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1. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน 

ใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ซึ่งสามารถสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและทุก
ส่วนงานได้อย่างครบถ้วน โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของคู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้เรียนและลูกค้าอ่ืน (SIPOC) โดยมหาวิทยาลัยและส่วนงานด าเนินการ
ประเมินตนเองจากตอบค าถามข้อก าหนดโดยรวมในหมวด 1 -6 และแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7 ทั้งนี้การ
ด าเนินงานตามกรอบ CMU-EdPEx จะช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของทั้ง
ระดับส่วนงานและมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน  

 
2. ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัส่วนงาน ประจ าปี 2560 (ตรวจประเมินผลการ
ด าเนินงานของปีการศึกษา 2559) 

- มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน และส านัก ประเมินตนเองด้วยโครงร่าง
องค์กร และตอบค าถามข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อในหมวด 1-6 และแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7  

- ส านักงานมหาวิทยาลัย ประเมินตนเองด้วยโครงร่างองค์กร และแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7 
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและให้ข้อเสนอแนะ 

ระดับส่วนงาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่เป็น TQA Assessor หรือ
ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ 
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 
 
ค าอธิบายการตอบค าถาม 

ให้คณะ/สถาบัน/ส านัก พิจารณาตอบค าถามของโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx  การตอบค าถาม  
ให้อธิบายบริบทที่ส าคัญของคณะ/สถาบัน/ส านัก ที่เกี่ยวข้องในแต่ละค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ         
ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตารางตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม จ านวนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4                
โดยจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 โดยใช้หัวข้อ ดังนี้ 
P.1 ลักษณะองค์กร  

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) หลักสูตร และบริการ  

สถาบันมีหลักสูตร และบริการที่ส าคัญอะไรบ้าง ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร 
และบริการที่มีต่อความส าเร็จของสถาบันคืออะไร สถาบันใช้วิธีการอย่างไร ในการจัดหลักสูตร 
และบริการต่างๆ 

 ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 “หลักสูตร และบริการ” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันน าเข้าสู่ตลาดเพ่ือดึงให้ผู้เรียนเข้า

มาเรียนรู้ และลูกค้ากลุ่มอ่ืนมาใช้บริการหรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์
หรอืองค์ความรู้ กระบวนการจัดหลักสูตรและบริการต่อผู้เรียนของสถาบันอาจเป็นการจัดให้
โดยตรง หรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุมของการก าหนดผลิตภัณฑ์หลักสามารถ
ท าได้โดยเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดกับพันธกิจขององค์การว่าสอดคล้องกันหรือไม่ อาทิ 
ผลิตภัณฑ์นี้มาจากพันธกิจในข้อใด 

 ผลิตภัณฑ์ของคณะอาจก าหนดเป็น 3 ด้าน คือ 1) หลักสูตร 2) การวิจัย และ 3) การบริการ
วิชาการ ทั้งนี้การบริการวิชาการอาจจ าแนกเป็นการบริการวิชาการท่ีแสวงหารายได้ และการ
บริการวิชาการท่ีรับใช้สังคม เพ่ือน าไปสู่ก าหนดลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ และ
การออกแบบกระบวนการ หรืออาจก าหนดผลิตภัณฑ์เป็น 2 ด้าน คือ 1) หลักสูตร และ 2) 
การบริการวิชาการ ส าหรับกระบวนการวิจัยอาจก าหนดเป็นกระบวนการสนับสนุน 

 ควรอธิบายวิธีการจัดหลักสูตร และการบริการต่างๆ อาทิ คณะที่เป็นส่วนงานที่มีพันธกิจด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนั้น 1) การจัดการเรียนการสอน : 
ควรอธิบายวิธีการจัดการเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตร การส่งเสริมสนับสนุน
นักศึกษา (ทั้งนี้ หากหลักสูตรได้การรับรองตามมาตรฐานระดับสากล สภาวิชาชีพ ควรระบุ
ว่าหลักสูตรที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองโดยสถาบันใด และเป็นแห่งเดียวในประเทศหรือไม่
อย่างไร)  2) การวิจัย : ควรอธิบายการสนับสนุนด้านแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอก 
วิธีการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นจุดเด่น เหนือกว่าคู่แข่ง/คู่เทียบ และ 3) การบริการวิชาการ 
ควรอธิบายวิธีการให้บริการวิชาการท่ีสะท้อนความเป็นคณะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และ
ควรแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานจะน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดในแต่ละด้านอย่างไร (ส าหรับ
สถาบัน/ส านัก ที่มีพันธกิจหลักในด้านการให้บริการ จึงควรอธิบายลักษณะ วิธีการของงาน
บริการที่ส าคัญตามพันธิจของหน่วยงาน)  
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(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของสถาบันที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของสถาบันคือ
อะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของสถาบัน 

ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 การก าหนดวิสัยทัศน์ของส่วนงาน ควรก าหนดเป้าหมาย และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งนี้ ควรวัด

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากส่วนงานส่งมอบ Outcome ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 พันธกิจ ควรเขียนจากกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อก าหนดในการจัดตั้งส่วนงาน และควร

เขียนเป็นกริยาที่บอกการกระท า พันธกิจและภารกิจมีความหมายแตกต่างกัน พันธกิจ
หมายถึงหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการในภาพรวมของส่วนงาน ส่วนภารกิจหมายถึงหน้าที่ที่
จะต้องด าเนินการในระดับฝ่ายหรืองาน ทั้งนี้ หากพันธกิจที่ก าหนดเดิมไม่สอดคล้องกับพันธ
กิจที่ด าเนินการในปัจจุบัน ให้รายงานพันธกิจเดิมและพันธกิจที่เพ่ิมข้ึนใหม่ทั้งสองส่วน 

 ควรก าหนดค่านิยมองค์กรที่มีความสอดคล้องกับค่านิยมของเกณฑ์ TQA/EdPEx และ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหลักการที่ชี้น าพฤติกรรมที่หล่อหลอมวิถีทางที่ส่วนงานและบุคลากร
พึงปฏิบัติ ปรับพฤติกรรมของบุคลากรเพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ของส่วนงาน และการขับเคลื่อน
ส่วนงานจาก Good to Great Organization และมีจ านวนพฤติกรรมที่ก าหนดไม่มาก
เกินไป ทั้งนี้ ค่านิยมควรสะท้อนไปยังหมวดอ่ืนๆ ด้วย โดยเน้นการอธิบายว่าน าค่านิยมที่
ก าหนดไปใช้ประโยชน์อย่างไร 

 ควรระบุสมรรถนะหลักของส่วนงาน สมรรถนะหลัก หมายถึง เรื่องที่ส่วนงานมีความช านาญ
ที่สุด สมรรถนะหลักเป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญซึ่งเป็นแกนหลักในการท าให้
บรรลุพันธกิจและสร้างความได้เปรียบในตลาดหรือสภาพแวดล้อมด้านการบริการ สมรรถนะ
หลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขัน หรือผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือจะลอกเลียนแบบได้ยาก และใน
หลายๆ กรณีท าให้ส่วนงานคงความได้เปรียบในการแข่งขัน การก าหนดสมรรถนะหลักควร
พิจารณาจากวิสัยทัศน์ว่าเราจะเป็นเลิศด้านไหน ฉะน้ัน สมรรถนะหลักควรถอดมาจากวิสัยทัศน์ใน 
Key word ต่างๆ และควรครอบคลุมทุกด้านในวิสัยทัศน์  
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
บุคลากรหรือความต้องการบุคลากรหรือไม่ 

 สถาบันจ าแนกบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงานเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 
 ข้อก าหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่มแต่ละประเภท

มีอะไรบ้าง 
 มีองค์ประกอบส าคัญอะไรที่ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพ่ือให้ส่วนงาน

บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลากรและภาระงานในส่วนงานมีความหลากหลายอย่างไร 
กลุ่มที่จัดตั้งให้ท าหน้าที่ต่อรองกับส่วนงานคืออะไร ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยที่ส าคัญของส่วนงานคืออะไร 

 

 



QA Guidelines 2560 ระดบัสว่นงาน   5  

 

ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 การรายงานลักษณะโดยรวมของบุคลากร ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน และเป็นสิ่งที่ต้องการ

น าเสนอ ซึ่งควรมีผลต่อการด าเนินงานหรือสมรรถนะหลักของสถาบัน โดยควรอธิบายความ
เก่งของคนในองค์กร และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ของส่วนงานอย่างไร 

 ควรรายงานปัจจัยที่สร้างความผูกพันของบุคลากรที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
 ควรเพ่ิมข้อก าหนดพิเศษในการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรที่มีความเสี่ยงในการ

ด าเนินงาน อาทิ นักวิจัยให้ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
 ในสถาบันการศึกษา กลุ่มและประเภทของบุคลากร หรือคณาจารย์/พนักงาน (รวมถึง

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ต่อรอง) อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้าง หรือสายการบังคับบัญชา
ตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน การน ามาใช้
ซึ่งนโยบายบางอย่างเพ่ือส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือปัจจัยอื่นๆ 

 ส่วนงานที่อาศัยอาสาสมัครหรือบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในการท าให้งานของส่วนงานบรรลุผล 
ควรรวมอาสาสมัครเหล่านี้ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของส่วนงานด้วย 

ข้อสังเกต 
 การ segment บุคลากรสายวิชาการ โดยรายงานคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ หรือแบ่งตาม

ภาควิชา หากไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่ได้มีสิทธิประโยชน์หรือการดูแลที่แตกต่างกัน อาจจะ
ไม่จ าเป็นต้องรายงานข้อมูลในรายละเอียดมากนัก 

 ข้อก าหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม ข้อก าหนดด้านสุขภาพความ
ปลอดภัย หรือองค์กรที่ท าหน้าที่ต่อรอง หากไม่มีไม่ต้องรายงาน 
 

(4) สินทรัพย์  
ส่วนงานมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญควรเขียนอธิบายสิ่งที่ส าคัญต่อ
การด าเนินงานของส่วนงานเท่านั้น อาทิ สถาบันวิจัย มีเครื่องมือวิจัยที่ส าคัญอะไรบ้าง หรือ
คณะมีสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ที่จะสร้างความโดด
เด่นกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ อะไรบ้าง สอดคล้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์อย่างไร หรือการ
ระบุทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่งเสริมการบรรลุหรือสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งนี้ อาจ
เพ่ิมฐานข้อมูลของคณะที่เอ้ือต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เป็นต้น ควรระบุปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญใน
การผลิต และควรเพ่ิมความรู้ ความช านาญ ขององค์กรด้วย 
 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
ส่วนงานด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง กฎระเบียบข้อบังคับด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ การรับรอง
คุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียน มาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน 
และด้านหลักสูตรและบริการ ที่บังคับใช้กับส่วนงานมีอะไรบ้าง 
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ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ระเบียบข้อบังคับ ควรรายงานเฉพาะที่ส าคัญ และมีผลต่อการด าเนินงานขององค์กรเพ่ือการ

บรรลุวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ กฎระเบียบที่รับทราบโดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องรายงาน อาจพิจารณา
น าเสนอเป็นตาราง โดยเชื่อมโยงกฎระเบียบกับการด าเนินงานในแต่ละด้าน 

 ในสถาบันการศึกษา อาจครอบคลุมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ 
การรับรองคุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการศึกษา การรับรองหลักสูตรหรือเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองหลักสูตรและกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และด้าน
หลักสูตรและบริการที่บังคับใช้กับสถาบัน  

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(6) โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างและการก ากับดูแลของส่วนงานมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการรายงานระหว่าง
สภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน/คณะกรรมการก ากับดูแลองค์การ ผู้น าระดับสูง และองค์การแม่มี
ลักษณะเช่นใด 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 โครงสร้างองค์การ ควรน าเสนอในรูปแผนภูมิเพ่ือความชัดเจน และแสดงถึงโครงสร้างการ
ก ากับดูแลของส่วนงานด้วย เพ่ือแสดงถึงธรรมาภิบาลขององค์กร โดยพิจารณาจากการ
รายงานกฎระเบียบข้อบังคับท่ีรายงานในข้อ 5 ว่ามีองค์กรใดบ้างที่ก ากับดูแล 
 

(7) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนงานมีอะไรบ้าง 
กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบ้างต่อหลักสูตร  และการบริการ
สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการปฏิบัติการความต้องการและความคาดหวังของส่วน
ตลาด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรก าหนดกลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามผลิตภัณฑ์ขององค์การเพ่ือความชัดเจนและ
เพ่ิมความต้องการหรือความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม พร้อมวิธีการได้มาซึ่งอาจด าเนินการใน
รูปแบบของการศึกษาวิจัย 

 กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรเป็นกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และควร
ระบุด้วยว่าแต่ละกลุ่มเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการหลักอย่างไร 

 ควรเรียงล าดับความส าคัญของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานความต้องการและความ
คาดหวังของแต่ละกลุ่มแยกออกจากกัน 

 ในสถาบันการศึกษา ค าว่า ลูกค้า รวมถึงผู้ใช้หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตรและบริการ 
ซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง (ผู้เรียนและอาจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ที่น าหลักสูตร
และบริการไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

 เกณฑ์ EdPEx กล่าวถึงลูกค้าในความหมายอย่างกว้างๆ ซึ่งหมายถึง ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนของสถาบันคู่แข่ง ความเป็นเลิศที่
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มุ่งเน้นผู้เรียน ซึ่งเป็นค่านิยมของเกณฑ์ EdPEx ต้องถูกฝังลึกอยู่ในความเชื่อและการ
ประพฤติปฏิบัติของสถาบันที่มีผลการด าเนินการที่โดดเด่น การมุ่งเน้นผู้เรียนจึงมีผลกระทบ
และควรบูรณาการเข้ากับทิศทางกลยุทธ์ ระบบงาน กระบวนงาน และผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการ 

 กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน อาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวัง พฤติกรรม 
ความชอบ หรือลักษณะของกลุ่มภายในแต่ละกลุ่ม อาจมีการจ าแนกเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยลงไป
อีกตามความแตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่มเดียวกัน 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้ผล
กระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่าง
ได้แก่ ลูกค้า ผู้ปกครอง/สมาคมผู้ปกครอง บุคลากร คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ  คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบัน ในด้ านต่างๆ ศิษย์ เก่ า  นายจ้ าง 
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลระเบียบ องค์การที่ให้เงินทุนสนับสนุน 
ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ชุมชนในท้องถิ่น ชุมชนวิชาการ/วิชาชีพ 

 การก าหนดส่วนตลาดของสถาบันการศึกษา อาจแบ่งย่อยตามหลักสูตร บริการ หรือคุณ
ลักษณ์ ช่องทางการเผยแพร่ เขตพ้ืนที่ หรือปัจจัยอ่ืน 

 ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และส่วนตลาดของสถาบัน อาจรวมถึงเรื่องที่
พัก/การอ านวยความสะดวกท่ีจัดให้เฉพาะกลุ่ม หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความ
ต้องการ ความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง การบริการด้วย
ภาษาที่หลากหลาย ข้อก าหนดส าหรับปริญญาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ การให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่ผู้เรียน หลักสูตรเสริมพิเศษส าหรับผู้เรียนที่กลับมาเรียนภายหลังการลาออก
กลางคัน การบริการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา/การลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ 
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการศึกษาทางไกล ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย อาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการให้บริการชุมชน 

