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คาํนํา 

 
 

 ประเทศท่ีพฒันาแล้วในหลายประเทศได้มีการนําระบบมาตรฐานการบริหารจดัการมาใช้ในภาครัฐ

และเอกชน เพ่ือให้มีการปรับปรุงกระบวนงานอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั

ของประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ Malcolm Baldrige National 

Quality Award (MBNQA) และได้เป็นแนวทางให้ประเทศตา่งๆ นําไปประยกุต์ใช้มากกวา่ 70 ประเทศ เช่น

ออสเตรเลีย [Australia Business Excellence Award (ABEA)] สหภาพยโุรป [European Quality Award 

(EQA)] สงิคโปร์ [Singapore Quality Award (SQA)] และ ญ่ีปุ่ น [Japan Quality Award (JQA)] เป็นต้น 

 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ แปลและเรียบเรียงขึน้จาก Education 

Criteria for Performance Excellence 2007 เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะ และหน่วยงานต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีสนใจ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ตรงกับค่านิยม 

วิสยัทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร และมีความครอบคลุมสอดคล้องกับแนวคิดตามรางวัล

คณุภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา [Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)] 

รางวลัคณุภาพแห่งชาตขิองประเทศไทย [Thailand Quality Award (TQA)]       เกณฑ์คณุภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ [Public Service Secter Management Quality Award (PMQA)] และสอดคล้องกบัทิศ

ทางการพฒันาระบบราชการไทย ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) 

การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

รวมทัง้ การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ และการรับรองสถาบนัของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพ่ือให้องค์กรใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเองท่ีเหมาะสมตามบริบทของ

องค์กร และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจดัการองค์กร เพ่ือการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานการ

ทํางานขององค์กร โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบคณุคา่ท่ีดีเสมอให้แก่ผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาและความยัง่ยืนขององค์กร การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถของ

องค์กรโดยรวม และการเรียนรู้ขององค์กรและของแตล่ะบคุคล 

 

 

       (ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศลิป์  เชาวน์ช่ืน) 

    ผู้ตรวจประเมินรางวลัคณุภาพแห่งชาต ิและ กรรมการสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 พฤษภาคม 2550 
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ค่านิยมหลัก แนวคดิ และกรอบของเกณฑ์ 
 

จุดประสงค์ (Purposes) ของเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดาํเนินการที่เป็นเลิศ 
 เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศนี ้เป็นบรรทดัฐานสําคญัของการประเมิน

ตนเองขององค์กร และเป็นข้อมูลป้อนกลับให้แก่องค์กร ยิ่งกว่านัน้ยังมีบทบาทสําคญั 3 ประการ              

ในการเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัดงัตอ่ไปนี ้

1. ช่วยในการปรับปรุงวิธีการดาํเนินการ ความสามารถ และผลลพัธ์ขององค์กร 

2. กระตุ้นให้มีการสื่อสารและแบง่ปันสารสนเทศ วิธีปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิระหวา่งองค์กรตา่งๆ 

3. เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช้ในการจดัการผลการดําเนินการขององค์กร รวมทัง้เป็น
แนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ 

 

เป้าหมาย (Goals) ของเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดาํเนินการที่เป็นเลิศ 
 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ จัดทําขึน้เพื่อช่วยให้องค์กร ใช้แนวทาง      

ท่ีบรูณาการในการจดัการผลการดําเนินการ ซึง่จะให้ผลลพัธ์ดงันี ้

1. การส่งมอบคุณค่าท่ีดีเสมอให้แก่ผู้ เรียน/นักศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลต่อคุณภาพ

การศกึษาและความยัง่ยืนขององค์กร 

2. การปรับปรุงประสทิธิผลและความสามารถขององค์กรโดยรวม 

3. การเรียนรู้ขององค์กรและของแตล่ะบคุคล 
 

ค่านิยมหลักและแนวคดิ (Core Values and Concepts) 
 เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ จดัทําขึน้โดยอาศยัคา่นิยมหลกัและแนวคิด

ตา่งๆ 11 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การนําองค์กรอยา่งมีวิสยัทศัน์ (Visionary leadership) 

2. การศกึษาท่ีมุง่เน้นการเรียนรู้ (Learning-centered education) 

3. การเรียนรู้ขององค์กรและของแตล่ะบคุคล (Organizational and personal learning) 

4. การให้ความสําคญักบัคณาจารย์/บคุลากร และคูค่วามร่วมมือ (Valuing faculty, staff, and 

partners) 

5. ความคลอ่งตวั (Agility) 

6. การมุง่เน้นอนาคต (Focus on the future) 

7. การจดัการเพื่อนวตักรรม (Managing for innovation) 

8. การจดัการโดยใช้ข้อมลูจริง (Management by fact) 

9. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Social responsibility) 

10. การมุง่เน้นท่ีผลลพัธ์และการสร้างคณุคา่ (Focus on results and creating value) 

11. มมุมองเชิงระบบ (Systems perspective) 
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 คา่นิยมหลกัและแนวคดิตา่งๆ ดงักลา่ว มาจากความเช่ือและพฤติกรรมฝังลกึท่ีพบในองค์กรท่ีมีผล

การดําเนินงานท่ีดีหลายแห่งด้วยกนั สิ่งเหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานในการนําผลการดําเนินการท่ีสําคญัและความ

ต้องการด้านการปฏิบตัิการมาบูรณาการภายใต้กรอบการจดัการท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์และเพื่อสร้างพืน้ฐาน

สําหรับการปฏิบตักิารและการให้ข้อมลูป้อนกลบั  

 
การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทศัน์ (Visionary Leadership) 
 ผู้ นําระดบัสงู (senior leaders) ขององค์กร ควรกําหนดทิศทาง และสร้างองค์กรท่ีมุ่งเน้นผู้ เรียน/

นกัศกึษา คา่นิยมท่ีมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม รวมทัง้กําหนดความคาดหวงัให้สงู ทิศทาง คา่นิยม และ

ความคาดหวงัขององค์กรความทําให้เกิดความสมดลุของความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมด ผู้ นํา

ควรทําให้มัน่ใจว่ามีการจดัทํากลยทุธ์ ระบบและวิธีการตา่งๆ เพ่ือให้บรรลกุารดําเนินการท่ีเป็นเลิศ กระตุ้น

ให้มีนวตักรรม สร้างความรู้และขีดความสามารถและทําให้มัน่ใจว่าองค์กรมีความยัง่ยืน ค่านิยมและกล

ยุทธ์ควรช่วยชีนํ้าการดําเนินกิจกรรมและการตดัสินใจขององค์กร ผู้ นําระดบัสูงควรสร้างแรงบนัดาลใจ     

จูงใจ และกระตุ้นให้คณาจารย์/บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ มีการ

พฒันาและเรียนรู้ มีนวตักรรม และมีความคดิสร้างสรรค์ ผู้ นําระดบัควรมีความรับผิดชอบตอ่การปฏิบตักิาร

และผลการดําเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลขององค์กร ท้ายท่ีสดุคณะกรรมการธรรมาภิบาลควร

มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มทัง้ในด้านจริยธรรม การปฏิบตัิการและผลการดําเนินการ

ขององค์กร รวมถึงผู้ นําระดบัสงูด้วย 

 ผู้ นําระดบัสงู ควรปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยการมีพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม และการมีสว่นร่วม

ในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงาน การพัฒนาผู้ นําในอนาคต การทบทวนผลการดําเนินการ          

ขององค์กร และการยกย่องชมเชยคณาจารย์/บุคลากร ในการเป็นแบบอย่างท่ีดี ผู้ นําระดบัสูงสามารถ

เสริมสร้างจริยธรรม ค่านิยม และความคาดหวงัขององค์กรไปพร้อมๆ กบัการสร้างภาวะผู้ นํา ความมุ่งมัน่ 

และความคดิริเร่ิมให้เกิดขึน้ทัว่ทัง้องค์กร 

 นอกจากบทบาทท่ีสําคญัภายในองค์กรแล้ว ผู้ นําระดบัสงูควรมีลู่ทางเพื่อการสร้างความเข้มแข็ง

ด้านการศึกษา ซึ่งการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กรอาจต้องการการสร้างเป้าหมายด้านการ

สนบัสนนุตอ่ชมุชน และการมุง่ไปในทิศทางเดียวกนักบัชมุชนและผู้ นําธุรกิจและการบริการชมุชนด้วย  

 
การศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ (Learning-Centered Education) 
 ผู้ เรียน/นกัศกึษา จะสามารถพฒันาศกัยภาพของตนให้ถึงขีดสงูสดุได้ตอ่เม่ือมีโอกาสเลือกเส้นทาง

สูค่วามสําเร็จ องค์กรจะต้องจดัการศกึษาให้มีความหลากหลายมากที่สดุ และเน้นการศกึษาไปท่ีการเรียนรู้ 

และความต้องการแท้จริงของผู้ เรียน/นกัศกึษา ตามข้อกําหนดของตลาด และของความเป็นพลเมืองดี  

 องค์กรท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ ต้องเข้าใจถึงความต้องการเหล่านี  ้เพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร       

การจดัการศึกษาและการพฒันาท่ีเหมาะสม ตวัอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
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ของประเทศและของโลก ทําให้เพิ่มความต้องการของคณาจารย์/บุคลากรท่ีมีความรู้ มีความสามารถ       

ในการแก้ปัญหา สามารถติดตามสถานการณ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นกัวิเคราะห์สว่นใหญ่

สรุปว่า เพ่ือเป็นการเตรียมผู้ เรียน/นกัศกึษาให้พร้อมสําหรับสภาพแวดล้อมในการทํางานเช่นนี ้องค์กรต้อง

มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (active learning) และการพฒันาทกัษะในการแก้ปัญหาด้วย นอกจากนัน้ 

หลกัสตูรการศกึษามีความจําเป็นท่ีต้องสร้างขึน้โดยสมัพนัธ์กบัการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล และการสอน

ท่ีมีประสทิธิผลมีความจําเป็นต้องเน้นการสง่เสริมการเรียนรู้และสมัฤทธิผล 

 การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ท่ีต้องไวท่ีสม่ําเสมอต่อความต้องการของ

ผู้ เรียน/นกัศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด ทัง้ท่ีเกิดขึน้ใหม่และท่ีเปลี่ยนแปลงไป และยงัต้องไวต่อ

ปัจจัยท่ีผลกัดนัให้ผู้ เรียน/นักศึกษาเรียนรู้ เกิดความพึงพอใจ และไม่ย่อท้อ จึงมีความต้องการทราบถึง     

การเปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษา ดงันัน้ การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้จึงต้องทราบการพัฒนาการ         

ของเทคโนโลยี และการจัดหลักสูตร และการจัดการศึกษาของคู่แข่ง รวมถึงมีการตอบสนองที่รวดเร็ว     

และยืดหยุน่ตอ่การเปลี่ยนแปลงของผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และตลาด 

 การศกึษาท่ีมุง่เน้นการเรียนรู้มีลกัษณะท่ีสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

• มีความคาดหวงัและมาตรฐานที่สงูท่ีกําหนดไว้สําหรับผู้ เรียน/นกัศกึษาทกุคน 

• คณาจารย์ มีความเข้าใจว่าผู้ เรียน/นกัศึกษาอาจจะสามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีแตกต่าง

กัน  และในอัตราท่ีไม่ เท่ากัน  อัตราและรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เ รียน /นักศึกษา              

อาจแตกต่างไปตามช่วงเวลาและเนือ้หาวิชา การเรียนรู้อาจได้รับอิทธิพล การได้รับการ

สนับสนุน การแนะแนว และปัจจัยสภาพแวดล้อม ทัง้ท่ีเอือ้และขัดขวางต่อการเรียนรู้ 

นอกจากนัน้ องค์กรท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้จําเป็นต้องพฒันาสารสนเทศที่นําไปปฏิบตัิได้ต่อ

ผู้ เรียน/นกัศกึษาแตล่ะคนท่ีมีผลตอ่การเรียนรู้ของพวกเขา 

• ในการจัดหาให้ซึ่งความสําคญัในลําดบัแรกต่อการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ อาจมีความต้องการ   

ในการใช้เทคนิค ส่ือการสอน และประสบการณ์ต่างๆ อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างความ

ผูกพันความสนใจของผู้ เรียน/นักศึกษา เทคนิค ส่ือการสอน และประสบการณ์ต่างๆ

เหล่านีอ้าจได้มาจากแหล่งทรัพยากรภายนอก เช่น ธุรกิจ การบริการชุมชน หรือองค์กร

บริการสงัคมตา่งๆ 

• การประเมินผลความก้าวหน้า (formative assessment) สามารถนํามาใช้เพ่ือวดัผลการ

เรียนรู้ตัง้แตร่ะยะเร่ิมแรกของกระบวนการ และเพื่อปรับประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะ

กบัความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้แตล่ะบคุคล 

• การประเมินผลรวม (summative assessment) สามารถนํามาใช้เพ่ือวดัความก้าวหน้า

ของผู้ เรียน/นกัศึกษาต่อมาตรฐานภายนอกและเกณฑ์ปกติท่ีเก่ียวข้องท่ีสําคญั ซึ่งแสดง  

ให้เห็นวา่ผู้ เรียน/นกัศกึษาควรมีความรู้และสามารถทําอะไรได้เพียงใด 
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• ผู้ เรียน/นักศึกษา และครอบครัว ควรได้รับการช่วยเหลือในการใช้การประเมินตนเอง    

เพ่ือตดิตามความก้าวหน้า และเพื่อให้เห็นเป้าประสงค์และช่องวา่งได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

• การมุง่เน้นการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญั เช่น การเปลี่ยนสถานที่จากสถาบนัการศกึษาหนึ่งไป

ยงัอีกแห่งหนึง่ และจากสถาบนัการศกึษาไปสูส่ถานประกอบการ 

 
การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล (Organizational and Personal Learning) 
 การท่ีองค์กร จะบรรลุผลการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ องค์กรต้องมีแนวทางที่ปฏิบตัิได้เป็นอย่างดี    

ในเร่ืองการเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบคุคล การเรียนรู้ขององค์กร รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

ของแนวทางที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีนําไปสู่เป้าประสงค์และแนวทางใหม่ๆ การเรียนรู้ต้อง

ถกูปลกูฝังลงไปในแนวทางที่องค์กรปฏิบตักิาร ซึง่หมายความวา่ การเรียนรู้จะต้อง 

1. เป็นปกตวิิสยัของงานประจําวนั 

2. มีการปฏิบตัใินระดบับคุคล หน่วยงาน และองค์กร 

3. สง่ผลตอ่การแก้ปัญหาท่ีต้นเหต ุ(root cause) 

4. มุง่เน้นการสร้างและแบง่ปันความรู้ทัว่ทัง้องค์กร และ 

5. เกิดขึน้จากโอกาสที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัสําคญัและมีความหมาย 

 การปรับปรุงด้านการศึกษาจําเป็นต้องเน้นการวางรูปแบบของหลักสูตร และสภาพแวดล้อม      

ของการเรียนอย่างมีประสิทธิผล ในการออกแบบโดยรวมควรมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนท่ีคํานึงถึงความ

ต้องการของผู้ เรียน/นกัศกึษา และมีวิธีการวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียน/นกัศกึษาท่ีดี รวมถึงกลยทุธ์ในการ

ประเมินผล กลยทุธ์ต้องเน้นสารสนเทศที่สามารถบ่งชีค้วามก้าวหน้าว่าได้มีการเรียนรู้เกิดขึน้หรือไม่ ทัง้นี ้

เพ่ือการกําจดัปัญหาท่ีอาจเกิดตามมาได้ถ้าอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ไมไ่ด้รับการบง่ชีแ้ละให้ความสําคญัอย่าง

ทนัทีทนัใด 

 ความสําเร็จของผู้ปฏิบตัิงาน ขึน้อยู่กบัการมีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะใหม่ๆ มากขึน้ องค์กร

สามารถลงทุนเพื่อการเรียนรู้ของบุคคลสําหรับผู้ปฏิบตัิงานในรูปแบบของการให้การศึกษา การฝึกอบรม 

และโอกาสอื่นๆ เพ่ือการเติบโตและพฒันาการอย่างต่อเน่ือง โอกาสนีร้วมถึง การหมนุเวียนภาระงาน และ

การเพิ่มค่าจ้างให้ตามความรู้และทกัษะท่ีถกูนํามาใช้เพิ่มขึน้ โครงการศกึษา/ฝึกอบรมอาจจะใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยี เช่น การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการถ่ายทอดผ่านดาวเทียม แหล่งการเรียนรู้

ในองค์กร รวมถึงความคิดของผู้ปฏิบตัิงาน การวิจยัและพฒันา ข้อมลูจากผู้ เรียน/นกัศกึษา การแบง่ปันวิธี

ปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ และการจดัระดบัเทียบเคียง (benchmarking) 

 การเรียนรู้ขององค์กรสง่ผล ดงันี ้

1. การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ เ รียน /นักศึกษา  ผ่านหลักสูตร  การจัดการศึกษาและบริการใหม ่             

หรือท่ีปรับปรุงใหม ่

2. การสร้างโอกาสใหม่ๆ  ทางการศกึษา 
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3. การลดความผิดพลาด ของเสีย ความสญูเสีย และต้นทนุท่ีเก่ียวข้อง 

4. การปรับปรุงความสามารถในการตองสนองตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษา และการลดรอบเวลา 

5. การเพิ่มผลติภาพและประสทิธิผลในการทรัพยากรทัง้หมดขององค์กร 
6. การเพิ่มผลการดําเนินการขององค์กรเพื่อให้บรรลุผลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม              

และการให้บริการตอ่ชมุชนในฐานะพลเมืองดี 

 

 โอกาสในการเรียนรู้และการได้ใช้ทักษะใหม่ๆของแต่ละบุคคล มีผลมากขึน้เร่ือยๆ ต่อระดับ

ความสําเร็จของผู้ ปฏิบัติงาน องค์กรลงทุนด้านการเรียนรู้ของผู้ ปฏิบัติงานโดยการให้การศึกษา การ

ฝึกอบรม และโอกาสต่างๆ ในการก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โอกาสดังกล่าว อาจรวมถึงการ

หมนุเวียนภาระงาน และการได้รับค่าจ้างเพิ่มขึน้ตามความรู้และทกัษะท่ีแสดงให้เห็น ส่วนการสอนงาน

ในขณะปฏิบตัิงานก็เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีมีความคุ้มค่าและทําให้เกิดความเช่ือมโยงมากท่ียิ่งขึน้ต่อความ

ต้องการและลําดบัความสําคญัท่ีมีต่อองค์กร วิธีการจดัการศึกษาและการฝึกอบรมอาจใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เช่น การเรียนรู้ผา่นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รวมทัง้การสื่อสารผา่นดาวเทียม  

 การเรียนรู้ของผู้ปฏิบตังิาน สง่ผล ดงันี ้

1. ทําให้ผู้ปฏิบตังิานท่ีอยูใ่นองค์กรมีความพงึพอใจและมีทกัษะหลากหลายมากขึน้ 

2. เกิดการเรียนรู้ข้ามหน้าท่ี (cross-functional learning) 

3. สร้างสนิทรัพย์ทางความรู้ขององค์กร 
4. มีสภาพแวดล้อมท่ีดีขึน้เพื่อให้มีนวตักรรม 

 ดงันัน้ การเรียนรู้จงึไม่ได้มุ่งหวงัแคก่ารจดัการศกึษาหรือการบริการท่ีดีขึน้เท่านัน้ แตย่งัเป็นการมุ่ง

สูก่ารปรับตวั การสร้างนวตักรรม ความคลอ่งตวั และการตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ เรียน/นกัศกึษา 

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด รวมถึงความพึงพอใจของผู้ปฏิบตัิงาน (workforce) และการจูงใจเพื่อให้

เกิดผลการปฏิบตังิานท่ีดี 

  
การให้ความสําคัญกับคณาจารย์/บุคลากรและคู่ความร่วมมือ (Valuing Faculty, Staff, and 
Partners) 
 ความหลากหลายของภูมิหลงั ความรู้ ทกัษะ ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจของผู้ปฏิบตัิงาน

และคูค่วามร่วมมือมีผลมากขึน้เร่ือยๆ ตอ่ความสําเร็จขององค์กร 

 การให้ความสําคัญกับคณาจารย์/บุคลากร หมายถึง การมีความมุ่งมั่นท่ีจะทําให้คณาจารย์/

บคุลากรมีความพงึพอใจ มีการพฒันาและมีความผาสกุ ซึง่เก่ียวข้องกบัวิธีปฏิบตังิานท่ีมีความยืดหยุ่นและ

มีผลการดําเนินการท่ีดีท่ีปรับให้เหมาะสมกบัความต้องการในด้านสถานที่ทํางานและชีวิตครอบครัว ของ

คณาจารย์/บคุลากรท่ีมีความแตกต่างกนั การพฒันาบคุลากรอาจจะรวมถึงการฝึกอบรมระหว่างการสอน

ในชัน้เรียน และระหว่างการปฏิบัติงาน การหมุนเวียนภาระงาน และการให้ค่าตอบแทนตามทักษะท่ี
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แสดงออก สําหรับการพฒันาคณาจารย์ รวมถึงการพฒันาความรู้เฉพาะสาขา และการเรียนรู้ถึงสไตล์    

การเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษาและวิธีการประเมิน การมีสว่นร่วมของคณาจารย์ อาจจะรวมถึง การมีส่วน

ร่วมต่อการกําหนดนโยบายและการทํางานเป็นทีม เพ่ือนําไปใช้ในการพฒันาและนําไปใช้ของโปรแกรม

และหลกัสตูร สิ่งท่ีมีความสําคญัมากขึน้ คือ การมีส่วนร่วมต่อการมุ่งเน้นผู้ เรียน/นกัศึกษาและลกัษณะ     

ท่ีเป็นแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary) มากขึน้ ผู้ นําขององค์กรควรมีการหลีกเลี่ยงภาวะ

คา่ตอบแทนท่ีไมเ่หมาะสมทัง้สําหรับกลุม่หรือรายบคุคลทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความยัง่ยืนของกิจกรรมการพฒันา

ตนเองท่ีมุง่เน้นการเรียนรู้ท่ีสําคญัเหลา่นี ้ 

 ความท้าทายท่ีสําคญัในหวัข้อของการให้คณุคา่กบัคณาจารย์/บคุลากร ได้แก่ 

1. การแสดงให้เห็นถึงความมุง่มัน่ของผู้ นําองค์กรท่ีมีตอ่ความสําเร็จของคณาจารย์/บคุลากร 

2. การยกยอ่งชมเชยคณาจารย์/บคุลากรท่ีมากกวา่การให้คา่ตอบแทนตามปกต ิ

3. การสนบัสนนุการพฒันาและความก้าวหน้าของคณาจารย์/บคุลากร 

4. การแบ่งปันความรู้ขององค์กรเพื่อให้คณาจารย์/บุคลากรสามารถให้บริการผู้ เรียน/นักศึกษา/

ผู้ รับบริการได้ดียิ่งขึน้ และสนบัสนนุให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 

5. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมให้คณาจารย์/บคุลากรกล้าคดิกล้าทําและมีนวตักรรม 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมในการสนบัสนนุสําหรับคณาจารย์/บคุลากรท่ีหลากหลาย 

 สถาบนัการศึกษา ต้องสร้างความร่วมมือทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุ

เป้าประสงค์โดยรวมได้ดีขึน้ ความร่วมมือในองค์กร อาจรวมถึง ความร่วมมือระหว่างคณาจารย์/บคุลากร

และผู้บริหาร ซึง่อาจนําไปสูก่ารพฒันาคณาจารย์/บคุลากร การฝึกอบรมข้ามหน้าท่ี หรือการปรับโครงสร้าง

งาน เช่น การมีทีมงานท่ีมีผลการดําเนินการท่ีดี ความร่วมมือภายในองค์กร อาจเก่ียวข้องกับการสร้าง

เครือข่ายความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานตา่งๆ เพ่ือปรับปรุงความยืดหยุ่น การตอบสนอง และการแบง่ปัน

ความรู้ 

 ความร่วมมือภายนอกองค์กร อาจเป็นการร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาอ่ืน ผู้ส่งมอบ องค์กรธุรกิจ 

สมาคมธุรกิจ ชุมชน และองค์กรบริการชุมชน รวมถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและโอกาสในการสร้างความ

ร่วมมืออ่ืนๆ ความร่วมมือเชิงกลยทุธ์หรือการเป็นคูค่วามร่วมมือ เป็นความร่วมมือภายนอกท่ีมีความสําคญั

มากขึน้เร่ือยๆ ความร่วมมือดงักล่าวอาจทําให้เอือ้ต่อการเข้าสู่ตลาดใหม่หรือเป็นพืน้ฐานของการพฒันา

หลกัสตูร การจดัการศึกษาและการบริการใหม่ รวมทัง้อาจนําไปสู่การผสมผสานความสามารถหลกัของ

องค์กรหรือความสามารถในการนําองค์กรกบัความเข้มแข็งและความสามารถของคูค่วามร่วมมือท่ีเสริมซึง่

กนัและกนัในเร่ืองท่ีเหมือนกนั 

 ความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กรท่ีดีจะก่อให้เกิดการพฒันาวตัถปุระสงค์ระยะยาว ซึง่เป็น

การสร้างพืน้ฐานสําหรับการลงทุนร่วมกันและความเชื่อถือระหว่างกัน ดงันัน้องค์กรและคู่ความร่วมมือ     

จึงควรคํานึงถึงความต้องการท่ีสําคญัท่ีนําไปสู่ความสําเร็จ วิธีการสื่อสารอย่างสมํ่าเสมอ แนวทางในการ
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ประเมินความก้าวหน้าและวิธีการปรับให้เข้ากบัสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลง ในบางกรณี การให้การศึกษาและ

การฝึกอบรมร่วมกนัอาจเป็นวิธีการหนึง่ท่ีคุ้มคา่สําหรับการพฒันาผู้ปฏิบตังิาน 
 
ความคล่องตวั (Agility) 
 องค์กรต้องมีความคล่องตัว เพ่ือให้ประสบความสําเร็จในภาวะปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และตลาดมีการแขง่ขนัในระดบัโลก ซึง่หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ยิ่งขึน้ มีความยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ เรียน/นกัศกึษาเฉพาะราย โดยองค์กรต้อง

ใช้เวลาให้สัน้ลงเร่ือยๆ ในการนําหลกัสตูร การจดัการศึกษาและการบริการใหม่หรือท่ีปรับปรุงใหม่เข้าสู่

ตลาด ขณะเดียวกัน ต้องตอบสนองผู้ เรียน/นกัศึกษาให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึน้เร่ือยๆ การปรับปรุงท่ี

สําคัญในการลดเวลาในการตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน/นักศึกษา ทําให้องค์กรต้องลดความ

ซบัซ้อนของหน่วยงานและกระบวนการ หรือมีความสามารถในการเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสู่อีก

กระบวนการหนึ่งอย่างรวดเร็ว ดงันัน้ ผู้ปฏิบตัิงานท่ีได้รับการฝึกอบรมข้ามหน่วยงานและได้รบการเอือ้

อนาจในการตัดสินใจจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในบรรยากาศที่ มีการเปลี่ยนแปลงและต้องการ               

การตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึน้ 

 ปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีสําคญัประการหนึ่งในการบรรลคุวามท้าทายเชิงการแข่งขนั คือ รอบเวลา 

และควรนําไปกําหนดเป็นตวัวดัของกระบวนการที่สําคญั การมุ่งเน้นรอบเวลาก่อให้เกิดประโยชน์อ่ืนๆ       

ท่ีสําคญัด้วย เช่น การปรับปรุงรอบเวลาจะผลกัดนัให้มีการปรับปรุงตา่งๆในเร่ืองระบบงาน องค์กร คณุภาพ 

ต้นทนุ และผลติภาพไปพร้อมๆ กนั 

 
การมุ่งเน้นอนาคต (Focus on the Future) 
 ในสภาพแวดล้อมด้านการแขง่ขนัในปัจจบุนั การสร้างองค์กรท่ีมีความยัง่ยืนต้องอาศยัความเข้าใจ

ปัจจยัต่างๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวที่มีผลกระทบต่อการจดัการศึกษาและตลาด การมุ่งสู่การเติบโต

อยา่งยัง่ยืนและการเป็นผู้ นําในตลาด องค์กรต้องมีแนวคดิท่ีการมุง่เน้นอนาคตอยา่งจริงจงั และความมุง่มัน่

ท่ีจะสร้างพนัธะระยะยาวกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีสําคญั ได้แก่ ผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ปฏิบตังิาน ผู้สง่มอบ และ

คูค่วามร่วมมือ องค์กรท่ีกํากบัดแูล สาธารณะ และชมุชนขององค์กร 

 การวางแผนงานขององค์กร จึงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความคาดหวังของ

ผู้ เรียน/นกัศกึษา โอกาสในการนําเสนอหลกัสตูรและการจดัการศกึษาใหม่และความร่วมมือด้านการศกึษา 

การพัฒนาผู้ปฏิบตัิงาน และความต้องการในการจ้างงาน การขยายตวัของตลาดโลก การพัฒนาด้าน

เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของผู้ เรียน/นกัศกึษาหรือสว่นตลาด การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบข้อบงัคบั

ต่างๆ ความคาดหวงัของชุมชนและสงัคมท่ีเปลี่ยนไป รวมทัง้การปรับเปลี่ยนเชิงกลยทุธ์ของคู่แข่ง ดงันัน้ 

วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากรจึงต้องรองรับปัจจัยดงักล่าวด้วย การลงทุนระยะยาว       

ท่ีสําคญัเก่ียวข้องกบัการปรับปรุงองค์กร คือ การสร้างและทําให้เกิดความยัง่ยืนของระบบการประเมินท่ีมุ่ง
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พนัธกิจขององค์กรท่ีเน้นการเรียนรู้ สิ่งเหลา่นีร้วมถึง การให้การศกึษาและฝึกอบรมตอ่คณาจารย์ซึง่วิธีท่ีใช้

ในการประเมิน นอกจากนัน้ ผู้ นําองค์กรควรจะสร้างความคุ้นเคยกบัผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิจยัและการนํามา

ประยกุต์ใช้ของวิธีการประเมินและสารสนเทศด้านสไตล์การเรียนรู้ การมุ่งเน้นอนาคต ครอบคลมุถึงการ

พัฒนาผู้ ปฏิบัติงาน และผู้ ส่งมอบ การวางแผนสืบทอดตําแหน่งท่ีมีประสิทธิผล การสร้างโอกาส            

เพ่ือนวตักรรม และการคาดการณ์ลว่งหน้าถึงความรับผิดชอบตอ่สาธารณะ 

 
การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for Innovation) 
 นวตักรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีมีความสําคญัต่อการปรับปรุงหลกัสตูร การจดัการศึกษา 

และการบริการ กระบวนการ และการปฏิบตัิการขององค์กร รวมทัง้การสร้างคณุค่าใหม่ให้แก่ผู้ มีส่วนได้

สว่นเสีย นวตักรรมควรนําองค์กรไปสู่มิติใหม่ในการดําเนินการ นวตักรรมไม่ได้อยู่ในขอบเขตงานของฝ่าย

วิจยัและพฒันาเท่านัน้ แต่จะมีความสําคญัต่อการจดัการศกึษาในทกุแง่มมุและทกุกระบวนการ ผู้ นําของ

องค์กรจึงควรชีนํ้าและจัดการให้นวตักรรมเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมการเรียนรู้ องค์กรควรบูรณาการ

นวตักรรมไว้ในการทํางานประจําวนั และใช้ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กรสนบัสนุนให้

เกิดนวตักรรม 

 นวัตกรรมเกิดจากการสะสมความรู้ขององค์กรและผู้ ปฏิบัติงาน ดังนัน้ ความสามารถในการ

เผยแพร่และใช้ประโยชน์จากความรู้เหลา่นีอ้ยา่งรวดเร็วจงึมีความสําคญัตอ่การผลกัดนัการส้รางนวตักรรม         

ขององค์กร 
 
การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact) 
 การวดัและการวิเคราะห์ผลการดําเนินการมีความสําคญัต่อองค์กร การวดัผลควรมาจากความ

จําเป็นและกลยทุธ์ด้านการจดัการศกึษา การวดัผลควรให้ข้อมลูและสารสนเทศที่สําคญัอย่างยิ่งเก่ียวกบั

กระบวนการและผลลพัธ์ท่ีสําคญั การจัดการผลการดําเนินการขององค์กรต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศ

หลายประเภท การวดัผลการดําเนินการควรมุ่งเน้นท่ีการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา ซึ่งต้องการระบบท่ีมี

ความสมบูรณ์แบบและมีข้อมูลท่ีเป็นจริงแบบบูรณาการ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลนําเข้า ข้อมลูด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อมลูผลการดําเนินการ ข้อมลูการเปรียบเทียบผลการดําเนินการและการเชิงแข่งขนั ข้อมลูผู้ปฏิบตัิงาน 

ข้อมลูต้นทนุ และการวดัผลการปฏิบตัิงาน หวัข้อท่ีใช้ในการวดัผลอาจจะรวมถึงข้อมลูพืน้ฐานของผู้ เรียน/

นักศึกษา สไตล์การเรียนรู้ ความทะเยอทะยาน จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการศึกษา ความก้าวหน้าด้าน

การศึกษา การเรียนรู้ในชัน้เรียนและหลกัสตูร ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนและการบริการ 

กิจกรรมนอกหลกัสตูร อตัราการตกชํา้ชัน้/ตกออก และความสําเร็จหลงัการจบการศกึษา ตวัอย่างของการ

จําแนกกลุ่มข้อมลูท่ีเหมาะสม ได้แก่ การจําแนกกลุ่มตามผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา พืน้ฐานด้าน

ภมูิศาสตร์ของผู้ เรียน/นกัศกึษา และกลุม่ผู้ปฏิบตังิาน เป็นต้น  
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 การวิ เคราะห์  หมายถึง  การสกัดสาระสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน                 

การประเมินผล การตดัสินใจ และการปรับปรุงในการวิเคราะห์ องค์กร จําเป็นต้องใช้ข้อมลูเพ่ือบ่งบอก     

ถึงแนวโน้ม การคาดการณ์และความเป็นเหตเุป็นผลกนั ซึ่งโดยปกติแล้วอาจไม่เห็นเด่นชดั การวิเคราะห์       

จะสนับสนุนจุดมุ่งหมายหลายๆ ประการ เช่น การวางแผน การทบทวนผลการดําเนินการโดยรวม         

การปรับปรุงการปฏิบตัิการ การจดัการการเปลี่ยนแปลง และการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกบัคู่แข่ง      

หรือเปรียบเทียบกบัระดบัเทียบเคียงของ “วิธีปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ (Best Practices)” 

 ในการปรับปรุงผลการดําเนินการและการจดัการเปลี่ยนแปลง องค์กรควรให้ความสําคญักบัการ

เลือกและใช้ตวัวดัหรือดชันีชีว้ดัผลการดําเนินการ ตวัวดัหรือดชันีชีว้ดัท่ีเลือกไว้ควรสะท้อนถึงปัจจยัต่างๆ   

ท่ีนําไปสู่การปรับปรุงผลการดําเนินการในด้านผู้ เรียน/นักศึกษา การปฏิบตัิการ การเงิน และจริยธรรม   

กลุม่ตวัวดัหรือดชันีชีว้ดัท่ีเช่ือมโยงกบัความต้องการของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผลการดําเนินการขององค์กร

จะเป็นพืน้ฐานท่ีเด่นชดัในการทําให้กระบวนการทัง้หมดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนักบัเป้าประสงค์

ขององค์กร การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากกระบวนการติดตาม อาจทําให้เกิดการประเมินและเปลี่ยนตวัวดั

หรือตวัชีว้ดัเพื่อให้สนบัสนนุเป้าประสงค์ขององค์กรยิ่งขึน้ 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
 ผู้ นําขององค์กร ควรให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบท่ีมีต่อสาธารณะ พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 

และความจําเป็นในการบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีด้วย ผู้ นําควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการมุ่งเน้นจริยธรรมใน

การจดัการศึกษาและการคุ้มครองป้องกนัสขุอนามยัของสาธารณะ ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม การ

คุ้มครองป้องกนัสขุอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม ครอบคลมุถึงการปฏิบตัิการขององค์กรและ

รอบเวลาของหลกัสูตร การจัดการศึกษา และการบริการ นอกจากนี ้องค์กรควรให้ความสําคญัต่อการ

อนุรักษ์ทรัพยากรและการลดความสูญเสียตัง้แต่ต้นทาง การวางแผนจึงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึง

ผลกระทบในเชิงลบท่ีอาจเกิดขึน้จากหลกัสตูร การจดัการศึกษา การบริการ การนํามาใช้และการยกเลิก

หลกัสตูร การวางแผนที่มีประสิทธิผลควรป้องกนัมิให้เกิดปัญหา แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างตรงไปตรงมา 

และจดัให้มีสารสนเทศและการสนับสนุนท่ีจําเป็น เพ่ือให้สาธารณะมีความตระหนักในเร่ืองดงักล่าวอยู่

เสมอ รวมทัง้รักษาความปลอดภยัและความเช่ือมัน่ของสาธารณะ  

 องค์กร ไม่ควรเพียงแต่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถ่ิน จังหวัด หรือ

ประเทศเท่านัน้แตค่วรใช้เป็นโอกาสในการปรับปรุงเพื่อให้องค์กร “ปฏิบตัิให้เหนือกว่ากฎหมาย กฎระเบียบ

ข้อบงัคบั และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องท่ีบงัคบัใช้กับองค์กร” องค์กรควรให้ความสําคญักับพฤติกรรมท่ีมี

จริยธรรมในการปฏิสมัพนัธ์ตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมด การปฏิบตัิทางด้านจริยธรรมอย่างจริงจงัควรเป็น

ข้อกําหนดและต้องมีการตรวจตดิตามโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลขององค์กร 

 การบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีเก่ียวข้องกบัการนําองค์กรและการสนบัสนนุจดุประสงค์ท่ีสําคญัด้าน

สาธารณะตามข้อจํากัดด้านทรัพยากรขององค์กร จุดประสงค์ดังกล่าว อาจรวมถึงการปรับปรุงด้าน



 

เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2550 

13

การศกึษาและสขุอนามยัของชมุชน การทําให้มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี การอนรัุกษ์ทรัพยากร การให้บริการชมุชน 

และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านคุณภาพ ภาวะผู้ นําในฐานะท่ีเป็นพลเมืองดี ยังรวมถึงการผลกัดนั

องค์กรอ่ืนๆ ทัง้ในภาครัฐและเอกชนให้ร่วมดําเนินการตามจดุประสงค์ดงักลา่วด้วย 

 การจดัการในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคม จําเป็นต้องใช้ตวัวดัท่ีเหมาะสมและความรับผิดชอบ

ของภาวะผู้ นําสําหรับตวัวดัดงักลา่ว 

 
การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า (Focus on Results and Creating Value) 
 การวดัผลการดําเนินการขององค์กร จําเป็นต้องมุ่งเน้นผลลพัธ์ดงักลา่วควรใช้เพ่ือสร้างคณุคา่และ

รักษาความสมดลุของคณุคา่ให้แก่ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีสําคญั ได้แก่ ชมุชน ผู้ปกครอง 

ผู้ จ้างงาน/ผู้ ใช้บณัฑิต ผู้ปฏิบตัิงานขององค์กร ผู้ ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และสาธารณะ จากการสร้าง

คุณค่าให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญเหล่านี  ้ทําให้องค์กรมีส่วนร่วมต่อชุมชน การปรับปรุงผลการ

ดําเนินงานด้านการจัดการศึกษาโดยรวม และการสร้างความจงรักภกัดีต่อองค์กร ในการท่ีจะบรรลุข้อ

ขดัแย้งและเป้าหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีสร้างคุณค่าท่ีสมดุล ซึ่งมีความหมายถึงการท่ีแผนกลยุทธ์ของ

องค์กรต้องมีการตอบสนองต่อความต้องการที่สําคญัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านีด้้วย สิ่งนีก็้เพ่ือทําให้

มัน่ใจว่าแผนและแผนปฏิบตัิการตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียท่ีแตกต่างกนั และการ

หลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด การใช้ตวัวัดผลการ

ดําเนินงานทัง้ท่ีเป็นแบบตวัวดันํา (leading)  และตวัวดัตาม (lagging) ท่ีมีความครอบคลมุและสมดลุ จะ

ทําให้ได้ความหมายที่มีประสิทธิผลต่อการสื่อสารทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวของลําดบัความสําคญั การ

ตดิตามผลการปฏิบตังิาน และเป็นพืน้ฐานท่ีเดน่ชดัในการปรับปรุงผลการดําเนินการตา่งๆ   

 
มุมมองในเชิงระบบ (System Perspectives)  
 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศนี  ้ให้มุมมองในเชิงระบบในการจัดการ

องค์กรและกระบวนการที่สําคัญ เพ่ือให้บรรลุผลลพัธ์ นั่นคือ ผลการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ เกณฑ์ทัง้ 7 

หมวดและคา่นิยมหลกัเป็นกรอบในการสร้างระบบและการบรูณาการกลไกของระบบเข้าด้วยกนั อย่างไรก็

ตาม การจัดการผลการดําเนินการโดยรวมให้ประสบความสําเร็จ ต้องอาศัยการสังเคราะห์อย่าง

เฉพาะเจาะจง ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั และการบรูณาการ การสงัเคราะห์ หมายถึง การมอง

องค์กรในภาพรวม และสร้างขึน้บนความต้องการด้านการจดัการศกึษาท่ีสําคญั รวมถึง วตัถปุระสงค์เชิงกล

ยทุธ์และแผนปฏิบตัิการขององค์กร การทําให้สอดคล้องไปในทางเดียวกนั หมายถึง การใช้การเช่ือมโยงท่ี

สําคญัของความต้องการท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในความคงเส้นคงวาของการวางแผน 

กระบวนการ การวดั และแผนปฏิบตัิงาน การบรูณาการสร้างขึน้บนการมุ่งไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือให้แต่

ละองค์ประกอบของระบบการจดัการผลการปฏิบตัิงานขององค์กรดําเนินงานในรูปแบบท่ีมีความเช่ือมต่อ
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กับโดยสมบูรณ์ทางเดียวกัน เพ่ือให้องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการผลการดําเนินการของ

องค์กร มีการปฏิบตักิารอยา่งเช่ือมโยงซึง่กนัและกนัอยา่งสมบรูณ์ 

 แนวคดินีแ้สดงให้เห็นในกรอบการบริหารจดัการตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการท่ี

เป็นเลิศนี ้มมุมองในเชิงระบบครอบคลมุถึงการท่ีผู้ นําระดบัสงูมุ่งเน้นทิศทางเชิงกลยทุธ์และมุ่งเน้นผู้ เรียน/

นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึง่หมายความว่า ผู้ นําระดบัสงูตรวจติดตาม ปรับปรุงแก้ไข และจดัการ

ผลการดําเนินการ โดยอาศยัผลลพัธ์การดําเนินการ มมุมองในเชิงระบบ ยงัรวมถึงการใช้ตวัวดั ตวัชีว้ดั และ

ความรู้ขององค์กรเพื่อสร้างกลยทุธ์ท่ีสําคญั นัน่คือ การเช่ือมโยงกลยทุธ์เหลา่นีเ้ข้ากบักระบวนการที่สําคญั

และการจดัสรรทรัพยากรให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือการปรับปรุงผลการดําเนินการ

โดยรวม และทําให้ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียพงึพอใจ 

 ดงันัน้ มมุมองในเชิงระบบ หมายถึง การจดัการทัง้องค์กร และองค์ประกอบแต่ละส่วน เพ่ือบรรลุ

ความสําเร็จขององค์กร 

 

 
 
 

 
 

4: การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้ 

3: การมุ่งเน้นผู้เรียน/ 
นักศกึษา ผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสีย และตลาด 

6: การจัดการกระบวนการ 

2: การวางแผนกลยุทธ์ 5: การมุ่งเน้นผู้ปฏบัิตงิาน 

1: การนําองค์กร 

 
 โครงร่างองค์กร: 

สภาพแวดล้อม ความสัมพนัธ์ และความท้าทายต่อองค์กร 

เกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดาํเนินการที่เป็นเลิศ: มุมมองเชิงระบบ 

7: ผลลัพธ์ 
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เกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดาํเนินการที่เป็นเลิศ 
 คา่นิยมหลกั (Core values) และแนวคดิ (Concepts) ท่ีได้กลา่วไปแล้วนัน้สามารถจดัแบง่

ออกเป็น 7 หมวดด้วยกนั คือ 

 หมวด 1 การนําองค์กร (Leadership)  

 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Planning) 

 หมวด 3 การมุง่เน้นผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี และตลาด (Student, Stakeholder, and 

Market Focus) 

 หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (Measure, Analysis and Knowledge 

Management) 

 หมวด 5 การมุง่เน้นผู้ปฏิบตังิาน (Workforce Focus) 

 หมวด 6 การจดัการกระบวนการ (Process Management) 

 หมวด 7 ผลลพัธ์ (Results) 

 
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
 โครงร่างองค์กร เป็นการบ่งบอกถึงบริบท (context) และอธิบายวิธีการปฏิบตัิการขององค์กร 

สภาพแวดล้อมการดําเนินการ ความสมัพนัธ์ท่ีสําคญัในการปฏิบตักิาร และความท้าทายเชิงกลยทุธ์ ซึง่เป็น

แนวทางที่ครอบคลมุระบบการจดัการการดําเนินการองค์กรโดยรวม 

 

ระบบการปฏบิตักิาร (System Operation) 
 ระบบการปฏิบตัิการประกอบด้วยเกณฑ์ทัง้ 6 หมวดอยู่ท่ีส่วนกลางของภาพ ซึง่ระบลุกัษณะของ

การปฏิบตัิการและผลลพัธ์ท่ีองค์กรบรรล ุการนําองค์กร (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (หมวด 2) และ

การมุ่งเน้นผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด (หมวด 3) ประกอบกนัเป็นกลุม่การนําองค์กร 

(leadership triad) หมวดตา่งๆเหลา่นีถ้กูจดัเข้าไว้ด้วยกนัเพื่อเน้นให้เห็นความสําคญัว่า การนําองค์กรต้อง

มุ่งเน้นท่ีกลยทุธ์และผู้ เรียน/นกัศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ นําระดบัสงูต้องกําหนดทิศทางขององค์กร

และแสวงหาโอกาสด้านการจดัการศกึษาในอนาคต  

 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบตัิงาน (หมวด 5) และการจดัการกระบวนการ (หมวด 6) และผลลพัธ์ (หมวด 7) 

ประกอบกบัเป็นกลุม่ผลลพัธ์ (results triad) โดยผู้ปฏิบตัิงานและกระบวนการที่สําคญั มีบทบาททําให้การ

ดําเนินงานสําเร็จและนําไปสูผ่ลผลการดําเนินการโดยรวมที่ดีขององค์กร 

 การปฏิบตัิการทุกอย่างมุ่งสู่ผลลพัธ์ ซึง่ประกอบด้วยผลลพัธ์ของผู้ เรียน/นกัศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสีย ตลาด งบประมาณ การเงิน และผลลพัธ์การดําเนินงานภายในองค์กร ซึง่รวมถึง ผู้ปฏิบตัิงาน การนํา

องค์กร ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
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 ลกูศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการเชื่อมโยงกลุ่มการนําองค์กรเข้ากับกลุ่มผลลพัธ์ ซึ่ง

การเช่ือมโยงดังกล่าวมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จขององค์กร นอกจากนัน้ ลูกศรนีย้ังชีถ้ึง

ความสมัพนัธ์โดยตรงระหว่าการนําองค์กร (หมวด 1) และผลลพัธ์ (หมวด 7) สว่นลกูศรท่ีมีหวั 2 ข้างนัน้ 

แสดงความสําคญัของข้อมลูป้อนกลบัในระบบการจดัการผลการดําเนินการท่ีมีประสทิธิผล  

 

พืน้ฐานของระบบ (System Foundation) 
 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (หมวด 4) มีความสําคญัอยา่งยิ่งในการทําให้องค์กรมี

การจดัการท่ีมีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการดําเนินการและความสามารถในการแข่งขนัโดยระบบ

ท่ีใช้ข้อมลูจริงและองค์ความรู้เป็นแรงผลกัดนั การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้นี ้เป็นพืน้ฐาน

ของระบบการจดัการผลการดําเนินการโดยรวม 

  

โครงสร้างเกณฑ์ (Criteria Structure) 
 เกณฑ์ทัง้ 7 หมวด ในภาพนี ้ประกอบด้วยหวัข้อและประเดน็พิจารณาตา่งๆ 

 

