนการที่
สามารถท าซ้ าได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเพื่อการปรับปรุง โดยมีการ
แบ่งปันความรู้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน 
กระบวนการตอบสนองกลยุทธ์และเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 

(4)  แนวทางท่ีมี 
การบูรณาการ   
(70-100%) 

 

  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นกระบวนการที่

สามารถท าซ้ าได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบ ใน
การที่สถาบันมุ่งค้นหาความมีประสิทธิภาพจนประสบความส าเร็จทั่วทั้งองค์การได้ 
จะต้องมีการวิ เคราะห์ การสร้างนวัตกรรม การแบ่งปันสารสนเทศและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการใช้กระบวนการและตัววัดในการติดตามความก้าวหน้าของ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ของการปฏิบัติการที่ส าคัญ 
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“ความส าคัญ” องค์ประกอบส าคัญในการประเมิน 
 องค์ประกอบส าคัญในการประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับตามเกณฑ์ EdPEx คือต้องพิจารณาว่า
กระบวนการและผลลัพธ์ที่รายงานไว้มีความส าคัญต่อปัจจัยหลักด้านธุรกิจของสถาบันหรือไม่สถาบันควรระบุ
เรื่องที่เห็นว่าส าคัญที่สุดไว้ในโครงร่างองค์การและหัวข้อต่างๆ เช่น 2.1, 2.2, 3.2, 5.1, 5.2 และ 6.1 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความต้องการที่ส าคัญของลูกค้า สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความต้องการของ
บุคลากร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และแผนปฏิบัติการ 
 
การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ  
 ควรยึดแนวทางดังต่อไปนี้ 

 ค าตอบของแต่ละหัวข้อ ควรอธิบายประเด็นพิจารณาทั้งหมดและควรสะท้อนสิ่งที่ส าคัญ      
ต่อสถาบัน 

 การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ ก่อนอื่นให้ก าหนดว่า 
  - ช่วงคะแนนใดอธิบายระดับความส าเร็จของสถาบันได้ใกล้เคียงที่สุด (เช่น ร้อยละ 50 ถึง 65) 
ค าตอบในรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน อาจยังมีความไม่สมบูรณ์ในบางปัจจัยที่ใช้ในการตรวจ
ประเมินในหมวด 1-6 (ADLI) หรือในหมวด 7 (LeTCI) ก็ได้ การประเมินระดับความส าเร็จของสถาบัน              
เป็นการประเมินภาพรวมของปัจจัยทั้ง 4 ของกระบวนการหรือปัจจัยทั้ง 4 ของผลลัพธ์ โดยไม่เป็นการแจงนับ
หรือการเฉลี่ยผลของการตรวจประเมินทีละปัจจัย เมื่อก าหนดช่วงคะแนนแล้ว การตัดสินใจว่าจะให้คะแนน
จริงเท่าไร ต้องประเมินว่าค าตอบในหัวข้อนั้นๆ ใกล้เคียงกับเนื้อหาที่อธิบายในช่วงคะแนนที่สูงขึ้นไปหรือต่ าลง
เพียงใด 
  - หัวข้อที่อยู่ในหมวด 1-6  ท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 แสดงว่ามีแนวทางที่ตอบสนองข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อนั้น มีการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาในหน่วยงานส่วนใหญ่ และได้ผ่านรอบ
ของการปรับปรุงและการเรียนรู้มาบ้างแล้ว รวมทั้งตอบสนองความต้องการที่ส าคัญของสถาบัน หากจะให้
ได้รับคะแนนสูงขึ้นต้องมีการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมมากขึ้น มีการเรียนรู้ของสถาบันอย่างมี
นัยส าคัญ/ชัดเจน และมีการบูรณาการมากขึ้น 
  - หัวข้อที่อยู่ในหมวด 7 ที่ได้คะแนนร้อยละ 50 แสดงว่า มีผลการด าเนินการในระดับที่ดี
อย่างชัดเจน มีแนวโน้มที่ดี  พร้อมด้วยข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมในผลลัพธ์เกือบทุกหัวข้อที่มี
ความส าคัญต่อสถาบันหรือต่อพันธกิจ หากจะให้ได้รับคะแนนสูงขึ้นต้องมีอัตราการปรับปรุง และ/หรือระดับ
ของผลการด าเนินการที่ดีขึ้น มีผลการด าเนินการเชิงเปรียบเทียบที่ดีขึ้น รวมทั้งมีความครอบคลุม และมี
การบูรณาการกับความต้องการของสถาบันหรือพันธกิจของสถาบันมากขึ้น 
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แนวทางการให้คะแนน ส าหรับหมวด 1-6 
 

คะแนน ค าอธิบาย 
0% หรือ5% 

 
A: ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน  
D: ไม่มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย  
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา  
I :  ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน แต่ละส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ 
10%,15%, 

20% หรือ25% 
 

A: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อ  
D: การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือหน่วยงานซ่ึงเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อน้ัน  
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแบบพื้นๆ  
I : มีแนวทางท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกัน

แก้ปัญหา 
30%, 35%, 

40%หรือ 45% 
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนด 
พื้นฐานของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบางหน่วยงานเพ่ิงอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคัญ  
I : แนวทางเริ่มมีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของสถาบัน ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การและ

เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
50%,55%, 

60% หรือ 65% 
 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนด 
โดยรวมของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางส่วนหรือ

บางหน่วยงาน  
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ ซ่ึง

รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท่ีส าคัญ  
I : แนวทางมีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของสถาบัน ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การและ

เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
70%,75%, 

80% หรือ 85% 
 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ 

ซ่ึงรวมถึงการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์และการเรียนรู้ระดับองค์การ  

I : แนวทางมีบูรณาการกับความต้องการของสถาบัน ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่าง
องค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ  

90%, 95% 
หรือ 100% 

 

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์  

D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างท่ีส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน  

L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้ในระดับองค์การผ่าน
การสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้ท่ัวท้ังองค์การในการจัดการ  มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมท่ัวท้ังองค์การ อันเป็นผลเน่ืองมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน  

I : แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของสถาบันท้ังในปัจจุบันและอนาคตตามท่ีระบุไว้ใน
โครงร่างองค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
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แนวทางการให้คะแนน ส าหรับหมวด 7 
 

คะแนน ค าอธิบาย 
0% หรือ5% 

 
Le: ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบัน และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่ 

รายงานไว ้
T: ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทางลบ 
C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
I : ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

10%,15%, 20% 
หรือ25% 

 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่องที่ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในข้อก าหนดของหัวข้อ และเริ่มมีระดับผลการด าเนินการที่ดีในบางเรื่อง 

T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ 
C: แทบไม่มี หรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
I : มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

30%, 35%, 40%
หรือ 45% 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุไว้ 
ในข้อก าหนดของหัวข้อ 
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี  
C: เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
I : มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

50%,55%, 60% 
หรือ 65% 

 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มีความส าคัญต่อสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

C: ผลการด าเนินการในปัจจุบันในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ
เทียบเคียง  

I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และกระบวนการ 

70%,75%, 80% 
หรือ 85% 

 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อ
เป็นส่วนใหญ่ 

T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
C: มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการด าเนินการในปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือ

ส่วนมากกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น าในเรื่องต่าง ๆ 
และมีผลการด าเนินการที่ดีมาก 

I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   

90%, 95% 
หรือ 100% 

 

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่ 

T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

C: แสดงถึงความเป็นผู้น าในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง 
I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผู้เรียน   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   
 
 
 



ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                                               49 
 

แนวทางการตอบเกณฑ์ EdPEx 
 แนวทางต่อไปนี้จะช่วยให้สถาบัน สามารถตอบข้อก าหนดทั้ง 17 หัวข้อในเกณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิผลที่สุด ให้ด ระบบการให้คะแนนรวมทั้งแนวทางการให้คะแนน (หน้า …..)  ึ่งอธิบายวิธีการตรวจ
ประเมินค าตอบและตัดสินผลส าเร็จของสถาบัน 
 
ขั้นตอนแรก 
 1.  เรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ 
  ให้ท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับเนื้อหาในส่วนต่างๆ ซึ่งให้ภาพทั้งหมดเกี่ยวกับเกณฑ์นี้ 
ดังต่อไปนี้ : 

 เกณฑ ์EdPEx (ในหน้า 4-41) 
 ระบบการให้คะแนน (ในหน้า 42-48) 
 อภิธานศัพท์ (ในหน้า 66-84) 
 ค าอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับหมวดและหัวข้อต่างๆ  

(http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm) 
 2.  ท าความเข้าใจวิธีอ่านและการตอบข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ 
  ให้ทบทวนโครงสร้างของเกณฑ์ EdPEx (ดูรูปในหน้า ….) ซึ่งแสดงถึงประเภทและส่วนต่างๆ
ของหัวข้อ ความส าคัญของแต่ละส่วนของหัวข้อ  ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อก าหนดต่างๆ ที่อยู่ใน
ประเด็นที่ควรพิจารณาและหมายเหตุของแต่ละหัวข้อ 
  ข้อก าหนดของหัวข้อในประเด็นที่ควรพิจารณาจะอยู่ในรูปแบบค าถาม ซึ่งบางข้อจะมีหลาย
ค าถาม ให้ตอบค าถามให้ครบถ้วนในทุกหัวข้อทั้งนี้เพราะสารสนเทศที่ขาดหายไปอาจแสดงให้เห็นว่า               
เป็นจุดอ่อนในระบบการจัดการผลการด าเนินการของสถาบันอย่างไรก็ตาม สถาบันไม่จ าเป็นต้องตอบค าถาม
แต่ละข้อแยกกันค าถามต่างๆ เหล่านี้ช่วยชี้แนะให้ความหมายของสารสนเทศที่ ต้องตอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
สถาบันอาจรวมตอบค าถามต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นการพิจารณาเดียวกันตามความเหมาะสม 
 3.  การทบทวนแนวทางการให้คะแนน 
  ในการเตรียมค าตอบของหัวข้อต่างๆ สถาบันต้องพิจารณาทั้งเกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน 
(หน้า ….) ทั้งนี้เพราะแนวทางการให้คะแนนนั้นนอกจากจะเสริมข้อก าหนดในหัวข้อกระบวนการ (หมวด 1-6) 
แล้ว ยังให้ความส าคัญกับระดับพัฒนาการของแนวทาง ความครอบคลุมของการน าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ  
ความครอบคลุม/ขอบเขต(ความลึก) ของการเรียนรู้และการบูรณาการกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ในระบบการ
จัดการผลการด าเนินการของสถาบัน   
  ในท านองเดียวกันเพ่ือเสริมข้อก าหนดในหัวข้อผลลัพธ์  (หมวด 7) แนวทางการให้คะแนน
ผลลัพธ์ยังเน้นถึงระดับผลการด าเนินการในปัจจุบัน ความส าคัญของแนวโน้มของผลลัพธ์  ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการกับองค์ประกอบส าคัญในระบบการจัดการผลการด าเนินการของ
สถาบัน และความเข้มแข็งของการกระบวนการปรับปรุง   
 4.  ท าความเข้าใจกับความหมายของค าส าคัญๆ ท่ีใช้ในเกณฑ์ 
  ค าศัพท์หลายค าที่ใช้ในเกณฑ์ อาจมีความหมายไม่ตรงกับความหมายที่ใช้อยู่ในสถาบันของ
ท่าน ค าศัพท์ที่พิมพ์เป็นตัวหนาและเอนจะมีค าอธิบายขยายความไว้ใน “อภิธานศัพท์”  ในหน้า  …….  การ
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ท าความเข้าใจกับค าส าคัญเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสามารถประเมินสถาบันตนเองได้อย่างถูกต้อง และสื่อให้               
ผู้ประเมินเข้าใจกระบวนการและผลลัพธ์ของท่านและเพ่ือใช้ในการวางแผนการปรับปรุง 
 5.  เริ่มต้นด้วยการจัดท าโครงร่างองค์การ 
  โครงร่างองค์การ (หน้า….) เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุด โครงร่างองค์การจะช่วยให้ทุกฝ่าย
ได้แก่ สถาบันที่ใช้เกณฑ์ในการตรวจประเมินตนเอง ผู้เตรียมรายงานเพ่ือขอรับการประเมินหรือผู้ประเมิน
รายงานให้เข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องและส าคัญท่ีสุดต่อการอยู่รอด พันธกิจ และผลการด าเนินงานของสถาบัน 
 
แนวทางในการตอบค าถามในหัวข้อกระบวนการ 
 แม้ว่าเกณฑ ์EdPEx จะมุ่งเน้นในด้านผลการด าเนินการส าคัญๆ ของสถาบัน แต่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว
ให้คุณค่าทางด้านการวินิจฉัยองค์การน้อยมาก ตัวอย่างเช่น หากสถาบันมีผลการด าเนินการบางเรื่องที่ไม่ดี
หรือมีอัตราการปรับปรุงที่ช้ากว่าของคู่แข่งหรือสถาบันอ่ืนที่เทียบกันได้ สถาบันต้องเข้าใจถึงสาเหตุว่าเพราะ
อะไร และควรด าเนินการอย่างไรเพื่อเร่งการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 ค าตอบของหัวข้อกระบวนการ (หมวด 1-6) ช่วยให้สถาบันหรือผู้ประเมินรายงานของสถาบัน
สามารถวินิจฉัยกระบวนการที่มีความส าคัญที่สุดกับสถาบัน (ที่ส่งผลต่อการปรับปรุงการด าเนินการมากที่สุด 
และมีผลต่อผลลัพธ์และการด าเนินการที่ส าคัญ) เนื้อหาและความสมบูรณ์ของค าตอบในแต่ละหัวข้อมีผล         
อย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยและคุณภาพของข้อมูลป้อนกลับ ดังนั้น สถาบันจึงควรตอบหัวข้อต่างๆโดยเน้น
สารสนเทศของกระบวนการส าคัญเป็นหลัก ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
 1.  เข้าใจความหมายของค าว่า “อย่างไร”  
  หัวข้อกระบวนการประกอบด้วยค าถามที่ใช้ค าว่า “อย่างไร”สถาบันควรตอบค าถามดังกล่าว
ด้วยการน าเสนอสารสนเทศของกระบวนการส าคัญที่แสดงถึงแนวทาง การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ                  
การเรียนรู้และการบูรณาการ (ดูระบบการให้คะแนนในหน้า 42 ประกอบ)  ค าตอบที่ขาดสารสนเทศดังกล่าว 
หรือให้เพียงแค่ตัวอย่างจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “สารสนเทศผิวเผิน”ดังระบุในแนวทางการให้คะแนน 
  - แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางท่ีเป็นระบบ   
   แนวทางที่เป็นระบบจะสามารถน าไปท าซ้ าได้ และใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ แนวทางจะเป็นระบบได้ถ้าสามารถประเมิน ปรับปรุง มีนวัตกรรมและแบ่งปัน
ความรู้ จนน าไปสู่การพัฒนาอย่างสมบูรณ์ขึ้น 
  - แสดงให้เห็นว่ามีการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ 
   ในการตอบค าถามควรสรุปให้เห็นว่าได้มีการน าแนวทางไปใช้ในส่วนต่างๆของสถาบัน  
  - แสดงหลักฐานให้เห็นว่ามีการเรียนรู้ 
   แสดงหลักฐานว่ามีวงจรการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งศักยภาพในการ
สร้างนวัตกรรม แสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งปันการปรับปรุงกระบวนการกับหน่วยงานภายในอ่ืนๆ ที่เหมาะสม
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ระดับสถาบัน 
  - แสดงให้เห็นว่ามีการบูรณาการ 
   การบูรณาการเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและความกลมกลืนของกระบวนการ 
แผน ตัววัด กิจกรรม และผลลัพธ์ ซึ่งน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบัน 
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 2.  เข้าใจความหมายของค าว่า “อะไร”  
  ค าถามที่ใช้ค าว่า“อะไร” ในหัวข้อกระบวนการมีอยู่สองลักษณะ ลักษณะแรกเป็นการถามหา
สารสนเทศพ้ืนฐานของกระบวนการส าคัญๆ และขั้นตอนการด าเนินการ แม้ว่าการระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอนจะมีประโยชน์ แต่ถ้าขาดข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ ก็ไม่สามารถวินิจฉัยหรือให้ข้อมูลป้อนกลับได้  
  ลักษณะที่สองเป็นการถามหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผล แผน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ 
หรือตัวชี้วัดที่ส าคัญๆ ของสถาบัน ค าถามในลักษณะนี้จะช่วยให้สถาบันสามารถแสดงความสอดคล้องและ
การบูรณาการของระบบการจัดการผลการด าเนินการของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อสถาบันระบุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไว้อย่างไร แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดของผลการด าเนินการรวมทั้งผลลัพธ์บางเรื่อง         
ที่น าเสนอไว้ในหมวด 7 ก็ต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ระบุไว้ด้วย 
 3.  แสดงให้เห็นว่ามีจุดเน้นและความคงเส้นคงวา 
  การแสดงให้เห็นว่ามีจุดเน้นและความคงเส้นคงวาของหัวข้อกระบวนการและการติดตามผล
ของตัววัดที่เก่ียวข้องกันในหัวข้อผลลัพธ์ จะส่งผลให้สถาบันมีผลการด าเนินการที่ดีขึ้นค าตอบควรแสดงให้เห็น
ว่าการมีจุดเน้นและความคงเส้นคงวาใน 4 เรื่องคือ 