ข้อสังเกต 
 ลูกค้า ควรระบุให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เพ่ือที่จะสามารถเสาะหาความต้องการและความ

คาดหวังของลูกค้า และควรรายงานความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังเหล่านั้น ทั้งนี้  การประเมินความต้องการ
ความคาดหวังของผู้เรียน อาจประเมินได้หลากหลายวิธี อาทิ การประเมินโดยผู้สอน หรือ
อาจให้ความส าคัญในความต้องการความคาดหวังในกลุ่มของนายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือ
ส่งเสริมให้คณะเป็นสถาบันชั้นน า 

 กลุ่มลูกค้า ในโครงร่างองค์กร กับ หมวด 3 และ หมวด 7 ควรสอดคล้องกัน อาจพิจารณา
เพ่ิมความต้องการที่จ าเป็นของลูกค้าด้วยเพื่อเป็นข้อมูลน าเข้าในหมวด 6 

 ผู้ให้แหล่งทุน ควรก าหนดเป็นอะไร หากก าหนดเป็นลูกค้าต้องให้บริการและด าเนินการอย่าง
เข้มข้น หากก าหนดเป็นคู่ความร่วมมือ จะต้องสามารถก ากับดูแลได้ หรือก าหนดเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับพันธกิจหรือบริบทขององค์กร 

 นักเรียน อาจก าหนดเป็นลูกค้าอนาคต เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้รับบริการหลัก 
 ศิษย์เก่าอาจพิจาณาก าหนดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญ มีผลลัพธ์ปรากฏในหมวด 7.1 หรือไม่ 
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(8) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญมีประเภทอะไรบ้าง กลุ่มต่างๆ 
เหล่านี้ มีบทบาทอย่างไรต่อ 
 ระบบงาน โดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรและการด าเนินการของหลักสูตรและบริการ และการ

บริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนงาน 
ส่วนงานมีกลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยและร่วมท าให้เกิดนวัตกรรมของส่วนงานอย่างไร ส่วนงาน
มีข้อก าหนดที่ส าคัญส าหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง 

ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 การรายงานผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ ควรพิจารณาจากปัจจัยน าเข้าหลัก 

โดยเพิ่มความคาดหวังของส่วนงานที่มีต่อผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือด้วย 
 ควรจ าแนกกลุ่มลูกค้าและผู้ส่งมอบในส่วนของผู้ให้ทุนให้ชัดเจน เนื่องจากมีกลุ่มผู้ให้ทุนที่

หลากหลาย ซึ่งการจ าแนกควรจ าแนกจากกระบวนการที่ติดต่อหรือการให้บริการกลุ่มผู้ให้
ทุนเหล่านั้น 

 ควรเขียนว่าแต่ละกลุ่มสัมพันธ์กันอย่างไร และส่วนงานมีวิธีการใดในการสร้างความสัมพันธ์ 
ซึ่งควรก าหนดระดับความสัมพันธ์และการสื่อสารในแต่ละระดับด้วย 

 ในสถาบันการศึกษา จะต้องอธิบายว่า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการที่ส าคัญมีประเภทอะไรบ้าง กลุ่มต่างๆ เหล่านี้มีบทบาทอะไรในการส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของส่วนงาน ส่วนงานมีกลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่ง
มอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยและร่วม
ท าให้เกิดนวัตกรรมของสถาบันอย่างไร ส่วนงานมีข้อก าหนดที่ส าคัญส าหรับห่วงโซ่อุปทาน
อะไรบ้าง 

 กลไกการสื่อสาร ควรเป็นการสื่อสารสองทางในภาษาที่เข้าใจได้ และอาจกระท าในลักษณะ
การติดต่อโดยบุคคล e-mail, World Wide Web หรือโดยทางโทรศัพท์ กลไกเหล่านี้อาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของส่วนงาน 

ข้อสังเกต 
 พิจารณาผู้ส่งมอบให้ครอบคลุมทุกด้านตามพันธกิจ 
 ควรเพ่ิมการอธิบายว่าผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือส่งเสริมให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของส่วนงานให้เหนือว่าสถาบันอ่ืนได้อย่างไร อาทิ ส่วนงานร่วมมือกับบริษัทเอกชน บริษัท
นั้นส่งให้เทคโนโลยี อุปกรณ์ให้ส่วนงานแล้ว ส่วนงานน าไปพัฒนางานวิจัย หรือการเรียนการ
สอนที่โดดเด่นอย่างไร หรือการท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในการส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานส่งเสริมให้นักศึกษาหรือหลักสูตรโดดเด่นอย่างไร เป็นต้น 

 ข้อก าหนดที่ส าคัญของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ปรากฏผลลัพธ์ใน หมวด 7.1 ค หรือไม ่
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็นอย่างไร 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

(9) ล าดับในการแข่งขัน 
ส่วนงานอยู่ล าดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของสถาบัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถาบันภาคการศึกษาอ่ืน หรือตลาดการศึกษา ส่วนงานมีจ านวนและประเภทของคู่แข่งเป็นอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ทุกส่วนงานควรด าเนินการเทียบเคียง ซึ่งการเทียบเคียงสามารถเทียบเคียงทั้งในส่วน
กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ทั้งนี้ การเทียบเคียง
ปัจจัยน าเข้า (input) สามารถท าได้โดยพิจารณาว่าหากปัจจัยน าเข้ามีปริมาณเพียงพอ ผล
การด าเนินงานหรือกระบวนการดีหรือไม่ 

 การเทียบเคียง ควรก าหนดว่าคู่แข่งขันหรือคู่เทียบมีใครบ้าง วัดหรือเทียบเคียงด้านใด และ
เมื่อเทียบแล้ว ควรระบุปัจจัยที่ท าให้ชนะหรือเหนือคู่แข่งด้วย 

 ผลการเทียบเคียงตามตัวชี้วัด จะน าไปรายงานในหมวด 7 ซึ่งจะบอกว่าเราเหนือกว่าคู่ แข่ง
หรือไม่ ส าหรับการเทียบเคียงด้านบุคลากรว่ามีศักยภาพและคุณภาพอย่างไร เป็นการ
รายงานข้อดี หรือสิ่งที่ได้เปรียบขององค์กร มิใช่ความท้าทายขององค์กร 

 สถาบันการศึกษามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง ตัวอย่าง เช่น การแข่งขัน
โดยตรงเพ่ือให้ได้ผู้เรียน การแข่งขันเพ่ือความมั่นคงด้านการเงิน หรือการแข่งขันเพ่ือการ
ได้มาซึ่งอาสาสมัครและบุคลากร การแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน
เพ่ือให้ได้งบประมาณสนับสนุนหรือโอกาสที่จะให้การบริการเสริมด้านอื่นๆ สถาบันการศึกษา
ภาครัฐ อาจเป็นการแข่งขันกับองค์การภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืนๆ การแข่งขันภายใต้
งบประมาณท่ีจ ากัด 

ข้อสังเกต 
 การหาข้อมูลคู่เทียบ อาจพิจารณาเทียบภายในประเทศได้ โดยเทียบจากกลุ่มวิชาชีพหรือ

วิชาการ ทั้งนี้ การจัดอันดับโดย QS Ranking หากกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการจัดอันดับ อาจ
ไม่สามารถควบคุมได้และไม่สามารถไปตามล าดับที่ก าหนดได้  

 หากก าหนดวิสัยทัศน์ ว่าจะเป็นสถาบันชั้นน าระดับโลก  ควรก าหนดว่าจะเป็นสถาบันชั้นน า
ด้านใด เลือกตัววัดที่สะท้อนวิสัยทัศน์ และรายงานตัวชี้วัดดังกล่าวในหมวด 7 ด้วย 

