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ขอกําหนดตางๆ  ของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนนิการที่เปนเลิศนัน้  สามารถจัดแบง

ออกเปน 7 หมวดดวยกัน คือ 

 
               หมวด 1  การนําองคการ  
 หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยทุธ  
 หมวด 3  การมุงเนนลูกคา  
               หมวด 4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  
 หมวด 5  การมุงเนนผูปฏบัิติงาน  
 หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 

หมวด 7  ผลลัพธ 
 

โครงรางองคการ  
โครงรางองคการเปนการบงบอกถึงบริบทและอธิบายวิธีการปฏิ บั ติการขององคการ 

สภาพแวดลอมการดําเนินการ ความสัมพันธที่สําคัญในการปฏิบัติการและความทาทายเชิงกลยุทธ ซึ่งเปน

แนวทางที่ครอบคลุมระบบการจัดการการดําเนินการองคการโดยรวม 

 
ระบบการปฏิบัติการ  
 ระบบการปฏิบัติการประกอบดวยเกณฑทัง้ 6 หมวดอยูที่สวนกลางของภาพ ซึ่งระบุลักษณะของ

การปฏิบัติการและผลลัพธที่องคการบรรลุ 

 

การนําองคการ (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ (หมวด 2) และการมุงเนนลูกคา (หมวด 3) 

ประกอบกันเปนกลุมการนําองคการ หมวดตางๆเหลานี้ถูกจัดเขาไวดวยกันเพื่อเนนใหเห็นความสําคัญวา             

การนําองคการตองมุงเนนที่กลยุทธ  ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ผูนําระดับสูงตองกําหนดทิศทางของ

องคการและแสวงหาโอกาสดานการจัดการศึกษาในอนาคต 

 

การมุงเนนผูปฏิบัติงาน (หมวด 5) และการจัดการกระบวนการ (หมวด 6) และผลลัพธ (หมวด 7) 

ประกอบกับเปนกลุมผลลัพธ โดยผูปฏิบัติงานและกระบวนการที่สําคญั มีบทบาททาํใหการดําเนนิการสาํเร็จ

และนําไปสูผลการดําเนินการโดยรวมที่ดีขององคการ 

 

 

กรอบของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ   
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การปฏิบัติการทุกอยางมุงสูผลลัพธ ซึง่ประกอบดวยผลลัพธของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสยี ตลาด 

งบประมาณ การเงนิ และผลลัพธการดําเนนิการภายในองคการ โดยรวมถึง ผูปฏิบัติงาน การนําองคการ ธรร

มา ภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ลูกศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการเชื่อมโยงกลุมการนําองคการเขากับกลุมผลลัพธ                

ซึ่งการเชื่อมโยงดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคการ นอกจากนั้น ลูกศรนี้ยังชี้ถึง

ความสัมพันธโดยตรงระหวาการนําองคการ (หมวด 1) และผลลัพธ (หมวด 7) สวนลูกศรที่มีหัว 2 ขางนั้น แสดง

ความสําคัญของขอมูลปอนกลับในระบบการจัดการผลการดําเนินการที่มีประสิทธิผล 

 

พื้นฐานของระบบ   
 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  (หมวด 4) มีความสําคัญอยางยิ่งในการทําให

องคการมีการจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการดําเนินการและความสามารถในการแขงขันโดย

ระบบที่ใชขอมูลจริงและองคความรูเปนแรงผลักดัน การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรูนี้ เปนพื้นฐาน

ของระบบการจัดการผลการดําเนินการโดยรวม 

 

โครงสรางเกณฑ  
เกณฑทั้ง 7 หมวด ในภาพนี ้ประกอบดวยหัวขอและประเด็นพิจารณาตางๆ 

 

หัวขอ  
หัวขอทัง้หมด มี 18 หัวขอแตละหัวขอมุงเนนขอกาํหนดที่สําคัญ 

 

ประเด็นพิจารณา  
 ในแตละหัวขอมีประเด็นพิจารณาอยางนอยหนึ่งประเด็น องคการจึงควรตอบคําถามตาม

ขอกําหนดตางๆ ของแตละประเด็นพิจารณา 
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บทนํา : โครงรางองคการ            
 สวนที่ 1 ลักษณะองคการ  

 สวนที่ 2 ความทาทายตอองคการ  
 
หมวดและหัวขอตางๆ                                                       คะแนน 

หมวด 1  การนําองคการ                                              120 
หัวขอ 1.1  การนําองคการโดยผูนําระดับสูง                              70 
หัวขอ 1.2  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม              50 

หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยทุธ                                                         85 
หัวขอ 2.1  การจัดทํากลยทุธ                                                    40 
หัวขอ 2.2  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ                                           45 

หมวด 3  การมุงเนนลูกคา                                                                    85 
 หัวขอ 3.1  ความผูกพันของลูกคา                                             40 

 หัวขอ 3.2  เสยีงของลูกคา                                                        45 
หมวด 4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู                               90 
 หัวขอ 4.1  การวัด การวิเคราะห  และการปรับปรุงผลการดําเนินการ 45 

             ขององคการ                                                                               

 หัวขอ 4.2  การจัดการสารสนเทศ ความรู  และเทคโนโลยีสารสนเทศ     45                                                     
หมวด 5  การมุงเนนผูปฏบัิติงาน                      85                             

หัวขอ 5.1  ความผูกพันของผูปฏิบัติงาน                                     45 

หัวขอ 5.2  สภาพแวดลอมของผูปฏิบัติงาน                                 40 
หมวด 6  การจัดการกระบวนการ                                                            85 
 หัวขอ 6.1  ระบบงาน                                                               35 
 หัวขอ 6.2  กระบวนการทํางาน                                                 50 

หมวด 7  ผลลัพธ                                                                                     450 
หัวขอ 7.1  ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน                                      100 
หัวขอ 7.2  ผลลัพธดานการมุงเนนลกูคา                                     70 
หัวขอ 7.3  ผลลัพธดานงบประมาณ การเงนิและการตลาด           70 
หัวขอ 7.4  ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน                            70 
หัวขอ 7.5  ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคการ                             70 
หัวขอ 7.6  ผลลัพธดานการนําองคการ                                          70 

                     คะแนนรวม                                          1,000 

คะแนนของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ  2552-2553 
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โครงรางองคการ  มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเหตุผลตางๆ  ดังตอไปนี ้
 
    เปนจุดเริ่มตนที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจประเมินสถาบันดวยตนเอง และชวยในการเขียน
รายงานวิธีการและผลการดําเนินการ 

    ชวยในการระบุขอมูลสําคัญที่ขาดหายไป โดยมุงเนนที่ความตองการหลักตลอดจนผลลัพธ 

    ผูประเมินคณุภาพใชโครงรางองคการนีใ้นการตรวจประเมินรายงานวิธกีารและผลการ
ดําเนนิการ  รวมถงึการเขาเยี่ยมชมสถาบนั เพื่อความเขาใจในสถาบันและสิ่งที่สถาบันเหน็วา

มีความสาํคัญ (จะประเมนิตามขอกําหนดของเกณฑโดยสัมพนัธกบัสภาพแวดลอมของ

องคการ  ความสัมพนัธระดบัองคการ  อิทธิพลและความทาทายตามที่ระบุไวในโครงราง

องคการ) 

    โครงรางองคการอาจนํามาใชเพื่อการประเมินตนเองในเบื้องตน หากสถาบนัพบวาหวัขอใดมี

ความขัดแยงกนั มีขอมูลนอยหรือไมมีเลย สถาบนัอาจพจิารณาที่จะใชโครงรางองคการใน

การประเมนิอยางเต็มรูปแบบตอไป  และยังสามารถใชหัวขอเหลานี้ในการจัดทําแผนปฏิบัติ

การของสถาบนัได 

 

โครงรางองคการ คือ การสรุปภาพรวมของสถาบนั ส่ิงสําคัญที่มีอิทธพิลตอวิธีดําเนนิการ 

ตลอดจนความทาทายที่สําคัญซึ่งสถาบนัเผชิญอยู 
 

1. ลักษณะองคการ :  คุณลกัษณะที่สาํคัญของสถาบนัของทานคืออะไร 
 

      ใหอธิบายลักษณะสภาพแวดลอมของสถาบนัและความสัมพันธหลักกับผูเรียน ผูมีสวนได

สวนเสีย ผูสงมอบ และคูความรวมมืออ่ืนๆ 

 

โดยตอบคําถามตอไปนี้ 
ก.  สภาพแวดลอมขององคการ 

(1) สถาบนัมีหลักสูตร บรกิารที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศกึษาอื่นๆ   

ที่สําคัญอะไรบาง  สถาบันใชวิธีการอะไรในการจัดหลักสูตร บรกิารที่สงเสริมการ 

บทนํา : โครงรางองคการ          

ความสําคัญของการเริ่มตนดวยโครงรางองคการ 
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เรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ 
(2) ลักษณะที่สําคัญของวัฒนธรรมองคการคืออะไรจุดประสงค วิสัยทัศน คานิยม และ

พันธกิจที่ระบไุวของสถาบนัคืออะไร  สมรรถนะหลกัของสถาบนัคืออะไร  และมี

ความเกี่ยวของอยางไรกับพนัธกิจของสถาบัน 

(3)  ลักษณะโดยรวมของผูปฏิบัติงานคืออะไร  แบงเปนกลุมและประเภทอะไรบาง 

ระดับ การศึกษาของผูปฏิบัติงานเปนอยางไร  ปจจัยหลกัที่จงูใจใหผูปฏิบัติงานมุงมัน่

ตอการบรรลุพันธกิจของสถาบันคืออะไร  ผูปฏิบัติงานและภาระงานในสถาบนัมี

ความหลากหลายอยางไร มีกลุมที่จัดตั้งใหทาํหนาที่ตอรองกับสถาบันหรือไม 

สวัสดิการทีส่าํคัญ และขอกําหนดพเิศษดานสุขภาพและความปลอดภัยภายใน

สถาบนัเปนเชนใด 

(4) สถาบนัมีอาคารสถานที ่เทคโนโลย ีอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ  

อะไรบาง 

(5) สถาบนัดําเนนิงานภายใตเงื่อนไขขอบังคบัอะไรบาง มาตรฐานของทองถิน่ จงัหวัด 

และประเทศ ตลอดจนหลักสูตร แผนการศึกษา และการวัดผลที่บังคบัใชมีอะไรบาง 

ทั้งนี้รวมถึงกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ขอกาํหนดดานการ

รับรองวิทยฐานะ เงื่อนไขดานการประกอบวิชาชพีครูและผูบริหาร ระเบยีบการเงินและ

สภาพแวดลอม ขอบเขตของชุมชนที่รับผิดชอบ และขอจาํกัดการใหบริการของสถาบัน

คืออะไร  (*) 

 
ข.  ความสัมพันธระดับองคการ 

(1)   โครงสรางและระบบธรรมาภิบาลของสถาบนัมีลักษณะอยางไร  และความสมัพนัธ
เชิงการรายงานระหวางคณะกรรมการบริหารสถาบันและผูนําระดับสูงมีลักษณะ

เชนใด  การรายงานระหวางผูนําระดับสูงของสถาบนักับคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัหรือสภาสถาบัน  (*) 

(2)    สวนตลาด  ประเภทผูเรยีน และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ที่สําคญัของสถาบนัคือ

อะไร  (*)  กลุมเหลานี้มีความตองการและความคาดหวงัที่สําคัญอะไรตอหลักสูตร  

บริการที่สงเสริมการเรยีนรู  การสนบัสนุนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี  และตอ

การปฏิบัติงานของสถาบัน  ความตองการและความคาดหวังของกลุมตางๆ มีความ

แตกตางกนัอยางไร 

(3)   ผูสงมอบและคูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการทีสํ่าคัญคือใครบาง  
มีบทบาทอะไรในการจัดหลกัสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและสนับสนนุ

ผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสีย  สถาบันมกีลไกที่สําคัญอะไรในการสือ่สารและจัดการ
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ดานความสัมพันธกับ  ผูสงมอบ ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสยี  กลุมตางๆ เหลานีม้ี

บทบาทอะไรในกระบวนการสรางนวัตกรรมของสถาบัน  และสถาบันมีขอกําหนดที่

สําคัญอะไรสําหรับผูสงมอบ 

 

 

 

หมายเหต ุ1 :  คําวา “องคการ/สถาบัน” ซึ่งปรากฏในเกณฑ คุณภาพการศึกษา หมายถงึ หนวยงานซึ่ง

กําลังไดรับการตรวจประเมิน หนวยงานดงักลาวอาจเปนสถาบันอุดมศึกษา หรือหนวยงาน

หลักทางการศกึษาภายในวทิยาลยัหรือมหาวิทยาลัย 
 
หมายเหตุ 2 :  “การจัดการศึกษา”  ควรจะมีการแปลความหมายกวาง “หลักสูตร บริการสงเสริม

การศึกษา  และบริการอื่นๆ”  [ขอ 1.ก.(1)]  อาจหมายรวมถึงหลักสูตรตางๆ (ทั้งที่มีการนับ

หนวยกิตและไมนับหนวยกิต) การวิจัย การจัดกิจกรรมสงเสริมงานสถาบัน โครงการความ

รวมมือตางๆ และการใหบริการเสริมทางการศึกษา  กลไกการจัดหลักสูตร  และบริการที่

สงเสริมการเรียนรูที่สถาบันจัดใหกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย อาจเปนการจัดใหโดยตรง 

หรือจัดใหโดยผานคูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผูแทนจากหนวยงาน

หรือบุคลากรที่เกี่ยวของในกระบวนการออกแบบและดําเนินงาน หรือผูซึ่งผลการดาํเนนิการจะ

กระทบตอผลลัพธดานการศึกษาโดยรวม ควรเขามามีสวนรวมเพื่อใหเกิดการประสานงาน

ระหวางกระบวนการออกแบบและจัดการศึกษา กลุมเหลานี้รวมถึงคณาจารยในหลักสูตรที่สง

ผูเรียนมาเขาเรียนหรือรับไปศึกษาตอ บุคลากรดานการศึกษา คณาจารยจากตางภาควิชา

และสาขาวิชาชีพหรือระดับ และการบริการทางสังคม หรือบุคลากรที่ทําหนาที่ในการให

คําปรึกษา แนะแนว 
 
หมายเหต ุ3 :    คําวา “สมรรถนะหลกั”  [ขอ 1.ก.(2)]  หมายถงึ เร่ืองที่สถาบันมีความชํานาญที่สุด สมรรถนะ

หลักขององคการเปนขีดความสามารถเชงิกลยทุธที่สําคัญซึ่งเปนแกนหลกัในการทําใหบรรลุ

พันธกิจและสรางความไดเปรียบในการจัดการศึกษาของสถาบนั สมรรถนะหลักมักเปนสิ่งที่

คูแขงขัน  ผูสงมอบ  และคูความรวมมือจะลอกเลียนแบบไดยาก  และสมรรถนะหลกัของ

องคการนีจ้ะสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยืน  

 

หมายเหต ุ4 : คําวา “ผูสงมอบ และคูความรวมมืออยางเปนทางการ”  ซึ่งปรากฏในเกณฑคุณภาพ

การศึกษา หมายถงึ  ผูจัดหาบริการตางๆ สําหรับผูเรียน เชน การบริการทางสังคม สถานดูแล

เด็กกอนและหลังเวลาเรียน รานจาํหนายหนังสือภายนอกสถานศึกษา รถรับสง และคูความ

   หมายเหตุ : 
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รวมมือ เชน ผูจางงานในอนาคตของผูเรียน ตลอดจนผูสงมอบสินคาสําหรับการดําเนินการ 

เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร และการซอมบํารุงตางๆ 
 
หมายเหตุ 5 : กลุมและประเภทของผูปฏิบัติงาน (รวมถึงสถาบันที่ทําหนาที่ตอรอง) [ขอ 1.ก.(3)]  อาจ

จัดแบงตามประเภทของการจาง  สายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาวาจาง สถานที่

ปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน  นโยบายสงเสริมความเปนครอบครัว หรือปจจัยอื่นๆ  
 
หมายเหต ุ6 :  บางสถาบนัใชอาสาสมัครจํานวนมากในการปฏิบัติงาน ดังนัน้เมื่อกลาวถึงผูปฏิบัติงานควร

รวมอาสาสมัครเหลานี้ไวดวย  [ขอ 1.ก.(3)]   
 
หมายเหต ุ7 :  ในบางสถาบนั ความสัมพนัธของระบบธรรมาภิบาล และระบบการรายงาน อาจจะรวมถงึ

ความสัมพันธกับมูลนธิิหรือแหลงเงินทุนอืน่ๆ  [ขอ 1.ข.(1)]   
 
หมายเหต ุ8 : ประเภทผูเรียน และกลุมผูมสีวนไดสวนเสยี [ขอ 1.ข.(2)]  อาจจัดแบงตามปจจัยรวมของ

ความคาดหวงั พฤตกิรรม  ความชอบ  หรือลักษณะของกลุม  อาจมกีารจําแนกเปนกลุมยอย

ลงไปอีกตามความแตกตางและความเหมือนภายในกลุมเดียวกนั  ตลาดของสถาบนัอาจ 

แบงยอยเปนสวนตลาดตามหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษา 

หรือ คุณลักษณะ  สภาพภูมิศาสตร ปริมาณ หรือปจจยัอื่นๆ ซึง่สถาบันใชกําหนดลักษณะ

ตางๆ ที่เกีย่วของ  
 
หมายเหต ุ9 : ความตองการตามประเภทผูเรียนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  [ขอ 1.ข.(2)]  อาจรวมถึงเรื่อง 

ที่พกัพิเศษ หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะใหเหมาะกับความตองการ ความปลอดภัยและระบบ

รักษาความปลอดภัย ขนาดชั้นเรียนที่เลก็ลง การบริการดวยภาษาทีห่ลากหลาย ขอกําหนด

สําหรับปริญญาที่เหมาะสมกับผูรับบริการ การใหคําปรึกษาแนะนาํแกผูเรียน หลกัสูตรเสริม

พิเศษสําหรับผูเรียนทีก่ลับมาเรียนภายหลังการลาออกกลางคนั การบริการเพื่อลดคาใชจาย

ในการศึกษา/การลดคาใชจายดานการบริหารจัดการ การสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส ความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม และ

การใหบริการชุมชน 
 
หมายเหต ุ10 : กลไกการสื่อสาร [ขอ 1.ข.(3)]  ควรเปนการสื่อสารสองทางในภาษาทีเ่ขาใจได  และอาจ

กระทาํในลักษณะการติดตอโดยบุคคล จดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail) เวบไซต (Web-

based)  หรือ โดยทางโทรศัพทในหลายสถาบนักลไกเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการ

เปลี่ยนแปลงความตองการของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย  และชมุชนวิชาการ 

 

โปรดดูคําอธิบายเพิ่มเติมของหวัขอนี้ในหนา 64 – 65 
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ในหัวขอหนึ่งๆ อาจประกอบดวยคําถามหลายคําถาม  [เชน  ขอ 1.ก.(3)]  เนื่องจากคําถาม

เหลานี้มีความสัมพันธกัน สถาบันจึงไมจําเปนตองแยกตอบแตละคําถาม คําถามเหลานี้เปนแนวทางเพื่อชวย

ใหสถาบันมีความเขาใจในความหมายของขอมูลที่เกณฑคุณภาพการศึกษาตองการคําตอบอยางแทจริง 

 

หัวขอตางๆ ในเกณฑนี้แบงเปน  3  กลุม  ไดแก  บทนํา  ซึ่งใหอธิบายสภาพแวดลอมของสถาบนั  

หมวด 1 – 6  ซึ่งใหอธิบายกระบวนการตางๆ ของสถาบนั  และหมวด 7 ซึ่งใหแสดงผลลัพธจากกระบวนการ

ตางๆ  ของสถาบัน 

 

หมายเหต ุ ในเกณฑนี้มีวัตถปุระสงค 3 ประการ คือ 

(1)  อธิบายคําหรอืขอกําหนดของแตละหัวขอใหชัดเจน 

(2)  แนะนําและใหตัวอยางวิธีการตอบคําถามในแตละหวัขอ 

(3)  ระบุความเชื่อมโยงหลักกับหัวขออ่ืนๆ  

กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคของหมายเหต ุคือ ชวยใหสถาบันสามารถตอบคําถามในหวัขอตางๆ ได 

 
2. สภาวะการณขององคการ : สภาวะการณเชิงกลยุทธของสถาบนัเปนอยางไร  
 
     ใหอธิบายสภาพแวดลอมดานการแขงขัน ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่

สําคัญ และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบนั 

 

โดยตอบคําถามตอไปนี้: 
ก. สภาพดานการแขงขัน 

(1)   สถาบันอยูในลําดับใดในการแขงขัน ใหอธิบายขนาดและการเติบโตของสถาบนั เมื่อ

เปรียบเทยีบกบัสถาบนัในภาคการศึกษาหรือตลาดการศึกษา จํานวนและประเภทของ

คูแขงและคูความรวมมืออยางไมเปนทางการที่สําคัญเปนอยางไร 

(2)    อะไรคือปจจัยสําคัญทีก่ําหนดความสาํเร็จของสถาบนัเมื่อเปรียบเทยีบกับความสาํเร็จ
ของคูแขง และสถาบนัซึ่งใหบริการในลักษณะเดียวกนั อะไรคือการเปลี่ยนแปลงหลักที่

เกิดขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอสภาพ การแขงขันของสถาบนั รวมถึงโอกาสในการสราง

นวัตกรรมและความรวมมือ (*) 

(3)   แหลงขอมูลสําคัญที่มีอยูสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันภายในชมุชน
วิชาการมีอะไรบาง แหลงขอมูลสําคัญทีม่ีอยูสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบสาํหรบั

กระบวนการทีค่ลายคลึงกนัภายนอกชุมชนวิชาการคืออะไร และมีขอจํากัดอะไรบางใน

การรวบรวมขอมูลเหลานัน้ (*) 
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ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ 
ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคญัดานการศึกษา  และการเรียนรู ดาน

การปฏิบัติการ ดานทรัพยากรบุคคล และดานชุมชนของสถาบนัคืออะไร  ความทาทายเชงิกลยทุธ  และ 

ความไดเปรียบที่สําคัญทีเ่กีย่วของกับความยั่งยนืของสถาบนัคืออะไร 

 
ค. ระบบการปรบัปรุงผลการดําเนินการ 
     สวนประกอบที่สําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาํเนนิการ   ซึ่งรวมถึงการประเมินผล  

การเรยีนรูระดับองคการ  และกระบวนการสรางนวัตกรรมของสถาบันมีอะไรบาง 

 

 

 

หมายเหต ุ1 : ปจจัยหลกั [ขอ 2.ก.(2)] อ าจรวมถึงสิง่ที่ทาํใหมีความแตกตาง เชน ความเปนผูนาํดาน

หลักสูตร การบริการ อัตราสวนผูเรียนตอคณาจารย ความพึงพอใจของผูเรียนและผูมสีวนไดสวน

เสีย การสรรหาและรักษาคณาจารยและบุคลากร ทําเลที่ต้ังที่ใกลผูเรียน ชื่อเสียง และมหีลักสูตร