 โครงร่างองค์การควรระบุเรื่องที่มีความส าคัญต่อสถาบันไว้ให้ชัดเจน 
 ในหมวดการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ

สมรรถนะหลัก ควรระบุเรื่องท่ีต้องการมุ่งเน้นที่สุด และควรอธิบายว่ามีการน าแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 

 อธิบายการวิเคราะห์และทบทวนผลในระดับองค์การ (หัวข้อ 4.1) โดยน าเสนอวิธีการที่
สถาบันใช้วิเคราะห์และทบทวนสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลการด าเนินการเพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญ  

 ในหมวดการวางแผนกลยุทธ์ (หมวด 2) และหมวดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (หมวด 6) 
ควรเน้นระบบงานและกระบวนการท างานที่ส าคัญต่อผลการด าเนินการโดยรวมของ
สถาบัน 

 
แนวทางในการตอบหัวข้อผลลัพธ์  
 1. ให้เน้นที่ผลการด าเนินการที่ส าคัญที่สุดของสถาบัน  
  การรายงานผลลัพธ์ควรครอบคลุมข้อก าหนดที่ส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จของสถาบันที่เน้นไว้
ในโครงร่างองค์การ และในหมวดการน าองค์การ หมวดการวางแผนกลยุทธ์ หมวดการมุ่งเน้นลูกค้า หมวดการ
มุ่งเน้นบุคลากรและหมวดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
 2.  รายงานระดับ แนวโน้มและการเปรียบเทียบผลลัพธ์และแสดงให้เห็นว่ามีการบูรณาการ 
  - รายงานระดับของผลการด าเนินการ โดยใช้มาตรวัดที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 
  - รายงานแนวโน้ม เพ่ือแสดงทิศทางของผลลัพธ์ อัตราการเปลี่ยนแปลง และขอบเขตของการ
ถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติโดยทั่วไปแล้วควรมีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา เพ่ือให้เห็นแนวโน้มชัดเจน 
ทั้งนี้ควรแสดงผลการด าเนินการที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบัน โดยไม่ใช้ผลการด าเนินการที่คาดการณ์            
ในอนาคต   
   ไม่มีการก าหนดช่วงเวลาที่น้อยที่สุดส าหรับข้อมูลแนวโน้ม ช่วงเวลาที่ใช้ควรเหมาะสมกับ
ตัววัดแต่ละตัวที่ได้รายงานไว้ ส าหรับผลลัพธ์บางอย่าง แนวโน้มอาจจะนานถึง5 ปีหรือกว่านั้น ส าหรับผลลัพธ์
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ที่มีความส าคัญควรรายงานข้อมูลใหม่ด้วยแม้ว่าจะยังไม่สามารถแสดงแนวโน้มหรือการเปรียบเทียบได้อย่าง
ชัดเจนอธิบายแนวโน้มที่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท้ังที่ดีและไม่ดี 
  - รายงานการเปรียบเทียบ  เพ่ือแสดงว่าผลลัพธ์ของสถาบันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผลลัพธ์
ของสถาบันอื่นที่เหมาะสม 
  - รายงานการบูรณาการโดยรายงานผลลัพธ์ที่ส าคัญทั้งหมดพร้อมการจ าแนกอย่างเหมาะสม
(ตัวอย่างเช่น ตามกลุ่มของผู้เรียนหรือกลุ่มลูกค้าอ่ืนที่ส าคัญ บุคลากร กระบวนการ และกลุ่มหลักสูตรและ
บริการ)   
 
ตอบค าถามอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.  อ้างอิงหัวข้ออ่ืนตามความเหมาะสม 
  ค าตอบในแต่ละหัวข้อควรมีความสมบูรณ์ในตัวเองให้มากที่สุด และค าตอบต่างหัวข้อก็ควร
สนับสนุนซึ่งกันและกันด้วย ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมที่จะอ้างอิงถึงค าตอบในหัวข้ออ่ืนแทนการกล่าวซ้ า              
ในกรณีดังกล่าวสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการส าคัญ  จึงควรระบุไว้ก ากับหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
ตัวอย่างเช่น ควรอธิบายรายละเอียดของระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบการเรียนรู้ในหัวข้อ 5.2 เมื่อมี
การกล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ในที่อื่นๆ อีกในรายงานก็ควรอ้างอิงว่าได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ 
5.2 โดยไม่ต้องให้รายละเอียดซ้ า 
 2. ใช้รูปแบบท่ีกระชับ 
  ควรเขียนรายงานโดยใช้ประโยชน์จากเนื้อที่บนกระดาษให้ได้มากที่สุด อาจใช้ แผนภูมิ ตาราง 
และสัญลักษณ์น าหัวข้อ เพ่ือน าเสนอสารสนเทศได้อย่างกะทัดรัดการจ ากัดจ านวนหน้าเป็นความตั้งใจที่จะบีบ
ให้สถาบันพิจารณาว่าสิ่งใดท่ีส าคัญที่สุดในการบริหารสถาบันและในการรายงานผลลัพธ์ 
 3.  การใช้กราฟและตาราง 
  ควรใช้กราฟและตาราง เพ่ือรายงานผลลัพธ์จ านวนมากอย่างกระชับการแสดงผลลัพธ์      
ในช่วงเวลาระยะยาว หรือเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนๆ ควร “ปรับให้เป็นฐานเดียวกัน” (ได้แก่ การน าเสนอ
เมื่อมีปัจจัยด้านขนาดมาเก่ียวข้อง เช่น การรายงานเป็นสัดส่วน) ตัวอย่างเช่น การรายงานแนวโน้มด้านความ
ปลอดภัย ในแง่ของจ านวนวันท างานที่สูญเสียไปเนื่องจากอุบัติเหตุต่อบุคลากร 100 คนอาจมีความหมายที่
ดีกว่าการรายงานเป็นจ านวนวันท างานที่สูญเสียไปทั้งหมด หากจ านวนบุคลากรมีการผันแปรในช่วงเวลานั้น 
หรือสถาบันมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับสถาบันอ่ืนที่มีจ านวนบุคลากรแตกต่างกัน 
  กราฟด้านล่างแสดงส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อเกณฑ์หมวด 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้านกระบวนการ สถาบันใช้อัตราการสอบผ่านการสอบครั้งแรกเพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพ  
เป็นตัววัดความส าเร็จที่ส าคัญ  
  กราฟแสดงให้เห็นถึงลักษณะหลายอย่างของการรายงานผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล
ได้แก่ 

 การระบุความหมายของทั้งสองแกนและหน่วยวัดอย่างชัดเจน 
 รายงานทั้งระดับและแนวโน้มของผลลัพธ์ของตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ เช่น อัตรา

การสอบผ่านในการสอบครั้งแรก เพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพ 
 รายงานผลลัพธ์ในช่วงเวลาหลายปี 
 ลูกศรชี้ขึ้นแสดงว่าแนวโน้มที่สูงขึ้น ดีส าหรับตัววัดนี้ 
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 แสดงการเปรียบเทียบอย่างเหมาะสมและชัดเจน 
 สถาบันการศึกษานี้ ใช้กราฟเพียงรูปเดียวเพ่ือแสดงว่ามีการติดตามอัตราการสอบผ่าน    

ในการสอบครั้งแรก เพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพที่สูงขึ้นทั้งในระดับภาพรวมทั้งประเทศ
และเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

 สถาบันคาดการณ์อัตราการสอบผ่านฯ ที่สูงขึ้นในทุกสถาบัน  ระหว่างปีการศึกษา    
2555-2556 ถึง 2558-2559 ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงอย่างฉับพลันหรืออย่างก้าวกระโดด
เมื่อเทียบกับผลการด าเนินการที่ผ่านมาของสถาบัน ในรายงานควรมีข้อความอธิบาย      
ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดดังกล่าวและอาจอ้างถึงการเรียนรู้ที่ส าคัญจาก
สถาบัน ก. ที่ใช้เป็นฐานในการคาดการณ์ 

  การวิเคราะห์กราฟโดยค านึงถึงแนวทางการให้คะแนนท าให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินการและระดับพัฒนาการขององค์การดังนี้ 

 ระดับโดยรวมในปัจจุบันของผลการด าเนินการของสถาบันดี เลิศ โดยดูจากการ
เปรียบเทียบกับ และค่าเทียบเคียงระดับชาติ 

 ผลโดยรวมของสถาบันมีแนวโน้มที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 สถาบัน ก เป็นสถาบันที่เป็นผู้น าในปัจจุบัน — แสดงผลการด าเนินการที่สูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่ดี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 สถาบัน ข มีการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว 
ถึงแม้ระดับของผลการด าเนินการใกล้เคียงกับสถาบันอ่ืนที่เปรียบเทียบกันได้แต่ยังต่ ากว่า
สถาบัน ก 

 สถาบัน ค ในรายงานระบุว่าเป็นสถาบันที่เพ่ิงเกิดใหม่ —ก าลังเริ่มมีปัญหาเพราะคะแนน
ไม่สูงขึ้นแต่คาดว่าจะดีข้ึนอย่างพลิกผัน (สถาบันควรอธิบายถึงปัญหาดังกล่าวอย่างสั้นๆ) 

  สถาบันคาดการณ์ว่าทุกสถาบันจะมีอัตราการสอบผ่านฯ ที่สูงขึ้น สถาบัน ค จะยังคงตามหลัง
สถาบันอื่นๆ และจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีข้ึนในปี 2556-2557 

 

 
กราฟแสดงอัตราการสอบผ่านใบรับรองวิชาชีพ 
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ค่านิยมหลักและแนวคดิ 
 ค่านิยมหลักและแนวคิดนี้ เป นความเชื่อและพฤติกรรมที่ฝังลึกในองค์การที่มีผลการด าเนินการที่
เป นเลิศ ค่านิยมหลักและแนวคิดจึงเป นรากฐานที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการหลักของ
สถาบันและกระบวนการปฏิบัติงาน ายใน  ายใต้กรอบการจัดการที่เน้นผลลัพธ์  ึ่งเป นรากฐานส าคัญของ
การปฏิบัติ การให้ข้อม ลป้อนกลับ และความยั่งยืน 
 เกณฑ์ EdPEx จัดท าขึ้นโดยอาศัยค่านิยมหลักและแนวคิดต่างๆ 11 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 การน าองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ 
 การศึกษาท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน 
 การเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล 
 การให้ความส าคัญกับบุคลากร และคู่ความร่วมมือ 
 ความคล่องตัว 
 การมุ่งเน้นอนาคต 
 การจัดการเพ่ือนวัตกรรม 
 การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 
 มุมมองเชิงระบบ 

 
การน าองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์  
 ผู้น าระดับสูงควรก าหนดวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนแสดงถึงค่านิยมของสถาบันและ
แนวปฏิบัติที่มีจริยธรรมให้ประจักษ์ รวมทั้งก าหนดความคาดหวังที่สูงต่อบุคลากรวิสัยทัศน์ค่านิยม และความ
คาดหวังของสถาบันต้องสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้น าต้องก ากับให้มี
การสร้างกลยุทธ์ ระบบและวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม สร้าง
องค์ความรู้และเพ่ิมขีดความสามารถและน าไปสู่ความยั่งยืนของสถาบัน 
 ค่านิยมและกลยุทธ์ที่ผู้น าก าหนดขึ้น ควรช่วยชี้น าการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของสถาบัน ผู้น า
ระดับสูงของสถาบันควรสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้บุคลากรทั้งหมดมีส่วนร่วม มีการพัฒนาและเรียนรู้ 
มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญผู้น าระดับสูงต้องมีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติการและผลการด าเนินการของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน โดยคณะกรรมการชุดนี้
ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในด้านจริยธรรมการปฏิบัติการและผลการด าเนินการ
ทั้งของสถาบัน และของผู้น าระดับสูง 
 ผู้น าระดับสูง ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และลงมือ
ด้วยตนเองในการวางแผน การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้กล้าเสี่ยงด้วยปัญญา การสื่อสาร การสอนงาน
แก่ผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้น าในอนาคต การทบทวนผลการด าเนินการของสถาบัน และการยกย่องชมเชย
ผู้ปฏิบัติงาน การเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้น าระดับสูงสามารถเสริมสร้างเรื่องจริยธรรม ค่านิยม และความคาดหวัง
ไปพร้อมๆ กับการสร้างภาวะผู้น า ความมุ่งม่ัน และความคิดริเริ่มให้เกิดข้ึนทั่วทั้งองค์การ 
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ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน 
 ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดในเรื่องผลการด าเนินการและคุณภาพ ดังนั้น สถาบัน
จึงต้องพิจารณาสิ่งที่ส่งผลต่อคุณค่าในมุมมองของผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ได้แก่องค์ประกอบและ
คุณลักษณะของหลักสูตรและบริการ ช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนจะติดต่อเข้าถึง และสิ่ง
สนับสนุนอ่ืน ๆ พฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยน าไปสู่การได้มาสร้างความพึงพอใจ ความชอบและความจงรักภักดี
ของลูกค้าและผู้เรียน การกล่าวถึงในทางที่ดี และผลในท้ายที่สุด คือความยั่งยืนของสถาบัน ความเป็นเลิศที่
มุ่งเน้นผู้เรียนมีทั้งองค์ประกอบที่เป็นปัจจุบันและมองไปในอนาคต ความเข้าใจ ความประสงค์ของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นในขณะนี้และคาดคะเนถึงความประสงค์ในอนาคต รวมถึงตลาดในอนาคต 
 ตลอดช่วงเวลาที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน มีความเกี่ยวข้องกับสถาบัน มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ
การรับรู้ถึงคุณค่าและความพึงพอใจ ซึ่งรวมถึงวิธีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ซึ่งช่วย
สร้างความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และความจงรักภักดี 
 ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน จึงมีความหมายมากกว่าเพียงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการเรียน       
การผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือลดความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผล            
ต่อมุมมองที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนมีต่อสถาบัน ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่ส าคัญของความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน 
นอกจากนี้ความส าเร็จของสถาบันในการตอบสนองต่อผลการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้า ข้อร้องเรียน หรือ
ความผิดพลาดในขั้นตอนการบริการ จะมีความส าคัญยิ่งต่อการรักษาผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนไว้กับสถาบัน 
และสร้างความผูกพันในระยะยาว 
 สถาบันที่มุ่งเน้นผู้เรียน นอกจากจัดการตามหลักสูตรและบริการที่สามารถตอบต่อความต้องการ
พ้ืนฐานของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้แล้วยังต้องให้ความส าคัญต่อองค์ประกอบและคุณลักษณะที่สร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งการสร้างความแตกต่างนี้ อาจเป็นการน าเสนอบริการทางการศึกษาใหม่ๆ การผสมผสาน
ของหลักสูตรและบริการ หรือการจัดบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะราย กลไกการเข้าถึงและการ
สื่อสารที่หลากหลาย การตอบสนองที่ฉับไว หรือสัมพันธภาพพิเศษเฉพาะกลุ่ม 
 การมุ่งเน้นลูกค้าจึงเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมุ่งไปสู่การรักษาและสร้างความจงรักภักดีของผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน การขยายส่วนตลาด และการเติบโต สถาบันจ าต้องมีความไวในการตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หรือความต้องการใหม่ ๆ ของผู้เรียนและลูกค้า ตลาด และต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันของลูกค้า สถาบันต้องใส่ใจต่อเสียงของลูกค้า และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาด ดังนั้น
ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนจึงต้องสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและความคล่องตัวของสถาบัน 
 
การเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล   
 การที่สถาบันจะมีระดับผลการด าเนินการที่โดดเด่นได้นั้น จ าเป็นต้องมีวิธีการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ระดับองค์การและระดับบุคคล  ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ  
 - การเรียนรู้ระดับองค์การ  
  ต้องประกอบด้วยการปรับปรุงแนวทางที่มีอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
หรือการสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่เป้าประสงค์และแนวทาง หลักสูตร บริการ และตลาดใหม่  
  การเรียนรู้ต้องฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงานของสถาบัน นั่นคือ การเรียนรู้ควรเป็น            
(1) ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าที่ท าจนเป็นกิจวัตร (2) สิ่งที่ปฏิบัติในทุกระดับตั้งแต่ บุคคล หน่วยงาน 
หรือภาควิชา และสถาบัน (3) สิ่งที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง (4) การเน้นการสร้างองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งสถาบัน และ (5) สิ่งที่เกิดจากการมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
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และมีความหมาย  รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ต่างๆ หมายรวมถึงแนวความคิดจากอาจารย์และ
บุคลากร อาสาสมัครผลการวิจัยและพัฒนา ข้อมูลจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการเทียบเคียง 
  การเรียนรู้ขององค์การส่งผล ดังนี้  (1) เพ่ิมคุณค่าให้แก่ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนด้วยหลักสูตร 
และบริการทางการศึกษาใหม่ๆ หรือที่ได้รับการปรับปรุง (2) สร้างโอกาสใหม่ทางการศึกษา (3) พัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ (4) ลดความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน ความสูญเปล่า และ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง  (5) ปรับปรุงความสามารถในการตอบสนอง และการลดรอบเวลา  (6) เพ่ิมผลิตภาพและ
ประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายของสถาบัน และ (7) ส่งเสริมผลการด าเนินการของสถาบันในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการให้บริการต่อชุมชน 
 - การเรียนรู้ระดับบุคคล   
  ความส าเร็จของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้น านับวันจะข้ึนอยู่กับโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ
ใหม่ๆ ในสถาบันที่ต้องพ่ึงพาอาสาสมัคร การเรียนรู้ของอาสาสมัครเหล่านี้ก็มีความส าคัญจึงควรพิจารณาการ
เรียนรู้และการพัฒนาทักษะของอาสาสมัครไปพร้อมๆ กับของคณาจารย์และบุคลากรด้วย  
  สถาบันลงทุนเพ่ือการเรียนรู้ระดับบุคคลได้ด้วยการให้การศึกษาการฝึกอบรม และโอกาสเพ่ือ
การเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอ่ืนๆ รวมทั้งการเตรียมบุคลากรให้รองรับสมรรถนะหลักในอนาคตของ
สถาบัน การฝึกงานในหน้าที่เป็นวิธีที่จะสร้างความช านาญแบบคร่อมสายงาน และเชื่อมโยงการฝึกอบรมเข้า
กับความต้องการ ด้านอัตราก าลังและความจ าเป็นเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่าที่สุดการให้การศึกษา
และการฝึกอบรมอาจใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ผ่านเว็บ และการเรียนทางไกล 
  การเรียนรู้ระดับบุคคลส่งผลให้ (1) บุคลากรยังคงอยู่กับสถาบันโดยมีความผูกพัน ความพึงพอใจ 
และความสามารถรอบด้านมากขึ้น (2) เกิดการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน (3) มีการสร้างสินทรัพย์
ทางความรู้ของสถาบันมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม 
  ดังนั้น การเรียนรู้จึงมิใช่เพ่ือให้มีหลักสูตรและบริการที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สถาบันมีการ
ตอบสนองที่ดีขึ้น มีความยืดหยุ่น สร้างนวัตกรรม สามารถปรับตัว และมีประสิทธิผลมากขึ้น ท าให้มีความ
ยั่งยืนอยู่ในตลาด มีความได้เปรียบในด้านผลการด าเนินการ นอกจากนี้ยังท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจและ
แรงจูงใจที่จะมุ่งม่ันไปสู่ความเป็นเลิศ 
 
การให้ความส าคัญกับบุคลากร และคู่ความร่วมมือ   
 ความส าเร็จของสถาบันนับวันจะขึ้นกับบุคลากรที่มีความผูกพันซึ่งได้รับประโยชน์จากการท างาน    
ที่มีความหมาย เห็นทิศทางของสถาบันอย่างชัดเจน และมีความรับผิดรับชอบต่อผลการด าเนินการ บุคลากร
จะมีความผูกพันได้ต้องมีบรรยากาศการท างานที่มีความปลอดภัย มีความไว้เนื้อเชื่อใจ และการให้ความ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น สถาบันที่ประสบความส าเร็จต้องสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ของบุคลากรและคู่ความร่วมมือ ทั้งในด้านพื้นฐาน ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจ 
 - การให้ความส าคัญต่อบุคลากร   
  การให้ความส าคัญต่อคนในสถาบัน หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความผูกพัน ความพึงพอใจ 
การพัฒนา และความผาสุกของบุคลากร สิ่งเหล่านี้นับวันจะต้องอาศัยการออกแบบกระบวนการให้มีความ
ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ท างานและความต้องการใช้ชีวิตครอบครัวที่แตกต่าง
กัน  ความท้าทายหลักในการให้ความส าคัญกับบุคลากรรวมถึง  (1) การพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้น าที่
จะท าให้บุคลากรประสบความส าเร็จ (2)การสร้างระบบการยกย่องชมเชยหรือให้รางวัลที่นอกเหนือไปจาก
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ระบบการให้ผลตอบแทนตามปกติ (3) จัดให้มีการพัฒนาและความก้าวหน้าภายในสถาบัน(4) การแบ่งปัน
ความรู้ของสถาบัน เพ่ือให้บุคลากรสามารถให้บริการแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ตลอดจนช่วยให้สถาบัน
บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งข้ึน (5) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้กล้าเผชิญความเสี่ยงด้วยปัญญา
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและ (6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนบุคลากรที่หลากหลาย 
 - การให้ความส าคัญกับคู่ความร่วมมือ 
  สถาบันต้องสร้างคู่ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์โดยรวมได้ดีขึ้น 
คู่ความร่วมมือภายในสถาบันอาจหมายถึง ความร่วมมือระหว่างฝ่ายปฏิบัติงานกับฝ่ายบริหาร การเป็นคู่ความ
ร่วมมือกับบุคลากรอาจท าให้เห็นโอกาสที่จะพัฒนา การฝึกอบรมคร่อมสายงานหรือการปรับโครงสร้างการ
ท างานใหม่ เช่น การสร้างทีมงานที่มีสมรรถนะสูง นอกจากนี้การตั้งกลุ่มความร่วมมือภายในสถาบันยังอาจ
เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและ
อาสาสมัคร เพ่ือเสริมสร้างความยืดหยุ่น การตอบสนองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  คู่ความร่วมมือภายนอกอาจหมายถึงลูกค้า ผู้ส่งมอบ สถาบันการศึกษาอ่ืน องค์การอ่ืนในชุมชน 
พันธมิตรหรือคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ภายนอกสถาบัน ซึ่งนับวันจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น อาจเป็นช่องทาง
ในการเสริมสมรรถนะหลักของสถาบัน เพ่ือเข้าสู่ตลาดใหม่ หรือเป็นฐานให้สร้างหลักสูตรหรือบริการใหม่ หรือ
บริการใหม่ ๆ ที่สนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน นอกจากนี้ การมีคู่ความร่วมมือภายนอกจะช่วยผสมผสาน
และเสริมความแข็งแกร่งและสมรรถนะหลักขององค์การ หรือขีดความสามารถในการเป็นผู้น าขององค์การ    
ทั้งสองในประเด็นที่เป็นความสนใจร่วมกัน ความร่วมมือเช่นนี้อาจน ามาซึ่งความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ
สถาบันอีกด้วย  
  ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ประสบความส าเร็จ คู่ความร่วมมือจะต้องพัฒนา
วัตถุประสงค์ระยะยาว ซึ่งเป็นพื้นฐานของการลงทุนลงแรง และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ดังนั้น คู่ความ
ร่วมมือตกลงร่วมกันก าหนดเงื่อนไขแห่งความส าเร็จ กลไกในการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ แนวทางประเมิน
ความก้าวหน้า  ตลอดจนวิธีการในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในบางครั้งการ
พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าที่สุด 
 
ความคล่องตัว  
 เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในโลกปัจจุบันซึ่งมีสภาพแวดล้อมในการแข่งขันสูง และเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา สถาบันจ าเป็นต้องมีความคล่องตัว ซึ่งคือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติการสถาบันก าลังเผชิญกับระยะเวลาในการน าเสนอ/ปรับปรุงหลักสูตรและบริหารใหม่ๆ
ที่สั้นลงเรื่อยๆ มีการเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐบาลและองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร มีการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วต่อประเด็นใหม่ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เนื่องจากในปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดภาวะ
ชะงักงันบ่อยข้ึนมาก ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจถูกกระตุ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ การน าเสนอหลักสูตรและบริการ
ใหม่ ความวุ่นวายหรือ ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ ข้อบังคับด้านก ระเบียบ หรือข้อเรียกร้องจากสังคมและ
ชุมชนดังนั้นสถาบันจึงต้องมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตนเองได้ โดยใช้รอบเวลาที่สั้นลงเรื่อยๆ            
การปรับปรุงใหญ่ ๆ ในเรื่องเวลาที่ใช้ในการตอบสนอง มักต้องเปลี่ยนระบบงานใหม่ ปรับกระบวนการท างาน
ให้ง่ายขึ้น หรือต้องสร้างขีดความสามารถในการส่งผ่านอย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการต่างๆ บุคลากร           
ที่ ได้รับการอบรมคร่อมสาย และได้รับการเ อ้ืออ านาจในการตัดสินใจจึงมีค่าอย่างยิ่ งต่อสถาบัน                 
ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว  
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 ทุกมิติของการด าเนินการที่วัดด้วยเวลาได้กลายเป็นความวิกฤตในปัจจุบัน และรอบเวลาควรเป็น  
ตัววัดหลักของกระบวนการ การให้ความส าคัญเรื่องเวลายังก่อให้เกิดประโยชน์ส าคัญอ่ืนๆ เช่น การปรับปรุง
เวลาที่ใช้ในการด าเนินการ จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในระบบงาน โครงสร้างคุณภาพ 
ต้นทุน การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน  ผลิตภาพและความยั่งยืน ในภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย 
 
การมุ่งเน้นอนาคต 
 การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนต้องอาศัยความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบันและตลาด           
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การก าหนดปัจจัยหลักด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความส าคัญยิ่ง  ถึงแม้ผลลัพธ์
จะคาดเดาได้ยาก การแสวงหาความเป็นเลิศทางการศึกษา การเติบโตอย่างยั่งยืนและการเป็นผู้น าด้านผลการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมีทิศทางอนาคตที่ชัดเจน ทั้งยังต้องมีความมุ่งม่ันที่จะสร้างพันธะระยะยาวกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ได้แก่ ลูกค้า (เช่นผู้เรียนและครอบครัว) บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ชุมชนและ
สังคม สถาบันยังต้องมีความคล่องตัวที่จะปรับแผนในกรณีที่สถานการณ์บังคับ 
 การวางแผนของสถาบันควรต้องค านึงล่วงหน้าถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความคาดหวังของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น โอกาสทางการศึกษาและการสร้างคู่ความร่วมมือใหม่ๆ  การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ  
ความต้องการด้านสมรรถนะและอัตราก าลังของบุคลากร การแข่งขันในตลาดโลก  การพัฒนาเทคโนโลยี   
การเปลี่ยนแปลงในการแบ่งกลุ่มของผู้ เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และส่วนตลาด รูปแบบใหม่ในการท าธุรกิจ 
ก ระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนไป ความต้องการและความคาดหวังของสังคมและชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป และ
การปรับกลยุทธ์ของคู่แข่งและองค์กรอ่ืนที่เทียบเคียงกันได้ การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการ
จัดสรรทรัพยากรของสถาบัน ต้องพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัยเหล่านี้ การมุ่งเน้นอนาคต รวมถึงการพัฒนา
ผู้น า บุคลากร และผู้ส่งมอบ การวางแผนการสืบทอดที่มีประสิทธิผล  การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้
เกิดความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญาและสร้างนวัตกรรม รวมถึงคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
 นวัตกรรม  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและบริการกระบวนการ             
การปฏิบัติการ และรูปแบบทางธุรกิจ (*) เพ่ือสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งน าไปสู่มิติใหม่ของ
การด าเนินการ  การสร้างนวัตกรรม จ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน กระบวนการที่จะค้นหาโอกาส
ทางกลยุทธ์ และความกล้าที่จะเสี่ยงด้วยปัญญา 
 นวัตกรรมไม่จ ากัดอยู่เพียงในหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนาเท่านั้น แต่ยังมีความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติการระบบและกระบวนการทั้งหมดในทุกๆ ด้าน การบริการจัดการสถาบัน จึงต้องสร้างบรรยากาศ     
ให้ความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญากลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมควรบูรณาการ
เข้าไว้ในการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยมีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการช่วยเกื้อหนุน นอกจากนี้ยังต้องมี
กระบวนการที่เป็นระบบในการเฟ้นหาโอกาสทางกลยุทธ์ในทุกส่วนของสถาบัน 
 นวัตกรรมเกิดจากการสั่งสมความรู้ของสถาบันและบุคลากร ดังนั้น ความสามารถในการเผยแพร่
และใช้ประโยชน์จากความรู้เหล่านี้อย่างรวดเร็วจึงมีความส าคัญยิ่งต่อการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
ของสถาบัน 
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การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
 การวัดและการวิเคราะห์ผลการด าเนินการเป็นส่วนส าคัญของสถาบัน การวัดผลควรพัฒนาจาก
ความต้องการและกลยุทธ์ของสถาบัน และควรสื่อถึงข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
กระบวนการหลัก  ผลผลิต  ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการของสถาบันต้องอาศัยข้อมูลและ
สารสนเทศหลากหลายรูปแบบประกอบกัน เช่นตัววัดผลการด าเนินการเกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
หลักสูตร บริการ และกระบวนการ การเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติ ตลาด และผลการด าเนินการของคู่แข่ง    
ผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบ บุคลากร  คู่ความร่วมมือ ต้นทุน งบประมาณ และการเงินผลลัพธ์                     
ด้านธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามก หมาย การบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ควรจ าแนกกลุ่มของข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ผล เช่น จ าแนกกลุ่มผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนตามเนื้อหา ตามกลุ่มประชากรของผู้เรียน ตามกลุ่มตลาด หลักสูตร บริการ และกลุ่มบุคลากร  
 การวิเคราะห์ หมายถึง การกลั่นกรองใจความส าคัญจากข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุนการ
วัดผล การตัดสินใจ การปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรม  การวิเคราะห์รวมถึงการใช้ข้อมูลเพ่ือดูแนวโน้ม 
การคาดการณ์ ตลอดจนความเก่ียวเนื่องเป็นเหตุปัจจัยซึ่งโดยปกติแล้วอาจไม่เห็นเด่นชัด การวิเคราะห์อาจใช้
สนับสนุนจุดมุ่งหมายต่างๆ เช่น การวางแผน การทบทวนผลการด าเนินการโดยรวม การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และการบรรลุเป้าหมายของการบริหารความเปลี่ยนแปลง  และการเปรียบเทียบผลการด าเนินการ
กับสถาบันอ่ืนซึ่งมีหลักสูตรหรือการบริการในระดับเดียวกัน หรือเทียบเคียงกับสถาบันที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 สิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณาในการปรับปรุงผลการด าเนินการ  และการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
ได้แก่ การเลือกและใช้ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ ทั้งนี้ ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ เลือกมาต้องเป็นตัวที่ดี
ที่สุดที่สะท้อนถึงปัจจัยที่น าไปสู่การปรับปรุงผลลัพธ์ด้านผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  การพัฒนา
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน การปฏิบัติการ การเงิน งบประมาณ และผลการด าเนินการด้านสังคม  กลุ่มตัววัดหรือ
ตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผลการด าเนินการของ
สถาบันจะช่วยท าให้กระบวนการทั้งหมดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์ของสถาบัน          
ตัววัดและตัวบ่งชี้เหล่านี้อาจจ าเป็นในการสนับสนุนการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการติดตามผลจะช่วยให้สถาบันสามารถประเมินตัววัดและ      
ตัวบ่งชี้เหล่านั้น เพ่ือให้สนับสนุนเป้าประสงค์ของสถาบันได้ดียิ่งข้ึน 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ผู้น าของสถาบันควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณธรรม/จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะสังคม รวมทั้งต้องค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคม ผู้น าควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสถาบัน
และบุคลากรในการให้ความส าคัญในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม การปกป้องสุขภาวะ ความปลอดภัย                  
และสิ่งแวดล้อมของส่วนรวม การปกป้องดังกล่าวควรครอบคลุมถึงปฏิบัติการของสถาบันที่อาจส่งผลกระทบ
ทุกด้าน นอกจากนั้นสถาบันควรเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรและการลดของเสียที่แหล่งเกิดในการวางแผน            
ควรค านึงถึงผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารทางกายภาพ การปฏิบัติงานภายในห้องทดลอง 
และการขนส่งในการวางแผนที่มีประสิทธิผลควรป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่างๆ  มีการเตรียมการเพ่ือตอบสนอง
อย่างฉับพลันในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น และจัดให้มีสารสนเทศ และการสนับสนุนที่จ าเป็นให้พร้อม เพ่ือสร้าง
ความตื่นตัว ความปลอดภัย และความเชื่อม่ันของสังคม 
 สถาบันไม่เพียงต้องปฏิบัติตามก หมายและข้อก าหนดของท้องถิ่น จังหวัด หรือประเทศเท่านั้น         
แต่ควรถือเอาข้อบังคับเหล่านี้เป็นโอกาสเพ่ือการปรับปรุง “ให้ดีกว่าสิ่งที่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามก ระเบียบ”  
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สถาบันควรตอกย้ าให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมในการด าเนินการและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทุกกรณี สภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันควรก าหนด ข้อปฏิบัติด้านจริยธรรมในมาตรฐาน
ระดับสูงและต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติในทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ 
 การค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคม หมายถึง การเป็นผู้น าและการสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมภายในขอบเขตที่สถาบันครอบคลุมถึง ภายใต้ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรของ
สถาบัน การสนับสนุนและการเป็นผู้น าดังกล่าว อาจรวมถึงการพัฒนาการศึกษา สุขภาวะและบริการอ่ืนๆ             
ในชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีเลิศ การเป็นต้นแบบในประเด็นที่มีความส าคัญต่อสังคม การอนุรักษ์
ทรัพยากร การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint) การบริการชุมชนและงานการกุศล               
การปรับปรุงหลักปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมและในภาคการศึกษา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ                   
ที่ไม่เป็นความลับทางการแข่งขัน 
 การเป็นผู้น าในฐานะองค์การต้นแบบสามารถส่งผลต่อสถาบันอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้าง
ความร่วมมือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย 
 การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมจ าเป็นต้องอาศัยมาตรการที่เหมาะสม ตลอดจนความ
รับผิดชอบของผู้น าสถาบันต่อมาตรการต่างๆ ดังกล่าว 
 
การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และการสร้างคุณค่า 
 การวัดผลการด าเนินการของสถาบัน ควรมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่ส าคัญ ซึ่งน าไปใช้สร้างคุณค่าและรักษา
สมดุลของคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง ลูกค้ากลุ่มอ่ืน บุคลากร               
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ สังคมและชุมชน  
 เมื่อสถาบันสร้างคุณค่าเพ่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เท่ากับได้สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโต ท าให้ชุมชนดีขึ้น และส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม เป้าหมายของการสร้างสมดุล               
ทางคุณค่าบางครั้งอาจเปลี่ยนแปลง และอาจขัดแย้งกันได้ ฉะนั้นกลยุทธ์ของสถาบันจึงควรพิจารณาถึงความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญไว้ให้ชัดเจน เพ่ือช่วยให้มั่นใจได้ว่า แผนและการปฏิบัติต่างๆ สนอง
ความต้องการของทุกฝ่าย และเพ่ือเลี่ยงการเกิดผลกระทบด้านลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง      
การใช้ตัววัดผลการด าเนินการทั้งแบบน าและแบบตามอย่างสมดุล เป็นวิธีที่มีประสิทธิผลวิธีหนึ่งในการสื่อสาร
ถึงล าดับความส าคัญของเรื่องต่างๆ ในระยะสั้นและระยะยาว ติดตามผลการด าเนินการจริงและเป็นพ้ืนฐาน
เพ่ือการปรับปรุงผลลัพธ์ 
 
มุมมองเชิงระบบ 
 เกณฑ์ EdPEx นี้ เสนอมุมมองเชิงระบบเพ่ือการจัดการสถาบันและกระบวนการที่ส าคัญต่างๆ  
เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์และมุ่งสู่ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ หมวดต่างๆ ทั้ง 7 หมวดของเกณฑ์นี้ ค่านิยมหลัก
และแนวคิด รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบกันเป็นรากฐานและกลไกที่บูรณาการกันทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม 
การจัดการและผลการด าเนินการโดยรวมจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยการสังเคราะห์ การมุ่งไป                 
ในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการซึ่งมีลักษณะเฉพาะในแต่ละสถาบันการสังเคราะห์หมายถึง การมอง
ภาพรวมของสถาบัน โดยใช้คุณลักษณะที่ส าคัญทางการศึกษา รวมถึงสมรรถนะหลัก วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการและระบบงานการมุ่งไปในแนวทางเดียวกันหมายถึง การอาศัยความเชื่อมโยงระหว่าง
ข้อก าหนดต่างๆ ดังระบุไว้ในเกณฑ์นี้ เพ่ือให้แผนงาน กระบวนการ ตัววัด ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ด าเนินไป
อย่างคงเส้นคงวา การบูรณาการ  หมายถึง  การที่องค์ประกอบทุกภาคส่วนในระบบการบริหารจัดการของ
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สถาบันมีการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์และให้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการมุ่งไป
ในแนวทางเดียวกัน 
 แนวคิดดังกล่าวข้างต้นปรากฏในเกณฑ์ EdPEx นี้ ดังแสดงในหน้า 3 เมื่อสถาบันมีมุมมองเชิงระบบ
ผู้น าระดับสูงของสถาบันจะให้ความส าคัญต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์  ต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ซึ่งหมายถึงว่า 
ผู้น าระดับสูงต้องติดตาม ตอบสนอง และบริหารงาน โดยอาศัยผลลัพธ์ทั้งหลายเป็นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ 
มุมมองเชิงระบบยังหมายรวมถึงการใช้ตัววัดและตัวบ่งชี้  สมรรถนะหลัก และความรู้ของสถาบันเพ่ือก าหนด
กลยุทธ์ที่ส าคัญ นอกจากนี้ยังหมายถึงการเชื่อมโยงกลยุทธ์เหล่านั้นกับระบบงาน  กระบวนการหลัก และการ
จัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินการโดยรวมและการให้ความส าคัญกับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น 
 ด้วยเหตุนี้ มุมมองเชิงระบบ จึงหมายถึง การจัดการสถาบันและองค์ประกอบทั้งหมดเพ่ือให้สถาบัน
มีความยั่งยืน 

 

 

 
 

บทบาทของค่านิยมหลักและแนวคิด 
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การเปลี่ยนแปลงจากเกณฑ์คุณภาพการศึกษาปี 2552-2553 

 การจัดท าเกณฑ์ EdPEX ฉบับปี 2557-2560 นี้ เป นการริเริ่มประกาศน าเอาเกณฑ์คุณ าพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป นเลิศมาใช้  เพ่ือเป นทางเลือกให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมและ
ต้องการพัฒนาตนเองไปส ่ความเป นเลิศสามารถน าไปเป นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพ่ือการพัฒนา                   
ที่ก้าวกระโดดต่อไป 

 เกณฑ์นี้แม้มีที่มาจากเกณฑ์บัลดริจของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ได้มีการเพ่ิมเติมความหมายและ
ค าอธิบายเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย   
 เกณฑไ์ด้รับการปรับปรุงโดยตลอดด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือให้เนื้อหา สามารถสะท้อนถึงความทันสมัย
และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว เกณฑ์นี้ใช้ฐานของแนวปฏิบัติที่องค์การด้าน
ธุรกิจและอ่ืนๆ ด าเนินการจนประสบความส าเร็จและสามารถเป็นต้นแบบที่ดี เป็นแนวปฏิบัติที่น าไปสู่ความ
ยั่งยืนและการแข่งขันได้ เมื่อสถาบันยึดแนวทางการบริหารจัดการที่เน้นผลลัพธ์ โดยใช้มุมมองที่เป็นระบบ
อย่างมีบูรณาการ 
 ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่เกณฑ์บัลดริจได้ถูกน ามาใช้ในสหรัฐอเมริกา ได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากในเนื้อหาเพ่ือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบด้านทั้งเศรษฐกิจทั่วโลก เทคโนโลยี พฤติกรรม
ของลูกค้า ความคาดหวังของบุคลากร รวมถึงความห่วงใยและความรับผิดชอบต่อสังคม เกณฑ์ได้เพ่ิมจุดเน้น
เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญมากกว่าเพียงการเปลี่ยนค าหรือข้อความที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะ
เป็นใจความส าคัญที่ผู้น าระดับสูงของทุกสถาบันต้องใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
และเพ่ือความยั่งยืนขององค์การ 
 จุดเน้นเชิงกลยุทธนี้ ผูกโยงกับเรื่องส าคัญ 3 เรื่องที่ผู้น าทุกคนต้องค านึงถึงและพิจารณาเพ่ือให้
สถาบันในยุคต่อไปสามารถอยู่ตลอดรอดฝั่งได้ ซึ่งประกอบด้วย  
  (1) การออกแบบและด าเนินการให้มีระบบงานที่แข่งขันได้  
  (2) การส่งเสริมและจัดการนวัตกรรม  
  (3) ความสามารถในการใช้โอกาสและจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากสื่อสังคม
ออนไลน์ 
 
การออกแบบและน าเรื่องระบบงานไปปฏิบัติ 
 การตัดสินใจเรื่องระบบงานถือเป็นเรื่องเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะรวมถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
และการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักของสถาบัน การตัดสินใจเรื่องนี้ จะส่งผลต่อการออกแบบ 
โครงสร้าง ขนาด แหล่งที่ตั้ง ความสามารถในการท าก าไร  และการอยู่รอดของสถาบัน การตัดสินใจนี้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้น าระดับสูงของสถาบันและเป็นแกนส าคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในเกณฑ์ EdPEx 
ฉบับนี้ ได้รวมเรื่องกระบวนการด้านสารสนเทศและการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้วย 
 
การบ่มเพาะและจัดการนวัตกรรม 
 นวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรมเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เปลี่ยนโอกาสของความได้เปรียบ                    
เชิงแข่งขันมาเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความยั่งยืน นิยามของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจาก
การกระท าที่มีมาอย่างต่อเนื่องและท าให้เกิดความหมายต่อหลักสูตร บริการ กระบวนการ หรือประสิทธิผล
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ของสถาบันเพ่ือสร้างคุณค่าใหม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมเป็นผลของสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน 
กระบวนการที่สามารถระบุถึงโอกาสเชิงกลยุทธ์ และการสานต่อโอกาสนั้นๆ ที่สถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป็นเรื่องที่สมควรจะเสี่ยงได้ การที่จะสามารถให้เกิดนวัตกรรม ต้องการทรัพยากรมาสนับสนุน และความ
พร้อมที่จะเผชิญความล้มเหลว การเสริมสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมเป็นภาระงานหนึ่งของผู้น าระดับสูง    
การระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์และความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการด าเนินการ
ตามความเสี่ยงนั้นๆ จะต้องฝังลึกอยู่ในการจัดการและการปฏิบัติการของสถาบัน ดังนั้น มิติต่างๆ ที่จะท าให้
สามารถไปสู่นวัตกรรมนั้น จะกระจายอยู่ในทุกหมวดของเกณฑ์ EdPEx นี้ 
 
ความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 แม้ว่ากลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ยังไม่ใช่แนวปฏิบัติที่สถาบันชั้นน าทุกแห่งใช้ในปัจจุบัน แต่หากชะลอ
เวลาเพ่ือเพ่ิมเรื่องนี้ จนกว่ามีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในรอบต่อไป จะท าให้เราไม่สามารถมีแนวปฏิบัติ                    
ซึ่งประกันได้ว่า เราจะยืนหยัดอยู่ในระดับแนวหน้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออัตราความเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้
เป็นไปอย่างเร็วมาก สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทอยู่แล้วในด้านต่อไปนี้ 
  (1) การเข้าถึงผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้ที่มีโอกาสจะมาเป็นลูกค้า  
  (2) การเชื่อมโยงระหว่างคณาจารย์และบุคลากรและกับผู้น าของสถาบัน  
  (3) การประสานกับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ  
  (4) การรวบรวมข้อมูลและการศึกษาวิจัย 
 การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเข้มข้น อาจจะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อสถาบัน กลไกที่ดีที่สุดที่จะท าให้
ความเสี่ยงลดน้อยลงได้ คือ การยึดถือค่านิยมของสถาบันเป็นส าคัญ เกณฑ์ EdPEx ปี 2556-2557 นี้                 
รวมเรื่องสื่อสังคมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ทั้ง 4 ข้อข้างต้น  

 แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนทุกหมวด แต่เรื่องที่เปลี่ยนมากที่สุดในเกณฑ์ฉบับนี้และส่วนที่เกี่ยวเนื่อง
กับสาระด้านการศึกษานั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 - บทน า : โครงร่างองค์การ 
  ส่วนที่1 ลักษณะองค์การ เพ่ิมค าถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการ บทบาทท่ีมีต่อระบบงานของสถาบัน 
  ส่วนที่2 สภาวการณ์ขององค์การ เพ่ิมเรื่องการประเมินโครงการและกระบวนการหลักๆ               
ขององค์การ การบริหารจัดการโครงการที่ต้องด าเนินการควบคู่กับการจัดการกระบวนการ เพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีต้องการ 
 - หมวด 1 การน าองค์การ 
  หัวข้อ 1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง จะเน้นบทบาทของผู้น าระดับสูงเรื่องนวัตกรรม
และความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญาและถามถึงวิธีที่ผู้น าระดับสูงน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เป็นกลไกในการสื่อสาร 
  หัวข้อ 1.2 การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง จะถามว่ากรรมการ
ที่อยู่ในระบบการก ากับดูแลขององค์การท าให้การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้น าระดับสูงประสบ
ผลส าเร็จได้อย่างไร 
 - หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  หมวดนี้เน้นเรื่องนวัตกรรมและระบบงานมากขึ้น 
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  หัวข้อ 2.1 การจัดท ากลยุทธ์ หัวข้อนี้ได้ปรับเขียนขึ้นใหม่ โดยเพ่ิมค าถามที่เกี่ยวกับการสร้าง
สภาพแวดล้อมเพ่ือนวัตกรรมและการค้นหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ ค าถามอ่ืนๆ จะเจาะลึกถึงกระบวนการในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์การ ได้มีการปรับประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถใช้แนวคิดใหม่ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องยึดติดอยู่กับการวางแผนที่ใช้เครื่องมือ
เฉพาะเจาะจงบางอย่าง เช่น การวิเคราะห์ SWOT 
 - หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
  หัวข้อ 3.1 เสียงจากลูกค้า จะถามถึงปฏิสัมพันธ์และการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนและลูกค้า 
กลุ่มอ่ืน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังเสียงของผู้เรียนปัจจุบันและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  หัวข้อ 3.2 ความผูกพันของลูกค้า จะถามถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างความผูกพัน
และความสัมพันธ์กบัผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 - หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
  หัวข้อ 4.1 การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ จะถามถึงการ
ใช้เสียงของลูกค้า ตลาดและการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน จากสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจและนวัตกรรม การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น เคยระบุไว้เดิมเป็นประเด็นแยกต่างหากในหมวด 3 ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ยังไม่เคยปรากฏในเกณฑ์เดิม 
หัวข้อนี้ยังเพิ่มค าถามถึงการทบทวนโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน  
  หัวข้อ 4.2 เปลี่ยนชื่อเป็น ‘การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Knowledge Management, Information, and Information Technology) หัวข้อนี้ให้ความส าคัญต่อ
การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์การซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของความยั่งยืนขององค์การ 
 - หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
  หัวข้อ 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร เพ่ิมเรื่องการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเรื่องขีด
ความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากรในอดีตที่ผ่านมารวมทั้งอัตราก าลังที่เหมาะสมในแต่ละระดับ ซึ่งเป็น
การก าหนดบริบทที่องค์การใช้ในการพิจารณาเชิงรุกเพ่ือเตรียมให้สอดรับกับความต้องการบุคลากรในอนาคต 
 - หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
  มีการปรับเปลี่ยนหมวดนี้อย่างมากเพ่ือเน้นกระบวนงานภายในและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติการอันเป็นผลจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับระบบงาน (หมวด 2) 
  หัวข้อ 6.1 ปรับเป็น “กระบวนการท างาน”โดยเน้นที่การออกแบบ การบริหารจัดการและการ
ปรับปรุงหลักสูตร  การบริการและกระบวนการต่างๆ โดยจะรวมกระบวนการสนับสนุนที่ท าให้สถาบัน
สามารถบรรลุความต้องการหลักทางธุรกิจ 
  หัวข้อ 6.2 ปรับเป็น “ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ”ซึ่งจะเน้นการควบคุมต้นทุน การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน และการจัดการนวัตกรรม การแยก
หัวข้อเหล่านี้ออกมาเป็นประเด็นเพ่ือพิจารณาต่างหาก เป็นการเน้นย้ าให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านี้ที่มีผลต่อความยั่งยืนของการปฏิบัติการและขององค์การ 
 - หมวด 7 ผลลัพธ์ 
  การปรับเปลี่ยนหัวข้อต่าง ๆ ในหมวดนี้ จงใจที่จะไม่ให้สอดรับกับกระบวนการในแต่ละหมวด
โดยตรงตั้งแต่หมวด1-6 เพ่ือให้มองผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ เนื่องจากผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อ มักจะเกิดจาก
กระบวนการในหมวดต่างๆ มากกว่าเพียงหมวดใดหมวดหนึ่ง 
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  ค่าคะแนนส าหรับผลลัพธ์หัวข้อ 7.2 และ 7.3 นั้น ปรับเป็นข้อละ 85 คะแนน ซึ่งจะเน้น
บทบาทของความผูกพันกับลูกค้าและบุคลากรเพ่ือให้ส่งผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด 
(หัวข้อ 7.5 มีค่าคะแนนเท่ากับ 80) 
  หัวข้อ 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ ได้แยกเรื่องการจัดการ                
ห่วงโซ่อุปทานออกมาเป็นประเด็นเพ่ือพิจารณาต่างหาก เพราะเป็นการแสดงถึงองค์ประกอบของระบบงาน           
ที่เพ่ิมความส าคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ ต่อองค์การหลายแห่ง 
  หัวข้อ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล ระบุอย่างชัดเจนถึงผลลัพธ์ของการน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ ว่าเป็นความรับผิดชอบของการน าองค์การ เนื่องจากเป็นที่ยอมรับว่า องค์การจะสามารถ
บรรลุกลยุทธ์ได้ต่อเมื่อผู้น าระดับสูงชี้น าและคอยติดตามความก้าวหน้า 
 - ค่านิยมและแนวคิดหลัก 
  ปรับค าอธิบายของค าว่า “ความคล่องตัว (Agility)”  “การมุ่งเน้นอนาคต (Focus on the 
Future)” และ “การจัดการเพ่ือนวัตกรรม (Managing for Innovation)”เพ่ือสะท้อนถึงการให้ความส าคัญ
ต่อการเกิดภาวะชะงักงันที่เกิดจากเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ ปัจจัยภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม และความจ าเป็นที่ต้อง
มีกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม 
 - อภิธานศัพท์ 
  เพ่ิมค าอธิบายศัพท์ 2 ค า ได้แก่“ความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญา (Intelligent risks)”และ ‘โอกาส
เชิงกลยุทธ์ (Strategic opportunities)’ นอกจากนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของอภิธานศัพท์ให้อ่านได้สะดวกขึ้น 
  เพ่ิมให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ลูกค้า (Customer)”หมายรวมถึงผู้มาใช้หลักสูตรและบริการ
ของสถาบัน (ผู้เรียนและอาจหมายถึงผู้ปกครอง) และผู้อ่ืนที่จ่ายเงินเพ่ือใช้หลักสูตรและบริการส่งเสริม
การศึกษา ทั้งนี้ จะพบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเกณฑ์ฉบับนี้ตลอดเล่มและในเอกสารที่เก่ียวข้อง 
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อภิธานศัพท ์
 ประโยคแรกของค าศัพท์เป นค านิยาม  ึ่งตามด้วยประโยคขยายความและวิเคราะห์ค าศัพท์นั้น            
ย่อหน้าถัดๆ มาเป นตัวอย่าง การอธิบายหรือความเชื่อมโยงที่ส าคัญต่อเกณฑ์ในหมวดอ่ืนค าศัพท์ที่มี                    
ในอ ิธานศัพท์ทั้งหมดนี้ จะปรากฏเป นอักษรตัวหนา ในเกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน 
 