 
(10)  การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่
สร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 น าผลเทียบเคียงในข้อนี้ (10) ไปก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัจจัยเสี่ยง และแนวโน้มหรือ
นวัตกรรมที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยง 
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ข้อสังเกต 
 ควรอธิบายสิ่งที่ด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือโอกาสที่ก าหนด 

อาทิ การเปิดหลักสูตรใหม่  
 ควรรายงานผลกระทบ/ปัจจัยจากภายนอกว่ามีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ

ส่วนงานอย่างไร อาทิ นโยบาย Medical Hub, Thailand 4.0 หรือเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงโจทย์วิจัยที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมการสร้างนวัตกรรมขององค์กร 

 
(11)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญที่จะสามารถหาได้จากภายในชุมชนวิชาการมี
อะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชารมีอะไรบ้าง มีข้อจ ากัด
อะไรบ้างในการรวบรวมและใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ (ถ้ามี) 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบควรรายงานว่า ใครเป็นคู่เทียบ เทียบเคียงโดยใช้ข้อมูลอะไรและ
แหล่งข้อมูลไหน ซึ่งสาเหตุที่ต้องด าเนินการเทียบเคียงเนื่องจากการด าเนินงานที่เป็นเลิศตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานทุกอย่างควรมุ่งไปที่
วิสัยทัศน์ และการวัดความเป็นเลิศต้องอาศัยการเทียบเคียงผลการด าเนินงาน ซึ่งในการ
เทียบเคียง องค์กรควรเป็นผู้ก าหนดเอง ว่าจะเทียบเคียงด้านใดและกับใคร 

 ระดับเทียบเคียง (Benchmark) หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งแสดงวิธีการปฏิบัติงาน
และผลการด าเนินการที่เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันภายในและภายนอกวงการศึกษา 
การเทียบเคียงก็เพ่ือให้เข้าใจการด าเนินการของสถาบันระดับโลกจากมุมมองในปัจจุบัน และ
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด ระดับเทียบเคียง เป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ รูปแบบอ่ืนๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่สาม (โดยมากเป็นค่าเฉลี่ยของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ) ข้อมูลด้านผลการด าเนินการของคู่แข่ง การเปรียบเทียบกับสถาบันที่
คล้ายคลึงกันในพ้ืนที่เดียวกัน รวมทั้งข้อมูลสาธารณะ เช่น ผลลัพธ์ของการศึกษาวิจัย และ
แนวทางปฏิบัติ 

ข้อสังเกต 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบควรจ าแนกเป็นข้อมูลภายในชุมชนวิชาการและภายนอกชุมชนวิชาการ 

และเม่ือก าหนดแล้ว มีข้อจ ากัดหรือไม่ อย่างไร 
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากรมีอะไรบ้าง 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรเขียนปัจจัยบวกและปัจจัยลบในการด าเนินงานก่อน จากนั้นจึงก าหนดความท้าทายที่
ตอบสนองปัจจัยดังกล่าว ตัวอย่างการก าหนดความท้าทาย เช่น เป้าหมายจะเพ่ิมการผลิต 
ร้อยละ 10 ต่อปี ความท้าทายคือ เราจะท าอย่างไรหรือหาวิธีการใดเพ่ือให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายนั้น ทั้งนี้ ความท้าทายที่ส าคัญอาจได้มาจากการท า SWOT Analysis ของส่วนงาน 
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 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) หมายถึง ความกดดันต่างๆ ที่เป็นตัว
ตัดสินว่าสถาบันจะประสบความส าเร็จในอนาคตหรือไม่ เกิดจากแรงผลักดันของต าแหน่งใน
การแข่งขันในอนาคตเมื่อเทียบกับสถาบันอ่ืน มักมาจากแรงผลักดันภายนอก เช่น ความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ตลาด การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร
และบริการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงิน ความเสี่ยง
ด้านสังคม และด้านอ่ืนๆ หรืออาจจะมาจากความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายใน เ ช่น ขีด
ความสามารถของสถาบัน คณาจารย์และบุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ 

 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงตลาด
ต่างๆ ที่เป็นตัวตัดสินว่าส่วนงานจะประสบความส าเร็จในอนาคตหรือไม่ มักจะเป็นปัจจัยที่
ช่วยให้ส่วนงานประสบความส าเร็จในการแข่งขันเมื่อเทียบกับสถาบันอ่ืน มักมาจาก 
สมรรถนะหลัก ที่เกิดจากการพัฒนาและเพ่ิมพูนความสามารถภายในส่วนงาน และทรัพยากร
ภายนอกที่ส าคัญในเชิงกลยุทธ์ซึ่งเกิดจากการสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กร
ภายนอกและกับคู่ความร่วมมือ  

 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจสัมพันธ์กับเทคโนโลยี หลักสูตร และบริการ
การเงิน การปฏิบัติงานของส่วนงาน ขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
และตลาดของสถาบันกลุ่มต่างๆ ในชุมชนการศึกษา โลกาภิวัตน์ ชุมชนของสถาบัน และ
บุคลากร ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อาจรวมถึงการสร้างความแตกต่าง เช่น ค่าหน่วยกิต 
การออกแบบการเรียนการสอนและการให้บริการ ชื่อเสียง อัตราการสร้างนวัตกรรม ท าเล
ที่ตั้ง และการเข้าถึงได้โดยสะดวก 

ข้อสังเกต 
 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ควรเขียนข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นที่จะส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ ส่วน

ความท้าทาย ควรเขียนสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นข้อขัดข้องที่จะท าให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนงาน ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญระดับส่วนงาน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรรายงานวิธีการปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยใช้เครื่องมืออะไรเพ่ือปรับปรุงเหตุปัจจัย
อะไร 

 ในระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของ EdPEx ได้ใช้การเรียนรู้และการบูรณาการ ซึ่งเป็นมิติ
หนึ่งในการประเมินระดับพัฒนาการของแนวทางและการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติเป็นเครื่อง
พิสูจน์ถึงการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน เจตจ านงของค าถามนี้ เพ่ือก าหนด
บริบทโดยรวมของแนวทางที่สถาบันใช้เพ่ือการปรับปรุงผลการด าเนินการ แนวทางดังกล่าว
ควรเกี่ยวเนื่องกับความจ าเป็นของสถาบัน แนวทางต่างๆ ที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใต้
เกณฑ์ EdPEx อาจรวมถึงการใช้วงจรการปรับปรุงตามวิธีของ –P (วางแผน) –D (ปฏิบัติ) –S 
(ศึกษาตรวจสอบ) –A (ปรับปรุงพัฒนา) การจัดท ารายงานประเมินตนเองเพ่ือการรับรอง
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 : 

 การตอบค าถามในโครงร่างองค์กรมีความส าคัญมาก ข้อมูลเหล่านี้ก าหนดบริบทที่ช่วยให้
เข้าใจสถาบันและการปฏิบัติของสถาบัน ในการตอบทุกค าถามของสถาบันตามเกณฑ์ EdPEx 
ควรให้เกี่ยวเนื่องกับบริบทของส่วนงานตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กร ซึ่งจะท าให้
สถาบันตอบสนองต่อค าถามอ่ืนๆ ทั้งหมดตามลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะ (uniqueness) 
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ค าอธิบายการตอบค าถามหมวดที่ 1 – หมวดที่ 6 
ให้คณะ/สถาบัน/ส านัก พิจารณาตอบค าถามของข้อก าหนดโดยรวม โดยใช้วิธีการพรรณาความ         

ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตารางตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม โดยจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun 
ขนาด 16 โดยใช้หัวข้อ ดังนี้ 

 
หมวดที่ 1 การน าองค์การ 

 
 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง : ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร 

ให้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้น าระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้น าและท าให้สถาบันมีความยั่งยืน 
วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศเพื่อท าให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน มีความผูกพันกับสถาบัน เพื่อ
สร้างนวัตกรรมและท าให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับ
บุคลากร ผู้เรียน และลูกค้าที่ส าคัญกลุ่มอ่ืน 

