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1. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน
ใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ซึ่งสามารถสะท้อนภาพรวมของการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและทุก
ส่วนงานได้อย่างครบถ้วน โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของคู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ ปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้เรียนและลูกค้าอื่น (SIPOC) โดยมหาวิทยาลัยและส่วนงานดาเนินการ
ประเมิ น ตนเองจากตอบคาถามข้อ กาหนดโดยรวมในหมวด 1-6 และแสดงผลลั พธ์ ในหมวด 7 ทั้ งนี้ การ
ดาเนินงานตามกรอบ CMU-EdPEx จะช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของทั้ง
ระดับส่วนงานและมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน

2. ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจาปี 2560 (ตรวจประเมินผลการ
ดาเนินงานของปีการศึกษา 2559)
- มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน และสานัก ประเมินตนเองด้วยโครงร่าง
องค์กร และตอบคาถามข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อในหมวด 1-6 และแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7
- สานักงานมหาวิทยาลัย ประเมินตนเองด้วยโครงร่างองค์กร และแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
ระดับส่วนงาน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่เป็น TQA Assessor หรือ
ผู้ ที่ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รการประเมิ น องค์ ก รด้ ว ยตนเองตามเกณฑ์
TQA/EdPEx
- จัดส่งรายงานประเมินคุณภาพภายใน ในรูปแบบ pdf file ผ่านระบบ CHE QA Online
- จัดส่ง common data set ผ่านระบบ CHE QA Online
- จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ผ่านระบบ CHE QA Online
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ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร
คาอธิบายการตอบคาถาม
ให้คณะ/สถาบัน/สานัก พิจารณาตอบคาถามของโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx การตอบคาถาม
ให้อธิบายบริบทที่สาคัญของคณะ/สถาบัน/สานัก ที่เกี่ยวข้องในแต่ละคาถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ
ใช้ แ ผนภาพประกอบ หรื อ ใช้ ตารางตามความเหมาะสมในแต่ละคาถาม จานวนไม่เกิ น 5 หน้ ากระดาษ A4
โดยจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 โดยใช้หัวข้อ ดังนี้
P.1 ลักษณะองค์กร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) หลักสูตร และบริการ
สถาบันมีหลักสูตร และบริการที่สาคัญอะไรบ้าง ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร
และบริการที่มีต่อความสาเร็จของสถาบันคืออะไร สถาบันใช้วิธีการอย่างไร ในการจัดหลักสูตร
และบริการต่างๆ
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 “หลักสูตร และบริการ” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันนาเข้าสู่ตลาดเพื่อดึงให้ผู้เรียนเข้า
มาเรียนรู้ และลูกค้ากลุ่มอื่นมาใช้บริการหรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์
หรือองค์ความรู้ กระบวนการจัดหลักสูตรและบริการต่อผู้เรียนของสถาบันอาจเป็นการจัดให้
โดยตรง หรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุมของการกาหนดผลิตภัณฑ์หลักสามารถ
ทาได้โดยเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่กาหนดกับพันธกิจขององค์การว่าสอดคล้องกันหรือไม่ อาทิ
ผลิตภัณฑ์นี้มาจากพันธกิจในข้อใด
 ผลิตภัณฑ์ของคณะอาจกาหนดเป็น 3 ด้าน คือ 1) หลักสูตร 2) การวิจัย และ 3) การบริการ
วิชาการ ทั้งนี้การบริการวิชาการอาจจาแนกเป็นการบริการวิชาการที่แสวงหารายได้ และการ
บริการวิชาการที่รับใช้สังคม เพื่อนาไปสู่กาหนดลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ และ
การออกแบบกระบวนการ หรืออาจกาหนดผลิตภัณฑ์เป็น 2 ด้าน คือ 1) หลักสูตร และ 2)
การบริการวิชาการ สาหรับกระบวนการวิจัยอาจกาหนดเป็นกระบวนการสนับสนุน
 ควรอธิบายวิธีการจัดหลักสูตร และการบริการต่างๆ อาทิ คณะที่เป็นส่วนงานที่มีพันธกิจด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนั้น 1) การจัดการเรียนการสอน :
ควรอธิ บ ายวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน การออกแบบหลั ก สู ต ร การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
นักศึกษา (ทั้งนี้ หากหลักสูตรได้การรับรองตามมาตรฐานระดับสากล สภาวิชาชีพ ควรระบุ
ว่าหลักสูตรที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองโดยสถาบันใด และเป็นแห่งเดียวในประเทศหรือไม่
อย่างไร) 2) การวิจัย : ควรอธิบายการสนับสนุนด้านแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอก
วิธีการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นจุดเด่น เหนือกว่าคู่แข่ง/คู่เทียบ และ 3) การบริการวิชาการ
ควรอธิบายวิธีการให้บริการวิชาการที่สะท้อนความเป็นคณะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และ
ควรแสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานจะนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดในแต่ละด้านอย่างไร (สาหรับ
สถาบัน/สานัก ที่มีพันธกิจหลักในด้านการให้บริการ จึงควรอธิบายลักษณะ วิธีการของงาน
บริการที่สาคัญตามพันธิจของหน่วยงาน)
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(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของสถาบันที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของสถาบันคือ
อะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 การกาหนดวิสัยทัศน์ของส่วนงาน ควรกาหนดเป้าหมาย และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งนี้ ควรวัด
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากส่วนงานส่งมอบ Outcome ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 พันธกิจ ควรเขียนจากกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อกาหนดในการจัดตั้ง ส่วนงาน และควร
เขีย นเป็ น กริ ย าที่ บ อกการกระทา พัน ธกิจและภารกิจ มีความหมายแตกต่างกัน พั นธกิ จ
หมายถึงหน้ าที่ที่จ ะต้องดาเนินการในภาพรวมของส่ วนงาน ส่ว นภารกิจหมายถึงหน้าที่ที่
จะต้องดาเนินการในระดับฝ่ายหรืองาน ทั้งนี้ หากพันธกิจที่กาหนดเดิมไม่สอดคล้องกับพันธ
กิจที่ดาเนินการในปัจจุบัน ให้รายงานพันธกิจเดิมและพันธกิจที่เพิ่มขึ้นใหม่ทั้งสองส่วน
 ควรกาหนดค่านิย มองค์กรที่มีความสอดคล้องกับค่านิยมของเกณฑ์ TQA/EdPEx และ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหลักการที่ชี้นาพฤติกรรมที่หล่อหลอมวิถีทางที่ ส่วนงานและบุคลากร
พึงปฏิบัติ ปรับพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อนาไปสู่วิสัยทัศน์ของส่วนงาน และการขับเคลื่อน
ส่วนงานจาก Good to Great Organization และมีจานวนพฤติกรรมที่กาหนดไม่มาก
เกินไป ทั้งนี้ ค่านิยมควรสะท้อนไปยังหมวดอื่นๆ ด้วย โดยเน้นการอธิบายว่า นาค่านิยมที่
กาหนดไปใช้ประโยชน์อย่างไร
 ควรระบุสมรรถนะหลักของส่วนงาน สมรรถนะหลัก หมายถึง เรื่องที่ส่วนงานมีความชานาญ
ที่สุด สมรรถนะหลักเป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญซึ่งเป็นแกนหลักในการทาให้
บรรลุพันธกิจและสร้างความได้เปรียบในตลาดหรือสภาพแวดล้อมด้านการบริการ สมรรถนะ
หลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขัน หรือผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือจะลอกเลียนแบบได้ยาก และใน
หลายๆ กรณีทาให้ ส่วนงานคงความได้เปรียบในการแข่งขัน การกาหนดสมรรถนะหลัก ควร
พิจารณาจากวิสัยทัศน์ว่าเราจะเป็นเลิศด้านไหน ฉะนั้น สมรรถนะหลักควรถอดมาจากวิสัยทัศน์ใน
Key word ต่างๆ และควรครอบคลุมทุกด้านในวิสัยทัศน์
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
บุคลากรหรือความต้องการบุคลากรหรือไม่
 สถาบันจาแนกบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงานเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง
 ข้อกาหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่มแต่ละประเภท
มีอะไรบ้าง
 มีองค์ประกอบสาคัญอะไรที่ทาให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพื่อให้ ส่วนงาน
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลากรและภาระงานในส่วนงานมีความหลากหลายอย่างไร
กลุ่มที่จัดตั้งให้ทาหน้าที่ต่อรองกับ ส่วนงานคืออะไร ข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยที่สาคัญของส่วนงานคืออะไร
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ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 การรายงานลักษณะโดยรวมของบุคลากร ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน และเป็นสิ่งที่ต้องการ
นาเสนอ ซึ่งควรมีผลต่อการดาเนินงานหรือสมรรถนะหลักของสถาบัน โดยควรอธิบายความ
เก่งของคนในองค์กร และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ของส่วนงานอย่างไร
 ควรรายงานปัจจัยที่สร้างความผูกพันของบุคลากรที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
 ควรเพิ่ ม ข้ อ ก าหนดพิ เ ศษในการดู แ ลความปลอดภั ย ของบุ ค ลากรที่ มี ค วามเสี่ ย งในการ
ดาเนินงาน อาทิ นักวิจัยให้ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
 ในสถาบั น การศึ กษา กลุ่ มและประเภทของบุค ลากร หรือ คณาจารย์/ พนั กงาน (รวมถึ ง
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ต่อรอง) อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้าง หรือสายการบังคับบัญชา
ตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน การนามาใช้
ซึ่งนโยบายบางอย่างเพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือปัจจัยอื่นๆ
 ส่วนงานที่อาศัยอาสาสมัครหรือบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในการทาให้งานของส่วนงานบรรลุผล
