
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจัดท าโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กร 

ตามแนวทาง CMU-EdPEx 

26 พฤศจิกายน 2557 

http://www.prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=529


มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2557 ได้พิจารณาร่าง IQA พ.ศ.2557 และ
แนวทางการขึ้นทะเบียนเผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแลว้ มีมติ
ดังนี้ 
1. ให้น าระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะและสถาบัน 
ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
(ค.ป.ภ.) เสนอ ไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ให้สถาบัน 
อุดมศึกษาในการจัดท าระบบการประกันคณุภาพภายในของ 
แต่ละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถน าไปก าหนดระบบ 
ของตนเองได้ ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา 



มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาน าระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ไปทดลองน าร่องกับ 
หลักสูตรที่มีประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา 
(มคอ.1)แล้วจ านวนหนึ่งตามความสมัครใจ แล้วน าผลการ
ด าเนินการน ารอ่งมาเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ
พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนหลักสูตรในช่วงการ
ทดลองน าร่อง 

สกอ. ก าลังด าเนินการใหก้ารประเมินระดับหลักสูตร    
และการรายงานผ่าน มคอ.7 เป็นเรื่องเดียวกัน 



นโยบาย CMU-EdPEx 
CM

U-
Ed

PE
x 

 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั  

  มีเป้าหมายในการบูรณาการระบบคณุภาพ
ต่างๆ  ทั้งในส่วนของ สกอ. สมศ. ให้เป็นระบบ
เดียวภายใต้แนวทาง CMU-EdPEx 

แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถาบันของเราด าเนินการได้ดีที่สุดเท่าที่ท าได้หรือยัง เราทราบได้อย่างไร  
มีอะไรที่สถาบันของเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกหรือไม่ และอย่างไร  



เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

เครื่องมือที่สามารถน ามาใชใ้นการจัดการการด าเนินการ
ขององค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทุกเรื่อง               
ภายในองค์กรที่จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ 

ท าให้การบริหารจัดการทกุเรื่องภายในองค์กรดีขึ้น                   
ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร 
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เกณฑ์ EdPEx สร้างพลังให้สถาบันของท่าน ไม่ว่าจะมีขนาดใด มีหลักสูตร
และบริการประเภทใด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ท าใหก้ารเรียนรู้ของนักศึกษา
ดีขึ้น ปรับปรุงผลการด าเนินการด้านอื่นๆ และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน โดยท าให้มีความสอดคล้องกันของแผน กระบวนการการตัดสินใจ 
บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์  
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พื้นฐานของเกณฑ์ (ค่านิยมหลักและแนวคิด)  

1. การน าองค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน ์

2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า 
3. การเรียนรู้ระดับองค์กรและ

ระดับบุคคล 
4. การให้ความส าคัญกับ

บุคลากรและพันธมิตร 
5. ความคล่องตัว 

6. การมุ่งเน้นอนาคต 
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
9. ความรับผิดชอบต่อสังคมใน

วงกว้าง 
10. การมุ่งเน้นที่ผลลพัธ์และ

การสร้างคุณค่า 
11. มุมมองเชิงระบบ 

เป็นพฤติกรรมที่พบในองค์กรที่มีผลการด าเนนิงานที่ดี 



การด าเนินการตามแนวทาง TQA ระหว่างปี 2552-2555 

สร้างความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การน าองค์ความรู้จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้
ในการพัฒนามหาวิทยาลยัอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร/คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รวม 23 Module 

Top down 
Bottom up 
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การด าเนินการในปี 2556-2557 

กลุ่มวิทย์ 
สุขภาพ 

คณะ
แพทยศาสตร์ 

คณะ     
พยาบาลศาสตร์ 

คณะ       
เภสัชศาสตร์ 

คณะ             
สัตวแพทยศาสตร์ 

กลุ่มวิทย์ 
เทคโน 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

คณะ
เกษตรศาสตร์ 

กลุ่มมนุษย์ 
สังคม 

คณะ
สังคมศาสตร์ 

คณะ
เศรษฐศาสตร์ 

คณะ 
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ผลการประเมิน 
IQA หรือ EQA 
ระดับดีมากขึ้น
ไป (≥4.51) 

สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx ของ สกอ. 
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คณะที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ EdPEx ของ สกอ. 