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
(1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม 

ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยมของสถาบัน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการที่ผู้น าใช้ในก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมอย่างเป็นระบบ อาทิ 
วิธีการก าหนดวิสัยทัศน์ ใช้ข้อมูลอะไรในการวิเคราะห์ วิเคราะห์อย่างไร ผ่านความ
ร่วมมือกันอย่างไร มีการทบทวนวิสัยทัศน์ผ่านกระบวนการใด เมื่อไหร่ และอย่างไร 
เป็นต้น 

(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
พฤติกรรมของผู้น าระดับสูงแสดงถึงความมุ่งม่ันต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูก
กฎหมายและมีจริยธรรมอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการปฏิบัติตนของผู้น าที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ 
ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพื่อท าให้สถาบันประสบความส าเร็จทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาว 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการหรือแนวทางที่เป็นระบบในการสร้างสภาพแวดล้อม ที่ผลักดัน
สมรรถนะหลักและน าไปสู่วิสัยทัศน์  

 ควรอธิบายวิธีการหรือแนวทางการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่น 
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ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์กร 
(1) การสื่อสาร 

ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรที่จะสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้ง
สถาบันกับผู้เรียนและลูกค้าหลักกลุ่มอ่ืน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้าอ่ืนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล โดยแสดงให้เห็นว่าผู้น าหรือผู้บริหารด าเนินการถ่ายทอด
ด้วยตนเองอย่างไร มีช่องทางการสื่อสารในแต่ละกลุ่มอย่างไร และระบุความถี่ใน
การด าเนินการด้วย 

 ควรอธิบายวิธีการที่ผู้น าระดับสูงด าเนินการสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน 
และลูกค้าอ่ืนอย่างเป็นระบบ เพ่ือส่งเสริมให้มีผลการด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น 

ข้อสังเกต 
 จุดประสงค์ของการสื่อสารคือเพ่ือให้เกิดกลยุทธ์ การปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร เมื่อก าหนดเรื่องที่
ต้องการสื่อสารแล้ว จะสามารถก าหนดช่องทางที่มีประสิทธิภาพได้ และการรายงาน
ในหัวข้อนี้ เน้นที่เฉพาะผู้น าระดับสูงถ่ายทอดหรือสื่อสารไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 

(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน ผู้น าระดับสูงท าอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการที่ผู้น าระดับสูงด าเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
และเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ 

 
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม : สถาบันด าเนินการอย่างไรในเรื่องการก ากับดูแล และท า

ให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ให้อธิบายถึงแนวทางที่สถาบันใช้เพื่อให้เกิดการก ากับดูแลและแนวทางการปรับปรุงระบบการน า

องค์การ อธิบายวิธีการที่สถาบันสร้างความม่ันใจว่ามีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมี
จริยธรรม สนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถาบันพึงมีและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

ก. การก ากับดูแล 
(1) การก ากับดูแล 

สถาบันท าให้ม่ันใจอย่างไรว่า มีการก ากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการที่ผู้น าระดับสูงใช้เพื่อก ากับดูแลองค์กรและการปรับปรุงระบบการ
น าองค์กรที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล โดยควรอธิบายว่าผู้น าระดับสูงด าเนินการ
อย่างไร เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้น าให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในด้าน  
ธรรมาภิบาล น าค่านิยมไปใช้ในการผลักดันอย่างไร แสดงถึงล าดับขั้นและระยะเวลา
การรายงานผลการด าเนินงานและการตรวจสอบการด าเนินงาน 
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ข้อสังเกต 
 ควรรายงานว่าผู้น าระดับสูงน าระบบปรับปรุงผลการด าเนินงานมาปรับปรุงผลการ

ด าเนินงานขององค์กร จนเกิด Best Practice ในด้านต่างๆ อย่างไร และใช้เกณฑ์
อะไรในการประเมิน รวมถึงแนวทางการวางแผนสืบทอดต าแหน่งควรเขียนให้ 
ครอบคลุมผู้ที่มีคุณสมบัติทุกกลุ่ม 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูง รวมทั้ง
ผู้บริหารสูงสุด และของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับ ว่าด าเนินการ
ประเมินอย่างไร เมื่อไหร่ และใครเป็นผู้ประเมิน 

ข้อสังเกต 
 อาจพิจารณาน าระบบการประเมินคณบดีโดยมหาวิทยาลัยมารายงานได้ และ

รายงานบางประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ฯลฯ และรายงานผล
การประเมิน ในหมวด 7.4 ด้วย ทั้งนี้ สามารถเทียบย้อนหลังได้ในการด ารงต าแหน่ง
วาระ 1 และวาระ 2 

ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการ

รับรองตามมาตรฐาน 
สถาบันได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมที่มีต่อหลักสูตรและบริการ 
ตลอดจนการปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการที่ดูแลให้หลักสูตรและการบริการเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด
และได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล อาทิ การรับรอง
มาตรฐานหลักสูตร การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมและท าให้ม่ันใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบัน
เป็นไปอย่างมีจริยธรรม 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายกระบวนการและตัวชี้วัดในการก ากับดูแลให้องค์การมีจริยธรรม 
ข้อสังเกต 

 ตัวชี้วัดในการก ากับดูแลให้องค์การมีจริยธรรม อาทิ จ านวนผู้กระท าผิดวินัย เป็นต้น 
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ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
(1) ความผาสุกของสังคม 

สถาบันค านึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และ
การปฏิบัติงานประจ าวันอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรรายงานการพิจารณาและก าหนดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมหรือชุมชน
ส่วนงานมีวิธีด าเนินการป้องกันอย่างไร และเพ่ิมการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือใช้ประกอบการบริการในเชิงรุก  

(2) การสนับสนุนชุมชน 
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญ
อย่างจริงจัง 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายการก าหนดชุมชนที่ส าคัญว่าด าเนินการอย่างไร และใช้สมรรถนะหลักใน
การส่งเสริมชุมชนให้เกิดผลดีอย่างไร  
 
 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 
 
 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ : องค์กรจัดท ากลยุทธ์อย่างไร 
 ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบันที่ให้ความส าคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และเสริมสร้าง
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระบบงานที่ส าคัญ ให้สรุประบบงานที่ส าคัญและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และเป้าประสงค์ ที่
เกี่ยวข้อง 

ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ควรอธิบายกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ว่ามีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง ด าเนินการ

เมื่อไหร่ อย่างไร โดยใคร และใช้ปัจจัยน าเข้าอะไรบ้าง 
ข้อสังเกต 

 กลยุทธ์คือ อาวุธแรงๆ ที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์  ตามความหมายของเกณฑ์ EdPEx
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ก็คือ กลยุทธ์ ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง
แบบพลิกโฉมหรือไม่ และมีล าดับความส าคัญหรือไม่ ว่ากลยุทธ์ไหนจะท าก่อน-หลัง 
และสามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วหรือไม่ หากมีผลกระทบรุนแรง และมีความ
ยืดหยุ่นในการด าเนินงานหรือไม่  

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ควรครอบคลุมแผนด้านบุคลากรที่ได้มาจากการวิเคราะห์ขีด
ความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร 
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(2) นวัตกรรม 
กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ได้กระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรมอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์และรายงานว่าโอกาสเชิงกลยุทธ์
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และโอกาสเชิงกลยุทธ์ใดจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
อย่างไร 

(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งพัฒนาสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง มาใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนเชิง   
กลยุทธ์ 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
ระบบงานที่ส าคัญมีอะไรบ้าง 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรรายงานระบบงานที่ส าคัญของส่วนงานว่ามีอะไรบ้าง อาจพิจารณาจ าแนกตาม
พันธกิจ สมรรถนะหลัก หรือกลยุทธ์ และพิจารณาว่าระบบงานไหนส่วนงานเป็น
ผู้ด าเนินการเอง หรือด าเนินการโดยคู่ความร่วมมือ (out-source) และควรจะ
เชื่อมโยงกับหมวด 6 ในหัวข้อการออกแบบระบบงาน 