Action Plans: แผนปฏิบัติการ 
 ค าว่า “แผนปฏิบัติการ” หมายถึง  แผนที่สถาบันด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ และก าหนดเวลาที่ต้องท าให้ส าเร็จ   
การจัดท าแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผน หลังจากที่ก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์อย่างชัดเจนแล้วเพ่ือให้คนทั่วทั้งสถาบันมีความเข้าใจและน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิผล ในเกณฑ์นี้ การน าแผนปฏิบัติไปปฏิบัติครอบคลุมถึงการสร้างตัววัดให้สอดคล้องกัน
ระหว่างภาควิชาและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ในการน าแผนไปปฏิบัตินั้น อาจต้องให้การฝึกอบรม
เฉพาะทางแก่บุคลากรบางกลุ่ม หรืออาจต้องมีการสรรหาบุคลากรใหม่ด้วย 
 ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาในตลาดที่มีการแข่งขันสูงอาจหมายถึง
การตั้งเป้าให้ผู้เรียนมีผลการสอบในระดับชาติหรือกลุ่มวิชาชีพอยู่ในกลุ่มน า (25% แรก) แผนปฏิบัติการอาจ
รวมถึงการวิเคราะห์ว่าวิชาใดที่ผู้เรียนท าคะแนนได้น้อยที่สุด  และวิเคราะห์ถึงทักษะที่ยังไม่เพียงพอของ
ผู้เรียนในวิชานั้นๆ เพ่ือสร้างหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะนั้นขึ้นมาได้ ในการน าแผน ไปปฏิบัติ           
อาจต้องมีการฝึกอบรมคณาจารย์ถึงวิธีการสอนและการประเมิน การวิเคราะห์และการทบทวนในระดับ
สถาบันควรพิจารณาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้งบประมาณและความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า“วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : Strategic Objectives” ในหน้า 80 
 
Alignment: การมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน  
 ค าว่า  “การมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน”หมายถึง ความสอดคล้องของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การตัดสินใจด้านทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ และการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์หลักของสถาบัน การมุ่งไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีความเข้าใจร่วมกัน
ในจุดประสงค์และเป้าประสงค์ รวมถึงการใช้ตัววัดและสารสนเทศที่เกื้อหนุนกัน เพ่ือใช้ในการวางแผนการ
ติดตาม การวิเคราะห์ และการปรับปรุงใน3 ระดับคือ 1) สถาบัน/ผู้น าระดับสูง  2) กระบวนการหลัก และ    
3) หลักสูตร สาขาวิชา ชั้นเรียน  
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า“การบูรณาการ : Integration” ในหน้า 73 

Analysis: การวิเคราะห์  
 ค าว่า  “การวิเคราะห์” หมายถึง  การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล การวิเคราะห์มักเกี่ ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล                   
การวิเคราะห์ภาพรวมในระดับสถาบัน จะช่วยชี้น าการบริหารระบบงาน และกระบวนการท างาน  เพ่ือให้
บรรลุผลการด าเนินการที่ส าคัญและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงและข้อมูลแต่ละตัวจะมีความส าคัญ แต่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่มีประสิทธิผล
ต่อการปฏิบัติการหรือการจัดล าดับความส าคัญเสมอไป เนื่องจากการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับ
ความเข้าใจในความสัมพันธ์ข้างต้น ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อมูล 
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Anecdotal: ข้อมูลปลีกย่อย  
 ค าว่า  “ข้อมูลปลีกย่อย”หมายถึง  สารสนเทศที่ใช้ตอบเกณฑ์ EdPExแต่ละหัวข้อซึ่งขาดวิธีการที่
เฉพาะเจาะจง ไม่มีตัววัด ไม่มีระบบกลไกในการน าไปปฏิบัติ และไม่มีปัจจัยด้านการประเมิน/การปรับปรุง/
การเรียนรู้ สารสนเทศในลักษณะของข้อมูลปลีกย่อย มักอาศัยตัวอย่าง และอธิบายกิจกรรมแต่ละ เรื่อง
มากกว่ากระบวนการที่เป็นระบบ 
 ตัวอย่างในการตอบเกณฑ์ เรื่องวิธีการที่ผู้น าระดับสูงใช้ในการสื่อความคาดหวังต่อผลการ
ด าเนินการของบุคลากร การตอบโดยใช้ข้อมูลปลีกย่อยอาจอธิบายถึงเหตุการณ์ที่ผู้น าระดับสูงคนหนึ่ง                     
ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ของสถาบันซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่การตอบในเชิงระบบ อธิบายถึงวิธีการ
สื่อสารที่ผู้น าระดับสูงทั้งหมดของสถาบันใช้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือสื่อสารกับหน่วยงานในทุกที่ตั้งและบุคลากร  
ทุกคน ถึงความคาดหวังด้านผลการปฏิบัติงาน รวมถึงตัววัดซึ่งใช้ประเมินประสิทธิผลของวิธี การดังกล่าว 
ตลอดจนเครื่องมือและเทคนิคซ่ึงใช้ประเมินและปรับปรุงวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า“มีความเป็นระบบ:  Systematic” ในหน้า 81 
 
Approach: แนวทาง หรือ วิธีการ  
 ค าว่า  “แนวทาง”หรือ  “วิธีการ”หมายถึง วิธีการที่สถาบันใช้ด าเนินการเพ่ือตอบข้อก าหนดต่างๆ 
ในเกณฑ์ หมวด 1-6 นอกเหนือจากวิธีการแล้วแนวทางหมายถึงความเหมาะสมของวิธีการนั้นกับข้อก าหนด 
และกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของสถาบัน รวมถึงการที่สถาบันน าวิธีการนั้นไปใช้อย่างมีประสิทธิผล 
 “แนวทาง”เป็นมิติหนึ่งที่ใช้ในการประเมินหัวข้อในหมวด 1-6 ส าหรับค าอธิบายเพ่ิมเติม ดูเรื่อง
ระบบการให้คะแนน ในหน้า (42-48) 
 
Basic Requirements: ข้อก าหนดพื้นฐาน  
 ค าว่า “ข้อก าหนดพื้นฐาน” หมายถึง แนวคิดท่ีเป็นแก่นส าคัญของหัวข้อในเกณฑ์ EdPEx ซึ่งแสดง
อยู่ในลักษณะค าถามต่อท้ายหัวข้อ 
 ดูตัวอย่างโครงสร้างของเกณฑ์ในหน้า 2 

Benchmark: ระดับเทียบเคียง  
 ค าว่า  “ระดับเทียบเคียง”หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งแสดงวิธีการปฏิบัติงานและผลการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันท้ังภายในและภายนอกวงการศึกษา สถาบันทั้งหลายที่ท าการ
เทียบเคียง ก็เพ่ือให้เข้าใจการด าเนินการของสถาบันระดับโลกจากมุมมองในปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด 
 ระดับเทียบเคียง เป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ รูปแบบอ่ืน ๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้จาก 
บุคคลที่สาม (โดยมากเป็นค่าเฉลี่ยของสถาบันการศึกษาต่างๆ ) ข้อมูลด้านผลการด าเนินการของคู่แข่ง                
การเปรียบเทียบกับสถาบันที่คล้ายคลึงกันในพ้ืนที่เดียวกันหรือในพ้ืนที่อ่ืนๆรวมทั้งข้อมูล แหล่งข้อมูล
สาธารณะ เช่น ผลลัพธ์ของการศึกษาวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 

Capability, Workforce: ขีดความสามารถ, บุคลากร 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า“ขีดความสามารถของบุคลากร : Workforce Capability” 
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Capacity, Workforce: อัตราก าลัง,  บุคลากร 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า“อัตราก าลัง : Workforce Capacity” 

Collaborator: คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ 
 ค าว่า  “คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ”  หมายถึง  องค์การหรือบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับ
สถาบันในการสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมบางอย่าง หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นครั้งคราว โดยมี
เป้าหมายระยะสั้นที่สอดคล้องกันหรืออย่างเดียวกัน การร่วมมือในลักษณะนี้มักไม่มีข้อตกลงหรือรูปแบบ             
ที่เป็นทางการ  
 ดูความจ ากัดความของค าว่า “คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ:  Partners” ในหน้า 76 
 
Core Competencies: สมรรถนะหลัก  
 ค าว่า  “สมรรถนะหลัก”หมายถึง เรื่องที่สถาบันมีความช านาญที่สุด สมรรถนะหลักขององค์การ
เป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจส าคัญซึ่งท าให้สถาบันบรรลุพันธกิจหรือสร้างความได้เปรียบ              
ในสภาพแวดล้อมของตลาดหรือในการบริการ หากขาดสมรรถนะหลักที่จ าเป็น อาจส่งผลอย่างมีนัยยะส าคัญ
ต่อความท้าทาย หรือความเสียเปรียบของสถาบันในตลาด 
 สมรรถนะหลัก อาจจะเก่ียวข้องกับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี หรือมีเอกลักษณ์ด้านหลักสูตรและ
บริการ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาด 
 
Customer: ลูกค้า 
 ลูกค้า รวมถึง ผู้ใช้ หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตร และบริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง (ผู้เรียนและ
อาจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอ่ืนๆที่น าหลักสูตรและบริการไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
 เกณฑ์ EdPEx กล่าวถึงลูกค้าในความหมายอย่างกว้างๆ ซึ่งหมายถึง ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน      
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนของสถาบันคู่แข่งความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน            
ซึ่งเป็นค่านิยมของเกณฑ์ EdPEx ต้องถูกฝังลึกอยู่ในความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติขององค์การที่มีผลการ
ด าเนินการที่โดดเด่น การมุ่งเน้นผู้เรียนจึงมีผลกระทบและควรบูรณาการเข้ากับทิศทางกลยุทธ์ระบบงาน 
กระบวนงานและผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
 ให้ดูนิยามของค าว่า “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: Stakeholders”ในหน้า 79 ส าหรับความสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้าและผู้อ่ืนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากหลักสูตร และบริการของสถาบัน 

Customer Engagement: ความผูกพันของลูกค้า 
 ค าว่า“ความผูกพันของลูกค้า”  หมายถึง  การลงทุนหรือการตัดสินใจเข้าเรียนของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นในหลักสูตร และบริการทั้งนี้ขึ้นกับความสามารถของสถาบันในการสนองความต้องการและสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้พวกเขายังคงมาใช้หลักสูตรและบริการของสถาบัน คุณลักษณะของความ
ผูกพันนี้รวมถึงการคงอยู่และความจงรักภักดี ความเต็มใจของลูกค้าที่จงใจเลือกและสนับสนุนหลักสูตรและ
บริการของสถาบัน รวมถึงความเต็มใจที่จะอุทิศตนสนับสนุนและแนะน าผู้อ่ืนให้รู้จักสถาบันหลักสูตรและ
บริการอ่ืน ๆ อย่างแข็งขัน 
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Cycle Time: รอบเวลา 
 ค าว่า  “รอบเวลา”หมายถึงเวลาที่ต้องใช้เพ่ือบรรลุข้อผูกพันหรือเพ่ือท างานให้ส าเร็จ การวัด
ระยะเวลามีบทบาทส าคัญมากในเกณฑ์นี้ เพราะผลลัพธ์ด้านเวลา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุง
ศักยภาพในการแข่งขันและผลการด าเนินการโดยรวม “รอบเวลา”หมายถึงเวลาที่ใช้ในการด าเนินการในทุก
แง่มุม เช่น การปรับปรุงรอบเวลาอาจรวมถึงเวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนเมื่อความ
ต้องการเปลี่ยนไป  เวลาที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร ออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงตัวชี้วัดด้านเวลา          
ที่ส าคัญอ่ืนๆ การปรับปรุงรอบเวลาให้ดีขึ้นอาจรวมถึงแต่ละกรณีหรือทุกกรณีท่ีกล่าวข้างต้น 
 
Deployment: การน าแนวทางไปปฏิบัติ 
 ค าว่า “การน าแนวทางไปปฏิบัติ” หมายถึงความครอบคลุมและทั่วถึงของการน าแนวทางไป
ด าเนินการเพ่ือตอบสนองข้อก าหนดในเกณฑ์ของสถาบันการประเมินเรื่องการน าแนวทางไปปฏิบัติ                   
ควรพิจารณาทั้งจากความครอบคลุมและความลึกของการน าแนวทางไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
ทั่วทั้งสถาบัน 
 การน าแนวทางไปปฏิบัติเป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1-6 ดูค าอธิบายเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการน าแนวทางไปปฏิบัติในเรื่อง“ระบบการให้คะแนน”ในหน้า 42-48 
 
Diversity: ความหลากหลาย 
 ค าว่า  “ความหลากหลาย” หมายถึง ความแตกต่างของบุคลากรแต่ละคนในสถาบันที่เสริมคุณค่า
ให้กับสภาพแวดล้อมการท างานและเป็นตัวแทนของกลุ่มชุมชนที่สถาบันว่าจ้างของผู้เรียนและของลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
โดยพิจารณาจากตัวแปรต่างๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความโน้มเอียงทางเพศที่บุคคลต้องการ สัญชาติ
ความพิการ อายุ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันตามยุคสมัย การศึกษา ถิ่นก าเนิด ทักษะแนวคิด ความคิดเห็น
และมุมมอง รวมทั้งสาขาวิชาชีพต่างๆ 
 ในเกณฑ์นี้หมายถึงการเห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของกลุ่มชุมชนที่สถาบัน
ว่าจ้างและกลุ่มชุมชนของผู้เรียนการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากความหลากหลาย ในการเสริมสร้างบุคลากร 
จะเพ่ิมโอกาสในการท าให้มีผลการด าเนินการที่โดดเด่น สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียน  ลูกค้ากลุ่มอ่ืน
บุคลากร และชุมชนรวมทั้งสร้างความผูกพันกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและบุคลากร 
 

Educational Programs, and Services: หลักสูตร และบริการ 
 ค าว่า  “หลักสูตร”หมายถึง  กิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนทุ่มเทในการเรียนรู้ หรือที่ส่งเสริมให้เกิดการ
สืบค้นทางวิทยาศาสตร์หรือทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงรายวิชาทั้งที่มีหน่วยกิตและไม่มีหน่วยกิตหลักสูตรระดับ
ปริญญา การวิจัย การจัดกิจกรรมขยายผล การบริการชุมชน โครงการความร่วมมือ และการศึกษา
ต่างประเทศ การออกแบบหลักสูตร ต้องมีการก าหนดจุดวิกฤติในการสอนและกระบวนการเรียนรู้ (ควรเริ่ม
เร็วที่สุดในช่วงต้นๆ) เพ่ือการวัดผล การสังเกตและการด าเนินการ  
 ค าว่า  “บริการ” หมายถึง  บริการที่ได้พิจารณาว่ามีความส าคัญที่สุดต่อการสมัครเข้าศึกษาหรือ
ความส าเร็จของผู้เรียน กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึง การให้ค าปรึกษา การแนะน า และการสอนเสริมให้ผู้เรียน
ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการคัดเลือก การรับเข้า การลงทะเบียน การจัดชั้นเรียน 
ทุนการศึกษา และที่อยู่อาศัย นอกจากนั้น กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ อาจรวมถึง การบริการด้านอาหาร             
การรักษาความปลอดภัย การบริการสุขภาพ การขนส่ง และร้านหนังสือ เป็นต้น  
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Effective: ประสิทธิผล 
 ค าว่า “ประสิทธิผล” เป็นการดูว่ากระบวนการหรือมาตรการที่ใช้สามารถตอบสนองจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด  การประเมินประสิทธิผลต้องประเมิน (1) ว่าแนวทางนั้นมีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับความต้องการของสถาบัน และสถาบันสามารถน าแนวทางไปปฏิบัติได้ดีเพียงใด (2) ผลลัพธ์ของ
มาตรการที่ใช้ 
Empowerment: การให้อ านาจในการตัดสินใจ 
 ค าว่า  “การให้อ านาจในการตัดสินใจ” หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการปฏิบัติการแก่บุคลากร เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากร (ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่หน้างาน) สามารถ
ตัดสินใจเองได้ เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานมากที่สุด 
 การให้อ านาจในการตัดสินใจมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการทางด้านการศึกษาของผู้เรียน สร้างความพึงพอใจตั้งแต่เริ่มแรกแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ปรับปรุง
กระบวนการ เพ่ิมผลิตภาพ ปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลการด าเนินการของสถาบันให้ดีขึ้น 
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบอ านาจในการตัดสินใจจ าเป็นต้องมีสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจที่เ หมาะสม
ดังนั้นสถาบันจึงต้องจัดให้มีสารสนเทศท่ีทันเหตุการณ์ และเป็นประโยชน์ 
 
Engagement, Customer: ความผูกพัน ลูกค้า 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า“ความผูกพันของลูกค้า” : Customer  Engagement.” 
 