ใหเลือก 
 
หมายเหต ุ2 :  ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยทุธ [ขอ 2.ข.] อาจสัมพนัธกบัเทคโนโลย ีหลักสูตร 

บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ การปฏิบัติงานของสถาบนั  การ

สนับสนนุผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี  การแบงสวนภายใตกลุมการศึกษา โลกาภวิัตน การ

สรางคุณคาเพิม่โดยผูมีสวนไดสวนเสียในชมุชน ประชาชน รวมทัง้คูความรวมมืออยางเปน

ทางการและไมเปนทางการ  
 
หมายเหต ุ3 : การปรับปรุงผลการดําเนินการ [ขอ 2.ค.]  เปนมิติการประเมินสถาบนัตามระบบการให

คะแนน เพื่อประเมินความสมบูรณของแนวทาง และวิธีการนาํไปปฏิบัติ (หนา 141 ถึง 149) 

คําถามนี้ชวยใหสถาบันและผูประเมินคุณภาพกาํหนดบริบทในภาพรวม ของแนวทางที่ใช

ปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบนั  แนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการซึง่ตรงกับ

แนวทางที่เปนระบบตามกรอบของเกณฑนี้  อาจรวมถึง  

• การใชวงจรการปรบัปรุง – P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา)  

• การจัดทาํรายงานประเมนิตนเองเพื่อการรับรองคุณภาพ   

• การสมัครเขาสูระบบการรับรองระดับชาตเิพื่อปรับปรุงการสอน  

• การดําเนินการประเมินอยางอิสระในระดบัสถาบนั ภาควิชา หรือหลกัสูตร  

• การใชเครื่องมอืปรับปรุงกระบวนการและสรางนวัตกรรมตางๆ   

   หมายเหตุ : 
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มีจํานวนสถาบันเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ ที่ไดใชกระบวนการเฉพาะตางๆ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายการ

สรางนวัตกรรมของหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ 
  

หมายเหต ุ4 :  สถาบนัการศกึษาอยูในสภาพแวดลอมทีม่ีการแขงขัน นอกเหนือจากดานการรับผูเรียนแลว  

ยังตองมกีารแขงขันกับสถาบันอื่นๆ เพื่อทาํใหเกิดความมั่นคงดานการเงินและทรัพยากร

บุคคล การแขงขันนี้อาจเปนภายในกลุมสถาบนัการศึกษาดวยกัน เพือ่ใหไดรับเงินบประมาณ

สนับสนนุ หรือโอกาสที่จะใหการบริการเสริมดานอื่นๆ ในกรณีสถาบนัการศึกษาภาครัฐ อาจ

เปนการแขงขันกับองคการภาครัฐ หรือหนวยงานอืน่ๆ ภายใตงบประมาณที่จาํกัด   

 

โปรดดูคําอธิบายเพิ่มเติมของหวัขอนี้ในหนา 65 - 67 
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ในหมวดการนําองคการนี้ เปนการตรวจประเมินวาการกระทําโดยผูนําระดับสูงของสถาบนัได

ชี้นําและทําใหสถาบนัมีความยั่งยืนอยางไร  รวมถงึตรวจประเมินระบบธรรมาภิบาลของสถาบนั  และวิธีการที่

สถาบนัใชเพื่อบรรลุผลดานความรับผิดชอบตอสังคม กฎหมาย  และจริยธรรม  รวมทั้งการสนับสนุนชมุชนที่

สําคัญ 

 
1.1 การนาํองคการโดยผูนําระดับสูง : ผูนําระดับสูงนําสถาบันอยางไร (70 คะแนน)   
        ใหอธิบายถึงกระทาํโดยผูนําระดับสงูในการชี้นําและทําใหสถาบันมีความยัง่ยืน รวมทั้ง

อธิบายวิธีการที่ผูนําระดับสงูส่ือสารกับผูปฏิบัติงาน  และสงเสริมใหมีผลการดําเนินการที่ดียิง่ขึ้น 

  

โดยตอบคําถามตอไปนี้ 
ก. วิสัยทัศน  คานิยม และพนัธกิจ 

(1)   ผูนําระดับสูงดําเนนิการอยางไรในการกําหนดวสิัยทัศน และคานิยมของสถาบัน และ

ถายทอดวสิัยทัศน  และคานิยมดังกลาวโดยผานระบบการนาํสถาบันไปสู

ผูปฏิบัติงาน  คูความรวมมือที่เปนทางการและผูสงมอบหลัก รวมทัง้ผูเรียน และผูมี

สวนไดสวนเสียอ่ืนๆ เพื่อใหนาํไปปฏิบัติ (*)  การปฏิบัติตนของผูนําระดับสูงไดแสดง

ใหเหน็ถงึความมุงมัน่ที่มีตอคานิยมของสถาบนัอยางไร 

(2)   ผูนําระดับสงูดําเนนิการดวยตนเองอยางไรในการสรางบรรยากาศในสถาบันเพื่อ 

สงเสริม กาํกับ และสงผล  ใหมีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 

(3)   ผูนําระดับสงูดําเนนิการอยางไรทีจ่ะทาํใหสถาบนัมีความยัง่ยืน  ผูนําระดับสูง

ดําเนนิการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

การบรรลุพันธกิจและวัตถปุระสงคเชิงกลยทุธ  การสรางนวัตกรรม  ความคลองตัว

ของสถาบนั และมีผลการดาํเนินการที่เหนือกวาคูแขงหรือเปนแบบอยางที่ดีใหกับ

สถาบนัอื่นๆ  รวมทัง้การสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการเรียนรูทั้งในระดับองคการและ

ระดับบุคคล  ผูนาํระดับสูงพัฒนาและเสริมสรางทกัษะความเปนผูนาํของพวกเขา

อยางไร  นอกจากนี้ผูนาํระดบัสูงมีสวนรวมในการเรียนรูระดับองคการ  การวางแผน

สืบทอดตําแหนง และการพฒันาผูนําในอนาคตของสถาบันอยางไร 

 

 

 

หมวด 1.  การนําองคการ (120 คะแนน)       
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ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคการ  
 

(1) ผูนําระดับสูงดําเนนิการอยางไรในการสื่อสารและการสรางความผูกพนักับผูปฏบัิติงาน
ทั้งสถาบนั การสงเสริมใหมกีารสื่อสารอยางตรงไปตรงมา และเปนไปในลักษณะ

สองทิศทางทัว่ทั้งสถาบนั การสื่อสารใหทราบถึงผลการตดัสินใจที่สําคญั ๆ การมีบทบาท

ในเชิงรุกในการใหรางวัลและการยกยองชมเชยเพื่อสงเสริมใหมีผลการดําเนินการที่ดี

ยิ่งขึ้น  รวมทัง้การใหความสาํคัญกับ สถาบัน ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสยี   

(2) ผูนําระดับสูงดําเนนิการอยางไร ในการทาํใหเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจังที่ทาํให
สถาบนัปรับปรุงผลการดําเนินการ  บรรลุวัตถุประสงคและวิสยัทัศนของสถาบนั  ผูนํา

ระดับสูงทบทวนตัวชี้วัดผลการดําเนินการอะไรบางเปนประจํา  เพื่อระบุส่ิงที่ตองทาํ     

ในการตั้งความคาดหวงัตอผลการดาํเนนิการ  ผูนําระดับสูงดําเนนิการอยางไรในการ

นําเรื่องการสรางคุณคาและทําใหเกิดความสมดุลของคุณคาที่ใหกับผูเรียน และผูมสีวน

ไดสวนเสยีมาพิจารณา 

 

 

 

หมายเหต ุ1 :  วิสัยทัศนของสถาบนั [ขอ 1.1 ก.(1)]  ควรเปนตัวกาํหนดบริบทของวตัถุประสงคเชงิกลยทุธ 

และแผนปฏิบัติการ ซึ่งไดอธบิายไวในหวัขอ 2.1 และ 2.2 
 
หมายเหต ุ2 :  องคการทีม่ีความยัง่ยนื [ขอ 1.1 ก.(3)]  หมายถงึ องคการที่สามารถตอบสนองความตองการ

ขององคการในปจจุบัน รวมทั้งมีความคลองตัว และมกีารบริหารจัดการกลยทุธทีช่วยให

องคการพรอมรับสภาพแวดลอมและตลาดในอนาคต ในกรณีนี้แนวคดิเรื่องนวัตกรรมที่จะทํา

ใหองคการประสบความสาํเร็จในอนาคตนัน้ รวมถึงนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและนวตักรรม

ระดับองคการดวย นอกจากนี้องคการที่มคีวามยัง่ยนื จะตองมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ

มีการรักษาความปลอดภัยสาํหรับผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสยีทีสํ่าคัญ  การใหการ

สนับสนนุตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดลอม  นอกเหนือจากที่ใหกับผูปฏิบัติงาน  

และผูมีสวนไดสวนเสยีโดยตรง ใหนับเปนสวนหนึง่ของความรับผิดชอบตอสังคม                 

(หมวด 1.2). 
 
หมายเหต ุ3 :  การมุงเนนการปฏิบัติการ  [ขอ 1.1 ข.(2)]  นัน้ ใหคํานงึถงึกลยทุธ  ผูปฏิบัติงาน ระบบงาน 

และสินทรพัยที่จับตองได (เชน ครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง  และเงินสด เปนตน) รวมถึง

นวัตกรรม  และการปรับปรุงที่กําลงัดําเนนิการอยูซึง่สงผลถึงการเรียนรูของผูเรียน เชน การ

ริเร่ิม วิธีการใหมๆ  ในการจดัการศึกษา  การนาํเทคโนโลยีใหมมาบูรณาการ การปรับปรุง

   หมายเหตุ : 
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วิธีการสอนหรือ การสรางและพัฒนาหลักสูตร รวมทัง้โครงการพฒันาฝกอบรมคณาจารยและ

บุคลากร นอกจากนี้การมุงเนนการปฏิบัติการยังรวมถงึการดําเนินการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคเชิงกลยทุธของสถาบนัดวย 
 
หมายเหต ุ4:  ควรมีการรายงาน ผลลัพธการดําเนนิการของสถาบนั ใน  หวัขอ 7.1-7.6 
 
หมายเหต ุ5:  สําหรับสถาบนัที่จาํเปนตองใชอาสาสมัครมาชวยทาํงานนั้น การตอบคาํถามขอ 1.1 ข.(1) นั้น

ควรจะกลาวถงึวิธกีารที่สถาบันใชในการสือ่สารและสรางความผูกพันกับผูปฏิบัติงานที่เปน

อาสาสมัครเหลานัน้ดวย 

 

โปรดดูคําอธิบายเพิ่มเติมของหวัขอนี้ในหนา  67 -  68 

 
1.2   ธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบตอสังคม: สถาบนัดําเนินการอยางไรในเรือ่งการ

กํากับดูแล และทําใหบรรลุผลดานความรับผิดชอบตอสังคม (50 คะแนน)        
 

ใหอธิบายถงึระบบธรรมาภบิาลและแนวทางการปรับปรุงระบบการนํา  อธิบายวิธกีารที่

สถาบนัสรางความมัน่ใจวามกีารดําเนินการอยางถกูตองตามกฎหมายและจริยธรรม  ทําใหบรรลุผลดาน

ความรับผิดชอบตอสังคม  และสนับสนนุชุมชนที่สําคัญ 

 

โดยตอบคําถามตอไปนี้ 
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององคการ 

(1)   สถาบันดาํเนนิการอยางไร ในการทบทวนและทาํให สถาบนัประสบความสาํเร็จในเรื่อง

ตางๆ ที่สําคญัในระบบธรรมาภิบาล 

•  ความรับผิดชอบในการกระทําของผูบริหาร 
•  ความรับผิดชอบดานการเงนิ 

•  ความโปรงใสในการดําเนนิการ การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภา

สถาบัน  และนโยบายในเรื่องการเปดเผยขอมูลของสถาบัน (*) 

•  การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เปนอิสระ  การปกปองผลประโยชนของผูถือหุน

และผูมีสวนไดสวนเสยี (*) 

(2)   สถาบันดาํเนนิการอยางไรในการประเมินผลการดาํเนินการของผูนําระดับสูง ซึ่ง

รวมถึงผูนําสงูสุดดวย รวมทัง้การประเมินผลการดาํเนนิการของคณะกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย/สภาสถาบัน  (*)  ผูนําระดับสูงและคณะกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย/สภาสถาบัน  ใชผลการประเมินผลการดําเนินการงานขางตนไป
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พัฒนาตอและปรับปรุงประสิทธิผลของภาวะผูนําเปนรายบุคคล ของคณะกรรมการและ

ระบบการนําองคการอยางไร (*) 
 
ข.  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม  

(1) สถาบนัดําเนนิการอยางไรในกรณีที ่หลกัสูตร บริการทีส่งเสริมการเรียนรูและบริการทาง

การศึกษาอ่ืนๆ และการดําเนินการของสถาบัน มีผลกระทบในเชงิลบตอสังคม สถาบนั

ไดคาดการณลวงหนาถงึความกงัวลของสงัคมที่มีตอ หลักสูตร บริการที่สงเสริมการ

เรียนรูและบริการทางการศกึษาอืน่ๆ ตลอดจนการดําเนนิการของสถาบันทัง้ในปจจบัุน

และอนาคตอยางไร สถาบนัมีการดําเนนิการเชิงรุกในประเด็นดังกลาวอยางไร ทั้งนี้

รวมถึงการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและใชกระบวนการจัดการผูสงมอบที่มี

ประสิทธิผล  (*) 
 

สถาบนัมีกระบวนการ ตัววัด  และเปาประสงคหลักอะไรบาง ในเร่ืองที่เกีย่วกับความ

ปลอดภัย  การรับรองมาตรฐาน และขอกาํหนดทางกฎหมาย เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับที่กาํหนดหรือดีกวาที่กาํหนด (*)  สถาบันมีกระบวนการ ตัววัด และ

เปาประสงคหลักอะไร ในการดําเนนิการเรื่องความเสีย่งที่เกี่ยวของกบั หลักสูตร บริการ

ที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ และการดําเนนิการของสถาบนั 

(2) สถาบนัมีวธิีการอยางไรในการสงเสริมและสรางความมัน่ใจวาปฏิสัมพันธทุกดานของ

สถาบนัเปนไปอยางมีจริยธรรม   สถาบันใชกระบวนการหลัก และตัววัด หรือตัวบงชี้

หลักอะไร ในการสงเสริมและกํากับดูแลใหมีการประพฤติปฎิบัติอยางมีจรยิธรรม

ภายใตโครงสรางระบบธรรมาภิบาลและตลอดทั่วทัง้สถาบนั  รวมทัง้ในการปฏิสัมพันธ

กับผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูสงมอบ และ คูความรวมมืออยางเปนทางการ  

สถาบนัมีวธิีการอยางไรในการกํากับดูแล  และดําเนนิการในกรณีที่มีการกระทาํที่ขัดตอ
จริยธรรม 

 
ค.   ความรับผิดชอบตอสังคม  และการสนับสนุนชมุชนที่สาํคัญ  

  (1)  สถาบนัคํานึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชนของสังคมเปนสวนหนึง่ในกลยุทธและ

การปฏิบัติงานประจําวันอยางไร  รวมถงึการสรางความสมบูรณใหกับสภาพแวดลอม 

เศรษฐกิจ  และสังคม  ที่สถาบันดําเนนิการอยูหรืออาจใหการสนับสนนุได 

  (2)  สถาบนัดําเนนิการอยางไรในการสนบัสนุนและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนที่สําคัญ

อยางจรงิจัง  ชุมชนใดคือชมุชนที่สําคัญของสถาบนั และสถาบนัมวีิธกีารกําหนดชมุชน

ดังกลาวอยางไร  และกําหนดเรื่องที่สถาบนัจะเขาไปมีสวนรวม  รวมถงึเรื่องที่อาจใช
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สมรรถนะหลักขององคการ  ผูนําระดับสูง  ไดรวมกบัผูปฏิบัติงานในการพัฒนา

ชุมชนดังกลาวอยางไร 

 

 
 
 

หมายเหต ุ1:  ควรนําเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมในประเด็นที่มีความสําคัญอยางยิง่ตอความสาํเร็จดาน

ตลาดในปจจบัุนของสถาบนัไปใชประกอบในการจัดทํากลยุทธ (ขอ 2.1)  และการจดัการ

กระบวนการ (หมวด 6) ดวย ในหัวขอผลลัพธดานการนาํองคการและความรับผิดชอบตอ

สังคม  ควรประกอบดวยผลลัพธที่สําคัญ เชน ผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและ

กฎหมาย  ความปลอดภัย การรับรองมาตรฐาน (รวมถงึผลการตรวจสอบดานการเงินตาม

ขอบังคับ) การลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมการปรับปรุงสิ่งแวดลอมโดยใชเทคโนโลยทีี่เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม การอนุรักษทรัพยากร หรือวิธีการอื่นๆ หรือการปรบัปรุงผลกระทบตอ

สังคมโดยกิจกรรมการมีสวนรวมระหวางชมุชนและสถาบัน  ควรรายงานเปนผลลพัธของ

หมวดการนาํองคการ ( ขอ 7.6) 
 
หมายเหต ุ2 :    กระบวนการควบคุมภายในของระบบธรรมาภิบาล  ควรครอบคลุมเร่ืองความโปรงใสในการ

ทํางานของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย/สภาสถาบัน  [ขอ 1.2 ก.(1)]  สําหรบัสถาบนัทีท่ํา

หนาที่ดูแลรักษาเงินกองทุนสาธารณะ ตองเนนความสําคัญในเรื่องการดูแลรักษาเงนิกองทนุ

สาธารณะ และความโปรงใสในการดําเนนิการ 
 
หมายเหต ุ3 :    การประเมนิผลการดําเนินการของการนาํสถาบนั  [ขอ 1.2 ก.(2)] อาจใชขอมูลที่ไดจากการ

ประเมินโดยผูรวมงาน การประเมินการดาํเนนิการของผูบริหารอยางเปนทางการ  การประเมนิ

โดยคณะกรรมการทีป่รึกษาจากภายนอก รวมทั้งขอมลูปอนกลับและผลสํารวจของบุคลากร

และผูมีสวนไดสวนเสยีอ่ืนๆ ที่ทาํอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ  
 
หมายเหต ุ 4 : ในขอ 1.2 ข.(1)  (*)  ควรอธบิายถงึวธิีการที่สถาบันดําเนินการตามกฎหมายและขอกําหนด

ตางๆ  รวมทั้งมาตรฐานที่ใชในการกาํกับกจิกรรมการระดมทุน 
 
หมายเหต ุ5 : ตัววัดหรือตัวบงชี้ของการประพฤติปฏิบัติที่มีจริยธรรม [ขอ 1.2 ข.(2)]  อาจใชผลการรายงาน

กรณีที่มีการกระทําที่ขัดตอจริยธรรมและการจัดการตอกรณีเหลานั้น ผลการสํารวจความ

คิดเห็นของบคุลากรตอจริยธรรมของสถาบัน การใชโทรศัพทสายดวนเฉพาะสําหรับเร่ือง

จริยธรรม การมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตวทดลอง รวมทัง้ผลการทบทวน

และการตรวจสอบดานจริยธรรม นอกจากนี้อาจรวมถงึหลักฐานซึง่แสดงใหเห็นวาสถาบนัมี

   หมายเหตุ : 
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นโยบาย   มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ มีการพัฒนาบุคลากร  และมีระบบการกํากับดูแล  

ในเรื่องตางๆ ไดแก เร่ือง ผลประโยชนทับซอน การใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม การบริหาร

เงินกองทุนที่ใหผลประโยชนสูง  หรือการคัดเลือกผูสงมอบอยางเหมาะสม  ตัววัดหรอืตัวบงชี้

อ่ืนๆ  อาจรวมถึงความนาเชือ่ถือไดของระบบการสอบ  การรับรองวทิยฐานะของผูปฏิบัติงาน   

และความเทาเทียมในการเขาถึงทรัพยากร 
 
หมายเหต ุ6 :    เร่ืองการชวยเหลือสังคมและการสนบัสนนุชุมชนที่สําคญัในหัวขอ 1.2 ค. นั้น อาจรวมถงึการที่

สถาบนัทาํเพือ่สรางความเขมแข็งใหงานบริการของชุมชนทีม่ีอยูแลว  การศึกษาของชุมชน  

สภาพแวดลอม  รวมทัง้กิจกรรมรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและภาพแวดลอม 

และการดําเนนิการของสมาคมวิชาชพีตางๆ   
 
หมายเหต ุ7 :  หัวขอ 1.2  ไมครอบคลุมเร่ืองสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน จึงควรอธิบาย

เร่ืองนี้ในหวัขอ 5.2 
 
 
โปรดดูคําอธิบายเพิ่มเติมของหวัขอนี้ในหนา  68 - 69 
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ในหมวดการวางแผนเชิงกลยทุธ เปนการตรวจประเมินวาสถาบันจัดทําวัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธ และแผนปฏิบัติการของสถาบนัอยางไร รวมทัง้ตรวจประเมินการถายทอดวตัถุประสงคเชิงกลยุทธ

และแผนปฏบัิติการที่เลือกไวเพื่อนาํไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณบังคับ ตลอดจนวิธีการวัดผล

ความกาวหนา 
 

2.1 การจัดทาํกลยุทธ : องคการจัดทํากลยทุธอยางไร (40 คะแนน) 
  

       ใหอธิบายการสรางกลยุทธของสถาบัน ที่ใหความสําคัญตอความทาทายเชิงกลยทุธ  และ

เสริมสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ  รวมทัง้สรุปวัตถุประสงคเชงิกลยุทธที่สาํคัญของสถาบนัและ

เปาประสงคที่เกีย่วของ 
 
โดยตอบคําถามตอไปนี้ 

ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ 
(1)   สถาบันมวีิธีการอยางไรในการวางแผนกลยทุธข้ันตอนที่สําคัญของกระบวนการจัดทํา

แผนกลยทุธมอีะไรบาง และผูเกี่ยวของที่สําคัญมีใครบาง กระบวนการดังกลาวสามารถ

ระบุจุดบอดที่อาจเกิดขึ้นไดอยางไร สถาบนัมีวธิีการอยางไรในการกาํหนดสมรรถนะ

หลักขององคการ  ความทาทายเชิงกลยุทธ  และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (ที่

อธิบายไวในโครงรางองคการ) กรอบเวลาของการวางแผนระยะสัน้และระยะยาวคือ

อะไร   สถาบนัมีวธิีการอยางไรในการกาํหนดกรอบเวลา และทาํใหกระบวนการ

วางแผนกลยทุธมีความสอดคลองกับกรอบเวลาดังกลาว 

(2)   สถาบนัมวีิธีการอยางไรเพื่อทาํใหมัน่ใจวาไดนาํปจจยัที่สําคัญตอไปนี้มาประกอบการ

วางแผนกลยทุธ สถาบนัมวีธิีการอยางไรในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและ

สารสนเทศที่เกี่ยวของกับปจจัยเหลานี ้ มาใชในกระบวนการวางแผนกลยทุธ 

•  จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของสถาบนั 

•   สัญญาณบงชี้แตเนิ่น ๆ ถึงความเสีย่งหรือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเทคโนโลย ี