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง และตารางเวลาที่จะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรรายงานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของส่วนงานว่า
ประกอบด้วยอะไรบ้าง  

ข้อสังเกต 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ ควรน ากลยุทธ์ที่ก าหนดมารายงานในข้อนี้ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ หมายถึงตัวชี้วัดของกลยุทธ์ หรือตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ

การตามกลยุทธ์ที่ก าหนด ในแต่ละกลยุทธ์อาจมีตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัว ซึ่งหาก
บรรลุทุกตัวชี้วัด หมายถึงการบรรลุกลยุทธ์ที่ก าหนด 

(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลายใน
สถาบัน ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรกันเองได้อย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (กลยุทธ์) ที่ก าหนดตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : องค์การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
 ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของความก้าวหน้า คาดการณ์ผลการด าเนินการใน
อนาคตตามตัววัดหรือตัวบ่งชี้ส าคัญเหล่านี้เปรียบเทียบกับของคู่เทียบท่ีส าคัญ 

ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 
(1) แผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ และรายงานแผนปฏิบัติ
การทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญว่ามีอะไรบ้าง 

(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
สถาบันมีวิธีการในการที่จะน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการในการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติว่าด าเนินการอย่างไร 
เพ่ือให้บุคลากร ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือรับทราบและน าไปปฏิบัติ  

(3) การจัดสรรทรัพยากร 
สถาบันท าให้ม่ันใจได้อย่างไรว่าทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ มีพร้อมใช้ในการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและยังบรรลุภาระผูกพันในปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ  

(4) แผนด้านบุคลากร 
แผนด้านบุคลากรที่ส าคัญที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายว่าแผนด้านบุคลากรสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์อย่างไร ควรเขียนให้เห็นความเชื่อมโยง ทั้งนี้ อาจเป็นแผนพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเตรียมบุคลากรให้มีสมรรถนะหลัก และรองรับการบรรลุสู่แผน     
กลยุทธ์ โดยรายงานว่าต้องเตรียมคนอย่างไร ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง อาทิ การ
เตรียมบุคลากรเพ่ือการเปิดหลักสูตรใหม่ เตรียมบุคลากรอย่างไร เป็นต้น  

(5) ตัววัดผลการด าเนินการ 
ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมี
อะไรบ้าง 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรรายงานตัววัดหรือตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ  
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(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
ค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้น
และระยะยาวของสถาบันคืออะไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรรายงานค่าคาดการณ์ผลการด าเนินงานของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การ โดยเทียบกับคู่เทียบ/ค่าเปรียบเทียบที่ส าคัญ 

ข้อสังเกต 
 อาจพิจารณารายงาน (1) และ (3) ถึง (6) ในรูปแบบตาราง 

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
จัดท าปรับแผนและน าแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ควรรายงานวิธีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการที่รวดเร็วและตอบสนองต่อ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
 

หมวดที่ 3 ลูกค้า 
 
 
3.1 เสียงของลูกค้า : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของกลุ่มเหล่านั้น 

ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้ 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรรายงานวิธีการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้เรียนและลูกค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน 

ข้อสังเกต 
 วิธีการรับฟังเสียง มีหลากหลายวิธี  อาทิ แบบสอบถาม การประชุม สื่อสังคม

ออนไลน์ เป็นต้น ควรอธิบายว่า หากจะรับฟังเสียงของนักศึกษาหรือผู้เรียนจะ มี
ช่องทางอย่างไรเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน  
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(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังเสียงผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมีเพื่อให้ได้
สารสนเทศที่น าไปใช้ได ้
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรรายงานวิธีการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมีอย่างเป็นระบบ เพ่ือท าให้
ทราบถึงความต้องการของผู้เรียนและลูกค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน 

ข้อสังเกต 
 วิธีการรับฟังเสียง มีหลากหลายวิธี อาทิ แบบสอบถาม การประชุม สื่อสังคม

ออนไลน์ เป็นต้น ควรอธิบายว่า หากจะรับฟังเสียงของนักศึกษาหรือผู้เรียนจะ มี
ช่องทางอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน  

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรรายงานวิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมีอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผล ท าให้ทราบระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้าเหล่านั้นที่ชัดเจน 

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน และ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืนเปรียบเทียบกับองค์การอื่น 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรรายงานวิธีการได้มาซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงของคู่แข่ง และแสดงผลการประเมิน
เทียบกับคู่แข่งที่ก าหนด 

 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
โดยตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเหล่านั้น และสร้างสัมพันธ์ 
 ให้อธิบายวิธีการก าหนดหลักสูตรและบริการ และช่องทางการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมทั้งวิธีการการจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้า อธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
(1) หลักสูตรและบริการ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการค้นหาความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และน าความ
ต้องการเหล่านั้นมาก าหนดหลักสูตรและบริการ เพื่อสนับสนุนและตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มดังกล่าว 
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(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายช่องทางการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างมี
ประสิทธิผล 

(3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาด 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการจ าแนกกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาด 
ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

(1) การจัดการความสัมพันธ์ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น  
(2) การจัดการข้อร้องเรียน 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการจัดการข้อร้องเรียนของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเป็นระบบ 
ข้อสังเกต 

 ควรก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการตอบสนองที่ชัดเจน และควรเพิ่มตัวชี้วัด
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ 

 
 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 
 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร : องค์การมีวิธีการอย่างไรในการวัด 
วิเคราะห์ และเพื่อน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
 ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการด าเนินการ โดย
การใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของสถาบัน รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างไรจากข้อมูล
เทียบเคียงและข้อมูลลูกค้าเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

ก. การวัดผลการด าเนินการ 
(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน และผลการด าเนินการโดยรวมของสถาบัน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรรายงานวิธีการเลือกตัววัดว่ามีวิธีการอย่างไร มีตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ
อะไรบ้าง รวมทั้งตัววัดด้านการเงินและงบประมาณ และมีการติดตามตัววัด
เหล่านั้นอย่างไร 
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ข้อสังเกต 
 ตัววัดที่ก าหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 6 ควรน ามารายงานในหมวด 4 
 หากหมวด 2 รายงานตัววัดผลการด าเนินงานแล้ว สามารถอ้างไปได้ ไม่ต้อง

รายงานซ้ า ทั้งนี้ หากไม่มีตัววัดด้านการเงินและงบประมาณในหมวด 2 สามารถ
รายงานเพิ่มเติมในหมวด 4 ได้ 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
สถาบันมีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผลอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการที่เลือกใช้ข้อมูล สารสนเทศ และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการ 

(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
สถาบันมีวิธีการใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูล และสารสนเทศด้านตลาดอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าและตลาดอย่างไร เพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจ 

(4) ความคล่องตัวของการวัด 
สถาบันม่ันใจได้อย่างไรว่าระบบการวัดผลการด าเนินการของสถาบันสามารถตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้
คาดคิด 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายระบบการวัดผลการด าเนินการที่มีประสิทธิผล ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน 

ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ควรอธิบายวิธีการทบทวนผลการด าเนินการและความก้าวหน้าของการบรรลุผล

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  
ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในสถาบัน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการคัดเลือกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี  
(2) ผลการด าเนินงานในอนาคต 

สถาบันคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลของคู่แข่งมาใช้ในการ
คาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต  
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(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (หัวข้อ 4.1ข) ไปใช้
จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการปรับปรุงผลการด าเนินงานที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ
สินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ให้อธิบายถึงวิธีการจัดการและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู้และวิธีการเรียนรู้ของสถาบัน รวมทั้ง
วิธีการที่ท าให้ม่ันใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ และ
โครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ 
คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ก. ความรู้ของสถาบัน 
(1) การจัดการความรู้ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของสถาบัน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายระบบการจัดการความรู้ของส่วนงาน 
ข้อสังเกต 