ควรรวมอาสาสมัครเหล่านี้ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของส่วนงานด้วย
ข้อสังเกต
 การ segment บุคลากรสายวิชาการ โดยรายงานคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ หรือแบ่งตาม
ภาควิชา หากไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่ได้มีสิทธิประโยชน์หรือการดูแลที่แตกต่างกัน อาจจะ
ไม่จาเป็นต้องรายงานข้อมูลในรายละเอียดมากนัก
 ข้อกาหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม ข้อกาหนดด้านสุขภาพความ
ปลอดภัย หรือองค์กรที่ทาหน้าที่ต่อรอง หากไม่มีไม่ต้องรายงาน
(4) สินทรัพย์
ส่วนงานมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญอะไรบ้าง
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญควรเขียนอธิบายสิ่งที่สาคัญต่อ
การดาเนินงานของส่วนงานเท่านั้น อาทิ สถาบันวิจัย มีเครื่องมือวิจัยที่สาคัญอะไรบ้าง หรือ
คณะมีสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ที่จะสร้างความโดด
เด่นกว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆ อะไรบ้าง สอดคล้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์อย่างไร หรือการ
ระบุทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่งเสริมการบรรลุหรือสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งนี้ อาจ
เพิ่มฐานข้อมูลของคณะที่เอื้อต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เป็นต้น ควรระบุปัจจัยนาเข้าที่สาคัญใน
การผลิต และควรเพิ่มความรู้ ความชานาญ ขององค์กรด้วย
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ
ส่วนงานดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง กฎระเบียบข้อบังคับด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ การรับรอง
คุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียน มาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน
และด้านหลักสูตรและบริการ ที่บังคับใช้กับส่วนงานมีอะไรบ้าง
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ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ระเบียบข้อบังคับ ควรรายงานเฉพาะที่สาคัญ และมีผลต่อการดาเนินงานขององค์กรเพื่อการ
บรรลุวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ กฎระเบียบที่รับทราบโดยทั่วไปไม่จาเป็นต้องรายงาน อาจพิจารณา
นาเสนอเป็นตาราง โดยเชื่อมโยงกฎระเบียบกับการดาเนินงานในแต่ละด้าน
 ในสถาบันการศึกษา อาจครอบคลุมถึงข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ
การรับรองคุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการศึกษา การรับรองหลักสูตรหรือเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองหลักสูตรและกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และด้าน
หลักสูตรและบริการที่บังคับใช้กับสถาบัน
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(6) โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างและการกากับดูแลของส่วนงานมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการรายงานระหว่าง
สภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน/คณะกรรมการกากับดูแลองค์การ ผู้นาระดับสูง และองค์การแม่มี
ลักษณะเช่นใด
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 โครงสร้างองค์การ ควรนาเสนอในรูปแผนภูมิเพื่อความชัดเจน และแสดงถึงโครงสร้างการ
กากับดูแลของส่ว นงานด้วย เพื่อแสดงถึงธรรมาภิบาลขององค์กร โดยพิจารณาจากการ
รายงานกฎระเบียบข้อบังคับที่รายงานในข้อ 5 ว่ามีองค์กรใดบ้างที่กากับดูแล
(7) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของส่วนงานมีอะไรบ้าง
กลุ่ ม ดั ง กล่ า วมี ค วามต้ อ งการและความคาดหวั ง ที่ ส าคั ญ อะไรบ้ า งต่ อ หลั ก สู ต ร และการบริ ก าร
สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการปฏิบัติการความต้องการและความคาดหวังของส่วน
ตลาด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรกาหนดกลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามผลิตภัณฑ์ขององค์การเพื่อความชัดเจนและ
เพิ่มความต้องการหรือความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม พร้อมวิธีการได้มาซึ่งอาจดาเนินการใน
รูปแบบของการศึกษาวิจัย
 กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรเป็นกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และควร
ระบุด้วยว่าแต่ละกลุ่มเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการหลักอย่างไร
 ควรเรียงลาดับความสาคัญของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานความต้องการและความ
คาดหวังของแต่ละกลุ่มแยกออกจากกัน
 ในสถาบันการศึกษา คาว่า ลูกค้า รวมถึงผู้ใช้หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตรและบริการ
ซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง (ผู้เรียนและอาจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่ มบุคคลอื่นๆ ที่นาหลักสูตร
และบริการไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
 เกณฑ์ EdPEx กล่าวถึงลูกค้าในความหมายอย่างกว้างๆ ซึ่งหมายถึง ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นของสถาบันคู่แข่ง ความเป็นเลิศที่
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มุ่งเน้ นผู้ เรี ย น ซึ่งเป็ น ค่านิยมของเกณฑ์ EdPEx ต้องถูกฝั งลึ กอยู่ในความเชื่อและการ
ประพฤติปฏิบัติของสถาบันที่มีผลการดาเนินการที่โดดเด่น การมุ่งเน้นผู้เรียนจึงมีผลกระทบ
และควรบู ร ณาการเข้ากับ ทิศทางกลยุทธ์ ระบบงาน กระบวนงาน และผลลั พ ธ์ของการ
ดาเนินการ
 กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น อาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวัง พฤติกรรม
ความชอบ หรือลักษณะของกลุ่มภายในแต่ละกลุ่ม อาจมีการจาแนกเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยลงไป
อีกตามความแตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่มเดียวกัน
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้ผล
กระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินการและความสาเร็จของสถาบัน ตัวอย่าง
ได้แก่ ลูกค้า ผู้ปกครอง/สมาคมผู้ปกครอง บุคลากร คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็ น ทางการ คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลสถาบั น ในด้ า นต่ า งๆ ศิ ษ ย์ เ ก่ า นายจ้ า ง
สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ทาหน้าที่กากับดูแลระเบียบ องค์การที่ให้เงินทุนสนับสนุน
ผู้เสียภาษี ผู้กาหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ชุมชนในท้องถิ่น ชุมชนวิชาการ/วิชาชีพ
 การกาหนดส่ วนตลาดของสถาบันการศึกษา อาจแบ่งย่อยตามหลักสูตร บริการ หรือคุณ
ลักษณ์ ช่องทางการเผยแพร่ เขตพื้นที่ หรือปัจจัยอื่น
 ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาดของสถาบัน อาจรวมถึงเรื่องที่
พัก/การอานวยความสะดวกที่จัดให้เฉพาะกลุ่ม หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความ
ต้องการ ความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง การบริการด้วย
ภาษาที่หลากหลาย ข้อกาหนดสาหรับปริญญาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ การให้คาปรึกษา
แนะน าแก่ผู้ เรี ย น หลั กสู ตรเสริมพิเศษส าหรับผู้ เรียนที่กลั บมาเรียนภายหลั งการลาออก
กลางคัน การบริการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา/การลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ
การสื่อสารทางอิเล็ กทรอนิกส์และการศึกษาทางไกล ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย อาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการให้บริการชุมชน
ข้อสังเกต
 ลูกค้า ควรระบุให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะสามารถเสาะหาความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า และควรรายงานความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อสามารถนาไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังเหล่านั้น ทั้งนี้ การประเมินความต้องการ
ความคาดหวังของผู้เรียน อาจประเมิน ได้หลากหลายวิธี อาทิ การประเมินโดยผู้สอน หรือ
อาจให้ ความส าคัญ ในความต้ องการความคาดหวัง ในกลุ่ ม ของนายจ้า ง ผู้ ใช้ บัณ ฑิต เพื่ อ
ส่งเสริมให้คณะเป็นสถาบันชั้นนา
 กลุ่มลูกค้า ในโครงร่างองค์กร กับ หมวด 3 และ หมวด 7 ควรสอดคล้องกัน อาจพิจารณา
เพิ่มความต้องการที่จาเป็นของลูกค้าด้วยเพื่อเป็นข้อมูลนาเข้าในหมวด 6
 ผู้ให้แหล่งทุน ควรกาหนดเป็นอะไร หากกาหนดเป็นลูกค้าต้องให้บริการและดาเนินการอย่าง
เข้มข้น หากกาหนดเป็นคู่ความร่วมมือ จะต้องสามารถกากับดูแลได้ หรือกาหนดเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับพันธกิจหรือบริบทขององค์กร
 นักเรียน อาจกาหนดเป็นลูกค้าอนาคต เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้รับบริการหลัก
 ศิษย์เก่าอาจพิจาณากาหนดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญ มีผลลัพธ์ปรากฏในหมวด 7.1 หรือไม่
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(8) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่สาคัญมีประเภทอะไรบ้าง กลุ่มต่างๆ
เหล่านี้ มีบทบาทอย่างไรต่อ
 ระบบงาน โดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรและการดาเนินการของหลักสูตรและบริการ และการ
บริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนงาน
ส่วนงานมีกลไกที่สาคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยและร่วมทาให้เกิดนวัตกรรมของส่วนงานอย่างไร ส่วนงาน
มีข้อกาหนดที่สาคัญสาหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 การรายงานผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ ควรพิจารณาจากปัจจัยนาเข้าหลัก
โดยเพิ่มความคาดหวังของส่วนงานที่มีต่อผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือด้วย