หวัข้อ (Items) 
 หวัข้อทัง้หมด มี 18 หวัข้อ แตล่ะหวัข้อมุง่เน้นข้อกําหนดท่ีสําคญั  

 
ประเดน็พจิารณา (Area to Address) 
 ในแตล่ะหวัข้อมีประเดน็พิจารณาอยา่งน้อยหนึง่ประเดน็ องค์กรจึงควรตอบคําถามตามข้อกําหนด

ตา่งๆ ของแตล่ะประเดน็พิจารณา 
 

ลักษณะที่สาํคัญของเกณฑ์คุณภาพศกึษาเพื่อการดาํเนินการที่เป็นเลิศ 
1. เกณฑ์มุ่งเน้นผลลัพธ์ (The Criteria focus on results)  
 เกณฑ์มุง่เน้นผลการดําเนินการระดบัองค์กรท่ีสําคญั ซึง่ประกอบด้วย 

1. ผลลพัธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา 

2. ผลลพัธ์ด้านการมุง่เน้นผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี 

3. ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 

4. ผลลพัธ์ด้านผู้ปฏิบตังิาน 

5. ผลลพัธ์ด้านประสทิธิผลของกระบวนการ ซึง่รวมถงึการวดัผลการดําเนินงานท่ีสําคญั 

6. ผลลพัธ์ด้านการนําองค์กร รวมถงึ ด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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การใช้ตวัวดัในมมุมองต่างๆเหล่นีร่้วมกนั เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลยทุธ์ขององค์กรมีความสมดลุ นัน่คือ 

ไมเ่อนเอียงไปด้านหนึง่ด้านใดเกินไประหวา่งกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีสําคญั วตัถปุระสงค์หรือเป้าประสงค์

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

 
2. เกณฑ์ไม่ได้กําหนดวิธีการและสามารถปรับใช้ได้ (The Criteria are nonprescriptive and 
adaptable) 
 เกณฑ์ประกอบด้วยข้อคําถามท่ีมุง่เน้นผลสมัฤทธิ อยา่งไรก็ตาม เกณฑ์ไม่ได้กําหนดวา่ 

• องค์กร ควรมีโครงสร้างอยา่งไร 

• องค์กร ควรหรือไมค่วรท่ีจะมีหน่วยงานด้านคณุภาพ ด้านการวางแผน จริยธรรม หรือหน้าท่ีอ่ืนๆ 

• องค์กร ควรบริหารหน่วยงานตา่งๆ ด้วยวิธีเดียวกนั 

 

 ปัจจยัเหล่านีแ้ตกต่างกนัไปตามองค์กร และสามารถปรับเปล่ียนตามความต้องการ และกลยทุธ์    

ท่ีผนัแปรไป 

 เกณฑ์ไมไ่ด้กําหนดวิธีการไว้ เพราะวา่ 

 1. จดุมุ่งเน้นอยู่ท่ีผลลพัธ์ ไม่ใช่วิธีปฏิบตัิ เคร่ืองมือหรือโครงสร้างองค์กร องค์กรควรมีการพฒันา

และแสดงให้เห็นวา่มีแนวทางที่สร้างสรรค์ ปรับใช้ได้ และมีความยืดหยุน่ เพ่ือให้บรรลตุามข้อกําหนด การท่ี

เกณฑ์ไม่ได้กําหนดวิธีการไว้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างให้องค์กรทําการปรับปรุงทัง้อย่างค่อยเป็นค่อย

ไปและอยา่งก้าวกระโดด รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงในระดบัพืน้ฐานด้วยนวตักรรม 

 2. การเลือกใช้เคร่ืองมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร้างองค์กร ขึน้กบัปัจจยัตา่งๆ เช่น ประเภทและ

ขนาดของการดําเนินการ ความสมัพนัธ์ระดบัองค์กร ระดบัการพฒันาองค์กร รวมทัง้ความสามารถและ

ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบตังิาน 

 3. การมุ่งเน้นข้อกําหนดแทนการเน้นวิธีปฏิบตัิ จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ การสื่อสาร การ

แบง่ปันข้อมลู ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั และการบรูณาการ ในขณะเดียวกนัสนบัสนนุให้เกิด

นวตักรรมและแนวทางปฏิบตัท่ีิหลากหลาย 

 
3. เกณฑ์สนับสนุนการบูรณาการหัวข้อการจัดการศึกษาที่สําคัญ (The Criteria integrated key 
education themes) 

 เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ มีการพิจารณาแนวคิดท่ีสําคญัด้านการจดั

การศกึษาและความต้องการขององค์กร ซึง่รวมถึง 

• เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ มุ่งเน้นท่ีการสอนและการเรียนรู้ เน่ืองจาก

เป็นเป้าประสงค์ท่ีสําคญัของสถาบนัการศกึษา 
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• ขณะท่ีเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ มุ่งเน้นท่ีการเรียนรู้ของผู้ เรียน/

นักศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษาทุกสถาบัน แต่องค์กรต่างๆจะมีความแตกต่างของพันธกิจ 

บทบาท และหลกัสตูร การจดัการศกึษาในแตล่ะสถาบนั  

• ผู้ เรียน/นกัศกึษาเป็นลกูค้าท่ีสําคญัของสถาบนัการศกึษา แตต้่องมีการพิจารณาถึงผู้ มีสว่นได้สว่น

เสียท่ีสําคญัอ่ืน (เช่น บดิามารดา/ผู้ปกครอง นายจ้าง/ผู้ใช้บณัฑิต สถาบนัการศกึษาอ่ืน และชมุชน 

เป็นต้น) 

• แนวความคิดด้านความเป็นเลิศ รวมถึง (1) การรับรู้และนําไปปฏิบตัิเป็นอย่างดีของกลยทุธ์ด้าน

การประเมินผล (2) การปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองทกุปีในตวัชีว้ดัและตวัวดัท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัผล

การดําเนินงานโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา (3) การแสดงออกถึงภาวะผู้ นําใน

ด้านผลลพัธ์การดําเนินการและการปรับปรุงผลการดําเนินการเมื่อเปรียบเทียบกบัสถาบนัอ่ืนหรือ

ระดบัเทียบเคียงท่ีเหมาะสม 

 
4.เกณฑ์สนับสนุนมุมมองในเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทัง้
องค์กร (The Criteria support a systems perspective to maintaining organization-wide goal 
alignment) 
 มมุมองเชิงระบบมีเป้าประสงค์เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั ซึง่เป็นรากฐาน

ของโครงสร้างท่ีมีการบรูณาการกนัระหวา่งคา่นิยมหลกัและแนวคิด โครงร่างองค์กร เกณฑ์ แนวทางการให้

คะแนน การมุง่เน้นผลลพัธ์ และการเช่ือมโยงท่ีเป็นเหตเุป็นผลกนัระหวา่งหวัข้อตา่งๆของเกณฑ์ 

  ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัของเกณฑ์เกิดจากตวัวดัท่ีได้มาจากระบวนการและกลยทุธ์

ขององค์กรท่ีมีความเช่ืองโยงและเสริมซึ่งกันละกัน ตวัวดัเหล่านีเ้ช่ือมโยงโดยตรงกับคุณค่าของผู้ เรียน/

นกัศกึษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการดําเนินการโดยรวม ดงันัน้ การใช้ตวัวดัเหล่านีจ้ึงเป็นกรอบท่ี

ทําให้กิจกรรมต่างๆ ดําเนินไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน โดยไม่จําเป็นต้องกําหนดวิธีปฏิบตัิโดยละเอียด

หรือการตัดสินใจแบบรวมศูนย์ หรือการจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนเกินไป ตัววัดเหล่านีจ้ึงเป็นทัง้

เคร่ืองมือในการสื่อสาร และเป็นพืน้ฐานในการถ่ายทอดเป้าหมายของผลการดําเนินการเพื่อนําไปปฏิบตัิ

อยา่งสอดคล้องกนัทัว่ทัง้องค์กร ความสอดคล้องในแนวทางเดียวกนันีทํ้าให้มัน่ใจว่าจดุประสงค์ขององค์กร

มุ่งไปในแนวทางเดียวกัน ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้องค์กรมีความคล่องตัว มีนวัตกรรม และมีการ

กระจายอํานาจในการตดัสนิใจ 

 มมุมองในเชิงระบบ เพ่ือให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน จะต้องมีการเช่ืองโยง

ระหว่างหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือกลยุทธ์และเป้าประสงค์ มีการ

เปลี่ยนแปลง ในเกณฑ์นีว้งจรการเรียนรู้จากการปฏิบัติการเกิดขึน้โดยอาศัยข้อมูลป้อนกลับระหว่าง

กระบวนการและผลลพัธ์ 
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 วงจรการเรียนรู้ แบง่เป็น 4 ขัน้ตอน 

1. การวางแผน ซึง่รวมถึงการออกแบบกระบวนการ การเลือกตวัวดั และการถ่ายทอดข้อกําหนด

เพ่ือนําไปปฏิบตั ิ
2. การปฏิบัตติามแผน 
3. การตรวจประเมินความก้าวหน้าและการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ โดยพิจารณาผลลพัธ์ท่ีได้

จากทัง้ภายในและภายนอกขององค์กร 

4. การปรับแผนโดยอาศยัผลของการประเมิน การเรียนรู้ ปัจจยันําเข้าใหม่ๆ ข้อกําหนดใหม่ๆ 

และโอกาสในการสร้างนวตักรรม 

 
5. เกณฑ์สนับสนุนการตรวจประเมินที่เน้นเป้าประสงค์ (The Criteria support goal-based 
diagnosis) 
 เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน ประกอบด้วยระบบการประเมินซึง่แยกเป็น 2 สว่น ประกอบด้วย 

1) ข้อกําหนด ซึง่เน้นท่ีผลการดําเนินการ 18 หวัข้อ 2) แนวทางการให้คะแนนอธิบายถึงมิติตา่งๆ ของการ

ตรวจประเมิน ได้แก่ กระบวนการ และผลลพัธ์ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ในการตรวจประเมินในแต่ละมิต ิ

ดงันัน้ การตรวจประเมินจึงช่วยให้องค์กรทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงตามข้อกําหนดทัง้ 18 

หวัข้อ และตามระดบัการพฒันาของกระบวนการและผลการดําเนินการท่ีกําหนดไว้ แนวทางการให้คะแนน 

ด้วยเหตนีุก้ารตรวจประเมินจงึนําไปสูก่ารปฏิบตักิารเพื่อปรับปรุงการดําเนินการในทกุด้าน ตามท่ีอธิบายไว้

ในข้อ 1) (เกณฑ์มุ่งเน้นผลลพัธ์) การตรวจประเมินจึงเป็นเคร่ืองมือการจดัการท่ีมีประโยชน์มากกว่า การ

ทบทวนผลการดําเนินการทั่วไป และสามารถปรับใช้กลยุทธ์ และระบบการจัดการ และองค์กรหลาย

ประเภท 

 

คะแนนของหมวดและหัวข้อต่างๆของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ    
ที่เป็นเลิศ 
 

โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
 สว่นท่ี 1 ลกัษณะองค์กร (Organizational Description) 

 สว่นท่ี 2 ความท้าทายตอ่องค์กร (Organizational Challenges)  
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               หมวดและหวัข้อต่างๆ (Categories and Items)  คะแนน 
(Point Values) 

หมวด 1 การนําองค์กร (Leadership)  120 
 หวัข้อ 1.1  การนําองค์กรโดยผู้ นําระดบัสงู (Senior Leadership) 70  
 หวัข้อ 1.2  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Governance 

and Social Responsibilities) 
50  

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  85 
 หวัข้อ 2.1  การจดัทํากลยทุธ์ (Strategic Development) 40  
 หวัข้อ 2.2  การนํากลยทุธ์ไปปฏิบตั ิ(Strategic Deployment) 45  
หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้เรียน/นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด 

(Student, Stakeholder, and Market Focus) 
 85 

 หวัข้อ 3.1 ความรู้เก่ียวผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและตลาด 
(Student, Stakeholder, and Market Knowledge) 

40  

 หวัข้อ 3.2 ความสมัพนัธ์และความพงึพอใจของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้
มีสว่นได้สว่นเสีย (Student and Stakeholder Relationships and 
Satisfaction)  

45  

หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, 
Analysis, and Knowledge Management) 

 90 

 หวัข้อ 4.1 การวดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการของ
องค์กร (Measurement, Analysis, and Improvement of 
Organizational Performance) 

45  

 หวัข้อ 4.2 การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ 
(Management of Information, Information Technology, and 
Knowledge) 

45  

หมวด 5  การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัตงิาน (Workforce Focus)  85 
 หวัข้อ 5.1 ความความผกูพนัของผู้ปฏิบตังิาน (Workforce 

Engagement) 
45  

 หวัข้อ 5.2 สภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบตังิาน (Workforce Environment)  40  
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (Process management)  85 
 หวัข้อ 6.1 กระออกแบบระบบงาน (Work System Design)  35  
 หวัข้อ 6.2 การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Work 

Process Management and Improvement) 
50  

หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results)  450 
 หวัข้อ 7.1 ผลลพัธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา (Students 

Learning Outcomes) 
100  
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 หวัข้อ 7.2 ผลลพัธ์ด้านการมุง่เน้นผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่น
เสีย (Student- and Stakeholder-Focused Outcomes) 

70  

 หวัข้อ 7.3 ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด 
(Budgetary, Financial, and Market Outcomes) 

70  

 หวัข้อ 7.4 ผลลพัธ์ด้านการมุง่เน้นผู้ปฏิบตังิาน (Workforce-Focused 
Outcomes)  

70  

 หวัข้อ 7.5 ผลลพัธ์ด้านประสทิธิผลขององค์กร (Process 
Effectiveness Outcomes) 

70  

 หวัข้อ 7.6 ผลลพัธ์ด้านการนําองค์กร (Leadership Outcomes) 70  
 คะแนนรวม (Total Points)  1,000 
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ความสาํคัญของการเร่ิมต้นด้วยโครงร่างองค์กร 
 โครงร่างองค์กร มีความสําคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจาก 

• เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง และช่วยในการเขียนรายงาน 

วิธีการและผลการดําเนินงาน 

• ช่วยในการระบุข้อมลูสําคญัท่ีอาจขาดหายไป และมุ่งเน้นท่ีความต้องการด้านผลการดําเนินการ 

รวมทัง้ผลลพัธ์ด้วย 

• ผู้ตรวจประเมินใช้โครงร่างองค์กรนี ้ในการตรวจประเมินรายงานวิธีการและผลการดําเนินงาน 

รวมถึงการเยี่ยมชมองค์กร เพ่ือจะได้เข้าใจองค์กร และสิ่งท่ีองค์กรเห็นว่ามีความสําคญั (องค์กรจะ

ได้รับการประเมินตามต้องการของข้อกําหนดของเกณฑ์ท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม ความสมัพนัธ์ 

อิทธิพล และความท้าทาย ตามท่ีได้นําเสนอไว้ในโครงร่างองค์กร) 

• อาจนําโครงร่างองค์กร มาใช้ประเมินตนเองในระยะแรก  ซึ่งหากองค์กรพบว่า  หัวข้อใด                

มีสารสนเทศที่ขดัแย้งกนั ไม่มีสารสนเทศหรือมีน้อย องค์กรไม่ต้องประเมินต่อไป และสามารถใช้

หวัข้อเหลา่นี ้ในการวางแผนปฏิบตักิารตอ่ไปได้ 

 
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
 
 โครงร่างองค์กร คือ ภาพรวมขององค์กรเป็นสิ่งสําคญัท่ีมีผลตอ่การดําเนินการ และความท้าทาย

ท่ีสําคญัท่ีองค์กรเผชิญอยู ่
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1. ลักษณะองค์กร (organizational Description): อะไรคือลักษณะที่สาํคัญขององค์กร 
 ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิภารกิจขององค์กร และความสมัพนัธ์ท่ีสําคญักบัผู้ เรียน/

นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ผู้สง่มอบ และคูค่วามร่วมมือ 

 ให้องค์กรตอบคําถามตอ่ไปนี ้
 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 
 (1) องค์กร มีหลกัสตูร การจดัการศกึษาและการบริการท่ีสําคญัอะไรบ้าง กลไกท่ีองค์กรใช้ในการ

สง่มอบหลกัสตูร การจดัการศกึษาและการบริการให้แก่ผู้ เรียน/นกัศกึษา คือ อะไร 

 (2) วฒันธรรมองค์กร คือ อะไร จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร ท่ีได้

กําหนดไว้ คือ อะไร 

 (3) ลกัษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัตงิานเป็นอย่างไร แบง่กลุม่เป็นประเภทอะไรบ้าง อะไร คือความ

ต้องการและความคาดหวังที่สําคัญของกลุ่มเหล่านี ้ผู้ปฏิบตัิงานมีการศึกษาระดบัใด อะไร คือ ความ

หลากหลายของผู้ ปฏิบัติงานและภาระงานในองค์กร  กลุ่มท่ีจัดตัง้ให้ทําหน้าท่ีต่อรองกับองค์กร 

ผลประโยชน์ที่สาํคัญ และข้อกําหนดพิเศษด้านสขุภาพ และความปลอดภยั มีอะไรบ้าง 

 (4) อะไร คือ อาคารสาถานที่ เทคโนโลยี และอปุกรณ์ท่ีสําคญัขององค์กร 

 (5) อะไร คือ สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีสําคญัขององค์กร อะไร คือ มาตรฐาน และ

การประเมินท่ีเป็นทัง้ระดบัประเทศ ระดบัภมูิภาค และระดบัท้องถ่ิน กฎระเบียบข้อบงัคบัด้านอาชีว อนามยั

และความปลอดภยั ข้อกําหนดด้านการรับรองสถาบนั ความต้องการที่เก่ียวข้องกบัประกาศนียบตัรด้าน

การบริหารและการสอน และกฎระเบียบข้อบงัคบัด้านสิ่งแวดล้อมและการเงิน ท่ีต้องดําเนินการ อะไร คือ 

ข้อจํากดัของขอบเขตของชมุชนและการให้บริการขององค์กร 
 
ข. ความสัมพันธ์ระดบัองค์กร (Organizational Relationships) 
 (1) อะไร คือ โครงสร้างองค์กร และระบบธรรมาภิบาลขององค์กร อะไร คือ ความสมัพนัธ์ในแง่

การรายงานระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาล/คณะกรรมการระดบันโยบาย และผู้นําระดับสูงของ

องค์กร   

 (2) กลุ่มผู้ เรียน/นักศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาดที่สําคัญขององค์กร คือ อะไร       

กลุม่ดงักลา่วมีความต้องการและความคาดหวงัที่สาํคัญอะไรบ้างท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร การจดัการศกึษา  

การบริการ และการปฏิบตัิการ อะไร คือ ความแตกตา่งในความต้องการและความคาดหวงัของแต่ละกลุ่ม

ของผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และสว่นตลาด 

 (3) อะไร คือ ผู้สง่มอบ คู่ความร่วมมือ และพันธมิตร (collaborators) ท่ีสําคญัท่ีสดุขององค์กร 

อะไร  คือ  บทบาทของผู้ ส่งมอบ  คู่ความร่วมมือ และพันธมิตร  ในระบบงานและการส่งมอบ                
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การจดัการศึกษา หลกัสตูร และการบริการ อะไร คือ บทบาท (ถ้ามี) ท่ีพวกเขาเหล่านีมี้ต่อกระบวนการ

สร้างนวัตกรรมขององค์กร อะไร คือ ข้อกําหนดท่ีสําคญัท่ีสดุของผู้สง่มอบขององค์กร 

 (4) อะไร คือ กระบวนการที่สําคญัของความสมัพนัธ์และการสื่อสารในลกัษณะคู่ความร่วมมือท่ี

สําคญักบัผู้สง่มอบ ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร  
 
หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  คําว่า “องค์กร” ท่ีใช้ในเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ หมายถึง 

หน่วยงานท่ีได้รับการประเมิน ซึ่งอาจจะเป็น โรงเรียน สถาบนัการศึกษา วิทยาลยั หรือ 

มหาวิทยาลยั ก็ได้ 

หมายเหต ุ2.  “การจดัการศึกษา” ควรจะมีการแปลความหมายกว้างๆ รวมถึง หลกัสตูร การจดัการ

ศกึษา และการบริการ หมายถึง กิจกรรมทัง้หมด ท่ีสร้างพนัธะผกูพนัให้เกิดการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียน/นักศึกษา หรือ ส่งผลต่อการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และการศึกษา ซึ่งรวมถึง

หลกัสตูรทัง้ท่ีให้หน่วยกิตและไม่ให้หน่วยกิต การให้ปริญญาบตัร การวิจยั การจดัการจดั

กิจกรรมนอกสถานทิ่ การบริการชุมชน โครงการความร่วมมือต่างๆ การศึกษาใน

ตา่งประเทศและการบริการการศกึษาตา่งๆ  

การออกแบบการศึกษาและหลกัสูตรต้องมีการบ่งชีถ้ึงจุดวิกฤติ (ซึ่งเป็นจุดแรกท่ีสุดท่ี

เป็นไปได้) ในระหวา่งกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือนํามาใช้ในการประเมิน 

การสงัเกตและวิธีการท่ีนํามาใช้  

การบริการทางการศึกษา หมายถึง การบริการต่างๆ ทัง้หมดท่ีส่งผลต่อ ความสําเร็จของ

นกัศึกษาซึ่งอาจจะรวมถึงการบริการด้านการให้คําปรึกษา การแนะแนว และการเป็นพ่ี

เลีย้งต่อผู้ เรียน/นกัศกึษา ห้องสมดุและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับเข้าของผู้ เรียน/

นกัศึกษา การรับสมคัรสอบ การลงทะเบียน การเลื่อนชัน้ปี ความช่วยเหลือด้านการเงิน 

และท่ีพกัอาศยั/หอพกั    รวมถึง การบริการด้านอาหาร ความปลอดภยั การบริการสขุภาพ 

คมนาคม และศนูย์หนงัสือ เป็นต้น 

หมายเหต ุ3.  คําว่า “ผู้ ส่งมอบ” หรือ “คู่ความร่วมมือ” ท่ีใช้ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษา                    

เพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ หมายถึง ผู้ส่งมอบท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการนกัศึกษา เช่น             

การบริการทางสงัคม การบริการนอกเวลา ศนูย์หนงัสือ ระบบการขนสง่/คมนาคม คูค่วาม

ร่วมมือ ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการ/ผู้ ใช้บณัฑิต ผู้ส่งมอบสินค้า และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

การศกึษา เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร และการบํารุงรักษา    

หมายเหต ุ4.  กระบวนการส่งมอบหลักสูตร การจัดการศึกษา และการบริการต่อผู้ เรียน/นักศึกษา      

และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจจะทําได้โดยทางตรง หรือ โดยผ่านทางคู่ความร่วมมือ หรือ

พันธมิตร (collaborators) การประสานงานเป็นอย่างดีของกระบวนการออกแบบ        
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และการส่งมอบควรจะมีความเก่ียวช้องกบัตวัแทนของหน่วยงานและบุคลากรผู้ ท่ีมีส่วน

ร่วมในการส่งมอบและผู้ ท่ี มีผลการปฏิบัติ งาน ท่ีกระทบต่อผลการดํา เนินงาน               

ด้านการจัดการศึกษาโดยรวม บุคคลเหล่านีร้วมถึงกลุ่ม เช่น คณาจารย์ บุคลากร       

ด้านการศึกษา คณาจารย์จากต่างภาควิชาและสาขาวิชาชีพหรือระดบั และการบริการ

ทางสงัคม การประชาสมัพนัธ์ หรือบคุลากรท่ีทําหน้าท่ีในการให้คําปรึกษา  

หมายเหต ุ5.  การแบ่งกลุ่มและส่วนของผู้ปฏิบตัิงาน (รวมถึง องค์กรท่ีทําหน้าท่ีในการต่อรอง) อาจจะ

ขึน้กบัชนิดของการจ้างงาน หรือการรายงานผลการปฏิบตัิงานตามการจ้างงาน สถานท่ี

ปฏิบตัิงาน สภาพแวดล้อมการปฏิบตัิงาน นโยบายท่ีเป็นมิตร หรือปัจจยัอ่ืนๆ ตามความ

เหมาะสม 

หมายเหต ุ6.  การแบง่กลุม่ของผู้ เรียน/นกัศกึษา กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และสว่นตลาด อาจจะแบง่ตาม

หลกัสตูร การจดัการศกึษา การบริการหรือรูปแบบตามภมูิศาสตร์ จํานวน หรือ ปัจจยัอ่ืนๆ 

ท่ีมีความสําคญัตอ่องค์กรเพื่อการบง่ชีถ้ึงลกัษณะท่ีสําคญัด้านการตลาดที่สมัพนัธ์กนั  

หมายเหต ุ7.  การแบ่งกลุ่มความต้องการของผู้ เรียน/นักศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด อาจจะ

รวมถึง ความต้องการเฉพาะด้าน เช่น ด้านท่ีพกัอาศยั/หอพกั โปรแกรมการจดัการศกึษา

และหลกัสตูรท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ความปลอดภยั ขนาดห้องเรียนท่ีไม่ใหญ่เกินไป/การเรียน

กลุ่มย่อย การจัดการศึกษาหลายภาษา ความต้องการเฉพาะด้านการจบปริญญา           

ท่ีแตกต่างกัน การประชาสมัพันธ์ต่อผู้ เรียน/นักศึกษา โครงการช่วยเหลือการตกออก     

ของนกัศกึษา การลดคา่ใช้จ่ายด้านการจดัการ การสื่อสารทางอิเลคตรอนิกส์ (electronic 

communication) พฤตกิรรมการตอบสนองทางสงัคม และการบริการ  

หมายเหต ุ8.  กระบวนการสื่อสาร ควรจะเป็นแบบสองทาง (two-way) และถึงตวับคุคล โดยผ่านทาง

จดหมายเวียน หรือ จดหมายอิเลคตรอนิกส์ (e-mail) เวบไซต์ (Web-based) หรือ       

โดยทางโทรศพัท์ ซึง่ในหลายองค์กร กระบวนการสื่อสารนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมของนกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และการเปลี่ยนแปลงของชมุชนการศกึษา 

หมายเหต ุ9.  ในบางสถาบนัการศึกษา ได้มีการใช้อาสาสมคัร (Volunteer) เป็นจํานวนมากในการ

ปฏิบัติงาน องค์กรเหล่านีค้วรจะมีการรวมอาสาสมัครเหล่านีด้้วยในการกล่าวถึง         

ด้านผู้ปฏิบตังิานขององค์กร  

หมายเหต ุ10.  ในบางสถาบนัการศึกษา ความสมัพนัธ์ของระบบธรรมาภิบาล และระบบการรายงาน 

อาจจะรวมถึงความสมัพนัธ์กบัแหลง่เงินทนุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 
2. ความท้าทายต่อองค์กร (Organizational Challenges): อะไรคือความท้าทายที่สาํคัญขององค์กร 
 ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั ความท้าทายและความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์          

ท่ีสําคญัขององค์กร และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร 
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 ให้องค์กร ตอบคําถามตอ่ไปนี ้

 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 
 (1) อะไร คือ ตําแหน่งในการแข่งขนัขององค์กร อะไร คือ ขนาดและการเติบโตขององค์กรในด้าน

การศกึษาและตลาดที่องค์กรให้การบริการ อะไร คือ จํานวนและประเภทของคูแ่ขง่ขององค์กร 

 (2) อะไร คือ ปัจจยัสําคญัท่ีสามารถบ่งชีถ้ึงความสําเร็จขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งหรือ

องค์กรอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน อะไร คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีเกิดขึน้ซึ่งมีผลต่อสภาวะการแข่งขัน        

ขององค์กร รวมถึง โอกาสในการสร้างนวตักรรมและความร่วมมือ  

 (3) อะไร คือ แหล่งข้อมลูเชิงเปรียบเทียบและเชิงการแข่งขนัท่ีสําคญัภายในชมุชนด้านการศกึษา 

อะไร คือ แหล่งข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคญัท่ีมีอยู่นอกชุมชนด้านการศึกษา อะไร คือ ข้อจํากัด (ถ้ามี)   

ในการหาข้อมลูเหลา่นัน้ 

 
ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 
 อะไร คือ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบท่ีสําคญัด้านหลกัสตูร การจดัการศกึษาและ

การเรียนรู้ ด้านปฏิบตักิาร ด้านทรัพยากรบคุคล และด้านท่ีสมัพนัธ์กบัชมุชนขององค์กร อะไร คือ ความท้า

ทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบท่ีสําคญัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความยัง่ยืนขององค์กร 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาํเนินการ (Performance Improvement System) 
 อะไร คือ ส่วนประกอบท่ีสําคญัในระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององค์กร รวมถึง การ

ประเมินองค์กร และกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร  

 
หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1. ปัจจยัหลกั (Principal factors) [2.2ก(2)] อาจจะรวมถึง การบ่งชีถ้ึงความแตกต่าง 

(differentiators) เช่น ความเป็นผู้ นําด้านการจัดการศึกษา อัตราส่วนนักศึกษาต่อ

คณาจารย์ ความพงึพอใจของผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย การรับเข้า และการ

รักษาคณาจารย์และบุคลากร สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของบริเวณใกล้เคียง และ

ทางเลือกของโปรแกรมการจดัการศกึษา 

หมายเหต ุ2.  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic challenges) และความได้เปรียบ (Advantages) 

อาจจะสมัพนัธ์กบัเทคโนโลยี หลกัสตูรอการจดัการศกึษา และการบริการ การปฏิบตัิการ

ขององค์กร การแบง่สว่นยอ่ยของการจดัการศกึษา โลกาภิวตัน์ การสร้างคณุคา่เพิ่มตอ่ผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย คูค่วามร่วมมือ และพนัธมิตรของชมุชนขององค์กร และประชากร 
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หมายเหต ุ3.  การปรับปรุงผลการดําเนินงาน คือ มมุมองของการประเมิน ท่ีใช้ในระบบการให้คะแนน 

เพ่ือการประเมินการระดบัความสมบรูณ์ด้านพฒันาการ (maturity) ในการสร้างแนวทาง 

(approaches) และการถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิ (deployment) ขององค์กร คําถามนีมี้

ความมุ่งหวังท่ีจะช่วยเหลือให้องค์กรและผู้ ตรวจประเมิน กําหนดบริบทโดยรวมของ

แนวทางขององค์กร ท่ีใช้ในการปรับปรุงผลการดําเนินการ แนวทางโดยรวมในการ

ปรับปรุงกระบวนการ อาจรวมถึง การนําไปปฏิบตัิของการวางแผน (Plan) การนําไป

ปฏิบตัิ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Act) การประเมินตนเองเพื่อการ

รับรองสถาบนั การเสนอเพื่อรับรองมาตรฐานคณุภาพโดยองค์กรระดบัประเทศ เพ่ือการ

ปรับปรุงกระบวนการสอน หรือการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย/ภาควิชา หรือ 

สาขาวิชา   

หมายเหต ุ4.  สถาบนัการศกึษาอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการแข่งขนั นอกจากการแข่งขนัท่ีเกิดจากการ

เลือกเข้าของนักศึกษา องค์กรต้องมีการเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนเพื่อทําให้เกิดความ

มัน่คงด้านการเงินและทรัพยากรบคุคล การแขง่ขนันีอ้าจจะเก่ียวข้องกบัสถาบนัการศกึษา

อ่ืน เช่น การแขง่ขนัเพื่อให้ได้รับเงินงบประมาณสนบัสนนุ หรือ โอกาสในการให้การบริการ

เสริมด้านอ่ืนๆ ในกรณีของสถาบนัการศกึษาท่ีไม่แสวงหากําไร การแข่งขนัอาจจะรวมถึง

องค์กรภาครัฐอ่ืนๆ หรือ ภาควิชา/หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีการแข่งขันภายใต้งบประมาณท่ี

จํากดั   

  

หมวด 1 การนําองค์กร (Leadership - 120 คะแนน) 
 หมวดการนําองค์กร เป็นการตรวจประเมินว่า ผู้ นําระดบัสงูขององค์กร ได้ชีนํ้าและทําให้องค์กร

ยัง่ยืน อย่างไร รวมทัง้ตรวจประเมินระบบธรรมาภิบาลขององค์กร และองค์กรได้มีการมุ่งเน้นจริยธรรม 

กฎหมาย และความรับผิดชอบตอ่ชมุชน อยา่งไร 

 

1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง (Senior Leadership): ผู้นําระดับสูงนํา
องค์กรอย่างไร (70 คะแนน)                                                                            

กระบวนการ 

 

ให้อธิบายว่า ผู้ นําระดบัสงูชีนํ้าและทําให้องค์กรยัง่ยืนอย่างไร อธิบายว่าผู้ นําระดบัสงูสื่อสารกับ

ผู้ปฏิบตังิาน และกระตุ้นให้มีผลการดําเนินการท่ีดี อยา่งไร 

ให้องค์กรตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ก. วิสัยทศัน์ และค่านิยม (Vision and Values) 
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 1. ผู้ นําระดบัสงูกําหนดวิสยัทศัน์และค่านิยมอย่างไร ผู้ นําระดบัสงูถ่ายทอดวิสยัทศัน์และค่านิยม

ขององค์กรเพื่อนําไปปฏิบตัขิองโดยผ่านระบบการนําองค์กรไปยงัผู้ปฏิบตัิงาน ผู้สง่มอบและคูค่วามร่วมมือ 

รวมทัง้ผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร การปฏิบตัิตนของผู้ นําระดบัสงูสะท้อนถึงความ

มุง่มัน่ตอ่คา่นิยมขององค์กรอยา่งไร  

2. ผู้ นําระดบัสงูดําเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพื่อสง่เสริมและให้มีพฤติกรรมท่ีปฏิบตัิ

ตามกฎหมายและมีจริยธรรม  

 3. ผู้ นําระดบัสงูดําเนินการอย่างไรในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีความยัง่ยืน ผู้ นําระดบัสงู

ดําเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดําเนินการ การบรรลุพันธกิจ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม การแข่งขัน หรือการเป็นแบบอย่างท่ีดีของภาวะผู้ นําด้านผลการ

ดําเนินการและความคลอ่งตวัขององค์กร ผู้ นําระดบัสงูดําเนินการอยา่งไรในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ นําระดบัสงูมีสว่นร่วมโดยตรงอย่างไรในการวางแผน

สืบทอดตําแหน่ง และการพฒันาผู้ นําในอนาคตขององค์กร 

 
 ข. การส่ือสารและผลการดาํเนินการขององค์กร (Communication and Organizational 
Performance) 
 1. ผู้ นําระดับสูงดําเนินการอย่างไรในการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (Engagement)       

ของผู้ปฏิบตัิงาน (Workforce) ทัว่ทัง้องค์กร ผู้ นําระดบัสูงดําเนินการอย่างไรในการกระตุ้นให้เกิดการ

ส่ือสารท่ีตรงไปตรงมาและเป็นไปในลกัษณะสองทิศทางทัว่ทัง้องค์กร ผู้ นําระดบัสงูสื่อสารการตดัสินใจ     

ท่ีสําคญัอย่างไร ผู้ นําระดบัสูงมีบทบาทอย่างจริงจังในเร่ืองการให้รางวลัและการยกย่องชมเชยอย่างไร   

เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดผลการดําเนินการท่ีดี รวมทัง้การมุง่เน้นท่ีองค์กร เช่นเดียวกบั ผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย   

 2. ผู้ นําระดับสูงดําเนินการอย่างไร ในการทําให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ การปรับปรุงผลการดําเนินการและบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร อะไร คือ ตัววัดผลการ

ดําเนินการท่ีผู้ นําระดบัสงูใช้ทบทวนเป็นประจําเพื่อให้ทราบถึงสิ่งท่ีต้องดําเนินการของแผนปฏิบตัิการ ผู้ นํา

ระดบัสงูรวมการมุ่งเน้นการสร้างและความสมดลุของคณุคา่ตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีมี

ตอ่ความคาดหวงัผลการดําเนินงานขององค์กรอยา่งไร  
 
หมายเหต:ุ 
หมายเหต ุ1.  วิสยัทศัน์ขององค์กร [1.1 ก(1)] ควรเป็นตวักําหนดบริบทของวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ และ

แผนปฏิบตักิาร ซึง่อธิบายไว้ในหวัข้อ 2.1 และ 2.2 

หมายเหต ุ2.  องค์กรท่ีมีความยัง่ยืน [1.1 ก(3)] หมายถึง องค์กรท่ีสามารถตอบสนองตอ่ความจําเป็นท่ี

ต้องการในปัจจบุนัขององค์กร รวมทัง้มีความคล่องตวัและการบริหารจดัการกลยทุธ์ท่ีทํา
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ให้องค์กรมีความพร้อมต่อความสําเร็จสําหรับอนาคตและสภาพแวดล้อมด้านการตลาด

ขององค์กร ในบริบทนี ้แนวความคิดเร่ืองนวตักรรม รวมถึงนวตักรรมทัง้ด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมขององค์กร เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคต องค์กรท่ียั่งยืนต้องทําให้

มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยและมีการรักษาความปลอดภัยสําหรับ

ผู้ปฏิบตังิานและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนท่ีสําคญั 

หมายเหต ุ3.  การมุ่งเน้นท่ีการปฏิบตัิการ [1.1ข(2)] ต้องคํานึงถึงทัง้ผู้ปฏิบตัิงาน ระบบงาน (work 

system) และสินทรัพย์ท่ีจบัต้องได้ (hard asset) ขององค์กร รวมถึง การปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ืองของการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นักศึกษาท่ีได้รับจากแผนปฏิบตัิการ เช่น การนําไป

ปฏิบตัิของโปรแกรมการจดัการศึกษาท่ีสําคญั การบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ การพฒันา

วิธีการสอน หรือการออกแบบหลกัสตูรและการสร้างกระบวนการ หรือการจดัทําโครงการ

ฝึกอบรมและพฒันาคณาจารย์และบุคลากร นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการปฏิบตัิการเพื่อให้

บรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ขององค์กรด้วย 

หมายเหต ุ4.  ผลลพัธ์การดําเนินงานขององค์กร ควรมีการรายงาน ใน หวัข้อ 7.1-7.6 

หมายเหต ุ5.  สําหรับองค์กรท่ีมีการใช้อาสาสมคัรเพ่ือให้งานบรรลผุลสําเร็จ การตอบคําถามข้อ 1.1 ข 

(1) ควรจะกล่าวถึงความพยายามขององค์กรในการสื่อสารและสร้างความผูกพนักับ

ผู้ปฏิบตังิานท่ีเป็นอาสาสมคัรด้วย 

 

 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Social 
Responsibilities): องค์กรดาํเนินการอย่างไรในการกํากับดูแล และแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (50 คะแนน)                                                              

กระบวนการ 

  

ให้อธิบายระบบธรรมาภิบาลขององค์กร อธิบายวา่องค์กรดําเนินการอย่างไรเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

ตอ่สาธารณะ และทําให้มัน่ใจในพฤตกิรรมท่ีมีจริยธรรม และบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี 

 ให้องค์กร ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้

 
ก. ธรรมาภบิาลขององค์กร (Organizational Governance) 
 (1) องค์กรดําเนินการอย่างไร ในการทบทวนและทําให้ประสบความสําเร็จเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสําคญั

เหลา่นี ้ในระบบธรรมาภิบาลขององค์กร: 

• ความรับผิดชอบตอ่การจดัการของผู้บริหาร 

• ความรับผิดชอบด้านการเงิน 
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• ความโปร่งใสในการปฏิบตักิาร รวมถึงการคดัเลือกคณะกรรมการธรรมาภิบาลและนโยบายใน

การเปิดเผยตอ่คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

• การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ 

• การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ ถือหุ้น ตามความเหมาะสม 

      (2)  องค์กรประเมินผลการดําเนินการของผู้ นําระดบัสงู รวมถึงผู้ นําสงูสดุขององค์กรอย่างไรองค์กร

ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการที่กํากบัดแูลนโยบายอย่างไร 

ผู้ นําระดบัสงูและคณะกรรมการธรรมาภิบาล/คณะกรรมการที่กํากับดูแลนโยบายใช้การทบทวนผลการ

ดําเนินการเหล่านีเ้พ่ือการสร้างและปรับปรุงทัง้ประสิทธิผลด้านการนําองค์กรของผู้ นําแต่ละคนและ

คณะกรรมการ รวมทัง้ระบบการนําองค์กรอยา่งไร 

 
ข. พฤตกิรรมที่ปฏิบัตติามกฎหมายและมีจริยธรรม (Legal and Ethic Behavior) 

(1) องค์กรดําเนินการอย่างไรในการมุ่งเน้นผลกระทบในเชิงลบตอ่สงัคมของหลกัสตูร การจดัการ

ศึกษา การบริการ และการปฏิบตัิการ องค์กรได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อ

หลกัสตูร การจดัการศึกษา การบริการและการปฏิบตัิการทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตอย่างไร องค์กรมีการ

เตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าวรวมถึงการใช้กระบวนการที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่าและรักษา

สิง่แวดล้อม (resource-sustaining processes) อยา่งไร อะไร คือ กระบวนการ ตวัวดั และเป้าประสงค์ท่ีมี

ความสอดคล้องท่ีสําคญั เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคบั ข้อกําหนด ความปลอดภยั การได้รับการ

รับรอง และกฎหมายท่ีกําหนดหรือดีกว่า อะไร คือ กระบวนการ ตวัวดั และเป้าประสงค์ท่ีสําคญัเพื่อการ

จดัการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร การจดัการศกึษา การบริการ และการปฏิบตักิารขององค์กร 

(2) องค์กรดําเนินการอย่างไร ในการส่งเสริมและทําให้มัน่ใจว่ามีพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมในการ

ปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี อะไร คือ กระบวนการและตัวชีว้ัดท่ีสําคัญขององค์กรท่ีส่งเสริมและตรวจติดตาม

พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมในโครงสร้างธรรมาภิบาลและทั่วทัง้องค์กร รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียน/

นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและคูค่วามร่วมมือ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตรวจติดตามและดําเนินการ

ตอ่พฤตกิรรมท่ีฝ่าฝืนจริยธรรม 

 
ค. การสนับสนุนชุมชนที่สาํคัญ (Support of Key Communities)  
 องค์กรดําเนินการอย่างไรในการสนบัสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท่ีสําคญัต่อองค์กร

อย่างจริงจัง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดชุมชนท่ีสําคัญต่อองค์กรและกําหนดหัวข้อท่ีเน้นให้

องค์กรมีสว่นร่วมและสนบัสนนุชมุชนนัน้ๆ อะไรคือชมุชนท่ีสําคญัขององค์กร ผู้ นําระดบัสงูโดยการประสาน

เป็นหนึง่เดียวร่วมกบัผู้ปฏิบตังิานและผู้ เรียน/นกัศกึษาขององค์กรมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนนัน้อยา่งไร  
 
หมายเหต ุ 
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หมายเหต ุ1.  ความรับผิดชอบต่อสงัคม ในหวัข้อนีเ้ป็นประเด็นท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อความสําเร็จ

ขององค์กร ควรจะเน้นไว้ในหวัข้อการสร้างกลยทุธ์ (หวัข้อ 2.1) และในหมวดการจดัการ

กระบวนการ (หมวด 6) ด้วย ควรรายงานผลลพัธ์ท่ีสําคญั เช่น ข้อกําหนด ความปลอดภยั 

การรับรองมาตรฐาน และความสอดคล้องกบักฎหมาย (รวมถึงผลลพัธ์ของการตรวจสอบ

ด้านการเงินท่ีต้องดําเนินการ) การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยใช้ “กรีนเทคโนโลยี (green 

technology)” หรือ ระบบอ่ืนท่ีคล้ายคลงึกนัหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์อ่ืนๆ ซึ่งควรมี

การรายงานในผลลพัธ์ด้านการนําองค์กร (หวัข้อ 7.6) 

หมายเหต ุ2.  ความโปร่งใสด้านการปฏิบตัิการ [1.2 ก(1)] ควรจะรวมถึง ระบบการควบคมุภายในของ

องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการด้านธรรมาภิบาล สําหรับองค์กรท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวข้องกบั

การจดัการของกองทนุสาธารณะ ต้องเน้นความสําคญัด้านการดําเนินการเพื่อการจดัการ

ของกองทนุเหลา่นีแ้ละความโปร่งใสในการปฏิบตักิาร 

หมายเหต ุ3.  การประเมินผลลพัธ์ด้านการนําองค์กร [1.2ก(2)] สามารถใช้ข้อมลูท่ีได้จากการประเมิน

โดยผู้ ร่วมงาน (peer review) และผลการทบทวนผลการดําเนินการของผู้บริหารอย่าง   

เป็นทางการ (5.1ข) การทบทวนโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอก ผลการสํารวจ

และข้อมลูป้อนกลบัทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการจากผู้ปฏิบตัิงาน และผู้ มีส่วน

ได้สว่นเสียอ่ืนๆ 

หมายเหต ุ4.  ตวัวดั หรือ ตวัชีว้ดัของพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม อาจจะรวมถึงการตอบสนองต่อพฤติกรรม

ท่ีไม่พึงประสงค์ด้านจริยธรรมอย่างทันท่วงที ผลลัพธ์ของการสํารวจด้านการรับรู้          

ของผู้ ปฏิบัติงานในด้านของจริยธรรมองค์กร การใช้สายด่วนข้อมูลจริยธรรม (ethic 

hotline use) การนําไปปฏิบตัิของหลกัการของคณะกรรมการทบทวนระดบัองค์กร 

(Institutional Review Board-IRB) ในกรณีของการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และ

สัตว์ทดลอง และผลลัพธ์ของการทบทวนและการตรวจสอบด้านจริยธรรม สิ่งเหล่านี ้

อาจจะรวมถึงหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกับ นโยบาย การเปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัข้อมลู

ข่าวสาร การฝึกอบรมบุคลากร และระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน 

(conflict of interest) การนํามาใช้อยา่งเหมาะสมของด้านเทคโนโลยี การใช้เงินกองทนุใน

ปัจจุบันอย่างเหมาะสม หรือการเลือกผู้ ส่งมอบ ตัววัดและตัวชีว้ัดอ่ืนๆ อาจจะรวมถึง

จริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการทดสอบ การรับรองมาตรฐานของผู้ปฏิบตัิงาน และได้รับการ

จดัสรรทรัพยากรที่เท่าเทียมกนั 

หมายเหต ุ5.  ในการอธิบายถึงการสนบัสนุนขององค์กรต่อชุมชนท่ีสําคญั ในหวัข้อ 1.2ค. รวมถึงการ    

มีส่วนร่วมของผู้ นําระดับสูง ผู้ ปฏิบัติงาน และผู้ เรียน/นักศึกษา โดยหัวข้อของการ

สนบัสนุนชุมชนท่ีเหมาะสมที่กล่าวถึงอาจจะรวมถึงความพยายามขององค์กรท่ีจะสร้าง

ความเข้มแข็งของการบริการของชุมชนท้องถ่ิน การศึกษาของชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม 
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รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือท่ีจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการ

ปฏิบตังิานของสมาคมวิชาชีพตา่งๆ 

หมายเหต ุ6.  สขุภาพและความปลอดภยัผู้ปฏิบตัิงานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในหวัข้อ 1.2 ควรจะระบุปัจจัย

เหลา่นีไ้ว้ในหวัข้อ 5.2 

หมายเหต ุ7.  องค์กรควรจะมีการรายงานในหัวข้อ 1.2ข(1) ตามความเหมาะสม องค์กรใช้วิธีการ

อย่างไรในการมุ่งเน้นความต้องการด้านกฎหมายและมาตรฐานที่ใช้ในการกํากบักิจกรรม

ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุ 
 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning - 85 คะแนน) 
 หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรจดัทําวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

และแผนปฏิบตักิารขององค์กรอยา่งไร รวมทัง้ตรวจประเมินว่าองค์กรถ่ายทอดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และ

แผนปฏิบตัิการท่ีเลือกไว้และนําไปปฏิบตัิ การเปลี่ยนแปลงหากสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการ

วดัผลความก้าวหน้าอยา่งไร  

 

หัวข้อ 2.1 การจัดทาํกลยุทธ์ (Strategic Development): องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการจัดทาํกลยุทธ์ (40 คะแนน)                                                       

กระบวนการ 

 
อธิบายว่าองค์กรกําหนดความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างไร อธิบายว่าองค์กร

สร้างแผนกลยทุธ์และวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ีมุง่เน้นความท้าทายและเสริมความได้เปรียบเหลา่นีอ้ย่างไร 

ให้สรุปวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ีสําคญัขององค์กร และเป้าประสงค์ท่ีเก่ียวข้อง 

ให้องค์กรตอบคําถามตอ่ไปนี ้

 
ก. กระบวนการการจัดทาํกลยุทธ์ (Strategic Development Process) 
  (1)  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ อะไรคือขัน้ตอนท่ีสําคญัของกระบวนการ   