Engagement, Workforce: ความผูกพัน  บุคลากร 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า “ความผูกพันของผู้บุคลากร : Workforce  Engagement” 
 
Ethical Behavior: การประพ ติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  
 ค าว่า  “การประพ ติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม”หมายถึง  วิธีการที่สถาบันปฏิบัติเพ่ือท าให้มั่นใจว่า
ทุกการตัดสินใจ การปฏิบัติการ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามหลักปฏิบัติด้านวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของสถาบัน หลักการเหล่านี้ควรสนับสนุนก หมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่บังคับใช้ทั้งหมด 
รวมทั้งเป็นพื้นฐานส าหรับค่านิยมและวัฒนธรรมสถาบัน ซึ่งแยกแยะ “ความถูกต้อง”  และ “ความผิด” 
 ผู้น าระดับสูง ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  หลักการ
นี้ใช้กับทุกคนในสถาบัน ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว จนถึงคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการ
สื่อสารและตอกย้ าอย่างสม่ าเสมอ เกณฑ์ EdPEx ไม่ได้ก าหนดรูปแบบที่เจาะจง จึงเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้น าระดับสูงที่จะท าให้มั่นใจว่าพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันสอดคล้องกับหลักจริยธรรมของสถาบัน               
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเป็นตัวก าหนดทิศทางของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึง
บุคลากรผู้เรียนผู้ปกครอง ลูกค้ากลุ่มอ่ืน คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการผู้ส่งมอบ และชุมชนในท้องถิ่นที่
สถาบันตั้งอยู ่
 การก าหนดหลักจริยธรรมที่ดีและชัดเจนจะให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น ในบางสถาบันหลักการด้านจริยธรรมเป็นกรอบที่จะก ากับ
พฤติกรรมบางอย่าง ซึง่อาจส่งผลเสื่อมเสียแก่สถาบันและชุมชน 
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Goals: เป้าประสงค์ 
 ค าว่า  “เป้าประสงค์” หมายถึงสภาพในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินการที่สถาบันตั้งใจหรือ
ปรารถนาที่จะบรรลุเป้าประสงค์เป็นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวและเป็นจุดหมายปลายทางที่ชี้น าการ
ปฏิบัติการ เป้าประสงค์ในเชิงปริมาณที่เป็นจุดหรือช่วงที่เป็นตัวเลขมักเรียกว่า “เป้าหมาย” เป้าหมาย              
อาจเป็นผลการด าเนินการที่มุ่ งมาดไว้บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือข้อมูลเชิงแข่งขัน 
“เป้าประสงค์ที่ท้าทาย” หมายถึงเป้าประสงค์ที่ท าให้เกิดการปรับปรุงครั้งใหญ่แบบก้าวกระโดดในเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในอนาคตของสถาบัน 
 ประโยชน์ของเป้าประสงค์รวมถึง 

 การท าให้เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมีความชัดเจนเพื่อให้สามารถ 
 วัดความส าเร็จได้ 
 การสนับสนุนการท างานเป็นทีมงานด้วยการมุ่งเน้นจุดหมายปลายทางร่วมกัน 
 การสนับสนุนให้มีความคิดนอกกรอบ (นวัตกรรม) เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ท่ีท้าทาย 
 การเป็นพ้ืนฐานส าหรับวัดความก้าวหน้าและเร่งให้บรรลุผล 

 ดูค าจ ากัดความของค าว่า “การคาดการณ์ผลการด าเนินการ : Performance Projections” 
 
Governance: ธรรมาภิบาล 
 ค าว่า  “ธรรมาภิบาล”หมายถึง  ระบบการจัดการและควบคุมต่าง ๆ ที่ใช้ในสถาบันการศึกษา 
รวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการประจ าสถาบัน เช่น คณะกรรมการการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารของคณะสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  ในสถาบันการศึกษาเอกชน    
อาจรวมถึงเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นก หมาย  ก กระทรวง  ก ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  รวมถึงนโยบายของ
สถาบันจะระบุถึงสิทธิและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด  รวมทั้งวิธีการก าหนดทิศทางและการ
ควบคุมเพ่ือสร้างหลักประกันในเรื่องต่อไปนี้ (1) ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) ความโปร่งใสของ
การปฏิบัติการ (3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมกระบวนการต่างๆ ด้านธรรมาภิบาล 
อาจรวมถึง การให้ความเห็นชอบกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน การก าหนดและด าเนินการตามนโยบาย  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินการของผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน การก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของคณะผู้บริหาร การวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง การตรวจสอบทางการเงิน  และการบริหาร
ความเสี่ยง  การท าให้ระบบธรรมาภิบาลมีประสิทธิผล  มีความส าคัญต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสังคมภายนอก ตลอดจนต่อประสิทธิผลของสถาบัน 
 
High-Performance Work: การท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่โดดเด่น 
 ค าว่า  “การท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่โดดเด่น” หมายถึง  กระบวนการท างานที่มุ่งให้              
ผลการด าเนินการของสถาบันและแต่ละบุคคลมีระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเป็นระบบ โดยรวมถึงคุณภาพ            
ผลิตภาพ อัตราการสร้างนวัตกรรม และรอบเวลา ซึ่งจะส่งผลให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ                
เพ่ือผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ดีขึ้น 
 แนวทางที่น าไปสู่การท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่โดดเด่น มีรูปแบบ วิธีการ และระบบจูงใจ             
ที่แตกต่างกันไป การท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่โดดเด่นมีฐานจากความผูกพันของบุคลากร ทั้งยังช่วย
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สร้างความผูกพันด้วยมีองค์ประกอบดังเช่น  ความร่วมมือระหว่างผู้น าระดับสูง ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร ซึ่งอาจรวมถึงกลุ่มที่ท าหน้าที่ต่อรองให้บุคลากร  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ทีมงานต่าง ๆ  การให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร รวมทั้งความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่จะให้
ตรวจสอบได้การน าข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรมาใช้ในการวางแผนการสร้างทักษะและการเรียนรู้             
ในระดับบุคคลและระดับสถาบัน การเรียนรู้จากองค์การอ่ืน ท าให้การก าหนดหน้าที่และการมอบหมายงาน                 
มีความยืดหยุ่น การคงโครงสร้างองค์การแนวราบไว้เพ่ือให้มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจไปยัง                        
ผู้ที่ปฏิบัติงานที่อยู่ใกล้กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่สุด การใช้ตัววัดผลการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล              
ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ สถาบันส่วนใหญ่ส่งเสริมการท างานที่มีผลการด าเนินการโดดเด่น โดยใช้
สิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการด าเนินการของสถาบัน 
ผลงานของแต่ละบุคคลและทีมงาน และการเสริมสร้างทักษะ นอกจากนี้ แนวทางที่ท าให้เกิดผลการ
ด าเนินการที่โดดเด่น ต้องพยายามท าให้โครงสร้างสถาบัน สมรรถนะหลัก งาน ภาระงาน การพัฒนาบุคลากร 
และการให้สิ่งจูงใจมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
 
How: อย่างไร 
 ค าว่า  “อย่างไร”หมายถึง  ระบบและกระบวนการที่สถาบันใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมายต่างๆ ของพันธกิจ 
ในการตอบค าถาม “อย่างไร” ในข้อก าหนดของหัวข้อในหมวด 1-6  ค าอธิบายกระบวนการควรรวมถึง 
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง (วิธีการและตัววัด) การน าไปปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการด้วย 
 
Indicators: ตัวบ่งช้ี 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า “ตัววัดและตัวบ่งชี้ : Measures and Indicators” 

Innovation: นวัตกรรม 
 ค าว่า  “นวัตกรรม”หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและบริการทาง
การศึกษา กระบวนการ หรือประสิทธิผลของสถาบัน รวมทั้งสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นวัตกรรมเป็นการรับเอาแนวคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเป็นของใหม่หรือน ามาปรับ
ใช้ในรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหรือก้าวกระโดดของผลลัพธ์ 
หลักสูตร บริการ และกระบวนการ นวัตกรรมเป็นผลจากสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน มีกระบวนการที่ค้นหา
โอกาสเชิงกลยุทธ์ และความเต็มใจที่จะเสี่ยงด้วยปัญญา 
 นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จในระดับสถาบัน เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การตัดสินใจที่จะด าเนินการ การลงมือปฏิบัติ                      
การประเมนิผล และการเรียนรู้ แม้ว่านวัตกรรมมักจะหมายถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี แต่สามารถเกิดขึ้นได้
ในทุกกระบวนการที่ส าคัญ ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงผ่านนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง
อย่างก้าวกระโดด หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต  นวัตกรรมอาจรวมถึงการเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้างพื้นฐานของสถาบันเพื่อให้งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า “ความกล้าเสี่ยงด้วยป ญญา: intelligent risks”และ “โอกาส            
เชิงกลยุทธ์: strategic opportunities” 
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Integration: การบูรณาการ 
 ค าว่า  “การบูรณาการ” หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ             
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันและจะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการ
ด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 บูรณาการเป็นมิติหนึ่งของการประเมินทั้งในส่วนกระบวนการและผลลัพธ์ ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมของ
ระบบการให้คะแนน (หน้า 42-48) 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า “การมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน: alignment” 
 
Intelligent Risks: ความกล้าเสี่ยงด้วยป ญญา  
 ค าว่า “ความกล้าเสี่ยงด้วยป ญญา”หมายถึง โอกาสที่จะได้ประโยชน์มีมากกว่าความเสียหายหรือ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อความยั่งยืนของสถาบันหากไม่พินิจพิเคราะห์ให้ถี่ถ้วน  ความกล้าเสี่ยงด้วย
ปัญญานี้ ต้องกล้ายอมรับความล้มเหลว และต้องยอมรับว่านวัตกรรมอาจไม่ได้เกิดจากความมานะบากบั่น
เพียงอย่างเดียว ในระยะเริ่มแรกสถาบันต้องลงทุนลงแรงในเรื่องที่มี โอกาสประสบความส าเร็จ                                 
ในขณะเดียวกันต้องยอมรับความจริงว่าการลงทุนลงแรงนั้นอาจประสบความล้มเหลวได้ 
 ระดับความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญานั้น มีความแตกต่างกันตามอัตราเร่งและระดับของภาวะคุกคาม
และโอกาสที่มีในภาคส่วนการศึกษา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการน าเสนอ
สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร บริการ กระบวนการ หรือรูปแบบทางธุรกิจ สถาบันจ าเป็นต้องลงทุนลงแรง  
ในการเสี่ยงด้วยปัญญามากกว่าในสภาพแวดล้อมที่ม่ันคง ซึ่งในกรณีหลังนี้ สถาบันต้องติดตามและค้นหาความ
เป็นไปได้ในการเติบโตและเปลี่ยนแปลง แต่ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรมากเท่า  
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า “โอกาสเชิงกลยุทธ์ : strategic opportunities” 

Key: ที่ส าคัญ/หลัก 
 ค าว่า  “ที่ส าคัญ/หลัก”หมายถึง ส่วนประกอบหรือปัจจัยหลักต่างๆ ที่ส าคัญมากหรือส าคัญที่สุด  
ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่สถาบันตั้งเป้าไว้  บางตัวอย่างที่ได้กล่าวไว้ในเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เช่น ความท้าทายที่ส าคัญ แผนงานที่ส าคัญ กระบวนการหลัก และตัววัดที่ส าคัญ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของสถาบัน  สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นในการบรรลุ
หรือติดตามผลลัพธ์ที่ต้องการค าว่า “ที่ส าคัญ/ หลัก” มักหมายถึงความส าคัญประมาณ 5 ล าดับต้น               
(เช่นความท้าทาย 5 ล าดับแรก) 
 
Knowledge Assets: สินทรัพย์ทางความรู้ 
 ค าว่า  “สินทรัพย์ทางความรู้” หมายถึง ทรัพยากรทางปัญญาที่มีการสั่งสมภายในสถาบัน               
โดยเป็นความรู้ที่ทั้งสถาบันและผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบของสารสนเทศ แนวคิด การเรียนรู้ 
ความเข้าใจ ความทรงจ า ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ความรู้และทักษะ รวมทั้งขีดความสามารถต่างๆ แหล่งที่สั่ง
สมสินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน  ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เอกสาร แนวทาง
ปฏิบัติ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ สินทรัพย์ทางความรู้ไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในสถาบันเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการด้วย 
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 สินทรัพย์ทางความรู้เป็น “ความรู้ในภาคปฏิบัติ” (Know- how) ที่สถาบันมีอยู่และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์  เพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนาสถาบันให้เติบโต การเสริมสร้างและการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้
จึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญส าหรับสถาบันในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งยังช่วย
ธ ารงความส าเร็จของสถาบันให้ยั่งยืน 
 
Leadership System: ระบบการน าองค์การ 
 ค าว่า  “ระบบการน าองค์การ” หมายถึง  วิธีการบริหารที่ผู้น าในทุกระดับน ามาใช้ทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการทั่วทั้งสถาบัน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ประกอบด้วย วิธีการที่ใช้ 
การสื่อสาร และการด าเนินการตามผลการตัดสินใจนั้น ระบบการน าองค์การหมายรวมถึง โครงสร้างและ
กลไกในการตัดสินใจ การสื่อสารสองทางอย่างมั่นใจการสรรหาและการพัฒนาผู้น าระดับสูง ผู้บริหาร หัวหน้า
ภาควิชา กรรมการคณะ รวมทั้งการเสริมสร้างค่านิยม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวัง    
ด้านผลการด าเนินการ 
 ระบบการน าองค์การที่มีประสิทธิผลต้องให้ความส าคัญต่อขีดความสามารถและความต้องการของ
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน  และตั้งความคาดหวังให้สูงในด้านผลการด าเนินการและการปรับปรุง      
ผลการด าเนินการ ระบบนี้สร้างความภักดีและการท างานเป็นทีม โดยอาศัยวิสัยทัศน์ ค่านิยม และการมุ่งไปสู่
เป้าประสงค์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังกระตุ้นและสนับสนุนความคิดริเริ่มและความกล้าที่จะเสี่ยงในระดับ          
ที่เหมาะสม การแยกโครงสร้างสายการบังคับบัญชาตามจุดประสงค์และหน้าที่เพ่ือลดล าดับชั้นของการ
ตัดสินใจ ระบบการน าองค์การที่มีประสิทธิผลต้องมีกลไกที่ผู้น าใช้ประเมินตนเอง รับข้อมูลป้อนกลับ และการ
ปรับปรุงตนเอง   
 