 ควรจาแนกกลุ่มลูกค้าและผู้ส่งมอบในส่วนของผู้ให้ทุนให้ชัดเจน เนื่ องจากมีกลุ่มผู้ให้ทุนที่
หลากหลาย ซึ่งการจาแนกควรจาแนกจากกระบวนการที่ติดต่อหรือการให้บริการกลุ่มผู้ให้
ทุนเหล่านั้น
 ควรเขียนว่าแต่ละกลุ่มสัมพันธ์กันอย่างไร และส่วนงานมีวิธีการใดในการสร้างความสัมพันธ์
ซึ่งควรกาหนดระดับความสัมพันธ์และการสื่อสารในแต่ละระดับด้วย
 ในสถาบันการศึกษา จะต้องอธิบายว่า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการที่สาคัญมีประเภทอะไรบ้าง กลุ่มต่างๆ เหล่านี้มีบทบาทอะไรในการส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของส่วนงาน ส่วนงานมีกลไกที่สาคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่ง
มอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยและร่วม
ทาให้เกิดนวัตกรรมของสถาบันอย่างไร ส่วนงานมีข้อกาหนดที่สาคัญสาหรับห่วงโซ่อุปทาน
อะไรบ้าง
 กลไกการสื่อสาร ควรเป็นการสื่อสารสองทางในภาษาที่เข้าใจได้ และอาจกระทาในลักษณะ
การติดต่อโดยบุคคล e-mail, World Wide Web หรือโดยทางโทรศัพท์ กลไกเหล่านี้อาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของส่วนงาน
ข้อสังเกต
 พิจารณาผู้ส่งมอบให้ครอบคลุมทุกด้านตามพันธกิจ
 ควรเพิ่มการอธิบายว่าผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือส่งเสริมให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของส่วนงานให้เหนือว่าสถาบันอื่นได้อย่างไร อาทิ ส่วนงานร่วมมือกับบริษัทเอกชน บริษัท
นั้นส่งให้เทคโนโลยี อุปกรณ์ให้ส่วนงานแล้ว ส่วนงานนาไปพัฒนางานวิจัย หรือการเรียนการ
สอนที่โดดเด่นอย่างไร หรือการทาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในการส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานส่งเสริมให้นักศึกษาหรือหลักสูตรโดดเด่นอย่างไร เป็นต้น
 ข้อกาหนดที่สาคัญของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ปรากฏผลลัพธ์ใน หมวด 7.1 ค หรือไม่
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็นอย่างไร
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
(9) ลาดับในการแข่งขัน
ส่วนงานอยู่ลาดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของสถาบัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถาบันภาคการศึกษาอื่น หรือตลาดการศึกษา ส่วนงานมีจานวนและประเภทของคู่แข่งเป็นอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ทุ ก ส่ ว นงานควรด าเนิ น การเที ย บเคี ย ง ซึ่ ง การเที ย บเคี ย งสามารถเที ย บเคี ย งทั้ ง ในส่ ว น
กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ทั้งนี้ การเทียบเคียง
ปัจจัยนาเข้า (input) สามารถทาได้โดยพิจารณาว่าหากปัจจัยนาเข้ามีปริมาณเพียงพอ ผล
การดาเนินงานหรือกระบวนการดีหรือไม่
 การเทียบเคียง ควรกาหนดว่าคู่แข่งขันหรือคู่เทียบมีใครบ้าง วัดหรือเทียบเคียงด้านใด และ
เมื่อเทียบแล้ว ควรระบุปัจจัยที่ทาให้ชนะหรือเหนือคู่แข่งด้วย
 ผลการเทียบเคียงตามตัวชี้วัด จะนาไปรายงานในหมวด 7 ซึ่งจะบอกว่าเราเหนือกว่าคู่ แข่ง
หรื อ ไม่ ส าหรั บ การเทีย บเคี ยงด้านบุคลากรว่า มีศัก ยภาพและคุ ณภาพอย่ างไร เป็น การ
รายงานข้อดี หรือสิ่งที่ได้เปรียบขององค์กร มิใช่ความท้าทายขององค์กร
 สถาบันการศึกษามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสู ง ตัวอย่าง เช่น การแข่งขัน
โดยตรงเพื่อให้ได้ผู้เรียน การแข่งขันเพื่อความมั่นคงด้านการเงิน หรือการแข่งขันเพื่อการ
ได้มาซึ่งอาสาสมัครและบุคลากร การแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน
เพื่อให้ได้งบประมาณสนับสนุนหรือโอกาสที่จะให้การบริการเสริมด้านอื่นๆ สถาบันการศึกษา
ภาครั ฐ อาจเป็ น การแข่ ง ขั น กั บ องค์ ก ารภาครั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ การแข่ ง ขั น ภายใต้
งบประมาณที่จากัด
ข้อสังเกต
 การหาข้อมูลคู่เทียบ อาจพิจารณาเทียบภายในประเทศได้ โดยเทียบจากกลุ่ม วิชาชีพหรือ
วิชาการ ทั้งนี้ การจัดอันดับโดย QS Ranking หากกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการจัดอันดับ อาจ
ไม่สามารถควบคุมได้และไม่สามารถไปตามลาดับที่กาหนดได้
 หากกาหนดวิสัยทัศน์ ว่าจะเป็นสถาบันชั้นนาระดับโลก ควรกาหนดว่าจะเป็นสถาบันชั้นนา
ด้านใด เลือกตัววัดที่สะท้อนวิสัยทัศน์ และรายงานตัวชี้วัดดังกล่าวในหมวด 7 ด้วย
(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่
สร้างโอกาสสาหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 นาผลเทียบเคียงในข้อนี้ (10) ไปกาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จ ปัจจัยเสี่ยง และแนวโน้มหรือ
นวัตกรรมที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยง
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ข้อสังเกต
 ควรอธิบายสิ่งที่ดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือโอกาสที่กาหนด
อาทิ การเปิดหลักสูตรใหม่
 ควรรายงานผลกระทบ/ปัจจัยจากภายนอกว่ามีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ส่วนงานอย่างไร อาทิ นโยบาย Medical Hub, Thailand 4.0 หรือเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงโจทย์วิจัยที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมการสร้างนวัตกรรมขององค์กร
(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สาคัญที่จะสามารถหาได้จากภายในชุมชนวิชาการมี
อะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สาคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชารมีอะไรบ้าง มีข้อจากัด
อะไรบ้างในการรวบรวมและใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ (ถ้ามี)
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบควรรายงานว่า ใครเป็นคู่เทียบ เทียบเคียงโดยใช้ข้อมูลอะไรและ
แหล่งข้อมูลไหน ซึ่งสาเหตุที่ต้องดาเนินการเทียบเคียงเนื่องจากการดาเนินงานที่เป็นเลิศตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมายถึง กระบวนการดาเนินงานทุกอย่างควรมุ่งไปที่
วิสัยทัศน์ และการวัดความเป็นเลิศต้องอาศัยการเทียบเคียงผลการดาเนินงาน ซึ่งในการ
เทียบเคียง องค์กรควรเป็นผู้กาหนดเอง ว่าจะเทียบเคียงด้านใดและกับใคร
 ระดับเทียบเคียง (Benchmark) หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งแสดงวิธีการปฏิบัติงาน
และผลการดาเนินการที่เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันภายในและภายนอกวงการศึกษา
การเทียบเคียงก็เพื่อให้เข้าใจการดาเนินการของสถาบันระดับโลกจากมุมมองในปัจจุบัน และ
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด ระดับเทียบเคียง เป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลเชิง
เปรี ย บเทีย บ รู ป แบบอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่ส าม (โดยมากเป็นค่าเฉลี่ ยของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ) ข้อมูลด้านผลการดาเนินการของคู่แข่ง การเปรียบเทียบกับสถาบันที่
คล้ายคลึงกันในพื้นที่เดียวกัน รวมทั้งข้อมูลสาธารณะ เช่น ผลลัพธ์ของการศึกษาวิจัย และ
แนวทางปฏิบัติ
ข้อสังเกต
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบควรจาแนกเป็นข้อมูลภายในชุมชนวิชาการและภายนอกชุมชนวิชาการ
และเมื่อกาหนดแล้ว มีข้อจากัดหรือไม่ อย่างไร
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากรมีอะไรบ้าง
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรเขียนปัจจัยบวกและปัจจัยลบในการดาเนินงานก่อน จากนั้นจึงกาหนดความท้าทายที่
ตอบสนองปัจจัยดังกล่าว ตัวอย่างการกาหนดความท้าทาย เช่น เป้าหมายจะเพิ่มการผลิต
ร้อยละ 10 ต่อปี ความท้าทายคือ เราจะทาอย่างไรหรือหาวิธีการใดเพื่อให้ บรรลุผลตาม
เป้าหมายนั้น ทั้งนี้ ความท้าทายที่สาคัญอาจได้มาจากการทา SWOT Analysis ของส่วนงาน
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 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) หมายถึง ความกดดันต่างๆ ที่เป็นตัว
ตัดสินว่าสถาบันจะประสบความสาเร็จในอนาคตหรือไม่ เกิดจากแรงผลักดันของตาแหน่งใน
การแข่งขันในอนาคตเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น มักมาจากแรงผลักดันภายนอก เช่น ความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ตลาด การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร
และบริการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงิน ความเสี่ยง
ด้ า นสั ง คม และด้ า นอื่ น ๆ หรื อ อาจจะมาจากความท้ า ทายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ภ ายใน เ ช่ น ขี ด
ความสามารถของสถาบัน คณาจารย์และบุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ
 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงตลาด
ต่างๆ ที่เป็นตัวตัดสินว่า ส่วนงานจะประสบความสาเร็จในอนาคตหรือไม่ มักจะเป็นปัจจัยที่
ช่ ว ยให้ ส่ ว นงานประสบความส าเร็ จ ในการแข่ ง ขั น เมื่ อ เที ย บกั บ สถาบั น อื่ น มั ก มาจาก
สมรรถนะหลัก ที่เกิดจากการพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถภายในส่วนงาน และทรัพยากร
ภายนอกที่ส าคัญในเชิงกลยุทธ์ซึ่งเกิดจากการสร้างและส่ งเสริมความสั มพันธ์กับองค์กร
ภายนอกและกับคู่ความร่วมมือ
 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจสัมพันธ์กับเทคโนโลยี หลักสูตร และบริการ
การเงิน การปฏิบัติงานของส่วนงาน ขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น
และตลาดของสถาบันกลุ่มต่างๆ ในชุมชนการศึกษา โลกาภิวัตน์ ชุมชนของสถาบัน และ
บุคลากร ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อาจรวมถึงการสร้างความแตกต่าง เช่น ค่าหน่วยกิต
การออกแบบการเรียนการสอนและการให้บริการ ชื่อเสียง อัตราการสร้างนวัตกรรม ทาเล
ที่ตั้ง และการเข้าถึงได้โดยสะดวก
ข้อสังเกต
 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ควรเขียนข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นที่จะส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ ส่วน