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีสําคัญมีใครบ้าง กระบวนการดังกล่าวขององค์กรสามารถระบุจุดบอดท่ีอาจเกิดขึน้ได้

อย่างไร องค์กรบ่งชีถ้ึงความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบท่ีอธิบายไว้ในโครงร่างองค์กร ข้อ 2

อยา่งไร อะไร คือ กรอบเวลาของการวางแผนระยะสัน้และระยะยาว องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกําหนด

กรอบเวลาดงักลา่ว องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทําให้กระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์มีความสอดคล้อง

กบักรอบเวลาดงักลา่ว 

 (2)  องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทําให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทํากลยุทธ์ได้เน้นปัจจัยท่ีสําคัญ

ดงัต่อไปนี ้องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัปัจจยั

เหลา่นีม้าเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการจดัทํากลยทุธ์   
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• จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคขององค์กร  

• สัญญาณบ่งชีแ้ต่เน่ินๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา (educational 

reform) และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของเทคโนโลยี ผู้ เรียน/นกัศกึษา ลกัษณะประชากรชมุชน 

ตลาด ความนิยมของผู้ เรียน/นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การแข่งขนั หรือสภาพแวดล้อม

ด้านกฎระเบียบข้อบงัคบั 

• ความยัง่ยืนขององค์กรในระยะยาว และความตอ่เน่ืองของการดําเนินงานในภาวะฉกุเฉิน 

• ความสามารถในการปฏิบตัติามแผนกลยทุธ์ 
 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
 1)  อะไร คือ วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีสําคญัขององค์กรและตารางเวลาขององค์กรท่ีจะบรรลุ

วตัถปุระสงค์เหลา่นัน้ อะไร คือ เป้าประสงค์ท่ีสําคญัท่ีสดุของวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์เหลา่นัน้ 

 (2) วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ขององค์กรตอบสนองต่อความท้าทายต่อองค์กรและความได้เปรียบ

เชิงกลยทุธ์อย่างไร วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ขององค์กรมุ่งเน้นเพื่อนวตักรรมในหลกัสตูร การจดัการศกึษา 

บริการ และการปฏิบตังิานอยา่งไร องค์กรมัน่ใจวา่เกิดความสมดลุระหว่างโอกาสกบัความท้าทายทัง้ระยะ

สัน้และระยะยาวอย่างไร องค์กรมัน่ใจว่าเกิดความสมดลุของความต้องการของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียท่ีสําคญัทัง้หมดอยา่งไร  

 
หมายเหต ุ 
หมายเหต ุ1.  การจดัทํากลยทุธ์ หมายถึง วิธีการท่ีองค์กรนําไปปฏิบตัิ (ทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ) ในการเตรียมการสําหรับอนาคต การจดัการกลยทุธ์อาจใช้รูปแบบตา่งๆของการ

พยากรณ์ การคาดคะเน ทางเลือก สถานการณ์จําลอง (scenario) ความรู้ (ดหูวัข้อ 4.2ข 

สําหรับความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร) หรือ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยให้เห็นภาพวิสยัทัศน์ใน

อนาคตของวัตถุประสงค์เพ่ือการตดัสินใจและการจัดสรรทรัพยากร การจัดทํากลยุทธ์

อาจจะมีส่วนเก่ียวข้องกบัผู้ส่งมอบท่ีสําคญั คู่ความร่วมมือ นกัศกึษา/ผู้ เรียน และผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสีย 

หมายเหต ุ2.  กลยทุธ์ ความจะมีการตีความให้ครอบคลมุกว้างๆ กลยทุธ์อาจเป็นผลมาจากหรือนําไปสู่

สิ่งต่อไปนี ้เช่น การนําเสนอหรือยกเลิกหลกัสูตร การจัดการศึกษาหรือการบริการ การ

กําหนดทิศทางของการได้มาซึง่ทรัพยากรใหม่ การปรับปรุงการออกแบบการสอนรายวิชา 

การนํามาใช้ซึ่งเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทดสอบหรือการประยุกต์ใช้

ของมาตรฐาน การบริการท่ีตอบสนองต่อประชากรนักศึกษาท่ีกําลงัมีการเปลี่ยนแปลง

และมีความเฉพาะ ความท้าทายเชิงภูมิศาสตร์ กองทุน และกองทุนคงยอดเงินต้น 

(endowments) การจัดลําดับความสําคัญของการวิจัย การสร้างคู่ความร่วมมือและ
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พันธมิตรใหม่ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับคณาจารย์และบุคลากรใหม่และ

อาสาสมคัร รวมทัง้อาจเป็นการมุง่ตอบสนองตอ่ความต้องการของชมุชนหรือสาธารณะ 

หมายเหต ุ3.  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามขององค์กร [2.1ก(2)] ควรจะเน้นถึงปัจจัย

ทัง้หมดท่ีสําคญัตอ่ความสําเร็จในอนาคตขององค์กร ซึง่รวมถึงปัจจยัตา่งๆดงัตอ่ไปนีต้าม

ความเหมาะสม  ได้แก่ การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้เพ่ือให้มั่นใจต่อความสําเร็จ 

(achievement) ของผู้ เรียน/นกัศกึษา ความต้องการของนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

ขององค์กร และโอกาสขององค์กรในการสร้างนวัตกรรมและผลการดําเนินการท่ีเป็น

แบบอย่างท่ีดี (role model) สมรรถนะหลกั (core competencies) ขององค์กร สภาวะ

แวดล้อมด้านการแขง่ขนัและความสามารถขององค์กรเม่ือเทียบกบัคูแ่ขง่และองค์กรอ่ืนใน

ระดับท่ีเปรียบเทียบกันได้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีสําคัญ หรือ การเปลี่ยนแปลงท่ี

อาจจะมีผลกระทบต่อโปรแกรมการจดัการศึกษาและการบริการขององค์กร และวิธีการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราการสร้างนวัตกรรม ความจําเป็นด้านทรัพยากรบุคคลหรือ

ทรัพยากรอื่นๆ ความสามารถของขององค์กรในการใช้ความหลากหลายให้เป็นประโยชน์ 

โอกาสขององค์กรในการผนัทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปยงัโปรแกรม การจดัการศกึษา การบริการ 

หรือ ประเด็นท่ีมีความสําคัญสูงมากขึน้  ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ สังคม 

จริยธรรม กฎระเบียบข้อบงัคบั เทคโนโลยี ความมั่นคง และความเสี่ยงด้านอ่ืนๆท่ีอาจ

เกิดขึน้ ความสามารถขององค์กรในการป้องกันและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน รวมถึง

เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันรวมทัง้ภัยพิบัติจากธรรมชาติและอ่ืนๆ การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจทัง้ในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศหรือระดับโลก ความจําเป็น  จุดแข็ง และ

จดุออ่นของคูค่วามร่วมมือ หรือ ผู้สง่มอบ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเฉพาะสําหรับองค์กร 

หมายเหต ุ4.  ความสามารถขององค์กรในการนําแผนไปปฏิบตัิ [2.1ก(2)] ควรจะเน้นถึงความสามารถ

ขององค์กรในการระดมทรัพยากรและความรู้ท่ีจําเป็น ความคล่องตัวขององค์กรโดย

พืน้ฐานของแผนสํารอง หรือกรณีท่ีสถานกรณ์มีผลให้มีการปรับเปลี่ยนแผนและการไป

ปฏิบตัท่ีิรวดเร็วตามแผนใหมห่รือแผนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

หมายเหต ุ5.  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นความท้าทายและความได้เปรียบท่ีสําคัญ [2.1ข(2)] 

อาจจะรวมถึงการตอบสนองที่รวดเร็ว การปรับเปลี่ยนตามความต้องการของหลกัสตูรและ

การจดัการศกึษา การสร้างคู่ความร่วมมือ ขีดความสามารถ (capacity) และศกัยภาพ 

(capacity) ของผู้ปฏิบตังิาน การร่วมทนุ (joint venture) ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดการศึกษา นวัตกรรมท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว และการจัดการสารสนเทศ การ

ตอบสนองตอ่หวัข้อ 2.1 ควรมุ่งเน้นความท้าทายและความได้เปรียบท่ีเฉพาะเจาะจงของ

องค์กร ซึ่งสําคัญท่ีสุดต่อความสําเร็จของผู้ เ รียน/นักศึกษา และส่งเสริมให้ผลการ

ดําเนินงานโดยรวมขององค์กรดีขึน้ 
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หมายเหต ุ6.  หวัข้อ 2.1 เน้นกลยทุธ์โดยรวมขององค์กร ซึง่อาจจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในหลกัสตูร

และการจดัการศึกษา อย่างไรก็ตามหวัข้อนีไ้ม่ครอบคลมุการออกแบบการจดัการศึกษา 

หรือบริการ ซึง่องค์กรควรอธิบายปัจจยัดงักลา่วในหวัข้อ 6.1 ตามความเหมาะสม  

 

หัวข้อ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนําไปปฏิบัติ (Strategic Deployment): 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนําไปปฏิบัต ิ(45 คะแนน)  

กระบวนการ 

  

 ให้อธิบายวิธีการท่ีองค์กรแปลงวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ไปสูแ่ผนปฏิบตัิการ ให้สรุปแผนปฏิบตัิการ

และตัววัดหรือตัวชีว้ัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องขององค์กร รวมทัง้คาดการณ์ผลการ

ดําเนินการในอนาคตขององค์กรท่ีสมัพนัธ์กบัการเปรียบเทียบท่ีสําคญัของตวัวดัหรือตวัชีว้ดัดงักลา่ว 

 
ก. การจัดทาํแผนปฏิบัตกิารและการถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัต ิ (Action Plan Development and 
Deployment) 
 (1) องค์กรมีวิธีการอยา่งไรในการจดัทําแผนปฏิบตักิารและการถ่ายทอดแผนเพื่อนําไปปฏิบตัทิัว่ทัง้

องค์กร เพ่ือให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ีสําคญั องค์กรมัน่ใจได้อย่างไรว่าผลการดําเนินการท่ี

สําคญัของแผนปฏิบตักิารนีจ้ะคงอยูอ่ยา่งยัง่ยืน  

 (2) องค์กรมัน่ใจได้อยา่งไรวา่ มีการจดัหาทัง้ทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรอื่นอย่างเพียงพอ 

เพ่ือทําให้มัน่ใจว่าสามารถปฏิบตัิการตามแผนได้สําเร็จ องค์กรทําอย่างไรในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ

สนบัสนนุการบรรลผุลของแผนปฏิบตักิาร องค์กรมีการประเมินความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการอย่างไร องค์กรมีการสร้างความสมดุลของทรัพยากรเพื่อให้มั่นใจว่ามี

ทรัพยากรอยา่งเพียงพอตอ่การปฏิบตังิานในปัจจบุนัอยา่งไร 

 (3) องค์กรมีการวิธีการอย่างไร ในการจดัทําและการถ่ายทอดแผนการปฏิบตัิการท่ีปรับเปลี่ยนไป

เพ่ือนําไปปฏิบตัิในกรณีท่ีสถานการณ์ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนแผนหรือการนําแผนปฏิบตัิการใหม่ท่ีต้อง

นําไปปฏิบตัอิยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง  

 (4) อะไร คือ แผนปฏิบตัิการระยะสัน้ระยะยาวที่สําคญัขององค์กร อะไร คือ การเปลี่ยนแปลงท่ี

สําคญัในหลกัสตูร การจดัการศึกษา และการบริการ การตลาดของผู้ เรียน/นกัศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสีย องค์กรจะปฏิบตัอิยา่งไรเพื่อตอบสนองตอ่ความเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 

 (5) องค์กรมีการกําหนดแผนด้านทรัพยากรบคุคลท่ีสําคญัเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และ

แผนปฏิบตัิการทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอย่างไร แผนด้านทรัพยากรบุคคลได้มุ่งเน้นผลกระทบอาจจะ

เกิดขึน้ได้ต่อผู้ ปฏิบัติงานขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ต่อความต้องการด้าน                 

ขีดความสามารถและศกัยภาพของผู้ปฏิบตังิานอยา่งไร 
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 (6) อะไร คือ ตัววัดหรือตัวชีว้ัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญท่ีใช้ติดตามความก้าวหน้าของ

แผนปฏิบัติการขององค์กร องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการ 

ครอบคลมุการถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัท่ีิสําคญัทัง้หมด องค์กรมัน่ใจได้อย่างไรว่าระบบการวดัผลโดยรวม

ของแผนปฏิบตัิการคลอบคลมุหวัข้อท่ีถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิ กลุ่มผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียท่ีสําคญัทัง้หมด 

  
ข. การคาดการณ์ผลการดาํเนินงาน (Performance Projection) 
 อะไร คือ การคาดการณ์ผลการดําเนินการตามกรอบเวลาของแผนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวขึน้

สําหรับตวัวดัหรือตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานท่ีสําคญัท่ีระบไุว้ใน 2.2ก(6) การคาดการณ์ผลการดําเนินการ

เหล่านีไ้ด้ถูกกําหนดได้อย่างไร มีวิธีการอย่างไรในการนําผลการดําเนินงานท่ีคาดการณ์ไว้ขององค์กร

เปรียบเทียบกบัผลการดําเนินการท่ีคาดการณ์ไว้ของคู่แข่งหรือองค์กรในระดบัท่ีเทียบเคียงกนัได้ ผลการ

ดําเนินงานท่ีคาดการณ์ดงักลา่วเม่ือเปรียบเทียบคูแ่ข่งหรือองค์กรในระดบัท่ีเทียบเคียงเป็นอย่างไร ผลการ

ดําเนินงานท่ีคาดการณ์ไว้เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัเทียบเคียง (benchmarks) เป้าประสงค์ (goals) และ

ผลการดําเนินการท่ีผ่านมาท่ีสําคญัอย่างไร องค์กรมัน่ใจตอ่ความก้าวหน้าเพื่อให้การบรรลกุารคาดการณ์

ขององค์กรได้อยา่งไร องค์กรมีวิธีการอยา่งไรในการมุง่เน้นการตอบสนองเมื่อเกิดความแตกตา่งระหวา่งผล

การดําเนินการในปัจจบุนัหรือท่ีคาดการณ์ไว้ ตอ่คูแ่ขง่หรือองค์กรในระดบัท่ีเทียบเคียงกนัท่ีสําคญั  

 
หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  การจดัทําแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบตัิการ มีความเช่ือมโยงท่ีใกล้ชิดกับหัวข้ออ่ืนๆ     

ท่ีอยูใ่นหมวด ตอ่ไปนี ้คือ ตวัอยา่งการเช่ือมโยงท่ีสําคญั ได้แก่ 

• หวัข้อ 1.1 วิธีการอยา่งไรท่ีผู้ นําระดบัสงูกําหนดและสื่อสารทิศทางองค์กร 

• หมวดท่ี 3 การรวบรวมความรู้เก่ียวกบัผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และตลาด 

เพ่ือเป็นข้อมูล สําหรับการนําเข้าสู่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และการถ่ายทอด

แผนปฏิบตักิารเพื่อนําไปปฏิบตั ิ

• หมวดท่ี 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ เพ่ือสนบัสนนุความจําเป็น

ด้านข้อมูลสารสนเทศที่ สําคัญ สนับสนุนการจัดทําแผนกลยุทธ์  สร้างพืน้ฐานท่ีมี

ประสิทธิผลสําหรับการวัดผลการดําเนินงาน  และการติดตามความก้าวหน้าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบตักิาร 

• หมวดท่ี 5 เพ่ือการตอบสนองความจําเป็นด้านขีดความสามารถและศกัยภาพของ

ผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน รวมทัง้ความจําเป็นและการออกแบบระบบการ

เรียนรู้ และการนําไปปฏิบตัขิองการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ปฏิบตังิาน ซึง่เป็นผลจาก

แผนปฏิบตักิาร  
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• หมวดท่ี 6 การเปลี่ยนแปลงของความจําเป็นด้านระบบงานและข้อกําหนด

กระบวนการทํางาน ซึง่เป็นผลมาจากแผนปฏิบตักิารขององค์กร 

• หวัข้อ 7.6 สําหรับการบรรลคุวามสําเร็จเฉพาะที่เก่ียวข้องกบักลยทุธ์และแผนปฏิบตัิ

การขององค์กร 

หมายเหต ุ2.  การถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการเพื่อนําไปปฏิบตัิ [2.2ก(1)] อาจรวมถึงคู่ความร่วมมือ

พนัธมิตร และผู้ สง่มอบท่ีสําคญั 

หมายเหต ุ3  แผนการจดัสรรทรัพยากรบคุคล อาจจะรวมถึง คณาจารย์ บคุลากรด้านการ สอนบคุลากร

ท่ีไมเ่ก่ียวข้องด้านการสอน บคุลากรท่ีได้รับการวา่จ้าง และอาสาสมคัร 

หมายเหต ุ4      ตวัวดัและตวัชีว้ดั ของผลลพัธ์ท่ีคาดการณ์ (2,2ข) อาจจะรวมถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นผล

จากนวตักรรมท่ีสําคญัในด้านการจดัการศกึษา การบริการ และเทคโนโลยี และการจดัสรร

ทรัพยากร ประสิทธิผลด้านการวิจยัและการบริการ การปรับปรุงผลการดําเนินงานด้าน

การจัดการและหน้าท่ีสนับสนุนด้านอ่ืนๆ การปรับปรุงระบบความปลอดภัย และการ

เปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบงัคบัท่ีสําคญั 

 

หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้เ รียน /นักศึกษา ผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสียและตลาด (Student, 
Stakeholder, and Market Focus - 85 คะแนน) 

หมวดการมุ่งเน้นผู้เรียน/นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด เป็นการอธิบายว่าองค์กรมี

วิธีการอย่างไรในการกําหนดความต้องการ ความคาดหวงัและความนิยมของผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสียและตลาด และอธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน/นกัศึกษา 

และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และการกําหนดปัจจยัท่ีสําคญัท่ีดงึดดูผู้ เรียน/นกัศึกษาและนําไปสู่ความพึงพอใจ

และความภกัดีของผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การคงสภาพของผู้ เรียน/นกัศกึษา การเพิ่มขึน้

ของการนําเสนอหลกัสตูร การจดัการศกึษาและบริการ และความยัง่ยืนขององค์กร 

 

หัวข้อ 3.1 ความรู้เก่ียวกับผู้เรียน/นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด 
(Student, Stakeholder, and Market Knowledge): องค์กรมีวิธีการหาและ
นําไปใช้ซึ่งความรู้ที่ เก่ียวข้องกับผู้เรียน/นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ตลาดอย่างไร (40 คะแนน)  

กระบวนการ 
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อธิบายวา่องค์กรบง่ชีข้้อกําหนด ความต้องการ ความคาดหวงั และความนิยมของผู้ เรียน/นกัศกึษา

และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาดอย่างไร เพ่ือให้มัน่ใจความต่อเน่ืองท่ีเก่ียวข้องของหลกัสตูร การจดัการ

ศกึษาและการบริการขององค์กร การสร้างโอกาสสําหรับการนําเสนอหลกัสตูร การจดัการศึกษา และการ

บริการใหม่ๆ  รวมทัง้สร้างบรรยากาศโดยรวมที่เสริมสร้างการเรียนรู้และการพฒันาของผู้ เรียน/นกัศกึษาทกุคน 

 ให้องค์กรตอบคําถามตอ่ไปนี ้
 

ก. ความรู้เก่ียวกับผู้เรียน/นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด (Student, Stakeholder, and 
Market Knowledge) 
 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดหรือเลือกกลุ่มผู้ เรียน/นกัศกึษาและส่วนแบง่ตลาดท่ีเป็น

เป้าหมายของหลกัสตูร องค์กรมีการพิจารณาอยา่งไรวา่ผู้ เรียน/นกัศกึษาและตลาดสว่นไหนท่ีจะเหมาะสม

สําหรับหลักสูตร การจัดการศึกษา และบริการ ในปัจจุบันและอนาคต องค์กรมีการคํานึงถึงผู้ เรียน/

นกัศกึษาซึง่ศกึษาอยู่ในสถาบนัอ่ืนรวมทัง้กลุม่ผู้ มีแนวโน้มท่ีจะเข้ามาเป็นผู้ เรียน/นกัศกึษาและส่วนตลาด

ขององค์กร มาประกอบ การกําหนดข้างต้นอยา่งไร 

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังและเรียนรู้ลกูค้า (เช่น ข้อมลูจากผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียขององค์กร) เพ่ือการบง่ชีถ้ึงข้อกําหนด ความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงความคาดหวงั 

(รวมถึงด้านหลกัสตูร การจดัการศึกษา และการบริการ) ท่ีสําคญั รวมถึงอิทธิพลของความต้องการและ

ความคาดหวงัดงักล่าวต่อการตดัสินใจในการเข้าเรียน  วิธีการดงักล่าวแปรตามความแตกต่างของกลุ่ม

ผู้ เรียน/นกัศกึษา กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาดอย่างไร องค์กรมีวิธีการใช้สารสนเทศและข้อมลู

ป้อนกลบัท่ีเก่ียวข้องจากผู้ เรียน/นักศึกษาทัง้ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และในอนาคต และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ครอบคลมุถึงข้อมลูการใช้บริการด้านการศกึษา การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก การคงสภาพของ

ผู้ เรียน/นักศึกษา การลาออกหรือโอนย้ายโดยความสมคัรใจ การกล่าวถึงในทางท่ีดี และข้อมูลด้านข้อ

ร้องเรียน เพ่ือใช้ในการวางแผนหลกัสูตร การจัดการศึกษา และการบริการ การตลาด การปรับปรุง

ระบบงานและกระบวนการปฏิบตังิาน และการพฒันาบริการด้านอ่ืน ๆ อยา่งไร 

 (3) องค์กรใช้สารสนเทศและข้อมลูป้อนการรับฟังลกูค้าอย่างไร เพ่ือให้เกิดการมุ่งเน้นผู้ เรียน/

นกัศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึน้ เพ่ือตอบสนองต่อความจําเป็นและความปรารถนาของผู้ เรียน/

นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้ดีขึน้ รวมทัง้เพื่อหาโอกาสในการสร้างนวตักรรม 

 (4) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทําให้วิธีการรับฟังและการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้

ส่วนเสีย และตลาดทนัต่อความต้องการและทิศทางการบริการทางการศึกษา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน

ชมุชนด้านการศกึษา 
 

 หมายเหต:ุ 
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หมายเหต ุ1.  การตอบคําถามหวัข้อนี ้ควรครอบคลมุถึง ส่วนของผู้ เรียน/นกัศกึษา กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสีย และสว่นตลาดตามที่ระบไุว้ในโครงร่างองค์กร 1.ข(2) 

หมายเหต ุ2.  การรับฟัง “เสียงของลกูค้า” [3.1ก.(2)] หมายถึง กระบวนการขององค์กรท่ีจะรวบรวม

สารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย กระบวนการรับฟังเสียง

ของลกูค้ามุ่งหวงัให้เป็นเชิงรุกและมีวตักรรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อการรับฟังความต้องการ 

ความจําเป็นและความปรารถนาของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ท่ีมีการ

ระบไุว้ ไมไ่ด้ระบไุว้ และท่ีคาดการณ์ไว้ ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ความภกัดีจากผู้ เรียน/นกัศกึษา และ

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

ตามความเหมาะสม การรับฟังเสียงของลกูค้าอาจจะรวมถึงการรวบรวมและบูรณาการ

ข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจ ผลจากการสมัภาษณ์กลุม่แบบเจาะจง (focus group) ข้อมลูท่ี

ได้จากเวบ และข้อมลูอ่ืนๆ รวมถึงสารสนเทศที่มีผลตอ่การตดัสินใจในการเลือกเข้าศกึษา

และการสร้างความสมัพนัธ์ของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

หมายเหต ุ3.  รูปแบบของหลกัสตูร การจดัการศกึษา และการบริการ [3.1ก(2)] หมายถึง คณุลกัษณะท่ี

สําคญัทัง้หมดของหลกัสตูร การจดัการศกึษา และการบริการ ท่ีจดัหาให้ตลอดระยะเวลา

ท่ีผู้ เรียน/นักศึกษาเข้ารับการศึกษาในองค์กร สิ่งเหล่านีร้วมถึงระยะเวลาตัง้แต่การ

ตัดสินใจเบือ้งต้นของผู้ เ รียน/นักศึกษาท่ีจะเลือกเข้าศึกษาในองค์กรจนกระทั่งจบ

การศกึษา การมุ่งเน้นควรจะเป็นท่ีรูปแบบท่ีมีผลต่อความนิยม ความภกัดี ความต้องการ

ทัง้แบบทั่วไปและเฉพาะ และข้อกําหนดอ่ืนๆ รูปแบบเหล่านีอ้าจจะรวมถึง การมุ่งเน้น

หลกัสตูร การได้งานทําของผู้ เรียน/นกัศกึษาหลงัจบการศกึษา และการบรรลวุตัถปุระสงค์

ของการจดัการศกึษา องค์ประกอบของผู้ปฏิบตัิงาน กิจกรรมนอกหลกัสตูร หรือต้นทนุค่า

หน่วยกิตและอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวข้องกนั ผลลพัธ์ด้านการดําเนินการขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง

กบัรูปแบบของหลกัสตูร การจดัการศึกษา และการบริการท่ีได้รับการบ่งชีเ้ป็นข้อกําหนด

ของผู้ เรียน/นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียควรรายงานในหัวข้อ 7.1 และประเด็น

เก่ียวกบัความคดิเห็นและแผนปฏิบตัิการ (ผลการดําเนินการ) ของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้

มีสว่นได้สว่นเสีย ควรรายงานในหวัข้อ 7.2       

 

หัวข้อ 3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้เรียน/นักศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Relationship and Satisfaction): องค์กร
มีวิธีการสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของผู้เรียน/
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร (45 คะแนน) 

กระบวนการ 
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อธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสมัพนัธ์ เพ่ือดึงดดู สร้างความพึงพอใจ และ

รักษา (retain) ผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียไว้ และเพิ่มความภกัดีของผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย อธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพงึพอใจและไม่พงึพอใจของผู้ เรียน/

นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
 

ก. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน/นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder 
Relationship Building) 
 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสมัพนัธ์ เพ่ือดงึดดูและรักษาผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเพิ่มผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ เรียน/นกัศึกษา และเพื่อบรรลแุละตอบสนองที่เหนือ

ความคาดหมายความคาดหวงัสําหรับการเรียนรู้ ความพึงพอใจของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสีย และเพื่อเสริมสร้างและสานตอ่ปฏิสมัพนัธ์กบัองค์กรและกลา่วถึงองค์กรในทางท่ีดี  

 (2) องค์กรมีกลไกช่องทางการตดิตอ่ท่ีสําคญัอย่างไรเพื่อทําให้ผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่น

เสียสามารถเข้าถึงสารสนเทศ ดําเนินกิจกรรมท่ีสนใจร่วมกันและร้องเรียนต่อองค์กร อะไร คือ กลไกท่ี

สําคญัเหล่านัน้ องค์กรมีการระบุความต้องการที่สําคญัในการปฏิสมัพนัธ์ของผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มี

สว่นได้ส่วนเสียสําหรับช่องทางการติดต่อแต่ละวิธีอย่างไร องค์กรมัน่ใจได้อย่างไรว่าความต้องการในการ

ปฏิสมัพนัธ์เหลา่นี ้ได้ถกูถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัใินบคุลากรทกุคน ทกุกระบวนการที่เก่ียวข้องอยา่งทัว่ถึง 

เพ่ือธํารงรักษาความสมัพนัธ์ไว้ 

 (3) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจดัการข้อร้องเรียนของผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์กรมัน่ใจได้อย่างไรว่าข้อร้องเรียนเหล่านัน้ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลและทนัท่วงที  องค์กรมี

วิธีการอย่างไรเพื่อลดความไม่พึงพอใจของผู้ เรียน/นกัศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดการสญูเสีย และ

การกล่าวถึงในทางท่ีดี องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้ให้คูค่วามร่วมมือนําไปใช้ในการปรับปรุงด้วย 

 (4) องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้แนวทางในการสร้างความสมัพนัธ์และช่องทางการติดต่อของ

ผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีกลา่วถึงข้างต้นทนัตอ่ความต้องการและทิศทางของการให้บริการ

ทางการศกึษาอยูเ่สมอ 

 
ข. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน/นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and 
Stakeholder Satisfaction Determination) 
  (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภกัดีของ

ผู้ เรียน/นกัศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการดงักล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไรในส่วนของผู้ เรียน/

นกัศึกษาและกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรมัน่ใจได้อย่างไรว่าวิธีการประเมินทําให้ได้สารสนเทศท่ีนําไป
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ปฏิบตัิได้ เพ่ือตอบสนองให้เหนือกว่าความคาดหวงัของผู้ เรียน/นกัศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีผลให้

ผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียยงัคงมีปฏิสมัพนัธ์กบัองค์กรอีกในอนาคต รวมทัง้การสง่เสริมให้เกิด

การกล่าวถึงในทางท่ีดีต่อองค์กร  องค์กรมีวิธีใช้สารสนเทศด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ เรียน/

นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอยา่งไร 

  (2)  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการติดตามผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีสําคญั ในด้าน

คณุภาพของหลกัสตูร การจดัการศกึษา และการบริการเพื่อให้ได้รับข้อมลูป้อนกลบัท่ีนําไปปฏิบตัิได้อย่าง

ทนัท่วงที  

  (3) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการหาและใช้สารสนเทศความพงึพอใจของผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียเปรียบเทียบกบัสารสนเทศความพึงพอใจของพวกเขาต่อคู่แข่ง องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน

การหาและใช้สารสนเทศของความพงึพอใจของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีส่วนได้สว่นเสียขององค์กรองค์กร

เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผู้ เรียน/นกัศึกษากับองค์กรอ่ืนท่ีให้บริการการศึกษาท่ีคล้ายคลึงกัน

และหรือองค์กรการศกึษาท่ีมีผลการดําเนินการท่ีดีได้อยา่งไร 

 (4) องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้วิธีการประเมินความพึงพอใจ ทนัต่อความต้องการและทิศทาง

ของการจดัการศกึษาอยูเ่สมอ 

 
หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  การสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (3.2ก) อาจจะรวมถึง

การพฒันาไปสูคู่ค่วามร่วมมือหรือพนัธมิตร (เช่น องค์กรธุรกิจ หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืน) 

หมายเหต ุ2.  การประเมินความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

(3.2 ข) อาจรวมถึงการใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสํารวจ การให้ข้อมลูป้อนกลบัทัง้ท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ อตัราการตกออก การขาดเรียน และข้อร้องเรียนของผู้ เรียน/

นกัศกึษา สารสนเทศอาจได้รับการรวบรวมโดยผ่านทางเวบ การติดตอ่สว่นบคุคลโดยตรง

หรือโดยบคุคลท่ีสาม และทางไปรษณีย์ 

หมายเหต ุ3.  การวดัความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ เรียน/นกัศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[3.2 ข(1)] อาจจะรวมถึงสเกลท่ีเป็นตวัเลข หรือเป็นคําบรรยายของแต่ละสเกล การวดั

ความพึงพอใจของผู้ เรียน/นกัศึกษาท่ีนําไปใช้ดําเนินการต่อไปได้ปฏิบตัิได้นีจ้ะทําให้ได้

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์กบัรูปแบบของการจดัการศกึษา และบริการ การส่งมอบ การ

ติดต่อปฏิสัมพันธ์ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ เรียน/นักศึกษา และการเรียนรู้ และการ

ปฏิบตักิารของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในอนาคต เช่น การสง่ตอ่ หรือการ

กลา่วถึงในทางท่ีดี 
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หมายเหต ุ4.  องค์กรอ่ืนๆท่ีให้การบริการการศกึษาท่ีมีความคล้ายคลงึกนั [3.2 ข(3)] อาจจะรวมถึง

องค์กรท่ีให้การบริการเหลา่นีใ้นบริเวณภมูิศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั หรือในกลุม่ของประชากร

แตกตา่งกนั 

หมายเหต ุ5.  ผลลพัธ์ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ เรียน/นกัศึกษาและผู้ มีส่วนได้ ควรจะ

รายงานในหวัข้อ 7.2  

 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and 
Knowledge Management - 90 คะแนน) 

หมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการอธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไร

ในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จดัการ และปรับปรุงข้อมลู สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ และ

องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดนีย้งัเป็นการอธิบายว่าองค์กรมีวิธีการ

อยา่งไรในการทบทวนผลการดําเนินการและใช้ผลการทบทวนนีใ้นการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

 

หัวข้อ 4.1 การวัด วิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร 
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance): 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวัด การวิเคราะห์ และการนําไปปรับปรุงผลการ
ดาํเนินงานขององค์กร (45 คะแนน) 

กระบวนการ 

  

อธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ ทําให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

ทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินการด้านผู้ เรียน/นกัศกึษา และด้านการปฏิบตัิการ โดยการใช้ข้อมลูและ

สารสนเทศในทกุระดบัและทกุสว่นงานขององค์กร อธิบายว่าองค์กรมีวิธีการนําผลการทบทวนไปใช้ในการ

ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการอยา่งเป็นระบบอยา่งไร  

 ให้องค์กรตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ก.  การวัดผลการดาํเนินงาน (Performance Measurement) 
 1)  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ทําให้สอดคล้องไปในทางเดียวกนั และบรูณาการ

ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือติดตามการปฏิบตัิงานประจําวันและเพื่อติดตามการดําเนินงานขององค์กร

โดยรวม รวมทัง้ความก้าวหน้าเม่ือเทียบกบัวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการ อะไร คือ ตวัวดัผล

การดําเนินงานท่ีสําคญัขององค์กร รวมถึงตวัวดัด้านการเงินท่ีสําคญัทัง้ระยะสัน้และระยะที่ยาวขึน้ องค์กร

ใช้ข้อมลูและสารสนเทศเหลา่นีเ้พ่ือสนบัสนนุการตดัสนิใจในระดบัองค์กรและการสร้างนวตักรรมอยา่งไร 
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 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญทัง้จาก

ภายในและภายนอกชมุชนวิชาการ และทําให้มัน่ใจว่ามีการใช้ท่ีมีประสิทธิผลในการสนบัสนนุการตดัสินใจ

ในระดบัปฏิบตักิารและระดบักลยทุธ์ รวมทัง้การสร้างนวตักรรม 

 (3) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ระบบการวดัผลการดําเนินการทนักับความต้องการและ

ทิศทางของการจดัการศกึษาอยู่เสมอ องค์กรทําให้มัน่ใจได้อย่างไรว่าระบบการวดัผลการดําเนินการไวต่อ

การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วหรือท่ีไมไ่ด้คาดคดิ ทัง้จากภายในและ/หรือภายนอกองค์กร 
ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาํเนินงาน (Performance Analysis and Review) 
 1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดําเนินการและขีดความสามารถขององค์กร อะไร

คือสิ่งท่ีองค์กรนํามาวิเคราะห์เพ่ือสนบัสนนุการทบทวนเหล่านี ้และเพื่อทําให้มัน่ใจว่าผลสรุปนัน้เช่ือถือได้ 

(valid) องค์กรมีวิธีการอยา่งไรในการใช้ผลการทบทวนเหลา่นี ้ในการตรวจประเมินผลสําเร็จขององค์กร ผล

การดําเนินการเมื่อเทียบเคียงกับคู่แข่งและองค์กรท่ีเทียบเคียงกันได้ และความก้าวหน้าเม่ือเทียบกับ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ องค์กรใช้ผลการทบทวนเหล่านีอ้ย่างไรในการประเมิน

ความสามารถที่จะตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อความต้องการขององค์กรและความท้าทายใน

สภาพแวดล้อมด้านการปฏิบตักิารท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 (2)  องค์กรมีวิธีการอย่างไรการแปลงผลการทบทวนผลการดําเนินการไปจดัลําดบัความสําคญั

ของเร่ืองท่ีต้องนําไปปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและอย่างก้าวกระโดด รวมทัง้ไปเป็นโอกาสในการสร้าง

นวตักรรม เร่ืองท่ีจดัลําดบัความสําคญัไว้และโอกาสเหลา่นีไ้ด้ถกูถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิไปยงัคณาจารย์ 

บุคลากร และกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานอ่ืนๆทั่วทัง้องค์กรอย่างไรเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านีต้ัดสินใจได้อย่างมี

ประสทิธิผล เม่ือมีความเหมาะสมเร่ืองท่ีจดัลําดบัความสําคญัไว้และโอกาสเหลา่นีไ้ด้ถกูถ่ายทอดเพื่อนําไป

ปฏิบัติไปสู่สถาบันการศึกษาท่ีส่งต่อผู้ เ รียน /นักศึกษาเข้ามาศึกษา /โรงเ รียนระดับมัธยม  หรือ

สถาบนัการศกึษาในระดบัสงูขึน้ท่ีรับผู้ เรียน/นกัศกึษาเพื่อศกึษาต่อ และไปสูผู่้สง่มอบ คูค่วามร่วมมือ และ

พนัธมิตร เพ่ือทําให้เกิดความมัน่ใจวา่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนักบัองค์กร  

 (3) องค์กรได้มีการนําผลการทบทวนการดําเนินการขององค์กรไปใช้ในการประเมินผลและการ

ปรับปรุงกระบวนการที่สําคญัอยา่งเป็นระบบอยา่งไร 

 
หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  การวดัผลการดําเนินการ (4.1ก) มีการนํามาใช้ในการตดัสินใจบนฐานข้อมลูจริง เพ่ือการ

กําหนดทิศทางและทําให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัขององค์กร และเพื่อ

การจัดสรรทรัพยากรในระดับชัน้เรียน ภาควิชา/หน่วยงาน  กระบวนการที่ สําคัญ 

สถาบนัการศกึษา/วิทยาลยั และทกุระดบัขององค์กร 

หมายเหต ุ2.  ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ [4.1ก(2)] ได้มาจากการจัดระดบัเทียบเคียง 

(benchmarking) และโดยการเสาะหาจากการเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่ง คําว่า “การจดัระดบั
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เทียบเคียง” หมายถึง การเสาะหากระบวนการ หรือผลลพัธ์ท่ีแสดงถึงวิธีการปฏิบตัิท่ีดี

ท่ีสดุและผลการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของกิจกรรมท่ีคล้ายคลงึกนัทัง้ภายในและภายนอก

ชมุชนด้านวิชาการ การเปรียบเทียบเชิงแขง่ขนั เป็นการเปรียบเทียบผลการดําเนินการของ

องค์กรกบัองค์กรและ/หรือประชากรของผู้ เรียน/นกัศกึษาท่ีเทียงเคียงได้ และองค์กรคูแ่ขง่ 

หมายเหต ุ3.  การทบทวนผลการดําเนินการขององค์กร [4.1ข(1)] ควรจะมาจากการวัดผลการ

ดําเนินการระดบัองค์กร ตวัวดัผลการดําเนินการขององค์กรท่ีได้รายงานไว้ในการตอบของ

หวัข้อในหมวดต่างๆ และตวัวดัผลการดําเนินการท่ีทบทวนโดยผู้ นําระดบัสงู [1.1ก (2)] 

และบคุคลเหลา่นีค้วรได้รับการชีนํ้าโดยการใช้วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการ

ตามท่ีระบไุว้ในหมวด 2.1 และ 2.2 รวมทัง้อาจจะมาจากการรายงานผลการประเมินจาก

ภายในและภายนอก 

หมายเหต ุ4.  การวิเคราะห์ [4.1ข(1)] ประกอบด้วย การประเมินแนวโน้ม การคาดการณ์ในระดบัองค์กร 

ชมุชนด้านวิชาการ และเทคโนโลยี รวมทัง้การเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างเหตแุละ

ผล และการหาความสมัพนัธ์ระหว่างกัน การวิเคราะห์ควรสนบัสนุนการทบทวนผลการ

ดําเนินการ ช่วยในการบ่งชีต้้นเหตขุองปัญหา (root cause) และช่วยในการจดัลําดบั

ความสําคญัของการใช้ทรัพยากร ด้วยเหตนีุ ้การวิเคราะห์จึงต้องใช้ข้อมลูทกุประเภท เช่น 

ข้อมลูด้านผู้ เรียน/นกัศกึษา กลุม่ผู้ เรียน/นกัศกึษา โปรแกรมของสถาบนัการศกึษา ผู้ มีสว่น

ได้ส่วนเสีย ตลาด ข้อมูลด้านการปฏิบัติการ งบประมาณ การเงิน และข้อมูลเชิงการ

เปรียบเทียบ 

หมายเหต ุ5.  ผลลพัธ์ของการวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการขององค์กร ควรจะนําเข้าเป็นสว่น

หนึง่ของการจดัทํากลยทุธ์ขององค์กรตามหมวด 2 

หมายเหต ุ6.  ผลลพัธ์การดําเนินการขององค์กร ควรรายงานในหวัข้อ 7.1-7.6 

 

หัวข้อ 4.2 การจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และความรู้
(Manmagement of Information, Information Technology and Knowledge): 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสารสนเทศ เทดโนโลยีสารสนเทศ และ
ความรู้ขององค์กร (45 คะแนน)                                                      

กระบวนการ 

 

อธิบายว่า องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มัน่ใจในคณุภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมลู 

สารสนเทศ ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ท่ีจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ เรียน/นกัศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ผู้สง่มอบ คูค่วามร่วมมือและพนัธมิตร อธิบายวิธีการท่ีองค์กรสร้างและจดัการสนิทรัพย์ทางความรู้  

ให้องค์กรตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้

 



 

เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2550 

44

ก. การจัดการแหล่งสารสนเทศ (Management of Information Resources) 
  (1) องค์กรมีวิธีการอยา่งไรในการทําให้ข้อมลูและสารสนเทศที่จําเป็นมีความพร้อมใช้งาน องค์กรมี

วิธีการอย่างไรในการทําให้ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ เรียน/นกัศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ 

และพนัธมิตรเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสม 

  (2) องค์กรมัน่ใจได้อย่างไรว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีใช้อยู่ มีความเช่ือถือได้ ปลอดภยั และใช้

งานง่าย 

  (3) องค์กรมัน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมลูและสารสนเทศ รวมทัง้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีมีนัน้

พร้อมใช้งานได้อยา่งตอ่เน่ืองในสภาวะฉกุเฉินและเกิดความตอ่เน่ืองของข้อมลูและสารสนเทศ 

 (4) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรักษากลไกท่ีทําให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน 

รวมทัง้ระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทนัตอ่ความต้องการและทิศทางการให้บริการทางการศกึษา และการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมด้านการปฏิบตักิารอยูเ่สมอ 

 
ข. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ (Data, Information and Knowledge Management) 
  (1) องค์กร มัน่ใจได้อยา่งไรวา่ ข้อมลู สารสนเทศ และความรู้ขององค์กรมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 ความแมน่ยํา 

 ความถกูต้องและเช่ือถือได้  

 ความทนัเหตกุารณ์  

 การรักษาความปลอดภยัและความลบั 

      (2) องค์กรมีวิธีการอยา่งไรในการจดัการความรู้ขององค์กร เพ่ือให้บรรลผุล ดงัตอ่ไปนี ้

 การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของผู้ปฏิบตังิาน 

 การถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวข้องระหว่างองค์กรกับผู้ เรียน/นกัศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ

คูค่วามร่วมมือ และพนัธมิตร 

 การค้นหาและระบ ุการแบง่ปัน และการนําวิธีปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ ไปปฏิบตัอิยา่งรวดเร็ว  

 การเรียบเรียงและถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวข้องเพื่อการนํามาใช้ในกระบวนการจดัทํากลยทุธ์ 

 
หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (4.2ก) ได้มีความสําคัญท่ีมากยิ่งขึน้

ตวัอย่างเช่น อินเตอร์เน็ต และเวบไซต์ของสถาบนัการศึกษา ซึ่งได้มีการนํามาใช้มากขึน้

ทัง้ในระหว่างผู้ เ รียน /นักศึกษากับสถาบันการศึกษา  และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

สถาบนัการศกึษา นอกจากนัน้ ระบบอินตราเน็ต ก็ได้กลายเป็นสิ่งท่ีสําคญั และเป็นแหลง่

ท่ีสําคญัของการสื่อสารท่ีกว้างขวางขององค์กร 
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หมายเหต ุ2.  การเข้าถึงแหล่งข้อมลูและสารสนเทศ [4.2ก(1)] อาจทําได้โดยผ่านทางอิเลคทรอนิกส์ 

หรือ โดยวิธีการอ่ืนๆ 

 

หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏบิตังิาน (Workforce Focus- 85 คะแนน) 
  
 หมวดการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน เป็นการอธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินว่า

องค์กรสร้างความผกูพนั (engage) จดัการ และพฒันาผู้ปฏิบตังิานเพื่อการนํามาใช้ซึง่ศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ี 

ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการโดยรวมขององค์กร หมวดนี ้

อธิบายความสามารถขององค์กรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ (capacity) และ

ศกัยภาพ (capacity) ของผู้ปฏิบตังิาน และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบตัิงานซึง่จะก่อให้เกิดผลการ

ดําเนินงานท่ีดี 

 

หัวข้อ 5.1 ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement): องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อให้
บรรลุความสาํเร็จในระดบัองค์กรและระดบับุคคล (35 คะแนน)                      

กระบวนการ 

  

อธิบายว่าองค์กรสร้างความผูกพัน จ่ายค่าตอบแทนและให้รางวัลผู้ปฏิบตัิงานอย่างไร เพ่ือให้

ได้ผลการดําเนินงานท่ีดี อธิบายว่าสมาชิกของผู้ปฏิบตัิงานและกลุม่ผู้ นําได้มีการมีการจดัโครงสร้างเพื่อให้

เกิดผลการดําเนินงานท่ีดีอย่างไร อธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความผูกพันของ

ผู้ปฏิบตังิาน และใช้ผลการประเมินนัน้อยา่งไรเพื่อให้มีผลการดําเนินการท่ีดียิ่งขึน้   

 ให้องค์กรตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้

 
ก. การเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ปฏบัิตงิาน (Workforce Enrichment) 
 (1) องค์กรกําหนดปัจจยัท่ีสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อความผูกพนัของผู้ปฏิบตัิงานอย่างไร องค์กร

กําหนดปัจจยัท่ีสําคญัท่ีส่งผลกระทบความพึงพอใจของผู้ปฏิบตัิงานอย่างไร ปัจจยัเหลา่นีมี้การกําหนดใน

ประเภทและชนิดของผู้ปฏิบตังิานท่ีแตกตา่งกนัอยา่งไร  

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร เพ่ือนําไปสู่ผลการดําเนินงานท่ีดี 

และการจงูใจผู้ปฏิบตังิานให้เพ่ือให้บรรลเุกิดสิง่ตอ่ไปนี:้ 

• ความร่วมมือ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และการแบ่งปันทักษะระหว่างคณาจารย์

และบุคลากร ข้ามชัน้เรียน ภาควิชา/หน่วยงาน คณะ วิทยาลยั/สาขาวิชา และท่ีอยู่ต่าง

สถานท่ีกนั ตามความเหมาะสม 
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• การถ่ายทอดสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลและการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้ นํากบั

คณาจารย์ พ่ีเลีย้ง และผู้บริหารทกุระดบั 

• การตัง้เป้าประสงค์ การให้อํานาจในการตดัสนิใจ และความคดิรริเร่ิมในระดบับคุคล  

• การสร้างนวตักรรมในสภาพแวดล้อมของการทํางาน 

• ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความคิด  วัฒนธรรม  และความคิดเห็นท่ี

หลากหลายของผู้ปฏิบตังิานขององค์กร  

 (3) ระบบการจดัการผลการปฏิบตังิานของผู้ปฏิบตัิงานขององค์กรสนบัสนนุให้มีผลการดําเนินการ

ท่ีดีและความผกูพนัของผู้ปฏิบตังิานอยา่งไร ระบบการจดัการผลการปฏิบตังิานของผู้ปฏิบตังิานขององค์กร

ได้พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการให้ค่าตอบแทนต่อ

ผู้ปฏิบตัิงานอย่างไร ระบบการจัดการผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงานขององค์กรส่งเสริมให้เกิดการ

มุง่เน้นผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และองค์กร รวมถึงการบรรลแุผนปฏิบตักิารขององค์กรอยา่งไร  

 
ข. การพัฒนาผู้ปฏิบัตงิานและผู้นํา (Workforce and Leader Development) 
 (1) การพฒันาและระบบการเรียนรู้สําหรับผู้ปฏิบตังิานขององค์กรได้เน้นถึงสิง่ตา่งๆเหลา่นีอ้ยา่งไร 

 ความจําเป็นและความปรารถนาในการเรียนรู้และการพฒันาซึง่ระบโุดยผู้ปฏิบตัิงานของ

องค์กร รวมถึงพ่ีเลีย้ง และผู้บริหาร 

 สมรรถนะหลกั (core competencies) ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ และการบรรลผุลสําเร็จ