 ควรรายงานสิ่งที่เกิดการเรียนรู้ในองค์กร และเน้นการจัดการความรู้ในงานประจ า 
พัฒนาวิธีการด าเนินงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อผลลัพธ์ให้ดีขึ้น และสุดท้ายได้ 
Best Practice ของส่วนงาน 

(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 
สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากรอย่างไร เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการที่ท าให้องค์กรเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 
ข้อสังเกต 

 ควรอธิบายการเข้าใช้งานระบบและเรียนรู้องค์ความรู้ด้วยเพ่ือความชัดเจน 
ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการทวนสอบและท าให้ม่ันใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่
ใช้ในสถาบันมีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความแม่นย า 
ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน 
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(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
สถาบันท าให้ม่ันใจได้อย่างไร ถึงความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหวและ
เป็นสิทธิพิเศษ (privilege) 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัย 
(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 

สถาบันท าให้ม่ันใจได้อย่างไร ถึงความพร้อมของข้อมูลและสารสนเทศของสถาบัน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีพร้อมใช้ สามารถ
ใช้งานได้ง่าย และทันการ 

(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือ 
ม่ันคงปลอดภัย และใช้งานง่าย 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัย 
พร้อมใช้ และสามารถใช้งานได้ง่าย  

(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
ในภาวะฉุกเฉิน ส่วนงานมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ตอบสนองต่อผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนรวมทั้งต่อความต้องการของส่วนงานอย่างมี
ประสิทธิผล 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ 
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์มีความปลอดภัย พร้อมใช้ สามารถใช้งานได้ง่ายและ
ต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน 

 
 

หมวดที่ 5 บุคลากร 
 
 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment) : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เกื้อหนุนและมีประสิทธิผล 
 ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพื่อให้งานของ
สถาบันบรรลุผลส าเร็จ อธิบายว่าสถาบันด าเนินการอย่างไร เพื่อรักษาบรรยากาศในการท างานให้เกื้อหนุน 
และมีความม่ันคงต่อการท างาน 

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
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สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร
และอัตราก าลัง 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือรองรับ
การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

ข้อสังเกต 
 ขีดความสามารถของบุคลากรด าเนินการโดยอาศัยการวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญ

ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี หรือหากคณะจะเปิดหลักสูตรใหม่ อาจ
พิจารณาว่ามีคณาจารย์ที่สามารถด าเนินการได้กี่คน เพียงพอหรือไม่ หรือการ
ให้บริการในพ้ืนที่ที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย บุคลากรมีขีดความสามารถเพียงพอ
หรือไม่ จ านวนเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้การบริการมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น หรือ
อาจประเมินขีดความสามารถโดยอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของเลขานุการ
คณะ หัวหน้างาน/ฝ่าย ว่าบุคลากรที่อยู่ในต าแหน่งมีขีดความสามารถระดับใด 
หรือทักษะส าหรับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของนักวิชาการหรือวิชาชีพ 

(2) บุคลากรใหม่ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ รักษา และพัฒนาบุคลากรใหม่ให้มี
ความสามารถส่งผลให้ส่วนงานประสบความส าเร็จ 

(3) การท างานให้บรรลุ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดระบบและบริหารบุคลากร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถส่งผลให้ส่วนงาน
ประสบความส าเร็จ 

(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายระบบการจัดการด้านบุคลากรหรือระบบรองรับการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรในการเกษียณอายุหรือการลาออก 

ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 
(1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 

สถาบันด าเนินการอย่างไรเพื่อให้ม่ันใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมี
ความสะดวกในการเข้าท างานของบุคลากร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการสร้างบรรยากาศในการท างานที่เกื้อหนุนและมีความมั่นคงต่อ
การท างานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
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ข้อสังเกต 
 วิธีการสร้างบรรยากาศในการท างานควรอ้างอิงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลิ่น

มูลสัตว์ การสัมผัสสารเคมี และความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิน เช่น การเดินทาง
ไปท างานพ้ืนที่แม่เหียะ มีการดูแลบุคลากรเหล่านั้นอย่างไร เกิดปัญหาอะไรบ้าง
หากเกินความสามารถในการแก้ปัญหา มีระบบการด าเนินการอย่างไร 

(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร 
 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น 
 ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าเพื่อให้เกิดผลการ
ด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่สถาบันท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้าง
นวัตกรรม 

ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 
(1) วัฒนธรรมองค์การ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิด
กว้าง มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการน าค่านิยมมาเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมส่วนงาน เพ่ือให้ส่วน
งานมีผลการด าเนินการที่ดี และบุคลากรเกิดความผูกพันต่อส่วนงาน 

(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการก าหนดปัจจัยความผูกพันของบุคลากร ซึ่งจ าแนกตามกลุ่ม
บุคลากรที่ก าหนดไว้ใน OP 

(3) การประเมินความผูกพัน 
สถาบันประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการประเมินความผูกพันตามประเด็นที่ก าหนดหรือปัจจัยขับเคลื่อน
ความผูกพัน 

(4) การจัดการผลการด าเนินการ 
สนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากรได้อย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการสร้างความผูกพักกับบุคลากร อาทิ การให้รางวัล การยกย่อง
ชมเชย การให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจในการท างาน เป็นต้น 
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ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของสถาบันสนับสนุนความต้องการของสถาบัน และการ
พัฒนาตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าแต่ละคนอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น 

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
สถาบันมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ของสถาบันอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายระบบประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสถาบัน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร หรือโอกาสความก้าวหน้าในสายชีพ
ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม 

 
 

หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ 
 
 
6.1 กระบวนการท างาน : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและบริการและ
กระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างไร 
 ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการท างานส าคัญเพื่อ
ส่งมอบหลักสูตรและบริการที่ มีคุณค่าส าหรับผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร สรุปกระบวนการท างานที่ส าคัญของ
สถาบัน 

ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
(1) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการระบุข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายกระบวนการที่ส าคัญว่ามีอะไรบ้าง และข้อระบุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการเหล่านั้น 
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ข้อสังเกต 
 ควรเพ่ิมข้อก าหนดโดยวิธีใด คุณสมบัติเป็นอย่างไร ควรเขียน spec ของ

กระบวนการย่อย และอธิบายการได้มาของข้อก าหนดด้วย 
 ควรน าตัววัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการไปรายงานในหมวด 7.1 

ด้วย 
(2) แนวคิดการออกแบบ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายการออกแบบกระบวนการท างานที่ส าคัญ อาทิ กระบวนการด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาชีพ/การบริการวิชาการ เป็นต้น 
ทั้งนี้ หากกระบวนการดังกล่าวไม่ได้มีขั้นตอนหรือระบบ (flow) ที่เหมือนกัน ควร
แยกการรายงานออกจากกัน 

ข. การจัดการกระบวนการ 
(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

สถาบันม่ันใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างานต่างๆ เป็นไป
ตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรรายงานตัววัดของกระบวนการที่ส าคัญว่ามีอะไรบ้าง เพ่ือให้มั่นใจว่าการ
ด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการเหล่านั้น 

(2) กระบวนการสนับสนุน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญว่ามีอะไรบ้าง และข้อระบุข้อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการเหล่านั้น 

(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ และผลการด าเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของ
สถาบันและลดความแปรปรวน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 

 ควรอธิบายวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานส าคัญอย่างเป็นระบบเพ่ือให้หลักสูตร
และบริการคงคุณค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และท าให้ส่วนงานประสบ
ความส าเร็จและยั่งยืน 