คณะ
แพทยศาสตร์ 

รามาธิบดี 

คณะ
แพทยศาสตร์ 

เชียงใหม่ 

คณะ
แพทยศาสตร์ 

ขอนแก่น 

คณะ
แพทยศาสตร์ 

สงขลา 

54 หน่วยงาน  
(19 สถาบัน) 
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จัดท าโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์หมวด 7 ทุกส่วนงาน 

กลุ่มวิทย์ 
สุขภาพ 

คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

คณะเทคนิค
การแพทย์ 

กลุ่มวิทย์ 
เทคโน 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ 
และเทคโนโลย ี

กลุ่มมนุษย์ 
สังคม 

คณะ
มนุษยศาสตร์ 

คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

คณะการ
สื่อสารมวลชน 

คณะนิติศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ฯ 

คณะวิจิตรศิลป ์

สถาบัน 

สถาบันวิจัย
วิทย์-สุขภาพ 

สถาบันวิจัย                  
วิทย์-เทคโน 

สถาบันวิจัย
สังคม 

ส านัก 

ส านักหอสมุด 

ส านักทะเบียนฯ 

ส านัก IT 

ส านักบริการ
วิชาการ 

ส านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ส่วนงาน
วิชาการ 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

วิทยาลัย
นานาชาติ 

+ ส านักงานมหาวิทยาลัย  
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 ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA 
                                                          10 กันยายน 2557  



แนวทางในการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2557 

ทุกส่วนงาน (คณะ/สถาบัน/ส านกั) ประเมินตนเอง ตาม
แนวทาง CMU-EdPEx เสนอมหาวิทยาลยั (โครงร่างองค์กร 
หมวด 1-6 (ข้อก าหนดโดยรวม) และผลลัพธ์หมวด 7 เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

มหาวิทยาลัยโดยส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย 
จะเริ่มเตรียมการส าหรับการประเมินระดับหลักสูตร  

โดยเริ่มจากการทวนสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 



โครงร่างองค์กร 
+ 

ผลลัพธ์หมวด 7  
(ไม่เกิน 5 หน้า) 

โครงร่างองค์กร 
+                                       

ข้อก าหนดโดยรวม       
หมวด 1-6 และ

ผลลัพธ ์

 
โครงร่างองค์กร 

+ 
ข้อก าหนดโดยรวม

และข้อก าหนดในแต่
ละประเด็นพิจารณา

หมวด 1-6 และ
ผลลัพธ์ 

 

ปี 2556 ปี 2557-2558 ปี 2559 

พัฒนาทีมผู้ให้ค าปรกึษา 

สร้างความเข้าใจในการประเมินตนเอง            
ตามแนวทาง CMU-EdPEx 

CMU-EdPEx Road Map 
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เนื้อหาของเกณฑ์ EdPEx 

เก
ณ

ฑ์ 
Ed

PE
x โครงร่างองค์กร 

ข้อก าหนดโดยรวม 
หมวด 1-6 + ผลลัพธ์ 

ข้อก าหนดในแต่ละ 
ประเด็น หมวด 1-6    

+ ผลลัพธ์ 

1 

2 
3 
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ข้อก าหนดโดยรวม 

ข้อก าหนดในแต่ละ
ประเด็นพิจารณา 

ปี 2557-2558 

ปี 2559 

2 

3 



17 

แผนการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน (ปีการศึกษา 2556-2557) 

มหาวิทยาลัยและ     
ส่วนงานประเมินตนเอง

ด้วยโครงร่างองค์กร 

มหาวิทยาลัยและ    
ส่วนงานประเมินตนเอง

โดยตอบค าถาม
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อในหมวด 1-6 และ