ของแผนปฏิบตักิารทัง้ระยะสัน้และระยะยาวขององค์กร 

 การปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวตักรรม  

 ความกว้างขวางและครอบคลมุของการสร้างโอกาส ซึ่งรวมถึง การศึกษา การฝึกอบรม 

การสอนงาน การเป็นพ่ีเลีย้ง รวมทัง้ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางาน  

 การถ่ายโอนความรู้จากผู้ปฏิบตังิานขององค์กรท่ีลาออกหรือเกษียณอาย ุ 

 การสง่เสริมให้มีการใช้ความรู้และทกัษะใหมใ่นการทํางาน 

(2) การพฒันาและระบบการเรียนรู้สําหรับผู้ นําขององค์กรได้มุง่เน้นตอ่สิง่ตา่งๆตอ่ไปนีอ้ยา่งไร 

 การพฒันาคณุสมบตัขิองภาวะผู้ นําเฉพาะบคุคล  

 การพฒันาความรู้ระดบัองค์กร 

 จริยธรรมในการปฏิบตังิาน 

 สมรรถนะหลกั ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลผุลสําเร็จของแผนปฏิบตัิการทัง้

ระยะสัน้และระยะยาวขององค์กร 

 การปรับปรุงผลการดําเนินการ การเปลี่ยนแปลงตา่งๆ และนวตักรรมขององค์กร  
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 ความกว้างขวางและครอบคลุมของโอกาสในการพฒันาภาวะผู้ นํา รวมถึง การจัดการ

ศกึษา การฝึกอบรม การสอนงาน การเป็นพ่ีเลีย้ง รวมทัง้ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ทํางาน   

(3) องค์กรมีวิธีประเมินประสิทธิผลของการพฒันาและระบบการเรียนรู้ของผู้ปฏิบตัิงานและผู้ นํา

ขององค์กรอยา่งไร 

(4) องค์กรมีวิธีการจดัการความก้าวหน้าในอาชีพการงานสําหรับผู้ปฏิบตัิงานทัว่ทัง้องค์กรอย่างมี

ประสิทธิผลอย่างไร องค์กรมีวิธีการเพื่อให้บรรลุแผนการสืบทอดผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับ

ตําแหน่งการจดัการและตําแหน่งผู้ นําอย่างไร องค์กรมัน่ใจได้อย่างไรว่าคณาจารย์และบุคลากร

ได้รับการรับรองและวิทยฐานะท่ีเหมาะสม 

 
ค. การประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัตงิาน 

(1) องค์กรวิธีการประเมินความผกูพนัของปฏิบตัิงานขององค์กรอย่างไร อะไร คือ วิธีการทัง้ท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ ท่ีใช้ในการประเมินความผกูพนัและความพงึพอใจของผู้ปฏิบตัิงานขององค์กร 

วิธีการและตวัวัดเหล่านีมี้ความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มและส่วนของผู้ปฏิบตัิงานขององค์กร อย่างไร 

องค์กรใช้ตัวชีว้ัดอ่ืนๆ เช่น การรักษา การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของ

ผู้ปฏิบตังิานขององค์กรเพื่อตรวจประเมินและปรับปรุงความผกูพนัของผู้ปฏิบตังิานขององค์กร อยา่งไร 

(2) องค์กรมีวิธีการอยา่งไรในการนําผลการตรวจประเมินมาเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ในหมวดท่ี 7 เพ่ือ

ระบโุอกาสในการปรับปรุงความผกูพนัของผู้ปฏิบตังิานและผลลพัธ์ขององค์กร  
 

หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  ผู้ ปฏิบัติงาน หมายถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการทําให้งานขององค์กรสําเร็จ ได้แก่

คณาจารย์และบคุลากร รวมถึงบคุลากรประจํา บคุลากรชัว่คราว บคุลากรท่ีทํางานไม่เต็ม

เวลา และบุคลากรจ้างตามสัญญาท่ีองค์กรควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานรวมถึง หัวหน้า

ทีมงาน พ่ีเลีย้ง หัวหน้าของคณาจารย์ และผู้ บริหารทุกระดับ ส่วนบุคลากรว่าจ้างท่ี

ควบคมุโดยจ้างเหมาควรอธิบายในหมวด 6 โดยให้เป็นเป็นสว่นหนึ่งของระบบงานที่ใหญ่

ขึน้ สําหรับสถาบนัการศกึษาในบางครัง้มีการใช้อาสาสมคัร คําว่า ผู้ปฏิบตัิงาน จึงต้องมี

ความหมายรวมถึงอาสาสมคัรเหลา่นีด้้วยตามความเหมาะสม 

หมายเหต ุ2.  ความผูกพนัของผู้ปฏิบตัิงาน หมายถึง ระดบัของความมุ่งมัน่ของผู้ปฏิบตัิงาน ทัง้ด้าน

อารมณ์และสติปัญญาเพื่อให้การปฏิบตัิงานสําเร็จ และบรรลพุนัธกิจและวิสยัทศัน์ของ

องค์กร สถาบนัการศึกษาท่ีมีระดบัของความผูกพนัของผู้ปฏิบตัิงานสูงมกัจะมีลกัษณะ

ของสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลการดําเนินการท่ีดี บคุลากรได้รับแรงจูงใจให้ทํางานให้ดีท่ีสดุ

เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และความสําเร็จขององค์กร 
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หมายเหต ุ3.  การบริหารค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย การให้รางวลัและสิ่งจูงใจ [5.1ก(3)] หมาย

รวมถึง การเลื่อนตําแหน่งและโบนสั ท่ีอาจจะขึน้กบัผลการดําเนินการ ทกัษะท่ีเพิ่มขึน้และ

ปัจจัยอ่ืนๆ ในระบบของการจัดการศึกษาในบางแห่ง การบริหารค่าตอบแทน ได้ถูก

กําหนด เป็นกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบั ระบบการให้รางวลัและการยกย่องชมเชยก็

อาจยืดหยุน่ได้ เน่ืองจากการยกยอ่งชมเชย อาจเป็นตวัเงิน ไมเ่ป็นตวัเงิน เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ เป็นรายบคุคลหรือเป็นทีมงาน  ระบบการยกย่องสําหรับอาสาสมคัรผู้ ท่ีมี

ส่วนร่วมต่อความสําเร็จของงานขององค์กรควรจะนํามาพิจารณาด้วย ตามความ

เหมาะสม 

หมายเหต ุ4.  ในกรณีท่ีองค์กร อาจจะมีการพิจารณาเป็นพิเศษในด้านการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน การ

เรียนรู้และความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในกรณีนี ้การตอบหวัข้อ 5.1 ข ควรจะรวมถึง

วิธีการท่ีองค์กรคํานงึสิง่ดงักลา่วเหลา่นีด้้วย 

หมายเหต ุ5.  การระบุถึงโอกาสในการปรับปรุง [5.1 ค(2)] อาจจะได้มาจากผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้น

ผู้ปฏิบตัิงานท่ีรายงานในหัวข้อ 7.4 และอาจจะเก่ียวกับการดําเนินการแก้ปัญหาท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ปฏิบตังิานซึง่มีผลกระทบตอ่ผลลพัธ์ขององค์กรตามท่ีรายงานไว้ในหวัข้ออ่ืน

ของหมวด 7 

 

หัวข้อ 5.2 สภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัตงิาน (Workforce Environment): องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ มีประสิทธิผลและสนับสนุน
ผู้ปฏิบัตงิาน (40 คะแนน) 

กระบวนการ 

  

อธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการบริหารขีดความสามารถ (capability) และศกัยภาพ 

(capacity) ของผู้ปฏิบตัิงานเพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลสําเร็จ อธิบายว่าองค์กรรักษาไว้ซึ่งความ

ปลอดภยั การป้องกนัภยั และบรรยากาศในการทํางานท่ีสนบัสนนุการทํางานอยา่งไร 

 
ก. ขึดความสามารถและศักยภาพของผู้ปฏิบัตงิาน (Workforce Capability and Capacity) 
  (1) องค์กรมีวิธีการประเมินขีดความสามารถและศกัยภาพที่จําเป็นของผู้ปฏิบตัิงานขององค์กร 

รวมทัง้ ทกัษะ สมรรถนะ และระดบัของผู้ปฏิบตังิานอยา่งไร 

  (2) องค์กรมีวิธีอย่างไร ในการสรรหา ว่าจ้าง กําหนดตําแหน่ง และการรักษาผู้ปฏิบตัิงานใหม่

อยา่งไร องค์กรมัน่ใจได้อย่างไรว่าผู้ปฏิบตัิงานขององค์กรเป็นตวัแทนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย

ทางความคดิ วฒันธรรม และความคดิเห็นของชมุชนของพนกังานท่ีองค์กรจ้าง  

  (3) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการบริหารและจดัโครงสร้างของผู้ปฏิบตัิงานขององค์กร เพ่ือทําให้

งานขององค์กรประสบความสําเร็จ เพ่ือใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลกัขององค์กร เพ่ือเสริมสร้างการ
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มุง่เน้นท่ีผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เพ่ือการตอบสนองท่ีเหนือตอ่ความคาดหมายของผลการ

ดําเนินการ เพ่ือการมุ่งเน้นต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และแผนการปฏิบตัิการ และเพื่อทําให้เกิดความ

คลอ่งตวัในการมุง่เน้นความจําเป็นทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

  (4) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมผู้ปฏิบตัิงานขององค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ความต้องการด้านขีดความสามารถและศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการบริหาร

ความต้องการของผู้ปฏิบตัิงานและความต้องการขององค์กรเพื่อให้มัน่ใจว่าสามารถดําเนินการได้อย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือการป้องกันการลดจํานวนของผู้ ปฏิบัติงาน และเพื่อลดผลกระทบจากการลดจํานวน

ผู้ปฏิบตังิาน ถ้ามีความจําเป็น  

 
ข. บรรยากาศการทาํงานของผู้ปฏิบัตงิาน (Workforce Climate) 
 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการทําให้มัน่ใจสถานท่ีทํางานมีสขุอนามยั ความปลอดภยั และการ

ป้องกันภัย รวมทัง้มีการปรับปรุงสิ่งเหล่านี ้อะไร คือ ตวัวัดผลการดําเนินการและเป้าประสงค์ของการ

ปรับปรุงของแต่ละปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับสถานท่ีปฏิบตัิงานดงักล่าว อะไร คือ ความแตกต่างท่ีสําคญัของ

ปัจจยัดงักลา่วและตวัวดัผลการดําเนินการหรือเป้าประสงค์สําหรับสภาพแวดล้อมของสถานท่ีปฏิบตัิงานท่ี

แตกตา่งกนั  

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการสนับสนุนผู้ปฏิบตัิงาน โดยผ่านทางนโยบายขององค์กร การ

บริการ และสิทธิประโยชน์ สิ่งดงักล่าวได้มีการประยุกต์ให้เหมาะกับความต้องการของผู้ปฏิบตัิงานของ

องค์กรท่ีมีความหลากหลายรวมทัง้ความแตกต่างของกลุ่มและส่วนของผู้ปฏิบตัิงานท่ีแตกต่างกันของ

องค์กรอยา่งไร 

 
หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  ขีดความสามารถของผู้ปฏิบตัิงาน หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการบรรลุผล

สําเร็จของกระบวนการทํางาน  โดยการใช้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และสมรรถนะ

ของบุคลากร ขีดความสามารถ อาจรวมถึง ความสามารถในการสร้างและรักษา

ความสมัพันธ์กับผู้ เรียน/นักศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างนวัตกรรมและการ

ปรับเปล่ียนสู่เทคโนโลยีใหม่ การพฒันาหลกัสตูร การจดัการศึกษา การบริการใหม่ และ

กระบวนการปฏิบตัิงาน รวมทัง้เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ

องค์กร ตลาด และความต้องการของกฎระเบียบศักยภาพของผู้ ปฏิบัติงาน หมายถึง 

ความสามารถขององค์กรท่ีจะทําให้มั่นใจว่า มีระดับผู้ปฏิบัติงานท่ีพอเพียงในการทํา

กระบวนการปฏิบตัิงานให้สําเร็จ และประสบความสําเร็จในการส่งมอบหลกัสูตร การ

จัดการศึกษา และการบริการต่อผู้ เ รียน/นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง

ความสามารถในการตอบสนองตามความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลง 
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หมายเหต ุ2.  ขีดความสามารถและศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงานควรจะคํานึงถึงทัง้ความจําเป็นในปัจจบุนั

และในอนาคต ตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบตักิารท่ีรายงานไว้ในหมวด 2 

หมายเหต ุ3.  ในการเตรียมความพร้อมของผู้ ปฏิบัติงานขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงด้านขีด

ความสามารถและศกัยภาพ [5.2ก(4)] อาจจะรวมถึงการทําให้มัน่ใจซึง่ประสบการณ์ใน

หัวข้อนัน้และความเข้าใจในด้านการรับรู้ อารมณ์และสังคม และการพัฒนาการด้าน

จริยธรรมของผู้ เรียน/นกัศกึษา และอาจจะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายใน และประสบการณ์

กลยทุธ์ด้านการสอน ทกัษะการเป็นพ่ีเลีย้ง และการประเมินการเรียนรู้ เช่นเดียวกบัการ

เรียนรู้ทฤษฎีการวิจยั และการรายงานสารสนเทศและข้อมลูของความก้าวหน้าของผู้ เรียน/

นกัศึกษา อาจจะรวมถึงการฝึกอบรม การศึกษา การสื่อสารบ่อยๆ การคํานึงถึงการจ้าง

งาน และโอกาสในการจ้างงานของผู้ปฏิบัติงาน การให้คําปรึกษาด้านอาชีพ และการ

สมคัรงานท่ีอ่ืน รวมถึงการบริการด้านอ่ืนๆ 

 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management – 85 คะแนน) 
 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เป็นการอธิบายว่าองค์กรมีการบ่งชีถ้ึงสมรรถนะหลกั       

(Core Competencies) และระบบงาน (Work System) ขององค์กรอย่างไร รวมทัง้มีวิธีการออกแบบและ

ปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ เพ่ือการนําไปใช้ในระบบงานดังกล่าวเพื่อการส่งมอบคุณค่าต่อผู้ เรียน/

นกัศึกษา และการบรรลคุวามสําเร็จและความยัง่ยืนขององค์กร รวมถึงการตรวจประเมินความพร้อมของ

องค์กรตอ่ภาวะฉกุเฉินด้วย  

 

หัวข้อ 6.1 การออกแบบระบบงาน (Work System Designs): องค์กรมีวิธีการ
ออกแบบระบบงานอย่างไร (35 คะแนน)                                                   

กระบวนการ 

 

อธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการกําหนดสมรรถนะหลกั (Core Competencies) ของ

องค์กรและออกแบบระบบงาน (Work System) และกระบวนการที่สําคญัเพื่อการสง่มอบคณุคา่แก่ผู้ เรียน/

นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เพ่ือทําให้เกิดผลสงูสดุตอ่การเรียนรู้และความสําเร็จของผู้ เรียน/นกัศกึษา 

เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ และเพื่อการบรรลุความสําเร็จและความยั่งยืนของ

องค์กร 

ให้องค์กรตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้  

 
ก. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
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 (1) องค์กรมีวิธีการอยา่งไรในการกําหนดสมรรถนะหลกัขององค์กรอยา่งไร สมรรถนะหลกัของ

องค์กร คือ อะไร สมรรถนะหลกัขององค์กรมีความสมัพนัธ์กบัพนัธกิจ สภาวะแวดล้อมด้านการแขง่ขนั และ

แผนปฏิบตักิาร อยา่งไร  

 (2) องค์กรมีวิธีการออกแบบและสร้างนวตักรรมของระบบงานโดยรวมอยา่งไร องค์กรมีวิธีการ

อยา่งไรในการตดัสนิใจวา่กระบวนการใดในระบบงานเป็นกระบวนการภายในองค์กร (กระบวนงานที่

สําคญัขององค์กร) และกระบวนการใดในระบบงานที่จะใช้ทรัพยากรจากแหลง่ภายนอก   
 
ข. การออกแบบกระบวนการปฏิบัตงิาน (Work Process Design) 
 (1)  อะไร คือ กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีสําคญัขององค์กร กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีสําคญัของ

องค์กรดงักล่าว มีความสมัพนัธ์กับสมรรถนะหลกัขององค์กรอย่างไร กระบวนการเหล่านีมี้ผลต่อการส่ง

มอบคณุคา่ตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย ตอ่การเรียนรู้และความสําเร็จของผู้ เรียน/นกัศกึษา 

และตอ่ความสําเร็จขององค์กรและความยัง่ยืนอยา่งไร 

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการจดัทําข้อกําหนดของกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีสําคญัอย่างไร 

องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการนําข้อมูลจากผู้ เรียน/นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ คู่ความ

ร่วมมือ และพันธมิตร มาใช้ในการกําหนดความต้องการของกระบวนการปฏิบตัิงานดงักล่าว อะไร คือ 

ข้อกําหนดท่ีสําคญัของกระบวนการดงักล่าว องค์กรมีการคํานึงและเตรียมการสําหรับความแตกต่างใน

รายบคุคลของขีดความสามารถ อตัรา และสไตล์ในการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษาอย่างไร สารสนเทศของ

ส่วนของผู้ เรียน/นักศึกษาและผู้ เรียน/นักศึกษาแต่ละรายได้ถูกนํามาใช้ในการออกแบบกระบวนการ

ปฏิบัติงานท่ีสําคัญเพื่อสร้างความผูกพันของผู้ เรียน/นักศึกษาทุกคนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ได้

อยา่งไร   

 (3) องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการออกแบบและสร้างนวตักรรมของกระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อให้

บรรลขุ้อกําหนดท่ีสําคญัอย่างไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนําเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ขององค์กร และ

ความคล่องตวัท่ีอาจจําเป็นในอนาคตมาประกอบในการออกแบบกระบวนการดงักล่าว องค์กรมีวิธีการ

อย่างไรในการเน้นการนําลําดบัก่อนหลงัและความเช่ือมโยงระหว่างหลกัสตูร การจดัการศึกษา และการ

บริการอย่างไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนํารอบเวลา ผลิตภาพ การควบคมุต้นทนุ รวมทัง้ปัจจยัด้าน

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลอ่ืนๆมาประกอบในกระบวนการออกแบบกระบวนการดงักลา่ว  

 
ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Readiness) 
 (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไร เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบงานและสถานที่ปฏิบตัิงานได้มีการเตรียมพร้อม

ตอ่ภยัพิบตัหิรือภาวะฉกุเฉิน องค์กรมีระบบการเตรียมพร้อมตอ่ภยัพิบตัิหรือภาวะฉกุเฉิน โดยการคํานึงถึง

การป้องกนั การจดัการ ความตอ่เน่ืองของการปฏิบตังิาน และการฟืน้ฟสูภาพได้อยา่งไร 
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หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  สมรรถนะหลกัขององค์กร (6.1ก) หมายถึง หัวข้อท่ีองค์กรมีความเช่ียวชาญมากที่สุด 

สมรรถนะหลกัขององค์กรเป็นขีดความสามารถที่สําคญัเชิงกลยทุธ์ ท่ีทําให้องค์กรสามารถ

สง่มอบหลกัสตูร การจดัการศกึษาและการบริการท่ีสําคญัตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษา และกลุม่ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคญัขององค์กร และ/หรือข้อได้เปรียบในด้านตลาด และการ

ให้บริการขององค์กร สมรรถนะหลกัขององค์กร มกัจะเป็นความท้าทายต่อคู่แข่งหรือผู้ส่ง

มอบและคู่ความร่วมมือท่ีลอกเลียนได้ยาก ทําให้องค์กรได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่าง

ยัง่ยืน 

หมายเหต ุ2.  ระบบงาน หมายถึง วิธีการทํางานให้บรรลคุวามสําเร็จขององค์กร ระบบงานเก่ียวข้องกบั

ผู้ปฏิบตัิงานขององค์กร ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือขององค์กร คู่สญัญา พนัธมิตรและ

องค์ประกอบอ่ืนท่ีมีความจําเป็นตอ่การพฒันาและสง่มอบหลกัสตูร การจดัการศกึษา การ

บริการและกระบวนการสนับสนุน ระบบงานขององค์กรทําให้เกิดการประสานกันเป็น

อย่างดีของกระบวนการทัง้ภายในและภายนอก และทรัพยากรท่ีจําเป็นท่ีทําให้องค์กร

ได้รับความสําเร็จในตลาด 

หมายเหต ุ3.  กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีสําคญัขององค์กร [6.1ข(1)] หมายถึง กระบวนการต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ปฏิบตัิงานส่วนใหญ่ขององค์กร และสร้างคณุค่าต่อผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้

มีสว่นได้สว่นเสีย กระบวนการปฏิบตังิานท่ีสําคญัขององค์กร คือ กระบวนการดงักลา่วท่ีมี

ความสําคญัท่ีสดุท่ีมีผลตอ่ความสําเร็จสงูสดุของผู้ เรียน/นกัศกึษา 

หมายเหต ุ4.  การเรียงลําดบัและการเช่ือมโยงของหลกัสตูร การจดัการศกึษา และการบริการ [6.1ข (3)] 

มีความครอบคลุมไม่เฉพาะท่ีสมัพนัธ์กับเพียงสาขาวิชาเดียว แต่ยงัมีความสมัพนัธ์กับ

สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้วย ความเช่ือมโยงดังกล่าวอาจจะแสดงให้เห็นโดยกิจกรรมท่ีมี

ความจําเพาะกับพนัธกิจขององค์กร เช่น การวิจยัทัง้พืน้ฐานและประยกุต์ และกิจกรรม

การพฒันาชมุชน 

หมายเหต ุ5.  ภยัพิบตัิและภาวะฉุกเฉิน (6.1ค) อาจเก่ียวกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความ

ปลอดภยั หรือเกิดจากภาวะฉกุเฉินทัง้ในท้องถ่ินและระดบัชาต ิรวมถึงการแพร่ระบาดของ

ไข้หวดันก (avian flu outbreak) เป็นต้น การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉกุเฉินเหล่านีท่ี้

เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรายงานในหวัข้อ 4.2 
 
หวัข้อ 6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน (Work Process 
Management and Improvement): องค์กรมีวธีิการอย่างไรในการจัดการและ
ปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตงิานที่สาํคัญขององค์กร (50 คะแนน)                      

กระบวนการ 
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อธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนํากระบวนการปฏิบตัิงานท่ีสําคญัไปปฏิบตัิ จดัการ และ

ปรับปรุง เพ่ือการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ เรียน/นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุความสําเร็จและ

ความยัง่ยืนขององค์กร  
 
ก. การจัดการกระบวนการปฏิบัตงิาน (Work Process Management) 
 (1)  องค์กรมีวิธีอย่างไรในการนํากระบวนการปฏิบตัิงานไปปฏิบตัิ เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการ

เหลา่นัน้ตอบสนองตอ่ข้อกําหนด องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทําให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานประจําวนัของ

องค์กรสําหรับกระบวนการเหล่านีจ้ะบรรลขุ้อกําหนดท่ีสําคญัของกระบวนการนัน้ องค์กรมีวิธีการอย่างไร

ในการนําข้อมูลของผู้ เรียน/นักศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และพันธมิตร มาใช้ในการ

จัดการกระบวนการดังกล่าวอย่างไร อะไร คือ ตวัวัดหรือตัวชีว้ัดผลการดําเนินการท่ีสําคญัท่ีใช้ในการ

ควบคมุและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตังิานขององค์กร  

 (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันการแปรปรวนของการนําไปปฏิบตัิของกระบวนการ

ปฏิบตัิงานท่ีอาจจะนําไปสู่การแปรปรวนของผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศึกษาหรือความสําเร็จของ

ผู้ เรียน/นกัศกึษา องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทนุโดยรวมที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ การทดสอบ 

และการตรวจประเมินกระบวนการและผลการดําเนินการ องค์กรมีวิธีอย่างไร ในการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่ง

บกพร่องหรือการทํางานซํา้ 

 
ข. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน (Work Process Management) 
 (1)  องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อให้ผู้ เรียน/นกัศกึษาประสบ

ความสําเร็จสงูสดุ การปรับปรุงหลกัสตูร การจดัการศึกษา และการบริการผู้ เรียน/นกัศึกษา รวมทัง้ทําให้

กระบวนการเหล่านีท้นักบัความต้องการและทิศทางการจดัการศึกษาอยู่เสมอ องค์กรมีวิธีการอย่างไร ใน

การนํามาใช้อย่างมีประสิทธิผลของกระประเมินความก้าวหน้า และ การประเมินรวม ผลการปรับปรุงและ

บทเรียนท่ีได้จากการเรียนรู้ได้มีการแลกเปลี่ยนกบัหน่วยงานอ่ืนขององค์กร และนําไปปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดการ

เรียนรู้และสร้างนวตักรรมขององค์กร  

 
หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  ตวัวดัภายในกระบวนการ [6.2ก(1)] หมายถึง ข้อมลูท่ีองค์กรใช้ในการรวบรวมและ

วิเคราะห์จุดท่ีสําคญัในกระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อการบ่งชีว้่ากระบวนการเหล่านัน้ได้มี

การนําไปปฏิบตัิท่ีดีอย่างไร สถาบนัการศกึษาควรจะสงัเกตว่าตวัวดัภายในกระบวนการที่

ได้จากการประเมินความก้าวหน้ามีความแตกต่างกนั โดยการประเมินความก้าวหน้าจะ

ทําให้ได้ข้อมลูของผลการดําเนินงานของผู้ เรียน/นกัศกึษาท่ีจะทําให้สามารถคาดการณ์ผล

การดําเนินงานเมื่อสิน้สุดกระบวนการได้ แต่การประเมินดังกล่าวจะยังไม่สามารถให้
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ข้อมูลท่ีเพียงพอในการตดัสินใจในระดบัปฏิบตัิการในการปรับปรุงกระบวนการ โดยใน

การตดัสินใจดงักล่าวต้องการความเข้าใจของปัจจยันําเข้าท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง เช่น 

รอบเวลา วสัดหุรือพฤตกิรรม และผลผลติ ตวัอยา่งเช่น คณุภาพ ปริมาณ หรือประสิทธิผล 

ซึง่ต้องมีการคงไว้ซึง่การควบคมุการปฏิบตังิาน 

หมายเหต ุ2.  การปรับปรุงกระบวนการ (6.2ข) และการลดการแปรปรวน องค์กรอาจจะมีการนํา

แนวทางเหล่านีไ้ปใช้ ตวัอย่างเช่น วิธีการวางแผน การนําไปปฏิบตัิ การศึกษา และการ

ปรับปรุง (Plan-Do-Study-Act-PDSA) หรือเคร่ืองมือในการปรับปรุงกระบวนการอื่นๆ 

(เช่น มาตรฐาน ISO 9000:2000, วิธีการ Six Sigma, หรือ Lean Enterprise System 

เป็นต้น) 

หมายเหต ุ3.  นอกเหนือจากกระบวนการดงักล่าวท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา 

กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีทําให้เกิดความสําเร็จสงูสดุตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษาอาจจะรวมถึงสิ่ง

ตา่งๆท่ีมีการวางเป้าหมายไว้เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในการสง่ตอ่ท่ีมีประสิทธิผลในระหว่าง

แตล่ะระดบัของการศกึษา และอาจจะรวมถึงกระบวนการตา่งๆ เช่น การสร้างทีมงานแบบ

หลายระดบั ข้อตกลงเก่ียวกบัการย้ายสถานศกึษา และการรับเข้าของนกัศกึษาใหม่ โดย

กระบวนการดงักล่าวเหล่านีค้วรจะมีการวางเป้าหมายไส้เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าของ

ผู้ เรียน/นกัศกึษา และประสบความสําเร็จจากการจดัการศกึษา  

หมายเหต ุ4.  ผลลพัธ์ของการปรับปรุงด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา ควรจะรายงานในหวัข้อ 7.1 

ส่วนผลการดําเนินงานของกระบวนการปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ทัง้หมด  ควรจะรายงาน             

ในหวัข้อ 7.5      

 
หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results - 450 คะแนน) 
 หมวดผลลัพธ์ เป็นการตรวจประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรและการปรับปรุงในด้านท่ี

สําคญัทกุด้าน ได้แก่ ผลลพัธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ เรียน/นกัศกึษา

และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด ผลลพัธ์ด้านการมุง่เน้นผู้ปฏิบตังิาน 

ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และผลลพัธ์ด้านการนําองค์กร นอกจากนัน้ ยงัเป็นการตรวจ

ประเมินระดบัผลการดําเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งและสถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษาและ

บริการในลกัษณะเดียวกนั 

 

หัวข้อ 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน/นักศึกษา (Student Learning 
Outcomes): อะไร คือ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน/นักศึกษาขององค์กร 
(100 คะแนน) 

ผลลัพธ์ 
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เป็นการสรุปผลลัพธ์ท่ีสําคัญด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นักศึกษา โดยแสดงผลลัพธ์ตามกลุ่ม

ผู้ เรียน/นกัศกึษาและตลาด ตามความเหมาะสม รวมทัง้นําเสนอข้อมลูเชิงเปรียบเทียบกบัผลลพัธ์ของคูแ่ข่ง 

สถาบนัการศกึษาอ่ืน และประชากรกลุม่ผู้ เรียน/นกัศกึษาท่ีมีความคล้ายคลงึกนั 

 ให้องค์กรนําเสนอข้อมลูและสารสนเทศ เพ่ือตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน/นักศึกษา (Student Learning Results) 
 อะไร คือ ระดับและแนวโน้มในปัจจุบันของตัววัดหรือตัวชีว้ัดท่ีสําคัญของการเรียนรู้และการ

ปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา ผลลพัธ์ดงักลา่วเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกบัผลการดําเนินการ

ของคู่แข่งและสถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ เรียน/นกัศึกษาและ

สว่นตลาดอื่นๆ ท่ีเหมาะสมด้วย 

 
หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  ผลลพัธ์ท่ีรายงานในหวัข้อนี ้ควรรวมถึงผลลพัธ์ท่ีได้จากการประเมินโดยปฐมภมูิในด้าน

ของการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา ซึ่งรวมถึงผลการทดสอบที่สมัพนัธ์กบัข้อกําหนดหรือ

ความจําเป็นทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ภมูิภาค และระดบัประเทศ นอกจากนัน้ ผลลพัธ์ด้านการ

เรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศึกษา ควรจะต้องมีความสมัพนัธ์กับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน/

นักศึกษาท่ีสําคญัตามท่ีได้ระบุเป็นไว้ข้อกําหนดหรือความคาดหวังในโครงร่างองค์กร      

1ข(2) โดยมีพืน้ฐานท่ีได้รับจากสารสนเทศที่รวบรวมไว้ในหวัข้อ 3.1 และ 3.2 ตวัวดัหรือ

ตวัชีว้ดัควรจะเน้นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความนิยมของผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสีย ดงัท่ีได้รวบรวมไว้ในโครงร่างองค์กร ข้อ 1 หมายเหตุ 7 และหัวข้อ 3.1          

หมายเหต ุ3 

หมายเหต ุ2.  เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง ตวัวดัด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นักศึกษา ได้ถูก

กําหนดโดยกฎระเบียบข้อบงัคบัหรือนโยบายในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค หรือระดบั

ท้องถ่ิน หรือ โดยท่ีต้องมีการรายงานต่อผู้ ให้งบประมาณหรือเงินทนุ ดงันัน้ ตวัวดัเหล่านี ้

จงึควรมีการระบแุละรายงานในการตอบหวัข้อนี ้ 

หมายเหต ุ3.  สําหรับตวัวดัและวิธีการประเมินท่ีเพิ่งจะได้มีการดําเนินการเม่ือเร็วๆนี ้ซึง่อาจจะทําให้มี

ข้อมลูท่ีไม่เพียงพอในการที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีมีความหมาย แตข้่อมลูดงักลา่วก็

ควรมีการรายงานด้วยเน่ืองจากจะทําให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

ระดบัของผลการดําเนินงานในปัจจบุนัขององค์กร นอกจากนัน้ ผลลพัธ์ควรรวมถึงข้อมลูท่ี

บง่ชีถ้ึงผลลพัธ์ของบณัฑิตท่ีเพิ่งจบการศกึษาด้วย 

หมายเหต ุ4.  การแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา ควรจะมีการประเมิน

โดยการเปรียบเทียบกบัสถาบนัการศกึษาท่ีมีระดบัผลการดําเนินการท่ีคล้ายคลงึกนั ทัง้ใน

ด้านของการรับเข้าของนักศึกษาหรือการเทียบเคียงกันได้ของประชากรของผู้ เรียน/
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นกัศึกษา (ตวัอย่างเช่น ตวัชีว้ดัผลการดําเนินการในกลุ่มของนกัศึกษาท่ีมีคณุลกัษณะท่ี

เหมือนกัน เป็นต้น) วิธีการแสดงการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านของการเรียนรู้ของผู้ เรียน/

นกัศกึษา อาจจะใช้วิธีการศกึษาแบบโคฮอร็ต (cohort studies) หรือวิธีการท่ีสร้างคณุคา่

เพิ่มอ่ืนๆ ผลลพัธ์ท่ีรายงานมกัต้องมีความครอบคลุมเป็นช่วงเวลา 3 ปี หรือมากกวา่ 

 

หัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน/นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Student- and Stakeholder- Focused Outcomes): อะไร คือ ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นผู้เรียน/นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (70 คะแนน)              

ผลลัพธ์ 

  

ให้สรุปผลลพัธ์ท่ีสําคญัด้านการมุ่งเน้นผู้ เรียน/นักศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีเก่ียวข้องกับ

ความพึงพอใจและคณุค่าจากมมุมองของผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความจงรักภกัดี

ของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย จําแนกสว่นของผลลพัธ์ตามสว่นของผู้ เรียน/นกัศกึษา กลุม่ผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียและสว่นตลาดตามความเหมาะสม รวมถึงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม 

 ให้องค์กรนําเสนอข้อมลูและสารสนเทศ เพ่ือตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้

 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน/นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student- and Stakeholder- 
Focused Results) 
 (1) อะไร คือ ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัและตวัชีว้ดัท่ีสําคญัของความพงึพอใจและความ

ไม่พึงพอใจของผู้ เรียน/นกัศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลพัธ์ดงักล่าวเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ

องค์กรอ่ืนท่ีจดัการศกึษาและบริการในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั 

 (2) อะไร คือ ระดบัในปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัและตวัชีว้ดัท่ีสําคญัของคณุค่าจากมมุมอง

ของผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย การรักษาผู้ เรียน/นกัศกึษา การกลา่วถึงองค์กรในทางท่ีดี และ

การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรกบัผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ตามความเหมาะสม 

 
หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  ผลลพัธ์ด้านความพึงพอใจและไม่พงึพอใจของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี

รายงานในหวัข้อนี ้ควรจะสมัพนัธ์กับการแบ่งส่วนของผู้ เรียน/นักศึกษา กลุ่มผู้ มีส่วนได้

สว่นเสีย และตลาด ตามท่ีได้อธิบายใน โครงร่างองค์กร [1. ข(2)] และในข้อ 3.1 และ

สมัพนัธ์กบัวิธีการท่ีได้ระบไุว้ในหวัข้อ 3.2 ข้อมลูผลลพัธ์อาจจะรวมถึงข้อมลูป้อนกลบัจาก

ผู้ เรียน/นกัศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประเมินโดยรวมจากพวกเขาทัง้ในด้าน

การจัดการศึกษาและการปฏิบตัิการ ตวัอย่างของตวัชีว้ดัด้านความพึงพอใจและไม่พึง

พอใจของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอยูใ่นหมายเหตขุองหวัข้อ 3.2 
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หมายเหต ุ2.  ตวัวดัและตวัชีว้ดัของความพงึพอใจของผู้ เรียน/นกัศกึษาตอ่การจดัการศกึษาและบริการท่ี

สมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผู้ เรียน/นกัศกึษาเม่ือเทียบกบัคู่แข่งและองค์กรท่ีเทียบเคียง

กนัได้ [7.2ก(1)] อาจจะรวมถึงการรับเข้า และการลาออกของผู้ เรียน/นกัศกึษาขององค์กร

ทัง้ท่ีไปจากองค์กรและไปสู่สถาบนัการศกึษาอ่ืน ผลลพัธ์เหล่านีอ้าจจะรวมถึงสารสนเทศ

และข้อมลูท่ีได้จากองค์กรอิสระ และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีสําคญั ตวัอย่างเช่น ผลจากการ

สํารวจ การได้รับรางวลัจากการแข่งขนั การได้รับการยกย่อง และผลการจดัอนัดบั ซึง่ควร

จะสามารถสะท้อนทัง้ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจท่ีเทียบเคียงกันได้ 

สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบของผลลพัธ์ด้านผู้ เรียน/นกัศึกษาขององค์กรควรจะรวมไว้ใน

หวัข้อ 7.1 

 
หัวข้อ 7.3 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด (Budgetary, Financial, 
and Market Outcomes): อะไร คือ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด
ขององค์กร (70 คะแนน) 

ผลลัพธ์ 

  

ให้สรุปผลลพัธ์ท่ีสําคญัด้านการเงิน งบประมาณ และตลาดขององค์กร โดยแสดงผลลพัธ์ตามสว่น

ของผู้ เรียน/นักศึกษา กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือส่วนตลาด ตามความเหมาะสม รวมถึงข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบท่ีเหมาะสม 

 ให้องค์กรนําเสนอข้อมลูและสารเทศ เพ่ือตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด (Budgetary, Financial, and Market Results) 
 (1) อะไร คือ ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัหรือตวัชีว้ดัท่ีสําคญัด้านงบประมาณและการเงิน 

รวมถึงตวัวดัด้านการควบคมุต้นทนุและการจดัหาด้านการเงิน ตามความเหมาะสม 

 (2)  อะไร คือ ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัหรือตวัชีว้ดัท่ีสําคญัของผลการดําเนินงานด้าน

การตลาด รวมถึงส่วนแบ่งหรือตําแหน่งการตลาด การเติบโตของตลาดและส่วนแบ่งการตลาด และการ

เจาะตลาดใหม ่ตามความเหมาะสม 
 

หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  การตอบคําถามในหวัข้อ 7.3 ก(1) อาจจะรวมถึงตวัวดั เช่น ค่าใช้จ่ายของหลกัสตูรและ

การจดัการทัว่ไปตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษา ร้อยละของงบประมาณ รายได้ คา่ใช้จ่าย เงินคงคลงั 

และกองทุนคงยอดเงินต้น ระดับของค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิตการศึกษา 

งบประมาณและรางวลัท่ีได้ประจําปี การลดหรือประหยดัต้นทุน ผลการดําเนินงานเมื่อ

เทียบกบังบประมาณ การเพิ่มขึน้หรือลดลงของงบประมาณ การจดัสรรทรัพยากรเพื่อใช้

ในด้านการศกึษาท่ีได้มาจากแหลง่อ่ืน การเพิ่มขึน้ของเงินกองทนุ ร้อยละของงบประมาณ

ด้านการวิจยั และงบประมาณสําหรับการบริการทางสงัคม โดยตวัวดัควรจะสมัพนัธ์กบัตวั
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วดัของงบประมาณและการเงินท่ีรายงานในหวัข้อ 4.1ก(1) และแนวทางการจดัการด้าน

การเงินตามท่ีได้อธิบายไว้ในหวัข้อ 2.2  

หมายเหต ุ2.  การเจาะตลาดใหม ่[7.3ก(2)] อาจจะรวมถึงการนําเสนอการบริการโดยผา่นทางเวบไวด์  

                        (Web-based services) และการเรียนรู้ทางไกล (distance learning) 

 
  

หวัข้อ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการม่งเน้นผู้ปฏิบัตงิาน (Workforce Outcomes): อะไร
คือผลการดาํเนินงานด้านผู้ปฏิบัตงิานขององค์กร (70 คะแนน) 

ผลลัพธ์ 

 

ให้สรุปผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบตัิงานท่ีสําคญั ท่ีทําให้ผู้ปฏิบตัิงานมีความผูกพนักับองค์กร

และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี โดยแสดงผลลพัธ์โดยแยกตามความหลากหลายของผู้ปฏิบตัิงานขององค์กร และ

เพ่ือเน้นถึงกลุม่และสว่นของผู้ปฏิบตังิาน ตามความเหมาะสม รวมถึงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม 

 ให้องค์กรนําเสนอข้อมลูและสารสนเทศ เพ่ือตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้

 
ก. ผลลัพธ์ด้านผู้ปฏิบัตงิาน (Workforce Results) 
 (1) อะไร คือ ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัหรือตวัชีว้ดัท่ีสําคญั ด้านการทําให้ผู้ปฏิบตังิานมี

ความผูกพนักับองค์กร ความพึงพอใจของผู้ปฏิบตัิงาน และการพฒันาของผู้ปฏิบตัิงาน รวมทัง้กลุ่มผู้ นํา

องค์กร 

 (2) อะไร คือ ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัหรือตวัชีว้ดัท่ีสําคญัด้านขีดความสามารถและ

ศกัยภาพของผู้ปฏิบตังิาน รวมถึงระดบัของบคุลากร การรักษา และทกัษะท่ีเหมาะสม 

 (3) อะไร คือ ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัหรือตวัชีว้ดัท่ีสําคญัด้านบรรยากาศการทํางาน

ของผู้ปฏิบตัิงาน รวมถึงสขุอนามยั ความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของสถานที่ทํางาน และ

การให้บริการและผลประโยชน์ตอ่ผู้ปฏิบตังิาน ตามความเหมาะสม  
 
หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  ผลลพัธ์ท่ีรายงานในหวัข้อนี ้ควรจะสมัพนัธ์กบักระบวนการที่อธิบายไว้ในหมวด 5 ผลลพัธ์

ขององค์กรควรจะตอบสนองต่อกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีสําคญั ท่ีอธิบายไว้ในหมวด 6 

และต่อแผนปฏิบตัิการและแผนด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรตามท่ีอธิบายไว้ในหวัข้อ 

2.2  

หมายเหต ุ2.  การตอบหวัข้อ 7.4ก(1) ควรจะรวมถึงตวัวดัและตวัชีว้ดัตามท่ีได้ระบไุว้ในหวัข้อ 5.1ค(1) 

หมายเหต ุ3.  สําหรับองค์กรท่ีอาศยัอาสาสมคัร ควรจะรวมผลลพัธ์ของผู้ปฏิบตัิงานท่ีเป็นอาสาสมคัร

ด้วย ตามความเหมาะสม 
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หัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Effectiveness 
Outcomes): อะไรคือผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (70 คะแนน)      

ผลลัพธ์ 

  

ให้สรุปผลลพัธ์ท่ีสําคญัของผลการดําเนินการด้านการปฏิบตัิการท่ีสําคญั ซึ่งส่งผลต่อโอกาสใน

เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศึกษา และเพื่อการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร รวมถึงการเตรียม

ความพร้อมขององค์กรตอ่สภาวะฉกุเฉิน โดยแสดงผลลพัธ์ตามประเภทของหลกัสตูร การจดัการศกึษาและ

การบริการ ตามกระบวนการและสถานที่ และตามกลุ่มผู้ เรียน/นกัศึกษาและตลาด ตามความเหมาะสม 

รวมทัง้ให้แสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม 

 ให้องค์กรนําเสนอข้อมลูและสารเทศ เพ่ือตอบคําถามตอ่ไปนี ้
 

ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Effectiveness Results)  
 (1) อะไร คือ ระดบัปัจจุบนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัและตวัวดัการดําเนินการด้านการปฏิบตัิการ

ของระบบงาน รวมถึงการเตรียมพร้อมของระบบงานและสถานที่ทํางานสําหรับภยัพิบตัแิละภาวะฉกุเฉิน 

 (2) อะไร คือ ระดบัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัและตวัวดัท่ีสําคญัของผลการดําเนินการด้านการ

ปฏิบตัิงานท่ีสําคญั รวมถึง ด้านผลิตภาพ การลดรอบเวลา และตวัวดัของประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ

การสร้างนวตักรรมของกระบวนการอื่นๆท่ีเหมาะสม  
 

หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  ผลลพัธ์ท่ีรายงานในหวัข้อ 7.5 ควรจะตอบสนองข้อกําหนดด้านการปฏิบตัิงานท่ีสําคญั 

ตามท่ีได้ระบไุว้ในโครงร่างองค์กร และหวัข้อ 6.1 และ 6.2 รวมถึงผลลพัธ์ท่ีมีความจําเพาะ

ของพนัธกิจด้านการวิจยั และกระบวนการจดัการศกึษานอกสถานที่ ตามความเหมาะสม 

รวมถึงผลลพัธ์ท่ีไมไ่ด้รายงานในหวัข้อ 7.1-7.4 

หมายเหต ุ2.  ผลลพัธ์ท่ีรายงานในหวัข้อ 7.5 ควรแสดงสารสนเทศที่สําคญัสําหรับการวิเคราะห์และ

ทบทวนผลการดําเนินงานขององค์กร (หวัข้อ 4.1) และควรเป็นพืน้ฐานในการปฏิบตัิการ

เพ่ือการปรับปรุงผลลพัธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา (หวัข้อ 7.1) ผลลพัธ์ด้านการ

มุ่งเน้นผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (หวัข้อ 7.2) และผลลพัธ์ด้านงบประมาณ 

การเงิน และการตลาด (หวัข้อ 7.3) 

หมายเหต ุ3.  ตวัวดัและตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสมของผลการดําเนินงานของระบบงาน [7.5ก(1)] อาจจะ

รวมถึงผลการดําเนินการของผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ หลกัสูตร การจัดการศึกษา 

และการบริการ อตัราและผลลพัธ์ของการสร้างนวตักรรม ความเข้าใจตอ่ภาระงานภายใน

และการจําแนกภาระงาน การเปลี่ยนแปลงของอตัราส่วนของพี่เลีย้ง/ผู้ตรวจการ เวลาใน

การตอบสนองต่อสภาวะฉกุเฉิน และผลลพัธ์ในการเปลี่ยนสถานท่ีทํางานและการปฏิบตัิ

ในเตรียมความพร้อมภาวะฉกุเฉิน 
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หัวข้อ 7.6 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร (Leadership Outcomes): อะไรคือผลลัพธ์
ด้านการนําองค์กรขององค์กร (70 คะแนน)    

ผลลัพธ์ 

 

ให้สรุปผลลพัธ์ท่ีสําคญัขององค์กรด้านธรรมาภิบาล และการนําองค์กรของผู้ นําระดบัสงู รวมถึง

แสดงหลกัฐานของการบรรลแุผนกลยทุธ์ พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม ความรับผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี โดยแสดงผลลัพธ์ตาม

หน่วยงานขององค์กร ตามความเหมาะสม รวมถึงการนําเสนอข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม 

 ให้องค์กรนําเสนอข้อมลูและสารสนเทศ เพ่ือตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ก. ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social 
Responsibility Results) 
 (1)  อะไร คือ ผลลัพธ์สําหรับตัววัดและตัวชีว้ัดท่ีสําคัญขององค์กรต่อการบรรลุกลยุทธ์และ

แผนปฏิบตักิารขององค์กร 

 (2)  อะไร คือ ผลลพัธ์สําหรับตวัวดัและตวัชีว้ดัท่ีสําคญัขององค์กรตอ่พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม และ

ความไว้วางใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้ นําระดบัสงูและธรรมาภิบาลขององค์กร อะไร คือ ผลลพัธ์ของ

องค์กรสําหรับตวัวดัและตวัชีว้ดัท่ีสําคญัของพฤตกิรรมท่ีฝ่าฝืนจริยธรรมขององค์กร 

 (3)  อะไร คือ ผลลพัธ์ในปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัวดัและตวัชีว้ดัท่ีสําคญัขององค์กรด้านความ

รับผิดชอบด้านการเงินทัง้ภายในและภายนอก ตามความเหมาะสม 

 (4)  อะไร คือ ผลลพัธ์ขององค์กรสําหรับตวัวดัและตวัชีว้ดัท่ีสําคญัด้านการปฏิบตัิตาม กฎระเบียบ

ระเบียบ ข้อบงัคบั ความปลอดภยั การรับรององค์กร และกฎหมาย  

 (5)  อะไร คือ ผลลพัธ์ขององค์กรสําหรับตวัวดัและตวัชีว้ดัท่ีสําคญัด้านการบําเพ็ญตนเป็นพลเมือง

ดีในการสนบัสนนุชมุชนท่ีสําคญัขององค์กร  

 
หมายเหต ุ
หมายเหต ุ1.  ตัววัดและตัวชีว้ัดของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ [7.6ก(1)] ควรจะเน้น