หลักสูตร บรกิารทีส่งเสริมการเรยีนรูและบริการทางการศกึษาอื่นๆ  ผูเรียน 

ขอมูลประชากรของผูเรียนและชุมชน ตลาด ความนยิมของผูเรียนและผูมีสวนได

สวนเสีย  การแขงขัน หรือการบังคับใชกฎระเบียบขอบังคับตางๆ 

•  ความยั่งยืนของสถาบนัในระยะยาวรวมถึงสมรรถนะหลักที่จําเปนขององคการ 
•  ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 

2.   การวางแผนเชิงกลยุทธ  (85 คะแนน)      
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ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ   
(1)   วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญของสถาบนัมีอะไรบาง   ใหระบุตารางเวลาที่จะบรรลุ

วัตถุประสงคเหลานั้น   เปาประสงคที่สําคัญที่สุดของวตัถุประสงคเชิงกลยุทธเหลานัน้

มีอะไรบาง 

(2)   วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันใหความสาํคัญตอความทาทายและความ

ไดเปรียบเชงิกลยทุธอยางไร วัตถุประสงคเชิงกลยทุธของสถาบนัตอบสนองอยางไร  

ตอโอกาสในการสรางนวัตกรรมในเรื่อง หลักสูตร บรกิารทีส่งเสริมการเรยีนรู 

และบริการทางการศกึษาอื่นๆ รวมทั้งโอกาสในการสรางนวัตกรรมดานการ

ดําเนนิการและรูปแบบธุรกิจของสถาบนั  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธใหความสําคัญตอ

สมรรถนะหลักขององคการทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางไร  สถาบันมีวธิีการอยางไร

เพื่อทาํใหมัน่ใจวาวัตถุประสงคเชิงกลยทุธไดพิจารณาถึงและทาํใหเกิดความสมดุล

ระหวางโอกาสกับความทาทายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้ทาํใหเกิดความสมดุล

ของความตองการของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยีทีสํ่าคัญทั้งหมด 
 

 

 
 

หมายเหต ุ1 :     คําวา "การจัดทํากลยุทธ" หมายถงึ แนวทางของสถาบัน (ทัง้ที่เปนทางการและไมเปน

ทางการ) ในการเตรียมการสําหรับอนาคต การจัดทาํกลยุทธอาจใชรูปแบบตาง ๆ ของการ

พยากรณ  การคาดการณ ทางเลือก สถานการณจําลอง ความรู (ดูหวัขอ 4.2 ก สําหรับความรู

ที่เกีย่วของกับสถาบนั)  หรือวิธีการอื่นที่ชวยใหเห็นภาพในอนาคต เพื่อการตัดสินใจและการ

จัดสรรทรัพยากร  การจัดทาํกลยุทธ อาจใหผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการ  ผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสยีที่สําคญัเขามามีสวนรวม 
 
หมายเหต ุ2 :   คําวา "กลยุทธ" ควรตีความใหครอบคลุมอยางกวาง ๆ กลยุทธอาจมาจากหรือนาํไปสูส่ิง

ตอไปนี้ ไดแก  

•  การเพิ่มหรืองดบริการทางการศึกษาและ หลักสูตร  

•  การผนัทรพัยากร  

•  การปรับปรุงวธิีการสอน  

•  การใชเทคโนโลยี  

•  การเปลีย่นแปลงวิธกีารทดสอบหรือการนํา มาตรฐาน ใหมมาใช  

•  การใหบริการทางการศึกษาแกผูเรียนกลุมใหม กลุมที ่กาํลังเปลีย่นแปลงและกลุมทีม่ี

ลักษณะเฉพาะ  

   หมายเหตุ : 



- 22 - 

  

• สมรรถนะหลกัใหมขององคการ 
• ความทาทายเชิงภูมิศาสตร  
• เงินอุดหนนุและเงนิบริจาค  

• การจัดลําดับความสาํคัญของการวิจัย  

• การมีคูความรวมมือที่เปนทางการและพนัธมิตรใหม  
• การสรางความสัมพนัธกับผูปฏิบัติงานใหม ทัง้  คณาจารย บุคลากร และอาสาสมัคร  
• การมุงตอบสนองตอความตองการใหมๆ ของชุมชนหรอืสังคม 
 

หมายเหต ุ3 :  จุดแขง็ จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ 

สถาบนั [ขอ 2.1 ก.(2)]  ควรครอบคลุมถึงปจจัยสําคัญทัง้หมดที่สงผลตอความสําเรจ็ใน

อนาคตของสถาบนั รวมถึงปจจัยดังตอไปนี ้(*)  ไดแก  

•  การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู เพื่อใหมั่นใจ วาผูเรียนจะ ประสบความสําเร็จ 

•  ความตองการ ความคาดหวัง และโอกาสของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

•  โอกาสของสถาบนัในการสรางนวัตกรรม และมีผลการดําเนนิการที่เปนแบบอยางที่ดี 

•  สมรรถนะหลกัขององคการ 

•  สภาพแวดลอมดานการแขงขันและความสามารถของสถาบนัเมื่อเปรียบเทยีบ กับคูแขง

และองคการทีเ่ทียบเคยีงกนัได 

•  การปฏิรูปการศึกษา 

•  นวัตกรรมดานเทคโนโลยีและดานอืน่ๆ ทีสํ่าคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ

ตอหลักสูตร บริการทางการศึกษา และวิธปีฏิบัติการ รวมทั้งอัตราการสรางนวัตกรรม 

•  ความตองการดานผูปฏิบัติงาน  และทรัพยากรอื่น ๆ 

•  ความสามารถในการใชความหลากหลายใหเปนประโยชน โอกาสในการผนัทรพัยากรที่มี

อยูไปใชกับหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศกึษา หรือดานอื่น ๆ  

ที่มี ความสาํคญักวา 

•  ความเสี่ยงและโอกาสในดานการเงนิ งบประมาณ สังคม  จริยธรรม กฎระเบียบขอบังคบั 

เทคโนโลย ีการรักษาความปลอดภัย  และความเสีย่งอืน่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

•  ความสามารถของสถาบนัในการปองกนัและตอบสนองตอภาวะฉุกเฉนิ รวมทัง้ภัยพบัิติ

ทางธรรมชาตแิละอื่นๆ  

•  การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือระดับโลก 

•  ความตองการ จุดแข็ง และจุดออนของคูความรวมมือและผูสงมอบปจจัยที่เปน

ลักษณะเฉพาะของสถาบนั 
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หมายเหต ุ4: ความสามารถของสถาบนัในการนาํแผนไปปฏิบัติ  [ขอ 2.1 ก.(2)]  ควรจะเนนถงึ

ความสามารถของสถาบนัในการนาํความรูและทรัพยากรที่จําเปนมาใชประโยชน ความ

คลองตัวของสถาบนัตามแผนฉุกเฉนิ หรือกรณีที่สถานการณบังคับ และการนาํแผนใหมหรือ

แผนที่เปลีย่นแปลงนําไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว 
 
หมายเหต ุ5: วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที่มุงเนนความทาทายและความไดเปรียบที่สําคัญ [ขอ 2.1 ข.(2)] 

อาจรวมถงึการตอบสนองที่รวดเร็ว การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหตรงตามความ

ตองการของผูเรียนเฉพาะราย/กลุม  คูความรวมมือที่เปนทางการ ขีดความสามารถและ

อัตรากําลัง การรวมทนุ ความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดการศกึษา นวัตกรรมที่รวดเร็ว 

และการจัดการสารสนเทศ  การตอบหัวขอ 2.1 ควรมุงเนนความทาทายและความไดเปรียบที่

เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน ซึง่สําคัญที่สุดตอความสําเร็จของผูเรียน และสงเสรมิใหผล

การดําเนินการโดยรวมของสถาบนัดข้ึีน 
 
หมายเหต ุ6:  หัวขอ 2.1 เนนเรื่องกลยุทธโดยรวมของสถาบนั ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตร และ

บริการทางการศึกษาอื่นๆ  และในกระบวนการสรางความผูกพันกับลูกคา  แตไมครอบคลุมถึง

การออกแบบหลักสูตรหรือบริการทางการศึกษาอื่นๆ  หรือกลยทุธในการสรางความผูกพนักับ

ลูกคา  ดังนัน้จึงควรอธิบายเรื่องนี้ในหวัขอ 3.1 และ 6.1  (*)   

 

ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  69 - 72 
 
2.2  การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ : องคการนํากลยทุธไปสูการปฏิบัติอยางไร (45 คะแนน)          
       

ใหอธิบายวิธกีารแปลงวัตถปุระสงคเชิงกลยทุธไปสูแผนปฏิบัติการ ใหสรุปแผนปฏิบัติ

การ  แสดงวธิกีารนาํไปสูการปฏิบัติและตัววัดหรือตัวบงชี้ที่สาํคัญของผลการดาํเนินการที่เกีย่วของกับ

แผนปฏิบัติการ  รวมทั้งคาดการณผลการดําเนินการในอนาคตของสถาบนั เปรียบเทียบตัววัดหรือตัวบงชี้

กับคูเปรียบเทยีบสําคัญ 

  

โดยตอบคําถามตอไปนี้ 
ก.  การจัดทาํแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏบัิติ 

(1)  แผนปฏบัิติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สําคัญของสถาบนัมอีะไรบาง การ 

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่ไดวางแผนไว มีอะไรบาง  ในเรือ่ง  

•  หลกัสูตร บริการสงเสริมการเรยีนรู และบริการทางการศึกษา   
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•  ผูเรียน  ผูมสีวนไดสวนเสยี และตลาด สถาบนัปฏิบัติอยางไร เพื่อตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

(2)  สถาบนัมวีิธีการอยางไรในการจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัติทัว่ทัง้

สถาบนั ทั้งในสวนของผูปฏบัิติงาน  ผูสงมอบที่สําคัญ  และคูความรวมมือที่สาํคัญ

ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  (*)  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่

สําคัญ สถาบนัมั่นใจไดอยางไรวาผลการดําเนนิการที่สําคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมี

ความยัง่ยนื 

(3)  สถาบนัทาํอยางไรใหมัน่ใจวาทรัพยากรดานการเงนิและดานอื่นๆ มีพรอมใชในการ

สนับสนนุแผนปฏิบัติการจนประสบความสําเร็จและบรรลุพันธะหนาที่ในปจจบัุน 

สถาบนัทาํอยางไรในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนนุใหแผนปฏิบัติการบรรลุผล  

สถาบนัประเมนิความเสี่ยงดานการเงนิและความเสีย่งอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวของกับแผนปฏิบัติ

การอยางไร  

(4)  ในกรณีทีส่ถานการณบังคับใหมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  สถาบนัมีวธิีการอยางไร 

ในการจัดทําและนําแผนใหมหรือแผนทีเ่ปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว 

(5)  แผนดานทรัพยากรบุคคล หรือแผนดานผูปฏิบัติงานที่สําคัญมีอะไรบาง เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว   แผน

ดังกลาวไดเนนถงึผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอผูปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงทีอ่าจ

เกิดขึ้นตอขีดความสามารถของผูปฏิบัติงานและอัตรากําลงัอยางไร 

(6)  ตัววัดหรอืตัวบงชี้ผลการดําเนินการที่สําคัญที่ใชติดตามผลสําเร็จและประสิทธิผล

ของแผนปฏบัิติการมีอะไรบาง   สถาบนัมวีธิีการอยางไรเพื่อทาํใหมั่นใจวาระบบการ

วัดผลโดยรวมของแผนปฏบัิติการเสริมสรางใหสถาบนัทัง้หมดสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันสถาบนัมวีิธีการอยางไรเพื่อทาํใหมัน่ใจวาระบบการวัดผลดังกลาว

ครอบคลุมหนวยงาน ประเภทผูเรียน  และผูมีสวนไดสวนเสีย ที่สําคัญทั้งหมด   

 
ข.   การคาดการณผลการดําเนินการ 

         การคาดการณผลการดําเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทัง้ระยะสัน้และระยะ

ยาวของสถาบนั โดยใชตัววดัหรือตัวบงชี้ผลการดําเนินการที่สําคัญตามที่ระบุไวในขอ 

2.2 ก.(6)  มีอะไรบาง  สถาบันมีวธิีการอยางไรในการคาดการณผลการดําเนินการ           

ผลการดําเนินการที่คาดการณไวของสถาบันเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทยีบกับผลการ

ดําเนนิการที่คาดการณไวของคูแขงหรือสถาบันที่เทียบเคยีงกนัได   ผลการดําเนินการที่

คาดการณไวนั้นเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่สําคัญ  

เปาประสงค และผลการดาํเนินการที่ผานมา (*)   สถาบันทําอยางไรหากมีความแตกตาง
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ระหวางผลการดําเนินการปจจุบันหรือที่คาดการณไวเมือ่เปรียบเทียบกับคูแขงหรือองคการ

ที่เทยีบเคียงกนัได  

 

 

 

หมายเหต ุ1 :   การจัดทาํกลยทุธและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการนาํไปสูการปฏิบัติมีความเชื่อมโยงอยาง

ใกลชิดกับหวัขออ่ืนๆ ในเกณฑ  ตัวอยางการเชื่อมโยงที่สําคัญ มีดังนี ้

• หัวขอ 1.1 การดําเนินการของผูนาํระดับสูงในการ กาํหนดและสื่อสารทิศทางของสถาบัน 

• หมวด 3 การรวบรวมความรูเกี่ยวกับผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสยี และตลาด เพื่อเปนขอมูล

สําหรับ   การวางแผนกลยทุธและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการนาํแผนไปสูการปฏิบัติ 

• หมวด 4 การวดั การวิเคราะห และการจัดการความรู เพือ่สนับสนนุความจําเปนดาน

สารสนเทศที่สําคัญ สนับสนนุการจัดทํากลยุทธ  เปนพืน้ฐานที่สําคญัในการวัดผลการ

ดําเนนิการ และใชติดตามความกาวหนาเทยีบ กับวัตถุประสงคเชิงกลยทุธและ                 

แผนปฏิบัติการ 

• หมวด 5  เพื่อใหบรรลุความตองการของสถาบนัดานขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน 

และอัตรากําลงั ดานการออกแบบระบบการเรียนรูและการพัฒนาผูปฏิบัติงาน และเพื่อ

การปรับเปลี่ยนดานผูปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

• หมวด 6  เพื่อการปรับเปลี่ยนสมรรถนะหลักขององคการ ระบบงานและขอกําหนดของ

กระบวนการตามแผนปฏิบัติการ 

• หัวขอ 7.6  การบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะทีเ่กี่ยวของกับกลยุทธและแผนปฏิบัติการของ

สถาบนั 
 

หมายเหต ุ2 :  ตัววัดและตัวชีว้ัด ของผลลัพธที่คาดการณ (ขอ 2.2 ข) อาจรวมถึง การเปลี่ยนแปลงทีเ่ปนผลจาก 

• นวัตกรรมสําคญัที่อาจเกิดขึ้นกับหลักสูตร บริการทางการศึกษาและเทคโนโลย ี  

• การผันทรัพยากร  
• ประสิทธิผลดานการวิจยัและการบริการ  
• การปรับปรุงผลการดําเนินการงานดานการจัดการและงานสนับสนนุอืน่ๆ  

• การปรับปรุงระบบความปลอดภัยระเบียบขอบังคับและกฎหมายใหมๆ  
 
ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  72 – 74 

   หมายเหตุ : 
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ในหมวดของการมุงเนนลกูคา นี ้เปนการตรวจประเมนิถงึวิธกีารที่สถาบนัสรางความผูกพันกับ

ผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสียเพื่อความสําเร็จดานตลาดในระยะยาว  กลยทุธในการสรางความผูกพันนี้

ครอบคลุมถึงวิธีการสรางวฒันธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  รวมทัง้วิธีการที่สถาบนัรับฟง “เสียง

ของลูกคา”  (ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย)  และใชสารสนเทศนี้เพื่อปรับปรุงและคนหาโอกาสในการสราง
นวัตกรรม  

 
3.1 ความผูกพนัของลูกคา: องคการมวีิธกีารอยางไรในการสรางความผูกพันกับผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสนองตอบตอความตองการและสรางความสัมพันธกับทั้งสองกลุม (40 
คะแนน)    
 

ใหอธิบายถงึวธิีการที่สถาบนักําหนดหลกัสูตร บรกิารที่สงเสริมการเรียนรู และบริการ

การศึกษาอื่นๆ เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชบริการที่ม ี ใหอธิบายถงึวิธกีารสราง

วัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ใหสถาบนัตอบคําถามตอไปนี ้
ก. หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรยีนรู และบริการการศกึษาอื่นๆ  และการสงเสริม

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(1) สถาบนัมีวธิีการอยางไรที่จะคนหาและสรางนวัตกรรมใหกับหลกัสูตร บริการที่

สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ  เพื่อตอบสนองตอความตองการและ

ทําใหดีกวาความคาดหวังของกลุมผูเรียนผูมีสวนไดสวนเสียและสวนตลาด (ตามที่

ระบุไวในโครงรางองคการ)  รวมทัง้เพื่อดึงดูดผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใหมและ

สรางโอกาสในการขยายความสัมพันธกับผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสียในปจจุบัน  (*) 

(2) สถาบนัมีวธิีการอยางไรที่จะกําหนดกลไกหลักเพื่อสงเสริมใหผูเรียนและผูมีสวนไดสวน

เสียมาใชบริการดานหลักสตูร บริการทีส่งเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษา

อ่ืนๆ   และสามารถสืบคนสารสนเทศ หรือมาใชประโยชนจากบริการตางๆ ดังกลาว  
 

สถาบนัมีวธิีการหลักอะไรในการสงเสริมผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสีย  รวมทั้งกลไก

หลักในการสื่อสาร  วิธีการดังกลาวมีความแตกตางกนัอยางไร  ระหวางกลุมผูเรียน  ผูมี

สวนไดสวนเสีย  และสวนตลาด 

 

หมวด 3.   การมุงเนนลูกคา  (85 คะแนน)       
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สถาบนัมีวธิีการอยางไรที่จะกําหนดความตองการหลกัในการสงเสริมผูเรียนและผูมี

สวนไดสวนเสีย  และทาํใหมั่นใจไดอยางไรวาการสงเสริมตามความตองการดังกลาว

ไดนําไปสูการปฏิบัติโดยทุกคนและในทุกกระบวนการที่เกีย่วของ 

(3) สถาบนัทาํใหแนวทางที่ใชในการคนหาและสรางนวัตกรรมใหกับหลกัสูตร บริการที่

สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ    และแนวทางทีจ่ะสงเสริมผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสีย  ทนัตอทิศทางและความตองการขององคการ 

 
ข.  การสรางวัฒนธรรมทีมุ่งเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี 

(1)   สถาบันมวีิธีการอยางไรที่จะสรางวฒันธรรมองคการเพื่อใหมัน่ใจวาผูเรียนและผูมีสวน

ไดสวนเสยีไดรับประสบการณที่ดีและสงผลตอความผูกพนั ระบบการจัดการผลการ

ดําเนินการของผูปฏิบัติงาน  และระบบการพัฒนาผูนาํและผูปฏิบัติงานเกื้อหนนุตอ

วัฒนธรรมนี้อยางไร 

(2)    สถาบนัมีวิธีการอยางไรในการสรางและจัดการกับความสัมพันธที่มีตอผูเรียนและผูมี

สวนไดสวนเสียเพื่อ 

•   ใหไดผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยีใหม 
•  สนองความตองการและทําใหดีกวาความคาดหวงัในแตละชวงเวลาทีม่ีการสาน

สัมพันธกับสถาบัน และเพิม่ความผูกพนักับสถาบนั 

(4) สถาบนัมีวธิีการอยางไรที่จะทําใหวิธกีารสรางวฒันธรรมการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวน 

ไดสวนเสยี และการสรางความสัมพนัธของทัง้สองกลุมทันตอความตองการและทิศทาง

ของสถาบนั 

 

 

 
หมายเหต ุ1 :  “ความผูกพันของลูกคา”  หมายถงึ  การลงทนุของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยีในหลกัสูตร 

บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ ลักษณะความผกูพนัรวมถงึการคงอยู

และความจงรักภักดีของผูเรียน ความเต็มใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยีที่เจาะจงเลือก

และยังคงศึกษาอยูที่สถาบนั รวมถึงความเต็มใจที่จะอทุิศตนสนบัสนนุและแนะนําผูอ่ืนใหรูจัก

สถาบนัและหลักสูตรรวมทัง้บริการตางๆ อยางแข็งขนั 
 
หมายเหต ุ2 :  “คุณลักษณะของหลกัสูตร บริการทีส่งเสริมการเรยีนรู และบรกิารการศึกษาอื่นๆ”   

[ขอ3.1 ก.(1)]  เกี่ยวของกับลักษณะที่สําคัญทั้งหมดของหลกัสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู 

และบริการการศึกษาอื่นๆ  ที่มีใหกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดชวงระยะเวลาที่ทัง้

   หมายเหตุ : 
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สองกลุมมกีารสานสัมพนัธกบัสถาบนั ซึง่นบัต้ังแตเมื่อผูเรียนตัดสินใจเขาเรียนในสถาบัน

จนกระทั่งออกจากสถาบัน จุดเนนควรอยูทีอ่งคประกอบที่มีผลตอความนิยม ความภักดี 

ความตองการทั่วไปและทีเ่ฉพาะเจาะจง ตลอดจนขอกําหนดดานอื่นๆ ของผูเรียนและผูมีสวน

ไดสวนเสีย องคประกอบดังกลาวอาจรวมถึง จุดเนนของหลักสูตร การจัดหางานใหผูเรียน

หลังจากที่สําเร็จตามเปาหมายของการศึกษา หรือวัตถปุระสงคของการฝกอบรม 

องคประกอบของผูปฏิบัติงาน กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกีย่วของ  
 

หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอ่ืนๆ  ที่สําคัญ อาจตองคํานึงถึง

วิธีการในการติดตอระหวางกัน รวมถงึปจจัยตาง ๆ เชน การรักษาความลับและความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลเฉพาะของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ควรรายงานผลลพัธของผล

การดําเนินการที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของหลกัสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการ

การศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งระบุไววาเปนความตองการของผูเรียนควรรายงานไวในหวัขอ 7.1 สวน

ประเด็นตางๆที่เกีย่วของกับมุมมองและพฤติกรรม (ผลสัมฤทธิ์) ของผูเรียนและผูมสีวนไดสวน

เสียควรรายงานไวในหัวขอ 7.2 
 

หมายเหต ุ3 :     เปาหมายของการสนับสนุนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  [ขอ 3.1 ก (2)]  เพื่อใหหลักสตูร 

บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆของสถาบนังายตอการเขาถงึ และ

ตอบสนองตอความคาดหวงัของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
หมายเหต ุ4:      การสรางความสัมพนัธกบัผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย [ขอ 3.1 ข (2)]  อาจจะรวมถงึการ

พัฒนาความเปนคูความรวมมือหรือการเปนพนัธมิตรกบัผูมีสวนไดสวนเสยี 

 

    ดูคําอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี ้ในหนา  74 – 75 

 
3.2  “เสียงของลูกคา” : วิธีการรวบรวม และใชสารสนเทศจากผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย   