ผลลัพธ์  

1 2 

คณะ เน้นผลิตภัณฑ์ คือ หลักสูตรและบริการที่ส่งเสรมิหลักสูตรตามเกณฑ์ EdPEx 
สถาบัน/ส านัก เน้นผลิตภัณฑ์ ตาม core process ของตนเอง 

+ 



แนวทางการขับเคลื่อน CMU-EdPEx 
o 

การให้ feedback OP ส่วนงานต่างๆ  

2 

การสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ประเมินตนเองตามแนวทาง CMU-EdPEx 
3 

การพัฒนาทีมผู้ให้ค าปรึกษา 



EdPEx และ EdPEx200 เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

EdPEx 
EdPEx 
200 

- โครงการของ สกอ.  
- มีการ screen ในการเข้าร่วม
โครงการตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  
- มีการติดตามความก้าวหน้าเป็น
ระยะจาก สกอ. 
- มีการส่งเสริมความรู้เป็นระยะ 
 

- ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้
เพ่ือการพัฒนาตนเองได้ 
 
 
 

เกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการที่เป็นเลิศ 











กิจกรรม 
(แผนใหม่ปรับตาม EdPEx 200) 

เดือน 
พ.ย 
57 

ธ.ค 
57 

ม.ค 
58 

ก.พ 
58 

มี.ค 
58 

เม.ย 
58 

พ.ค 
58 

มิ.ย 
58 

ก.ค 
58 

ส.ค 
58 

ก.ย 
58 

การให้ feedback OP ส่วนงานต่างๆ 

การสร้างความเข้าใจ (ข้อก าหนดโดยรวม) 
หมวด 1-6 และผลลัพธ์หมวด 7 
การให้ feedback ข้อก าหนดโดยรวม
หมวด 1-6 ส่วนงานต่างๆ และความ
เชื่อมโยงกับผลลัพธ์หมวด 7 
ส่วนงานส่งรายงานรวมทุกหมวด 

พัฒนาทีมผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา 

ประชุมทุกส่วนงานแนะน าการเขียน OP & results 26 พ.ย. 57 (9.00) 
Feedback OP & results  11 ธ.ค 57  



คณะที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 

คณะแพทยศาสตร์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะเทคนิคการแพทย์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

คณะวิทยาศาสตร ์
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะสังคมศาสตร ์
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การจัดท าโครงร่างองค์การ 
(Organizational Profile : OP) 
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โครงร่างองค์การ 

 คือ ภาพรวมขององค์การ เป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ และความท้าทายที่องค์การ
เผชิญอยู่ 

 ช่วยในการระบุข้อมูลส าคัญที่ขาดหายไป โดยมุ่งเน้นที่
ความต้องการหลัก ตลอดจนผลลัพธ์ 

 เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการตรวจประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง 

 สามารถน าจุดอ่อนที่ตรวจพบ ไปวางแผนปฏิบัติการ
ต่อไปได้ 



28 

โครงร่างองค์การ (13 ค าถาม) 

ลักษณะองค์การ 
สภาพแวดล้อมขององค์การ 
ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

สภาวการณ์ขององค์การ 
สภาพด้านการแข่งขัน 
บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 



ผลิตภัณฑ์ 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

บุคลากร สินทรัพย ์
กฎ ระเบียบ   
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวตนของเรา
เป็นอย่างไร 

โครงสร้าง
องค์การ 

ลูกค้า  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ  คู่ความ
ร่วมมือ 

มีใครเกี่ยวข้องกับเรา
บ้าง 

ล าดับในการ
แข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการแข่งขัน 

แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ 

เราจะพัฒนาตัวเอง
โดยเทียบกับใคร 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
เรามีจุดแข็ง จุดอ่อน 

อะไรบ้าง 

เครื่องมือในการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
เราใช้เครื่องมือใดในการ