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และเป้าประสงค์ตามทีระบไุว้ในหวัข้อ 2.1ข(1) และตวัวดัผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการและผลท่ีคาดการณ์ของแผนปฏิบตัิการขององค์กรตามท่ี

ระบไุว้ในหวัข้อ 2.2ก(6) และ 2.2ข ตามลําดบั 

หมายเหต ุ2.  สําหรับตวัอยา่งของตวัวดัของพฤตกิรรมท่ีมีจริยธรรมและความไว้วางใจของผู้ มีสว่นได้ 

สว่นเสยี [7.6ก(2)] ให้ดจูากหวัข้อ 1.2 หมายเหต ุ4   

หมายเหต ุ3.  การตอบคําถามในหวัข้อ 7.6ก(3) อาจจะรวมถึงประเดน็และความเสี่ยงด้านการเงิน  
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ข้อเสนอแนะที่สําคญัท่ีได้จากผู้ตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก และการตอบสนองของ

ผู้ นําตอ่เร่ืองดงักลา่ว 

หมายเหต ุ4.  ผลลพัธ์ด้านกฎระเบียบข้อบงัคบั ความปลอดภยั การรับรององค์กร และการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย [7.6ก(4)] ควรจะเน้นข้อกําหนดท่ีได้ระบไุว้ในหวัข้อ 1.2 ข ส่วนผลลพัธ์ท่ี

เก่ียวข้องกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบตัิงาน ควรจะรายงานใน

หวัข้อ 7.4ก(3) 

หมายเหต ุ5.  ผลลพัธ์ด้านการบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีขององค์กร [7.6ก(5)] ควรจะเน้นการสนบัสนนุ

ตอ่ชมุชนท่ีสําคญัตามท่ีได้ระบไุว้ในหวัข้อ 1.2 ค 

 

คาํอธิบายเพิ่มเตมิเกี่ยวกับหมวดและหวัข้อ 
 
โครงร่างองค์กร 
 โครงร่างขององค์กร แสดงให้เห็นภาพรวมขององค์กร โครงร่างองค์กรบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อม

ด้านการปฏิบตัิการขององค์กร ความสมัพนัธ์ท่ีสําคญัขององค์กร สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนัและความ

ท้าทายเชิงกลยทุธ์ รวมทัง้แนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ โรงร่างองค์กรแสดงบริบทเพื่อให้เข้าใจ

องค์กรในการพิจารณารายงานวิธีการและผลการดําเนินงาน ผู้ตรวจประเมินจะใช้โครงร่างองค์กรเพื่อสร้าง

ความเข้าใจวา่อะไรท่ีองค์กรเห็นวา่มีความสําคญั รวทัง้เพื่อชีนํ้าและจดัลําดบัความสําคญัของสารสนเทศที่

องค์กรนําเสนอในหวัข้อในหมวด 1-7 

 โครงร่างองค์กรจะทําให้องค์กรเข้าใจลึกซึง้เก่ียวกับปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งกําหนด

สภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน ปัจจัยเหล่านี ้ได้แก่ พนัธกิจ วิสยัทศัน์ ค่านิยม สภาพแวดล้อมในการ

แข่งขนัและความท้าทายเชิงกลยทุธ์ มีผลกระทบต่อแนวทางการตดัสินใจขององค์กร เช่น โครงร่างองค์กร

จะช่วยให้เข้าใจดีขึน้ในบริบทของการปฏิบตักิาร ความต้องการท่ีสําคญัเพื่อให้บรรลคุวามสําเร็จขององค์กร 

ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตและความยัง่ยืนขององค์กร และความจําเป็น โอกาสและข้อจํากดัท่ีส่งผลต่อ

ระบบการจดัการผลการดําเนินการขององค์กร 

 
1. ลักษณะองค์กร: อะไรคือคุณลักษณะที่สาํคัญขององค์กร 
จุดประสงค์ 
 หัวข้อนีก้ล่าวถึงคุณลกัษณะและความสัมพันธ์ท่ีสําคัญท่ีส่งผลต่อลักษณะสภาพแวดล้อมของ

องค์กร และยงักลา่วถึงระบบธรรมาภิบาลขององค์กร จดุประสงค์ของหวัข้อนี ้คือ การกําหนดบริบทสําหรับ

องค์กรและสําหรับการตอบข้อกําหนดของเกณฑ์ในหมวด 1-7 
ข้อสังเกต 
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• การใช้คําต่างๆ เช่น “จดุประสงค์” “วิสยัทศัน์” “พนัธกิจ” และ “คา่นิยม” มีความแตกตา่งกนัไป

ตามแต่ละองค์กร บางองค์กรอาจไม่ใช้คําเหลา่นีเ้ลยหรือใช้หลายคํา อย่างไรก็ตาม องค์กรควรมี

ความเข้าใจท่ีชดัเจนถึงสิ่งท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อองค์กร เหตผุลการการดํารงอยู่ขององค์กรนี ้

และจดุท่ีผู้ นําระดบัสงูต้องการให้องค์กรก้าวไปถึงในอนาคตความชดัเจนในเร่ืองนีจ้ะทําให้องค์กร

ตดัสนิใจเชิงกลยทุธ์ท่ีมีผลตอ่อนาคตขององค์กรและการนําการตดัสนิใจนัน้ไปปฏิบตั ิ

• สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีองค์กรปฏิบตัิสง่ผลให้มีข้อกําหนด และสง่ผลกระทบต่อ

วิธีการดําเนินงานขององค์กร ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสําคญัในการตดัสินใจในด้าน

การปฏิบตัิการและในเชิงกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิผล นอกจากนัน้ ยงัทําให้องค์กรบ่งบอกได้ว่าองค์กร

ได้ดําเนินการตามข้อกําหนดขัน้ตํ่าของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีมีผลบงัคบัใช้ตอ่องค์กร 

หรือดําเนินการได้ดีกวา่ข้อกําหนดขัน้ตํ่า ซึง่เป็นสิง่ท่ีองค์กรชัน้นําถือปฏิบตั ิ

• องค์กรชัน้นํามีระบบธรรมาภิบาลท่ีกําหนดไว้เป็นอย่างดี โดยมีความสมัพนัธ์ในแง่การรายงาน

ระหว่างกันอย่างชัดเจน ดังนัน้ จึงเป็นสิ่งสําคัญในการแจกแจงอย่างชัดเจนว่า หน้าท่ีท่ีต้อง

ดําเนินการโดยผู้ นําระดับสูง และโดยคณะกรรมการธรรมภิบาล คณะกรรมการที่ดูแลกํากับ

นโยบาย ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของคณะกรรมการมกัเป็นประเด็นพิจารณาท่ีสําคญั

ในโครงสร้างระบบธรรมาภิบาล 

• ในองค์กรท่ีต้องพึ่งพาผู้ส่งมอบเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการต่างๆท่ีสําคญัในการดําเนินการของ

องค์กรและเพื่อให้คงไว้และบรรลุความสําเร็จของผลการดําเนินการขององค์กรโดยรวม ความ

ต้องการด้านผู้ส่งมอบอาจรวมถึงการส่งมอบท่ีตรงเวลา หรือทนัเวลา ความยืดหยุ่น ความผนัแปร

ของบุคลากร ขีดความสามารถในการวิจัยและออกแบบ รวมทัง้การผลิตหรือบริการตามความ

ต้องการของลกูค้าแตล่ะราย 

 
2. ความท้าทายต่อองค์กร: อะไร คือ ความท้าทายที่สาํคัญขององค์กร 
จุดประสงค์ 
 หวัข้อนี ้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนัท่ีองค์กรดําเนินงานอยู่ และความท้าทายเชิงกล

ยทุธ์ท่ีสําคญัท่ีองค์กรเผชิญ และยงักล่าวถึงแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการและการเรียนรู้

ขององค์กร จดุประสงค์ของหวัข้อนี ้คือการทําความเข้าใจความท้าทายท่ีสําคญัขององค์กร และระบบ

ในการรักษาความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยืน 
ข้อสังเกต 

• ความรู้ในเร่ืองจดุแข็ง จดุเปราะบาง และโอกาสในการปรับปรุงและการเติบโตขององค์กร มีความ

จําเป็นอย่างยิ่งต่อความสําเร็จและความยั่งยืนขององค์กร ด้วยความรู้นี ้ทําให้องค์กรสามารถ

กําหนดโปรแกรมการจดัศกึษา หลกัสตูร การบริการ กระบวนการ สมรรถนะ และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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การดําเนินการ ซึง่เป็นลกัษณะสําคญัขององค์กร สิง่ท่ีทําให้องค์กรแตกตา่งจากคูแ่ขง่ และสิง่ท่ีช่วย

ให้องค์กรรักษาความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัท่ียัง่ยืน 

• ความเข้าใจว่าใครเป็นคู่แข่ง มีจํานวนก่ีราย และคุณลกัษณะท่ีสําคญัของคู่แข่ง เป็นสิ่งจําเป็น

อย่างยิ่งในการกําหนดว่าอะไรเป็นความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัขององค์กรในสว่นการศกึษาและ

ตลาด องค์กรชัน้นํามีความเข้าใจอย่างลกึซึง้ในสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนัในปัจจบุนั รวมถึง

ปัจจยัตา่งๆท่ีมีผลตอ่การดําเนินการประจําวนั และปัจจยัตา่งๆท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินการ

ในอนาคต 

• แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขนัอาจรวมถึงวารสารด้านการศึกษาและสิ่งตีพิมพ์อ่ืนๆ 

กิจกรรมการจัดระดบัเทียบเคียง รายงานประจําปีระดบัชาติ ภูมิภาค และท้องถ่ิน การสมัมนา

วิชาการ (conference) และสมาคมวิชาชีพตา่งๆ 

• การดําเนินงานขององค์กรในบรรยากาศที่ท้าทายและบางครัง้มีการแข่งขนั หมายความว่า องค์กร

กําลงัเผชิญกบัความท้าทายเชิงกลยทุธ์หลายประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการรักษาระดบั

ผลการดําเนินการและคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขนั เช่น การเป็นผู้ นําด้านการศึกษา การ

บริการท่ีมีความจําเพาะ หรืออตัราสว่นของนกัศกึษาตอ่คณาจารย์ท่ีเหมาะสม ความท้าทายเหลา่นี ้

อาจจะรวมถึงต้นทุนการดําเนินงาน การเพิ่มขึน้หรือลดลงของจํานวนผู้ เรียน/นักศึกษา การ

เปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์และการแข่งขนั การรักษาผู้ เรียน/นักศึกษา การนําเสนอโปรแกรม

การศกึษา หลกัสตูร และการบริการใหม่หรือเพ่ือทดแทน และข้อกําหนดจากรัฐบาล นอกจากนัน้ 

องค์กรอาจเผชิญกบัความท้าทายท่ีเก่ียวกบัการสรรหา วา่จ้างและรักษาผู้ปฏิบตังิานท่ีมีคณุภาพไว้ 

• ความท้าทายท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อองค์กร คือ การไม่ได้เตรียมการในเร่ืองการปรับเปลี่ยน

เทคโนโลยีอยา่งฉีกแนว ซึง่คกุคามตอ่ตําแหน่งในการแข่งขนัหรือตลาดขององค์กร ตวัอย่างในอดีต

ของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างเฉียบพลนัดงักล่าว ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมาแทน

เคร่ืองพิมพ์ดีด โทรศพัท์มือถือท่ีท้าทายโทรศพัท์บ้านและโทรศพัธ์สาธารณะ เคร่ืองโทรสารที่แย่ง

ธุรกิจจากบริการการส่งเอกสารข้ามคืน และจดหมายอิเลคทรอนิกส์ท่ีท้าทายวิธีการติดต่อทุก

ประเภท ปัจจุบนัองค์กรต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกอตุสาหกรรมอย่าง

สม่ําเสมอ เพ่ือค้นหาความท้าทายเหลา่นัน้ให้เร็วท่ีสดุเท่าทีจะเป็นไปได้ 

• ประเด็นหนึ่งในหลายๆประเด็นท่ีองค์กรเผชิญอยู่ในปัจจุบนั คือ การจัดการ การนํามาใช้ การ

ประเมิน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ขององค์กรท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง องค์กรชัน้นําได้

ประโยชน์จากสินทรัพย์ทางความรู้จากผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ผู้สง่มอบ 

พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ ซึ่งร่วมกันผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และการปรับปรุงผลการ

ดําเนินการขององค์กร ตวัอย่างของวิธีการท่ีใช้ในการและเปลี่ยนองค์ความรู้ ได้แก่ การจดัทําเป็น

เอกสาร การฝึกอบรมข้ามหน้าท่ีและการมอบหมายงานที่เก่ียวข้อง การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
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บทเรียนท่ีได้เรียนรู้ และการส้รางเครือข่ายขององค์ความรู้ รวมถึงวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์อ่ืนๆท่ี

ใช้ในการถ่ายทอดสารสนเทศ 

 
การนําองค์กร (หมวด 1) 

หมวดการนําองค์กร กล่าวถึงวิธีการท่ีผู้ นําระดับสูงชีนํ้า และทําให้องค์กรยั่งยืน การกําหนด

วิสยัทศัน์ ค่านิยม การคาดหวงัผลการดําเนินการขององค์กร โดยให้ความสําคญักบัวิธีการท่ีผู้ นําระดบัสงู

ส่ือสารกับผู้ปฏิบตัิงาน พัฒนาผู้ นําในอนาคต การวัดผลการดําเนินงานในระดับองค์กร และการสร้าง

บรรยากาศท่ีสง่เสริมให้เกิดพฤตกิรรมท่ีมีจริยธรรม และมีวิธีปฏิบตัท่ีิแสดงให้เห็นถึงความเป็นพลเมืองดี 

 
1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดบัสูง: ผู้นําระดบัสูงชีนํ้าองค์กรอย่างไร 
จุดประสงค์ 

หวัข้อนี ้ตรวจประเมินแง่มมุท่ีสําคญัของความรับผิดชอบของผู้ นําระดบัสงู และยงัตรวจประเมิน

วิธีการท่ีผู้ นําระดบัสงูกําหนดและสื่อสารวิสยัทศัน์ ค่านิยมขององค์กร และปฏิบตัิตามค่านิยมนัน้อย่างไร 

หวัข้อนีมุ้ง่เน้นการปฏิบตัิการของผู้ นําระดบัสงูในการสร้างและรักษาให้องค์กรมีผลการดําเนินการท่ีดีอย่าง

ยัง่ยืนด้วยการมุง่เน้นผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
ข้อสังเกต 

• จุดเน้นของหัวข้อนี ้คือ บทบาทสําคญัของผู้ นําระดับสูงในการกําหนดค่านิยมและทิศทางการ

ส่ือสาร การสร้างคณุคา่และการทําให้เกิดสมดลุของคณุคา่ระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ และ

การทําให้เกิดการมุ่งเน้นขององค์กรในการปฏิบตัิการต่างๆ ความสําเร็จขององค์กรต้องอาศยัการ

มุง่เน้นอนาคต และความมุง่มัน่ตอ่ทัง้การปรับปรุงนวตักรรมและความยัง่ยืนขององค์กรเป็นสําคญั 

ซึง่ต้องอาศยัการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการให้อํานาจในการตดัสินใจ ความคลอ่งตวั และการ

เรียนรู้ขององค์กร 

• ในองค์กรท่ีได้รับความเช่ือถือสูง ผู้ นําระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้ นําในอนาคตของ

องค์กร รวมทัง้การให้รางวลัและยกย่องชมเชยในการอุทิศตนของผู้ปฏิบตัิงาน รวมถึงการมีส่วน

ร่วมโดยตรงในการพฒันาผู้ นําในอนาคต การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง และมีส่วนร่วมในโอกาส

ต่างๆ ท่ีมีการยกย่องชมเชยผู้ ปฏิบัติงาน และในงานเลีย้งแสดงความยินดีของผู้ ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการพฒันาผู้ นําในอนาคต อาจรวมถึงการสอนและการแนะนําอย่างใกล้ชิด หรือการมีสว่น

ร่วมในหลกัสตูรการพฒันาผู้ นําองค์กร 

 
1.2 ธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมดแูลและ

ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม 
จุดประสงค์ 
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หวัข้อนี ้ตรวจประเมินแง่มมุท่ีสําคญัของระบบธรรมาภิบาลขององค์กร และยงัตรวจประเมินวิธีการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และทําให้มั่นใจว่าทุกคนในองค์กรได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ

จริยธรรม รวมทัง้การบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี การทํางานร่วมกับชุมชนท่ีสําคญัอย่างมีประสิทธิผลเพ่ือ

ขยายโอกาสในการให้บริการขององค์กร 
ข้อสังเกต 

• ข้อกําหนดเก่ียวกับธรรมาภิบาลขององค์กรนัน้  จะเน้นถึงความจําเป็นท่ีองค์กรจะต้องมี

คณะกรรมการหรือท่ีปรึกษาด้านธรรมาภิบาลท่ีสํานึกรับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจ และ

รับผิดชอบในผลท่ีเกิดขึน้ท่ีสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีสําคญั หน่วยงาน

ดงักล่าวควรมีอิสระในการทําหน้าท่ี ทบทวนและตรวจสอบองค์กร และยงัมีหน้าท่ีในการตรวจ

ตดิตามผลการดําเนินการขององค์กรและผู้ นําสงูสดุ 

• องค์ประกอบในการจัดการและปรับปรุงผลการดําเนินการ คือ การดําเนินการเชิงรุกในด้าน (1) 

ความจําป็นท่ีต้องมีพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม (2) การปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมายและ

กฎระเบียบข้อบงัคบั (3) ปัจจยัเสี่ยงตา่งๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่าองค์กรจะมีผลการดําเนินงานท่ีดี องค์กร

ต้องกําหนดตวัวัด หรือ ตวัชีว้ัดท่ีเหมาะสมที่ผู้ นําระดบัสูงใช้ในการติดตามการทบทวนผลการ

ดําเนินการขององค์กร องค์กรควรมีความไวต่อประเด็นท่ีสาธารณชนเป็นกังวล ไม่ว่าเร่ืองนัน้จะ

ระบไุว้ในกฎหมายและกฎข้อบงัคบัปัจจบุนัหรือไม่ก็ตาม องค์กรท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีจะมองหาโอกาส

ในการปฏิบตัิให้เหนือกว่าข้อกําหนดและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในพฤติกรรมท่ีปฏิบตัิตามกฎหมาย

และมีจริยธรรม 

• สถาบนัการศกึษา ควรเตรียมประเดน็ท่ีสาธารณะกงัวล อาจรวมถึงต้นทนุของหลกัสตูร การจดัการ

ศกึษาและการบริการอย่างทนักาล และการเข้าถึงหลกัสตูร การจดัการศกึษาและการบริการอย่าง

เท่าเทียมกนั รวมทัง้ทศันะคตติอ่องค์กรในการดแูลรักษาทรัพยากรของสาธารณะ 

• หวัข้อนีก้ล่าวถึงการใช้กระบวนการท่ีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึง่อาจรวมถึง

การใช้กรีนเทคโนโลยี การจัดเก็บวัสดุอันตราย การอนุรักษ์พลังงาน และการนําวัสดุท่ีใช้แล้ว

กลบัมาใช้ใหม ่ตามความเหมาะสม 

• ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความหมายมากกว่า การมุ่งเน้นทําตามระเบียบข้อบังคับเท่านัน้ 

องค์กรทกุขนาดมีโอกาสบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี ซึง่อาจครอบคลมุถึงการส่งเสริมและสนบัสนุน

คณาจารย์และบคุลากรในการบริการชมุชน 

• ตวัอย่างของการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมถึง ความร่วมมือกบัธุรกิจและองค์กรชุมชนอ่ืนๆ ในการ

เพิ่มโอกาสทางการศกึษาตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษา รวมถึง ความพยายามขององค์กร ผู้ นําระดบัสงู และ

คณาจารย์และบุคลากร ในการจะเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการปรับปรุงการบริการชุมชน 

สภาพแวดล้อม สมาคมด้านการกีฬา และสมาคมวิชาชีพต่างๆ ความเก่ียวข้องกับชุมชนอาจ
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รวมถึงผู้ เรียน/นกัศกึษา โดยการท่ีให้โอกาสพวกเขาในการพฒันาค่านิยมและทกัษะทัง้ด้านสงัคม

และการเป็นพลเมืองดี 

 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวด 2) 

หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กล่าวถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบตัิการ การ

ถ่ายทอดเพื่อนําแผนไปปฏิบตัิ วิธีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอท่ีทําให้มัน่ใจได้ว่าแผนปฏิบตัิการจะ

บรรลผุลสําเร็จ วิธีการท่ีองค์กรปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป และวิธีการวดัความสําเร็จ

และรักษาความยั่งยืน หมวดนีเ้น้นว่าความยั่งยืนขององค์กร ในระยะยาวและสภาพแวดล้อมด้านการ

แขง่ขนัเป็นประเดน็เชิงกลยทุธ์ท่ีสําคญั ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีจําเป็นในการวางแผนโดยรวมขององค์กร 

 ในขณะที่หลายองค์กรมีความชํานาญในการวางแผนกลยุทธ์มากขึน้เร่ือยๆ แต่ความท้าทายท่ี

สําคญัยงัคงเป็นเร่ืองการนําแผนไปปฏิบตัิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ท่ีตลาดผลกัดนัให้องค์กรมี

ความคล่องตวัและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีได้คาดคิด เช่น เทคโนโลยีท่ีฉีกแนวซึ่งสามารถสร้างความ

ป่ันป่วนให้แก่ตลาดท่ีแม้จะเตบิโตอยา่งรวดเร็วแตส่ามารถคาดการณ์ได้ หวัข้อนีแ้สดงให้เห็นอยา่งชดัเจนถึง

ความจําเป็นในการมุง่เน้นทัง้การพฒันาแผน และขีดความสามารถในการปฏิบตัติามแผนขององค์กร 

เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ เน้นแง่มมุท่ีสําคญั 3 ประการของความเป็น

เลศิขององค์กร แง่มมุเหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีสําคญัในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

• การศกึษาท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ เป็นมมุมองเชิงกลยทุธ์ของการศกึษา การมุ่งเน้นอยู่ท่ีตวัผลกัดนัท่ีมี

ผลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นักศึกษา การรักษาผู้ เรียน/นักศึกษา ความพึงพอใจของผู้ เรียน/

นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  การเจาะตลาดใหม่หรือการเพิ่มสว่นแบง่การตลาด ซึง่เป็นปัจจยั

ท่ีสําคญัในความสําเร็จด้านการศกึษาและความยัง่ยืนขององค์กร การศกึษาท่ีมุง่เน้นการเรียนรู้เน้น

ท่ีความจําเป็นท่ีแท้จริงของผู้ เรียน/นกัศกึษา รวมถึงสิ่งต่างๆท่ีได้จากความต้องการของตลาดและ

ความรับผิดชอบตอ่การบําเพ็นตนเป็นพลเมืองดี 

• การปรับปรุงผลการดําเนินการและนวตักรรมส่งผลทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ต่อการเพิ่มผลิต

ภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน การสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการ 

รวมถึงความรวดเร็ว การตอบสนอง และความยืดหยุ่น ซึ่งแสดงถึงการลงทุนเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งของความพร้อมในการตอบสนองขององค์กร 

• ในสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั องค์กรจําเป็นต้องคํานึงถึงการเรียนรู้ของ

องค์กรและของแต่ละบคุคลในเชิงกลยทุธ์ เกณฑ์เน้นว่าต้องปลกูฝังการปรับปรุงและการเรียนรู้ไว้

ในกระบวนการทํางาน บทบาทพิเศษของการวางแผนเชิงกลยทุธ์ คือ การทําให้กระบวนการทํางาน

แงะความคิดริเร่ิมในการเรียนรู้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกบัทิศทางเชิงกลยทุธ์ขององค์กร เพ่ือ

ทําให้มั่นใจว่าการปรับปรุงและการเรียนรู้ได้เตรียมองค์กรให้พร้อมสําหรับการจัดลําดับ

ความสําคญัขององค์กรและนําสิง่ท่ีจดัลําดบัความสําคญัไว้ไปปฏิบตัอิยา่งจริงจงั 



 

เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2550 

67

หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นการตรวจประเมนิองค์กรในวธีิการต่างๆ ดงันี ้

• การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปกรณ์ท่ีสําคัญ รวมทัง้ความสามารถในการปฏิบัต ิ         

ตามกลยทุธ์ 

• การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทําให้มั่นใจว่ามีผู้ ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะเพียงพอ        

การเช่ือมโยงระหว่างความต้องการระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งอาจกําหนดรายจ่ายลงทุน การ

พฒันาหรือจดัหาเทคโนโลยี การพฒันาผู้สง่มอบ และผู้ ร่วมทนุใหมห่รือคูค่วามร่วมมือ 

• การทําให้มัน่ใจว่าการถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิมีประสิทธิผล นัน่คือ มีกลไกในการสื่อสารความ

ต้องการและบรรลคุวามสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั ทัง้ 3 ระดบั ได้แก่ 

(1) ระดบัองค์กรและระดบัผู้ นําระดบัสงู 
(2) ระดบัของระบบงานและกระบวนการปฏิบตังิาน 

(3) ระดบัหน่วยงานและระดบัภาระงานรายบคุคล 

 ข้อกําหนดของหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์กระตุ้นให้คิดและปฏิบตัิในเชิงกลยุทธ์ เพ่ือพฒันา

พืน้ฐานท่ีจะนําไปสู่ความโดดเด่นของตําแหน่งในการแข่งขนัในตลาด ข้อกําหนดนี้ไม่ได้หมายความว่า

จะตอ้งมีแผน ระบบการวางแผน ภาควิชา/หน่วยงาน หรือวงจรการวางแผนเฉพาะ รวมทัง้ไมไ่ด้หมายความ

ว่ามีการวางแผนปรับปรุงไว้ลว่งหน้า ระบบการปรับปรุงท่ีมีประสิทธิผลเกิดจากการผสมผสานการปรับปรุง

ในหลายรูปแบบและระดบัของความร่วมมือ ซึ่งต้องมีการชีนํ้าเชิงกลยทุธ์ท่ีชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือ

การปรับปรุงมีหลากหลายทางเลือก รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงหรือนวตักรรมขนานใหญ่ การจดัสรรทรัพยากร

ท่ีจํากัด ข้อกําหนดในหมวดนีเ้น้นท่ีพืน้ฐานของการมุ่งเน้นอนาคตสําหรับการตดัสินใจและการจดัลําดบั

ความสําคญั 

 
2.1 การจัดทาํกลยุทธ์: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทาํกลยุทธ์ 
จุดประสงค์ 
 หวัข้อนีต้รวจประเมินวิธีการท่ีองค์กรใช้ในการกําหนดความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ 

จดัทํากลยทุธ์ และวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ ท่ีตอบสนองความท้าทายและเพิ่มความได้เปรียบ เพ่ือทําให้ผล

การดําเนินการโดยรวมทัง้ขององค์กรและผู้ เรียน/นกัศกึษา และความสําเร็จของพวกเขาเหลา่นัน้ในอนาคต

ดียิ่งขึน้ 
ข้อสังเกต 

• หวัข้อนีกํ้าหนดให้มีสารสนเทศพืน้ฐานของกระบวนการวางแผน รวมทัง้ให้มีสารสนเทศที่เก่ียวกบั

สิ่งท่ีมีอิทธิพล ความเสี่ยง ความท้าทาย และข้อกําหนดท่ีสําคญั อ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อโอกาสและ

ทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยการมองการณ์ไกลตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้จาก

มมุมองขององค์กรและอตุสาหกรรมหรือตลาด แนวทางนีมุ้่งหวงัให้มีบริบทท่ีครบถ้วนและเป็นจริง
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สําหรับการจดัทํากลยทุธ์ท่ีมุ่งเน้น ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อเป็นแนวทางในการ

ตดัสนิใจ การจดัสรรทรัพยากร และการจดัการโดยรวม 

• หัวข้อนีมุ้่งหวงัให้ครอบคลุมทุกประเภทของสถาบนัการศึกษา สถานการณ์ด้านตลาด ประเด็น

เชิงกลยุทธ์ แนวทางการวางแผน และแผนงาน ข้อกําหนดนีกํ้าหนดอย่างชัดเจนให้มีพืน้ฐานท่ี

มุ่งเน้นอนาคตเพื่อการปฏิบตัิการ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีฝ่ายวางแผน วงจรการวางแผนที่

เฉพาะเจาะจงหรือวิธีการมองอนาคตด้วยวิธีท่ีกําหนด แม้ว่าองค์กรกําลงัเสาะหาทางสร้างโอกาส

ของโปรแกรมหรือโครงสร้างใหม่ๆ ก็ยงัจําเป็นต้องกําหนดและทดสอบ วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดและ

ชีนํ้าการปฏิบตักิารและผลการดําเนินการท่ีสําคญัอยา่งยิ่ง 

• หวัข้อนีเ้น้นในเร่ืองการเป็นผู้ นําในการแข่งขนั ซึง่ปกติขึน้อยู่กบัประสิทธิผลของการปฏิบตัิการ การ

เป็นผู้ นําในการแขง่ขนันัน้จําเป็นต้องมีภาพของอนาคต ซึง่ไมเ่พียงแคต่ลาดหรือสว่นตลาดท่ีองค์กร

แข่งขนัเท่านัน้ แต่ต้องรวมถึงวิธีการทีอ่งค์กรแข่งขนัด้วย วิธีการท่ีองค์กรแข่งขนัมีหลายทางเลือก

และองค์กรต้องมีความเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองและของคู่แข่งรวมทัง้ความเช่ียวชาญ

พิเศษขององค์กร ถึงแม้ว่าไม่มีการกําหนดกรอบเวลาอย่างชดัเจน แต่จดุเน้นของหวัข้อนี ้คือ การ

เป็นผู้ นําในการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยืน 

• การคาดการณ์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนัในอนาคตและสภาพแวดล้อมของการร่วมมือเป็น

สว่นท่ีมีความสําคญัมากขึน้เร่ือยๆ ในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การคาดการณ์ดงักลา่วช่วยให้ค้นพบ

และลดอปุสรรคในการแข่งขนั ช่วยลดเวลาในการตอบโต้ และช่วยในการหาโอกาสต่างๆ องค์กร

อาจใช้รูปแบบต่างๆ ของแบบจําลองสถานการณ์จําลอง หรือเทคนิคและวิธีพิจารณาอ่ืนๆ เพ่ือ

คาดการณ์สภาพแวดล้อมด้านการแขง่ขนัและความร่วมมือ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความจําเป็นของผู้ เรียน/

นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายนอก (ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดด้าน

การศกึษา เทคโนโลยีการจดัศกึษา หรือการเปลี่ยนแปลงของประชากร) และปัจจยัภายใน (ได้แก่ 

ขีดความสามารถและความต้องการของคณาจารย์/บุคลากร) องค์กรอาจจะต้องมีการใช้รูปแบบ 

แบบจําลอง หรือวิธีการและแนวการตดัสินใจต่างๆ เพ่ือนํามาใช้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการแข่งขนั

และความร่วมมือ 
 
2.2 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัต:ิ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนําไปปฏิบัต ิ
จุดประสงค์ 
 หัวข้อนีต้รวจประเมินวิธีการท่ีองค์กรใช้ในการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัต ิ      

การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านัน้ รวมทัง้วิธีการท่ีองค์กรตรวจประเมินความก้าวหน้าเทียบกับ

แผนปฏิบตักิาร เพ่ือทําให้มัน่ใจวา่มีการถ่ายทอดกลยทุธ์เพ่ือนําไปปฏิบตัใิห้บรรลเุป้าประสงค์ 
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ข้อสังเกต 

• หวัข้อนีถ้ามถึงวิธีการท่ีองค์กรจดัทําแผนปฏิบตักิารและถ่ายทอดแผนเพื่อนําไปปฏิบตัิ ความสําเร็จ

ของแผนปฏิบตักิารขึน้อยูก่บัการจดัสรรทรัพยากรและการบง่ชีถ้ึงข้อกําหนดด้านการดําเนินการ ตวั

วดั และตวัชีว้ดั สําหรับประเดน็ตา่งๆ ตวัอย่างเช่น แผนการพฒันาคณาจารย์/บคุลากร และการใช้

เทคโนโลยีการศึกษา สิ่งท่ีสําคญั คือ วิธีการท่ีองค์กรทําให้เกิดความสอดคล้องไปในทางเดียวกนั

และความคงเส้นคงวา ตวัอย่างเช่น การกําหนดระบบงาน กระบวนการทํางานและตวัวดัท่ีสําคญั 

ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัและความคงเส้นคงวาจะเป็นพืน้ฐานสําหรับการกําหนด

และการสื่อสารลําดบัความสําคญัของกิจกรรมการปรับปรุงท่ีดําเนินอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน

ประจําวนัของทกุหน่วยงาน นอกจากนี ้ตวัวดัผลการดําเนินการยงัมีความสําคญัยิ่งในการติดตาม

ผลการดําเนินการ 

• องค์กรอาจให้การวิเคราะห์ได้หลายรูปแบบ เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ทรัพยากรทางด้านการเงินท่ีเพียงพอ

เพ่ือทําให้แผนปฏิบตัิการบรรลผุลสําเร็จตามท่ีต้องการ ชนิดของการวิเคราะห์ท่ีเฉพาะจะมีความ

แตกต่างกนัในแต่ละสถาบนัการศึกษา การวิเคราะห์เหล่านีค้วรจะช่วยให้องค์กรสามารถทําการ

ประเมินการความสําเร็จของผลการดําเนินการและความเสี่ยงท่ีจะอาจจะเกิดขึน้ได้ท่ีเก่ียวข้องกบั

แผนปฏิบตักิารท่ีจดัทําขึน้ 

• แผนปฏิบตัิการควรรวมถึงแผนด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัและ

สนบัสนนุกลยทุธ์โดยรวมขององค์กร 

• ตวัอยา่งองค์ประกอบของแผนด้านทรัพยากรบคุคล ได้แก่ 

-  โปรแกรมการจดัการศึกษาและการฝึกอบรม รวมถึงวิธีการต่างๆท่ีเพิ่มทกัษะสําหรับการ

ปฏิบตัิการด้านการประเมิน และการเพิ่มความรู้ของสไตล์การเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศึกษา รวมถึง

การพัฒนาการเตรียมการสําหรับผู้ นําในอนาคตและโปรแกรมการศึกษาต่อความสําคัญของ

เทคโนโลยีใหมต่อ่ความสําเร็จในอนาคตของู้ปฏิบตังิานและองค์กร 

-  การริเร่ิมในการสง่เสริมให้มีความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานมากขึน้ เช่น ความ

ร่วมมือของสหภาพ 

- การสร้างหรือการออกแบบใหมข่องการพฒันาและแผนเรียนรู้รายบคุคล 

- โครงการต่างๆท่ีสง่เสริมการให้มีการแบ่งปันความรู้และการปฏิสมัพนัธ์ข้ามหน้าท่ีการทํางานทัว่

ทัง้องค์กร 

- การสร้างโอกาสผา่นทางการออกแบบกระบวนการใหมสํ่าหรับผู้ปฏิบตังิาน เพ่ือการเรียนรู้และใช้

ทกัษะท่ีมากกวา่งานท่ีได้รับมอบหมายในปัจจบุนั 

- การสร้างความร่วมมือกบัชมุชนอตุสาหกรรมและการสนบัสนนุการพฒันาผู้ปฏิบตังิาน 

- การนําเสนอการเรียนรู้แบบทางไกล หรือแนวทางการเรียนรู้โดยใช้พืน้ฐานทางเทคโนโลยี 
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- การนําเสนอการริเร่ิมด้านการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

• การคาดการณ์และการเปรียบเทียบในหัวข้อนีมุ้่งหวงัให้ปรับปรุงความสามารถในการทําความ

เข้าใจและติดตามปัจจัยท่ีเก่ียวกับผลการดําเนินการเชิงแข่งขันท่ีมีพลวัต ผลการดําเนินการท่ี

คาดการณ์ไว้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นผลจากนวตักรรมด้านการสง่มอบการจดัการศกึษา 

การเพิ่มหรือยกเลิกโปรแกรม การนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ นวตักรรมด้านโปรแกรมหรือการบริการ 

หรือความน่าเช่ือถือของแผนกลยุทธ์อ่ืนๆ กระบวนการติดตามดงักล่าว องค์กรจะมีความพร้อม

มากขึน้ในการนําเร่ืองอตัราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบของคู่แข่งหรือองค์กร

เทียบเคียง และเทียบกบัเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ท่ีท้าทายอย่างยิ่งขององค์กรมาประกอบการ

พิจารณา กระบวนการตดิตามนีเ้ป็นเคร่ืองมือการจดัการท่ีสําคญัในการวินิจฉยั 

 
การมุ่งเน้นผู้เรียน/นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด (หมวด 3) 

หมวดการมุง่เน้นผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและตลาด กลา่วถึง วิธีการท่ีองค์กรใช้ในการ

ทําความเข้าใจเสียงของลกูค้าและตลาด (ตวัอย่างเช่น ข้อมลูนําเข้าจากผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสียขององค์กร) และตลาดขององค์กร โดยมีจุดมุ่งเน้นในการตอบสนองต่อข้อกําหนด ความต้องการ 

และความคาดหวงัของผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การทําให้เกิดความประทับใจ และการ

สร้างความภกัดี หมวดนีเ้น้นว่าความสมัพนัธ์เป็นส่วนสําคญัส่วนหนึ่งของกลยทุธ์โดยรวม ถึงแม้ว่าความ

จําเป็นตา่งๆของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจะต้องได้รับการแปลงเป็นการบริการด้านการศกึษาตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษา 

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเองก็มีความต้องการท่ีองค์กรต้องให้การตอบสนองด้วย บอ่ยครัง้ท่ีความท้าทายท่ีสําคญั

อาจจะต้องสร้างให้เกิดความสมดลุความต้องการและความคาดหวงัของผู้ เรียน/นกัศึกษาและผู้ มีส่วนได้

สว่นเสีย ผลลพัธ์ด้านความพงึพอใจและความไมพ่งึพอใจขององค์กร ท่ีให้ข้อมลูท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งตอ่

ความเข้าใจด้านผู้ เรียน/นักศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด ในหลายกรณี ผลลัพธ์และแนวโน้ม

ดงักล่าวให้สารสนเทศที่มีความหมายมากที่สุด ทัง้มุมมองของผู้ เรียน/นักศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมถึงการนําไปปฏิบัติและพฤติกรรมของบุคคลเหล่านัน้ด้วย (ตัวอย่างเช่น การคงสภาพของผู้ เรียน/

นกัศกึษา และการกลา่วถึงในทางท่ีดี) รวมทัง้วิธีการท่ีมมุมองและพฤติกรรมท่ีอาจสง่ผลตอ่ความยัง่ยืนของ

องค์กรในชมุชนการศกึษา 

 
3.1 ความรู้เก่ียวกับผู้เรียน/นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
หาและใช้ความรู้เก่ียวกับผู้เรียน/นักศกึษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด 
จุดประสงค์ 

หัวข้อนีต้รวจประเมินกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าท่ีองค์กรใช้ในการได้รับรู้เก่ียวกับความ

จําเป็น และความปรารถนาของผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีส่วนได้สว่นเสียและตลาดในปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือ

นําเสนอหลกัสตูร การจดัการศกึษา และการบริการท่ีเหมาะสม ทําความเข้าใจความต้องการ ความจําเป็น
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และความคาดหวังใหม่ๆ ของผู้ เรียน/นักศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด และติดตามให้ทันความ

เปลี่ยนแปลงของตลาดและวิธีการสง่มอบการบริการด้านการศกึษา 
ข้อสังเกต 

• การคงไว้ซึง่การรับรู้ความต้องการและความคาดหวงัของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย 

มีความสําคญัอยา่งยิ่งตอ่การปรับปรุงการบริการด้านการศกึษา และสนบัสนนุแผนงานท่ีเก่ียวข้อง 

ความต้องการของผู้ เรียน/นักศึกษา ท่ีเน้นในหัวข้อนี ้ควรเป็นสารสนเทศที่ได้มาจากทัง้ผู้ เรียน/

นกัศึกษา รวมถึงจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย (เช่น ผู้ปกครอง ผู้ จ้างงาน และสถาบนัการศึกษา

อ่ืนๆ) ตามความเหมาะสม ความต้องการของผู้ เรียน/นักศึกษาควรจะแปรความหมายโดย

ความรู้สึกแบบองค์รวม รวมถึง ความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ การแก้ไขปัญหา ทกัษะด้านการ

เรียนรู้  ทักษะระหว่างบุคคล การพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะด้านความคิดท่ีมี

ความสําคญัอยา่งยิ่ง การแก้ปัญหาความขดัแย้ง และการเป็นพลเมืองดี  

• ความรู้เก่ียวกบัสว่นของผู้ เรียน/นกัศกึษา กลุม่ผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย และสว่นตลาดช่วยทําให้องค์กร

สามารถวางกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการรับฟังและการเรียนรู้ รวมทัง้การนําเสนอหลักสูตร การ

จดัการศกึษา และการบริการเข้าสูต่ลาด และทําให้มัน่ใจในความยัง่ยืนขององค์กร 

• การบ่งชีค้วามต้องการและความคาดหวงัในอนาคตของผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ควรจะมีการคํานึงถึงสิ่งต่างๆต่อไปนี  ้ได้แก่ ข้อมูลและแนวโน้มประชากร ความต้องการท่ี

เปลี่ยนแปลงไปของผู้จบการศกึษาในสถานที่ปฏิบตัิงาน และสถาบนัการศกึษาอ่ืน และทางเลือก

ด้านการจดัการศกึษาสําหรับนกัศกึษาท่ีต้องการเลือกเข้าเรียน ความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงของผู้

จบการศกึษาควรจะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการท่ีกําหนดโดยผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือนํามาใช้

เป็นแนวทางในการติดตามผู้ ท่ีจบการศึกษาขององค์กร ความต้องการเหล่านีอ้าจจะรวมถึง

มาตรฐานด้านการรับรองคณุวุฒิ ข้อกําหนดใบรับรองวิชาชีพ มกัษะในสถานท่ีทํางาน เช่น การ

ทํางานเป็นทีม และความต้องการของการรับเข้าศกึษา   

• ได้มีการนํามาใช้ซึง่วิธีการตา่งๆของกลยทุธ์การรับฟังเสยีงของลกูค้า การเลือกใช้ขึน้กบัชนิดและ

ขนาดขององค์กรและปัจจยัอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น 

o การติดตามประชากร ด้านสงัคม ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านการแข่งขนั และ

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความต้องการ ความคาดหวงั ความนิยม และทางเลือกของผู้ เรียน/

นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

o การหาความเข้าใจในรายละเอียดของความคาดหวังและความต้องการของผู้ เรียน/

นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ เรียน/นักศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาดและ

บคุคลเหลา่นัน้ต้องการเปลี่ยนแปลงอยา่งไร 
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o การใช้กลุ่มการสมัภาษณ์แบบเจาะจง (focus group) ร่วมกบั ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย 

o การใช้ข้อมูลเหตุการณ์ท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้อร้องเรียน เพ่ือทําให้เกิดความเข้าใจปัจจัยท่ี

สําคญัด้านการจดัการศกึษาและการบริการ จากมมุมองของผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีส่วนได้

สว่นเสีย คณาจารย์ และบคุลากร 

o การสมัภาษณ์ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เพ่ือการบง่ชีถ้ึงเหตผุลของการตก

ออกหรือการท่ีเลือกเข้าศกึษาในสถาบนัอ่ืนๆ 

 
3.2 ความสัมพันธ์กับผู้เรียน/นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความพึงพอใจของผู้เรียน/
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน/
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความพึงพอใจและความภักดีของผู้เรียน/นักศึกษา 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

จุดประสงค์ 
 หวัข้อนีต้รวจประเมินกระบวนการที่องค์กรใช้ในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้

มีสว่นได้สว่นเสีย และประเมินความพงึพอใจและความไมพ่งึพอใจของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่น

เสีย เพ่ือให้ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นักศึกษา และความสามารถขององค์กรในการส่งมอบการ

บริการ ความพงึพอใจตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย การสร้างโอกาสใหม่ และเสริมสร้างการ

ปฏิสมัพนัธ์และการกลา่วถึงในทางท่ีดี 
ข้อสังเกต 

หวัข้อนีเ้น้นวิธีการท่ีองค์กรได้สารสนเทศจากผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีสามารถ

นําไปใช้ดําเนินการ ต่อได้ สารสนเทศท่ีนําไปใช้ดําเนินการต่อได้สามารถนําไปเช่ือมโยงกบัโปรแกรม การ

บริการ และกระบวนการที่สําคญั รวมทัง้ใช้ในการประเมินความสมัพนัธ์คุณค่า ต้นทุน และรายได้ เพ่ือ

กําหนดเป้าประสงค์ในการปรับปรุงและจดัลําดบัความสําคญัในการเปลี่ยนแปลง 

o การรวบรวม การวิเคราะห์ และการหาต้นเหตขุองข้อร้องเรียน ควรนําไปสู่การกําจดัสาเหตตุ่าง ๆ 

ของข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล และนําไปสู่การจัดลําดับความสําคัญของการปรับปรุง

กระบวนการที่ส่งผลกระทบตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา การรวบรวม การวิเคราะห์ และการ

บง่ชีถ้ึงต้นเหตปัุญหาของข้อร้องเรียน ควรจะนําไปสูก่ารกําจดัสาเหตขุองการเกิดข้อร้องเรียนอย่าง

มีประสทิธิผล และใช้ในการจดัลําดบัความสําคญั สําหรับการปรับปรุงองค์กรโดยรวม ผลลพัธ์ท่ีจะ

ได้รับผลสําเร็จนัน้จําเป็นต้องมีการถ่ายทอดสารสนเทศเพื่อนําไปปฏิบัติทั่วทัง้องค์กรอย่างมี

ประสทิธิผล 

o ในการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แง่มมุท่ีสําคญัแง่มมุหนึ่ง คือ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มเหล่านีข้ององค์กรกบัคู่แข่ง
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หรือสถาบนัการศกึษาท่ีคล้ายคลงึกนั สารสนเทศเหลา่นีอ้าจได้มาจากการศกึษาเชิงเปรียบเทียบท่ี

ทําโดยองค์กรเองหรือโดยหน่วยงานอิสระ วัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบนีคื้อการสร้าง

สารสนเทศที่สามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงการส่งมอบการจดัการศกึษา และการบริการผู้ เรียน/

นกัศกึษา และเพื่อการสร้างบรรยากาศโดยรวมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษาทกุคน 

 
การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้ (หมวด 4) 
 หมวดการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ เป็นหมวดหลกัของเกณฑ์ในด้าน สารสนเทศท่ี

สําคญัทัง้หมดเก่ียวกบัการวดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมทัง้การจดัการความรู้

ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของ

องค์กร 

 อธิบายง่าย ๆ หมวด 4 ถือเป็น “สมอง” ท่ีทําให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัของการ

ปฏิบตักิารกบัวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ขององค์กร คณุภาพและความพร้อมใช้งานถือเป็นหวัใจสําคญัในการ

ใช้ข้อมลูและสารสนเทศ 

 ยิ่งกว่านัน้ เน่ืองจากสารสนเทศ การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้อาจเป็นแหลง่เบือ้งต้นในการ

ทําให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขนัและการเพิ่มผลิตภาพ ดงันัน้ หมวดนีจ้ึงครอบคลมุการพิจารณาเชิงกล

ยทุธ์ในเร่ืองดงักลา่วด้วย 

 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาํเนินการขององค์กร: องค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการวัด การวิเคราะห์ และนําไปปรับปรุงผลการดาํเนินการขององค์กร 
จุดประสงค์ 
 หวัข้อนีต้รวจประเมินวิธีการท่ีองค์กรใช้ในการเลือก จดัการ และใช้ข้อมลูและสารสนเทศสําหรับ

การวดัผลการดําเนินการ การวิเคราะห์ และการทบทวนเพื่อสนบัสนุนการวางแผนและการปรับปรุงการ

ดําเนินการขององค์กร 

 หวัข้อนีเ้ป็นศนูย์กลางของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศ ในการวดัผลการดําเนินการ

และระบบการจดัการท่ีมีการบรูณาการ ซึง่อาศยัข้อมลูและสารสนเทศด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ 

 จุดประสงค์ของการวัด การวิเคราะห์ การทบทวน และการปรับปรุง คือ เพ่ือชีนํ้าการจัดการ

กระบวนการขององค์กรให้บรรลุผลลัพธ์ขององค์กรและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญ รวมทัง้การ

คาดการณ์และตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วหรือไมไ่ด้คาดคดิภายในหรือภายนอกองค์กร 
ข้อสังเกต 

• ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัและการบรูณาการเป็นหลกัการท่ีสําคญัในการนําระบบ