ค. การจัดการนวัตกรรม 
สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร 

ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ควรอธิบายวิธีการสร้างนวัตกรรมจากการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ โดยใช้

ประโยชน์จากโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 
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6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ : สถาบันท าให้ม่ันใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่างๆ มีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิผล 
 ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่อุปทาน ท าให้สถานที่ท างานมี
ความปลอดภัย มีการเตรียมพร้อมเพื่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อท าให้ม่ันใจว่าระบบปฏิบัติการมี
ประสิทธิผล และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
สถาบันควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการอย่างไร 

ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ควรอธิบายวิธีการควบคุมต้นทุนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 

ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
สถาบันมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างไร 

ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ควรอธิบายวิธีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
(1) ความปลอดภัย 

สถาบันดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัยได้อย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ควรอธิบายระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ม่ันใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ควรอธิบายระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข้ึน 

 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 
 
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร 
 สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ให้รวมผลลัพธ์ของกระบวนการที่ตอบสนองโดยตรงต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามพันธกิจ
หลักของสถาบัน และท่ีมีผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน  

ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ควรแสดงผลลัพธ์ จ าแนกตามหลักสูตรและบริการ กลุ่มผู้เรียน ส่วนตลาด ประเภทของ

กระบวนการ และสถานที่ด าเนินการ รวมทั้งน าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการที่ตอบสนองผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน คือ
อะไร 
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ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน  
 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีภายหลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องระดับชาติและนานาชาติ 
 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ใช้บัณฑิต ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 ร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอกที่ส าเร็จการศึกษา 
 ร้อยละอาจารย์และนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus 
 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus 
 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือน าไปใช้

ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 จ านวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือใน

ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (Scopus) 
 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 
 จ านวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
 จ านวนผู้รับบริการทางวิชาชีพ/วิชาการ 
 ร้อยละของนักศึกษาสอบที่ผ่านใบประกอบวิชาชีพ  
 จ านวน training program ส าหรับนักวิชาชีพ 
  จ านวนนักศึกษาต่างชาติ  
 จ านวน staff-student/inbound-outbound  
 จ านวนการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล อาทิ ISO 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการคืออะไร 
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 
 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่อจ านวนที่รับเข้า 
 ร้อยละของโครงการวิจัยที่ด าเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่แหล่งทุนก าหนด 

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
ผลลัพธ์ของการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินคืออะไร 

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 
 จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉิน 
 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
 ร้อยละของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เนต 
 ร้อยละของชั่วโมงที่ระบบอินเตอร์เนตหยุดท างาน เทียบกับจ านวนชั่วโมงที่ให้บริการ

ทั้งหมด 
 ระยะเวลาในการกู้คืนข้อมูล 
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ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานคืออะไร 
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 
 ร้อยละของ MOU ที่มีความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันต่อ MOU ทั้งหมด 
 จ านวนคู่ความร่วมมือที่ เกิดการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในลักษณะของ double 

degree, joint degree 
 จ านวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกในระบบสหกิจศึกษาและในระบบ WIL 
 ร้อยละของการส่งมอบอาคาร สิ่งก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ร้อยละของการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 จ านวนปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการระหว่างผู้ส่งมอบสินค้ากับส่วนงาน 

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า :  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร 
 ให้สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญของการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนของสถาบัน รวมทั้งความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน  

ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ควรจ าแนกผลลัพธ์ตามหลักสูตร และบริการ และตามกลุ่ม/ประเภทผู้เรียน กลุ่มลูกค้า

อ่ืน และส่วนตลาด รวมทั้งแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนคืออะไร 
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 
 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา

ต่าง ๆ 
 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการและสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ อาทิ ห้องเรียน ห้องสมุด หอพัก การให้บริการด้านไอที โรงอาหาร เป็นต้น 
 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัย 
 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
 ร้อยละการลาออกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 จ านวนข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการด้านวิชาการ/วิชาชีพ 

(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนคืออะไร 
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 
 จ านวนแหล่งทุนวิจัยที่ให้ทุนซ้ า 
 เงินที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า 
 ร้อยละการกลับมาซื้อซ้ าของผู้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรของสถาบันมีอะไรบ้าง 
 ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่ส าคัญ รวมถึงผลลัพธ์ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
และความผูกพันของบุคลากร 

ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ควรแสดงผลลัพธ์จ าแนกตามความหลากหลาย และตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร 

รวมถึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 
 ร้อยละบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
 ร้อยละบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละปี 
 ร้อยละของคณะที่มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ าเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละสาขา 
 สัดส่วนจ านวนผลงานตีพิมพ์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ข. บรรยากาศการท างาน 
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 
 ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการท างาน 

ค. ความผูกพันของบุคลากร 
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 
 ผลประเมินความผูกพันของบุคลากร 
 อัตราการลาออกของบุคลากร 

ง. การพัฒนาบุคลากร 
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 
 จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับทุนการศึกษา 
 จ านวนบุคลากรสายปฏิบัติการที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานสายบริหาร/สาย

วิชาการ/สายวิชาชีพ/สายปฏิบัติการ 
 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล : ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น าของผู้น าระดับสูงและ           
ธรรมาภิบาลมีอะไรบ้าง 
 ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรที่ส าคัญของผู้น าระดับสูง และการก ากับดูแล รวมทั้งภาระ
รับผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ควรแสดงผลลัพธ์โดยจ าแนกตามหน่วยงาน ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่

เหมาะสมด้วย 
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ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
(1) การน าองค์กร 

ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนคือ
อะไร 
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 

 ผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อ านวยการ 
(2) การก ากับดูแล 

ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการก ากับดูแลคืออะไร 
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 

 จ านวนเรื่องท่ีบุคลากรร้องเรียนผ่านกองกฎหมาย 
 จ านวนข้อทักท้วงจากส านักงานตรวจสอบภายใน 

(3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐานคืออะไร 
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 

 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร) 

 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ 
 จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP 
 ปริมาณ CO2 จากการใช้รถไฟฟ้า : รถเครื่องยนต์ดีเซลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านมลพิษ) 
 คุณภาพน้ าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลด

ร่องรอยคาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน 
(4) จริยธรรม 

ผลลัพธ์ด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมคืออะไร 
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 

 จ านวนข้อร้องเรียนของลูกค้าทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 จ านวนข้อร้องเรียนด้านธรรมภิบาลของผู้บริหาร 
 จ านวนผู้กระท าผิดวินัย 

(5) สังคม 
ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญคืออะไร 
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 

 คุณภาพน้ าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลด

ร่องรอยคาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน 
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ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์ของสถาบันและแผนปฏิบัติการคืออะไร 
 ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 

 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามยุทธศาสตร์ 
 จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับใน QS World University Rankings by 

Subject  
 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด : ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และ
ตลาดของสถาบันเป็นอย่างไร 
 ให้สรุปผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาดที่ส าคัญของสถาบัน 

ข้อเสนอแนะในการตอบค าถาม 
 ควรแสดงผลลัพธ์โดยจ าแนกตามประเภทของตลาด หรือจ าแนกตามประเภทผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งแสดงข้อมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

(1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 
ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านการเงินคืออะไร 
 ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 

 อัตราส่วนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสูงกว่างบประมาณแผ่นดิน 
 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 
 อัตราส่วนรายได้สุทธิต่อรายได้รวม 
 ร้อยละงบประมาณในภาพรวมจ าแนกตามงบภารกิจประจ าและงบยุทธศาสตร์ 
 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย 

(2) ผลการด าเนินการด้านตลาด 
ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านตลาดคืออะไร 
 ตัวอย่างผลลัพธ์ที่น ามารายงาน 

 ร้อยละของจ านวนรับเข้าเทียบกับแผน 
 จ านวนนักเรียนต่างชาติที่สมัครมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 