ความท้าทาย ควรเขียนสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นข้อขัดข้องที่จะทาให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนงาน ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สาคัญระดับส่วนงาน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรรายงานวิธีการปรับปรุงผลการดาเนินการ โดยใช้เครื่องมืออะไรเพื่อปรับปรุงเหตุปัจจัย
อะไร
 ในระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของ EdPEx ได้ใช้การเรียนรู้และการบูรณาการ ซึ่งเป็นมิติ
หนึ่งในการประเมินระดับพัฒนาการของแนวทางและการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเป็นเครื่อง
พิสู จน์ ถึงการปรับ ปรุ งผลการดาเนินการของสถาบัน เจตจานงของคาถามนี้ เพื่อกาหนด
บริบทโดยรวมของแนวทางที่สถาบันใช้เพื่อการปรับปรุงผลการดาเนินการ แนวทางดังกล่าว
ควรเกี่ยวเนื่องกับความจาเป็นของสถาบัน แนวทางต่างๆ ที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใต้
เกณฑ์ EdPEx อาจรวมถึงการใช้วงจรการปรับปรุงตามวิธีของ –P (วางแผน) –D (ปฏิบัติ) –S
(ศึกษาตรวจสอบ) –A (ปรับปรุงพัฒนา) การจัดทารายงานประเมินตนเองเพื่อการรับรอง
คุณภาพ การขอรับการรับรองมาตรฐานการสอนในระดับชาติและนานาชาติ การประเมินโดย
สมัครใจในระดับหลักสูตร ภาควิชา หรือสถาบัน วิธีการต่างๆ อาจรวมถึง การใช้ระบบ Lean
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Six Sigma มาตรฐานสากล อย่างเช่น ISO 9000 หรือ 14000 การใช้ศาสตร์การตัดสินใจ
หรือเครื่องมือการปรับปรุงอื่นๆ
หมายเหตุ :
 การตอบคาถามในโครงร่างองค์กรมีความสาคัญมาก ข้อมูลเหล่านี้กาหนดบริบทที่ช่วยให้
เข้าใจสถาบันและการปฏิบัติของสถาบัน ในการตอบทุกคาถามของสถาบันตามเกณฑ์ EdPEx
ควรให้เกี่ยวเนื่องกับบริ บทของส่ว นงานตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กร ซึ่งจะทาให้
สถาบันตอบสนองต่อคาถามอื่นๆ ทั้งหมดตามลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะ (uniqueness)
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คาอธิบายการตอบคาถามหมวดที่ 1 – หมวดที่ 6
ให้ คณะ/สถาบั น /ส านัก พิจ ารณาตอบคาถามของข้อกาหนดโดยรวม โดยใช้วิธีการพรรณาความ
ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ ตารางตามความเหมาะสมในแต่ละคาถาม โดยจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun
ขนาด 16 โดยใช้หัวข้อ ดังนี้
หมวดที่ 1 การนาองค์การ

1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง : ผู้นาระดับสูงนาสถาบันอย่างไร
ให้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้นาระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้นาและทาให้สถาบันมีความยั่งยืน
วิธีการที่ผู้นาระดับสูงสร้างบรรยากาศเพื่อทาให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น มีความผูกพันกับสถาบัน เพื่อ
สร้างนวัตกรรมและทาให้มีผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงสื่อสารกับ
บุคลากร ผู้เรียน และลูกค้าที่สาคัญกลุ่มอื่น
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
(1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม
ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรในการกาหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยมของสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบ ายวิธีการที่ผู้ นาใช้ในกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมอย่างเป็นระบบ อาทิ
วิธีการกาหนดวิสัยทัศน์ ใช้ข้อมูลอะไรในการวิเคราะห์ วิเคราะห์อย่างไร ผ่านความ
ร่วมมือกันอย่างไร มีการทบทวนวิสัยทัศน์ผ่านกระบวนการใด เมื่อไหร่ และอย่างไร
เป็นต้น
(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
พฤติกรรมของผู้น าระดับสูงแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่ง เสริมให้เ กิดพฤติกรรมที่ถูก
กฎหมายและมีจริยธรรมอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการปฏิบัติตนของผู้ นาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่ งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความสาเร็จ
ผู้น าระดับสูงด าเนิน การอย่า งไรเพื่อทาให้สถาบัน ประสบความสาเร็ จทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการหรือ แนวทางที่เป็นระบบในการสร้างสภาพแวดล้อม ที่ผลักดัน
สมรรถนะหลักและนาไปสู่วิสัยทัศน์
 ควรอธิบายวิธีการหรือแนวทางการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่น
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ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์กร
(1) การสื่อสาร
ผู้น าระดั บสู งด าเนิน การอย่ า งไรที่จ ะสื่ อสารและสร้ า งความผูก พัน กับ บุค ลากรทั่ว ทั้ ง
สถาบันกับผู้เรียนและลูกค้าหลักกลุ่มอื่น
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้าอื่นอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล โดยแสดงให้เห็นว่าผู้นาหรือผู้บริหารดาเนินการถ่ายทอด
ด้วยตนเองอย่างไร มีช่องทางการสื่อสารในแต่ละกลุ่มอย่างไร และระบุความถี่ใน
การดาเนินการด้วย
 ควรอธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสู งดาเนินการสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน
และลูกค้าอื่นอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้มีผลการดาเนินงานที่ดียิ่งขึ้น
ข้อสังเกต
 จุดประสงค์ของการสื่อสารคือเพื่อให้เกิดกลยุทธ์ การปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น ทั้งในส่ว นของลูกค้า ผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสียและบุคลากร เมื่อ กาหนดเรื่องที่
ต้องการสื่อสารแล้ว จะสามารถกาหนดช่องทางที่มีประสิทธิภาพได้ และการรายงาน
ในหัวข้อนี้ เน้นที่เฉพาะผู้นาระดับสูงถ่ายทอดหรือสื่อสารไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ
ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ทาให้บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน ผู้นาระดับสูงทาอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงดาเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
และเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม : สถาบันดาเนินการอย่างไรในเรื่องการกากับดูแล และทา
ให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้อธิบายถึงแนวทางที่สถาบันใช้เพื่อให้เกิดการกากับดูแลและแนวทางการปรับปรุงระบบการนา
องค์การ อธิบายวิธีการที่สถาบันสร้ างความมั่นใจว่า มีการดาเนิน การอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมี
จริยธรรม สนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถาบันพึงมีและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
ก. การกากับดูแล
(1) การกากับดูแล
สถาบันทาให้มั่นใจอย่างไรว่า มีการกากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงใช้เพื่อกากับดูแลองค์กรและการปรับปรุงระบบการ
นาองค์กรที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล โดยควรอธิบายว่าผู้นาระดับสูงดาเนินการ
อย่างไร เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้นาให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในด้าน
ธรรมาภิบาล นาค่านิยมไปใช้ในการผลักดันอย่างไร แสดงถึงลาดับขั้นและระยะเวลา
การรายงานผลการดาเนินงานและการตรวจสอบการดาเนินงาน
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ข้อสังเกต
 ควรรายงานว่าผู้นาระดับสูงนาระบบปรับปรุงผลการดาเนินงานมาปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานขององค์กร จนเกิด Best Practice ในด้านต่างๆ อย่างไร และใช้เกณฑ์
อะไรในการประเมิน รวมถึง แนวทางการวางแผนสื บทอดตาแหน่ งควรเขี ยนให้
ครอบคลุมผู้ที่มีคุณสมบัติทุกกลุ่ม
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สถาบัน ด าเนินการอย่างไรในการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้นาระดับสูง รวมทั้ง
ผู้บริหารสูงสุด และของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิ บ ายระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ น าระดั บ ว่ า ด าเนิ น การ
ประเมินอย่างไร เมื่อไหร่ และใครเป็นผู้ประเมิน
ข้อสังเกต
 อาจพิจ ารณาน าระบบการประเมิ นคณบดี โ ดยมหาวิ ท ยาลั ยมารายงานได้ และ
รายงานบางประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ฯลฯ และรายงานผล
การประเมิน ในหมวด 7.4 ด้วย ทั้งนี้ สามารถเทียบย้อนหลังได้ในการดารงตาแหน่ง
วาระ 1 และวาระ 2
ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม
(1) การประพฤติ ปฏิบัติ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน
สถาบั น ได้ ค าดการณ์ ล่ ว งหน้ า ถึ ง ความกั ง วลของสั ง คมที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต รและบริ ก าร
ตลอดจนการปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการที่ดูแลให้หลักสูตรและการบริการเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
และได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล อาทิ การรับรอง
มาตรฐานหลักสูตร การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นต้น
(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมและทาให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบัน
เป็นไปอย่างมีจริยธรรม
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายกระบวนการและตัวชี้วัดในการกากับดูแลให้องค์การมีจริยธรรม
ข้อสังเกต
 ตัวชี้วัดในการกากับดูแลให้องค์การมีจริยธรรม อาทิ จานวนผู้กระทาผิดวินัย เป็นต้น
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ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
(1) ความผาสุกของสังคม
สถาบันคานึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และ
การปฏิบัติงานประจาวันอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรรายงานการพิจารณาและกาหนดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมหรือชุมชน
ส่วนงานมีวิธีดาเนินการป้องกันอย่างไร และเพิ่มการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง
เพื่อใช้ประกอบการบริการในเชิงรุก
(2) การสนับสนุนชุมชน
สถาบันดาเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญ
อย่างจริงจัง
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายการกาหนดชุมชนที่สาคัญว่าดาเนินการอย่างไร และใช้สมรรถนะหลักใน
การส่งเสริมชุมชนให้เกิดผลดีอย่างไร
หมวดที่ 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์ : องค์กรจัดทากลยุทธ์อย่างไร
ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบันที่ให้ความสาคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และเสริมสร้าง
ความได้ เ ปรี ยบเชิงกลยุทธ์ แ ละโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งอธิ บายวิธี การที่สถาบัน ใช้ตัดสิน ใจเกี่ยวกับ
ระบบงานที่สาคัญ ให้สรุ ประบบงานที่สาคัญและวัตถุประสงค์เ ชิงกลยุทธ์ ที่สาคัญ และเป้า ประสงค์ ที่
เกี่ยวข้อง
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์
(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิ บ ายกระบวนการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ว่ า มี กี่ ขั้ น ตอนอะไรบ้ า ง ด าเนิ น การ
เมื่อไหร่ อย่างไร โดยใคร และใช้ปัจจัยนาเข้าอะไรบ้าง
ข้อสังเกต
 กลยุทธ์คือ อาวุธแรงๆ ที่จะทาให้บรรลุวิสัยทัศน์ ตามความหมายของเกณฑ์ EdPEx
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ก็คือ กลยุทธ์ ซึ่งเมื่อดาเนินการแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง
แบบพลิกโฉมหรือไม่ และมีลาดับความสาคัญหรือไม่ ว่ากลยุทธ์ ไหนจะทาก่อน-หลัง
และสามารถปรั บ เปลี่ ยนได้ร วดเร็ว หรือไม่ หากมี ผ ลกระทบรุนแรง และมีความ
ยืดหยุ่นในการดาเนินงานหรือไม่
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ควรครอบคลุมแผนด้านบุคลากรที่ได้มาจากการวิเคราะห์ขีด
ความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร
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(2) นวัตกรรม
กระบวนการจัดทากลยุทธ์ได้กระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรมอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์และรายงานว่าโอกาสเชิงกลยุทธ์
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และโอกาสเชิงกลยุทธ์ใดจะนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
อย่างไร
(3) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งพัฒนาสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง มาใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนเชิง
กลยุทธ์
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก
ระบบงานที่สาคัญมีอะไรบ้าง
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรรายงานระบบงานที่สาคัญของส่วนงานว่ามีอะไรบ้าง อาจพิจารณาจาแนกตาม
พันธกิจ สมรรถนะหลัก หรือกลยุทธ์ และพิจารณาว่าระบบงานไหนส่วนงานเป็น
ผู้ดาเนินการเอง หรือดาเนินการโดยคู่ความร่วมมือ (out-source) และควรจะ
เชื่อมโยงกับหมวด 6 ในหัวข้อการออกแบบระบบงาน
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง และตารางเวลาที่จะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรรายงานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ของส่วนงานว่า
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ข้อสังเกต
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ ควรนากลยุทธ์ที่กาหนดมารายงานในข้อนี้
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ หมายถึงตัวชี้วัดของกลยุทธ์ หรือตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การตามกลยุ ทธ์ที่กาหนด ในแต่ล ะกลยุทธ์ อาจมีตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัว ซึ่งหาก
บรรลุทุกตัวชี้วัด หมายถึงการบรรลุกลยุทธ์ที่กาหนด
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลายใน
สถาบัน ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรกันเองได้อย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (กลยุทธ์) ที่กาหนดตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร
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2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : องค์การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการนา
แผนไปสู่การปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของความก้าวหน้า คาดการณ์ผลการดาเนินการใน
อนาคตตามตัววัดหรือตัวบ่งชี้สาคัญเหล่านี้เปรียบเทียบกับของคู่เทียบที่สาคัญ
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและนาไปสู่การปฏิบัติ
(1) แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สาคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ และรายงานแผนปฏิบัติ
การทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สาคัญว่ามีอะไรบ้าง
(2) การนาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
สถาบันมีวิธีการในการที่จะนาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการในการนาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติว่าดาเนินการอย่างไร
เพื่อให้บุคลากร ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือรับทราบและนาไปปฏิบัติ
(3) การจัดสรรทรัพยากร
สถาบันทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ มีพร้อมใช้ในการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสาเร็จและยังบรรลุภาระผูกพันในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
(4) แผนด้านบุคลากร
แผนด้านบุคลากรที่สาคัญที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายว่า แผนด้านบุคลากรสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและวัตถุประสงค์
เชิงกลยุ ทธ์อย่ างไร ควรเขียนให้ เห็ นความเชื่อมโยง ทั้งนี้ อาจเป็นแผนพัฒ นา
บุคลากร เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีสมรรถนะหลัก และรองรับการบรรลุสู่แผน
กลยุทธ์ โดยรายงานว่าต้องเตรียมคนอย่างไร ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง อาทิ การ
เตรียมบุคลากรเพื่อการเปิดหลักสูตรใหม่ เตรียมบุคลากรอย่างไร เป็นต้น
(5) ตัววัดผลการดาเนินการ
ตัววัดหรื อตั วบ่งชี้ที่สาคัญที่ใ ช้ติดตามผลสาเร็ จและประสิทธิ ผลของแผนปฏิบัติการมี
อะไรบ้าง
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรรายงานตัววัดหรือตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
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(6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
ค่าคาดการณ์ผลการดาเนินการของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ตามกรอบเวลาทั้ง ระยะสั้น
และระยะยาวของสถาบันคืออะไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรรายงานค่าคาดการณ์ผลการดาเนินงานของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การ โดยเทียบกับคู่เทียบ/ค่าเปรียบเทียบที่สาคัญ
ข้อสังเกต
 อาจพิจารณารายงาน (1) และ (3) ถึง (6) ในรูปแบบตาราง
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
จัดทาปรับแผนและนาแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรรายงานวิ ธี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ร วดเร็ ว และตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
หมวดที่ 3 ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของกลุ่มเหล่านั้น
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ได้
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรรายงานวิธีการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเป็นระบบ
เพื่อทาให้ทราบถึงความต้องการของผู้เรียนและลูกค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน
ข้อสังเกต
 วิธีการรั บ ฟังเสี ย ง มีห ลากหลายวิ ธี อาทิ แบบสอบถาม การประชุม สื่ อสั งคม
ออนไลน์ เป็นต้น ควรอธิบายว่า หากจะรับฟังเสียงของนักศึกษาหรือผู้เรียนจะ มี
ช่องทางอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาปรับปรุงกระบวนการทางาน

QA Guidelines 2560 ระดับส่วนงาน

19

(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังเสียงผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมีเพื่อให้ได้
สารสนเทศที่นาไปใช้ได้
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรรายงานวิธีการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมีอย่างเป็นระบบ เพื่อทาให้
ทราบถึงความต้องการของผู้เรียนและลูกค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน
ข้อสังเกต
 วิธีการรั บ ฟังเสี ย ง มีห ลากหลายวิ ธี อาทิ แบบสอบถาม การประชุม สื่ อสั งคม
ออนไลน์ เป็นต้น ควรอธิบายว่า หากจะรับฟังเสียงของนักศึกษาหรือผู้เรียนจะ มี
ช่องทางอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาปรับปรุงกระบวนการทางาน
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรรายงานวิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมีอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผล ทาให้ทราบระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้าเหล่านั้นที่ชัดเจน
(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน และ
ลูกค้ากลุ่มอื่นเปรียบเทียบกับองค์การอื่น
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรรายงานวิธีการได้มาซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงของคู่แข่ง และแสดงผลการประเมิน
เทียบกับคู่แข่งที่กาหนด
3.2 ความผูกพันของลูกค้า : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
โดยตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเหล่านั้น และสร้างสัมพันธ์