การวดัผลการดําเนินการไปปฏิบตัใิห้สําเร็จ ในการวดัผลการดําเนินการต้องพิจารณาทัง้ขอบเขต

และประสทิธิผลของการใช้งานเพื่อให้ตรงกบัความจําเป็นในการตรวจประเมินผลการดําเนินการ 
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ความสอดคล้องไปในทางเดียวกนัและการบรูณาการ ครอบคลมุถึงวิธีการทําให้ตวัวดัสอดคล้อง

ไปในแนวทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร และวิธีการบรูณาการเพื่อให้ได้ข้อมลูและสารสนเทศจากทัว่

ทัง้องค์กร ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการครอบคลุมถึงวิธีการ

ถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติในเร่ืองข้อกําหนดการวัดผลการดําเนินการโดยผู้ นําระดับสูง เพ่ือ

ติดตามผลการดําเนินการในระดบักลุ่มงานและกระบวนการในตวัวดัท่ีสําคญัตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้

วา่มีความสําคญัตอ่องค์กรโดยรวมหรือกําหนดไว้สําหรับการปรับปรุง 

• การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเป็นสิ่งสําคญัต่อทุกองค์กร เหตผุลหลกัในการใช้

ข้อมลูและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มีดงันี ้

(1) องค์กรจําเป็นต้องทราบระดบัเม่ือเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่และวิธีปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ 

(2) สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศที่ได้จากการจัดระเบียบเทียบเคียง มัก

ผลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอยา่งก้าวกระโดด 

(3) การเปรียบเทียบสารสนเทศด้านผลการดําเนินการมักนําไปสู่ความเข้าใจใน
กระบวนการและผลการดําเนินการของกระบวนการที่ดีขึน้ สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ

อาจสนับสนุนการวิเคราะห์และการตดัสินใจ เก่ียวข้องกับสมรรถนะหลกั การเป็น

คูค่วามร่วมมือ และการวา่จ้างให้ภายนอกดําเนินการแทน 

• การเลือกและการใช้ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศอยา่งมีประสทิธิผลองค์กรต้อง 

(1) ประเมินความจําเป็นและลาํดบัความสําคญั 

(2) กําหนดเกณฑ์ในการเสาะหาแหล่งเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม ทัง้จากภายในและ

ภายนอกชมุชนการศกึษาและตลาด 

(3) ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อกําหนดเป้าประสงค์ท่ีท้าทาย และเพื่อส่งเสริมการ

ปรับปรุงแบบก้าวกระโดดในเร่ืองท่ีสําคญัอยา่งยิ่งตอ่กลยทุธ์เชิงแขง่ขนัขององค์กร 

• การทบทวนระดบัองค์กรในหวัข้อนี ้มีจุดประสงค์ให้ครอบคลมุผลการดําเนินการในทุกเร่ือง  

ทัง้การทบทวนว่าการดําเนินการในปัจจบุนัและการมุ่งไปในอนาคตดีเพียงใด ด้วยคาดหวงัว่า

ผลการทบทวนจะให้วิธีการท่ีเช่ือถือได้ เพ่ือชีนํ้าทัง้การปรับปรุงและโอกาสเพื่อนวัตกรรม       

ซึ่งเช่ือมโยงกับวตัถุประสงค์ สมรรถนะหลกั ปัจจัยแห่งความสําเร็จ และตวัวดัท่ีสําคญัของ

องค์กร ดงันัน้ องค์ประกอบท่ีสําคญัของการทบทวนระดบัองค์กร คือ การแปลงผลการทบทวน

ไปเป็นนโยบายในเชิงปฏิบตัิท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอสําหรับการถ่ายทอดเพื่อนําไป

ปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร และถ่ายทอดไปยงัผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้สง่มอบ คู่ความ

ร่วมมือ และพนัธมิตรท่ีสําคญั 
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• การวิเคราะห์ท่ีองค์กรดําเนินการเพื่อให้เข้าใจผลการดําเนินการ และการปฏิบตัิการท่ีจําเป็น

อาจแตกตา่งกนัอยา่งมาก ขึน้อยูก่บัประเภท ขนาด สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนัขององค์กร 

และปัจจยัอ่ืน ๆ ตวัอยา่งของการวิเคราะห์ ได้แก่ 

-การหาความสมัพนัธ์ระหว่างการปรับปรุงคณุภาพของหลกัสตูร การจดัการศึกษา และการ

บริการกับตวัชีว้ดัท่ีสําคญัด้านผู้ เรียน/นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจ

ของผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การรักษาผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียไว้ และสว่นแบง่ตลาด 

-แนวโน้มตวัชีว้ดัของความผกูพนัของผู้ เรียน/นกัศึกษา ได้แก่ การขาดเรียน การตกออก และ

การใช้การบริการและสิง่อํานวยความสะดวกในการบริการการศกึษา 

-แนวโน้มของผลลพัธ์ด้านการประเมินผู้ เรียน/นกัศึกษา ทัง้ท่ีเป็นการประเมินความก้าวหน้า

และการประเมินผลรวม จําแนกตามสว่นของนกัศกึษา ตามความเหมาะสม 

-ความสมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ของผู้ เรียน/นกัศกึษากบัผลลพัธ์และผลลพัธ์หลงัการเข้า

ศกึษา ตวัอยา่งเช่น ในสถาบนัการศกึษาอ่ืนหรือถานท่ีทํางาน 

-แนวโน้มระดบักิจกรรมต้นทนุในการปฏิบตักิารขององค์กร 

-ความสมัพนัธ์ระหว่างการนํามาใช้ซึ่งเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

และผลการดําเนินการของผู้ เรียน/นกัศกึษา 

-ความสมัพนัธ์ระหวา่งประชากรผู้ เรียน/นกัศกึษาและผลลพัธ์ 

-ร้อยละของผู้ เรียน/นกัศึกษาท่ีได้รับการรับรองวิทยะ ประกาศนียบตัรด้านอุตสาหกรรมหรือ

สาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 

-การมีสว่นร่วม และการได้รับการเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูรท่ีสงูขึน้ 

-ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุกบัรายได้ท่ีเกิดจากปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้

มีสว่นได้สว่นเสียและการแก้ไขปัญหาอยา่งมีประสทิธิผล 

-ผลประโยชน์ด้านการเงินท่ีได้จากการปรับปรุงความปลอดภยัของผู้ปฏิบตัิงาน การขาดงาน 

และการลาออก 

-ผลประโยชน์ และต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษา การฝึกอบรม รวมถึงโอกาสในการ

เรียนรู้ผา่นทางอิเลคทรอนิกส์สําหรับผู้ปฏิบตังิาน 

-ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้และการสร้างนวตักรรม 

-ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการระบุและตอบสนองความต้องการด้านขีด

ความสามารถและศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน กบัการรักษาให้พนกังานอยู่กบัองค์กร การจงูใจ 

และผลติภาพ 

-ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุกบังบประมาณที่เกิดจากปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบับคุลากรและการ

แก้ไขปัญหาอยา่งมีประสทิธิผล 
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-ตวัวดัเดี่ยวหรือตวัวดัร่วมของผลิตภาพและคุณภาพเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของ

คูแ่ขง่ 

-ความสมัพนัธ์ระหว่างการออกแบบระบบงาน (เช่น การแบง่กลุม่ผู้ เรียน/นกัศกึษา การจดัสรร

ผู้ปฏิบตังิาน การจดัการทีมงาน และการรวบรวม) และผลการดําเนินการด้านผู้ เรียน/นกัศกึษา 

-การจดัสรรทรัพยากรสําหรับแผนงานปรับปรุงตา่งๆ โดยพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ต้นทนุกบัประโยชน์  

-ความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นทนุกบัรายได้ของหลกัสตูร การจดัการศกึษา การบริการ และการเข้า

สู่ตลาดใหม่ รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านการจดัการศึกษาและการปฏิบตัิการ 

และผลกระทบตอ่สิง่ตา่งๆเหลา่นีต้อ่ความยัง่ยืนขององค์กร 

• ข้อเท็จจริงและข้อมลูท่ีอยู่เร่ือยๆ จะไม่เป็นพืน้ฐานท่ีมีประสิทธิผลในการจดัลําดบัความสําคญัของ

องค์กร ดงันัน้ หวัข้อนีจ้ึงเน้นว่าต้องมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัอย่างใกล้ชิดระหว่าง

การวิเคราะห์กับการทบทวนผลการดําเนินการขององค์กร และระหว่างการวิเคราะห์กับการ

วางแผนขององค์กร ซึง่จะทําให้มัน่ใจว่าการวิเคราะห์นัน้สมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ และทําให้มัน่ใจ

วา่การตดัสนิใจนัน้อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูและสารสนเทศที่สมัพนัธ์กนั 

• การปฏิบัติการขึน้อยู่กับความเข้าใจในความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกระบวนการ ต่างๆ และ

ระหว่างกระบวนการกับผลลพัธ์หรือผลสมัฤทธิ การปฏิบตัิการหรือผลลพัธ์ของกระบวนการอาจ

ส่งผลถึงทรัพยากรต่างๆ ดังนัน้ องค์กรจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีพืน้ฐานการวิเคราะห์ท่ีมี

ประสิทธิผลเพื่อการตดัสินใจเพราะทรัพยากรท่ีใช้ในปรับปรุงมีจํากดั และความเป็นเหตเุป็นผลกนั

มกัไมมี่ความชดัเจน 

 
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
จัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ขององค์กร 
จุดประสงค์ 
 หวัข้อนีต้รวจประเมินวิธีการท่ีองค์กรทําให้มัน่ใจว่ามีข้อมลู สารสนเทศ ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ท่ี

จําเป็น ท่ีมีคุณภาพและความพร้อมใช้งานสําหรับผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ พันธมิตรและ

ผู้ เรียน/นกัศกึษา นอกจากนีย้งัตรวจประเมินวิธีการท่ีองค์กรใช้ในการสร้างและจดัการสินทรัพย์ทางความรู้ 

เพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และกระตุ้นให้เกิดนวตักรรมขององค์กร 
ข้อสังเกต 

• การจัดการสารสนเทศอาจจําเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างจริงจัง เน่ืองจากแหล่งข้อมูลและ

สารสนเทศเพิ่มมากขึน้อยา่งมากมาย การเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองของใช้สารสนเทศทางอิเลก็ทรอนิกส์

ในการปฏิบัติการขององค์กรมากขึน้ เช่น เป็นเครือข่ายความรู้ขององค์กร การใช้อินเทอร์เน็ต 

รวมทัง้การสื่อสารระหวา่งองค์กรกบัผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียขององค์กร เป็นเร่ืองท่ี
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ท้าทายความสามารถขององค์กรในการทําให้มัน่ใจว่าสารสนเทศมีความเช่ือถือได้ และพร้อมใช้

งานในรูปแบบท่ีใช้งานง่าย 

• ข้อมลูและสารสนเทศเป็นสิ่งสําคญัอย่างยิ่งต่อเครือข่ายด้านการจดัการศึกษาขององค์กร รวมถึง

คูค่วามร่วมมือ การบริการสงัคม และชมุชน การตอบคําถามในหวัข้อนี ้องค์กรควรคํานึงถึงการใช้

ข้อมูลและสารสนเทศ และควรตระหนกัถึงความจําเป็นในการทวนสอบการใช้งานได้ของข้อมูล

อย่างรวดเร็วและการประกันความเช่ือถือได้ของข้อมลู อนัเน่ืองมาจากมีการถ่ายโอนข้อมูลทาง

อิเลก็ทรอนิกส์เพิ่มมากขึน้ 

• องค์กรควรวางแผนอย่างระมัดระวังในการจัดให้มีโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าเป็นภยั

พิบตัท่ีิเกิดจากธรรมชาตหิรือมนษุย์ แผนเหลา่นีค้วรคํานงึถึงความจําเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หมด

ขององค์กร รวมทัง้ผู้ เรียน/นกัศึกษา/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และพนัธมิตร 

นอกจากนี ้แผนเหล่านีค้วรประสานกบัแผนโดยรวมขององค์กร เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้อย่าง

ตอ่เน่ือง (หมวด 6.1) 

• การมุ่งเน้นในด้านการจัดการความรู้ขององค์กร เกิดจากความรู้ท่ีว่าผู้ ปฏิบัติงานจําเป็นต้อง

ปฏิบตัิงาน รวมทัง้ปรับปรุงกระบวนการ หลกัสตูร การจดัการศกึษา และการบริการ รวมถึงการทํา

ให้ทนักบัความต้องการและทิศทางของการบริการด้านการศกึษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการ

พฒันาการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเพิ่มคณุค่าให้แก่ผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสีย และองค์กร 

 
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัตงิาน (หมวด 5) 

หมวดการมุ่งเน้นผู้ปฏิบตัิงาน เน้นวิธีปฏิบตัิท่ีสําคญัด้านผู้ปฏิบตัิงาน ซึง่มุ่งท่ีจะสร้างและรักษาให้

องค์กรมีผลการดําเนินการท่ีดีอยู่เสมอ รวมทัง้การทําให้ผู้ ปฏิบัติงานมีความผูกพันกับองค์กรเพ่ือให้

ผู้ปฏิบตัิงานและองค์กรสามารถปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลงและประสบความสําเร็จ ในหมวดนี ้ครอบคลมุ

การสร้างความผูกพัน การพัฒนา และ การจัดการผู้ ปฏิบัติงานในลักษณะท่ีบูรณาการกัน เช่น ความ

สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการขององค์กร การมุ่งเน้น

ผู้ปฏิบตัิงานครอบคลมุความจําเป็นด้านขีดความสามารถและศกัยถาพของผู้ปฏิบตัิงานและบรรยากาศที่

สนบัสนนุการทํางานของผู้ปฏิบตัิงาน เพ่ือให้การจดัการทรัพยากรบคุคลสอดคล้องไปแนวทางเดียวกนักบั

กลยทุธ์โดยรวม เกณฑ์นีจ้ึงได้รวมการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลไว้เป็นส่วนหนึ่งในหมวดการวางแผน 

เชิงกลยทุธ์ด้วย 
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5.1 ความผูกพันของผู้ปฏิบัตงิาน: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทาํให้ผ้ปฏิบัตงิานมีความผูกพัน
เพื่อความสาํเร็จของทัง้ผู้ปฏิบัตงิานและขององค์กร 
จุดประสงค์ 

หวัข้อนีต้รวจประเมินระบบขององค์กรในเร่ืองการสร้างความผกูพนั การพฒันา และการประเมิน

ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความสามารถและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบตัิงานทัง้หมดปฏิบตัิงานให้

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ วตัถปุระสงค์ของระบบเหลา่นีคื้อเพ่ือสนบัสนนุผลการ

ดําเนินการท่ีดี เพ่ือดําเนินการเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัขององค์กร และเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลแุผนปฏิบตัิ

การและความยัง่ยืนขององค์กร 
ข้อสังเกต 

• การทํางานท่ีให้ผลการดําเนินการท่ีดี เห็นได้จากความยืดหยุ่น นวตักรรม การแบ่งปันความรู้และ

ทักษะ การสื่อสารและการถ่ายทอดสารสนเทศที่ดี ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ

วตัถปุระสงค์ขององค์กร การมุ่งเน้นผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย และการตอบสนองที่

รวดเร็วตอ่ความต้องการด้านการศกึษาและข้อกําหนดของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หวัข้อนีมุ้่งเน้นท่ี

ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีความสามารถในการทําให้บรรลผุลการดําเนินการท่ีดี 

• ผลจากการศกึษาจํานวนมากรายงานว่าการท่ีผู้ปฏิบตัิงานมีความผกูพนักบัองค์กรมากจะมีผลใน

เชิงบวกอย่างมีนยัสําคญัต่อผลดําเนินการขององค์กร การวินิจฉยัชีใ้ห้เห็นว่าลกัษณะท่ีแสดงว่ามี

ความผูกพนักับองค์กรคือการทํางานท่ีมีความสําคญั มีทิศทางขององค์กร รับผิดชอบต่อผลการ

ดําเนินการ สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย 

ไว้วางใจกนั และมีความร่วมมือ ในสถาบนัการศกึษาหลายแห่ง ผู้ปฏิบตัิงานและอาสาสมคัรได้รับ

แรงจูงใจและทําให้รู้สึกว่ามีความสําคญัจากงานของพวกเขาเพราะงานนัน้สอดคล้องกบัค่านิยม

ของตนเอง 

• องค์กรควรทําความเข้าใจและให้ความสําคญักบัปัจจยัท่ีทําให้ลดแรงจงูใจ การสํารวจความคดิเห็น

ของผู้ปฏิบตัิงาน หรือการสมัภาษณ์ผู้ปฏิบตัิงานท่ีลาออกจะช่วยให้องค์กรเข้าใจปัจจยัเหล่านีไ้ด้ดี

ยิ่งขึน้ 

• ระบบการบริหารค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชยควรเหมาะสมกับระบบงาน เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิผล การให้ค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชยอาจเช่ือมโยงกบัทกัษะของผู้ปฏิบตัิงานท่ี

เห็นได้ชดัเจนและกบัการประเมินจากเพื่อนร่วมงาน 

• แนวทางการบริหารค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชยอาจรวมถึงการให้รางวัลแก่ทีมงานหรือ

หน่วยงานที่มีผลการดําเนินการดีเย่ียม และมีการนําเสนอผลงานและเข้าร่วมในการประชุมและ

การสมัมนาของสาขาวิชาชีพ คา่ตอบแทนและการยกย่องชมเชยอาจจะมีความเช่ือมโยงกบัตวัวดั

ความพึงพอใจและความภกัดีของผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การบรรลวุตัถปุระสงค์

เชิงกลยทุธ์ขององค์กร หรือวตัถปุระสงค์อ่ืนท่ีสําคญัขององค์กร 



 

เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2550 

79

• ถึงแม้ว่าความพงึพอใจกบัรายได้และความพงึพอใจกบัการเลื่อนตําแหน่งจะเป็นสิ่งสําคญั แตส่อง

ปัจจัยนีไ้ม่เพียงพอในการทําให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบตัิงานจะมีความพึงพอใจ แรงจูงใจ และผลการ

ดําเนินการท่ีดี ตัวอย่างของปัจจัยอ่ืนท่ีควรพิจารณา เช่น การแก้ไขปัญหาและคําร้องของ

ผู้ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล การพัฒนาและโอกาสก้าวหน้าในการงานของผู้ ปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมในการทํางานและการสนบัสนนุของฝ่ายบริหาร ความปลอดภยัและการรักษาความ

ปลอดภยัของสถานที่ทํางาน ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล ความร่วมมือ 

และการทํางานเป็นทีม รวมทัง้ความมัน่คงในงาน รวมถึงการเห็นค่าของความต้องการที่แตกต่าง

กันของกลุ่มผู้ปฏิบตัิงานท่ีหลากหลาย ตลอดจนการสนับสนุนขององค์กรในการตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

• นอกจากตวัวดัโดยตรงของความพึงพอใจและความผาสกุของผู้ปฏิบตัิงาน จากผลสํารวจท่ีเป็น

ทางการหรือไม่เป็นทางการแล้ว ยงัมีตวัชีว้ดัอ่ืนๆ เช่น การขาดงาน การลาออก การร้องทกุข์ และ

การนดัหยดุงาน 

• ความต้องการในการศึกษาและการฝึกอบรมอาจมีความแตกต่างกนัมาก ขึน้อยู่กับลกัษณะของ

งาน ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบตัิงาน และระดบัการพฒันาขององค์กรและผู้ปฏิบตัิงาน ความ

ต้องการนีอ้าจครอบคลมุถึงการความรู้เก่ียวกบัวิธีการประเมินผล สไตล์การเรียนรู้ และวิธีการท่ีมี

ประสิทธิผลเพื่อการทํางานกบัผู้ เรียน/นกัศกึษาท่ีมีความแตกต่างด้านวฒันธรรม ท่ีมีข้อจํากดัด้าน

การใช้ภาษา สิ่งเหล่านีอ้าจจะรวมถึง การเพิ่มทกัษะการแบ่งปันความรู้ การสื่อสาร การวิเคราะห์

และใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีใหม่ การวิเคราะห์กระบวนการ และการประเมินและเข้าใจการ

พฒันาพฤติกรรมและคณุลกัษณะของผู้ เรียน/นกัศกึษา รวมถึง การฝึกอบรมอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อ

ประสทิธิผลและความปลอดภยัของผู้ปฏิบตังิาน 

• การให้การศกึษาและฝึกอบรมอาจจะทําได้ทัง้ภายในหรือภายนอกองค์กร หรือ โดยการสอนงาน

ในขณะปฏิบตัิงาน การเรียนในห้องเรียน การเรียนด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ หรือการเรียนทางไกล 

และวิธีการอ่ืนๆ การฝึกอบรมอาจทําได้โดยการมอบหมายงานที่จะทําให้เกิดการพฒันา สิ่งเหลา่นี ้

รวมถึงการพฒันาตนเอง เช่น sabbatical leave, การฝึกงาน (internship) การนําเสนอผลงานซึง่

อาจจะทําได้ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือส่งเสริมโอกาสด้านวิชาชีพและการจ้างงานของ

ผู้ปฏิบตังิานขององค์กร 

• ในการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรและผู้ นํา ตวัวดัอาจมุ่งท่ี

ผลกระทบต่อผลการดําเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน หน่วยงาน และองค์กร รวมทัง้ผลกระทบต่อผล

การดําเนินการด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศึกษา ผลการดําเนินการรายบุคคล หน่วยงาน และ

องค์กร รวมถึงต้นทนุทางเลือกในการสง่มอบ 

• ระบบการจดัการความรู้ขององค์กร ควรจะมีกระบวนการในการแบง่ปันความรู้ด้วย 
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• ประโยชน์ของการฝึกอบรมควรมีกลไกการแบ่งปันความรู้ของผู้ปฏิบตัิงานและองค์กร เพ่ือทําให้

มัน่ใจว่าจะรักษาการทํางานท่ีให้ผลการดําเนินการท่ีดีได้ตลอดช่วงการส่งผ่านงาน แต่ละองค์กร

ควรกําหนดว่าความรู้ใดสําคญัอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติการ และหลงัจากนัน้ ควรมีกระบวนการ

แบ่งปันสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศที่เป็นความรู้ส่วนบุคคลท่ีอยู่กบั

ผู้ปฏิบตังิาน (implicit knowledge) 

• เพ่ือช่วยให้พนกังานตระหนกัถึงศกัยภาพอย่างเต็มท่ีของตนเอง หลายองค์กรให้แผนการพฒันา

รายบุคคลท่ีจัดทําร่วมกันแต่ละคน โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ด้านการงานและการเรียนรู้ของ

บคุคลนัน้ด้วย 

 
5.2 สภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มี
ประสิทธิผลและสนับสนุนผู้ปฏิบัตงิาน 
จุดประสงค์ 
 หัวข้อนีต้รวจประเมินสภาพแวดล้อมของผู้ ปฏิบัติงานขององค์กร ความต้องการด้านขีด

ความสามารถและศักยภาพของบุคลากร วิธีตอบสนองความต้องการเหล่านัน้เพื่อให้งานขององค์กร

บรรลผุล รวมทัง้ตรวจประเมินวิธีการท่ีทําให้มัน่ใจว่าบรรยากาศในการทํางานท่ีปลอดภยัและท่ีสนบัสนุน

งาน วตัถปุระสงค์คือเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีประสิทธิผลต่อการบรรลผุลสําเร็จของงานและสนบัสนุน

ผู้ปฏิบตังิานขององค์กร 
ข้อสังเกต 

• สถาบนัการศกึษาสว่นใหญ่ ไมว่า่ขนาดใด มีโอกาสมากมายในการสนบัสนนุผู้ปฏิบตัิงาน ตวัอย่าง

ของการให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรม และโอกาสอื่นๆ ได้แก่ การให้คําปรึกษาทัง้ใน

เร่ืองส่วนตวัและการงาน การพฒันาความก้าวหน้าในการงานและการช่วยให้มีโอกาสได้รับงาน

ใหม่ กิจกรรมสนัทนาการหรืองานประเพณีการยกย่องชมเชย ทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ การให้การศกึษานอกเหนือจากงานในหน้าท่ี การดแูลบตุรในชัว่โมงทํางาน การอนญุาต

ให้ลาหยดุกรณีพิเศษเพื่อรับผิดชอบครอบครัวและเพื่อบริการชมุชน ชัว่โมงการทํางานแบบยืดหยุ่น

และโปรแกรมผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุรวมถึงการขยายเวลาครอบคลมุในการรักษาพยาบาล

และวิธีท่ีพนกังานสามารถใช้บริการอยา่งตอ่เน่ือง 

• ทุกองค์กร ไม่ว่าขนาดใด จําเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขัน้ตํ่าเก่ียวกับความปลอดภัยในน

สถานท่ีทํางาน อย่างไรก็ตาม องค์กรท่ีมีผลการดําเนินการท่ีดียงัมีกระบวนการที่ทําให้มัน่ใจว่า

ความปลอดภยัในสถานท่ีทํางานสูงกว่ามาตรฐานขัน้ตํ่าท่ีกําหนดไว้ ซึงรวมถึงการออกแบบบก

กระบวนการในเชิงรุกเพื่อทําให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานมีความปลอดภัย โดยใช้

ข้อมลูจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องในงานโดยตรง 
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การจัดการกระบวนการ (หมวด6) 
 หมวดการจดัการกระบวนการ เป็นหมวดหลกัของเกณฑ์ในด้านระบบงานและกระบวนการทํางาน

ท่ีสําคญั ข้อกําหนดท่ีเป็นแกนกลางของหมวดนีคื้อการบ่งชีแ้ละจดัการสมรรถนะหลกัเพื่อให้การจดัการ

กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การออกแบบที่ประสิทธิผล การมุ่งเน้นท่ีการรียนรู้

ของผู้ เรียน/นกัศกึษา การมุ่งเน้นเชิงการป้องกนั ความเช่ือมโยงกบัผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ผู้สง่มอบ คูค่วามร่วมมือ และพนัธมิตร และมุง่เน้นการสร้างคณุคา่แก่ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีสําคญั รวมทัง้ผลการ

ดําเนินการด้านการปฏิบตักิาร รอบเวลา การเตรียมพร้อมตอ่ภาวะฉกุเฉิน และการประเมินผล การปรับปรุง

อยา่งตอ่เน่ือง และการเรียนรู้ขององค์กร 

 ความคล่องตวั การลดต้นทุน และการลดรอบเวลา มีความสําคญัมากขึน้เร่ือย ๆ ต่อการจดัการ

กระบวนการและการออกแบบโครงสร้างองค์กรในทุกแง่มุม อธิบายง่ายๆ “ความคล่องตวั” หมายถึง 

ความสามารถในการปรับตวัอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิผลต่อความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ความคล่องตวั อาจหมายถึงการเปลี่ยนจากหลกัสตูร การจดัการศึกษาและการบริการหนึ่งไปอีกอนัหนึ่ง

อย่างรวดเร็ว การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือความสามารถในการ

ให้บริการ ท่ีหลากหลายตามความต้องการของลกูค้าเฉพาะราย ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักลยทุธ์ขององค์กรและตลาด 

ความคล่องตวัยังมีผลต่อการตดัสินใจว่าจ้างภายนอกให้ดําเนินการแทนการทําข้อตกลงกับผู้ส่งมอบท่ี

สําคญั และการทําข้อตกลงด้านความร่วมมือในรูปแบบ แปลกใหม่ ความยืดหยุ่น อาจจําเป็นต้องอาศยักล

ยทุธ์พิเศษ เช่น การออกแบหลกัสตูรท่ีความเฉพาะ หรือรูปแบบการจดัการสอนรายวิชา การใช้สิงอํานวย

ความสะดวก และทรัพยากรด้านการปฏิบตังิานร่วมกนั หรือการฝึกอบรมเฉพาะด้าน การลดต้นทนุและรอบ

เวลาจงึมกัเก่ียวข้องกบักระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีมีความคลอ่งตวั ดงันัน้ จงึมีความจําเป็นอยา่งยิ่งใน

การใช้ประโยชน์ จากตวัวดัท่ีสําคญั เพ่ือตดิตามทกุแง่มมุของการจดัการกระบวนการโดยรวม 

 
6.1 การออกแบบระบบงาน: องค์กรออกแบบระบบงานอย่างไร 
จุดประสงค์ 
 หวัข้อนีต้รวจประเมินสมรรถนะหลกัขององค์กร ระบบงาน และการออกแบบกระบวนการทํางาน

เพ่ือการสร้างคณุคา่ให้ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เตรียมตอ่ภาวะฉกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้

บรรลคุวามสําเร็จและความยัง่ยืนขององค์กร 
ข้อสังเกต 

• หัวข้อนีกํ้าหนดให้มีสารสนเทศเก่ียวกับกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ สารสนเทศดังกล่าว

ประกอบด้วยคําอธิบายเก่ียวกับกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ และข้อกําหนดเฉพาะของ

กระบวนการเหล่านัน้ ข้อกําหนดเหล่านีอ้าจรวมความต้องการด้านความคล่องตวั (ความรวดเร็ว

และความยืดหยุน่) เพ่ือปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลง 
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• แนวทางการออกแบบขององค์กรอาจมีความแตกต่างกันมากตามลักษณะของหลักสูตร การ

จัดการศึกษา และการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการถูกดดัแปลง หรือท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงครัง้

ใหญ่หรือเพียงเล็กน้อยของกระบวนการ องค์กรควรคํานึงถึงข้อกําหนดท่ีสําคญัของหลกัสตูร การ

จดัการศึกษา และการบริการ โดยปัจจยัท่ีอาจต้องนํามาพิจารณาในการออกแบบ ครอบคลมุถึง

พันธกิจขององค์กร ตลาด และส่วนของผู้ เรียน/นักศึกษา ศักนยภาพของผู้ ปฏิบัติงาน ความ

แตกต่างด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา ความสามารถด้านการวดั ความแปรปรวนของความ

คาดหวงัในความต้องการด้านหลกัสตูร การจดัการศกึษา และการบริการของผู้ เรียน/นกัศกึษา ขีด

ความสามารถของผู้ ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ สิ่งเหล่านีอ้าจจะรวมถึงการทําแผนท่ีของ

กระบวนการส่งมอบการจดัการศึกษา และการปรับเปล่ียนกระบวนการใหม่ (redesign หรือ 

reengineering) ของกระบวนการเหล่านัน้เพื่อทําให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ เช่นเดียวกบัการ

ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

• กระบวนการทํางานท่ีสําคัญขององค์กร รวมถึงกระบวนการสนับสนุนต่างๆ ท่ีสนับสนุนการ

ปฏิบตัิงานประจําวนั และการส่งมอบการหลกัสตูร การจดัการศึกษา และการบริการ ข้อกําหนด

ของกระบวนการสนับสนุนมกัจะขึน้ตรงอย่างมีนัยสําคญัต่อข้อกําหนดภายในขององค์กร และ

จะต้องมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี และการบูรณาการเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลท่ีเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินการ กระบวนการสนบัสนนุอาจจะรวมถึง กระบวนการด้าน

การเงิน การบริการด้านทรัพยากรบคุคล การประชาสมัพนัธ์ และการบริการด้านการบริหารอ่ืนๆ  

• สําหรับหลายๆ องค์กรต้องมีการนําความต้องการของผู้สง่มอบ คูค่วามร่วมมือ และพนัธมิตรเข้ามา

ออกแบบในระบบงานด้วย กระบวนการที่เก่ียวข้องกบั ผู้สง่มอบควรรับรองจดุประสงค์ 2 ประการ 

ได้แก่ การช่วยปรับปรุงผลการดําเนินการของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ และ ในการปฏิบตัิการ

บางอย่างของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออาจจะส่งผลต่อการปรับปรุงระบบงานขององค์กร การ

จดัการห่วงโซ่อปุทาน อาจรวมถึงกระบวนการเลือกผู้ส่งมอบ เพ่ือลดจํานวนผู้ส่งมอบโดยรวมและ

เพิ่มจํานวนผู้สง่มอบท่ีพงึประสงค์ รวมถึงการทําข้อตกลงด้านความร่วมมือ 

• การได้รับความสําเร็จด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศึกษา ต้องการการกําหนดระดบัของผลการ

ดําเนินการ ท่ีสามารถชีนํ้าการตดัสนิใจในการออกแบบและสง่มอบโปรแกรมการจดัการศกึษา การ

เตรียมการสําหรับความแตกต่างเฉพาะรายของผู้ เรียน/นกัศึกษา ต้องการความเข้าใจของความ

แตกตา่งและกลยทุธ์ท่ีสมัพนัธ์กนัเพื่อการใช้ประโยชน์จากจดุแข็งและแก้ไขสิง่กีดขวางในด้านสไตล์

และอตัราของการเรียนรู้ 

• ปัจจยัทีเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การเน้นลําดบัและความเชื่อมโยงของ

หลกัสูตร การจัดการศึกษา และการบริการ ท่ีมีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆใน

กระบวนการจดัการศกึษา  
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• หวัข้อนีกํ้าหนดให้มีสารสนเทศเก่ียวกบัการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ รวมถึง การใช้ e-technology 

สําหรับการพฒันาหลกัสูตร การจัดการเรียนการสอนรายวิชา และวิธีการประเมิน การแบ่งปัน

สารสนเทศกบัผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และพนัธมิตร และการสื่อสารกบัผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย 

• เพ่ือทําให้มัน่ใจวา่สามารถดําเนินงานได้อยา่งตอ่เน่ืองในภาวะฉกุเฉิน องค์กรควรคํานงึถึงทกุแง่มมุ

ทางด้านปฏิบตัิการขององค์กรท่ีจําเป็นในการส่งมอบหลกัสตูร การจดัการศึกษา และการบริการ

ให้แก่ผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการวางแผน องค์กรต้องคํานึงทุกกระบวนการ

ทํางานท่ีสําคญัขององค์กร โดยการชีนํ้าจากพนัธกิจ ความต้องการและความคาดหวงัของผู้ เรียน/

นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพยายามที่จะทําให้เกิดความต่อเน่ืองของการดําเนินการ

ควรมีการประสานงานกนัเป็นอยา่งดีกบัการทําให้มัน่ใจวา่องค์กรมีข้อมลูและสารสนเทศที่พร้อมใช้

งาน 

 
6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน: องค์กรมีวิธีการจัดการและปรับปรุง
กระบวนการทาํงานที่สาํคัญขององค์กรอย่างไร 
จุดประสงค์ 
 หวัข้อนีต้รวจประเมินการนํากระบวนการทํางานไปปฏิบตัิ จดัการ และปรับปรุง เพ่ือสร้างคณุค่า

ให้แก่ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและให้องค์กรบรรลผุลสําเร็จและยัง่ยืน 
ข้อสังเกต 

• หวัข้อนีก้ลา่วถึงการวดัภายในกระบวนการ และการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่น

เสีย และผู้ส่งมอบ ในการวดัภายในกระบวนการและการปฏิสมัพนัธ์ องค์กรต้องมีการกําหนดจุด

วิกฤติในกระบวนการเพื่อวัด สังเกตการณ์ หรือปฏิสัมพันธ์ ซึ่งควรมีอยู่ในช่วงแรกท่ีสุดของ

กระบวนการเท่าท่ีเป็นไปได้ เพ่ือลดปัญหาและค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้จากการเบี่ยงเบนไปจากผล

การดําเนินการท่ีคาดหวงัไว้ให้น้อยท่ีสดุ เพ่ือบรรลผุลการดําเนินการท่ีคาดหวงัไว้ องค์กรมกัต้อง

กําหนดระดบัหรือ มาตรฐานของผลการดําเนินการภายในกระบวนการ ให้เป็นแนวทางในการ

ตดัสินใจ เม่ือมีความเบี่ยงเบนเกิดขึน้ ต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับให้ผลการดําเนินการของ

กระบวนการเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีได้ออกแบบไว้ วิธีการแก้ไขปัญหานีค้วรพิจารณาทัง้ด้าน

เทคนิคและผู้ปฏบตัิงาน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัลกัษณะของกระบวนการ วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม 

จงึควรเน้นท่ีการเปลี่ยนแปลงท่ีต้นเหตขุองความเบี่ยงเบน (รากเหง้าของปัญหา) การแก้ไขปัญหาท่ี

ต้นเหตจุะลดโอกาสของความแปรปรวนในลกัษณะเดิมท่ีอาจเกิดขึน้ซํา้หรือท่ีจดุอ่ืนขององค์กรให้

น้อยท่ีสดุ ในกรณีท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์กบัลกูค้ามาเก่ียวข้อง การประเมินว่าผลการดําเนินการของ

กระบวนการดีเพียงใดจะต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียด้วย ในการนี ้ทําให้องค์กรสามารถเตรียมการสําหรับเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิด ทัง้เหตกุารณ์ท่ี
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เฉพาะเจาะจงหรือทัว่ไป ซึง่ขึน้อยูก่บัสารสนเทศที่รวบรวมได้จาก ลกูค้า เหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิดเป็น

สิ่งท่ีมกัเกิดกบัการให้บริการทางวิชาชีพและการให้บริการส่วนบคุคล ในบางองค์กรรอบเวลาของ

กระบวนการที่สําคญัอาจนานเป็นปี หรือมากกวา่ซึง่อาจเป็นความท้าทายตอ่การวดัความก้าวหน้า

ระหวา่งวนัตอ่วนัและตอ่การหาโอกาสในการลดรอบเวลา 

• หวัข้อนีกํ้าหนดให้มีสารสนเทศเก่ียวกบัวิธีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อบรรลผุลการดําเนินการท่ีดี

ขึน้ ผลการดําเนินการท่ีดีขึน้มิได้หมายถึงคณุภาพท่ีดีขึน้ในมมุมองของผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียเท่านัน้ แตย่งัหมายถึงผลการดําเนินการด้านการเงินและด้านการปฏิบตัิการท่ีดีขึน้

จากมุมมองของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนด้วย  เช่น  ผลิตภาพ  แนวทางต่าง  ในการปรับปรุง

กระบวนการที่ใช้กนัโดยทัว่ไป รวมถึง 

(1) การแบ่งปันกลยุทธ์ท่ีประสบความสําเร็จทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการเรียนรู้
และนวตักรรม 

(2) การทําการวิเคราะห์กระบวนการและการวิจัย (เช่น การจัดทําผงักระบวนการ การ

ทดลองเพื่อหาจดุเหมาะสมที่สดุของกระบวนการ การป้องกนัความผิดพลาด) 

(3) การทําการวิจยัและพฒันาในด้านเทคนิคและการจดัการศกึษา 

(4) การจดัระดบัเทียบเคียง 
(5) การใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นทางเลือกอ่ืน 

(6) การใช้สารสนเทศจากลกูค้าของกระบวนการตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

 แนวทางการปรับปรุงอาจต้องใช้ข้อมูลด้านการเงิน  เพ่ือประเมินทางเลือกและจัดลําดับ

ความสําคญัแนวทางดงักล่าวเปิดโอกาสให้มีทางเลือกมากมาย รวมถึงการออกแบบกระบวนการใหม่

ทัง้หมดด้วย (“Re-engineering”) 

 
ผลลัพธ์ (หมวด 7) 
 หมวดผลลัพธ์นี  ้มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ของการประเมินวัตถุประสงค์และการประเมินของผู้ เรียน/

นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร การจัดการศึกษา และการบริการขององค์กร ผลการ

ดําเนินการด้านงบประมาณ การเงินและตลาดโดยรวม ผลลพัธ์ด้านผู้ปฏิบตัิงาน ผลลพัธ์ด้านระบบการนํา

องค์กรและความรับผิดชอบตอ่สงัคม และผลลพัธ์ของกระบวนการและกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการที่

สําคญั ด้วยการมุง่เน้นท่ีผลลพัธ์ดงักลา่ว ทําให้สามารถรักษาจดุประสงค์ของเกณฑ์นี ้ซึง่ได้แก่ การนําเสนอ

คณุค่าท่ีดีเย่ียมในมมุมองของผู้ เรียน/นกัศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด การมีผลการดําเนินการท่ีดี

เย่ียม โดยเห็นได้จากดชันีชีว้ดัด้านการปฏิบตัิการ ผู้ปฏิบตัิงาน กฎหมาย จริยธรรม และการเงิน รวมทัง้

ดชันีชีว้ดัด้านการเรียนรู้ขององค์กรและผู้ปฏิบตัิงาน หมวด 7 จึงให้สารสนเทศ “ในขณะท่ีเกิดขึน้จริง”      

(ตวัวดัความก้าวหน้า) เพ่ือประเมินและปรับปรุงกระบวนการผลิตภณัฑ์ และบริการ โดยมีความสอดคล้อง

ไปในแนวทางเดียวกนักบักลยทุธ์ขององค์กรโดยรวม หวัข้อ 4.1 กําหนดให้มีการวิเคราะห์และทบทวนข้อมลู
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และสารสนเทศของผลลัพธ์ เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินการขององค์กรโดยรวมและเพื่อจัดลําดับ

ความสําคญัในการปรับปรุง 

 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน/นักศึกษา: ผลการดาํเนินการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน/
นักศึกษามีอะไรบ้าง 
จุดประสงค์ 
 หัวข้อนีต้รวจประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นักศึกษาท่ีสําคัญ เพ่ือการบ่งชีถ้ึง

ประสทิธิผลของโปรแกรมการจดัการศกึษา และกิจกรรมตา่งๆจําแนกตามสว่นของผู้ เรียน/นกัศกึษา 
ข้อสังเกต 

• หวัข้อนีเ้น้นตวัวดัผลการดําเนินการด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศึกษา ซึ่งขึน้กับปัจจยัพืน้ฐาน

พนัธกิจขององค์กรและวิธีการประเมิน หวัข้อนีมี้ความสําคญัยิ่งต่อการประเมินองค์กร เน่ืองจาก

เป็นการมุ่งเน้นการปรับปรุงองค์กรตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป และระดบัความสําเร็จเม่ือเทียบกับ

คู่แข่งและสถาบนัอ่ืนท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือกลุ่มประชากรของผู้ เรียน/นักศึกษา การนํามาใช้ท่ี

เหมาะสมของหมวดนี ้ขึน้กบัการประเมินการเพิ่มขึน้ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา เม่ือเทียบ

กับสถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ีมีระดบัผลการดําเนินการสําหรับกลุ่มผู้ เรียน/นักศึกษาใหม่ท่ีมีความ

คล้ายคลึงกัน เช่นเดียวกับ การเพิ่มขึน้ของความสําเร็จสําหรับผู้ เรียน/นักศึกษาแต่ละราย และ

สําหรับสว่นของผู้ เรียน/นกัศกึษา 

• สิ่งเหลา่นีมี้ความสําคญัอย่างยิ่งในการเข้าใจหมวดนี ้ได้แก่ 1) การเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษาควร

สะท้อนถึงความเป็นองค์รวมและสมัพนัธ์กบัพนัธกิจขององค์กร 2) ควรจะมีการรายงานระดบั

ปัจจบุนัและแนวโน้ม และนํามาใช้เพ่ือการเปรียบเทียบกบัสถาบนัการศกึษาอ่ืนหรือกลุม่ประชากร

ของผู้ เรียน/นกัศกึษาท่ีคล้ายคลงึกนั รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองทกุปี 3) 

ข้อมูลท่ีรายงานควรมีการจําแนกตามส่วนของผู้ เรียน/นักศึกษา เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์

แนวโน้ม และการเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จขององค์กรในการสง่เสริมให้เกิดการ

เรียนรู้สําหระบผู้ เรียน/นกัศกึษาทกุคน 

• ผลลพัธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษาควรสะท้อนให้เห็นถึงสิง่ท่ีผู้ เรียน/นกัศกึษาได้ทราบและ

เรียนรู้ซึง่เป็นผลลพัธ์ของการจดัการศกึษา สิ่งท่ีพวกเขาสามารถทําได้ และพวกเขาสามารถทําได้

อย่างไร ผลลัพธ์ควรมีการคํานึงถึงข้อกําหนดจากภายนอก เช่นตลาด และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมถึงผลการประเมิน ด้านการเรียนรู้ และข้อกําหนดของการดําเนินการโดยรวม 

• การบ่งชีค้วามสมัพนัธ์ระหว่างการออกแบบและการส่งมอบการจดัการศึกษา เป็นเคร่ืองมือการ

จดัการท่ีสําคญัอยา่งยิ่งท่ีสามารถนํามาใช้ในหลายลกัษณะ เช่น 

(1) การกําหนดและการมุง่เน้นท่ีความต้องการในด้านข้อกําหนดด้านการศกึษา 

(2) การระบสุิง่ท่ีทําให้การบริการการศกึษาแตกตา่งจากท่ีมีอยูใ่นตลาด 
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(3) การหาความสมัพนัธ์ท่ีเป็นเหตเุป็นผลกนัระหว่างลกัษณะบริการการศึกษากบัความ
พงึพอใจและความภกัดีของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

 ความสมัพันธ์ระหว่างกันนีอ้าจชีใ้ห้เห็นส่วนตลาดที่กําลงัเกิดขึน้ใหม่หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

ความสําคญัของความต้องการท่ีเปลี่ยนไป หรือความเป็นไปได้ท่ีผลติภณัฑ์หรือบริการจะล้าสมยั 

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน/นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผลการดาํเนินการด้านการ
มุ่งเน้นผู้เรียน/นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอะไรบ้าง 
จุดประสงค์ 
 หวัข้อนีต้รวจประเมินผลลพัธ์ของผลการดําเนินการด้านการมุ่งเน้นผู้ เรียน/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ

แสดงให้เห็นว่าองค์กรทําให้ผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียพอใจ รวมทัง้สร้างความภกัดี การคง

สภาพ และการกลา่วถึงในทางท่ีดีได้เพียงใด 
ข้อสังเกต 

• หวัข้อนีมุ้่งเน้นท่ีข้อมลูท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด เพ่ือให้ทราบและช่วยคาดการณ์ผลการดําเนินการของ

องค์กรในมมุมองของผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมลูและสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

ครอบคลมุถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การคง

สภาพ การได้และการสญูเสียผู้ เรียน/นกัศกึษา การกล่าวถึงในทางที่ดี ข้อร้องเรียน การจดัการข้อ

ร้องเรียน ประสทิธิผลของการจดัการข้อร้องเรียน คณุคา่ในด้านการมองจากผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินการเข้าถึงและการจดัหาให้ซึ่งหลกัสตูร การจดัการศึกษา และการ

บริการตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษา การได้รับรางวลั การจดัอดับั และการได้รับการยกยอ่งจากองค์กรอิสระ 

• การนํามาใช้ท่ีมีประสิทธิผลของผลลพัธ์ด้านความพงึพอใจ จะเป็นตวัชีว้ดัของประสิทธผลและการ

ปรับปรุงขององค์กร การนํามาใช้ท่ีมีประสิทธิผลจะทําให้เข้าในในมิติท่ีสําคญัของความพึงพอใจ

และไมพ่งึพอใจ และต้องมีการจําแนกความแตกตา่งในระหว่างของสว่นของผู้ เรียน/นกัศกึษา กลุม่

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และอาจจะมีการเปลี่ยนไปได้ตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป  
 
7.3 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด: ผลการดาํเนินการด้านงบประมาณ การเงนิและ
ตลาดมีอะไรบ้าง 
จุดประสงค์ 
 หวัข้อนีต้รวจประเมินผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาดที่สําคญั เพ่ือให้เข้าใจถึงความ

มัน่คงทางการเงินรวมทัง้ความท้าทายและโอกาสในตลาด 
ข้อสังเกต 

• ตวัวดัท่ีรายงานในหวัข้อนีเ้ป็นตวัวดัท่ีผู้ นําระดบัสูงใช้ในการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตรวจ

ประเมินผลการดําเนินการด้านงบประมาณ การเงินและการเจริญเตบิโตขององค์กร 
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• นอกเหนือจากตวัวดัในหวัข้อ 7.3 หมายเหต ุ1 ตวัวดัและดชันีชีว้ดัด้านงบประมาณ การเงินท่ี

เหมาะสม อาจรวมถึง สว่นแบง่การตลาด การเติบโต การสญูเสียผู้ เรียน/นกัศกึษา หรือการยกเลิก

โปรแกรม การให้บริการการศึกษาใหม่ และตําแหน่งในตลาด การวดัอาจจะรวมถึง การนํามาใช้

ประโยชน์จากหลกัสูตรและการจัดการศึกษา การส่งต่อของผู้ เรียน/นักศึกษา รวมถึงข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบท่ีเหมาะสม 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัตงิาน: ผลการดาํเนินการด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัตงิานมีอะไรบ้าง 
จุดประสงค์ 
 หวัข้อนีต้รวจประเมินผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบตัิงาน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าองค์กรสามารถสร้าง

และรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเพิ่มผลิตภาพ ความผกูพนั สง่เสริมการเรียนรู้ และเอือ้อาทรให้แก่