ปรับปรุงการท างาน 

13 ค าถามในโครงร่างองค์การ 
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1) ผลิตภัณฑ์ องค์กรมีผลิตภัณฑ์และบริการหลักอะไรบ้าง 
กลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่
ลูกค้าคืออะไร 
ผลิตภัณฑ์ระดับคณะ = หลักสูตรและบริการ   
- สถาบันมีหลักสูตรและบริการที่ส าคัญอะไรบ้าง  
- ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตรและ

บริการต่อความส าเร็จของสถาบันคืออะไร  
- สถาบันใช้วิธีการอย่างไรในการจัดหลักสูตรและบริการ  
 

ผลิตภัณฑ ์
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

บุคลากร สินทรัพย ์
กฎ ระเบียบ   
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวตนของเรา
เป็นอย่างไร 
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“หลักสูตรและบริการ”  
หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทีส่ถาบันน าเข้าสู่ตลาดเพื่อดึงให้
ผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้ หรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาศาสตร์ หรือองคค์วามรู้ กระบวนการจัดหลักสูตร 
และบริการต่อผู้เรียนของสถาบัน อาจเป็นการจัดให้
โดยตรง หรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  

ผลิตภัณฑ ์
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

บุคลากร สินทรัพย ์
กฎ ระเบียบ   
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวตนของเรา
เป็นอย่างไร 
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2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จุดประสงค์  
- วิสัยทัศน์  ค่านิยม และพันธกิจของสถาบันที่ได้ประกาศ

ไว้  คืออะไร  
- สมรรถนะหลักของสถาบัน (core competencies) คือ

อะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของสถาบัน  

ผลิตภัณฑ ์
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

บุคลากร สินทรัพย ์
กฎ ระเบียบ   
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวตนของเรา
เป็นอย่างไร 

 “วิสัยทัศน์” หมายถึง สภาวะที่สถาบันต้องการเป็นในอนาคต 
วิสัยทัศน์ อธิบายถึงทิศทางที่สถาบันจะมุ่งไป สิ่งที่สถาบันต้องการ
จะเป็น หรือภาพลักษณ์ในอนาคตที่สถาบันต้องการให้ผู้อื่นรับรู้  



สิ่งส าคัญในการท างาน คือ  
การมองเห็น ร่วมกัน 

เราต้องพัฒนาอะไรเพิม่เติมบ้าง  

การบริหารงานของเราเป็นระบบแล้วหรือยัง 

ระบบของเรามีประสทิธิภาพดีเพียงพอที่
ท าให้เราบรรลเุป้าหมายหรือไม่ 

1 

2 

3 

VISION 



34 

สมรรถนะหลัก (Core competencies) 

ช านาญที่สุด  เลียนแบบ
ยาก 

สร้างความ
ได้เปรียบในการ
แข่งขันที่ยั่งยืน 

core competencies คือองค์กรเก่งอะไร ที่โดดเด่น เก่งมาจากเนื้อใน   
เราควรเอาความเก่งไปวางกลยุทธ์ และวางระบบงาน เราควรท าให้คนใน
องค์กรเก่งใน core competencies นั้นๆ อาจจะเกี่ยวข้องกับความ
เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี หรือมีเอกลักษณ์ด้านหลักสูตรและบริการ ซึ่ง
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาด 



35 

3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร สถาบันแบ่งบุคลากรหรือ

คณาจารย์/พนักงานเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง  
- ข้อก าหนดด้านการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่มแตล่ะ

ประเภทมีอะไรบ้าง  
- มีองค์ประกอบส าคัญอะไรที่ท าใหบุ้คลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

เพ่ือให้สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
- บุคลากรและภาระงานในสถาบันมีความหลากหลายอย่างไร  
- กลุ่มที่จัดต้ังให้ท าหน้าที่ต่อรองกับสถาบันคืออะไร  
- ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญของสถาบันคือ

อะไร 

ผลิตภัณฑ ์
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

บุคลากร สินทรัพย ์
กฎ ระเบียบ   
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวตนของเรา
เป็นอย่างไร 
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4) สินทรัพย์ 
  สถาบัน มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญอะไรบ้าง 
5) กฎระเบียบข้อบังคับ  
- สถาบันด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ

ข้อบังคับ อะไรบ้าง  
- กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะการรบัรอง
คุณสมบัติหรือการขึน้ทะเบียนมาตรฐานการศึกษา  

- กฎระเบียบข้อบังคับด้านสิง่แวดลอ้ม การเงิน และด้านหลักสูตร
และบริการที่บังคับใช้กับสถาบนัมีอะไรบ้าง  

ผลิตภัณฑ ์
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

บุคลากร สินทรัพย ์
กฎ ระเบียบ   
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวตนของเรา
เป็นอย่างไร 
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6) โครงสร้างองค์การ  
 โครงสร้างและระบบธรรมาภบิาลของสถาบันมีลกัษณะ
อย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการรายงานระหว่างสภา
มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน/คณะกรรมการก ากับดูแลองคก์าร 
ผู้น าระดับสูง และองคก์ารแม่มีลักษณะเช่นใด(*)  

โครงสร้าง
องค์การ 

ลูกค้า  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ  คู่ความ
ร่วมมือ 

มีใครเกี่ยวข้องกับเรา
บ้าง 
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7) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  
- ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่น และกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง(*)  
- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคญั

อะไรบ้างต่อหลักสูตร และบริการ             
- การบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่น และการ

ปฏิบัติการ ความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาด 
กลุ่มผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีแต่
ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร  

โครงสร้าง
องค์การ 

ลูกค้า  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ  คู่ความ
ร่วมมือ 

มีใครเกี่ยวข้องกับเรา
บ้าง 
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8) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
- ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญ มี

ประเภทอะไรบ้าง            
- กลุ่มต่างๆเหล่านี้ มีบทบาทอะไรในระบบงาน โดยเฉพาะการสร้าง

หลักสูตรและการด าเนินการของหลักสูตรและบริการและการบริการ
สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  

- กลุ่มต่างๆเหล่านี้มบีทบาทอะไรในการส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของสถาบัน  

- สถาบันมีกลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบคู่ความร่วมมือที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยและร่วมท าให้
เกิดนวัตกรรมของสถาบันอย่างไร 

- สถาบันมีข้อก าหนดที่ส าคัญส าหรับห่วงโซอุ่ปทานอะไรบ้าง  

โครงสร้าง
องค์การ 

ลูกค้า  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ  คู่ความ
ร่วมมือ 

มีใครเกี่ยวข้องกับเรา
บ้าง 



40 

ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง partner และ collaborator 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของห่วงโซ่อุปทาน เช่น ระยะเวลาใน
การส่งมอบ คุณภาพ ต้นทุน 

โครงสร้าง
องค์การ 

ลูกค้า  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ  คู่ความ
ร่วมมือ 

มีใครเกี่ยวข้องกับเรา
บ้าง 
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กลุ่มลูกค้าและ    

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลิตภัณฑ/์บริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

 

 

 

 

ผู้ส่งมอบและ 

คู่ความร่วมมือ 

บทบาทในระบบงานและ

ข้อก าหนดที่ส าคัญที่สุด 
กลไกในการสื่อสารระหว่างกัน 



42 

ล าดับในการ
แข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการแข่งขัน 

แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ 

เราจะพัฒนาตัวเอง
โดยเทียบกับใคร 

9) ล าดับในการแข่งขัน   
- สถาบันอยู่ที่ล าดับใดในการแข่งขัน   
- ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของสถาบนั เมื่อเปรียบเทียบ

กับสถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศกึษา 
- สถาบันมีจ านวนและประเภทของคู่แขง่เป็นอย่างไร 
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ล าดับในการ
แข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการแข่งขัน 

แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ 

เราจะพัฒนาตัวเอง
โดยเทียบกับใคร 

10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขง่ขัน 
  การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์แขง่ขัน
ของสถาบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสส าหรบัการ
สร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)  
 