Learning: การเรียนรู ้
 ค าว่า“การเรียนรู้”หมายถึง ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจากการประเมิน การศึกษาประสบการณ์ 
และนวัตกรรม นอกเหนือจากการมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนในเกณฑ์  EdPEx นี้  ยังได้เน้นถึงการเรียนรู้             
ในสองระดับที่แตกต่างกัน คือ การเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล   การเรียนรู้ระดับองค์การได้มาจาก
การวิจัยและพัฒนา วงจรการประเมินและการปรับปรุง ความคิดและข้อมูลจากบุคลการและผู้มีส่วนได้             
ส่วนเสีย การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและการจัดระดับเทียบเคียง การเรียนรู้ระดับบุคคล (คณาจารย์และ
บุคลากร) ได้มาจากการศึกษาการฝึกอบรม และการได้รับโอกาสในการพัฒนาเพ่ือความเจริญก้าวหน้า                 
ของแต่ละบุคคล  
 การเรียนรู้ที่ได้กล่าวไปแล้ว ควรเป็นส่วนที่ฝังลึกอยู่ในวิธีการที่องค์การด าเนินการ ซึ่งส่งผลให้ เกิด
การได้เปรียบเชิงแข่งขันและความยั่งยืนส าหรับองค์การและบุคลากร 
 ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมของ  “การเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล”ในค่านิยมหลักและแนวคิด 
ในหน้า 55  
 การเรียนรู้เป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1–6 ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
ในหน้า 42-48 เรื่อง  “ระบบการให้คะแนน” 
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Levels: ระดับ 
 ค าว่า  “ระดับ”หมายถึง  สารสนเทศที่เป็นตัวเลขที่ท าให้ทราบว่าผลลัพธ์และผลการด าเนินการ
ขององค์การอยู่ในต าแหน่งหรืออันดับใดในมาตรวัดที่ส าคัญ ระดับผลการด าเนินการท าให้สามารถประเมินผล
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินการที่ผ่านมา การคาดการณ์ เป้าประสงค์ และตัวเปรียบเทียบอื่นๆ  ที่เหมาะสม 

Measures and Indicators: ตัววัดและตัวบ่งชี้  
 ค าว่า  “ตัววัดและตัวบ่งชี้”หมายถึง  สารสนเทศเชิงตัวเลขที่บอกปริมาณปัจจัยน าเข้า ผลผลิต 
และผลการด าเนินการในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ หลักสูตร โครงการ บริการ และผลการ
ด าเนินการโดยรวมขององค์การ (ผลลัพธ์) ตัววัดและตัวบ่งชี้อาจเป็นแบบง่ายๆ (ได้จากตัววัดเดี่ยว) หรือตัววัด
เชิงประกอบ 
 เกณฑ ์EdPEx นี้ ไม่ได้แบ่งแยกระหว่างตัววัดและตัวบ่งชี้ อย่างไรก็ตาม มีผู้นิยมใช้ค าว่า “ตัวบ่งชี้”
ในกรณีดังนี้ (1) เมื่อการวัดนั้นมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินการ แต่ไม่เป็นตัววัดผลการด าเนินการนั้น
โดยตรง (เช่น จ านวนข้อร้องเรียนเป็นตัวบ่งชี้ความไม่พึงพอใจแต่ไม่ใช่ตัววัดผลความไม่พึงพอใจโดยตรง) และ
(2) เมื่อการวัดผลเป็นตัวท านาย “ตัวบ่งชี้น า” (leading indicator) ผลการด าเนินการด้านอ่ืนๆ ที่มี
ความส าคัญมากกว่า (เช่น ความสามารถหรือความพึงพอใจของผู้เรียนที่เพ่ิมขึ้น อาจเป็นตัวบ่งชี้น า ถึงการคง
อยู่ของผู้เรียน) 
 
Mission: พันธกิจ  
 ค าว่า  “พันธกิจ”หมายถึง  หน้าที่โดยรวมของสถาบันการศึกษา เป็นการตอบค าถามที่ว่า 
“สถาบันต้องการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจนิยามตัวผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน หรือตลาดเป้าหมายที่สถาบัน
ให้บริการ ความสามารถที่โดดเด่นของสถาบัน หรือเทคโนโลยีที่ใช้ 
 
Multiple Requirements: ข้อก าหนดต่างๆ  
 ค าว่า  “ข้อก าหนดต่างๆ ”หมายถึง รายละเอียดของหัวข้อในเกณฑ์ EdPEx ซึ่งอยู่ในลักษณะ
ค าถามย่อยๆ  ที่สถาบันต้องตอบในแต่ละประเด็นพิจารณา ดังแสดงไว้ในเรื่องของรูปแบบหัวข้อ ซึ่งปรากฏ  
ในหน้า 2 
 แม้แต่สถาบันที่มีผลการด าเนินการที่โดดเด่น และได้คะแนนสูงจากการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 
ก็ไม่จ าเป็นว่าแต่ละสถาบันจะสามารถตอบสนองต่อข้อก าหนดต่างๆ ได้ส าเร็จเท่าเทียมกัน 
 
Overall Requirements: ข้อก าหนดโดยรวม 
 ค าว่า  “ข้อก าหนดโดยรวม”หมายถึงประเด็นที่ส าคัญที่สุดของหัวข้อตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งอธิบาย
ในย่อหน้าที่อยู่ใต้หัวข้อ ดูภาพประกอบได้ในรูปแบบของเกณฑ์ EdPEx หน้า 2 
 
Partners: คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ  
 ค าว่า  “คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ”หมายถึง องค์การ หรือกลุ่มบุคคลที่ส าคัญอ่ืนๆ ซึ่งท างาน
ร่วมกับสถาบัน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันหรือเพ่ือการปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยทั่วไปจะมีความร่วมมือ
อย่างเป็นทางการเพ่ือเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เช่น การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือการจัดหลักสูตร              
หรือบริการ 
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 คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการมักมีก าหนดช่วงเวลาของความร่วมมือและต้องมีความเข้าใจที่
ชัดเจนต่อบทบาทแต่ละฝ่าย และผลประโยชน์ของคู่ความร่วมมือ  
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า “คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ : Collaborators” ในหน้า ..68. 
 
Performance: ผลการด าเนินการ  
 ค าว่า  “ผลการด าเนินการ”หมายถึง  ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ของผู้เรียนกระบวนการ หลักสูตร 
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนซึ่งสามารถประเมินผลและเปรียบเทียบกับผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นกับผลการ
ด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ มาตรฐาน ผลลัพธ์ในอดีต เป้าประสงค์และกับผลลัพธ์ขององค์การอ่ืนๆ ผลการ
ด าเนินการอาจแสดงในรูปของการเงินและรูปแบบอ่ืนๆ 
 เกณฑ์ EdPEx นี้ กล่าวถึงผลการด าเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านหลักสูตรการศึกษาและบริการ 
(2) ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (3) ด้านการปฏิบัติการและ (4) ด้านงบประมาณ การเงิน และ
ตลาด 
 ค าว่า  “ผลการด าเนินการด้านหลักสูตรและบริการ” คือ ผลการด าเนินการซึ่งสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะของตัววัดและตัวบ่งชี้ของหลักสูตรและบริการ  ซึ่งมีความส าคัญต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ตัวอย่างเช่น ความมีประสิทธิผลของหลักสูตรและวิธีการสอน การวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การเข้าร่วม             
ในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ และการได้งานท าเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 ค าว่า  “ผลการด าเนินการด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน” คือผลการด าเนินการซึ่ง
สัมพันธ์กับคุณลักษณะของตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านการรับรู้ การตอบสนอง และพฤติกรรมของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน ตัวอย่างเช่น การรับผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา การคงอยู่ของผู้เรียน ข้อร้องเรียนของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น และผลการส ารวจผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 ค าว่า  “ผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติการ”คือ ผลการด าเนินการด้านบุคลากร  ด้านการน า
องค์การ และผลการด าเนินการของทั้งองค์การ (รวมถึงจริยธรรมและการปฏิบัติตามก หมาย)  ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับตัววัดหรือตัวบ่งชี้  ด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  และความรับผิดชอบ  ตัวอย่างเช่น รอบเวลา การเพ่ิม
ผลผลิต (ผลิตภาพ) การรับรองมาตรฐานการลดของเสีย อัตราการลาออกของบุคลากร อัตราการฝึกอบรม
ข้ามสายงานของบุคลากร การปฏิบัติตามก ระเบียบ ความรับผิดชอบด้านการเงิน การบรรลุแผนกลยุทธ์  
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในชุมชน ผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติการอาจวัดที่ระดับองค์การ ระดับ
กระบวนการหลัก และระดับหลักสูตร สาขาวิชา ชั้นเรียน หรือตัวบุคคล 
 ค าว่า  “ผลการด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด” คือ ผลการด าเนินการ                  
ซึ่งสัมพันธ์กับคุณลักษณะของตัววัดด้านการควบคุมต้นทุน รายได้ และต าแหน่งในตลาด รวมถึงการใช้
งบประมาณ การเติบโตของสินทรัพย์และส่วนแบ่งตลาด ตัวอย่างเช่น ร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อหัวผู้เรียน              
ในด้านการบริหารและด้านการสอนต่องบประมาณ รายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินทุนส ารอง และกองทุน               
เงินรางวัลและเงินสมทบประจ าปี ร้อยละของค่าใช้จ่ายหลักสูตรต่องบประมาณ ผลการด าเนิน การ                  
ต่องบประมาณท่ีได้รับ การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของงบประมาณประจ าปี  การผันทรัพยากรมาจากแหล่งอ่ืนเพ่ือ
ใช้ในการศึกษา ทุนการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละของงบประมาณส าหรับการวิจัย  ตลอดจนงบประมาณส าหรับ
การบริการสังคมและการเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด 
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Performance Excellence: ผลการด าเนินการที่เป็นเลศิ  
 ค าว่า  “ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ” หมายถึง  แนวทางการจัดการผลการด าเนินการของ
สถาบันการศึกษาแบบบูรณาการ ท าให้เกิดผลลัพธ์ในด้าน (1) การเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดจน
ความยั่งยืนของสถาบัน (2) การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมของสถาบันและ (3) การ
เรียนรู้ของสถาบันและของแต่ละบุคคล เกณฑ์ EdPEx นี้ใช้เป็นกรอบและเครื่องมือในการประเมินผล เพ่ือให้
สถาบันทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง  ส าหรับเป็นแนวทางในการวางแผนที่มุ่งสู่การมีผลการ
ด าเนินการที่ดีข้ึน 
 
Performance Projections: การคาดการณ์ผลการด าเนินการ  
 ค าว่า  “การคาดการณ์ผลการด าเนินการ” หมายถึง  การประมาณผลการด าเนินการของสถาบัน
ในอนาคต การคาดการณ์ควรอยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในผลการด าเนินการที่ผ่านมา อัตราการพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น และสมมติฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในสถาบันและการสร้างนวัตกรรมในอนาคต
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน ดังนั้นการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้จัดการการปฏิบัติการ การก าหนดและด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
 การคาดการณ์ผลการด าเนินการระบุถึงผลการด าเนินการที่คาดหวังในอนาคต โดยที่เป้าประสงค์
ระบุถึงผลการด าเนินการที่ต้องการในอนาคต การคาดการณ์ผลการด าเนินการของสถาบันคู่แข่งหรือสถาบัน   
ที่คล้ายคลึงกัน อาจชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่สถาบันต้องเผชิญและเรื่องที่สถาบันจ าเป็นต้องปรับปรุง       
แบบก้าวกระโดดหรือสร้างนวัตกรรมซึ่งในกรณีดังกล่าว การคาดการณ์ผลการด าเนินการกับเป้าประสงค์      
อาจเหลื่อมซ้อนกัน 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า“เป้าประสงค์ : Goals”    
 
Persistence: การคงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 ค าว่า  “การคงอยู่อย่างต่อเนื่อง”หมายถึง  การลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องของผู้เรียน       
(จากเทอมต่อเทอม ภาคต่อภาค เกรดต่อเกรด และจากชั้นปีต่อชั้นปี) เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา หรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 
 
Process: กระบวนการ   
 ค าว่า  “กระบวนการ”หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพ่ือพัฒนาเป็นหลักสูตรหรือบริการส าหรับ
ลูกค้า (ผู้ใช้) ทั้งภายในหรือภายนอกสถาบัน โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการเป็นขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มีล าดับ
ชัดเจน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง แทบจะไม่มี
กระบวนการใดเลยที่ด าเนินการได้โดยล าพัง ดังนั้นจึงต้องค านึงถึงกระบวนการอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกัน             
ในบางกรณี  กระบวนการอาจต้องด าเนินตามล าดับขั้นที่เฉพาะเจาะจง ตามเอกสารวิธีปฏิบัติการและ
ข้อก าหนด (ท่ีอาจเป็นทางการ) รวมทั้งการวัดและขั้นตอนการควบคุมท่ีชัดเจน   
 การด าเนินการด้านบริการโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องโดยตรงต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น 
หลักสูตรและบริการ กระบวนการโดยทั่วไปจะต้องบอกรายละเอียดอย่างชัดเจน ว่าต้องท าอย่างไร  บางกรณี
อาจรวมล าดับขั้นตอนที่ต้องการหรือคาดหวัง ถ้าหากขั้นตอนนั้นมีความส าคัญ จะต้องให้ข้อมูลที่ช่วยให้ลูกค้า
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เข้าใจและท าตามขั้นตอนดังกล่าวได้  กระบวนการบริการที่กล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องมีแนวทางส าหรับ                   
ผู้ให้บริการในการจัดการกับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน ที่เก่ียวข้องกับการกระท าหรือพฤติกรรมของลูกค้า 
 การท างานที่ต้องใช้ความรู้ เช่น การสอน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิจัย การพัฒนา และการ
วิเคราะห์นั้น  ค าว่า กระบวนการ อาจไม่ได้หมายความถึงล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ              
แต่หมายถึง ความเข้าใจโดยรวมเก่ียวกับการด าเนินการที่ต้องใช้ความสามารถ  เช่น จังหวะเวลา วิธีการต่างๆ
ที่ใช้ การประเมินและรายงานผล  ทั้งนี้ล าดับขั้นตอนของกระบวนการอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเข้าใจ
ดังกล่าว 
 กระบวนการ เป็นหนึ่งในสองมิติของการประเมินในเกณฑ์ EdPEx ซึ่งการประเมินอยู่บนพ้ืนฐาน
ของ 4 ปัจจัย คือ แนวทาง  การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ  การเรียนรู้  และการบูรณาการ  
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า “ระบบการให้คะแนน : Scoring System” 
 
Productivity: ผลิตภาพ 
 ค าว่า  “ผลิตภาพ”หมายถึง  วัดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร  ถึงแม้ค าว่า "ผลิตภาพ" นี้ 
มักจะใช้กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น บุคลากร (ผลิตภาพแรงงาน) เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน 
และทุน  แต่แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพนี้  ยังสามารถน าไปพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรทั้งหมดเพ่ือด าเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน  การวัด  "ผลิตภาพโดยรวม"  โดยใช้ตัววัดหลายตัวร่วมกัน ท าให้ สามารถ
ประเมินได้ว่า  ผลของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในกระบวนการ  (ซึ่งอาจรวมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรด้วยนั้น) 
มีประโยชน์หรือไม่ 
 
PROJECTIONS, PERFORMANCE   
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า “การคาดการณ์ผลการด าเนินการ: Performance Projections” 
 
Purpose: จุดประสงค์ 
 ค าว่า “จุดประสงค์” หมายถึง เหตุผลหลักที่ท าให้สถาบันด ารงอยู่ บทบาทส าคัญของจุดประสงค์
คือเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจของสถาบัน และชี้น าการก าหนดค่านิยมของสถาบัน โดยปกติจุดประสงค์มักจะกว้าง
และใช้ได้นาน สถาบันที่ให้บริการทางการศึกษาที่ต่างกัน อาจจะมีจุดประสงค์ที่คล้ายกันได้ ในขณะเดียวกัน 
สถาบันที่ให้บริการที่คล้ายกัน อาจมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันได้เช่นกัน 
 
Results: ผลลัพธ์ 
 ค าว่า“ผลลัพธ์”หมายถึง ผลผลิตและผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อก าหนดของหัวข้อ                
ในเกณฑ์เล่มนี้ ในการประเมินผลลัพธ์ จะพิจารณาผลการด าเนินการปัจจุบัน ผลการด าเนินการเมื่อเทียบกับ
ตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งอัตรา ความครอบคลุม และความส าคัญของการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลลัพธ์กับเป้าหมายหลักของผลการด าเนินการ ดูค าจ ากัดความของค าว่า 
“ระบบการให้คะแนน : Scoring System”ในหน้า 42-48 
 ผลลัพธ์ เป็นหนึ่งในสองมิติของการประเมินในเกณฑ์ EdPEx ซึ่งการประเมินอยู่บนพ้ืนฐานของ              
4 ปัจจัย คือ แนวทาง การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ การเรียนรู้  และการบูรณาการ ดูค าจ ากัดความของค าว่า 
“ระบบการให้คะแนน : Scoring System” ในหน้า 42-48 
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Segment: ส่วน/กลุ่ม  
 ค าว่า “ส่วน/กลุ่ม”หมายถึง ส่วน/กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ ผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาด หลักสูตร  หรือบริการ  หรือบุคลากร โดยปกติ “ส่วน/กลุ่ม” จะต้องมีลักษณะร่วมกันที่สามารถจัดเป็น
กลุ่มได้อย่างสมเหตุสมผล ในหมวด 7 ค าว่า “ส่วน/กลุ่ม”หมายถึง ข้อมูลด้านผลลัพธ์ตามกลุ่มที่แบ่งไว้ 
เพ่ือให้การวิเคราะห์ผลการด าเนินการของสถาบันเกิดประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ข้ึนกับแต่ละสถาบันว่าจะใช้ปัจจัย
ใดในการก าหนดส่วน/กลุ่มของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ตลาด หลักสูตร บริการ และบุคลากร 
 ความเข้าใจในเรื่อง “ส่วน/กลุ่ม” มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจ าแนกความต้องการและความ
คาดหวังเฉพาะของส่วน/กลุ่มต่างๆ  ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ตลาด และบุคลากร และรวมถึงการจัด
หลักสูตร  บริการ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังเฉพาะของแต่ละกลุ่มได้  ตัวอย่างเช่น  