ผู้ปฏิบตังิานทัง้หมดได้ดีเพียงใด 
ข้อสังเกต 

• ตวัวดัผลลพัธ์ท่ีรายงานถึงตวัชีว้ดัความผกูพนัและความพึงพอใจของผู้ปฏิบตัิงาน อาจรวมถึงการ

ปรับปรุงเก่ียวกบัการตดัสินใจในระดบัท้องถ่ิน วฒันธรรมองค์กร และการพฒันาบคุลากรและผู้ นํา 

ผลลพัธ์ท่ีรายงานนีอ้าจรวมถึงข้อมลูท่ีเป็นปัจจยันําเข้า เช่น ขอบเขตของการฝึกอบรม แต่จดุเน้น

สําคญัควรเป็นข้อมลูท่ีแสดงถึงประสิทธิผลหรือผลสมัฤทธิ ตวัอย่างของตวัวดัผลสมัฤทธิอาจได้แก่

การท่ีผู้ปฏิบตัิงานอยู่กับองค์กรนานขึน้ ซึ่งเป็นผลจากการทําแผนงานที่ให้เพ่ือนร่วมงานยกย่อง

ชมเชยกนั หรือจํานวนผู้ปฏิบตัิงานท่ีได้รับการเลื่อนตําแหน่ง ซึ่งเป็นผลจากโปรแกรมการพฒันา

ผู้ นําขององค์กร 

• ผลลพัธ์ท่ีรายงานนี ้อาจรวมถึงปัจจยัทั่วไปหรือปัจจัยเฉพาะขององค์กร ปัจจัยทัว่ไป เช่น ความ

ปลอดภยั การหยดุงาน การลาออก ความพงึพอใจ และข้อร้องเรียน (ข้อร้องทกุข์) ของผู้ปฏิบตัิงาน 

สําหรับตวัวดับางตวั เช่น การหยดุงานและการลาออกของผู้ปฏิบตัิงาน อาจมีการเปรียบเทียบใน

ระดบัท้องถ่ินหรือระดบัภูมิภาคตามความเหมาะสม ปัจจัยเฉพาะขององค์กรเป็นสิ่งท่ีองค์กรใช้

ตรวจประเมินเพื่อหาความผกูพนัและบรรยากาศในการทํางานของผู้ปฏิบตัิงานปัจจยัเหล่านี ้อาจ

รวมถึงของเขตของการฝึกอบรม การฝึกอบรมซํา้ หรือการฝึกอบรมข้ามสายงาน เพ่ือให้บรรลคุวาม

ต้องการด้านขีดความสามารถและศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน ขอบเขตและความสําเร็จของการ

กําหนดทิศทางด้วยตนเอง ขอบเขตการจดัการความร่วมมือของสหภาพ หรือขอบเขตท่ีอาสาสมคัร

มีสว่นเก่ียวข้องกบักิจกรรมของกระบวนการและแผนงาน 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ: ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการมี
อะไรบ้าง 
จุดประสงค์ 
 หวัข้อนีต้รวจประเมินผลลพัธ์ของการดําเนินการด้านการปฏิบตัิการท่ีสําคญัขององค์กรซึ่งไม่ได้

รายงานไว้ในหัวข้อ 7.1-7.4 เพ่ือให้องค์กรบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน และ

กระบวนการทํางาน 
ข้อสังเกต 

• หัวข้อนีก้ระตุ้ นให้องค์กรพัฒนาและใช้ตัววัดท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีความแปลกใหม่ในการ

ติดตามกระบวนการที่สําคญัและการปรับปรุงการปฏิบัติการ องค์กรควรมีการประเมินผลการ

ดําเนินการขององค์กรและการปฏิบตัิการทัง้หมด รวมถึงความพร้อมขององค์กรต่อภาวะฉุกเฉิน 

โดยใช้ตวัวดัท่ีเก่ียวข้องและสําคญัตอ่องค์กร 

• ตวัวดัและดชันีชีว้ดัประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการ อาจรวมถึงผลการดําเนินการของ

ระบบงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการลดต้นทนุได้มากขึน้ หรือมีผลิตภาพสงูขึน้ โดยการใช้ทรัพยากรทัง้

จากภายในและ/หรือภายนอก การลดระดบัการปล่อยมลพิษ การลดปริมาณการปล่อยของเสีย 

การใช้ประโยชน์จากผลผลิตพลอยได้ และการนําของเสียกลบัมาใช้ใหม่ ตวัชีว้ดัการตอบสนอง

ภายในองค์กร เช่น รอบเวลาของการพฒันาและนําไปใช้ของหลกัสตูร การจดัการศกึษา และการ

บริการใหม่ การปรับปรุงผลการดําเนินการด้านการบริหารสํานักงานและด้านอ่ืนๆ ท่ีดีขึน้ และ

ตัวชีว้ัดด้านผู้ ส่งมอบ เช่น การลดจํานวนสินค้าคงคลังและการตรวจรับวัตถุดิบ การยกระดับ

คณุภาพและผลิตภาพ การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ และการลดต้นทนุใน

การจดัการด้านผู้สง่มอบ 
 
7.6 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร: ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรมีอะไรบ้าง 
จุดประสงค์ 
 หวัข้อนีต้รวจประเมินผลลพัธ์ท่ีสําคญัขององค์กรในเร่ืองการนําองค์กรและธรรมาภิบาล การบรรลุ

แผนเชิงกลยุทธ์ และความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือรักษาสถานภาพทางการเงินท่ีดี การเป็นองค์กรท่ีมี

จริยธรรม นัน่คือ การบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีของชมุชน 
ข้อสังเกต 

• เน่ืองจากเป็นเร่ืองยากในการที่องค์กรต่างๆ จะสามารถกําหนดตวัวดัท่ีเหมาะสม ความท้าทายท่ี

สําคญัของหลายองค์กร คือ การวดัความก้าวหน้าในการบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ขององค์กร 

ตวัวดัความก้าวหน้าเหล่านีม้กัสามารถหาได้จากการระบผุลลพัธ์ท่ีชีใ้ห้เห็นถึงเป้าประสงค์สดุท้าย

ของความสําเร็จในการบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์เสียก่อน จากนัน้จึงใช้เป้าประสงค์สดุท้ายมา

กําหนดตวัวดัระหวา่งเป้าประสงค์สดุท้ายของความสําเร็จนัน้ 



 

เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2550 

89

• ไม่ว่าจะมีการมุ่งเน้นในระดบัชาติในประเด็นของธรรมาภิบาล จริยธรรม และความรับผิดชอบของ

ผู้ นําหรือไม่ก็ตาม ยังคงเป็นสิ่งสําคญัท่ีองค์กรต้องปฏิบัติและแสดงให้เห็นว่าการประพฤติตน

โดยรวมขององค์กรมีมาตรฐานสูง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและผู้ นําระดบัสูงควรติดตามตวั

วดัผลการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ และเน้นผลการดําเนินการด้านนีใ้นการสื่อสาร

กบับผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

• ผลลพัธ์เหลา่นีค้วรรวมถึงการบรรลผุลอย่างโดดเดน่ในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 

กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ี

สนับสนุนทุนสํารอง ผลลัพธ์ต่างๆ ควรรวมถึงดัชนีตัวชีว้ัดในการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญและ

จดุประสงค์ด้านสาธารณะอื่นๆ 

• ถ้าองค์กรเคยถูกลงโทษหรือถูกดําเนินการในเชิงลบภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือ

สญัญา ในช่วงสามปีท่ีผา่นมา องค์กรควรสรุปเหตกุารณ์และสภาพปัจจบุนัให้ทราบด้วย 

 
ระบบการให้คะแนน (Scoring System) 
 การให้คะแนนคําตอบในแต่ละหัวข้อ และการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถาบันท่ีขอรับการตรวจ

ประเมินจะแบง่ออกเป็น 2 มิต ิคือ (1) กระบวนการและ (2) ผลลพัธ์ 

กระบวนการ (Process)  
 “กระบวนการ” หมายถึง วิธีการท่ีองค์กรใช้และปรับปรุงเพื่อตอบสนองข้อกําหนดต่างๆของหวัข้อ

ในหมวด 1-6 ปัจจยั 4 ประการ ท่ีใช้ประเมินกระบวนการ ได้แก่ แนวทาง (Approach-A) การถ่ายทอดเพื่อ

นําไปปฏิบตัิ (Deployment-D) การเรียนรู้ (Learning-L) และการบรูณาการ (Integration-I) หรือท่ีเรียกว่า 
ADLI  
“แนวทาง (Approach-D)” หมายถึง 

 • วิธีการท่ีใช้เพ่ือให้กระบวนการบรรลผุล 

 • ความเหมาะสมของวิธีการท่ีตอบสนองข้อกําหนดของหวัข้อตา่งๆ 

 • ความมีประสทิธิผลของการใช้วิธีการตา่งๆ ขององค์กร 

 • ระดบัของการที่แนวทางนัน้นําไปใช้ซํา้ได้ และอยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูและสารสนเทศที่เช่ือถือได้ 

(ซึง่หมายถึง การดําเนินการอยา่งเป็นระบบ) 

“การนําไปปฏิบัต ิ(Deploy-D)” หมายถงึ ความครอบคลมุและทัว่ถงึของ 

 • การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกําหนดตา่งๆ ของหวัข้อท่ีมีความเก่ียวข้องและสําคญัตอ่องค์กร 

 • การใช้แนวทางอยา่งคงเส้นคงวา (consistently) 

 • การใช้แนวทางในทกุหน่วยงานท่ีเหมาะสม 

“การเรียนรู้ (Learning-L)” หมายถึง 

 • การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึน้ โดยใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง 
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 • การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งก้าวกระโดดของแนวทาง โดยใช้นวตักรรม 

 • การแบ่งปันความรู้จากการปรับปรุงท่ีดีขึน้และนวตักรรมกบัหน่วยงานและกระบวนการอื่นท่ี

เก่ียวข้องภายในองค์กร 

“การบูรณาการ (Integration -I)” หมายถึง ความครอบคลมุและทัว่ถึงของ 

 • การใช้แนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนักบัความต้องการขององค์กรตามท่ีระบไุว้โครง

ร่างองค์กรและหวัข้อกระบวนการ 

 • การใช้ตวัชีว้ดั สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงขององค์กร ท่ีช่วยเสริมข้ามกระบวนการและ

หน่วยงานทัว่ทัง้องค์กร 

 • แผนงาน กระบวนการ ผลลพัธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบตัิการขององค์กร มีความ

สอดคล้องกลมกลืนกนัทกุกระบวนการและหน่วยงาน เพ่ือสนบัสนนุเป้าประสงค์โดยรวมระดบัองค์กร 

ผลลัพธ์ (Results) 
 “ผลลพัธ์” หมายถึง ผลลพัธ์ของการบรรลขุ้อกําหนดในหวัข้อ 7.1-7.4 ปัจจยัท่ีใช้ในการประเมินผล

ลพัธ์มี 4 ประการ ได้แก่ 

 • ระดบั (Level – Le) ของผลการดําเนินการในปัจจบุนัขององค์กร 

 • อตัราการเปลี่ยนแปลง (Trend – T) (เช่น ความลาดชนัของแนวโน้มของข้อมลู) และความ

ครอบคลมุ (เช่น การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิและการแบง่ปันอย่างกว้างขวาง) ของการปรับปรุงผลการ

ดําเนินการขององค์กร 

 • ผลการดําเนินการขององค์กรเปรียบเทียบ (Comparison –C) กบัตวัเปรียบเทียบ และ/หรือระดบั

เทียบเคียงท่ีเหมาะสม 

 • การเช่ือมโยง (Linkage – Li) ของตวัวดัผลลพัธ์ตา่ง ๆ (มกัแสดงผลตามกลุม่ท่ีจําแนกไว้) กบัผล

การดําเนินการด้านการมุ่งเน้นผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านหลกัสตูร การจดัการศกึษา 

และบริการ การตลาด กระบวนการ และข้อกําหนดของผลการดําเนินการของแผนปฏิบตัิการ ตามท่ีระบไุว้

ในโครงร่างองค์กรและในหวัข้อกระบวนการ 
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แนวทางการให้คะแนน (Scoring Guidelines) 
สาํหรับการนํามาใช้ในหมวด 1-6 
 

คะแนน 
(Score) 

กระบวนการ (Process) 

0% หรือ 5% 
 

• ไมมี่แนวทางอยา่งเป็นระบบ มีสารสนเทศน้อยและไมช่ดัเจน (A) 

• ไมมี่การนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตั ิหรือมีเพียงเลก็น้อย (D) 

• ไมแ่สดงให้เห็นวา่มีแนวคดิในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเม่ือเกิดปัญหา (L) 

• ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัในระดบัองค์กร แตล่ะ

พืน้ท่ี หรือหน่วยงานดําเนินการอยา่งเอกเทศ (I) 
10%, 15%, 

20% หรือ 25% 
 

• แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมีแนวทางอย่างเป็นระบบท่ีตอบสนองตอ่ข้อกําหนดพืน้ฐานของ

หวัข้อ (A) 

• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิเพียงแคใ่นขัน้เร่ิมต้นในเกือบทกุพืน้ท่ี

หรือหน่วยงาน ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การบรรลขุ้อกําหนดพืน้ฐานของหวัข้อ (D) 

• แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงจากการตัง้รับปัญหามาเป็นแนวคิดในการ

ปรับปรุงทัว่ๆ ไป (L) 

• มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนักบัพืน้ท่ีหรือหน่วยงานอื่น โดยส่วน

ใหญ่เกิดจากการร่วมกนัแก้ปัญหา (I) 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อ

ข้อกําหนดพืน้ฐานของหวัข้อ (A) 

• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิ ถึงแม้ว่าบางพืน้ท่ีหรือบางหน่วยงาน

เพิ่งอยูใ่นขัน้เร่ิมต้น (D) 

• แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุง

กระบวนการที่สําคญั (L) 

• เร่ิมมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนักับความต้องการพืน้ฐานของ

องค์กรตามท่ีระบไุว้ในเกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ (I) 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อ

ข้อกําหนดโดยรวมของหวัข้อ (A) 

• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าอาจแตกตา่งกนั

ในบางพืน้ท่ีหรือบางหน่วยงาน (D) 

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมลูจริง และเร่ิมมีการ

ใช้การเ รียนรู้ในระดับองค์กรไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
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กระบวนการที่สําคญั (L) 

• มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนักบัความต้องการขององค์กรตามท่ี

ระบไุว้ในเกณฑ์หมวดอ่ืนๆ (I) 
70%, 75%, 

80% หรือ 85% 
 
 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อ

ข้อกําหนดตา่งๆ ของหวัข้อ (A) 

• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบตัิเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างท่ี

สําคญั  (D) 

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมลูจริง และมีการใช้

การเรียนรู้ในระดบัองค์กรเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการจดัการ มีการแสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์และการแบ่งปันความรู้ในระดับองค์กรส่งผลต่อการ

ปรับปรุงให้ดีขึน้และการสร้างนวตักรรม (L) 

• มีแนวทางที่บูรณาการกบัความต้องการขององค์กร ตามท่ีระบุไว้ในเกณฑ์หวัข้อ

อ่ืนๆ (I) 
90%, 95% หรือ 

100% 
 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อ

ข้อกําหนดตา่งๆของหวัข้ออยา่งสมบรูณ์ (A) 

• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิอย่างสมบรูณ์โดยไม่มีจดุอ่อนหรือ

ความแตกตา่งท่ีสําคญัในพืน้ท่ีหรือหน่วยงานใด ๆ (D) 

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมลูจริง และมีการใช้

การเรียนรู้ในระดบัองค์กรเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการจัดการทั่วทัง้องค์กร มีการ

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์และการแบ่งปันความรู้ในระดับองค์กร

ผลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึน้ และการสร้างนวตักรรมทัว่ทัง้องค์กร (L) 

• มีแนวทางที่บรูณาการกบัความต้องการขององค์กรเป็นอย่างดี ตามท่ีระบไุว้ใน

เกณฑ์หวัข้ออ่ืนๆ (I) 
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แนวทางการให้คะแนน (Scoring Guidelines) 
สาํหรับการนํามาใช้ในหมวด 7 
 

คะแนน 
(Score) 

ผลลัพธ์ (Results) 

0% หรือ 5% 
 

• ไมมี่การรายงานผลลพัธ์ หรือมีผลลพัธ์ท่ีไมดี่ในเร่ืองท่ีรายงานไว้ 

• ไมมี่การรายงานข้อมลูท่ีแสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมลูท่ีแสดงแนวโน้มในทางลบ 

• ไมมี่การรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

• ไมมี่การรายงานผลลพัธ์ในเร่ืองท่ีมีความสําคญัตอ่ข้อกําหนดท่ีสําคญัขององค์กร 
10%, 15%, 

20% หรือ 25% 
 

• มีการรายงานผลลพัธ์น้อยเร่ือง มีการปรับปรุงบ้าง และ/หรือ เร่ิมมีระดบัผลการ

ดําเนินการท่ีดีน้อยเร่ือง 

• ไมมี่การรายงานข้อมลูท่ีแสดงแนวโน้ม 

• ไมมี่การรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

• มีการรายงานผลลพัธ์น้อยเร่ืองท่ีมีความสําคญัตอ่ข้อกําหนดท่ีสําคญัขององค์กร 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
 

• มีการรายงานถึงการปรับปรุงตา่งๆ และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการท่ีดีในหลาย

เร่ืองตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดของหวัข้อ 

• แสดงให้เห็นวา่เร่ิมมีการพฒันาของแนวโน้ม 

• แสดงให้เห็นวา่เร่ิมมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

• มีการรายงานผลลพัธ์ในหลายเร่ืองท่ีมีความสําคญัต่อข้อกําหนดท่ีสําคญัของ

องค์กร 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
 

• มีการรายงานถึงแนวโน้มของการปรับปรุง และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการท่ีดีใน

เกือบทกุเร่ือง ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดของหวัข้อ 

• ไม่มีลกัษณะของแนวโน้มในทางลบ และไม่มีระดบัผลการดําเนินการท่ีไม่ดีในเร่ือง

ท่ีมีความสําคญัตอ่ความต้องการท่ีสําคญัขององค์กร 

• แนวโน้มและ/หรือระดบัผลการดําเนินการในปัจจุบนับางเร่ืองดีถึงดีมาก เม่ือ

เปรียบเทียบกบัตวัเปรียบเทียบ และ/หรือระดบัเทียบเคียง 

• ผลลพัธ์ตอบสนองต่อข้อกําหนดของผู้ เรียน/นกัศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด  

และกระบวนการที่สําคญัเป็นสว่นใหญ่ 
70%, 75%, 

80% หรือ 85% 
 

• มีผลการดําเนินการในปัจจบุนัท่ีดีถึงดีเลิศในเร่ืองท่ีมีความสําคญัของข้อกําหนด

ของหวัข้อเป็นสว่นใหญ่ 

• สามารถรักษาแนวโน้มการปรับปรุง และ/หรือระดบัผลการดําเนินการในปัจจบุนัไว้

ได้เป็นสว่นใหญ่ 
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• แนวโน้ม และ/หรือระดบัผลการดําเนินการในปัจจบุนัจํานวนมากหรือส่วนมาก 

แสดงถึง ความเป็นผู้ นํา และมีผลการดําเนินการท่ีดีมากเม่ือเปรียบเทียบกับตวั

เปรียบเทียบ และ/หรือระดบัเทียบเคียง 

• ผลลพัธ์ตอบสนองต่อข้อกําหนดของผู้ เรียน/นกัศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด  

กระบวนการ และแผนปฏิบตักิารท่ีสําคญัเป็นสว่นใหญ่ 
90%, 95% หรือ 

100% 
 

• มีผลการดําเนินการในปัจจุบนัท่ีดีเลิศในเร่ืองท่ีมีความสําคญัของข้อกําหนดของ

หวัข้อเป็นสว่นใหญ่ 

• มีการรายงานแนวโน้มการปรับปรุงท่ีดีเลิศ และ/หรือสามารถรักษาระดบัผลการ

ดําเนินการท่ีดีเลศิเป็นสว่นใหญ่ 

• แสดงถึงความเป็นผู้ นําและเป็นระดบัเทียบเคียงให้องค์กรอ่ืนในหลายเร่ือง 

• ผลลพัธ์ตอบสนองต่อข้อกําหนดของผู้ เรียน/นกัศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด  

กระบวนการและแผนปฏิบตักิารท่ีสําคญัอยา่งสมบรูณ์ 
 
 

ขัน้ตอนสู่ระดบัการพัฒนาที่สมบรูณ์ 
กระบวนการให้คะแนนของหวัข้อกระบวนการ 

 
1. ตัง้รับปัญหา (Reacting to Problems) 

 
 การปฏิบตักิารมีลกัษณะเป็นกิจกรรมมากกวา่เป็นกระบวนการ และตอบสนองความต้องการหรือ

ปัญหาเฉพาะหน้าสว่นใหญ่ ขาดการกําหนดเป้าประสงค์ท่ีดี 

 

 
      

เป้าประสงค ์
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์
และแผนปฏบิตังิาน
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2. แนวทางเร่ิมเป็นระบบ (Early Systematic Approaches) 

 
 องค์กรอยู่ในขัน้เร่ิมต้นของการปฏิบตัิการโดยกระบวนการที่สามารถทําซํา้ได้ มีการประเมินผล   

การปรับปรุง และเร่ิมมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานตา่งๆ ภายในองค์กร มีการกําหนดกลยทุธ์ 

และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ 

 
       3. แนวทางสอดคล้องไปในแนวทางเดยีวกัน (Aligned Approaches) 

  
  

 การปฏิบตัิการมีลกัษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทําซํา้ได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ

เพ่ือการปรับปรุง โดยมีการแบ่งปันความรู้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 

กระบวนการตอบสนองเป้าประสงค์และกลยทุธ์ และตวัชีว้ดัท่ีสําคญัขององค์กร 

 
      4. แนวทางที่มีบูรณาการกัน (Intergrated Approaches) 

 

เป้าประสงค ์
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ์
และแผนปฏบิตังิาน

 

เป้าประสงค ์
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ์
และแผนปฏบิตังิาน

 

เป้าประสงค ์วตัถุประสงค์
เชงิกลยทุธ ์และแผน

ปฏบิตังิาน
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 การปฏิบตัิการมีลกัษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทําซํา้ได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ

เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบ 

การวิเคราะห์ นวตักรรม และการแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้การทํางานข้ามหน่วยงานเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ ใช้กระบวนการและตวัชีว้ดัในการตดิตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ วตัถปุระสงค์เชิงกล

ยทุธ์ และตวัชีว้ดัของการปฏิบตักิารท่ีสําคญั 
 
 

 
อภธิานศัพท์ (Glossary) 
 อภิธานศพัท์ เป็นคําจํากดัความของคําตา่งๆ ท่ีได้กลา่วไว้ในเกณฑ์ ซึง่มีความสําคญัตอ่การจดัการ

ผลการดําเนินงานขององค์กร 
แผนปฏิบัตกิาร (Action Plans) 
 คําว่า “แผนปฏิบตัิการ” หมายถึง การปฏิบตัิการท่ีเฉพาะเจาะจง ซึง่ตอบสนองวตัถปุระสงค์เชิงกล

ยทุธ์ระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้รายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้และช่วงเวลาท่ีต้องทําให้สําเร็จ เม่ือมี

การกําหนดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และเป้าประสงค์อย่างชดัเจนแล้ว การจดัทําแผนปฏิบตัิการถือว่าเป็น

 

รูปแบบของหวัขอ้ รูปแบบของหวัขอ้ ((IItteemm  FFoorrmmaatt))            

2.2 การถ่ายทอดยุทธ์เพ่ือนําไปปฏิบัต ิ(40 คะแนน) 

        อธิบายวิธีการที่องค์กรแปลงวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ไปสูแ่ผนปฏิบตัิการ สรุปแผนปฏบิตัิการและตวัวดัหรือตวัชีว้ดัท่ีสําคญั  

 ของผลการดําเนินการที่เก่ียวข้องขององค์กร คาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตขององค์กรท่ีสมัพนัธกบัการเปรียบเทียบท่ีสาํคญั

ของตวัวดัหรือตวัชีว้ดัผลการดําเนินการ 

ก. การจัดทาํแผนปฏบัิตกิารและการนําแผนไปปฏบัิติ 

ข. การคาดการณ์ผลการดาํเนินการ 

ข้อกําหนดโดยรวม 

ประเด็น 

ท่ีควร 

พิจารณา 

ข้อกําหนด 

ตา่ง ๆ ท่ีเป็นคําถาม 

ในแตล่ะประเด็น 

ข้อกําหนดพืน้ฐาน 

(1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจดัทําแผนปฏิบตัิการและนําแผนไปปฏิบตัิให้บรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ําคญั......  

(2) องค์กรมัน่ใจได้อย่างไรว่า การจดัสรรทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรอ่ืนอย่างเพียงพอ”””””””” 

(3) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ยทอดแผนปฏิบตัิการ......... 

       (4)       อะไรคือแผนปฏิบตักิารระยะสัน้และระยะยาวที่สําคญัขององค์กร........... 

       (5)      แผนหลกัทางด้านทรัพยากรบคุคลเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว..... 

       (6)      ตวัวดัหรือตวัชีว้ดัผลการดําเนินการท่ีสําคญัท่ีใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนการปฏิบตัิการขององค์กร......... 

         อะไร คือ การคาดการณ์ผลการดําเนินการตามกรอบเวลาของแผนทัง้ในระยะสัน้ละระยะยาวสําหรับตวัวดัหรือตวัชีว้ดัผลการดําเนินการท่ีสําคญั

ท่ีระบไุว้ใน 2.2 ก(6)…………………………………………….. 



 

เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2550 

97

ขัน้ตอนท่ีสําคญัอย่างยิ่งในการวางแผน เพ่ือให้มีความเข้าใจและถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร

อย่างมีประสิทธิผล ในเกณฑ์นีก้ารถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการเพื่อนําไปปฏิบตัิครอบคลมุถึงการสร้างตวัชีว้ดั

ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัระหว่างมหาวิทยาลยั/คณะ/ภาควิชา/หน่วยงานตา่งๆ ในการถ่ายทอด

เพ่ือนําไปปฏิบตัิอาจจําเป็นต้องให้การฝึกอบรมท่ีเฉพาะเจาะจงแก่คณาจารย์และบุคลากรบางคนหรือมี

การสรรหาบคุลากรใหมด้่วย 

 ตวัอยา่งเช่น วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ขององค์กร อาจจะได้แก่ ผลลพัธ์ด้านผู้ เรียน/นกัศกึษาในคอร์

ไตล์สงูสดุ (top quartile) ขององค์กร แผนปฏิบตัิการจะรวมถึงการบง่ชีว้่า สาขาวิชาใดท่ีได้รับคา่คะแนนท่ี

ต่ําท่ีสุด ทราบถึงความไม่เพียงพอของทักษะในสาขาวิชานัน้ๆ และสามารถสร้างหลกัสูตรท่ีส่งเสริมให้

ผู้ เรียน/นกัศึกษาสามารถสร้างทกัษะดงักล่าวได้ การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิ (deployment) อาจจะ

รวมถึงการฝึกอบรมคณาจารย์และบุคลากร ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผล 

การวิเคราะห์และการทบทวนระดบัองค์กรควรจะมุ่งเน้นท่ีกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา ผลลพัธ์

การบริหารงบประมาณ และความพงึพอใจของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

 ดคํูาจํากดัความของ “วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์” ประกอบ  
การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
 คําว่า “การเรียนรู้แบบใฝ่รู้” หมายถึง วิธีการจดัการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (interactive 

instructional techniques) ท่ีสามารถทําให้ผู้ เรียน/นกัศกึษา สามารถสร้างระบบการคิดในระดบัสงู เช่น 

การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมิน ผู้ เรียน/นกัศึกษาท่ีเข้ามาในกระบวนการเรียนรู้ตลอดเวลา

ต้องมีการใช้แหล่งความรู้ท่ีนอกเหนือจากการได้รับจากคณาจารย์ เช่น ห้องสมดุ เวบไซต์ การสมัภาษณ์ 

หรือการสมัภาษณ์กลุม่แบบเจาะจง (focus groups) เพ่ือการได้รับข้อมลูข่าวสาร และต้องแสดงให้เห็นถึง 

ความสามารถในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินโดยผ่านทางโครงการ การนําเสนอ การทดลอง การ

สร้างแบบเสมือน (simulation) การฝึกงาน (internships หรือ practicums) โครงการศกึษาอิสระ การสอน

แบบผู้ ร่วมงาน (peer teaching) การเลน่บทบาท (role playing) หรือ การเขียนเอกสาร ผู้ เรียน/นกัศกึษาท่ี

มีสว่นในกระบวนการเรียนรู้ตลอดเวลามกัจะมีการจดัการทํางานของตนเอง การสร้างข้อมลูสารสนเทศการ

วิจยั การสร้างความคดิด้านการวิเคราะห์และอธิบาย การสงัเกตการแสดง หรือปรากฏการณ์ การแก้ปัญหา 

และการสร้างคําถามด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดเวลามักจะรวมถึงการสร้างความร่วมมือหรือการ

ประสานงานด้านการเรียนรู้ซึ่งผู้ เรียน/นกัศึกษาสามารถทํางานแบบการมีส่วนร่วมในทีมท่ีส่งเสริมความ

รับผิดชอบส่วนบุคคลอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าประสงค์โดยรวม นอกจากนัน้ การเรียนรู้

ตลอดเวลาอาจจะมุง่เน้นความฉลาดหลายด้าน (multiple intelligences)  
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดยีวกัน (Alignment) 
 คําวา่ “ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั” หมายถึง ความสมํ่าเสมอของแผนงาน 

กระบวนการ สารสนเทศ การตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัทรัพยากร การปฏิบตัิการ ผลลพัธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือ

สนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสําคัญขององค์กร ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล 
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จําเป็นต้องมีความเข้าใจร่วมกนัในจดุประสงค์และเป้าประสงค์ รวมทัง้ต้องใช้ตวัชีว้ดัและสารสนเทศที่เสริม

กนัเพื่อช่วยในการวางแผน การติดตาม การวิเคราะห์ และการปรับปรุงใน 3 ระดบั คือ ระดบัองค์กรหรือ

ผู้ นําระดบัสงู ระดบักระบวนการที่สําคญั และระดบัหลกัสตูร รายวิชา ชัน้เรียน หรือ ระดบับคุคล 

 ดคํูาจํากดัความของ “การบรูณาการ” ประกอบ 
การวิเคราะห์ (Analysis) 
 “การวิเคราะห์” หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมลู เพ่ือใช้เป็นพืน้ฐานในการ 

ตดัสนิใจอยา่งมีประสทิธิผล การวิเคราะห์มกัเก่ียวข้องกบัการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตแุละผล 

 การวิเคราะห์ระดบัองค์กรโดยรวม เป็นแนวทางการจดัการกระบวนการเพื่อให้บรรลผุลลพัธ์ท่ี

สําคญัและวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  

 ถึงแม้ข้อเท็จจริงและข้อมลูแตล่ะตวัจะมีความสําคญั แตอ่าจไม่เป็นพืน้ฐานท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ

การปฏิบตัิการหรือการจดัลําดบัความสําคญัเสมอไป ดงันัน้ การปฏิบตัิการท่ีมีประสิทธิผล จึงขึน้อยู่กบั

ความเข้าใจในความสมัพนัธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อมลู 
มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน (Anecdotal) 
 คําวา่ “มีสารสนเทศน้อยและไมช่ดัเจน” หมายถึง สารสนเทศด้านกระบวนการที่ขาดความ 

เฉพาะเจาะจงในด้านวิธีการ ตวัวดั กลไกการถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิ และปัจจยัการประเมิน/การ

ปรับปรุง/การเรียนรู้ การใช้ตวัอยา่งและการอธิบายกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมมากกว่ากระบวนการที่เป็นระบบ 

จะถกูระบวุา่มีสารสนเทศน้อยและไมช่ดัเจน 

 การตอบคําถามเก่ียวกบัการถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัใินด้านผลการดําเนินการท่ีคาดหวงั 

ของผู้ นําระดบัสงู หากองค์กร เพียงอธิบายถึงวาระตา่งๆ ท่ีผู้ นําระดบัสงูไปเย่ียมหน่วยงานทัง้หมดเท่านัน้ 

จะถกูพิจารณาวา่มีสารสนเทศน้อยและไมช่ดัเจน การตอบคําถามอีกลกัษณะหนึง่ คือ การตอบท่ีอธิบายถึง

กระบวนการที่เป็นระบบ ซึง่จะอธิบายถึงวิธีการท่ีผู้ นําระดบัสงูทัง้หมดใช้ในการสื่อสารกบัคณาจารย์และ

บุคลากรทุกคนอย่างสมํ่าเสมอถึงผลการดําเนินการท่ีคาดหวงั รวมทัง้ตวัชีว้ดัท่ีใช้ในการตรวจประเมิน

ประสทิธิผลของวิธีการ รวมถึงเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช้ในการประเมินและปรับปรุงวิธีการสื่อสาร 
แนวทาง (Approach) 
 “แนวทาง” หมายถึง วิธีการท่ีองค์กรดําเนินการเพื่อตอบสนองข้อกําหนดของหวัข้อตา่งๆ ในเกณฑ์ 

แนวทาง หมายรวมถึงความเหมาะสมของวิธีการต่อข้อกําหนดของหัวข้อและประสิทธิผลของการใช้

แนวทางนัน้ 

 แนวทางเป็นมิติหนึ่งในการประเมินหวัข้อในหมวด 1-6 ดคํูาอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวทางใน

เร่ือง “ระบบการให้คะแนน” 
ข้อกําหนดพ้ืนฐาน (Basic Requirement) 
 “ข้อกําหนดพืน้ฐาน” หมายถึง สิ่งท่ีผู้ ใช้เกณฑ์ต้องอธิบาย เม่ือตอบคําถามเก่ียวกบัแนวคิดท่ีเป็น

แก่นสารท่ีสําคญัของหวัข้อนี ้ข้อกําหนดพืน้ฐานเป็นสาระสําคญัท่ีเป็นพืน้ฐานของหวัข้อนัน้ๆ (ตวัอย่าง เช่น 
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แนวทางสําหรับการจดัทํากลยทุธ์สําหรับหวัข้อ 2.1) ในเกณฑ์นี ้ข้อกําหนดพืน้ฐานของแตล่ะหวัข้อแสดงไว้

ใน “ช่ือหวัข้อ” 
ระดับเทยีบเคียง (Benchmarks) 
 “ระดบัเทียบเคียง” หมายถึง กระบวนการและผลลพัธ์ ซึง่แสดงวิธีปฏิบตัิการและผลดําเนินการท่ี

เป็นเลิศของกิจกรรมท่ีคล้ายคลงึกนัภายในหรือภายนอกชมุชนด้านการศกึษา องค์กรเข้าร่วมกระบวนการ

จดัระดบัเทียบเคียง (benchmarking) เพ่ือให้เข้าใจถึงการดําเนินการในระดบัโลกในปัจจบุนั และเพื่อให้

บรรลผุลการปรับปรุงอยา่งก้าวกระโดด 

 ระดบัเทียบเคียงเป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอ่ืนๆ อาจจะ

รวมถึงการใช้ข้อมลูท่ีเหมาะสม ซึง่รวบรวมโดยบคุคลท่ีสาม (ซึง่มกัจะเป็นคา่เฉลี่ยขององค์กรอ่ืน) ข้อมลูผล

การดําเนินการขององค์กรท่ีเทียบเคียงกันได้และคู่แข่ง และการเปรียบเทียบกบัองค์กรท่ีคล้ายคลึงกนัใน

พืน้ท่ีภมูิศาสตร์เดียวกนั หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ีมีการจดัการศึกษา ตามสาขาวิชา หลกัสตูร รายวิชา 

และการบริการในพืน้ท่ีภมูิศาสตร์อ่ืนๆ 
พันธมิตร (Collaborators) 
 คําวา่ พนัธมิตร หมายถึง องค์กรหรือรายบคุคลท่ีร่วมมือกบัองค์กรในการให้การสนบัสนนุกิจกรรม

หรือเหตกูารณ์ท่ีเฉพาะ หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือบนพืน้ฐานของความมุ่งมัน่เม่ือเป้าประสงค์ระยะสัน้ให้มี

ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน หรือเหมือนกนั โดยทัว่ไปแล้ว พนัธมิตรจะไม่เก่ียวข้องกับการทํา

ข้อตกลงหรือการจดัการอยา่งเป็นทางการ 
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
 คําวา่ สมรรถนะหลกั หมายถึง หวัข้อขององค์กรท่ีมีความชํานาญสงูสดุ สมรรถนะหลกัขององค์กร

เป็นขีดความสามารถที่สําคัญเชิงกลยุทธ์ซึ่งสร้างข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาดขององค์กรหรือ

สภาพแวดล้อมของการบริการ สมรรถนะหลกัมกัเป็นสิ่งท่ีท้าทายตอ่คูแ่ข่งหรือผู้สง่มอบ และคูค่วามร่วมมือ

เพ่ือการลอกเลียนแบบ และสมรรถนะหลกัขององค์กรนีจ้ะสร้างความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัท่ียัง่ยืน  

 สมรรถนะหลัก อาจจะเก่ียวข้องกับความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีหรือความเป็นเอกลักษณ์        

ของหลกัสตูร การจดัการศกึษา และการบริการท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสีย และตลาด 
รอบเวลา (Cycle Time) 
 “รอบเวลา” หมายถึง เวลาท่ีต้องใช้เพ่ือบรรลตุามความข้อผกูพนัหรือทํางานให้เสร็จสมบูรณ์      

การวดัด้านเวลามีบทบาทสําคญัในเกณฑ์นี ้ เพราะผลการดําเนินการด้านเวลามีความสําคญัอย่างยิ่ง      

ตอ่การปรับปรุงความสามารถในการแขง่ขนั 

 รอบเวลา หมายถึง เวลาท่ีใช้ในการดําเนินการในทกุแง่มมุ การปรับปรุงรอบเวลาอาจรวมถึงเวลาท่ี

ใช้ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียน/นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเปลี่ยนแปลงไป       

การออกแบบระยะเวลาของสาขาวิชาและกระบวนการ และตวัชีว้ดัด้านเวลาท่ีสําคญัอ่ืนๆ 
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การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏบัิต ิ(Deployment) 
 คําว่า “การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิ” หมายถึง ความครอบคลมุและทัว่ถึงของการนําแนวทางไป

ดําเนินการเพื่อตอบสนองข้อกําหนดในเกณฑ์ การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิจะประเมินจากความ

กว้างขวางและครอบคลมุในการนําแนวทางไปใช้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัว่ทัง้องค์กร 

 การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิเป็นมิติหนึ่งในการประเมินหวัข้อในหมวด 1-6 ดคํูาอธิบายเพิ่มเติม

เก่ียวกบัการถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัใินเร่ือง “ระบบการให้คะแนน” 
ความหลากหลาย (Diversity) 
 คําวา่ “ความหลากหลาย” หมายถงึ การให้คณุคา่และการใช้ประโยชน์จากความแตกตา่ง 

ของคณาจารย์และบคุลากร ซึง่ครอบคลมุถึงตวัแปรตา่งๆ เช่น เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สญัชาติ ความพิการ 

แนวโน้ม เพศ อาย ุการศกึษา ถ่ินกําเนิด และทกัษะ รวมทัง้ความแตกตา่งทางความคิด ความคิดเห็น สาขา

วิชาชีพด้านการศกึษา และมมุมอง 

 ในเกณฑ์นี ้ หมายถึง ความหลากหลายของชุมชนของการว่าจ้างผู้ปฏิบตัิงาน และชุมชนของ

ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของทัง้ 2 เร่ืองนี ้ จะเพิ่ม

โอกาสในการมีผลการดําเนินการท่ีดีขึน้ สร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

ผู้ปฏิบตัิงาน และชุมชน รวมทัง้สร้างความภกัดีของผู้ เรียน/นักศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ผู้ปฏิบตังิาน 
การส่งมอบการศกึษา (Education Delivery) 
 คําว่า “การส่งมอบการศึกษา” หมายถึง การนําไปปฏิบตัิซึ่งแนวทางการจดัการเรียนการสอน

รายวิชา เช่น วิธีการสอน และกิจกรรมขององค์กร และประสบการณ์ท่ีให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

การจดัการศึกษา อาจจะรวมถึง การเรียนรู้ตลอดเวลา ความร่วมมือหรือการประสานงานด้านการเรียนรู้ 

การเรียนรู้แบบทางไกล (distance education) การเรียนรู้แบบแพร่กระจาย (distributed learning) การ

สอนผ่านระบบเครือข่าย (online tutorials) การอภิปรายโดยใช้แนวทางที่กําหนดไว้ (guided discussion 

lists) การสอนผา่นวิดีโอ (video streaming) การสมัมนาแบบทางไกล (teleconferencing) หรือ การเรียนรู้

ด้วยตนเอง (self-paced learning)  

 ดคํูาจํากดัความของการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (active learning)  
ประสิทธิผล (Effective) 
 คําว่า “ประสิทธิผล” หมายถึง ระดบัความสามารถที่กระบวนการหรือตวัชีว้ดัใดๆ สามารถ

ตอบสนองจุดประสงค์ท่ีตัง้ไว้ การประเมินประสิทธิผลต้องประเมินระดบัความสามารถท่ีแนวทางนัน้มี

ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนักับความต้องการขององค์กร และการถ่ายทอดเพื่อนําแนวทางไป

ปฏิบตัหิรือประเมินผลลพัธ์ของตวัชีว้ดัท่ีใช้ 
การให้อาํนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) 
 คําวา่ “การให้อํานาจในการตดัสนิใจ” หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการ 
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ตดัสินใจและการปฏิบตัิการแก่ผู้ปฏิบตัิงาน การให้อํานาจในการตดัสินใจจะส่งผลให้การตดัสินใจกระทํา

โดยผู้ ท่ีอยูใ่กล้หน้างานมากที่สดุ ซึง่เป็นผู้ มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบังานนัน้ 

 การให้อํานาจในการตดัสินใจ มีจดุมุ่งหมายในการช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงานสร้างความพึงพอใจให้แก่

ผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตัง้แต่การติดต่อครัง้แรก ปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลผลิต 

รวมทัง้ปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร ผู้ปฏิบตัิงานท่ีได้รับอํานาจในการตดัสินใจต้องมีข้อมลูและ

สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจท่ีเหมาะสม ดงันัน้ องค์กรจึงต้องให้ข้อมลูและสารสนเทศที่ทนัเหตกุารณ์    

และมีประโยชน์ 
พฤตกิรรมทีมี่จริยธรรม (Ethical Behavior) 
 คําว่า “พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม” หมายถึง วิธีการท่ีองค์กร ทําให้มั่นใจว่าการตัดสินใจ                

การปฏิบตักิาร และการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เป็นไปตามมโนธรรมและหลกัการด้านวิชาชีพของ

องค์กร หลกัการเหล่านีค้วรสนบัสนุนกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีบงัคบัใช้ทัง้หมดขององค์กร 

รวมทัง้เป็นพืน้ฐานสําหรับคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร ซึง่จะตดัสนิ “ความถกู” และ “ความผิด” 

 ผู้ นําระดบัสงู ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของการดําเนินการอย่างมีจริยธรรม หลกัการนี ้

ประยุกต์ใช้กับทุกคนท่ีเก่ียวข้องในองค์กร ตัง้แต่ผู้ ปฏิบัติงาน ตลอดจนถึงคณะกรรมการบริหาร และ

จําเป็นต้องมีการสื่อสารและการสง่เสริมอย่างสม่ําเสมอ แม้ว่าจะไม่มีรูปแบบท่ีเป็นสากลของพฤติกรรมท่ีมี

จริยธรรมก็ตาม ผู้ นําระดับสูงควรทําให้มั่นใจว่าพันธกิจและวิสัยทัศน์ในระดับองค์กรสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกนักบัหลกัจริยธรรม พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมควรมีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมด 

รวมทัง้ผู้ปฏิบตังิาน ผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ผู้สง่มอบ และชมุชนท้องถ่ินขององค์กร 

 บางครัง้ องค์กรอาจเห็นว่าจริยธรรมเป็นขอบเขตของเงื่อนไขท่ีเป็นข้อจํากดั แตห่ลกัจริยธรรมท่ีดี

และชดัเจนควรให้อํานาจในการตดัสินใจแก่ผู้ปฏิบตัิงาน เพ่ือให้ทําการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิผลด้วย

ความเช่ือมัน่อยา่งยิ่ง 
คณาจารย์และบุคลากร (Faculty and Staff) 
 คําว่า “คณาจารย์และบคุลากร” หมายถึง คณาจารย์และบคุลากรทุกคนท่ีมีส่วนในการส่งมอบ

หลักสูตร/การจัดการศึกษาและบริการขององค์กร รวมถึง คณาจารย์และบุคลากรท่ีได้รับการจ้างงาน                

(paid employees) ซึง่ได้แก่ แบบปฏิบตัิงานประจํา (permanent) แบบปฏิบตัิงานบางเวลา (part-time) 

แบบปฏิบตัิงานชัว่คราว (temporary) แบบสญัญาจ้าง (contract employees) และอาสาสมคัร 

(volunteer) ตามความเหมาะสม 

 คณาจารย์และบคุลากร รวมถึง ผู้ นําทีมงาน ท่ีปรึกษา และผู้บริหารทกุระดบัขององค์กร 
การประเมินความก้าวหน้า (Formative Assessment) 
 คําว่า “การประเมินความก้าวหน้า” หมายถึง การประเมินบ่อยๆ หรืออย่างต่อเน่ืองในระหว่าง

หลกัสตูร สาขาวิชา หรือประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ ท่ีทําให้เกิดการบง่ชีแ้ตเ่น่ินๆ ว่าผู้ เรียน/นกัศกึษา

กําลงัเรียนรู้อะไร  มีจดุแข็งและจดุอ่อนอะไรบ้าง การประเมินความก้าวหน้า มกัจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
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วิเคราะห์สําหรับผู้ เรียน/นกัศึกษา และคณาจารย์ ซึ่งทําให้ได้สารสนเทศเพื่อนํามาใช้ให้เกิดการปรับปรุง

แบบทันทีทันใดของวิธีการสอน วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม เทคนิค และแนวทาง/วิธีการ การประเมิน

ความก้าวหน้า อาจทําได้ทกุวนั ทกุสปัดาห์ หรือช่วงกลางภาค โดยวิธีการทบทวนจากการรวบรวมโครงการ 

แฟ้มสะสมงาน (portfolios) วารสาร การสงัเกตการณ์กระบวนการเรียนรู้และผลลพัธ์ด้านการเรียนรู้ การ

อภิปรายกลุ่ม     ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตนอง หรือผลการสอบท่ีเกิดขึน้ระหว่างหลกัสตูร และ

การจดัการเรียนการสอน เพ่ือทําให้ผู้ เรียน/นกัศกึษาและคณาจารย์ สามารถได้ประโยชน์จากสารสนเทศนัน้ 

และทําให้เกิดการปรับปรุง  
เป้าประสงค์ (Goals) 
 คําวา่ “เป้าประสงค์” หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดบัผลการดําเนินการท่ีองค์กรต้องการบรรล ุ

เป้าประสงค์เป็นได้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เป้าประสงค์เป็นจุดหมายปลายทางที่ชีนํ้าการปฏิบตัิการ 

เป้าประสงค์ในเชิงปริมาณท่ีเป็นจดุหรือช่วงท่ีเป็นตวัเลข มกัเรียกว่า “เป้าหมาย” เป้าหมายอาจเป็นการ

คาดการณ์จากข้อมลูเชิงเปรียบเทียบหรือข้อมลูเชิงแข่งขนั “เป้าหมายท่ีท้าทายอย่างยิ่ง (Stretch Goals)” 

หมายถึง การปรับปรุงท่ีสําคญัหรือการปรับปรุงอยา่งก้าวกระโดดในเร่ืองท่ีสําคญัอยา่งยิ่งตอ่ความสําเร็จใน

อนาคตขององค์กร 

 ประโยชน์ของเป้าประสงค์ รวมถงึ 

 • การทําให้เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบตักิารมีความชดัเจน เพ่ือใช้วดัความสําเร็จ 

 • การสนบัสนนุการทํางานเป็นทีมงานด้วยการมุง่เน้นจดุหมายปลายทางร่วมกนั 

 • การสนบัสนนุให้มีความคดินอกกรอบ (Out-of-the-box) เพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีท้าทายอยา่งยิ่ง 

 • การเป็นพืน้ฐานสําหรับวดัความก้าวหน้าและเร่งให้บรรลผุล 
ธรรมาภบิาล (Governance) 
 คําว่า “ธรรมาภิบาล” หมายถึง ระบบการจดัการและควบคมุตา่งๆ ท่ีใช้ในองค์กร ซึง่รวมถึงความ