(45 คะแนน) 
 

ใหอธิบายถงึวธิีการที่สถาบนัรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งวิธกีารประเมิน

ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี  และใชสารสนเทศดงักลาวเพื่อ

ปรับปรุงความสําเร็จในวงการศึกษา  

 โดยตอบคําถามตอไปนี ้
ก.  การรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  

(1)   สถาบันมวีิธีการอยางไรในการรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี เพื่อใหไดมาซึ่ง

ขอมูลปอนกลบัเกี่ยวกับหลกัสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการ
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การศึกษาอื่นๆ  และการสนับสนนุผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี วธิีการรับฟง

ดังกลาวมีความแตกตางกนัอยางไรระหวางกลุมผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสีย  และ           

สวนตลาด รวมถงึวิธกีารทีแ่ตกตางออกไปในแตละชวงเวลาของการสานสัมพนัธกับ

สถาบนั สถาบนัมีวธิีการอยางไรในการติดตามคุณภาพของหลักสูตร บริการที่

สงเสริมการเรียนรู และบริการการศกึษาอื่นๆ รวมถึงคุณภาพของการสนับสนนุ

ผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสีย  และวิธกีารในการติดตอระหวางกนัเพื่อใหไดขอมูล

ปอนกลับที่ทนัทวงทีและสามารถนาํไปปฏิบัติได  

(2)   สถาบันมวีิธีการอยางไรในการรับฟงผูเรียน  และผูมสีวนไดสวนเสียในอดีต อนาคต

และของคูแขง เพื่อใหไดสารสนเทศที่นาํไปปฏิบัติไดและเปนขอมูลปอนกลบัเกี่ยวกับ

หลักสูตร บรกิารทีส่งเสริมการเรยีนรู และบริการการศกึษาอื่นๆ การสนับสนุนผูมี

สวนไดสวนเสยี และวธิีการติดตอระหวางกัน  (*)   

(3)   สถาบันมวีิธีการอยางไรในการจัดการกับขอรองเรียนที่ไดรับจากผูเรียนและผูมีสวนได

สวนเสีย  สถาบันมวีิธกีารอยางไรทีท่ําใหมั่นใจไดวาจะแกไขขอรองเรียนนัน้อยางมี

ประสิทธิผล  และทันทวงท ีและทําใหความเชื่อมั่นของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี

กลับคืนมา รวมทั้งสรางเสรมิความพึงพอใจและความผกูพนั ระบบการบริหารขอ

รองเรียนของสถาบนัชวยทาํใหเกิดการรวบรวมและวิเคราะหขอรองเรียน เพื่อนาํผลไปใช

ปรับปรุงทั่วทั้งสถาบนั และโดยคูความรวมมือที่เปนทางการ  (*) 

 
ข.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(1)   สถาบันมีวิธกีารอยางไรในการประเมนิความพงึพอใจและความผูกพัน ของผูเรียนและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการเหลานี้มีความแตกตางกนัอยางไรสําหรับผูเรียนแตละ

ประเภท และผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม  (*)  สถาบันมีวธิีการอยางไรทีท่าํใหมั่นใจ

ไดวา การวัดผลดังกลาวใหสารสนเทศที่สามารถนาํไปใชได เพื่อตอบสนองใหเกนิความ

คาดหวงัของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี เพื่อสรางความผูกพัน กระบวนการ

ประเมินดังกลาวของสถาบนัสงเสริมใหเกิดการประมวล  และวิเคราะหขอรองเรียน เพื่อ

นําผลไปใชปรับปรุงทั่วทัง้สถาบัน และโดยคูความรวมมอืที่เปนทางการ  (*) 

(2)    สถาบนัมวีิธกีารอยางไรในการรวบรวมและใชสารสนเทศเกี่ยวกับความพงึพอใจของ
ผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสีย  โดยเปรยีบเทียบกับคูแขง และระดับของ

สถาบนัการศกึษาอืน่ๆ ซึ่งใหบริการในลกัษณะที่คลายคลึงกัน หรือเปรียบเทียบกบั

เกณฑเปรยีบเทียบในอุตสาหกรรม  (*) 

(3)   สถาบันมีวิธกีารอยางไรในการประเมนิความไมพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวน
เสีย  สถาบนัมวีิธีการอยางไรที่ทาํใหมัน่ใจไดวา การวัดผลดังกลาวใหสารสนเทศที่
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สามารถนําไปใชได เพื่อตอบสนองความตองการและทําใหดีกวาความคาดหวงัใน

อนาคต ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการประเมนิดังกลาวของสถาบนัสงเสรมิ

ใหเกิดการประมวลและวิเคราะหขอรองเรยีน เพื่อนําผลไปใชปรับปรุงทั่วทั้งสถาบนั และ

โดยคูความรวมมือที่เปนทางการ (*)    
 

ข.  การวิเคราะหและใชขอมูลของผูเรยีนและผูมีสวนไดสวนเสยี 
(1) สถาบนัมีวธิีการอยางไรในการใชสารสนเทศของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด 

รวมถึงหลกัสตูร บริการทีส่งเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ เพื่อ

กําหนดกลุมและสวนของผูเรียน ผูมสีวนไดสวนเสียและสวนตลาดทัง้ในปจจุบันและ

อนาคต สถาบนัไดคํานงึถึงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยีของสถาบนัคูแขงหรือที่จะมี

มาในอนาคตในการจาํแนกนี้อยางไร สถาบันกาํหนดอยางไรวากลุมนกัศึกษา ผูมีสวน

ไดสวนเสยี และสวนตลาดสวนใด ที่จะชกัจูงใหมาศึกษาในหลกัสูตร บริการที่

สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

(2) สถาบนัมีวธิีการอยางไรในการใชสารสนเทศของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด 

รวมถึงหลกัสตูร บริการทีส่งเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ  เพื่อ

กําหนดและคาดการณดานความตองการหลักของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย (ซึ่ง

รวมถึงลกัษณะของหลกัสูตร บริการทีส่งเสริมการเรยีนรู และบรกิารการศึกษา

อ่ืนๆ) รวมถงึความคาดหวงัที่เปลี่ยนแปลงไป และความสําคัญในการทําใหผูเรียนและผู

มีสวนไดสวนเสียตัดสินใจเลอืกเขาเรียน  เลือกซื้อ  หรือสรางความสัมพันธกับสถาบนั 

สถาบนักําหนดและคาดการณอยางไรถงึความตองการและความคาดหวงัที่

เปลี่ยนแปลงไปจะมีความแตกตางกนัในระหวางกลุมผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและ

สวนตลาด รวมถงึตลอดชวงระยะเวลาในการสานสมัพันธกับสถาบนั  

(3) สถาบนัใชสารสนเทศเกี่ยวกบัผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  และเกีย่วกับหลักสูตร 

บริการที่สงเสริมการเรยีนรู และบริการการศกึษาอื่นๆ  เพื่อปรับปรุงดานการตลาด 

เสริมสรางวฒันธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดโอกาสในการ

สรางนวัตกรรม 

(4) สถาบนัมีวธิีการอยางไรในการทําใหแนวทางการเรียนรูจากผูเรียนและผูมีสวนไดสวน

เสีย การประเมินความพึงพอใจ ไมพงึพอใจ  ความผูกพัน  รวมถึงการใชขอมูลที่

เกี่ยวของกับกลุมดังกลาวทนัตอความตองการและทิศทางของสถาบนัอยูเสมอ  
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หมายเหต ุ1:      คําวา “เสียงของลกูคา”  หมายถงึ  กระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกีย่วของกับผูเรียนและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย  กระบวนการเหลานี้ควรจะเปนเชิงรุกและมีนวัตกรรมอยางตอเนื่องเพื่อให

ไดความตองการ  ความคาดหวงั  และความปรารถนา  (ทั้งที่ระบุอยางชัดเจน ไมไดระบุและที่

คาดการณไว)  ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี  โดยมีเปาหมายเพือ่ใหไดความผกูพนัของ

ลูกคา  การรับฟง   “เสียงของลูกคา”  รวมถึงการรวบรวมและบูรณาการ  ขอมูลชนดิตางๆ  

ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ขอมูลจากการสํารวจ  ขอมูลจากการสนทนากลุม  

ขอมูลความพงึพอใจและขอรองเรียนที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจสานความผูกพันของ

ผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยีกับสถาบัน 
 
หมายเหต ุ2:      สารสนเทศจากการรับฟงผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยี  อาจรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับ

คุณลกัษณะของหลักสูตรและการบริการที่จําเพาะ  ขอมูลความผกูพนัของลูกคา  พฤติกรรม

ในอนาคตของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย  (เชน  การยายเขาเรียน  หรือการกลาวถึงในทาง

ที่ดี)  และขอมลูการรองเรียน  
 

 “สารสนเทศที่นําไปปฏิบัติได”  หมายถงึ  เร่ืองจําเพาะที่เกีย่วของกบัหลักสูตร บริการที่

สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอ่ืนๆ    และปฏสัิมพันธตางๆ ซึ่งมีผลตอการสราง

ความสัมพันธในอนาคตของผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยีตอสถาบนั 
 

หมายเหต ุ3:  การประเมนิความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี (ขอ 3.2 ข)  

อาจรวมถงึการใชวิธีการบางอยางหรือทกุวธิีดังตอไปนี ้ คือ การสํารวจ ขอมูลปอนกลบัทั้งที่

เปนทางการและไมเปนทางการ อัตราการลาออกกลางคนั การขาดเรียน ขอมูลเกี่ยวกับความ

ขัดแยงของผูเรียน ตลอดจนขอรองเรียน สถาบนัอาจรวบรวมสารสนเทศเหลานี้ไดจากเว็บ 

จากการติดตอโดยตรง  จากกลุมบุคคลที่สาม หรือทางไปรษณีย  การประเมินความไมพึง

พอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี  ควรพิจารณามากกวาเพยีงแคเปนการดูคะแนนความ

พึงพอใจที่ไดนอย  และควรถกูประเมินแยกตางหากเพื่อวเิคราะหถงึสาเหตุรากเหงาของความ

ไมพึงพอใจและสนับสนุนการแกไขอยางเปนระบบเพื่อหลีกเลี่ยงความไมพงึพอใจในอนาคต 

หมายเหต ุ4:  สถาบนัอื่น ๆ ที่จัดบริการการศึกษาที่คลายคลึงกนั [ขอ 3.2 ข (2)] อาจรวมถึงสถาบนัที่ไมใช

คูแขงโดยตรงแตใหบริการในเขตพืน้ที่อ่ืนสําหรับกลุมประชากรที่แตกตางกนั  
 
ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  75 - 77 

 

   หมายเหตุ : 
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ในหมวดการวัดผล  การวเิคราะห และการจัดการความรูนี้ เปนการตรวจประเมนิวาสถาบัน

เลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการ และปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ และสินทรพัยเชิงความรูอยางไร มีการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร และมีการทบทวนและใชผลการทบทวนในการปรับปรุงผลการ

ดําเนินการอยางไร 

 
4.1   การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ : องคการมีวธิีการ

อยางไรในการวัด วิเคราะห  และนํามาปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ          
(45 คะแนน) 

 
ใหอธิบายถงึวธิีการที่สถาบนัใชในการวัด วิเคราะห ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการเรียนรู

ของผูเรียนและผลการดําเนินการของสถาบนั โดยการใชขอมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกสวนงาน

ของสถาบนั  

 

โดยตอบคําถามตอไปนี้ 
ก.  การวัดผลการดําเนินการ 
(1) สถาบนัมีวธิีการอยางไรในการเลือก รวบรวม ปรับใหสอดคลอง และบรูณาการขอมลูและ 

สารสนเทศ เพือ่ติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวนั และผลการดําเนนิการโดยรวมของ

สถาบนั ซึง่รวมถึงการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการเทียบกับวัตถุประสงคเชิง 

กลยทุธ และแผนปฏิบัติการ สถาบนัมีตัววัดผลการดําเนินการที่สําคญัอะไรบาง รวมทัง้ตัว

วัดดานงบประมาณและการเงินที่สําคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตัววัดเหลานี้ไดรับการ

พิจารณาบอยเพียงใด สถาบันมีวธิีการอยางไรในการใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้เพื่อ

สนับสนนุการตัดสินใจและสรางนวัตกรรม 

(2) สถาบนัมีวธิีการเลือกและทาํใหมัน่ใจไดอยางไรวาไดใชขอมูลและสารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบ
ที่สําคัญ เพื่อสนับสนนุการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ และเพื่อนวัตกรรม

อยางมีประสิทธิผล 

(3) สถาบนัมีวธิีการอยางไรในการทําใหระบบการวัดผลการดําเนินการทันตอความตองการ
และทิศทางของบริการทางการศึกษาอยูเสมอ สถาบันทําใหมั่นใจไดอยางไรวา  ระบบการ

วัดผลการดําเนินการดังกลาว ไวตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่

เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและไมคาดคิด 
 

หมวด 4.   การวัดผล การวิเคราะห  และการจัดการความรู (90   คะแนน) 
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ข.  การวิเคราะห และทบทวนผลการดาํเนินการ 
        สถาบนัมีวิธีการอยางไรในการทบทวนผลการดาํเนินการและขีดความสามารถของสถาบนั 

สถาบนัทาํการวิเคราะหในเรื่องอะไรบาง เพื่อนาํมาใชสนับสนนุการทบทวนและเพือ่ทําให

มั่นใจวาผลสรุปนั้นใชได  สถาบันใชผลการทบทวนนี้อยางไรในการตรวจประเมินผลสาํเร็จ

ของสถาบนั  ผลการดาํเนนิการเมื่อเทยีบกับคูแขงและสถาบนัทีม่ีลักษณะคลายกนั และ

ความกาวหนาเทยีบกับวัตถุประสงคเชงิกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งใชในการ

ตรวจประเมินความสามารถของสถาบนัทีจ่ะตอบสนองอยางรวดเร็วตอความเปลีย่นแปลงใน

ดานความตองการและความทาทายของสถาบนั ในสภาพแวดลอมทีส่ถาบนัดําเนนิงานอยู 

 
ค. การปรับปรุงผลการดาํเนนิการ 

สถาบนัมีวธิีการอยางไรในการแปลงผลการทบทวนผลการดําเนินการ ไปจัดลําดับ

ความสาํคัญของเรื่องที่ตองนําไปปรับปรุงอยางตอเนื่องและอยางกาวกระโดด รวมทัง้ไปเปน

โอกาสในการสรางนวัตกรรม สถาบันมีวธิีการอยางไรในการถายทอดเรื่องที่จัดลําดับ

ความสาํคัญไวและโอกาสในการสรางนวตักรรม ไปสูคณาจารย บุคลากร  และกลุมงาน

อ่ืนๆ ทัว่ทัง้สถาบัน เพื่อสนับสนุนบุคลากรเหลานั้นอยางมีประสิทธิผลใหสามารถตัดสินใจได 

สถาบนัมีวธิีการอยางไร  ในการถายทอดเรื่องที่จัดลําดบัความสาํคัญและโอกาสดังกลาวไปยงั

สถาบนัที่สงผูเรียนมาศกึษาและรับผูเรียนไปศึกษาตอ รวมถงึผูสงมอบ และคูความรวมมือ

ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  เพื่อใหมัน่ใจวามีการนําไปปฏิบัติอยางสอดคลองไป

ในแนวทางเดียวกันกับสถาบัน (*)  

 

 

 
หมายเหต ุ1 : การวัดผลการดําเนนิการ  (ขอ 4.1 ก.)  เพือ่นํามาใชในการตัดสินใจบนพืน้ฐานของขอมูลจริง

ในการกาํหนดและปรับทิศทางของสถาบนั และการจัดสรรทรัพยากร ในระดับหองเรียน 

ภาควิชา กระบวนการหลกั คณะวิชา และระดับสถาบัน 

 

หมายเหต ุ2 : ขอมูลและสารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบ [ขอ 4.1 ก.(2)]  ไดจากการเปรียบเทียบกับสถาบันอืน่

ดวยกระบวนการเทยีบเคียง  และการคนหาขอมูลการเปรียบเทียบในเชิงแขงขัน คําวา 

“กระบวนการเทียบเคียง” หมายถึง การเฟนหากระบวนการและผลลพัธซึง่แสดงถงึแนว

ปฏิบัติและผลการดําเนินการที่เปนเลิศในกิจกรรมที่คลายคลึงกนั ทั้งภายในและภายนอก

ชุมชนวิชาการ ขอมูลการเปรยีบเทยีบในเชงิแขงขัน  เปนการเปรียบเทยีบผลการดําเนินการ

   หมายเหตุ : 
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ระหวางสถาบนักับองคการอื่นๆ ที่เทียบเคียงกนัได และ/หรือประชากรผูเรียน ตลอดจน

สถาบนัคูแขง 

หมายเหต ุ3 : การทบทวนผลการดําเนินการระดับองคการ (ขอ 4.1 ข.) ควรมาจากการวัดผลการดาํเนนิการ

ระดับองคการ ตัววัดผลการดําเนนิการที่รายงานไวในการตอบหัวขอตางๆ ในเกณฑ และตัว

วัดผลการดําเนินการทีท่บทวนโดยผูนาํระดับสูง [ขอ 1.1 ข.(2)]  โดยอิงตามวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ตามที่ระบุไวในหัวขอที ่2.1 และ  2.2  รวมทัง้อาจมาจากผล

การตรวจประเมินภายในหรอืภายนอก 
 
หมายเหต ุ4 : การวิเคราะห (ขอ 4.1 ข.) ประกอบดวยการตรวจสอบแนวโนมของผลการดําเนนิการ การ

คาดการณระดับองคการ ชมุชนวชิาการ และเทคโนโลยี ตลอดจนการเปรียบเทียบ การ

วิเคราะหความสัมพนัธระหวางเหตุและผล และการหาความสัมพันธระหวางกัน เพือ่สนับสนนุ

การทบทวนผลการดําเนินการ ชวยใหทราบตนเหตุของปญหา และชวยจัดลําดับความสาํคัญ

ของการใชทรัพยากร ดวยเหตุนี้ การวิเคราะหจึงใชขอมลูทุกประเภท อาทิเชน ผูเรียน กลุม

ผูเรียน หลักสตูร ผูมีสวนไดสวนเสยี การเงินและตลาด ขอมูลดานการปฏิบัติงาน งบประมาณ 

และขอมูลเชิงแขงขัน/เปรียบเทียบ 
 
หมายเหต ุ5 : ผลลัพธของการวิเคราะหผลการดําเนินการระดับองคการ ควรจะมีสวนชวยในการวางแผนกล

ยุทธระดบัองคการในหมวด 2 
 
หมายเหต ุ6 : ควรรายงานผลการดําเนินการของสถาบนัในหวัขอ 7.1  ถึง  7.6 

 

ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  77 - 80 
 

4.2   การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและและการจัดการความรู : สถาบันมี
วิธีการอยางไรในการจัดการสารสนเทศ ความรูของสถาบัน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (45  คะแนน) 

 
ใหอธิบายถงึวธิีการที่สถาบนัดําเนินงานเพื่อใหมัน่ใจไดวา ขอมูลสารสนเทศ ซอฟตแวรและ

ฮารดแวรที่จําเปนสําหรับผูปฏิบัติงาน ผูเรียน ผูมสีวนไดสวนเสีย ตลอดจนผูสงมอบและคูความรวมมือทั้ง

ที่เปนทางการและไมเปนทางการ  มีคุณภาพและพรอมใชงาน ใหอธิบายถึงวิธีการที่สถาบันสรางและ

จัดการสินทรพัยเชิงความรูของสถาบนั 
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  โดยตอบคําถามตอไปนี ้
ก. การจัดการขอมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู 

(1)   สถาบันมีวิธกีารอยางไรในการทาํใหมัน่ใจวาขอมูลสารสนเทศ และองคความรูของ

สถาบนัมีคุณสมบัติดังนี ้: 

  ความแมนยํา 

  ความถกูตองและเชื่อถือได 

  ความทันกาล 

  การรักษาความปลอดภัยและความลับ 

(2)   สถาบันดาํเนนิการอยางไร เพื่อใหขอมูลและสารสนเทศที่ตองการมีความพรอมใชงาน 

และทําอยางไรเพื่อใหผูปฏบัิติงาน ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนผูสงมอบและ

คูความรวมมอืทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  (*)  สามารถเขาถึงขอมูล

ดังกลาวได  

(3)   สถาบันมีวิธกีารอยางไรในการจัดการความรูของสถาบนั เพื่อใหบรรลผุลของ 

  การรวบรวมและถายทอดความรูของผูปฏิบัติงาน 

  การถายทอดความรูทีเ่ปนประโยชน ระหวางสถาบนักับผูเรียน ผูมสีวนไดสวนเสยี 

ผูสงมอบและคูความรวมมอืทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

  ความรวดเร็วในการคนหา ระบุ แบงปนและนํา  วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ ไป

ดําเนนิการ  

  การรวบรวมความรูและถายทอดความรูที่เปนประโยชน ไปใชในกระบวนการ
วางแผนเชงิกลยุทธ 

    
ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   สถาบันดาํเนนิการอยางไรเพื่อใหมัน่ใจไดวาฮารดแวรและซอฟตแวรมีความเชื่อถือได 
ปลอดภัยและงายตอการใชงาน 

(2)   ในกรณีฉุกเฉนิ สถาบนัมีวธิกีารอยางไรในการทาํใหมัน่ใจวาขอมูลและสารสนเทศ 

รวมทัง้ระบบฮารดแวรและซอฟตแวรมีความพรอมใชงานอยางตอเนื่อง 

(3) สถาบนัมีวธิีการอยางไรในการรักษากลไกที่ทาํใหขอมูลและสารสนเทศมีความพรอมใน

การใชงาน รวมทั้งระบบฮารดแวรและซอฟตแวร ทันกับความตองการและทิศทางของ

บริการทางการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดลอมที่สถาบนั

ดําเนนิงานอยู 
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หมายเหต ุ1 : ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ (ขอ 4.2 ก.[2])  มีความสาํคัญมากยิ่งขึน้  

เนื่องจากการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกบัสถาบนัการศึกษา และผูมสีวนไดสวนเสยีกับ

สถาบนัการศกึษา ผานเครือขายอินเตอรเน็ต หรือเว็บไซตของสถาบนัไดรับความนยิมเพิม่ข้ึน 

ในขณะเดียวกนั อินทราเน็ตไดกลายเปนเครื่องมือที่สําคญัของการสื่อสารระดบัองคการ 
 
หมายเหต ุ2 : การเขาถงึขอมูลและสารสนเทศ  [ขอ 4.2 ก.(2)]  อาจทําไดโดยผานทางสื่ออิเลคโทรนิคส และ

วิธีการอื่นๆ 

 

ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  81 - 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หมายเหตุ : 
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                   หมวดการมุงเนนผูปฏิบัติงาน เปนการตรวจประเมินวาสถาบนัมวีิธกีารอยางไรในการผูกใจ  

จัดการ และพฒันาผูปฏิบัติงานเพื่อนาํศักยภาพของพวกเขามาใชอยางเต็มที่ โดยสอดคลองไปในทิศทาง