ให้อธิบายวิธีการกาหนดหลักสูตรและบริการ และช่องทางการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งวิธีการการจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้า อธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น
ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น
(1) หลักสูตรและบริการ
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการค้นหาความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และนาความ
ต้องการเหล่านั้นมากาหนดหลักสูตรและบริการ เพื่อสนับสนุนและตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มดังกล่าว
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(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบ ายช่ องทางการสื่ อสารเพื่ อสนั บสนุน ผู้ เ รีย นและลู กค้ ากลุ่ มอื่ นอย่า งมี
ประสิทธิผล
(3) การจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาด
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการจาแนกกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาด
ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) การจัดการความสัมพันธ์
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
(2) การจัดการข้อร้องเรียน
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการจัดการข้อร้องเรียนของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเป็นระบบ
ข้อสังเกต
 ควรกาหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการตอบสนองที่ชัดเจน และควรเพิ่มตัวชี้วัด
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร : องค์การมีวิธีการอย่างไรในการวัด
วิเคราะห์ และเพื่อนามาปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการดาเนินการ โดย
การใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของสถาบัน รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างไรจากข้อมูล
เทียบเคียงและข้อมูลลูกค้าเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ก. การวัดผลการดาเนินการ
(1) ตัววัดผลการดาเนินการ
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจาวัน และผลการดาเนินการโดยรวมของสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรรายงานวิธีการเลือกตัววัดว่ามีวิธีการอย่างไร มีตัววัดผลการดาเนินการที่สาคัญ
อะไรบ้ า ง รวมทั้ ง ตั ว วั ด ด้า นการเงิ น และงบประมาณ และมี ก ารติ ด ตามตั ว วั ด
เหล่านั้นอย่างไร
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ข้อสังเกต
 ตัววัดที่กาหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 6 ควรนามารายงานในหมวด 4
 หากหมวด 2 รายงานตัววัดผลการดาเนินงานแล้ว สามารถอ้างไปได้ ไม่ต้อง
รายงานซ้า ทั้งนี้ หากไม่มีตัววัดด้านการเงินและงบประมาณในหมวด 2 สามารถ
รายงานเพิ่มเติมในหมวด 4 ได้
(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
สถาบันมีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผลอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบ ายวิธีการที่เลือกใช้ข้อมูล สารสนเทศ และข้อมูล เชิงเปรียบเทียบเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินการ
(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
สถาบันมีวิธีการใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูล และสารสนเทศด้านตลาดอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ลูกค้าและตลาดอย่างไร เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ
(4) ความคล่องตัวของการวัด
สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการวัดผลการดาเนินการของสถาบันสามารถตอบสนอง
ความเปลี่ ย นแปลงทั้ง ภายในหรื อ ภายนอกสถาบัน ที่ เ กิ ด ขึ้น อย่ า งรวดเร็ ว หรื อ ที่ ไ ม่ ไ ด้
คาดคิด
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิ บ ายระบบการวั ดผลการด าเนิ น การที่มี ประสิ ท ธิ ผ ล ตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดาเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการทบทวนผลการดาเนินการและความก้าวหน้าของการบรรลุผล
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ
(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการคัดเลือกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี
(2) ผลการดาเนินงานในอนาคต
สถาบันคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคตอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ ข้ อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บและข้ อ มู ล ของคู่ แ ข่ ง มาใช้ ใ นการ
คาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต
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(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการ (หัวข้อ 4.1ข) ไปใช้
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของเรื่ อ งที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและโอกาสในการสร้ า ง
นวัตกรรม
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการปรับปรุงผลการดาเนินงานที่นาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ
สินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้อธิบายถึงวิธีการจัดการและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู้และวิธีการเรียนรู้ของสถาบัน รวมทั้ง
วิธี การที่ทาให้มั่นใจว่า คุณ ภาพและความพร้ อมของข้อมูลสารสนเทศ ซอฟท์แ วร์ แ ละฮาร์ ดแวร์ และ
โครงสร้ างของเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ
คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ก. ความรู้ของสถาบัน
(1) การจัดการความรู้
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายระบบการจัดการความรู้ของส่วนงาน
ข้อสังเกต
 ควรรายงานสิ่งที่เกิดการเรียนรู้ในองค์กร และเน้นการจัดการความรู้ในงานประจา
พัฒนาวิธีการดาเนินงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อผลลัพธ์ให้ดีขึ้น และสุดท้ายได้
Best Practice ของส่วนงาน
(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน
สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากรอย่างไร เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงาน
ของสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการที่ทาให้องค์กรเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
ข้อสังเกต
 ควรอธิบายการเข้าใช้งานระบบและเรียนรู้องค์ความรู้ด้วยเพื่อความชัดเจน
ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ
สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการทวนสอบและทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่
ใช้ในสถาบันมีคุณภาพ
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบ ายวิธีการจัดการข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความแม่นยา
ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน
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(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
สถาบันทาให้มั่นใจได้อย่างไร ถึงความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหวและ
เป็นสิทธิพิเศษ (privilege)
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัย
(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
สถาบันทาให้มั่นใจได้อย่างไร ถึงความพร้อมของข้อมูลและสารสนเทศของสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีพร้อมใช้ สามารถ
ใช้งานได้ง่าย และทันการ
(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
สถาบัน มี วิธี การอย่า งไรเพื่อให้ มั่น ใจได้ว่า ฮาร์ ดแวร์ แ ละซอฟต์แ วร์ มี ค วามน่ า เชื่อถื อ
มั่นคงปลอดภัย และใช้งานง่าย
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัย
พร้อมใช้ และสามารถใช้งานได้ง่าย
(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน
ในภาวะฉุกเฉิน ส่วนงานมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองต่ อ ผู้ เ รี ย นและลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น รวมทั้ ง ต่ อ ความต้ อ งการของ ส่ ว นงานอย่ า งมี
ประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการที่ทาให้มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์มีความปลอดภัย พร้อมใช้ สามารถใช้งานได้ง่ายและ
ต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน
หมวดที่ 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมในการทางาน (Workforce Environment) : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เกื้อหนุนและมีประสิทธิผล
ให้อธิ บายวิ ธี การที่สถาบัน ใช้ ใ นการบริ หารขีดความสามารถ และอัตรากาลังเพื่อ ให้งานของ
สถาบันบรรลุผลสาเร็จ อธิบายว่าสถาบันดาเนินการอย่างไร เพื่อรักษาบรรยากาศในการทางานให้เกื้อหนุน
และมีความมั่นคงต่อการทางาน
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
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สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมิน ความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร
และอัตรากาลัง
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากรเพื่อรองรับ
การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
ข้อสังเกต
 ขีดความสามารถของบุคลากรดาเนินการโดยอาศัยการวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญ
ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี หรือหากคณะจะเปิดหลักสูตรใหม่ อาจ
พิจ ารณาว่า มีคณาจารย์ที่สามารถดาเนินการได้ กี่คน เพียงพอหรือไม่ หรือการ
ให้ บ ริ การในพื้น ที่ ที่อยู่น อกมหาวิทยาลั ย บุคลากรมีขี ดความสามารถเพียงพอ
หรือไม่ จานวนเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้การบริการมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น หรือ
อาจประเมินขีดความสามารถโดยอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของเลขานุการ
คณะ หัว หน้างาน/ฝ่าย ว่าบุคลากรที่อยู่ในตาแหน่งมีขีดความสามารถระดับใด
หรือทักษะสาหรับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของนักวิชาการหรือวิชาชีพ
(2) บุคลากรใหม่
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ รักษา และพัฒนาบุคลากรใหม่ให้มี
ความสามารถส่งผลให้ส่วนงานประสบความสาเร็จ
(3) การทางานให้บรรลุ
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดระบบและบริหารบุคลากร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถส่งผลให้ ส่วนงาน
ประสบความสาเร็จ
(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
สถาบั น มี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการเตรี ย มบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มรั บ ต่ อความต้ อ งการด้ า นขี ด
ความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังเปลี่ยนไป
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบ ายระบบการจัด การด้า นบุ คลากรหรื อระบบรองรั บการเปลี่ ยนแปลง
บุคลากรในการเกษียณอายุหรือการลาออก
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร
(1) สภาพแวดล้อมของที่ทางาน
สถาบันดาเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทางานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมี
ความสะดวกในการเข้าทางานของบุคลากร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการสร้างบรรยากาศในการทางานที่เกื้อหนุนและมีความมั่นคงต่อ
การทางานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ
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ข้อสังเกต
 วิธีการสร้างบรรยากาศในการทางานควรอ้างอิงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลิ่น
มูลสัตว์ การสัมผัสสารเคมี และความปลอดภัยต่อชีวิ ตทรัพย์สิน เช่น การเดินทาง
ไปทางานพื้นที่แม่เหียะ มีการดูแลบุคลากรเหล่านั้นอย่างไร เกิดปัญหาอะไรบ้าง
หากเกินความสามารถในการแก้ปัญหา มีระบบการดาเนินการอย่างไร
(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร
สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานที่ก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น
ให้ อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารที่ ส ถาบั น ใช้ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากร ผู้ บ ริ ห าร และผู้ น าเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลการ
ดาเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่สถาบันทาให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้าง
นวัตกรรม
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ
(1) วัฒนธรรมองค์การ
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิด
กว้าง มีผลการดาเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการนาค่านิยมมาเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมส่วนงาน เพื่อให้ส่วน
งานมีผลการดาเนินการที่ดี และบุคลากรเกิดความผูกพันต่อส่วนงาน
(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดปัจจัยผลักดันสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิ บ ายวิธี การกาหนดปั จจัย ความผู กพั นของบุ คลากร ซึ่งจ าแนกตามกลุ่ ม
บุคลากรที่กาหนดไว้ใน OP
(3) การประเมินความผูกพัน
สถาบันประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการประเมินความผูกพันตามประเด็นที่กาหนดหรือปัจจัยขับเคลื่อน
ความผูกพัน
(4) การจัดการผลการดาเนินการ
สนับสนุนให้เกิดผลการดาเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากรได้อย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการสร้างความผูกพักกับบุคลากร อาทิ การให้รางวัล การยกย่อง
ชมเชย การให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจในการทางาน เป็นต้น
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ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของสถาบันสนับสนุนความต้องการของสถาบัน และการ
พัฒนาตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นาแต่ละคนอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นาอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่โดดเด่น
(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
สถาบันมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ของสถาบันอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบ ายระบบประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของส่วนงาน
(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร หรือโอกาสความก้าวหน้าในสายชีพ
ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางาน : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและบริการและ
กระบวนการทางานที่สาคัญอย่างไร
ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทางานสาคัญเพื่อ
ส่ ง มอบหลั ก สู ต รและบริ ก ารที่ มี คุ ณ ค่ า ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นและลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น และท าให้ ส ถาบั น ประสบ
ความสาเร็จ อย่างต่อเนื่อง สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร สรุปกระบวนการทางานที่สาคัญของ
สถาบัน
ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
(1) ข้อกาหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการระบุข้อกาหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
ทางานที่สาคัญ
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายกระบวนการที่สาคัญว่ามีอะไรบ้าง และข้อระบุข้อกาหนดที่สาคัญของ
กระบวนการเหล่านั้น
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ข้อสังเกต
 ควรเพิ่ ม ข้ อ ก าหนดโดยวิ ธี ใ ด คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น อย่ า งไร ควรเขี ย น spec ของ
กระบวนการย่อย และอธิบายการได้มาของข้อกาหนดด้วย
 ควรนาตัววัด ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการไปรายงานในหมวด 7.1
ด้วย
(2) แนวคิดการออกแบบ
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการทางานที่สาคัญ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายการออกแบบกระบวนการทางานที่สาคัญ อาทิ กระบวนการด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาชีพ /การบริการวิชาการ เป็นต้น
ทั้งนี้ หากกระบวนการดังกล่าวไม่ได้มีขั้นตอนหรือระบบ (flow) ที่เหมือนกัน ควร
แยกการรายงานออกจากกัน
ข. การจัดการกระบวนการ
(1) การนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการทางานต่างๆ เป็นไป
ตามข้อกาหนดที่สาคัญ
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรรายงานตั ว วั ด ของกระบวนการที่ ส าคั ญ ว่ า มี อ ะไรบ้ า ง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การ
ดาเนินการเป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการเหล่านั้น
(2) กระบวนการสนับสนุน
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการกาหนดกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญว่ามีอะไรบ้าง และข้อระบุข้อกาหนดที่
สาคัญของกระบวนการเหล่านั้น
(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน
ปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ และผลการดาเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของ
สถาบันและลดความแปรปรวน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการปรับปรุงกระบวนการทางานสาคัญอย่างเป็นระบบเพื่อให้หลักสูตร
และบริการคงคุณค่าสาหรับผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และทาให้ ส่วนงานประสบ
ความสาเร็จและยั่งยืน
ค. การจัดการนวัตกรรม
สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการสร้างนวัตกรรมจากการปรับปรุงกระบวนการทางานที่ สาคัญ โดยใช้
ประโยชน์จากโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ในหมวด 2
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6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ : สถาบันทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่างๆ มีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิผล
ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่อุปทาน ทาให้สถานที่ทางานมี
ความปลอดภัย มีการเตรียมพร้อมเพื่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อทาให้มั่นใจว่าระบบปฏิบัติการมี
ประสิทธิผล และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
สถาบันควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการควบคุมต้นทุนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
สถาบันมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายวิธีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
(1) ความปลอดภัย
สถาบันดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัยได้อย่างไร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรอธิบายระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร
สรุ ป ผลลั พ ธ์ ที่ ส าคั ญ ด้ า นการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น และด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการ ให้รวมผลลัพธ์ของกระบวนการที่ตอบสนองโดยตรงต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ตามพันธกิจ
หลักของสถาบัน และที่มีผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรแสดงผลลัพธ์ จาแนกตามหลักสูตรและบริการ กลุ่มผู้เรียน ส่วนตลาด ประเภทของ
กระบวนการ และสถานที่ดาเนินการ รวมทั้งนาเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการที่ตอบสนองผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น คือ
อะไร