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน มีได้ทั้งทางบวก 
และลบ เช่น AEC โลกร้อน โรคใหม่ การมีรถไฟความเร็วสงู 
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ล าดับในการ
แข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการแข่งขัน 

แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ 

เราจะพัฒนาตัวเอง
โดยเทียบกับใคร 

11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
- แหล่งข้อมูลเชงิเปรยีบเทียบและเชิงแข่งขนัที่ส าคัญที่จะ

สามารถหา ได้จากภายในชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง  
- แหล่งข้อมูลเชงิเปรยีบเทียบที่ส าคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชน

วิชาการมีอะไรบ้าง                       
- มีข้อจ ากัดอะไรบ้างในการรวบรวมและใช้ขอ้มูลต่างๆเหลา่นี้ 

(ถ้าม)ี  
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12) บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ที่ส าคัญด้าน
หลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และบุคลากรมีอะไรบ้าง 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
เรามีจุดแข็ง จุดอ่อน 

อะไรบ้าง 

 ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อาจรวมถึงการสร้างความแตกต่าง เช่น  
ค่าหน่วยกิต การออกแบบการเรียนการสอนและการให้บริการ ชื่อเสียง   
อัตราการสร้างนวัตกรรม ท าเลที่ตั้ง และการเข้าถึงได้โดยสะดวก 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
สมรรถนะหลัก 

ทรัพยากรภายนอกที่ส าคัญ 
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ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
เรามีจุดแข็ง จุดอ่อน 

อะไรบ้าง 

“ความท้าทายเชิงกลยุทธ”์ หมายถึง ความกดดันต่างๆ ที่เป็นตัวตัดสินว่า
สถาบันจะประสบความส าเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทั่วไปความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ จะมาจากแรงผลักดันภายนอก อย่างไรก็ตาม ในการตอบสนอง
ต่อแรงผลักดันภายนอกดังกล่าว สถาบันอาจต้องเผชิญกับความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ภายในด้วย 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายนอก อาจเกี่ยวกับความต้องการหรือความ
คาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ตลาด การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรหรือ
บริการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือความเสี่ยงทางด้านงบประมาณ 
การเงิน สังคม ตลอดจนความเสี่ยงหรือความต้องการด้านอื่นๆ   
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายใน อาจเก่ียวกับขีดความสามารถของสถาบัน 
หรือคณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ของสถาบัน 
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13) ระบบการปรับปรงุผลการด าเนนิการ 
 ส่วนประกอบที่ส าคญัของระบบการปรบัปรุงผลการด าเนนิการ
ของสถาบัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการประเมินและการปรับปรงุ
โครงการและกระบวนการที่ส าคญัระดับสถาบัน 

เครื่องมือในการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
เราใช้เครื่องมือใดในการ

ปรับปรุงการท างาน 

การใช้วงจรการปรับปรุงตามวิธี ของ – P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S 
(ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) การจัดท ารายงานประเมิน 
ตนเองเพ่ือขอรับการรับรอง/ปรับปรุงหลักสูตร การขอรับการรับรอง
มาตรฐานการสอนในระดับชาตแิละนานาชาติ การประเมินโดยสมัครใจใน
ระดับหลักสูตร ภาควิชา หรือสถาบัน วิธีการต่างๆ อาจรวมถึงการใช ้
ระบบ Lean, Six Sigma, มาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น ISO 9000 หรือ 
14000 การใช้ศาสตร์การตัดสินใจ หรือเครื่องมือการปรับปรุงอื่นๆ 
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ผลลัพธ์องค์กรในหมวด 7 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรยีน และด้านกระบวนการ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรยีนรู้ของผูเ้รียน และด้านกระบวนการที่

มุ่งเน้นผู้เรยีน 
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผูเ้รียนและลกูค้ากลุ่มอื่น 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
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ผลลัพธ์องค์กรในหมวด 7 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภบิาล 
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ ธรรมาภิบาล และความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
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คือ ผลการด าเนินการซึ่งสัมพันธ์กับคุณลักษณะของตัววัดและ
ตัวบ่งชี้ของหลักสตูรและบริการ ซึ่งมีความส าคัญต่อผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น 
 