เดียวกนักับพนัธกิจ กลยุทธ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบนั หมวดนี้ใหพจิารณาความสามารถของ

สถาบนัในการประเมินความตองการดานขดีความสามารถ และอัตรากําลงั และในการสรางสภาพแวดลอม

การทาํงานเพือ่นําไปสูผลการดําเนินการที่ดี 

 
5.1   การผกูใจผูปฏิบัติงาน (Workforce Engagement): องคการมวีธิีการอยางไรในการผกู

ใจผูปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุความสําเรจ็ในระดับองคการและระดับบุคคล                        
(45 คะแนน)  

 
ใหอธิบายวาสถาบนั ผูกใจ จายคาตอบแทนและใหรางวลัผูปฏิบัติงานอยางไร เพื่อใหไดผล

การดําเนินการที่ดี อธิบายวาไดมีการพฒันาสมาชกิของกลุมผูปฏบัิติงาน  รวมถึงกลุมผูนาํอยางไรเพื่อให

เกิดผลการดําเนินการที่ดี  อธิบายวาสถาบันมีวธิีการอยางไรในการประเมินความผกูพันของผูปฏิบัติงาน 

และใชผลการประเมินนั้นมาทําใหผลการดําเนินการดียิ่งขึ้น   

 

ใหสถาบนัตอบคําถามดงัตอไปนี้ 
ก.  การสรางคุณคาของผูปฏบัิติงาน  

(1)   สถาบันมวีิธีการอยางไรในการกาํหนดปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอ ความผูกพันของ

ผูปฏิบัติงาน และมีวิธีการอยางไรในการกาํหนดปจจัยทีสํ่าคัญที่สงผลตอความพงึ

พอใจของผูปฏิบัติงาน  วิธกีารกําหนดปจจัยเหลานี้แตกตางกันอยางไร ตามกลุมและ

ประเภทของผูปฏิบัติงาน  

(2)   สถาบันมวีิธีการอยางไรในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการทีม่ีลักษณะเปดใหมีการ

ส่ือสาร  มีผลการดําเนินการที่ดี  และผูปฏิบัติงานมคีวามผูกพนัตอสถาบัน  สถาบัน

ทําใหมั่นใจไดอยางไรวาวัฒนธรรมองคการไดใชประโยชนจากความหลากหลายของ

ความคิด  วัฒนธรรม  และวธิีคิดของผูปฏบัิติงาน  

(3)  ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานสนับสนนุใหมผีลการดาํเนนิการที่ดีและผูกใจ

ผูปฏิบัติงานไดอยางไร  ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานไดพิจารณาถึงการบรหิาร

คาตอบแทน การยกยองชมเชย  การใหรางวัล และการใหส่ิงจงูใจตอผูปฏิบัติงาน

อยางไร  ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของสถาบนัสงเสริมใหเกดิ การมุงเนนผูเรียน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย และสถาบัน รวมถงึการบรรลุแผนปฏิบัติการของสถาบนัอยางไร 

หมวด 5.  การมุงเนนผูปฏิบัติงาน  (Workforce Focus)  (90 คะแนน) 
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ข.  การพัฒนาผูปฏิบัติงานและผูนํา  
 (1)  ระบบการเรียนรูและการพัฒนาของสถาบนัไดพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับผูปฏิบัติงาน

และผูนําของสถาบนัเหลานี้อยางไรบาง 

 สมรรถนะหลัก  ความทาทายเชงิกลยทุธ และการบรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบัติ

การทั้งระยะสัน้และระยะยาวของสถาบัน 

 การปรับปรุงผลการดําเนินการและสรางนวัตกรรมของสถาบนั  

 จริยธรรมและการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม 

  ความครอบคลุมของโอกาสในการพัฒนา ซึ่งรวมถงึ การศึกษา การฝกอบรม การ

สอนงาน การเปนพี่เลีย้ง และประสบการณที่ไดจากการทํางาน  (*) 

(2)   ระบบการเรียนรูและการพัฒนาของสถาบนั ไดพิจารณาถงึเรื่องที่เกีย่วของกับ 

ผูปฏิบัติงานตอไปนี้อยางไร 

   ความตองการดานการเรยีนรูและการพฒันา ทัง้เรื่องที่เปนความตองการของตนเอง  

และเรื่องที่กาํหนดโดยพี่เลีย้งและหวัหนางาน 

  การถายทอดความรูจากผูปฏิบัติงานที่จะลาออกหรือเกษียณอาย ุ

  การสงเสริมการนําความรูและทักษะใหมมาใชในการทาํงาน 

(3)   สถาบันมวีิธีการอยางไรในการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ   

เรียนรูและการพัฒนาของสถาบนั 

(4)   สถาบันมวีิธีการอยางไรในการจัดการความกาวหนาในอาชพีการงานสําหรับ

ผูปฏิบัติงานทั่วทั้งสถาบนัอยางมีประสทิธิผล  สถาบนัมีวธิีการเพื่อใหบรรลุการวาง

แผนการสืบทอดที่มีประสิทธิภาพสาํหรับตําแหนง  หวัหนางาน  ผูบริหารงาน  และ

ตําแหนงผูนาํอื่นๆ อยางไร   สถาบนัมัน่ใจไดอยางไรวาคณาจารยและบุคลากรไดรับ

การรับรองคุณวุฒิและมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีทีเ่หมาะสม  

 
ค.  การประเมินความผูกพันของผูปฏบัิติงาน 

(1)   สถาบันวธิีการประเมนิความผูกพนัของผูปฏิบัติงานอยางไร  มีวิธีการทัง้ทีเ่ปนทางการ

และไมเปนทางการและตัววดัอะไรบาง ที่ใชในการประเมินความผูกพันและความพึง

พอใจของผูปฏิบัติงาน  วธิีการและตัววดัเหลานี้มีความแตกตางกนัอยางไร  สําหรับใช

ในแตละกลุมและสวนของผูปฏิบัติงาน มีการใชตัวบงชี้อ่ืนๆ เชน การคงอยู การขาด

งาน การรองทกุข ความปลอดภัยและผลิตภาพของผูปฏิบัติงานเพื่อตรวจประเมินและ

ปรับปรุงความผูกพันของผูปฏิบัติงานอยางไร 
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(2)   สถาบันมกีารนาํผลการประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับผลลัพธใน

หมวดที่  7 อยางไร  เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้งดานการผูกใจผูปฏิบัติงานและ

ผลลัพธของสถาบนั 
 

 

 
หมายเหต ุ1 :  “ผูปฏิบัติงาน”  หมายถึง  บุคลากรที่มีสวนเกีย่วของโดยตรงทีท่ําใหสถาบนัประสบ

ความสาํเร็จในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ผูปฏิบัติงานประจํา  ลูกจางชัว่คราว  ผูปฏิบัติงานที่

ทํางานไมเต็มเวลา ลูกจางตามสัญญาจาง  หวัหนาทมีงาน หวัหนางาน  หวัหนาภาควิชา  

คณบดี  และผูบริหารงานทุกระดบั  สวนผูปฏิบัติงานที่ควบคุมโดยคูสัญญาควรอธิบายใน

หมวด 6  โดยใหเปนสวนหนึง่ของระบบงานในภาพใหญ  สําหรับสถาบันการศึกษาที่ตองใช

อาสาสมัคร คําวา  ผูปฏิบัติงานตองรวมถงึอาสาสมัครเหลานี้ดวย  (*) 
 
หมายเหต ุ2 :  “ความผูกพันของผูปฏิบัติงาน” หมายถงึ ระดับของความมุงมัน่ของผูปฏิบัติงาน ทั้งในดาน

จิตใจและสติปญญาเพื่อใหงานสําเร็จ  บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบนั  
 
หมายเหต ุ3 :    ลักษณะของสภาพแวดลอมที่ทาํใหเกิด “ผลการดําเนินการที่ดี”  [ขอ 5.1 ก.(2)  และ 5.1 

ก.(3)]  โดยทีค่นปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และตอ

ความสาํเร็จของสถาบนั เปนกุญแจสําคญัสูความเขาใจผูปฏิบัติงานมีความผกูพนัตอสถาบัน  

คุณลักษณะเหลานี้ ไดอธิบายไวโดยละเอยีดในคําจาํกัดความของ  การทํางานที่ใหผลการ

ดําเนินการทีดี่  ในหนา  123 -  124 
 
หมายเหต ุ4 :  ระบบคาตอบแทน การยกยองชมเชยการใหรางวัลและสิง่จูงใจ  [ขอ 5.1 ก.(3)]  หมายรวมถงึ 

การเลื่อนตาํแหนงและโบนัส ที่อิงกับผลการดําเนินการ ทกัษะที่เพิม่ข้ึนและปจจัยอื่นๆ ใน

สถาบนัการศกึษาบางแหง ระบบคาตอบแทน อาจถกูกาํหนดโดยกฎหมาย ขอบังคบั หรือ

ขอตกลงกับกลุมที่ทาํหนาทีต่อรองใหผูปฏิบัติงาน  ระบบการใหรางวลัและการยกยองชมเชย

เองก็อาจยืดหยุนไดเชนกัน เนื่องจากการยกยองชมเชย อาจเปนตวัเงนิและไมเปนตวัเงนิ เปน

ทางการและไมเปนทางการ เปนรายบุคคลและเปนทมีงาน  ระบบการยกยองชมเชยสาํหรับ

อาสาสมัครทีม่ีสวนรวมในความสาํเร็จของงานของสถาบันควรจะนํามาพิจารณาดวย  (*) 
 
หมายเหต ุ5 :  สถาบนัอาจมกีรณีเฉพาะทีต่องนํามาพิจารณาในเรื่องการพัฒนา การเรียนรูและ

ความกาวหนาในสายอาชพีของผูปฏิบัติงาน  การตอบหัวขอ 5.1 ข. ควรอธิบายถึงวิธีการที่

สถาบนัดําเนนิการในกรณดัีงกลาวดวย 

   หมายเหตุ : 
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หมายเหต ุ6:  การระบุถงึโอกาสในการปรบัปรุง [ขอ 5.1 ค.(2)]  อาจวิเคราะหจากผลลัพธดานการมุงเนน

ผูปฏิบัติงานตามที ่ รายงานในหวัขอ 7.4  และอาจรวมไปถึงผลลพัธทีร่ายงานไวในหัวขออ่ืนๆ 

ของหมวด 7  ซึ่งไดรับผลกระทบจากปญหาที่เกีย่วของกับผูปฏิบัติงาน 

 

ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  82 – 84 

 

5.2   สภาพแวดลอมในการทาํงาน (Workforce Environment) : องคการมวีิธกีารอยางไร
ในการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีประสทิธิผลและสนับสนุนผูปฏบัิติงาน          
(40 คะแนน) 

 

ใหอธิบายวาสถาบนัมีวธิีการอยางไรในการบริหารขีดความสามารถ และอัตรากําลงั

เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ ใหอธิบายวาสถาบนัดําเนินการอยางไร เพื่อรักษาบรรยากาศในการทาํงานให

ปลอดภัย มั่นคง และเกื้อหนุนตอการทาํงาน 

  

  โดยตอบคําถามตอไปนี ้
ก.  ขีดความสามารถและอัตรากําลัง  

(1)   สถาบันมวีิธีการอยางไรในการประเมนิความตองการ ดานขีดความสามารถและ

อัตรากําลัง  รวมทัง้ทกัษะ สมรรถนะ และกําลงัคนที่มอียู   

(2)   สถาบันมวีิธีอยางไร ในการสรรหา วาจาง บรรจุ และรักษาผูปฏิบัติงานใหมไว  

สถาบนัมั่นใจไดอยางไรวาผูปฏิบัติงานเปนตัวแทนที่สะทอนใหเหน็ถงึความ

หลากหลายทางความคิด วฒันธรรม  และวิธีคิดของชุมชนผูเรียนและผูมีสวนได

สวนเสีย  รวมทั้งชุมชนแรงงานที่สถาบนัจาง  

(3)   สถาบันมวีิธีการอยางไรในการบริหารและจัดโครงสรางของผูปฏิบัติงานเพื่อ 

•   ทาํใหงานของสถาบนัประสบความสาํเร็จ  

•   ใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของสถาบันอยางเต็มที ่
• สงเสริมสนับสนุนการมุงเนนผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสยี และสถาบนั 

• ใหมีผลการดาํเนินการที่เหนือกวาความคาดหมาย  

•   ตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยทุธและแผนปฏบัิติการ ใหเกดิความ

คลองตัวที่จะตอบสนองตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป 

(4)   สถาบันมวีิธีการอยางไรในการเตรียมผูปฏิบัติงานใหพรอมรับตอความตองการ

ดานขีดความสามารถและอัตรากําลังทีก่ําลังเปลี่ยนไป สถาบนัมวีิธกีารอยางไร
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ในการบริหารบุคคล  บริหารความตองการทั้งของผูปฏบัิติงานและของสถาบนั  

เพื่อใหมัน่ใจวาสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ปองกันการลดจํานวนของ

ผูปฏิบัติงาน และเพื่อลดผลกระทบหากเกดิกรณีดังกลาว 

 
ข.  บรรยากาศการทาํงาน  

(1)   สถาบันดาํเนนิการอยางไรเกี่ยวกับปจจัยตางๆ  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  เพื่อ

การปรับปรุงและทําใหมัน่ใจวาสถานทีท่ํางานมีสุขอนามยั ความปลอดภัย และมีการ

ปองกนัภัย ตัววัดและเปาประสงคในการปรับปรุงของแตละปจจัยดังกลาวมีอะไรบาง 
  

                  ในสภาพแวดลอมการทาํงานที่แตกตางกันนั้น ปจจัยดงักลาวรวมทัง้ ตัววัดและ

เปาประสงคมคีวามแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญหรือไม อยางไร 

(2)   สถาบันสนับสนุนผูปฏิบัติงาน  โดยกาํหนดนโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน

อยางไร  ส่ิงดังกลาวไดมกีารออกแบบใหเหมาะสมตามความตองการของผูปฏิบัติงาน 

ที่หลากหลาย  และเหมาะสมกับความแตกตางของกลุมและประเภทของผูปฏิบัติงาน

อยางไร 

 

 

 
หมายเหต ุ1 :  “ขีดความสามารถ”  (ขอ 5.2 ก.) หมายถงึ ความสามารถของสถาบนัในการบรรลุผลสําเร็จ

ของกระบวนการทํางาน  โดยการใชความรู ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร 

ขีดความสามารถ อาจรวมถงึ ความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพนัธกับผูเรียน  

และผูมีสวนไดสวนเสยี การสรางนวัตกรรมและการปรับเปล่ียนสูเทคโนโลยีใหม การพัฒนา

หลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ  และกระบวนการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความตองการของสถาบนั ตลาด และ

ขอบังคับตามกฎหมาย  
 

“อัตรากําลงั”  (ขอ 5.2 ก.) หมายถงึ ความสามารถของสถาบนัที่จะทาํใหมัน่ใจวา มีจํานวน

ผูปฏิบัติงานทีพ่อเพยีงในการปฏิบัติงานใหลุลวง และประสบความสาํเร็จในการจัดหลักสูตร  

บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ ใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี 

รวมทัง้ความสามารถในการตอบสนองตามความตองการที่แตกตาง 
 

หมายเหต ุ2 : ขีดความสามารถและอัตรากําลังควรคํานงึถึงความจําเปนทัง้ในปจจบัุนและในอนาคต ตาม

วัตถุประสงคเชิงกลยทุธและแผนปฏิบัติการที่รายงานไวในหมวด 2 

   หมายเหตุ : 
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หมายเหต ุ3 : การเตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงความตองการดานขีด

ความสามารถและอัตรากําลงั  [ขอ 5.2 ก.(4)]  อาจรวมถงึการสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะ

สาขาและความเขาใจในพัฒนาการดานการรับรู อารมณ  สังคม และจริยธรรมของผูเรียน  

อาจมุงเนนการฝกอบรมและประสบการณในเรื่องกลยุทธในการสอน  ทักษะในการกระตุนให

เกิดการเรียนรู  และการประเมินผล  ตลอดจนถึงการใชทฤษฎีการวิจยัการเรียนรู การรายงาน

ผลและขอมูลความกาวหนาของผูเรียน   การเตรียมความพรอมดังกลาวอาจรวมถงึการ

ส่ือสารอยางสม่ําเสมอ การพิจารณาถึงการจางงาน และโอกาสในการไดงานทาํของ

ผูปฏิบัติงาน การใหคําปรึกษาดานอาชพี และการชวยจัดหาแหลงจางงานอืน่ ตลอดจนการ

บริการดานอืน่ๆ 
 
ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  85 
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                   ในหมวดการจดัการกระบวนการนี้ เปนการอธิบายวาสถาบนัมีวธิีการออกแบบระบบงาน

อยางไร   รวมทั้งมวีิธกีารอยางไรในการออกแบบ  จัดการ  และปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ เพือ่นํา

ระบบงานดังกลาวไปสรางคุณคาใหผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี ทาํใหสถาบนัประสบความสําเร็จและ

ยั่งยืน  รวมทัง้อธิบายถงึการเตรียมความพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉนิ 
 

6.1   การออกแบบระบบงาน  : องคการมีวิธกีารออกแบบระบบงานอยางไร (35 คะแนน)   
 

ใหอธิบายวิธกีารในการกําหนดสมรรถนะหลักขององคการ การออกแบบระบบงาน และ

กระบวนการที่สําคัญเพื่อสรางคุณคาใหผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย  ทําใหเกิดผลสูงสุดตอการเรียนรู

และความสาํเร็จของผูเรียน  ทาํใหสถาบนัประสบความสําเร็จและยั่งยืน  รวมทั้งเตรียมความพรอมสําหรับ

ภาวะฉุกเฉนิทีอ่าจเกิดขึ้น 

 

ใหสถาบนัตอบคําถามดงัตอไปนี้ 
ก.  การออกแบบระบบงาน  

(1)   สถาบันมวีิธีการอยางไรในการออกแบบ  และสรางนวัตกรรมในระบบงานโดยรวม  

รวมทัง้กําหนดวากระบวนการใดในระบบงานโดยรวม  เปนกระบวนการภายใน

สถาบนั (กระบวนการทํางานหลกัของสถาบนั) และกระบวนการใดจะใชทรัพยากร

จากแหลงภายนอก   

(2)    ระบบงานและกระบวนการทํางานหลักของสถาบันมีความสมัพันธและใชประโยชน

จากสมรรถนะหลักของสถาบันอยางไร  

 
ข.  กระบวนการทาํงานหลัก 

(1)   กระบวนการทํางานหลักของสถาบันมีอะไรบาง  กระบวนการดังกลาวมีผลอยางไรตอ 

• การสรางคุณคาใหผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  

• การเรียนรูและความสาํเร็จของผูเรียน 

• ผลตอบแทนดานการเงนิ 

• ความสาํเร็จและความยัง่ยนืของสถาบนั 

(2)  สถาบนัมวีิธีการอยางไร ในการจัดทาํขอกําหนดของกระบวนการทํางานหลกั โดยใช

ขอมูลจากผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการและ 

หมวด 6.  การจัดการกระบวนการ   (Process Management)  (85 คะแนน) 
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ไมเปนทางการ  (*)  ขอกําหนดที่สาํคัญของกระบวนการดังกลาวคืออะไร สถาบนัมี

การคาดการณและเตรียมการอยางไร สําหรับผูเรียนแตละคน ซึง่มีความแตกตางในดาน

ขีดความสามารถ  อัตราและวิธีการเรียนรู  ในการออกแบบกระบวนการทาํงานหลัก

ดังกลาวไดนําสารสนเทศของประเภทผูเรียนและของผูเรียนแตละคน  มาใชอยางไร

เพื่อใหผูเรียนทุกคนมุงมัน่ตอการเรยีนแบบใฝรู 

 
ค.   ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน  

              สถาบันมีวธิีการอยางไร เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานและสถานที่ทาํงานมกีารเตรียมพรอมตอ

ภัยพิบัติหรือภาวะฉกุเฉิน  ระบบการเตรียมพรอมดังกลาวไดคํานงึถงึการปองกนั การจัดการ 

ความตอเนื่องของการดําเนนิการ และการฟนฟูสภาพอยางไร 
 
 

 
หมายเหต ุ1 :  “ระบบงาน” หมายถงึ วิธีการที่ทาํใหงานของสถาบนัประสบความสาํเร็จ  มีความเกีย่วของกับ

ผูปฏิบัติงาน ผูสงมอบ  คูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการของสถาบัน  คูสัญญา  

และองคประกอบอื่นที่มีความจําเปนตอการพัฒนาและจดัหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการ

เรียนรูและบริการทางการศกึษาอืน่ๆ  ระบบงานของสถาบนัทาํใหเกดิการประสานงานระหวาง

กระบวนการทัง้ภายใน  ภายนอก และทรัพยากรที่จําเปนในการทําใหสถาบนัไดรับ

ความสาํเร็จในตลาด 
 
หมายเหต ุ2 :  “กระบวนการทํางานหลกัของสถาบัน”  [ขอ 6.1 ข.(1)]  หมายถึง กระบวนการสรางคุณ

คาที่สําคัญที่สุดภายในองคการ  ซึง่อาจหมายถงึกระบวนการออกแบบและจัดการศึกษาตาม

หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ  การสนบัสนุนผูเรียนและผูมี

สวนไดสวนเสยี  และกระบวนการสนับสนนุ  กระบวนการทํางานหลักของสถาบนัคือ

กระบวนการทีเ่กี่ยวของกับผูปฏิบัติงานสวนใหญของสถาบัน  และสรางคุณคาตอผูเรียนและผู

มีสวนไดสวนเสีย  
 
หมายเหต ุ3 :  ภัยพิบัติและภาวะฉกุเฉิน (ขอ 6.1 ค.)  อาจเกิดจากสภาพอากาศ สาธารณูปโภค การปองกัน

ภัย หรือภาวะฉุกเฉินทั้งในระดับทองถิ่นหรือในระดับชาติ รวมถงึโรคระบาดที่อาจเกดิขึ้น  การ

เตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉนิที่เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรายงานในหัวขอ 4.2 

 

ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  85 – 88 

   หมายเหตุ : 
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6.2 กระบวนการทํางาน : องคการมีวธิีการอยางไรในการออกแบบ จัดการ  และปรับปรุง  
กระบวนการทํางานหลกัขององคการ  (50 คะแนน)       

 
อธิบายวาสถาบันมีวธิีการอยางไรในการออกแบบ นาํไปปฏิบัติ จัดการและปรับปรุง

กระบวนการทํางานหลกั เพื่อสรางคุณคาแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี รวมทัง้ทาํใหสถาบนัประสบ

ความสาํเร็จและยั่งยืน   

  
ก.  การออกแบบกระบวนการทาํงาน 

 (1)   สถาบนัออกแบบและสรางนวัตกรรมในกระบวนการทาํงานเพือ่ใหตอบสนองขอกําหนด

หลักอยางไร  สถาบนัมีวธิีการอยางไรในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ ความรูขององคการ และ

ความจาํเปนทีต่องคลองตัว  มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการตางๆ 
 

สถาบนันาํเรื่องรอบเวลา การเพิ่มผลผลติ การควบคุมตนทนุ ประสิทธิผลอ่ืนๆ  และปจจัย 

ที่เกีย่วกบัประสิทธิภาพ มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการตางๆ อยางไร 