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ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีภายหลังสาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
 จานวนนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องระดับชาติและนานาชาติ
 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ใช้บัณฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอกที่สาเร็จการศึกษา
 ร้อยละอาจารย์และนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus
 จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus
 จ านวนผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ หรื อ น าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
 จานวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (Scopus)
 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
 จานวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
 จานวนผู้รับบริการทางวิชาชีพ/วิชาการ
 ร้อยละของนักศึกษาสอบที่ผ่านใบประกอบวิชาชีพ
 จานวน training program สาหรับนักวิชาชีพ
 จานวนนักศึกษาต่างชาติ
 จานวน staff-student/inbound-outbound
 จานวนการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล อาทิ ISO
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการคืออะไร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่อจานวนที่รับเข้า
 ร้อยละของโครงการวิจัยที่ดาเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่แหล่งทุนกาหนด
(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
ผลลัพธ์ของการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินคืออะไร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 จานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
 ร้อยละของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เนต
 ร้อยละของชั่วโมงที่ระบบอินเตอร์เนตหยุดทางาน เทียบกับจานวนชั่วโมงที่ให้บริการ
ทั้งหมด
 ระยะเวลาในการกู้คืนข้อมูล
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ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานคืออะไร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 ร้อยละของ MOU ที่มีความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมร่วมกันต่อ MOU ทั้งหมด
 จ านวนคู่ ค วามร่ ว มมื อ ที่ เ กิ ด การพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั น ในลั ก ษณะของ double
degree, joint degree
 จานวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกในระบบสหกิจศึกษาและในระบบ WIL
 ร้อยละของการส่งมอบอาคาร สิ่งก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
 ร้อยละของการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
 จานวนปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการระหว่างผู้ส่งมอบสินค้ากับส่วนงาน
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร
ให้สรุปผลลัพธ์ที่สาคัญของการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นของสถาบัน รวมทั้งความพึงพอใจ
ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรจาแนกผลลัพธ์ตามหลักสูตร และบริการ และตามกลุ่ม/ประเภทผู้เรียน กลุ่มลูกค้า
อื่น และส่วนตลาด รวมทั้งแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา
ต่าง ๆ
 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ อาทิ ห้องเรียน ห้องสมุด หอพัก การให้บริการด้านไอที โรงอาหาร เป็นต้น
 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัย
 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ/วิชาชีพ
 ร้อยละการลาออกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 จานวนข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการด้านวิชาการ/วิชาชีพ
(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 จานวนแหล่งทุนวิจัยที่ให้ทุนซ้า
 เงินที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า
 ร้อยละการกลับมาซื้อซ้าของผู้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพ
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรของสถาบันมีอะไรบ้าง
ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่สาคัญ รวมถึงผลลัพธ์ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
และความผูกพันของบุคลากร
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรแสดงผลลัพธ์จาแนกตามความหลากหลาย และตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร
รวมถึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 ร้อยละบุคลากรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
 ร้อยละบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามวุฒิการศึกษา
 จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการในแต่ละปี
 ร้อยละของคณะที่มีสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดในแต่ละสาขา
 สัดส่วนจานวนผลงานตีพิมพ์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ข. บรรยากาศการทางาน
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการทางาน
ค. ความผูกพันของบุคลากร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 ผลประเมินความผูกพันของบุคลากร
 อัตราการลาออกของบุคลากร
ง. การพัฒนาบุคลากร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับทุนการศึกษา
 จานวนบุคลากรสายปฏิบัติการที่ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานสายบริหาร/สาย
วิชาการ/สายวิชาชีพ/สายปฏิบัติการ
7.4 ผลลั พธ์ ด้ า นการน าองค์ก ารและธรรมาภิบ าล : ผลลัพ ธ์ ด้ า นภาวะผู้ น าของผู้น าระดับ สูง และ
ธรรมาภิบาลมีอะไรบ้าง
ให้สรุ ปผลลัพธ์ ด้ า นการน าองค์กรที่สาคัญของผู้น าระดับสูง และการกากับดูแ ล รวมทั้งภาระ
รับผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรแสดงผลลั พธ์ โ ดยจ าแนกตามหน่ว ยงาน ทั้ง นี้ ใ ห้ แ สดงข้ อ มูล เชิง เปรีย บเที ย บที่
เหมาะสมด้วย
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ก. ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) การนาองค์กร
ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นคือ
อะไร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 ผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อานวยการ
(2) การกากับดูแล
ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกากับดูแลคืออะไร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 จานวนเรื่องที่บุคลากรร้องเรียนผ่านกองกฎหมาย
 จานวนข้อทักท้วงจากสานักงานตรวจสอบภายใน
(3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน
ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐานคืออะไร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร)
 จานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
 จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP
 ปริมาณ CO2 จากการใช้รถไฟฟ้า : รถเครื่องยนต์ดีเซลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านมลพิษ)
 คุณภาพน้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้าสาธารณะ
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นาพลั งงานสะอาด พลั งงานทดแทนมาใช้ การลด
ร่องรอยคาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน
(4) จริยธรรม
ผลลัพธ์ด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมคืออะไร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 จานวนข้อร้องเรียนของลูกค้าทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
 จานวนข้อร้องเรียนด้านธรรมภิบาลของผู้บริหาร
 จานวนผู้กระทาผิดวินัย
(5) สังคม
ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญคืออะไร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 คุณภาพน้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้าสาธารณะ
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นาพลั งงานสะอาด พลั งงานทดแทนมาใช้ การลด
ร่องรอยคาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน
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ข. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์ของสถาบันและแผนปฏิบัติการคืออะไร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามยุทธศาสตร์
 จานวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับใน QS World University Rankings by
Subject
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด : ผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และ
ตลาดของสถาบันเป็นอย่างไร
ให้สรุปผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาดที่สาคัญของสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการตอบคาถาม
 ควรแสดงผลลัพธ์โดยจาแนกตามประเภทของตลาด หรือจาแนกตามประเภทผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งแสดงข้อมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
(1) ผลการดาเนินการด้านงบประมาณและการเงิน
ผลลัพธ์ของการดาเนินการด้านการเงินคืออะไร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 อัตราส่วนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสูงกว่างบประมาณแผ่นดิน
 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน
 อัตราส่วนรายได้สุทธิต่อรายได้รวม
 ร้อยละงบประมาณในภาพรวมจาแนกตามงบภารกิจประจาและงบยุทธศาสตร์
 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย
(2) ผลการดาเนินการด้านตลาด
ผลลัพธ์ของการดาเนินการด้านตลาดคืออะไร
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่นามารายงาน
 ร้อยละของจานวนรับเข้าเทียบกับแผน
 จานวนนักเรียนต่างชาติที่สมัครมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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