ตัวอย่างเช่น ความมปีระสิทธิผลของหลักสูตรและวิธีการสอน  
การวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การเข้าร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ และการไดง้านท าเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ผลการด าเนินการด้านหลักสูตรและบริการ  
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คือผลการด าเนนิการซึ่งสัมพันธ์กับคุณลกัษณะของตัววัดและตัว
บ่งชี้ด้านการรับรู้ การตอบสนอง และพฤติกรรมของผู้เรยีนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น  
 
ตัวอย่างเช่น การรับผู้เรียนเขา้ศึกษาในสถานศกึษา การคงอยู่
ของผู้เรียน ข้อร้องเรียนของผู้เรียนและลูกคา้กลุม่อื่น และผล
การส ารวจผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

ผลการด าเนินการด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  
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คือ ผลการด าเนินการด้านบุคลากร ด้านการน าองค์การ และผล
การด าเนินการของทั้งองค์การ (รวมถึงจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย) ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัววัดหรือตัวบ่งชี้ด้านประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ  
ตัวอย่างเช่น รอบเวลา การเพิ่มผลผลิต(ผลติภาพ) การรับรอง
มาตรฐานการลดของเสีย อัตราการลาออกของบุคลากร อัตรา
การฝึกอบรมข้ามสายงานของบุคลากร การปฏิบัตติาม
กฎระเบียบ ความรับผิดชอบด้านการเงนิ การบรรลุแผนกลยุทธ์  
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในชุมชน ผลการด าเนินการด้านการ
ปฏิบัติการ อาจวัดที่ระดับองค์การ ระดับกระบวนการหลัก และ
ระดับหลักสูตร สาขาวิชา ชั้นเรียน หรือตัวบุคคล 

ผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติการ 
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คือ ผลการด าเนินการซ่ึงสัมพันธ์กับคุณลักษณะของตัววัดด้านการ
ควบคุมต้นทุน รายได้ และต าแหน่งในตลาด รวมถึงการใช้งบประมาณ 
การเติบโตของสินทรัพย์ และส่วนแบ่งตลาด  
 
ตัวอย่างเช่น ร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อหัวผู้เรียนในด้านการบริหารและด้าน
การสอนต่องบประมาณรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินทุนส ารอง และกองทุน  
เงินรางวัล และเงินสมทบประจ าปี ร้อยละของค่าใช้จ่ายหลักสูตรต่อ
งบประมาณ ผลการด าเนินการต่องบประมาณที่ได้รับ การเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงของงบประมาณประจ าปี การผันทรัพยากรมาจากแหล่งอื่นเพ่ือใช้
ในการศึกษา ทุนการศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละของงบประมาณส าหรับการ
วิจัย ตลอดจนงบประมาณส าหรับการบริการสังคมและการเพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาด 

ผลการด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด  
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1. ไม่เข้าใจเกณฑ์ วิ่งตามเกณฑ์ 
2. มุ่งเน้นรายงาน 
3. มุ่งเน้นคะแนน 
4. หาตัวตนไม่เจอ 
5. ผู้น าไม่เอา 
6. SILO 
7. หมดแรง/วิ่งผลัด 4*100 

หลุมพรางที่พบในการใช้เกณฑ ์

“พัฒนากระบวนการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลลัพธ์ทีด่ีขึ้น” 

ท าเพื่อพัฒนาตนเอง
(มหาวิทยาลัย/คณะ/

สถาบัน/ส านัก) 
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  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 

ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก           

ค่านิยม            
สมรรถนะหลักขององค์กร           

บุคลากร            
กฎระเบียบ ข้อบังคับ         

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

          

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์            
ระบบการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 

          

ความสัมพันธ์ระหว่าง OP และหมวดต่างๆ  