 
ข.  การจัดการกระบวนการทํางาน  
(1)   สถาบันนาํกระบวนการทํางานไปปฏิบัติและจัดการอยางไร  เพือ่ใหมั่นใจวาเปนไปตาม

ขอกําหนดที่ใชในการออกแบบ  และมัน่ใจไดอยางไรวาการปฏิบัติงานประจําวันของ

กระบวนการเหลานี้ เปนไปตามขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสถาบนัมีวธิกีาร

อยางไรในการนําขอมูลจากผูปฏิบัติงาน  ผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสยี  ผูสงมอบ คูความ

รวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการ มาใชในการจัดการกระบวนการดังกลาว  (*) 

ตัววัดหรือตัวบงชี้ผลการดาํเนินการทีส่าํคัญและตัววดัภายในกระบวนการ ที่นาํมาใชใน

การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทาํงานของสถาบันคืออะไร 

(2)   สถาบันมวีิธีการอยางไรในการปองกนัความแตกตางในการนํากระบวนการทํางานไปปฏิบัติ ที่

อาจนําไปสูความแปรปรวนของการเรียนรูหรือความสําเร็จของผูเรียน  (*)  สถาบันมวีิธกีาร

อยางไรในการลดตนทุนโดยรวมในการตรวจ  การทดสอบ  และการตรวจสอบกระบวนการหรือผล

การดําเนินการ  (*)  สถาบันมีวิธีอยางไร ในการปองกันไมใหเกิดความบกพรองหรือการทํางานซ้ํา 
 

ค. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
สถาบนัมีวธิีการอยางไร ในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพื่อ 

• ใหผูเรียนประสบความสาํเร็จสูงสุด  

• ปรับปรุงหลักสูตร  บรกิารที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศกึษาอื่นๆ 

• ทําใหกระบวนการเหลานีท้ันตอความจาํเปนและทิศทางการจัดการศึกษาอยูเสมอ   
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สถาบนัสรางแผนการประเมนิผลอยางไรโดยนําการประเมินความกาวหนา  และการ

ประเมินผลรวมมาใชอยางมีประสทิธิผล   สถาบันมีวธิีการอยางไร ที่จะนําผลการ

ทบทวนการดําเนินการของสถาบนัตามทีร่ะบุไวในขอ 4.1  ไปใชประเมินและปรับปรุง

ระบบงานอยางเปนระบบ  สถาบนัมีการแลกเปลี่ยนการปรับปรุงกระบวนการทํางานและ

บทเรียนที่ไดกบัหนวยงานและกระบวนการอ่ืนภายในสถาบนัอยางไร  เพื่อผลักดนัใหเกิด

การเรยีนรูและสรางนวัตกรรมระดับสถาบนั 

 

 

 
หมายเหต ุ1 :  ตัววัดภายในกระบวนการ [ขอ 6.2 ข.(1)]  หมายถึง  ขอมูลที่สถาบันรวบรวมและวเิคราะหที่

จุดสําคัญในกระบวนการทาํงานเพื่อดูวามกีารปฏิบัติตามกระบวนการเหลานั้นไดดีหรือไม   

สถาบนัการศกึษาควรทราบวาตัววัดภายในกระบวนการมีพื้นฐานที่แตกตางจากการประเมิน

ความกาวหนา  การประเมนิความกาวหนาจะใหขอมูลผลลัพธของผูเรียนทีท่ําใหสามารถ

คาดการณผลสัมฤทธิ์เมื่อจบการศึกษาได แตไมสามารถใหขอมูลทีเ่พยีงพอตอการตัดสินใจ

เพื่อปรับปรุงกระบวนการในระดับปฏิบัติการ การตัดสินใจดังกลาวตองมีความเขาใจถึงปจจยั

นําเขาทีว่ิกฤต ิเชน เวลา อุปกรณเครื่องมือหรือพฤติกรรม และผลลัพธเชน คุณภาพ ปริมาณ 

หรือประสิทธิผล ซึ่งจาํเปนตอการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 
หมายเหต ุ2 :  ในการปรับปรุงผลลัพธของกระบวนการ (ขอ 6.2 ข.)  และลดความแปรปรวน สถาบนัอาจนํา

แนวทางเหลานี้ไปใช เชน วธิี Plan-Do-Study-Act  หรือเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการ

อ่ืนๆ (เชน มาตรฐาน ISO 9000:2000, Six Sigma, หรือ Lean Enterprise System เปนตน) 

วิธีการเหลานีอ้าจเปนสวนหนึ่งของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบันตามที่ระบุ

ไวใน  ขอ 2 ค. ในโครงรางองคการ 
 
หมายเหต ุ3:  นอกเหนือจากกระบวนการทีเ่กี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน กระบวนการทาํงานทีท่าํให

ผูเรียนประสบความสาํเร็จสูงสุด  อาจจะรวมถงึกระบวนการที่มุงเปาเพื่อใหเกิดการเปลี่ยน

ผานที่มีประสิทธิภาพในระหวางระดับการศึกษา  (เชน จากระดับมัธยมเขาสูระดับอุดมศึกษา)  

ซึ่งอาจรวมกลไกตางๆ  เชน การสรางทีมงานหลายระดับ การเชื่อมโยงและสรางขอตกลง

เกี่ยวกับการยายสถาบันศกึษา และการรบันักศึกษาใหม โดยกระบวนการเหลานี้ควรจะตั้งเปา

เพื่อใหเกิดความกาวหนาของผูเรียนในหลักสูตร   

หมายเหต ุ4:  ผลลัพธดานการปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน ควรรายงานในหวัขอ 7.1 สวนผลการ

ดําเนนิการของกระบวนการทํางานอื่นๆ ทีเ่หลือทัง้หมด ควรรายงานในหวัขอ 7.5   

   หมายเหตุ : 

ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  88 -  90 
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                  ในหมวดผลลพัธ เปนการอธิบายวาองคการมีผลการดาํเนินการและการปรับปรุงในดานที่

สําคัญทุกดานอยางไร เชน ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน ดานการมุงเนนลูกคา ดานงบประมาณ 

การเงนิและตลาด ดานการมุงเนนผูปฏบัิติงาน  ดานประสิทธิผลของกระบวนการ และดานการนาํสถาบนั   

ระดับผลการดําเนินการควรมีการเปรียบเทียบกับคูแขงและสถาบนัการศกึษาอ่ืนที่จัดการศึกษาและ

ใหบริการในลกัษณะเดียวกนั 

 
7.1   ผลลพัธดานการเรียนรูของผูเรียน : ผลลัพธดานการเรยีนรูของผูเรียนขององคการ

เปนอยางไร (100 คะแนน) 
   
         เปนการสรุปผลลัพธทีสํ่าคัญดานการเรียนรูของผูเรียน โดยแสดงผลลพัธจําแนกตามกลุม

ผูเรียนและสวนตลาด  (*)  รวมทัง้นําเสนอขอมูลเชิงเปรยีบเทยีบกับผลลัพธของคูแขง สถาบันการศึกษาอื่น 

และกลุมผูเรียนที่เทียบเคียงกันได 

 

จากขอมูลที่ไดจากตัววัดหรือตัวบงชี้ทีส่าํคัญที่เกีย่วของ   ใหแสดงขอมูลและสารสนเทศ

เพื่อตอบคําถามตอไปนี้ 
 
ก.  ผลลัพธดานการเรยีนรูของผูเรียน 

                         ระดับปจจบัุนและแนวโนมของตัววัดหรือตัวบงชีท้ี่สําคัญของการเรยีนรูและการปรับปรุง

การเรยีนรูของผูเรียนเปนอยางไร  ผลลัพธดังกลาวเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดาํเนนิการของ

คูแขง สถาบนัการศึกษาที่เทยีบเคียงกันได กลุมผูเรียน และสวนตลาดอื่นๆ  (*) 

 
 
 

 

หมายเหต ุ1 :  ผลลัพธที่รายงานในหวัขอนี้ ควรรวมถึงผลลัพธที่ไดจากการประเมนิเบื้องตนของการเรียนรูของ 

ผูเรียน  รวมถงึผลการทดสอบที่สัมพนัธกับขอกําหนดหรอืขอบังคับในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และ

ประเทศ นอกจากนั้น ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน ควรจะตองมีความสมัพนัธกับ

องคประกอบที่สําคัญของการเรียนรู  ตามที่ไดระบุไวเปนความตองการหรือความคาดหวงัของ

ผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยีในโครงรางองคการ  ขอ 1 ข.(2)  ซึ่งไดจากสารสนเทศทีร่วบรวมไว

ในหวัขอ 3.1 และ 3.2 ตัววดัหรือตัวบงชีค้วรเนนปจจัยซึ่งสงผลตอความนยิมของผูเรียนและผูมี

   หมายเหตุ : 

หมวด 7.  ผลลัพธ  (Results) (90 คะแนน)    
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สวนไดสวนเสยี ดังที่รวบรวมไวในโครงรางองคการ ขอ 1 หมายเหตุ 9 และหวัขอ 3.1                    

หมายเหต ุ2 
 
หมายเหต ุ2 :  สําหรับสถาบนัการศึกษาหลายแหง ตัววดัดานการเรียนรูของผูเรียนไดถูกกําหนดโดย

กฎระเบียบขอบังคับหรือนโยบายในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือทองถิน่ หรือ ขอกําหนดใหมี

การรายงานตอผูใหเงนิทนุหรืองบประมาณในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือจากภายนอก  ตัววดั

เหลานี้จงึควรมีการระบุและรายงานในการตอบหัวขอนี้  
 
หมายเหต ุ3 :  การแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงดานการเรยีนรูของผูเรียนควรเปรียบเทียบกับ

สถาบนัการศกึษาอืน่ที่เทียบเคียงกนัไดในดานผูเรียนทีรั่บเขาศึกษาหรือประชากรของผูเรียน 

(เชน ตัวบงชี้ของผูเรียนที่มีคุณลักษณะทีเ่หมือนกัน เปนตน) วิธกีารแสดงการปรับปรุงผลลัพธ

ดานของการเรยีนรูของผูเรียน อาจใชวธิกีารศึกษาในระยะยาวและการศึกษาแบบสงัเกต

ติดตามไปขางหนา หรือวิธกีารเพิ่มคุณคาอื่นๆ ผลลัพธควรครอบคลุมชวงเวลา 3 ป ข้ึนไป   

 

ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  91 – 93 

 
7.2   ผลลพัธดานการมุงเนนลูกคา  :  ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวน

เสียอยางไร  (70 คะแนน)  
 

ใหสรุปผลลัพธที่สาํคัญของการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยีของสถาบนั รวมทัง้

ความพึงพอใจ ความไมพงึพอใจ  ความผกูพนั  โดยจําแนกผลลพัธตามหลักสูตร บริการทีส่งเสริมการ

เรียนรู และบริการทางการศกึษาอื่นๆ  และตามประเภทผูเรียน กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และสวนตลาด 

(*)  รวมทั้งแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทยีบที่เหมาะสม 

 

จากขอมูลที่ไดจากตัววัดหรือตัวบงชี้ทีส่าํคัญที่เกีย่วของ ใหแสดงขอมูลและสารสนเทศ

เพื่อตอบคําถามตอไปนี้ 
 
 

ก.  ผลลพัธดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(1)   ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมดานความพงึพอใจและความไมพึงพอใจของผูเรียนและผูมี

สวนไดสวนเสียเปนอยางไร ใหเปรียบเทยีบผลลัพธของสถาบนักับระดับความพึงพอใจ

ของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสยีของคูแขงและองคการที่จัดหลักสตูร บริการที่

สงเสริมการเรียนรู และบริการทางการศึกษาอื่นๆ  ที่คลายคลึงกนั   
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(2) ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมดานการสรางความสัมพนัธและความผกูพันของผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสีย เปนอยางไร ใหเปรียบเทียบผลลัพธในแตละชวงเวลาที่ผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสยีมาเขาเรียนในหลกัสูตรและใชบริการ  (*)  

 

 

 
หมายเหต ุ1 :  ผลลัพธดานความพึงพอใจ   ความไมพึงพอใจ  การสรางความสัมพันธและความผูกพันของ

ผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยีที่รายงานไวในหวัขอนี ้ ควรสัมพันธกับประเภทผูเรียน กลุมผูมี

สวนไดสวนเสยี และสวนแบงตลาดที่ระบุไวในโครงรางองคการ [ขอ 1 ข.(2)]  และในหัวขอ 3  

และควรสัมพนัธกับวิธีการรับฟงเสยีงลกูคาและการประเมินความผูกพัน  รวมทัง้ขอมูลดังที่ได

อธิบายไวในหวัขอ 3.2 ขอมูลผลลัพธอาจรวมถึงขอมูลปอนกลับจากผูเรียนและผูมสีวนได

สวนเสยี รวมทั้งผลการประเมินการศึกษาและการดําเนนิการในภาพรวม  
 
หมายเหต ุ2 :  ตัววัดและตัวบงชี้ดานความพึงพอใจทีม่ตีอ หลักสูตรและบริการการศึกษาเมื่อเปรียบเทยีบกับ

ความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอคูแขงและสถาบนัอื่นๆ ที่สามารถเทียบ

กันได  [ขอ 7.2 ก.(1)]  อาจรวมถึงจาํนวนผูเรียนที่ไดรับเพิ่มมาจาก หรือเสียไปใหกับ

สถาบนัการศกึษาอืน่ หรือการศึกษาทางเลือกอื่นๆ เชน หลักสูตรที่จัดโดยภาคธุรกิจ  สหกิจ

ศึกษา  ผลลัพธยังอาจรวมถงึขอมูลและสารสนเทศจากองคการอิสระ และจากผูมีสวนไดสวน

เสียที่สําคัญ เชน ผลการสํารวจ รางวัลจากการแขงขัน การเปนที่ยอมรับ และผลการจัดอันดับ 

ขอมูลและสารสนเทศดงักลาวควรสะทอนความพึงพอใจ (และความไมพึงพอใจ) ในเชิง

เปรียบเทยีบ สารสนเทศเชิงเปรียบเทยีบเกี่ยวกับผลการเรียนของผูเรียน ควรรายงานไวใน

หัวขอ 7.1  

 

ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  93 
 
7.3  ผลลพัธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด :  ผลลัพธการดําเนินการดาน

งบประมาณ การเงนิ และตลาดของ องคการเปนอยางไร (70 คะแนน) 
 

ใหสรุปผลลัพธการดําเนินการดานงบประมาณ การเงนิ และตลาดทีสํ่าคัญของสถาบัน 

โดยจําแนกตามประเภทของผูเรียน กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย หรือสวนตลาด (*) รวมทัง้แสดงขอมูล

เปรียบเทยีบทีเ่หมาะสม 
 

   หมายเหตุ : 
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 จากขอมูลที่ไดจากตัววัดหรือตัวบงชี้ทีส่าํคัญที่เกีย่วของ  ใหแสดงระดับปจจุบันและ

แนวโนมของขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถามตอไปนี ้

 
ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงนิ และตลาด 

(1)    ผลการดาํเนินการดานงบประมาณและการเงินของสถาบนัเปนอยางไร  ทัง้นี้ใหรวมถงึ
ตัววัดดานการควบคุมตนทนุ  หรือความเขมแข็งดานการเงิน  (*)  

(2)    ผลการดาํเนินการดานการตลาดของสถาบนัเปนอยางไร ทัง้นี้ใหรวมถงึตําแหนง หรือ 

สวนแบง ทางการตลาด การขยายตลาดและสวนแบงตลาด และการเจาะตลาดใหม  (*)  

 

 

 

หมายเหต ุ1 : คําตอบสําหรบัหัวขอ 7.3 ก.(1) อาจรวมถงึตัววัด อาทิเชน คาใชจายดานการเรียนการสอน

และ การบริหารงานโดยทั่วไปตอหัว หรือเปนรอยละของงบประมาณทัง้หมด รายรับ คาใชจาย 

เงินทนุสํารอง และกองทนุ ระดับคาเลาเรยีนและคาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายตอหนวยกิต 

จํานวนทนุการศึกษาตอป การลดหรือประหยัดคาใชจาย ผลการดําเนนิการเมื่อเทยีบกับ

งบประมาณ รายจายตอหลกัสูตรคิดเปนรอยละของงบประมาณ งบประมาณทีเ่พิม่ข้ึนหรือ

ลดลงในแตละป ทรัพยากรเพื่อการศึกษาซึ่งผันมาจากดานอื่นๆ จํานวนทุนการศึกษาทีเ่พิ่มข้ึน 

งบประมาณการวิจัยคิดเปนรอยละของงบประมาณทัง้หมด ตลอดจนงบประมาณสําหรับ

บริการสังคม การวัดตองสัมพันธกับตัวชีว้ดัดานงบประมาณและการเงิน ในหัวขอ 4.1 ก.(1) 

และแนวทางการบริหารการเงินตามที่อธิบายไวในหมวด 2.2 
 
หมายเหต ุ2: การเจาะตลาดใหมทีก่ลาวถึงในหัวขอ [7.3 ก.(2)] อาจหมายรวมถึงการใหบริการผาน

เครือขายคอมพิวเตอร หรือการศึกษาทางไกล 

  

ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  94 
 
7.4  ผลลพัธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน : ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงานของ

องคการมีอะไรบาง (70 คะแนน) 
 

ใหสรุปผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงานที่สาํคัญ ในเรื่องความผูกพันของผูปฏิบัติงาน

กับสถาบนัและสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยแสดงผลลัพธแยกตามความหลากหลายของผูปฏิบัติงาน 

และแยกตามกลุมและประเภทของผูปฏิบัติงาน  (*)  รวมถึงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  (*) 
 

   หมายเหตุ : 
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จากขอมูลที่ไดจากตัววัดหรือตัวบงชี้ทีส่าํคัญที่เกีย่วของ  ใหแสดงขอมูลและสารสนเทศ

เพื่อตอบคําถามตอไปนี้ 

 
ก.  ผลลพัธดานผูปฏิบัติงาน  

(1)   ผลลัพธดานความผูกพนัของผูปฏิบัติงานกับสถาบนั  และความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงาน 

(2)   ผลลัพธดานการพัฒนาผูปฏิบัติงาน และกลุมผูนํา 

(3)   ผลลัพธดานอัตรากําลังและขีดความสามารถ  รวมถงึจํานวนของบคุลากร และทกัษะ

ที่เหมาะสม 

(4)   ผลลัพธดานบรรยากาศการทํางาน รวมถงึ  สุขอนามยั ความปลอดภยั  การรักษาความ

ปลอดภัยของสถานทีท่ํางาน รวมทัง้การใหบริการและสทิธิประโยชนของผูปฏิบัติงาน (*)   
 
 

 
หมายเหต ุ1 :  ผลลัพธที่รายงานในหวัขอนี้ ควรจะสัมพนัธกับกระบวนการที่อธิบายไวในหมวด 5  ผลลัพธ

ของสถาบนัควรจะตอบสนองตอกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญตามที่อธิบายไวในหมวด 6 

และตอแผนปฏิบัติการและแผนดานทรัพยากรบุคคลของสถาบนัตามที่อธิบายไวในหวัขอ 2.2  
 
หมายเหต ุ2 :  การตอบหัวขอ 7.4 ก.(1) ควรจะรวมถงึตวัวัดและตัวบงชี้ตามที่ไดระบไุวในหวัขอ 5.1 ค.(1) 
 
หมายเหต ุ3 : สําหรับสถาบนัที่ตองใชอาสาสมคัร ควรระบุผลลัพธของกลุมผูปฏิบัติงานที่เปนอาสาสมัคร

ดวย  (*)   

 

ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  94 – 95 

 
7.5   ผลลัพธดานประสทิธิผลของกระบวนการ (70 คะแนน): ผลลัพธดานประสิทธิผล

ของกระบวนการเปนอยางไร 
 

ใหสรุปผลลัพธการดําเนินการดานปฏิบัติการที่สาํคัญของสถาบนั ทีเ่พิ่มโอกาสการ

เรียนรูของผูเรียน  และเพิม่ประสิทธิผลของสถาบนั  รวมทั้งความพรอมของสถาบนัตอภาวะฉกุเฉิน โดย

จําแนกผลลพัธตามประเภทของหลักสูตรและบริการสงเสริมการเรียนรู  ประเภทผูเรียน และสวนตลาด และ

ตามประเภทของกระบวนการและสถานที่  (*)  รวมทัง้นําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
 

   หมายเหตุ : 
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จากขอมูลที่ไดจากตัววัดหรือตัวบงชี้ทีส่าํคัญที่เกีย่วของ  ใหแสดงระดับปจจุบันและ

แนวโนมของขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถามตอไปนี ้

 
ก.   ผลลพัธดานประสทิธิผลของกระบวนการ 

(1)   ผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการของระบบงาน  รวมทัง้การเตรียมระบบงาน

และสถานทีท่าํงานใหพรอมเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉกุเฉิน 

(2)   ผลการดําเนินการดานกระบวนการทํางานทีส่าํคัญ  รวมถึงผลิตภาพ  รอบเวลา 

และผลของตัววัดอ่ืนที่เหมาะสมดานประสิทธิผลของกระบวนการ  ประสิทธิภาพ  

และนวัตกรรม 

 

 

 
หมายเหต ุ1 :  ผลลัพธที่รายงานในหวัขอ 7.5  ควรตอบสนองขอกาํหนดที่สําคัญในการดําเนนิการตามที่ระบุ

ไวในโครงรางองคการ และหัวขอ 6.1 และ 6.2 รวมถงึผลลัพธงานวิจยัและการจัดกจิกรรม

ขยายผลซึง่สอดคลองกับพนัธกิจ  (*)  และผลลัพธอ่ืนๆ  ที่ไมไดรายงานในหัวขอ 7.1 - 7.4 
 
หมายเหต ุ2 : ผลลัพธที่รายงานในหวัขอ 7.5 ควรแสดงสารสนเทศที่สําคัญที่ใชสําหรบัการวิเคราะหและ

ทบทวนผลการดําเนินการของสถาบนั (หวัขอ 4.1) การนําความรูของสถาบนัมาใช  (หัวขอ 

4.2)  และใชเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพือ่ปรับปรุงผลลพัธดานการเรยีนรูของผูเรียน (หัวขอ 

7.1)  ดานการมุงเนนลกูคา (หัวขอ 7.2)  และงบประมาณ  การเงนิและตลาด (หัวขอ 7.3) 
 
หมายเหต ุ3:    ตัววัดและตัวบงชี้ที่เหมาะสมของผลการดาํเนนิการของระบบงาน [ขอ 7.5 ก.(1)]  อาจรวมถงึ 

• ผลการดําเนินการของผูสงมอบและคูความรวมมอื ที่เปนทางการ   

• ผลลัพธและอตัราการสรางนวัตกรรมของหลักสูตร บริการสงเสริมการเรียนรู    และบริการ 
 ทางการศึกษา     

• ผลของการลดความซับซอนของภาระงานภายใน และการจําแนกภาระงาน   

• การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของการบังคับบัญชา   

• ความรวดเร็วในการตอบสนองตอภาวะฉกุเฉินระหวางการฝกซอม 

• ผลของการโยกยายสถานทีท่ํางานหรือการฝกซอมเพื่อเตรียมความพรอมอ่ืนๆ 

 

ดูคําอธิบายเพิม่เติมของหวัขอนี้ ในหนา  95 – 96 

 

   หมายเหตุ : 
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7.6   ผลลพัธดานภาวะผูนาํ : ผลลัพธดานภาวะผูนาํมีอะไรบาง (70  คะแนน)   
 

ใหสรุปผลลัพธที่สาํคัญดานธรรมาภิบาล  และภาวะผูนําของผูนําระดับสูง รวมทั้ง 

หลักฐาน   การบรรลุตามแผนกลยทุธ  ความรับผิดชอบดานการเงนิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติ

ปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  ความรับผิดชอบตอสังคม  และการสนับสนุนชมุชนที่สําคัญ ใหแสดงผลลัพธโดย

จําแนกตามหนวยงาน  (*)  ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมดวย 

 

จากขอมูลที่ไดจากตัววัดหรือตัวบงชีท้ี่สําคัญที่เกีย่วของ  ใหแสดงขอมูลและสารสนเทศ

เพื่อตอบคําถามตอไปนี้ 

 
ก.  ผลลพัธดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบตอสังคม 

(1)   ผลลัพธของความสําเรจ็ตามกลยทุธและแผนปฏบัิติการของสถาบนั 

(2) ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมของผลลัพธดานธรรมาภิบาล  และความรับผิดชอบดาน  

การเงนิทั้งภายในและภายนอก  (*)  

(3)   ผลลัพธดานการปฏบัิติตามระเบียบขอบังคับ ความปลอดภัย การรับรองมาตรฐาน  และ

กฎหมาย   

(4)   ผลลัพธดานการประพฤตปิฏิบัติอยางมีจริยธรรม  ความเชื่อมัน่ของผูมีสวนไดสวน

เสียที่มีตอผูนาํระดับสูงและธรรมาภิบาลของสถาบัน  และผลลพัธดานพฤติกรรมที่
ขัดตอจริยธรรม 

(5)   การบรรลุผลลัพธดานความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชมุชนที่สําคัญของ 
สถาบนั 

 

 

 
หมายเหต ุ1 : ตัววัดหรือตัวบงชี้แสดงถงึความสาํเร็จตามแผนกลยทุธ และแผนปฏิบัติการ [ขอ 7.6 ก.(1)] 

ควรตอบสนองวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและเปาประสงคที่กําหนดไวใน 2.1 ข.(1) และตัววัดผล

การดําเนินการและผลที่คาดการณไวของแผนปฏิบัติการที่ระบุไวใน  2.2 ก.(6) และ 2.2 ข. 