รับผิดชอบด้านต่างๆของคณะกรรมการซึ่งอาจจะรวมถึง เช่น คณะกรรมการบริหารสูงสดุ (board of 

trustees/oversee) และผู้ นําระดบัสงูขององค์กร  

 การดําเนินการด้านธรรมาภิบาล ควรมีการครอบคลมุถึง กฎระเบียบท่ีบงัคบัใช้ (By-law) และ

นโยบายขององค์กรจะระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ ท่ีเก่ียวข้องแต่ละกลุ่ม 

ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถกําหนดทิศทางและการควบคมุเพ่ือสร้างหลกัประกนัในด้านตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

 (1) ความรับผิดชอบตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนๆ 

 (2) ความโปร่งใสของการปฏิบตักิาร 

 (3) การปฏิบตัอิยา่งยตุธิรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ 

 กระบวนการต่างๆด้านธรรมาภิบาล อาจรวมถึง การอนมุตัิทิศทางเชิงกลยทุธ์ การตรวจติดตาม

และประเมินผลการดําเนินการของผู้บริหารสงูสดุขององค์กร การกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของ

ระดบับริหาร การวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง การตรวจสอบทางการเงิน การจดัการความเสี่ยง และการ
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เปิดเผยข้อมลูข่าวสาร รวมทัง้ การทําให้มัน่ใจว่าธรรมาภิบาลมีประสิทธิผลมีความสําคญัตอ่ความเช่ือถือ

ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและสงัคมโดยรวม ตลอดจนตอ่ประสทิธิผลขององค์กร 
การปฏิบัตงิานทีใ่ห้ผลการดาํเนินการทีด่ ี(High-Performance Work) 
 คําวา่ “การปฏิบตังิานท่ีให้ผลการดําเนินการท่ีดี” หมายถึง กระบวนการทํางานท่ีมุง่ให้ผล 

การดําเนินการขององค์กรโดยรวม รวมทัง้คณาจารย์และบคุลากรแต่ละคนมีระดบัสงูขึน้เร่ือยๆ อย่างเป็น

ระบบ ซึง่รวมถึงผลดําเนินการด้านคณุภาพ ผลติภาพ อตัราการสร้างนวตักรรม และรอบเวลา การทํางานท่ี

ให้ผลการดําเนินงานท่ีดีสง่ผลให้การจดัการหลกัสตูร การจดัการศกึษาและบริการแก่ผู้ เรียน/นกัศกึษา และ

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียดีขึน้ 

 แนวทางที่นําไปสูก่ารทํางานท่ีให้ผลการดําเนินการท่ีดีมีรูปแบบ หน้าท่ี และระบบจงูใจ 

ท่ีแตกต่างกันไป การทํางานท่ีให้ผลการดําเนินงานท่ีดี เน้นท่ีการสร้างความผูกพนักับผู้ปฏิบตัิงาน            

ซึ่งประกอบด้วยการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเก่ียวข้องกับความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน มกัเก่ียวข้องกับทีมงานต่างๆ การรับผิดชอบด้วยตนเองและการให้อํานาจในการ

ตดัสินใจแก่ผู้ปฏิบตัิงาน ปัจจยันําเข้าของผู้ปฏิบตัิงานในการวางแผน การสร้างทกัษะและการเรียนรู้ใน

ระดบัองค์กรและบุคคล การเรียนรู้จากองค์กรอ่ืน ความยืดหยุ่นในการออกแบบภาระงานและการ

มอบหมายงาน โครงสร้างองค์กรแบบไม่ซบัซ้อน (Flattened Organizational Structure) ซึง่ทําให้มีการ

กระจายอํานาจในการตดัสินใจ และการตดัสินใจกระทําโดยผู้ ท่ีอยู่ใกล้หน้างานมากที่สดุ รวมทัง้การใช้

ตวัชีว้ดัผลการดําเนินการอยา่งมีประสทิธิผล รวมถึงการเปรียบเทียบผลการดําเนินการ 

 ระบบการทํางานท่ีให้ผลการดําเนินการท่ีดีสว่นใหญ่ใช้สิง่จงูใจทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็น 

ตวัเงิน โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น ผลการดําเนินการขององค์กร สิ่งท่ีบคุคลและทีมงานทําให้องค์กร

และการเพิ่มทกัษะ นอกจากนี ้กระบวนการทํางานท่ีให้ผลการดําเนินการท่ีดีต้องพยายามทําให้โครงสร้าง

องค์กร สมรรถนะหลกั งาน การพฒันาบคุลากร และการให้สิ่งจงูใจมีความสอดคล้องไปในแนวทาง

เดียวกนั 
อย่างไร (How) 
 คําว่า “อย่างไร” หมายถึง กระบวนการที่องค์กรใช้เพ่ือบรรลพุนัธกิจ ในการตอบคําถาม“อย่างไร” 

ในข้อกําหนดของหวัข้อในหมวด 1-6 คําอธิบายกระบวนการ ควรรวมสารสนเทศ เช่น แนวทาง (วิธีการและ

ตวัชีว้ดั) การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตั ิการเรียนรู้ และการบรูณาการด้วย 
นวัตกรรม (Innovation) 
 คําว่า “นวตักรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัเพื่อปรับปรุงหลกัสตูร การจดัการศกึษาและ

บริการ กระบวนการ หรือประสิทธิผลขององค์กร รวมทัง้สร้างมลูค่าใหม่ให้แก่ผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้

สว่นเสีย นวตักรรมเป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลผลิต ซึง่อาจเป็นของใหม่หรือ

นํามาปรับใช้เพ่ือการใช้งานในรูปแบบใหม ่

 นวตักรรมท่ีประสบความสําเร็จในระดบัองค์กร เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลาย 
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ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาและการแลกเปลี่ยนความรู้ การตดัสินใจท่ีจะดําเนินการ การดําเนินการ 

การประเมินผล และการเรียนรู้ แม้ว่านวตักรรมมกัเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี แตน่วตักรรมสามารถเกิดได้ใน

ทุกกระบวนการที่สําคญัขององค์กร ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง

อย่างก้าวกระโดด หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวตักรรม อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลง

พืน้ฐานของโครงสร้างองค์กรให้บรรลงุานขององค์กรอยา่งมีประสทิธิผลยิ่งขึน้ 
การบูรณาการ (Integration) 
 คําวา่ “การบรูณาการ” หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 

การตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัทรัพยากร การปฏิบตัิการ ผลลพัธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนบัสนนุเป้าประสงค์        

ท่ีสําคญัขององค์กร การบรูณาการท่ีมีประสิทธิผล ท่ีเป็นสิ่งท่ียิ่งกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั 

ซึง่จะสําเร็จได้เม่ือองค์ประกอบแตล่ะสว่นของระบบการจดัการการดําเนินการมีการปฏิบตัิการเช่ือมต่อกนั

อยา่งสมบรูณ์ 

 ดคํูาจํากดัความของ “ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั” ประกอบ 

 การบรูณาการเป็นมิติหนึ่งในการประเมินหวัข้อในหมวด 1-6 ดคํูาอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบรู

ณาการในเร่ือง “ระบบการให้คะแนน” 
ทีสํ่าคัญ (Key) 
 คําว่า “ท่ีสําคญั” หมายถึง ส่วนประกอบหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีสําคญัมากหรือสําคญัท่ีสดุท่ีมี

ความสําคญัอย่างยิ่งตอ่การบรรลผุลลพัธ์ท่ีต้องการขององค์กร ยกตวัอย่างเช่น เกณฑ์คณุภาพการศกึษา

เพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลศิได้มีการกลา่วถึงความท้าทายท่ีสําคญั แผนงานที่สําคญั กระบวนการที่สําคญั 

และตวัชีว้ดัท่ีสําคญั ซึง่เป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัท่ีสดุตอ่ความสําเร็จขององค์กร สิ่งเหลา่นีเ้ป็นองค์ประกอบท่ี

สําคญัในการมุง่ไปสูห่รือตรวจตดิตามผลลพัธ์ท่ีต้องการ 
สินทรัพย์ทางความรู้ (Knowledge Assets) 
 คําว่า “สินทรัพย์ทางความรู้” หมายถึง ทรัพยากรทางปัญญาท่ีมีการสัง่สมภายในองค์กร โดยเป็น

ความรู้ท่ีทัง้องค์กร และคณาจารย์และบคุลากรเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบของสารสนเทศ ความคิด การ

เรียนรู้ ความเข้าใจ ความจํา ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทกัษะด้านการรับรู้และด้านเทคนิค รวมทัง้

ความสามารถตา่งๆ 

 คณาจารย์และบคุลากร ซอฟต์แวร์ สิทธิบตัร ฐานข้อมลู เอกสาร แนวทางปฏิบตัิ นโยบายและ

ระเบียบปฏิบตัิ รวมทัง้แผนภาพทางเทคนิคเป็นท่ีเก็บสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กรไว้ สินทรัพย์ทาง

ความรู้ไมเ่พียงแตมี่อยูภ่ายในองค์กรเท่านัน้ แตย่งัมีอยู่ท่ีผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ผู้สง่มอบ

และคูค่วามร่วมมือด้วย 

 สินทรัพย์ทางความรู้เป็น “ความรู้ในภาคปฏิบตัิ (Know how)” ท่ีองค์กรสามารถนําไปใช้ ลงทนุ 

และพฒันาองค์กรให้เติบโต การเสริมสร้างและการจดัการสินทรัพย์ทางความรู้จึงเป็นสว่นประกอบสําคญั
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สําหรับองค์กรในการสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และช่วยรักษาความได้เปรียบ

เชิงการแขง่ขนัได้อยา่งยัง่ยืน 
ระบบการนําองค์กร (Leadership System) 
 คําวา่ “ระบบการนําองค์กร” หมายถึง วิธีการบริหารท่ีนําระดบัสงูนํามาใช้ทัง้อย่างเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการทัว่ทัง้องค์กร ซึง่เป็นพืน้ฐานและวิธีท่ีใช้ตดัสินใจเร่ืองท่ีสําคญั การสื่อสาร และการนําไป

ปฏิบตัิ รวมถึงโครงสร้างและกลไกในการตดัสินใจ การสื่อสารสองทาง การสรรหาและการพฒันาผู้ นําและ

ผู้บงัคบับญัชา รวมทัง้การเสริมสร้างคา่นิยม พฤตกิรรมท่ีมีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวงัด้านผลการ

ดําเนินการ 

 ระบบการนําองค์กรท่ีมีประสิทธิผล ต้องคํานึงถึงความสามารถและความต้องการของผู้ปฏิบตัิงาน 

และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน และต้องตัง้ความคาดหวงัในด้านผลการดําเนินการและการปรับปรุงผลการ

ดําเนินการให้สงู ระบบการนําองค์กรสร้างความภกัดีและการทํางานเป็นทีม โดยขึน้อยู่กับวิสยัทศัน์และ

คา่นิยม รวมทัง้การมุ่งไปสู่เป้าประสงค์ร่วมขององค์กร ระบบการนําองค์กรกระตุ้นและสนบัสนนุความคิด

ริเร่ิมและความเสี่ยงท่ีเหมาะสม การจดัโครงสร้างสายการบงัคบับญัชาตามจดุประสงค์และหน้าท่ี รวมทัง้

หลีกเลี่ยงการมีสายการบงัคบับญัชาท่ีมีขัน้ตอนการตดัสินใจหลายขัน้ตอน ระบบการนําองค์กรท่ีมี

ประสทิธิผล ต้องมีกลไกท่ีผู้ นําใช้ในการตรวจประเมินตนเอง การรับข้อมลูป้อนกลบั และการปรับปรุง 
การเรียนรู้ (Learning) 
 คําว่า “การเรียนรู้” หมายถึง ความรู้หรือทกัษะใหม่ท่ีได้รับจากการประเมิน การศึกษา 

ประสบการณ์ และนวตักรรม นอกจากการมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนแล้ว เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อ

การดําเนินการท่ีเป็นเลิศ ยงักล่าวถึงการเรียนรู้อีก 2 ส่วน คือ การเรียนรู้ขององค์กร และการเรียนรู้ของ

คณาจารย์และบคุลากร โดยการเรียนรู้ขององค์กร ได้มาจากการวิจยัและพฒันาวงจรการประเมินและการ

ปรับปรุง ความคิดและปัจจัยนําเข้าจากผู้ ปฏิบัติงาน ผู้ เรียน/นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย                 

การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศและการจดัระดบัเทียบเคียง สว่นการเรียนรู้ของคณาจารย์และบคุลากร

ได้มาจากการศกึษา การฝึกอบรม และโอกาสในการการพฒันาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของแตล่ะบคุคล 

 เพ่ือให้เกิดมีประสิทธิผล การเรียนรู้ควรปลกูฝังอยู่ในวิธีการปฏิบตัิการขององค์กร การเรียนรู้สง่ผล

ถึงการได้เปรียบเชิงแขง่ขนัขององค์กร และผู้ปฏิบตังิาน  

 ดคํูาอธิบายเพิ่มเตมิของ “การเรียนรู้ขององค์กรและแตล่ะบคุคล” ในคา่นิยมหลกัและแนวคดิ 

 การเรียนรู้เป็นมิตหินึง่ในการประเมินหวัข้อในหมวด 1-6 ดคํูาอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเรียนรู้ใน

เร่ือง “ระบบการให้คะแนน” 
ระดับ (Levels) 
 คําวา่ “ระดบั” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตวัเลขท่ีทําให้ทราบว่าผลลพัธ์และผลการดําเนินการของ

องค์กรอยู่ในตําแหน่งหรืออนัดบัใดในมาตราวดัท่ีชดัเจน ระดบัผลการดําเนินการทําให้สามารถประเมินผล
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เปรียบเทียบกับผลการดําเนินการท่ีผ่านมา การคาดการณ์ เป้าประสงค์ และตวัเปรียบเทียบอ่ืนๆ              

ท่ีเหมาะสม 
ตัววัด (Measures) และตัวช้ีวัด (Indicators) 
 คําว่า “ตวัวดัและตวัชีว้ดั” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตวัเลขท่ีบอกจํานวนปัจจยันําเข้า ผลผลิต 

และผลการดําเนินการของกระบวนการ หลกัสตูร การจดัการศกึษา การบริการ และผลการดําเนินการของ

องค์กรโดยรวม การวดัและตวัชีว้ดัอาจเป็นแบบง่ายๆ (ได้จากการวดัแตล่ะครัง้) หรือแบบหลายตวัประกอบ

กนั 

 เกณฑ์ไม่ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างตวัวัดและตวัชีว้ดั อย่างไรก็ตาม บางคนชอบใช้คําว่า 

“ตวัชีว้ดั” (1) เม่ือการวดันัน้เก่ียวข้องกบัผลการดําเนินการ แตไ่ม่ใช่ตวัวดัโดยตรงของผลการดําเนินการนัน้ 

(เช่น จํานวนข้อร้องเรียน เป็นตวัชีว้ดัของความไม่พึงพอใจ แต่ไม่ใช่ตวัวดัโดยตรงของความไม่พึงพอใจ) 

และ (2) เม่ือการวดันัน้เป็นตวัทํานาย (ตวัชีว้ดันํา “leading indicator”) ของผลการดําเนินการด้านอ่ืนๆท่ีมี

นยัสําคญัมากกว่า (เช่น ผลลพัธ์ด้านผู้ เรียน/นกัศึกษาหรือความพึงพอใจ อาจจะเป็นตวัชีว้ดันําของการ

รักษาผู้ เรียน/นกัศกึษา)  
พันธกิจ (Mission) 
 คําว่า “พนัธกิจ” หมายถึง หน้าท่ีโดยรวมขององค์กร พนัธกิจ เป็นการตอบคําถามว่า “องค์กร

ต้องการบรรลอุะไร” พนัธกิจอาจกําหนดผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือตลาดเป้าหมายท่ี

องค์กรให้บริการ ความสามารถที่โดดเดน่ขององค์กรหรือเทคโนโลยีท่ีองค์กรใช้ 
ข้อกําหนดต่างๆ (Multiple Requirement) 
 คําว่า “ข้อกําหนดต่างๆ” หมายถึง คําถามแต่ละคําถามท่ีองค์กรต้องตอบในแต่ละประเด็น

พิจารณา คําถามเหล่านีป้ระกอบด้วยรายละเอียดของข้อกําหนดในแต่ละหวัข้อในเกณฑ์นี ้ ข้อกําหนด

พืน้ฐานของแตล่ะหวัข้อแสดงไว้ท่ี “ช่ือหวัข้อ” 
ข้อกําหนดโดยรวม (Overall Requirement) 
 คําวา่ “ข้อกําหนดโดยรวม” หมายถึง สิง่ท่ีองค์กรต้องอธิบาย เม่ือตอบคําถามเก่ียวกบัแนวคดิท่ีเป็น

แก่นสารท่ีสําคญัของหัวข้อนี ้ ข้อกําหนดโดยรวม ครอบคลมุถึงคุณลกัษณะท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดของ

ข้อกําหนดของหวัข้อนัน้ ในเกณฑ์นี ้ ข้อกําหนดโดยรวมของแต่ละหวัข้อแสดงด้วยประโยคที่เป็นตวัอกัษร

หนา 
คู่ความร่วมมือ (Partners) 
 คําว่า “คู่ความร่วมมือ” หมายถึง องค์กร/สถาบนั/หน่วยงาน หรือบุคคลสําคญัท่ีตกลงทํางาน

ร่วมกบัองค์กรเพื่อให้บรรลเุป้าประสงค์ร่วมกนั หรือเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยปกติ ความร่วมมือ

เป็นการจัดการท่ีเป็นทางการเพื่อจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจง เช่นบรรลุวตัถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ หรือ เพ่ือส่งมอบหลักสูตร การจัดการศึกษา หรือการบริการท่ีเฉพาะอย่าง คู่ความร่วมมือ 

อาจจะรวมถึงสถาบนัการศกึษาอ่ืน นายจ้าง และผู้ประกอบการ องค์กรการบริการเพื่อสงัคม มลูนิธิเอกชน 
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และผู้ปกครอง ตามความเหมาะสม ซึ่งองค์กรได้สร้างความร่วมมือท่ีเป็นทางการ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ

เรียนรู้ท่ีมีประสทิธิผลสําหรับผู้ เรียน/นกัศกึษา ตวัอยา่ง เช่น คูค่วามร่วมมืออาจจะรวมถึง สถาบนัการศกึษา

ท่ีมีความสมัพนัธ์ในกระบวนการรับเข้าหรือสง่ตอ่ของนกัศกึษา  

 คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการมีระยะเวลาช่วงเวลาหนึ่งและเก่ียวข้องกับมีความเข้าใจอย่าง

ชดัเจนในบทบาทและผลประโยชน์ท่ีมีร่วมกนั 
ผลการดาํเนินการ (Performance) 
 คําว่า “ผลการดําเนินการ” หมายถึง ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) ท่ีได้จาก

กระบวนการ หลกัสตูร การจดัการศกึษาและการบริการ ซึง่ทําให้องค์กรสามารถประเมินและเปรียบเทียบ

กบัเป้าประสงค์ มาตรฐาน ผลลพัธ์ท่ีผา่นมา และองค์กรอ่ืนๆ ผลการดําเนินการอาจแสดงในรูปแบบการเงิน

และท่ีไมใ่ช่การเงิน 

 เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลศิ ครอบคลมุผลการดําเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ 

 (1) หลกัสตูร การจดัการศกึษาและการบริการ 

 (2) การมุง่เน้นผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

 (3) งบประมาณ การเงิน และการตลาด 

 (4) การปฏิบตักิาร 

 ผลการดําเนินการด้านหลกัสตูร การจัดการศึกษาและการบริการ หมายถึง ผลการดําเนินการท่ี

เก่ียวข้องกับตัววัดและตัวชีว้ัดของคุณลักษณะของหลักสูตร การจัดการศึกษาและการบริการท่ีมี

ความสําคญัตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ตวัอย่าง เช่น ประสิทธิผลของหลกัสตูรและการจดั

การศกึษา การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา การมีส่วนร่วมในโอกาสการพฒันาตนเอง และ

การได้งานทําของผู้ เรียน/นกัศกึษาหลงัจบการศกึษา 

 ผลการดําเนินการด้านการมุ่งเน้นผู้ เรียน/นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผลการ

ดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัตวัวดัและตวัชีว้ดัในเร่ืองการยอมรับ ปฏิกิริยา และพฤตกิรรมของผู้ เรียน/นกัศกึษา

และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตวัอย่าง เช่น การรับเข้า การรักษา ข้อร้องเรียน และผลการสํารวจ การมุ่งเน้น

ผู้ เรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมกัจะมีความสมัพนัธ์กบัองค์กรโดยรวม   

 ผลการดําเนินงานด้านการเงินและตลาด หมายถึง ผลการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัตวัวดัในเร่ือง

ต้นทุน การบริหารงบประมาณ และส่วนแบ่งการตลาด ตวัอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายของการจดัการศึกษาและ

การบริหารทั่วไปต่อผู้ เรียน/นักศึกษา รายได้ ค่าใช้จ่าย เงินทุนสํารอง กองทุนคงยอดเงินต้น และ

ทนุการศกึษา/รางวลัประจําปี คา่ใช้จ่ายของการจดัการศกึษาตอ่งบประมาณทัง้หมด การเพิ่มขึน้หรือลดลง

ของงบประมาณประจําปี การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากแหล่งอ่ืน การเพิ่มของทุนการศึกษา    

ร้อยละของงบประมาณเพื่อการวิจยั และงบประมาณสําหรับการบริการวิชาการเพื่อสงัคม  

 ผลการดําเนินงานด้านการปฏิบตัิการ หมายถึง ผลการดําเนินการด้านผู้ปฏิบตัิงาน ด้านการนํา

องค์กร ด้านองค์กร และด้านจริยธรรม ซึ่งเก่ียวข้องกับตวัวดัและตวัชีว้ดัด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  
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และความรับผิดชอบ ตวัอย่างเช่น รอบเวลา ผลิตภาพ การรับรององค์กร (accreditation) การลาออกของ

ผู้ปฏิบตัิงาน อตัราการฝึกอบรมข้ามหน่วยงานของผู้ปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบั ความ

รับผิดชอบทางการเงิน และการมีส่วนร่วมกบัชมุชน ผลการดําเนินการด้านการปฏิบตัิการ อาจวดัในระดบั

องค์กร/ผู้ นําระดบัสงู ระดบักระบวนการที่สําคญั ระดบัสาขาวิชา คณะ ภาควิชา หรือ ระดบับคุคล 
ผลการดาํเนินการทีเ่ป็นเลิศ (Performance Excellence) 
 คําว่า “ผลการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ” หมายถึง แนวทางการจดัการผลการดําเนินการขององค์กร

อยา่งบรูณาการ ซึง่สง่ผลให้เกิด 

 (1) การสง่มอบคณุคา่ท่ีดีขึน้อยู่เสมอให้แก่ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ซึง่จะสง่ผลตอ่

การพฒันาคณุภาพของหลกัสตูร การจดัการศกึษา และการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศกึษา รวมถึงความมัน่คง

ขององค์กรในระยะยาว 

 (2) การปรับปรุงประสทิธิผลและความสามารถขององค์กรโดยรวม 

 (3) การเรียนรู้ขององค์กรและบคุลากร 

 เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ สามารถนํามาใช้เป็นกรอบการทํางานและ

เคร่ืองมือท่ีองค์กร สามารถนํามาใช้ในการตรวจประเมินเพื่อทําให้เข้าใจถึงจุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง 

และเป็นแนวทางในการวางแผน 
การคาดการณ์ผลการดาํเนินการ (Performance Projections) 
 คําวา่ “การคาดการณ์ผลการดําเนินการ” หมายถึง การคาดคะเนผลการดําเนินการในอนาคต การ

คาดการณ์อาจอิงกบัผลการดําเนินการท่ีผ่านมา ผลการดําเนินการของคู่แข่งท่ีต้องทําให้เท่าเทียมหรือ

เหนือกว่า หรือการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่มีพลวตั หรือเป้าประสงค์เพ่ือผลการดําเนินการในอนาคต การ

คาดการณ์ต้องบูรณาการการคาดคะเนอตัราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรด้วย การ

คาดการณ์ใช้ในการชีใ้ห้เห็นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดในเร่ืองใด ดงันัน้ การ

คาดการณ์ผลการดําเนินการจงึใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการจดัการท่ีสําคญั 
การคงสภาพ (Persistence) 
 คําว่า “การคงสภาพ” หมายถึง การคงไว้ซึ่งความต่อเน่ืองของการศึกษาของผู้ เรียน/นกัศึกษา   

(จากเทอมหนึง่ไปอีกเทอมหนึง่ ไตรมาสหนึง่ไปอีกไตรมาสหนึง่ ระดบัหนึง่ไปอีกระดบัหนึง่ และชัน้เรียนหนึง่

ไปอีกชัน้เรียนหนึ่ง) เพ่ือมุ่งไปสู่ความสําเร็จตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร การจัดการศึกษา หรือ

วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
กระบวนการ (Process) 
 คําวา่ “กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกนั โดยมีจดุมุ่งหมายเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร การ

จดัการศกึษา หรือการบริการให้แก่ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

โดยทัว่ไปกระบวนการ ประกอบด้วย คน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เทคนิค วสัด ุและการปรับปรุง  มาทํางาน

ร่วมกนัตามขัน้ตอนหรือการปฏิบตัิการท่ีกําหนดไว้ ซึง่แทบไม่มีกระบวนการใดที่สามารถดําเนินการได้โดย



 

เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2550 

109 

ลําพงั จะต้องพิจารณาความสมัพนัธ์กบักระบวนการอื่นท่ีส่งผลกระทบซึ่งกนัและกนั ในบางสถานการณ์ 

กระบวนการ อาจต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยมีระเบียบปฏิบตัิและข้อกําหนดท่ี

เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้มีการวดัและขัน้ตอนการควบคมุท่ีกําหนดไว้ชดัเจน  

 ในสถานการณ์ท่ีเป็นการให้บริการ เช่น หลกัสตูร และการจดัการศึกษา “กระบวนการ” จะมี

ลกัษณะกว้างๆ เช่น บอกว่าต้องทําอะไรบ้าง ซึง่อาจรวมถึงขัน้ตอนท่ีพงึประสงค์หรือคาดหวงั หากขัน้ตอน

นัน้สําคญัอย่างยิ่ง การให้บริการต้องให้ข้อมลูและสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่น

เสียเข้าใจและปฏิบตัติามขัน้ตอนดงักลา่วด้วย และต้องมีแนวทางสําหรับผู้ เรียน/นกัศกึษา ในการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าท่ีเก่ียวกบัการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้ เรียน/นกัศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีอาจเกิดขึน้

ด้วย 

 ในงานท่ีใช้ความรู้ เช่น การสอน การวางแผนเชิงกลยทุธ์ การวิจยั การพฒันา และการวิเคราะห์ 

กระบวนการไม่จําเป็นต้องมีลําดบัขัน้ตอนท่ีเป็นทางการ แต่อาจเป็นความเข้าใจโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการ

ดําเนินการท่ีมีสมรรถภาพ เช่น จงัหวะเวลา ทางเลือกท่ีกําหนดไว้ การประเมินผล และการรายงานผล 

ขัน้ตอนอาจเกิดขึน้หลงัจากท่ีมีความเข้าใจในเร่ืองเหลา่นีแ้ล้ว 

 ในระบบการให้คะแนนของเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ จะมีการตรวจ

ประเมินถึงระดบัความสําเร็จของกระบวนการ ระดบัความสําเร็จนีอ้ยู่บนพืน้ฐานของปัจจยัทัง้ 4 ประการ 

ได้แก่ แนวทาง การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตั ิการเรียนรู้ และการบรูณาการ 

 ดคํูาอธิบายเพิ่มเตมิในเร่ือง “ระบบการให้คะแนน” 
ผลิตภาพ (Productivity) 
  คําว่า “ผลิตภาพ” หมายถึง การวดัประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร แม้คําว่า “ผลิตภาพ” มกัใช้

กบัปัจจยัเดี่ยว เช่น การจดัสรรอตัรากําลงั (ผลิตภาพแรงงาน) เคร่ืองจกัร วสัด ุพลงังาน และทนุ แตแ่นวคิด

เก่ียวกบัผลติภาพยงัสามารถนําไปใช้กบัการใช้ทรัพยากรทัง้หมดในการสร้างผลผลติการใช้ตวัชีว้ดัหลายตวั

ร่วมกนัในการวดัผลิตภาพโดยรวม ทําให้ระบไุด้ว่าผลของการเปลี่ยนแปลงโดยรวมในกระบวนการ เช่น   

การปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม ่
จุดประสงค์ (Purpose) 
 คําว่า “จดุประสงค์” หมายถึง เหตผุลพืน้ฐานท่ีองค์กรดํารงอยู่ บทบาทหลกัของจดุประสงค์ คือ 

การกระตุ้นและชีนํ้าองค์กรในการกําหนดคา่นิยม โดยปกติ จดุประสงค์จะแสดงแบบกว้างๆและไม่ค่อยมี

การเปลี่ยนแปลง องค์กรท่ีมีภารกิจตา่งกนัอาจจะมีจดุประสงค์ท่ีคล้ายคลงึกนั ในขณะท่ีองค์กรท่ีมีภารกิจ

คล้ายคลงึกนัอาจมีจดุประสงค์ตา่งกนั 
ผลลัพธ์ (Results) 
 คําว่า “ผลลพัธ์” หมายถึง ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) ขององค์กร ท่ีได้จากการ

ดําเนินการตามข้อกําหนดของหวัข้อในเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ การประเมิน

ผลลพัธ์จะพิจารณาจากผลการดําเนินการในปัจจบุนั ผลการดําเนินการเมื่อเปรียบเทียบกบัตวัเปรียบเทียบ
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ท่ีเหมาะสม รวมทัง้อตัรา ความครอบคลมุ และความสําคญัของการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีว้ดัผลลพัธ์กบัข้อกําหนดด้านผลการดําเนินงานท่ีสําคญัขององค์กร 

 ดอูธิบายเพิ่มเตมิในเร่ือง “ระบบการให้คะแนน” 
ส่วน (Segment) 
 คําวา่ “สว่น” หมายถึง สว่นหนึง่ของพืน้ฐานโดยรวมขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกบั ผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย ตลาด หลกัสตูร การจดัการศกึษา และการบริการ หรือผู้ปฏิบตัิงาน โดยปกติ “สว่น” จะมี

คณุลกัษณะร่วมกนัท่ีสามารถจดัเป็นกลุม่ได้อย่างมีเหตมีุผล ในหมวด 7 คําว่า “สว่น” หมายถึง ข้อมลูด้าน

ผลลพัธ์ท่ีแบง่เป็นสว่นๆ ในรูปแบบท่ีทําให้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานขององค์กรได้อยา่งชดัเจน  

 ความเข้าใจในเร่ือง “สว่น” มีความสําคญัอยา่งยิ่งในการจําแนกความต้องการและความ 

คาดหวงัท่ีแตกตา่งกนัอย่างชดัเจนของผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย กลุม่ผู้ปฏิบตัิงาน รวมถึงความ

เหมาะสมของหลักสูตร การจัดการศึกษาและการบริการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและความ

คาดหวงั การจําแนกกลุ่มของผู้ เรียน/นกัศกึษา อาจจะสะท้อนถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การจดัการศกึษาแบบใน

ห้องเรียนหรือผา่นทางเวบไซต์ (classroom or Web-based) หรือความสนใจด้านสายอาชีพ สไตล์ของการ

เรียนรู้ สภาพของความเป็นอยู่ การเคลื่อนย้าย หรือ ความต้องการเฉพาะ การจําแนกผู้ปฏิบตัิงานต้องมี

พืน้ฐานจากสภาพภมูิศาสตร์ ทกัษะ ความต้องการ การมอบหมายงาน และการจําแนกงานด้วย  
ผู้นําระดับสูง  (Senior Leaders) 
 คําว่า “ผู้ นําระดบัสงู” หมายถึง กลุม่หรือทีมผู้บริหารระดบัสงูสดุขององค์กร ผู้ นําระดบัสงูอาจจะ

รวมถึง อธิการบดี ผู้บริหารระดับต่างๆ คณบดี หัวหน้าภาควิชา และ/หรือประธานสภาคณาจารย์ ใน

หลายๆองค์กร ผู้ นําระดบัสูง จะประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและผู้ ท่ีรายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของ

องค์กร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
 คําว่า “ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย” หมายถึง กลุม่ทกุกลุม่ท่ีได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจาก

การปฏิบตัิการและความสําเร็จขององค์กร ตวัอย่างของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคญัของสถาบนัการศกึษา 

ได้แก่ ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง คณาจารย์และบุคลากร คู่ความร่วมมือ คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

สมาคมศษิย์เก่า นายจ้าง/ผู้ใช้บณัฑิต สถาบนัการศกึษาอ่ืน ผู้ให้งบประมาณ/เงินทนุ ผู้สง่มอบ และสมาคม

วิชาชีพหรือชมุชนในท้องถ่ิน  
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 
 คําว่า “ความท้าทายเชิงกลยทุธ์” หมายถึง ความกดดนัท่ีมีผลอย่างแน่นอนตอ่โอกาสท่ีองค์กรจะ

ประสบความสําเร็จในอนาคต ความท้าทายเหล่านีม้กัจะเกิดจากตําแหน่งในการแข่งขันในอนาคตของ

องค์กร เม่ือเปรียบเทียบกบัสถาบนัการศกึษา/หน่วยงานอ่ืนๆท่ีคล้ายคลงึกนั โดยทัว่ไป ความท้าทายเชิงกล

ยทุธ์ เกิดจากแรงผลกัดนัภายนอก แตไ่ม่ได้จํากดัอยู่เพียงเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในการตอบสนองตอ่ความ
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ท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ีมาจากแรงกดดนัภายนอก องค์กรอาจจะเผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายใน

องค์กรเอง  

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายนอกอาจเก่ียวข้องกับความต้องการหรือความคาดหวงัของผู้ เรียน/

นกัศกึษา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือตลาด การเปลี่ยนแปลงในหลกัสตูร การจดัการศึกษา การเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน สงัคม และความเสี่ยงอ่ืนๆ 

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายในอาจเก่ียวกับความสามารถขององค์กรหรือผู้ ปฏิบัติงาน และ

ทรัพยากรอื่นๆ 

 ดคํูาจํากดัความของ “เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์” ประกอบ เพ่ือให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความท้าทายเชิงกลยทุธ์กบัเป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์ ซึง่เป็นสิง่ท่ีองค์กรระบอุย่างชดัเจนในการตอบสนองตอ่

ความท้าทายท่ีสําคญั 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
 คําว่า “วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์” หมายถึง จดุมุ่งหมายท่ีชดัเจนขององค์กร หรือ การตอบสนองตอ่

การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงท่ีสําคญั ประเด็นความสามารถในการแข่งขนัและการได้เปรียบในการ

ดําเนินการ โดยทัว่ไป วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์จะมุ่งเน้นทัง้ภายนอกและภายในองค์กร และเก่ียวข้องกบั

โอกาสและความท้าทายท่ีสําคญัในด้านผู้ เรียน/นกัศกึษา ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย ตลาด หลกัสตูร การจดัการ

ศกึษา การบริการ หรือโอกาสและความท้าทายด้านเทคโนโลยี (ความท้าทายเชิงกลยทุธ์) กล่าวอย่าง

กว้างๆ วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ คือ สิ่งท่ีองค์กรต้องบรรลเุพ่ือรักษาหรือสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

และทําให้มัน่ใจวา่องค์กรมีความยัง่ยืนในระยะยาว วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์จะกําหนดทิศทางระยะยาวของ

องค์กร และเป็นแนวทางในการจดัสรรทรัพยากรและปรับเปลี่ยนการจดัสรรทรัพยากร 

 ดคํูาจํากดัความของ “แผนปฏิบตักิาร” ประกอบ เพ่ือให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถปุระสงค์

เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบตักิาร รวมทัง้ตวัอยา่งของวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ และแผนปฏิบตักิาร 
การประเมินผลรวม (Summative Assessment) 
 คําว่า “การประเมินผลรวม” หมายถึง การวิเคราะห์ในแนวตัง้ ด้านการเรียนรู้ และผลการเรียนของ

ผู้ เรียน/นกัศกึษาและศิษย์เก่า การประเมินผลรวมนีม้กัจะจดัทําเป็นทางการ และครอบคลมุประเด็นต่างๆ

อย่างกว้างขวาง การประเมินดงักล่าวอาจเกิดขึน้ตอนจบหลกัสตูรและอาจเกิดจากการเปรียบเทียบกบัผล

ของการสอบครัง้ก่อนๆ เพ่ือดวู่ามีการพฒันาหรือไม่และเพื่ออธิบายความเก่ียวข้องระหว่างหลกัสตูร การ

จดัการศกึษา และการเรียนรู้ของผู้ เรียน/นกัศึกษา การประเมินผลนี ้อาจจะใช้สําหรับตดัสินระดบัคะแนน

ตอนปลายภาค การจดัเข้าชัน้เรียน การเลื่อนชัน้ และการออกใบอนญุาตหรือการให้ใบรับรอง  
ความย่ังยืน (Sustainability) 
 คําว่า “ความยัง่ยืน” หมายถึง ความสามารถโดยรวมขององค์กรในการตอบสนองตอ่ความจําเป็น

ทางการศกึษาในปัจจุบนั และมีความคล่องตวัและการจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีทําให้องค์กรมีความพร้อม ต่อ
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สภาพแวดล้อมทางการศกึษา และตลาดในอนาคต องค์กรจําเป็นท่ีจะต้องพิจารณาถึงปัจจยัภายนอกและ

ภายใน ซึง่อาจจะรวมถึงปัจจยัของระบบการจดัการศกึษาทัง้หมดและปัจจยัท่ีเฉพาะเจาะจงขององค์กร  

 นอกจาก การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางระบบการจัดการศึกษาและ

ตลาด ความยัง่ยืนยงัมีส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการเตรียมตวัสําหรับภาวะฉกุเฉินท่ีเกิดขึน้จริง หรือภาวะฉกุเฉิน

ในระยะสัน้ 
อย่างเป็นระบบ (Systematic) 
 “อยา่งเป็นระบบ” หมายถึง แนวทางซึง่มีการจดัขัน้ตอนไว้เป็นอยา่งดี สามารถทําซํา้ได้ 

และมีการใช้ข้อมลูและสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวได้ว่าแนวทางจะมีความเป็นระบบ

เมิ่อได้มีการประเมิน การปรับปรุง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมอยู่ร่วมด้วย จนส่งผลให้แนวทางนัน้มี

ระดบัความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

 ในการใช้คําวา่ “อยา่งเป็นระบบ” ให้ด ู“แนวทางการให้คะแนน” 
แนวโน้ม (Trends)  
 คําว่า แนวโน้ม หมายถึงสารสนเทศที่เป็นตวัเลขท่ีแสดงทิศทางและอตัราการเปลี่ยนแปลงของ

ผลลพัธ์ขององค์กร แนวโน้มเป็นการแสดงให้เห็นถึงลําดบัของผลการดําเนินการขององค์กรตามช่วงเวลาที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 ในการเร่ิมต้นการยืนยนัของแนวโน้ม ต้องมีการแสดงแนวโน้มของจดุของข้อมลูในอดีตอย่างน้อย 3 

จดุขึน้ไป โดยข้อมลูท่ีมากขึน้มีความจําเป็นในกรณีท่ีต้องการบ่งชีแ้นวโน้มท่ีมีความแม่นยําทางสถิติท่ีมาก

ยิ่งขึน้ ช่วงระยะเวลาของการแสดงแนวโน้มจะถูกกําหนดโดยรอบระยะเวลาของกระบวนการที่กําลงัวดั 

โดยรอบระยะเวลาของกระบวนการที่สัน้ลงจะทําให้มีความต้องการของการวัดท่ีบ่อยขึน้ ขณะท่ีรอบ

ระยะเวลาของกระบวนการที่มีความยาวขึน้อาจต้องการช่วงเวลาของการวัดท่ียาวขึน้เพื่อการบ่งชีถ้ึง

แนวโน้มท่ีมีความหมายเป็นนยัสําคญั 

 ตวัอย่างของแนวโน้มท่ีเป็นข้อกําหนด ได้แก่ ข้อมลูท่ีสมัพนัธ์กบัผลลพัธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน/

นักศึกษา ผลการดําเนินงานด้านการออกแบบหลกัสูตร และการจัดการศึกษา และการส่งมอบการจัด

การศกึษา และการบริการผู้ เรียน/นกัศกึษา ผลลพัธ์ด้านความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของผู้ เรียน/นกัศกึษา 

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ ปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด ผลลัพธ์ด้านการ

ปฏิบตักิาร เช่น รอบระยะเวลา กระบวนการสนบัสนนุ ผู้สง่มอบ/คูค่วามร่วมมือ และความปลอดภยั 
คุณค่า (Value) 
 “คณุคา่” หมายถึง ความคุ้มคา่ของหลกัสตูร การจดัการศกึษา การบริการ กระบวนการ สินทรัพย์ 

หรือการใช้งาน เม่ือเทียบกบัคา่ใช้จ่ายและทางเลือกอ่ืนๆ 

 องค์กรจําเป็นต้องเข้าใจวา่คณุคา่ตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียแตล่ะกลุม่ คือ อะไร จากนัน้สง่มอบคณุคา่

ให้แต่ละกลุ่มนัน้ การทําดงันีอ้งค์กรต้องทําให้เกิดความสมดลุของคณุค่าท่ีมีต่อผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียอ่ืน เชน่ ผู้ปฏิบตังิานและชมุชน 
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 องค์กร ควรพิจารณาคณุค่าเพื่อประเมินผลประโยชน์ของทางเลือกต่างๆ เม่ือเปรียบเทียบกับ

คา่ใช้จ่าย เช่น การทราบถึงคณุค่าท่ีผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีส่วนได้สว่นเสียได้รับจากการหลกัสตูร การ

จดัการศกึษา และการบริการตา่งๆ จากนัน้ก็สง่มอบคณุคา่ให้แตล่ะกลุม่นัน้ ทัง้นี ้ต้องทําให้เกิดความสมดลุ

ของคณุคา่ท่ีมีตอ่ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนด้วย 
ค่านิยม (Values) 
 “ค่านิยม” หมายถึง หลกัการและพฤติกรรมชีนํ้าท่ีคาดหวงัให้องค์กร และผู้ปฏิบตัิงานปฏิบตั ิ

คา่นิยมสะท้อนและเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีพึงประสงค์ขององค์กร ค่านิยมสนบัสนนุและชีนํ้าการตดัสินใจ

ของผู้ปฏิบตังิานบคุลากรทกุคน และช่วยให้องค์กรบรรลพุนัธกิจและวิสยัทศัน์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

 ตวัอยา่งของคา่นิยม อาจรวมถึงความมีคณุธรรมและความยตุธิรรมในการปฏิสมัพนัธ์ 

ทกุกรณี การทําให้เหนือกวา่ความคาดหวงัของผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย การเห็นคณุคา่ของ

ผู้ปฏิบตังิานและความหลากหลาย การป้องกนัสิง่แวดล้อม และการมีการดําเนินงานท่ีเป็นเลศิทกุๆ วนั 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “วิสยัทศัน์” หมายถึง สภาพท่ีองค์กรต้องการเป็นในอนาคต วิสยัทศัน์ อธิบายถึง ทิศทางท่ีองค์กร

จะมุง่ไป สิง่ท่ีองค์กรต้องการจะเป็น หรือภาพลกัษณ์ท่ีองค์กรต้องการในอนาคต 
ระบบงาน (Work Systems) 
 “ระบบงาน” หมายถึง วิธีการบรรลุของการปฏิบตัิงานขององค์กร ระบบงานเก่ียวข้องกับ

ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ส่งมอบท่ีสําคญั และคู่ความร่วมมือท่ีสําคญัขององค์กร คู่สญัญาขององค์กร พนัธมิตรของ

องค์กร และองค์ประกอบอ่ืนๆท่ีมีความจําเป็นในการสร้าง และสง่มอบหลกัสตูร การจดัการศกึษา และการ

บริการ ระบบงานขององค์กรทําให้เกิดการประสานงานกันเป็นอย่างดีของกระบวนการภายในและ

กระบวนการภายนอก และทรัพยากรที่จําเป็นเพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จในตลาดขององค์กร 

 การตดัสนิใจเก่ียวกบัผู้ปฏิบตังิานเป็นกลยทุธ์ การตดัสินใจดงักลา่วเก่ียวข้องกบัการบง่ชีแ้ละการตี

ราคาเป็นเงินลงทุนของสมรรถนะหลกัขององค์กร และการตดัสินใจว่าอะไรควรจะจดัซือ้หรือสร้างขึน้จาก

ภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดประสทิธิผลและความยัง่ยืน 
ผู้ปฏิบัตงิาน (Workforce) 
 คําว่า ผู้ปฏิบตัิงาน หมายถึง บุคลากรทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับความสําเร็จของการปฏิบตัิงานของ

องค์กร รวมถึง บุคลากรท่ีได้รับค่าตอบแทน (เช่น แบบถาวร แบบเป็นเวลา แบบชัว่คราว ด้านการสื่อสาร 

รวมถึงบคุลากรท่ีว่าจ้าง เพ่ือการเป็นพ่ีเลีย้งโดยองค์กร) และอาสาสมคัร ตามความเหมาะสม ผู้ปฏิบตัิงาน 

มีความหมายรวมถึง ผู้บริหาร และพ่ีเลีย้ง/ผู้ตรวจการทกุระดบั 
ขีดความสามารถของผู้ปฏิบัตงิาน (Workforce Capacity) 
 คําว่า “ขีดความสามารถของผู้ปฏิบตัิงาน” หมายถึง ขีดความสามารถขององค์กรในการทําให้การ

ปฏิบตังิานสําเร็จ โดยผา่นทางความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบคุลากรขององค์กร 
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 ขีดความสามารถอาจจะรวมถึงขีดความสามารถในการสร้างและรักษาความสมัพนัธ์กับผู้ เรียน/

นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร การสร้างนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ การ

พฒันาหลกัสตูร การจดัการศึกษา การบริการ และกระบวนการปฏิบตัิงานใหม่ รวมถึงการตอบสนองต่อ

ความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของตลาดการศกึษาและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
ศักยภาพของผู้ปฏิบัตงิาน (Workforce Capability) 
 คําวา่ “ศกัยภาพของผู้ปฏิบตังิาน” หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการทําให้มัน่ใจว่ามีระดบั

ของบคุลากรท่ีเพียงพอตอ่ความสําเร็จของกระบวนการปฏิบตัิงาน และมีการสง่มอบ/การจดัการศกึษาท่ีทํา

ให้เกิดความสําเร็จของหลกัสตูร การจดัการศกึษา และการบริการต่อผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียขององค์กร 
ความผูกพันของผู้ปฏิบัตงิาน (Workforce Engagement) 
 คําว่า “ความผูกพนัของผู้ปฏิบตัิงาน” หมายถึง ความครอบคลมุความมุ่งมัน่ของผู้ปฏิบตัิงานทัง้

ทางด้านอารมณ์ (emotion) และสติปัญญา (intellectual) เพ่ือการปฏิบตัิงานให้สําเร็จ และบรรลพุนัธกิจ

และวิสยัทศัน์ขององค์กร สถาบนัการศึกษาท่ีมีความผูกพนัของผู้ปฏิบตัิงานในระดบัสงู มกัจะมีลกัษณะ

สภาพแวดล้อมของการปฏิบตัิงานท่ีบุคลากรได้รับการจูงใจเพื่อการทําสิ่งท่ีดีท่ีสดุทัง้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ เรียน/นกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และตอ่ความสําเร็จขององค์กร 

 โดยทัว่ไป สมาชิกผู้ปฏิบตัิงานจะมีความผูกพนัเม่ือบุคคลเหล่านีไ้ด้เห็นความสําคญัของตนเอง 

และมีแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน และได้รับความช่วยเหลือในลกัษณะท่ีเป็นเชิงบวกทัง้ด้านความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและสถานท่ีปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันจะได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ท่ี

เกิดขึน้บนความไว้เนือ้เช่ือใจ สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและส่งเสริมความร่วมมือ การสื่อสารและการไหล

ของสารสนเทศที่ดี การได้รับอํานาจในการตดัสินใจและความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน ปัจจัยท่ี

สําคญัในการส่งผลต่อความผกูพนั รวมถึง การฝึกอบรมและการพฒันาด้านอาชีพ ระบบการยกย่องเชิดชู

และการให้รางวลัท่ีมีประสิทธิผล รวมถึงการได้รับโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั การได้รับการดแูลท่ียตุิธรรม และมี

ความเป็นมิตร 
  

 
 