 การแบ่งส่วนตลาดบนพื้นฐานของหลักสูตรหรือช่องทางให้บริการ (เช่น ห้องเรียนหรือเว็บไซต์)  
 ผู้เรียน ได้แก่ ความสนใจทางด้านวิชาชีพ สไตล์การเรียนรู้ ที่อยู่อาศัย (เช่น หอพักหรือไปกลับ)  
 การเคลื่อนย้ายของผู้เรียน หรือ ความต้องการพิเศษ 

 ในบางกรณีอาจแบ่งเป็นส่วนตลาดย่อยลงไปตามกลุ่มผู้รับผิดชอบการจ าแนกบุคลากรอาจแบ่งตาม 
ภูมิศาสตร์ ทักษะ ความต้องการ การมอบหมายงาน หรือการจ าแนกงาน/ ต าแหน่งงาน 
 
Senior Leaders: ผู้น าระดับสูง 
 ค าว่า  “ผู้น าระดับสูง”หมายถึง  กลุ่มบุคคลที่มีความรับผิดชอบหลักในการจัดการองค์การโดยรวม
ในหลายสถาบัน ผู้น าระดับสูง หมายถึง ผู้น าสูงสุดและผู้ที่รายงานโดยตรงต่อผู้น าสูงสุดและอาจหมายรวมถึง 
คณะผู้บริหารคณบดีและหัวหน้าภาควิชา 
 
Stakeholders: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ค าว่า  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง กลุ่มต่างๆ  ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น ลูกค้า 
ผู้ปกครอง/สมาคมผู้ปกครอง  บุคลากร คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการ
ก ากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
ก ระเบียบ  องค์การที่ให้เงินสนับสนุน  ผู้เสียภาษี  ผู้ก าหนดนโยบาย  ผู้ส่งมอบ  ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น
และชุมชนวิชาการ/วิชาชีพ 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า “ลูกค้า : Customer”  
 
Strategic Advantages: ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
 ค าว่า  “ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์”หมายถึง  ความได้เปรียบในเชิงตลาดต่างๆ ที่เป็นตัวตัดสินว่า
สถาบันจะประสบความส าเร็จในอนาคตหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขันเมื่อเทียบกับสถาบันอ่ืนที่คล้ายคลึงกันในด้านหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และบริการทางการศึกษา ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักมาจาก (1) สมรรถนะหลัก ที่เน้นที่การสร้างและ
เพ่ิมพูนความสามารถภายในสถาบัน และ (2) ทรัพยากรภายนอกที่ส าคัญในเชิงกลยุทธ์ซึ่งเกิดจากการก าหนด
และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ผ่านความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกและกับคู่ความร่วมมือ 
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 เมื่อสถาบันเข้าใจถึงที่มาของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทั้ง 2 แหล่ง ก็สามารถเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของความสามารถจ าเพาะของสถาบันได้ โดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถที่เสริมกันที่มาจาก
องค์การอื่นๆ  
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า  “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์”  และ  “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” เพ่ือให้
เข้าใจความเชื่อมโยงของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์             
ซึ่งสถาบันก าหนดเพ่ือตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบดังกล่าว 
 
Strategic Challenges: ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
 ค าว่า  “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์”หมายถึง  ความกดดันต่างๆ ที่เป็นตัวตัดสินว่าสถาบันจะประสบ
ความส าเร็จในอนาคตหรือไม่  ความท้าทายดังกล่าวมักเกิดจากแรงผลักดันของต าแหน่งในการแข่งขัน                 
ในอนาคตเมื่อเทียบกับสถาบันอ่ืนที่มีหลักสูตรและบริการที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไปความท้าทายเชิงกลยุทธ์จะ
มาจากแรงผลักดันภายนอก อย่างไรก็ตาม ในการตอบสนองต่อแรงผลักดันภายนอกดังกล่าว สถาบันอาจต้อง
เผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายในด้วย 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายนอก อาจเกี่ยวกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอ่ืน ตลาด การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรหรือบริการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือความเสี่ยง
ทางด้านงบประมาณ การเงิน สังคม ตลอดจนความเสี่ยงหรือความต้องการด้านอ่ืนๆ  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ภายใน อาจเกี่ยวกับขีดความสามารถของสถาบัน หรือคณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร และทรัพยากรอ่ืนๆ ของ
สถาบัน 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า“ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์”และ “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” เพ่ือให้
ทราบความสัมพันธ์ระหว่างความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์              
ที่สถาบันก าหนดเพ่ือตอบสนองต่อความความท้าทาย และความได้เปรียบดังกล่าว 
 
Strategic Objectives: วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 ค าว่า  “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์”หมายถึง เป้าหมายที่ชัดเจนของสถาบัน หรือการตอบสนอง            
ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ส าคัญ  ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม  และข้อ
ได้เปรียบของสถาบัน โดยทั่ วไปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มักมุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายในสถาบัน                       
และเกี่ยวข้องกับโอกาสและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ตลาด หลักสูตรและ
บริการ หรือเทคโนโลยี  ถ้าจะกล่าวอย่างกว้างๆ ก็คือ สถาบันต้องบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ือคงไว้หรือ
ท าให้มีความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนของสถาบันในระยะยาว วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็น
ตัวก าหนดทิศทางระยะยาว และเป็นแนวทางในการจัดสรรและปรับการกระจายทรัพยากร 
 ให้ดูค าจ ากัดความของค าว่า“แผนปฏิบัติการ”ในหน้า 66 เพ่ือให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่าง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งตัวอย่างของแต่ละหัวข้อ 
 
Strategic Opportunities: โอกาสเชิงกลยุทธ์ 
 ค าว่า “โอกาสเชิงกลยุทธ์” หมายถึงช่องทางที่เห็นจากการคิดนอกกรอบ การระดมความคิด             
ผลดีที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน กระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การคาดการณ์อย่างฉีกแนวไปจากสภาพ
ปัจจุบันและแนวทางอ่ืนๆ ที่ใช้ในการจินตนาการอนาคตที่แตกต่างออกไป 
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 บรรยากาศที่เปิดให้คิดอย่างเสรี โดยปราศจากการชี้น า จะช่วยท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ที่น าไปสู่
โอกาสเชิงกลยุทธ์ การจะเลือกใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ใดนั้น ต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง การเงินและอ่ืน ๆ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกที่จะเสี่ยงด้วยปัญญา (ความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญา) 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า “Intelligent Risks: ความกล้าเสี่ยงด้วยป ญญา” 
 
Sustainability: ความย่ังยืน 
 ค าว่า “ความยั่งยืน”หมายถึง  ความสามารถโดยรวมของสถาบันที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน มีความคล่องตัวและมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่จะท าให้สถาบันสามารถเตรียมตัว
ให้พร้อมต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การด าเนินการและตลาดในอนาคต สถาบันจ าเป็นต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยภายนอกและภายใน ทั้งท่ีเป็นปัจจัยเฉพาะของสถาบันและของภาคส่วนการศึกษา  
 ประเด็นที่ควรพิจารณาอาจครอบคลุมถึงขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากรทรัพยากรที่มี 
เทคโนโลยี ความรู้ สมรรถนะหลัก ระบบงาน อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ความยั่งยืนอาจได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของตลาด ความชอบของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการ 
งบประมาณและการเงิน รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้านก หมายและก ระเบียบ นอกจากนี้ความยั่งยืนยังรวมถึง
การเตรียมพร้อมวันต่อวัน ต่อเหตุฉุกเฉินที่ก าลังเกิดหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ 
 ในเกณฑ์ EdPEx นี้ ผลกระทบของหลักสูตร บริการ และปฏิบัติการ ของสถาบันที่มีต่อสังคมและ
การสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือให้เกิดสภาวะที่ดีของระบบเศรษฐกิจ  สังคม และสภาพแวดล้อมนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน การที่สถาบันจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวหรือไม่และอย่างไร อาจจะมี
ผลต่อความยั่งยืนของสถาบัน 
 
Systematic: มีความเป็นระบบ   
 ค าว่า “มีความเป็นระบบ” หมายถึง  แนวทางซึ่งมีขั้นตอนเป็นล าดับ ด าเนินการซ้ าได้ รวมทั้ง
แสดงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวได้ว่า แนวทางมีความเป็นระบบหากมี
การประเมิน การปรับปรุงและการแบ่งปันจนส่งผลให้แนวทางนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการใช้ค านี้ ให้ดูค า
จ ากัดความเพ่ิมเติมของค าว่า “แนวทางการให้คะแนน:Process Scoring Guidelines” ในหน้า..47-48.. 
 
Trends: แนวโน้ม   
 ค าว่า “แนวโน้ม” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้ม
แสดงผลการด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา 
 โดยทั่วไป การแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์)  ทั้งนี้
ในทางสถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้มระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลา            
ที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 
 ตัวอย่างของแนวโน้มที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ EdPEx นี้ ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผลลัพธ์เกี่ยวกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และของบุคลากร ผลการด าเนินด้าน
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การเงินและงบประมาณ ด้านตลาด และด้านการปฏิบัติการ เช่น รอบเวลาและผลิตภาพของกระบวนการ
จัดการหลักสูตรและการให้บริการ 
 
Value: คุณค่า   
 ค าว่า “คุณค่า”หมายถึง การยอมรับในความคุ้มค่าของหลักสูตร บริการ กระบวนการ สินทรัพย์ 
หรือการใช้งาน เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายและทางเลือกอ่ืน ๆ ที่มีสถาบันมักจะพิจารณาคุณค่า                    
เพ่ือประเมินผลประโยชน์ของทางเลือกต่างๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายเช่น คุณค่าของทั้งหลักสูตรและบริการ
โดยรวมในมุมมองของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน สถาบันต้องเข้าใจว่าอะไรคือคุณค่า ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                
กลุ่มต่าง ๆ ให้ความส าคัญ เพ่ือส่งมอบคุณค่าให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ในการนี้จ าเป็นต้องสร้างสมดุลของ
คุณค่าต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  เช่น บุคลากร และชุมชน 
 
Values: ค่านิยม  
 ค าว่า  “ค่านิยม”หมายถึง หลักการที่ชี้น าและพฤติกรรมที่หล่อหลอมวิถีทางที่สถาบันและบุคลากร
พึงปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของสถาบัน ค่านิยมสนับสนุนและชี้น าการ
ตัดสินใจของบุคลากรทุกคน ช่วยให้สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตัวอย่างของ
ค่านิยมอาจรวมถึงการแสดงถึงความมีคุณธรรมและความยุติธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี  การท าให้เหนือ
ความคาดหมายของผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน การให้คุณค่าต่อแต่ละบุคคลและต่อความหลากหลาย                    
การปกป้องสิ่งแวดล้อม และความมานะบากบั่นเพื่อให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศทุกเม่ือเชื่อวัน 
 
Vision: วิสัยทัศน์   
 ค าว่า  “วิสัยทัศน์”หมายถึง  สภาวะที่สถาบันต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทางที่
สถาบันจะมุ่งไป สิ่งที่สถาบันต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ในอนาคตที่สถาบันต้องการให้ผู้อ่ืนรับรู้ 
 
Voice of the Customer: เสียงของลูกค้า 
 ค าว่า  “เสียงของลูกค้า”หมายถึง  กระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน กระบวนการเหล่านี้ควรจะเป็นเชิงรุกและมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ความต้องการ  
ความคาดหวัง  และความประสงค์ (ท้ังที่ระบุอย่างชัดเจน ไม่ได้ระบุและที่คาดการณ์ไว้) ของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ความผูกพันของลูกค้า การรับฟัง “เสียงของลูกค้า”  รวมถึงการรวบรวมและ
บูรณาการข้อมูลชนิดต่างๆ ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น ข้อมูลจากการส ารวจ  ข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่ม ข้อคิดเห็นในเว็บไซต์ข้อมูลความพึงพอใจและข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการสาน
สัมพันธ์และสร้างความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 
Work Processes: กระบวนการท างาน 
 ค าว่า  “กระบวนการท างาน”หมายถึง  กระบวนการสร้างคุณค่าที่ส าคัญที่สุดภายในสถาบัน               
ซึ่งอาจรวมถึงกระบวนการการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการบริการ การสนับสนุน
ผู้เรียน กระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการสนับสนุน “กระบวนการท างาน”  เป็นกระบวนการ                  
ซึ่งเก่ียวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ของสถาบัน 
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 กระบวนการท างานที่ส าคัญของสถาบันมักจะสัมพันธ์กับ 1) สมรรถนะหลักของสถาบัน 2) ปัจจัยที่
ก าหนดความส าเร็จเมื่อเทียบกับคู่แข่งและสถาบันอ่ืนที่จัดหลักสูตรและบริการในลักษณะเดียวกัน และ                  
3) ปัจจัยที่ผู้น าระดับสูงได้พิจารณาแล้วว่ามีความส าคัญต่อการเติบโตของสถาบันกระบวนการท างานหลักของ
สถาบันควรจะต้องด าเนินการโดยบุคลากรของสถาบัน 
 
Work Systems: ระบบงาน  
 ค าว่า  “ระบบงาน”หมายถึง  วิธีการที่สถาบันใช้เพ่ือท างานให้บรรลุผล ระบบงานต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร  ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการที่ส าคัญ ผู้รับจ้าง คู่ความร่วมมืออย่าง           
ไม่เป็นทางการ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของห่วงโซ่อุปทานที่จ าเป็นในการผลิตและด าเนินการตามหลักสูตร  
และบริการ รวมทั้งการด าเนินกระบวนการธุรกิจ และกระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ ระบบงานจะต้องประสาน
กระบวนการภายในกับทรัพยากรภายนอกที่จ าเป็นเพ่ือพัฒนาและผลิตหลักสูตรและบริการ ส่งมอบให้ผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนและประสบความส าเร็จในตลาด 
 การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเป็นเรื่องเชิงกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการปกป้องและการใช้
ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบัน  และตัดสินใจว่าสิ่งใดที่สถาบันควรจัดจ้างหรือด าเนินการภายนอก
สถาบัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนของสถาบัน 
 
Workforce: บุคลากร 
 ค าว่า  “บุคลากร”หมายถึง บุคลากรทั้งหมดท่ีสถาบันก ากับดูแลและมีส่วนร่วมโดยตรงในการท าให้
งานของสถาบันบรรลุผลส าเร็จ  รวมถึงคณาจารย์และพนักงานที่สถาบันจ้าง (เช่น พนักงานประจ า พนักงานที่
ท างานไม่เต็มเวลา พนักงานชั่วคราว พนักงานที่ท างานจากระยะไกลโดยใช้การสื่อสารโทรคมนาคม
(Telecommuting) คณาจารย์และพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างตามสัญญาภายใต้การก ากับดูแลของสถาบัน) 
และอาสาสมัคร (*) บุคลากร ยังหมายรวมถึง ผู้บริหารและหัวหน้างานทุกระดับ 
 
Workforce Capability: ขีดความสามารถของบุคลากร 
 ค าว่า  “ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของสถาบันที่จะท าให้
กระบวนการต่างๆ บรรลุผลส าเร็จโดยอาศัย ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของคนในสถาบัน 
 ขีดความสามารถนี้อาจรวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน การสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ การพัฒนาหลักสูตร  บริการและ
กระบวนการท างานใหม่ ๆ รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและก ระเบียบข้อบังคับด้าน
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 
Workforce Capacity: อัตราก าลังของบุคลากร 
 ค าว่า  “อัตราก าลังของบุคลากร”หมายถึง ความสามารถของสถาบันที่จะท าให้มั่นใจว่า มีจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานที่พอเพียงในด าเนินการตามกระบวนการท างาน และประสบความส าเร็จในการจัดหลักสูตร และ
บริการ ให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองตามความต้องการก าลังคนตามช่วงเวลาหรือตาม
ความจ าเป็นที่แปรเปลี่ยนไป  
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Workforce Engagement: ความผูกพันของบุคลากร 
 ค าว่า  “ความผูกพันของบุคลากร”หมายถึง  ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและ
สติปัญญา เพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน องค์การที่บุคลากรมีความผูกพันสูง  
มักจะมีบรรยากาศการท างานที่ส่งให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี  ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และความส าเร็จของสถาบัน 
 โดยทั่วไปบุคลากรจะรู้สึกผูกพันกับสถาบัน เมื่อมีแรงจูงใจและได้ท างานที่มีความหมาย และเมื่อ
ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ร่วมงานและในที่ท างาน บุคลากรที่มีความผูกพันต่อสถาบัน จะได้ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความร่วมมือร่วมใจกัน    
มีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี  มีอ านาจในการตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ท างานของตน ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันครอบคลุมถึง การฝึกอบรมและการพัฒนา
ความก้าวหน้าในการท างาน ระบบการยกย่องชมเชยและการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสที่เท่าเทียมกัน
และการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการมีไมตรีจิตต่อครอบครัวของบุคลากร 
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