ตามลําดับ 
 
หมายเหต ุ2 : การตอบคําถามในหวัขอ 7.6 ก.(2) อาจรวมถึงประเดน็ตางๆ ในรายงานทางการเงินและความ

เสี่ยง คําแนะนําที่สําคัญๆ ของผูตรวจสอบภายในและภายนอก และการดําเนินการของ

ผูบริหารในเรื่องดังกลาว  
 

   หมายเหตุ : 
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หมายเหต ุ3 : ผลลัพธดานการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ความปลอดภัย การรับรองมาตรฐาน และ

กฎหมาย [7.6 ก.(3)] ควรเปนผลลัพธตามขอกําหนดที่ระบุไวใน 1.2 ข. ผลลัพธดานอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน  (ตัวอยาง เชน การรายงาน การเกิดอุบัติเหตุในงาน) 

ควรรายงานไวในหวัขอ 7.4 ก.(4) 
 
หมายเหต ุ4 : สําหรับตัวอยางตัววัดของประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  และความเชื่อมั่นของผูมสีวนได

สวนเสยี [ขอ 7.6 ก.(2)]  ใหดูหัวขอ 1.2 หมายเหตุ 4 
 
หมายเหต ุ5 :  ผลลัพธดานการรับผิดชอบตอสังคมของสถาบนั [ขอ 7.6 ก.(5)]  ควรครอบคลุมถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม  ตามทีร่ะบุไวใน 1.2 ข.(1)  และ 1.2 ค.(1)  รวมถงึการสนับสนนุชุมชนที่

สําคัญของสถาบัน  ตามที่ระบุไวใน 1.2 ค.(2)  ตัววัดการสนับสนนุใหเกิดความผาสกุของ

สังคม  อาจรวมถึง การประหยัดพลงังาน การใชพลงังานหมนุเวียน   การหมนุเวียนน้ํากลบัมา

ใชใหม และทางเลือกอืน่สาํหรับการอนุรักษทรัพยากร  (เชน เพิ่มการประชุมทางไกลแบบภาพ

และเสียง)  และการปฏิบัติตอผูใชแรงงานที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก 

 

คําอธิบายเพิ่มเติมของหวัขอนี้ ในหนา  96 - 97 
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  (ตามความสมัครใจ) 

 

(ไมตองใสไวในรายงานการประเมินตนเอง)   
 
แมการตรวจประเมินจากผูตรวจภายนอกจะเปนประโยชน  แตสถาบนัจะรูจักตัวเองดีกวาผูอ่ืน  

สถาบนัสามารถใชเกณฑนี้  เพื่อระบุจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาในการปรับปรุง (OFIs  )สถาบนัได  

โดยการตอบคาํถามตามเกณฑทัง้ 7 ขอ  สถาบนัสามารถวิเคราะหคําตอบและเรงการพัฒนาตนเองโดยอาศยั

แบบประเมินตนเองขางลางนี ้

 

การนาํแบบประเมินตนเองไปใชงาน  ใหเร่ิมโดยการระบจุุดแข็งและโอกาสในการพฒันา 1 หรือ 2 

ขอ  ในแตละหมวด  สําหรับประเด็นที่สําคญัใหระบุเปาหมายและแผนปฏิบัติการ 

 

ประเด็นที่สาํคัญ 

หมวด 

ความสาํคัญ 

มาก / กลาง 

/นอย 

เปาทีท่าทายหรือเปา

เพื่อปรับปรุง 
แผนปฏิบัติการ 

กําหนดเวลา

แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

หมวด 1 -----การนาํองคการ 

จุดแข็ง      

1.      

2.      

โอกาสใน

การพัฒนา 

     

1.      

2      

หมวด 2 -----การวางแผนเชิงกลยุทธ 

จุดแข็ง      

1.      

2.      

โอกาสใน

การพัฒนา 

     

1.      

2.      

แบบประเมินตนเอง 
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แนวทางตอไปนี้จะชวยใหสถาบัน สามารถตอบขอกําหนดทั้ง 18 ขอในเกณฑไดอยางมี

ประสิทธิผลทีสุ่ด ในการตอบควรเขียนใหส้ันและกระชบั โดยตอบคําถามทั้งหมดความยาวไมเกนิ 100 

หนากระดาษ A 4  

แนวทางการตอบเกณฑ แบงเปน 3 สวนดงันี ้

(1)   แนวทางทั่วไปเกีย่วกับเกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การดําเนินการที่เปนเลิศ รวมทัง้รูปแบบ

ของหัวขอ 

(2)   แนวทางการตอบหัวขอในหมวด 1-6 (กระบวนการ) 

(3)   แนวทางการตอบหัวขอในหมวด 7 (ผลลัพธ) 
 

เพื่อใหการตอบหัวขอในเกณฑมีประสิทธิผลที่สุด  ตองอางองิถงึแนวทางการใหคะแนนที่ปรากฏ  

(ในหนา146  – 149)  ซึง่อธบิายวธิีการที่สถาบนัสามารถแสดงผลความสําเร็จทีเ่พิ่มข้ึนหรือดีข้ึนเมือ่เทียบกบั

ขอกําหนดในเกณฑ 

 
แนวทางทั่วไป 
 

1.  อานหนังสือเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาํเนินการที่เปนเลศิทั้งเลม 
เนื้อหาสวนใหญในหนังสือใหขอมูลเกี่ยวกบัเกณฑทั้งหมด รวมทัง้วธิีการประเมินคาํตอบดวย

ตนเองหรือโดยผูตรวจประเมิน ผูสนใจใชเกณฑดังกลาวในการพัฒนาคุณภาพควรทาํความเขาใจอยางถองแท

กับเนื้อหาในสวนตอไปนี ้

 เกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การดําเนินการที่เปนเลิศ (ในหนา  4 - 46) 

   ระบบการใหคะแนน (ในหนา  141 - 149) 

 อภิธานศัพท (ในหนา  114 - 140) 

 คําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดและขอ (ในหนา  64 - 97) 
 
2.  ทบทวนรปูแบบของหวัขอและทําความเขาใจวธิกีารตอบขอกําหนดของหัวขอตางๆ 

รูปแบบของหัวขอ (ดูรูปในหนา  58) แสดงใหเห็นถึงสวนตางๆของหัวขอ บทบาทของแตละ

หัวขอ และการจัดวางของแตละสวน  ส่ิงที่สําคัญยิ่งคือผูใชเกณฑตองทําความเขาใจเกี่ยวกับขอกาํหนดตางๆ ที่

อยูในประเด็นพิจารณา หมายเหตุของแตละหัวขอในขอกําหนดมีไวเพื่อชวยใหเขาใจประเด็นพิจารณาดีข้ึน 

รายละเอียดของแตละหัวขอและประเด็นพิจารณาไดอธิบายไวในคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดและหัวขอ 

(ในหนา  64 - 97) 

แนวทางการตอบเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
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แตละหัวขอแบงตามประเภทของสารสนเทศที่ตองการ เปน “กระบวนการ” (หมวด 1 - 6)  หรือ          

”ผลลัพธ”  (หมวด 7)  แนวทางการตอบคำถามหัวขอในหมวด 1 – 6  ในหนา  59 – 61  และแนวทางการตอบ

คําถามหวัขอในหมวด 7  ในหนา  61 - 63  

ขอกําหนดของหัวขอจะอยูในรูปแบบคําถาม บางขอในประเด็นพิจารณาจะมีหลายคําถาม 

ดังนั้นจึงควรตอบคําถามทั้งหมดของหัวขอนั้น  แตไมจําเปนตองตอบทีละคําถามแยกจากกัน อาจรวมการตอบ

คําถามในประเด็นพิจารณาเดียวกันเปนกลุมตามความเหมาะสมของแตละสถาบัน คําถามตางๆ จะชวยชี้แนะ

ใหเขาใจถึงสารสนเทศที่ตองตอบอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
3. การอางอิงแนวทางการใหคะแนน 

การประเมินคําตอบตามหัวขอกระบวนการและผลลัพธ  ใหอานทบทวนหัวขอตามเกณฑ

รวมกับแนวทางการใหคะแนน  (ในหนา  141 – 149)   นอกจากเสริมขอกําหนดในหัวขอกระบวนการ  (หมวด     

1 - 6)  แลว  แนวทางการใหคะแนนยังใหความสําคัญกับระดับการพัฒนาของแนวทางการดําเนินการ  ความ

ครอบคลุมของการนําไปปฏิบัติ  ขอบเขตของการเรียนรูและการบรูณาการกับองคประกอบอื่นๆ  ในระบบการ

จัดการผลการดําเนินการของสถาบัน   ในทํานองเดียวกันเพื่อเสริมขอกําหนดในหัวขอผลลัพธ  (หมวด 7) แนวทาง 

การใหคะแนนยังเนนความสําคัญตอแนวโนมของผลลัพธ  ระดับผลการดําเนินการในปจจุบัน  ขอมูล                   

เชิงเปรียบเทียบที่เกี่ยวของ  การบูรณาการกับองคประกอบสําคัญในระบบการจัดการผลการดําเนินการของ

สถาบัน  และความเขมแข็งของการกระบวนการปรับปรุง  ฉะนั้น สถาบันจึงจําเปนตองพิจารณาทั้งเกณฑและ

แนวทางการใหคะแนน  ในขณะเตรียมคําตอบของทุกหัวขอ 

 
4. ทําความเขาใจกับความหมายของคําสําคัญๆ ที่ใชในเกณฑ 

คําศัพทหลายคําที่ใชในเกณฑ อาจมีความหมายไมตรงกับคํานิยามทั่วไป หรือความหมายที่

ใชอยูในสถาบันของทาน ศัพทที่พิมพโดยพิมพเปนตัวหนาและเอน จะมีคําอธิบายขยายความไวใน “อภิธาน

ศัพท”  ในหนา  114 – 140  การทําความเขาใจกับคําสําคัญเหลานี้จะชวยใหทานสามารถประเมินตนเองและ

ส่ือเร่ืองกระบวนการและผลลัพธของสถาบันกับผูประเมินหรือผูอานรายงานการประเมินตนเองของทาน   

รวมทั้งวางแผนการปรับปรุงไดอยางถูกตองแมนยํา 

 
5.  เริ่มตนดวยการจัดทาํโครงรางองคการ 

โครงรางองคการเปนจุดเริ่มตนที่เหมาะสมที่สุด โครงรางองคการจะชวยใหทุกฝาย ไดแก 

สถาบันที่ใชเกณฑในการตรวจประเมินตนเอง ผูเตรียมรายงานการประเมินตนเอง และผูประเมิน ใหเขาใจในสิง่

ที่เกี่ยวของและสําคัญที่สุดตอ พันธกิจ และผลการดําเนินการของสถาบัน คําถามเกี่ยวกับโครงรางองคการอยู             

ในหนา  7 – 13  โครงรางองคการมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยูในหนา  64 - 67 
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1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง : ผูนําระดับสูงนําองคการอยางไร (70 คะแนน) กระบวนการ 
       ใหอธิบายการดําเนนิการที่ผูนาํระดับสูงใชในการชีน้ําและทําใหองคการยั่งยืน รวมทั้งอธิบายการดาํเนินการ
ที่ผูนําระดับสูงส่ือสารกับพนักงาน และกระตุนใหมีผลการดาํเนนิการที่ดี 
 

ใหองคการตอบคําถามตอไปนี ้

ก.   วิสัยทัศนและคานิยม 

(1)  ผูนําระดับสูงดําเนนิการอยางไรในการกําหนดวิสัยทัศนและคานิยม ผูนําระดับสูงดําเนินการอยางไรในการ
ถายทอดวิสัยทัศนและคานิยม โดยผานระบบการนําองคการไปยังบคุลากร ผูสงมอบและคูคาที่สําคัญ 
ลูกคา รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ (*) เพื่อนําไปปฏิบัต ิการปฏิบตัิตนของผูนาํระดับสูงสะทอนถึง
ความมุงมั่นตอคานิยมขององคการอยางไร 

(2) ผูนําระดับสูงดําเนินการดวยตนเองอยางไรในการสรางบรรยากาศเพือ่สงเสริมและบังคับใหมีพฤติกรรมที่
ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม และทําใหบรรลุผล 

(3)  ผูนําระดับสูงดาํเนนิการอยางไรในการสรางองคการใหเปนองคการที่มีความยั่งยืน ผูนําระดับสูง
ดําเนนิการอยางไรในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการปรับปรงุผลการดําเนินการ การบรรลุพันธกิจและ
วัตถุประสงคเชงิกลยุทธ นวัตกรรม การเปนผูนําทีพ่รอมแขงขันหรอืการเปนผูนาํที่เปนแบบอยางดานผล
การดําเนินการ และความคลองตัวขององคการ ผูนําระดับสูงดาํเนนิการอยางไรในการสรางบรรยากาศ
เพื่อใหเกดิการเรียนรูทัง้ในระดับองคการและบุคลากร ผูนําระดับสูงมีสวนรวมโดยตรงอยางไรในการ
วางแผนสืบทอดตําแหนง และการพัฒนาผูนาํในอนาคตขององคการ 

ข.   การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคการ 
(1)  ผูนําระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสื่อสาร และการสรางความผูกพันกับบุคลากรทุกคนทั่วทั้งองคการ 

ผูนําระดับสูงดําเนินการอยางไรในการกระตุนใหเกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเปนไปในลักษณะ
สองทิศทางทั่วทั้งองคการ ผูนําระดับสูงดําเนินการอยางไรในการสื่อสารการตดัสินใจที่สําคัญ ผูนํา
ระดับสูงมีบทบาทอยางจริงจังในเรื่องการใหรางวัลและการยกยองชมเชยบุคลากรอยางไร เพือ่เสริมสราง
ใหเกิดผลการดาํเนนิการที่ดี รวมทั้งการมุงเนนลูกคาและธุรกิจ 

(2)  ผูนําระดบัสูงดําเนนิการอยางไรในการทาํใหเกิดการมุงเนนการปฏิบัติการเพือ่บรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
ปรับปรงุผลการดาํเนนิการ และบรรลุวิสัยทัศน ผูนําระดบัสูงทบทวนตวัวัดอะไรเปนประจําเพือ่ทําใหทราบถงึ
ส่ิงที่ตองดําเนนิการ ในการคาดคะเนผลการดาํเนินการขององคการนัน้ ผูนําระดบัสูงคํานงึถงึการมุงเนนการ
สรางคุณคาและทาํใหเกดิความสมดุลของคุณคาระหวางลกูคาและผูมีสวนไดสวนเสียอืน่อยางไร 

 
หมายเหต ุ: 
หมายเหต ุ1 วิสัยทัศนขององคการ [1.1ก.(1)] ควรเปนตัวกาํหนดบริบทของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการที่ไดอธิบายไวในหัวขอ 2.1 และ 2.2 
หมายเหต ุ2 องคการที่มีความยัง่ยืน [1.1ก.(3)] เปนองคการที่สามารถตอบสนองตอความจําเปนทางธุรกิจใน

ปจจุบัน รวมทั้งมีความคลองตัวและการบริหารจัดการเชงิกลยุทธที่ทําใหองคการมีความพรอมตอ
สภาพแวดลอมทางธุรกจิและการตลาดในอนาคต ในที่นี้แนวคิดเรื่องนวัตกรรม รวมถึงนวัตกรรม
ทั้งดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมขององคการที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จในอนาคต 
องคการที่มีความยัง่ยืน ตองทาํใหมั่นใจวาสภาพแวดลอมมีความปลอดภัยและมีการรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นที่สําคัญ 

หมายเหต ุ3 การมุงเนนที่การปฏิบตักิาร [1.1ข.(2)] ตองคํานึงถงึบุคลากร ระบบงาน และสินทรัพยที่จับตองได 
(Hard assets) ขององคการ รวมถึงการปรับปรงุผลิตภาพที่ดาํเนินการอยู ซ่ึงอาจบรรลุไดโดยการ
ลดของเสียหรือลดรอบเวลา และอาจใชเทคนิค เชน Six Sigma, Lean และการปฏิบตัิการเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคเชงิกลยุทธขององคการ 

หมายเหต ุ4   ผลลพัธการดําเนินการขององคการควรรายงานในหัวขอ 7.1 - 7.6 
หมายเหตุ 5   สําหรับองคการที่ไมแสวงหาผลกําไรซึ่งพึง่อาสาสมัคร เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ การตอบขอ 

[1.1ข.(1)] ควรกลาวถึงความพยายามที่จะสื่อสารและสรางความผูกพนักับบุคลากรที่เปน
อาสาสมัคร 

 

ชื่อหัวขอของขอกําหนด
พื้นฐานทั้งหมด 

ชื่อหัวขอ หมายเลขหัวขอ คะแนนของหัวขอ ประเภทของขอมูลหรือสารสนเทศที่
องคการ 

้

ขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ 
แ ย ก เ ป น แ ต ล ะ เ รื่ อ ง ที่ ค ว ร
พิจารณา 

ประเด็นที่ควรพิจารณา 

หมายเหตุมีจุดประสงคเพื่อ 
1. อธิบายคําศัพท และ
ขอกําหนดที่สําคัญให
ชัดเจน 

2.ใหคําแนะนาํในการตอบ 
3. ระบุหรืออธิบายความ
เชื่อมโยงที่สําคัญ 

ขอกําหนดตางๆ ที่เปนคําถาม 
ในแตละประเด็นเพื่อพจิารณา 

รูปแบบของหัวขอ 
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แนวทางในการตอบคําถามในหัวขอกระบวนการ 
 

แมวาเกณฑจะมุงเนนในดานผลการดําเนนิการสาํคัญ ๆ ของสถาบัน แตผลลัพธเพยีงอยางเดยีว

ใหคุณคาทางดานการวนิิจฉัยองคการนอยมาก ตัวอยางเชน หากสถาบนัมีผลการดําเนินการบางเรือ่งที่ไมดี

หรือมีอัตราการปรับปรุงที่ชากวาของคูแขงหรือสถาบนัอืน่ที่ใชเทียบเคียงแลว สถาบนัตองเขาใจถงึสาเหตุวา

เพราะอะไร และควรดําเนนิการอยางไรเพือ่เรงการปรับปรุงใหดีข้ึน 
 
วัตถุประสงคของหวัขอตางๆในหมวด 1 - 6 ก็เพื่อวนิิจฉัยกระบวนการทีม่ีความสาํคัญที่สุดกับ

สถาบนั (ที่สงผลตอการปรับปรุงการดําเนินการมากทีสุ่ด และมีผลตอผลลัพธและการดําเนินการที่สําคัญ)  

เนื้อหาและความสมบูรณของคําตอบในแตละหัวขอมีผลอยางยิ่งตอการวินิจฉัยและการใหขอมูลปอนกลับ  

ดังนัน้ สถาบนัจึงควรตอบหวัขอตางๆ  โดยเนนสารสนเทศของกระบวนการสําคัญเปนหลกั ตามแนวทาง

ดังตอไปนี้ 
 
1. เขาใจความหมายของคําวา “อยางไร”  

หัวขอตางๆ  ในหมวด 1 - 6 ประกอบดวยคําถามที่ใชคําวา  “อยางไร”  สถาบันควรตอบ

คําถามดังกลาวดวยการนําเสนอสารสนเทศของกระบวนการสําคัญที่แสดงถึงแนวทาง การถายทอดเพื่อนําไป

ปฏิบัติ การเรียนรูและการบูรณาการ (ดูระบบการใหคะแนนในหนา  141  ประกอบ)  คําตอบที่ขาดสารสนเทศ

ดังกลาว หรือใหเพียงแคตัวอยางจะถูกจัดอยูในกลุม “สารสนเทศผิวเผิน” ดังระบุในแนวทางการใหคะแนน 

 
2. เขาใจความหมายของคําวา “อะไร”  

คําถามที่ใชคําวา “อะไร”  ในหวัขอหมวด 1 - 6 มีอยูสองลักษณะ  ลักษณะแรกเปนการถาม

หาสารสนเทศพื้นฐานของกระบวนการสาํคัญๆ และขั้นตอนการดําเนนิการ  แมวาการระบุผูรับผิดชอบในแตละ

ข้ันตอนจะมีประโยชน  แตถาขาดขอมูลสําคัญอื่นๆ  ก็ไมสามารถวนิิจฉัยหรือใหขอมูลปอนกลับได 
 
ลักษณะที่สองเปนการถามหาสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผล แผน วัตถุประสงค เปาประสงค 

หรือตัวชี้วัดที่สําคัญๆ ของสถาบัน  คําถามในลักษณะนี้จะชวยใหสถาบันสามารถแสดงความสอดคลองและ

การบูรณาการของระบบการจัดการผลการดําเนินการของตนเองได ตัวอยางเชน เมื่อสถาบันระบุวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธไวอยางไร แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดของผลการดําเนินการรวมทั้งผลลัพธบางเรื่องที่นําเสนอไวใน

หมวด 7 ก็ตองสัมพันธกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ระบุไวดวย 
 

3. เขียนและทบทวนคําตอบโดยคํานึงถึงแนวทางและขอสังเกต ดังนี้ 
   แสดงใหเห็นวามีแนวทางที่เปนระบบ   

แนวทางที่เปนระบบจะสามารถนําไปทําซ้าํได และใชขอมูลและ สารสนเทศเพื่อสนบัสนุน 
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การเรียนรู หรืออีกนัยหนึง่คอื แนวทางจะเปนระบบไดถาสามารถประเมิน ปรับปรุง มีนวัตกรรมและแบงปน 

ความรู จนนําไปสูการพัฒนาอยางสมบูรณข้ึน 

   แสดงใหเห็นวามกีารถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ 

สารสนเทศเกีย่วกับการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ  ควรสรุปใหเหน็วาไดมีการนาํแนวทาง

ไปใช ในสวนตางๆของสถาบัน ซึง่อาจแสดงใหกระชับข้ึนไดโดยการใชตารางดวย 

   แสดงหลกัฐานใหเหน็วามีการเรียนรู 

กระบวนการควรรวมวงจรการประเมินและปรับปรุง รวมทั้งศักยภาพสาํหรับการ

เปลี่ยนแปลง อยางกาวกระโดด ควรมีการแบงปนการปรับปรุงกระบวนการกับหนวยงานอืน่ๆของสถาบนั เพื่อ

สนับสนนุการเรียนรูระดับสถาบัน 

   แสดงใหเห็นวามกีารบูรณาการ 

การบูรณาการเปนการแสดงใหเหน็ถงึความสอดคลองและความกลมกลืนของ

กระบวนการ แผนตัววัด กิจกรรม และผลลัพธ ซึง่นําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบัน 

   แสดงใหเห็นวามกีารมุงเนนและความคงเสนคงวา 

(1)   โครงรางองคการควรระบุเร่ืองทีม่ีความสําคัญตอสถาบนัไวใหชัดเจน 

(2)   หมวดการวางแผนกลยทุธ ตลอดจนวตัถุประสงคเชงิกลยทุธแผนปฏิบัติการ  และ

สมรรถนะหลกั  ควรระบุเร่ืองที่ตองการมุงเนนที่สุด และควรอธิบายวาการถายทอด

เพื่อนาํไปปฏิบัติสามารถบรรลุผลไดอยางไร 

(3)  การวิเคราะหและทบทวนผลในระดับองคการ (หวัขอ 4.1) ควรนําเสนอวิธีการที่

สถาบนัใชวิเคราะหและทบทวนสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลการดําเนินการเพื่อจัดลําดบั

ความสาํคัญ  

(4)   หมวดการจัดการกระบวนการควรระบุกระบวนการทํางานที่สําคญัตอผลการ

ดําเนนิการโดยรวมของสถาบัน 

  การแสดงใหเห็นวามกีารมุงเนนและความคงเสนคงวาของหวัขอในหมวด              

1 - 6 และการติดตามผลของตัววัดที่เกีย่วของในหวัขอในหมวด 7 จะสงผลใหสถาบนั

มีผลการดําเนนิการที่ดีข้ึน 

   ตอบคําถามใหครบถวนในทกุหวัขอ 

 สารสนเทศทีข่าดหายไปจะถูกตีความวาเปนจุดออนในระบบการจัดการผลการ

ดําเนนิการของสถาบนั ดังนัน้จึงควรตอบประเด็นพิจารณาทุกขอ สวนคําถามแตละคําถามใน “ประเด็น

พิจารณา” อาจตอบแยกหรอืตอบรวมกันก็ได 
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4. อางอิงหัวขออื่นตามความเหมาะสม 
คําตอบในแตละหัวขอควรมคีวามสมบูรณในตัวเองใหมากที่สุด อยางไรก็ตามคําตอบตาง

หัวขอก็ควรสนับสนนุซึง่กนัและกันดวย ดังนัน้จึงเปนการเหมาะสมทีจ่ะอางองิถงึคําตอบในหัวขออ่ืนแทนการ

กลาวซ้าํ ในกรณีดังกลาวสารสนเทศเกีย่วกับกระบวนการสําคัญจึงควรระบุไวกํากบัหัวขอทีเ่กี่ยวของโดยตรง 

ตัวอยางเชน ควรอธิบายรายละเอียดของระบบการพัฒนาผูปฏิบัติงานและผูนําและการเรียนรู ไวในหวัขอ  5.1  

เมื่อมีการกลาวถึงการพัฒนาผูปฏิบัติงานและผูนําและการเรียนรูในทีอ่ื่นๆ  อีก ในรายงาน  ก็ควรอางอิงวาได

อธิบายไวแลวในหวัขอ 5.1 โดยไมตองใหรายละเอยีดซ้ํา 

 
5.  ใชรูปแบบที่กระชับ 

สถาบนัควรเขียนรายงานโดยใชประโยชนจากจาํนวนหนากระดาษทีก่ําหนดไวใหไดมากที่สุด 

อาจใช แผนภูมิ ตาราง และสัญลักษณนาํหัวขอ เพื่อนาํเสนอสารสนเทศไดอยางกะทดัรัด 

 

แนวทางในการตอบหัวขอผลลัพธ   
 

เกณฑคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญตอผลลัพธอยางมาก สารสนเทศ แนวทาง และตัวอยาง

ตางๆ  ซึ่งแสดงใหเห็นความมีประสิทธิผลและความสมบูรณของรายงานผลลพัธ  มดัีงนี ้

 
1.  มุงเนนทีผ่ลการดาํเนนิการทีส่ําคัญที่สุดของสถาบัน  

การรายงานผลลัพธควรครอบคลุมขอกําหนดที่สําคัญทีสุ่ดตอความสาํเร็จของสถาบัน ที่เนนไว

ในโครงรางองคการ และในหมวด 2  3  5  และ 6  

 
2.  ใหคํานงึถึงความหมายของขอกําหนดที่สําคัญ 4 ประการ จากแนวทางการใหคะแนน

เพื่อการรายงานขอมลูผลลัพธที่มปีระสิทธิผล  
  ระดับของผลการดําเนินการ ที่รายงานโดยใชมาตรวดัที่ส่ือความหมายไดชัดเจน 

  แนวโนม  ที่แสดงทิศทางของผลลัพธ อัตราการเปลีย่นแปลง และขอบเขตของการถายทอด

เพื่อนาํไปปฏิบัติ 

  การเปรียบเทียบ  เพื่อแสดงวาผลลพัธเปนอยางไรเมือ่เทียบกบัสถาบันอืน่ที่เหมาะสม 

  การบูรณาการ  เพื่อแสดงวามีการรายงานและจําแนกผลลัพธที่สําคัญทั้งหมด 

(ตัวอยางเชน  ตามกลุมของผูเรียนหรือผูมสีวนไดสวนเสยีที่สําคัญผูปฏิบัติงาน กระบวนการ และหลักสูตร  

บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ)  และสัมพนัธกับการคาดการณผลการดาํเนนิการ

สําคัญ  (*) 
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3.  รายงานขอมูลแนวโนมในชวงเวลาตามที่วัดจริง 
 ไมไดมีการกําหนดชวงเวลาที่นอยที่สุดสําหรับขอมูลแนวโนม อยางไรก็ตาม  โดยทั่วไปแลว

ควรมีขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ชวงเวลา เพื่อใหเห็นแนวโนมชัดเจน สําหรับผลลัพธบางอยาง แนวโนม

อาจจะนานถึง  5 ป หรือกวานั้น ทั้งนี้ควรแสดงผลการดําเนินการที่ผานมาในอดีตและปจจุบัน โดยไมใชผลการ

ดําเนินการที่คาดการณในอนาคต  นอกจากนี้ชวงเวลาที่ใชตองเหมาะสมกับตัววัดแตละตัวที่ไดรายงานไว  

สําหรับผลลัพธที่มีความสําคัญควรรายงานขอมูลใหมดวยแมวาจะยังไมสามารถแสดงแนวโนมหรือการ

เปรียบเทียบไดอยางชัดเจน 
 
4.  ใชรูปแบบที่กระชับ เชน กราฟและตาราง 

ผลลัพธจํานวนมากสามารถรายงานใหกระชับได โดยการใชกราฟและตาราง  ควรมี

เครื่องหมายกํากับเพื่อใหแปลผลไดงาย ผลลัพธที่แสดงความตอเนื่องหรือมีการเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ 

ควร “ปรับใหเปนฐานเดียวกัน” (ไดแก การนําเสนอเมื่อมีปจจัยดานขนาดมาเกี่ยวของ เชน การรายงานเปน

สัดสวน)  อยางเชน  การรายงานแนวโนมการขาดเรียนในแงของ การขาดเรียนโดยไมมีเหตุผลตอผูเรียน 100 ราย 

อาจจะมีความหมายที่ดีกวาการรายงาน จํานวนครั้งของการขาดเรียนโดยไมมีเหตุผลทั้งหมด หากจํานวนผูเรียน 

มีการผันแปรในชวงเวลานั้น หรือสถาบันมีการเปรียบเทียบผลลัพธกับสถาบันอื่นที่มีจํานวนผูเรียนแตกตางกัน 

 
5.  บูรณาการผลลัพธเขากับเนื้อหา 

 ในการเขียนรายงาน ควรแสดงผลลัพธและอภิปรายผลลัพธควบคูกนัไป ควรอธิบายหากมี

การเปลี่ยนแปลงแนวโนมทัง้ที่ดีและไมดี ใชหมายเลขของรูปใหตรงกับที่แสดงไวในหมวดนัน้ๆ  ตัวอยางเชน  

รูปที่ 3 ของหมวด 7.2 ควรเปนรูปที ่7.2-3  (ดูตัวอยางรปูในหนา  63) 

กราฟในหนา  63 แสดงขอมูลที่สถาบันอาจรายงานใหเปนสวนหนึง่ของการตอบหวัขอ 7.2  

ผลลัพธการมุงเนนลกูคา หากในโครงรางองคการ สถาบนัไดระบุวาการคงสภาพของผูเรียน เปนขอกําหนดของ

ความสาํเร็จทีสํ่าคัญ  

กราฟแสดงจาํนวนของคุณลกัษณะของการรายงานผลลพัธทีช่ัดเจนและมีประสิทธผิล 

  ตัวเลขกาํกบัรูป จะใชสําหรับการอางองิกราฟในรายงาน 

  ระบุความหมายของทั้งสองแกนและหนวยวัดอยางชัดเจน 

   เสนตางๆ ที่แสดงแนวโนมใหขอมูลเกี่ยวกับตัววัดผลการดําเนินการที่สําคัญ เชน การคงสภาพ

ผูเรียน 

  รายงานผลลัพธในชวงเวลาหลายป 

  ลูกศรแสดงทิศทางของแนวโนมที่ดีข้ึนสําหรับตัววัดนี ้

  แสดงการเปรียบเทียบอยางเหมาะสมและชัดเจน 
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   สถาบันการศึกษานี้ ใชกราฟเพยีงรูปเดยีวเพื่อแสดงวาทัง้ 3 สาขาวชิาตางมกีารติดตามอัตราการ

คงสภาพผูเรียน 

   สถาบนัคาดการณอัตราการคงสภาพผูเรียนที่สูงขึ้นในทกุสาขาวิชาระหวางปการศึกษา 

2553  ควรมีขอความอธิบายถึงการคาดการณที่ดีข้ึน  เชน การปรับปรุงอยางฉับพลนัหรือ

แบบกาวกระโดดเมื่อเทียบกบัผลการดําเนนิการที่ผานมาในสาขาวิชา ค. ตัวอยางเชน 

สถาบนัอาจปรับปรุงการสอนเสริมหรือการจัดพี่เลี้ยงในสาขาวิชาใหเขมแข็งขึ้น  ซึ่งอาจ

สงผลใหอัตราการคงสภาพผูเรียนสูงขึน้ 

 

เพื่อใหเขาใจแนวทางการใหคะแนน                                                                                                        

อาจอธิบายขยายความกราฟไดดังนี้(*)  

   ระดับโดยรวมในปจจุบันของผลการดําเนนิการของสถาบนั แสดงแนวโนมที่ดีข้ึนโดยรวม

ปจจุบันอยูในระดับดี แตยังต่ํากวาสถาบนัเทยีบเคียงเล็กนอย  

   สาขาวิชา ก เปนสาขาวชิาที่เปนผูนําในปจจุบัน — แสดงผลการดําเนนิการที่สูงขึ้นอยาง

ยั่งยนื และมีแนวโนมที่ดี  ต้ังแตปการศึกษา 2548 

   สาขาวิชา ข แสดงระดบัของผลการดําเนินการที่ตํ่ากวา แตมีแนวโนมที่ดีข้ึน 

   ถึงแมวาสาขาวิชา ค มีอัตราการคงสภาพผูเรียนที่ตํ่าที่สุด ยกเวนในปการศึกษา 2550             

แตมีแนวโนมที่ดีข้ึน (ควรอธิบายโดยยอถงึชวงเวลาทีก่ารคงสภาพของผูเรียนลดลง) 

   อัตราการคงสภาพของผูเรียนในสาขาวิชา ก ค และในภาพรวมของสถาบนัมีแนวโนมที่ดี

ข้ึน  และคาดวาจะสูงกวาระดับที่ดีที่สุดในระดับอุดมศึกษาของประเทศ  ภายในป

การศึกษา 2553 

 

 



- 64 - 

  

 
บทนํา : โครงรางองคการ 
 

โครงรางองคการ แสดงใหเห็นภาพรวมของสถาบัน ซึ่งบงบอกถึงสภาพแวดลอมในการดําเนินการ  

ความสัมพันธที่สําคัญระดับองคการ สภาพแวดลอมการแขงขัน และบริบทเชิงกลยุทธ  รวมทั้งแนวทางในการ

ปรับปรุงผลการดําเนินการ  โครงรางองคการแสดงเคาโครงที่ชวยใหเขาใจสถาบันไดดีข้ึน   ผูตรวจประเมินจะ

พิจารณาจากโครงรางองคการเพื่อใหเขาใจวาอะไรเปนสิ่งสําคัญตอสถาบัน  นอกจากนี้สถาบันยังสามารถใช

เปนแนวทางและใชจัดลําดับความสําคัญของสารสนเทศที่จะนําเสนอในหัวขอตางๆ ในหมวด 1 - 7 

 

โครงรางองคการจะทําใหสถาบันเขาใจลึกซึ้งเกี่ยวกับปจจัยภายในและภายนอกที่สําคัญ                    

ซึ่งกําหนดสภาพแวดลอมในการดําเนินการ ปจจัยเหลานี้ ไดแก พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม สมรรถนะหลัก 

สภาพแวดลอมในการแขงขันและความรวมมือ  ความทาทายและควมไดเปรียบเชิงกลยุทธ  มีผลกระทบตอการ

ดําเนินการและการตัดสินใจของสถาบัน  ดังนั้นโครงรางองคการจึงชวยใหสถาบันเขาใจเรื่องตอไปนี้ไดดีข้ึน 

• บริบทของการดําเนนิการของตนเอง  

• เร่ืองสําคัญที่สถาบนัตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุความสําเร็จ ความยั่งยนื ทั้งในปจจุบันและ 

ในอนาคต  

• ความจาํเปน โอกาส และขอจํากัดของสถาบันที่สงผลตอระบบการจัดการผลการดําเนินการ 

โดยรวม 

 
1. ลักษณะองคการ: อะไรคือคุณลักษณะที่สําคัญขององคการ 

 
จุดประสงค 

 
หัวขอนีเ้นนถงึคุณลักษณะและความสมัพนัธที่สําคัญทีก่าํหนดสภาพแวดลอมของสถาบนั 

และยังเนนถึงระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน จุดประสงคของหัวขอนี ้คือ การกาํหนดบริบทสําหรบัสถาบนัและ

สําหรับการตอบขอกําหนดของเกณฑในหมวด 1 - 7 

 
ขอสังเกต 

• การใชศัพทตางๆ เชน “จุดประสงค” “วิสัยทัศน” “พันธกจิ” “คานิยม” และ “สมรรถนะหลัก”  

มีความแตกตางกนัไปตามแตละสถาบนั บางสถาบนัอาจไมใชศัพทดังกลาวบางคาํ  อยางไร

ก็ตาม สถาบนัตองเขาใจอยางชัดเจนถงึแกนสารที่สําคญัของสถาบนั  ภารกิจหลักที่ทาํให

คําอธิบายเพิ่มเติมหมวดและหัวขอ       
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ตองมีสถาบนันี้อยู  และเปาหมายที่ผูนําระดับสูงตองการใหสถาบนักาวไปถึงในอนาคต  

ความชัดเจนในเรื่องนี้จะชวยใหสถาบันตดัสินใจเชิงกลยุทธที่มีผลตออนาคต  และนําไป

ปฏิบัติตอได 

• หัวใจของความยั่งยืนและความสามารถในการแขงขนัของสถาบนัคือการกําหนด
สมรรถนะหลกัที่ชัดเจนและมีความเขาใจอยางถองแทในเรื่องดังกลาว   การนําสมรรถนะ

หลักไปใชใหเหมาะสมจะสรางความแตกตางในตลาด  การรักษาสมรรถนะหลักของ

สถาบนัใหทันตอทิศทางเชงิกลยุทธทาํใหเกิดความไดเปรียบเชิงกลยุทธ  และการปกปอง

ทรัพยสินทางปญญาในสมรรถนะหลกัจะทําใหเกิดความยั่งยืน 

•   สภาพแวดลอมดานกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ทาํใหสถาบนัจําเปนตองกําหนดประเด็น

สําคัญที่สถาบนัตองปฏิบัติตาม  และสงผลกระทบตอวธิกีารดําเนินการของสถาบัน ความ

เขาใจในเรื่องดังกลาวเปนสิง่สําคัญเพราะนอกจากจะทาํใหสามารถตดัสินใจในเชงิกลยุทธ

และในการปฏบัิติงานอยางมีประสิทธิผลแลว  ยงัทําใหสถาบนัเหน็วาไดดําเนินการเพียง

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด ข้ันต่ําของกฎหมาย  กฎระเบียบขอบังคบัที่เกีย่วของ  หรือ

ดําเนนิการไดดีกวาขอกาํหนด  ซึง่บงบอกถึงความเปนสถาบนัการศกึษาชัน้นํา 

• สถาบนัการศกึษาชัน้นําจะมีระบบธรรมาภิบาลที่กาํหนดไวเปนอยางดี โดยระบุชั้นการ
รายงานไวอยางชัดเจน ดังนัน้จึงจาํเปนตองมีการกําหนดหนาที่ของผูนาํระดับสูง และ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือคณะกรรมการที่ดูแลกาํกับนโยบาย (*) ไวอยางชัดเจน  

ความเปนอิสระและความรับผิดชอบของคณะกรรมการมักเปนประเดน็พิจารณาที่สําคัญ

ในโครงสรางระบบธรรมาภบิาล 

• ในกรณีที่ผูสงมอบมีบทบาทที่จําเปนอยางยิ่งในกระบวนการที่สําคัญตอการดําเนินการ  
เพื่อใหสถาบนัสามารถรักษาระดับและบรรลุความสาํเร็จของผลการดาํเนินการโดยรวม 

ขอกําหนดสําหรับผูสงมอบอาจรวมถงึการสงมอบที่ตรงเวลาหรือทนัเวลา ความยืดหยุน  

การจัดบุคลากรที่ผันแปรได  ขีดความสามารถในการวจิัยและออกแบบ รวมทั้งการสราง

นวัตกรรมของกระบวนการ  หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษา

อ่ืนๆ และบริการตามความตองการเฉพาะราย 

 
2.  สภาวะการณขององคการ: สภาวะการณเชิงกลยุทธของสถาบันเปนอยางไร  
 

จุดประสงค 
หัวขอนี ้เนนถงึสภาพแวดลอมดานการแขงขันที่สถาบนัดําเนนิงานอยู และความทาทาย

เชิงกลยุทธที่สําคัญที่สถาบันตองเผชิญ และยังเนนถงึแนวทางที่สถาบนัใชในการปรับปรุงผลการดาํเนนิการ
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และทําใหเกิดการเรียนรูระดบัองคการและนวัตกรรม  จุดประสงคของหวัขอนี้ คือการทําความเขาใจความทา

ทายที่สําคัญของสถาบนั และระบบการบรหิารจัดการเพือ่รักษาความไดเปรียบเชิงการแขงขันอยางยั่งยืน 

 
ขอสังเกต 

•   ความรูในเร่ืองจุดแข็ง จุดเปราะบาง และโอกาส  ในการปรับปรุงและการเติบโตของ

สถาบัน มีความจําเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จและความยั่งยืนของสถาบัน  ความรูในเรื่อง

เหลานี้ชวยทําใหสถาบันสามารถกําหนดโปรแกรมการจัดศึกษา หลักสูตร  บริการที่

สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ  กระบวนการ สมรรถนะ และปจจัยตางๆ 

ที่มีผลตอการดําเนินการซึ่ง 

-  เปนเอกลักษณของสถาบนั  

-  ทําใหแตกตางจากสถาบนัอื่นๆ  

-  ชวยรักษาความไดเปรียบเชิงการแขงขันที่ยัง่ยืน 

-  สรางหรือรักษาตําแหนงในตลาด 

•    ความเขาใจวาคูแขงคือใคร  มีจํานวนกี่ราย และมี คุณลักษณะที่สําคัญอยางไร เปน

ส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการกําหนดความไดเปรียบเชิงการแขงขันของสถาบันในแวดวง

การศึกษาและตลาด สถาบันการศึกษาช้ันนํามีความเขาใจอยางลึกซึ้งในสภาพแวดลอม

ดานการแขงขันในปจจุบัน รวมถึงปจจัยตางๆ  ที่มีผลตอการดําเนินการประจําวัน และ

ปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินการในอนาคต 

•    แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันอาจรวมถึงวารสารดานการศึกษาและสิง่
ตีพิมพอ่ืนๆ กจิกรรมการจัดระดับเทียบเคยีง รายงานระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิน่ การ

ประชุมสัมมนา  เครือขายในทองถิน่ และสมาคมวิชาชพีตางๆ 

•    การดําเนินการของสถาบันในบรรยากาศที่บางครั้งมีการแขงขัน หมายความวา  สถาบัน

กําลังเผชิญกับความทาทายเชิงกลยุทธที่สงผลตอความสามารถในการ รักษาระดับผลการ

ดําเนินการ  และคงไวซึ่งความไดเปรียบในการแขงขัน ตัวอยางเชน การเปนผูนําดาน

หลักสูตร  การบริการที่มีเอกลักษณ หรืออัตราสวนของนักศึกษาตอคณาจารยที่เหมาะสม 

ความทาทายเหลานี้อาจจะรวมถึงตนทุนการดําเนินการ การเพิ่มหรือลดจํานวนผูเรียน  

การเปลี่ยนแปลงดานประชากรและสภาพการแขงขัน การคงสภาพผูเรียน การนําเสนอ

โปรแกรมการศึกษา หลักสูตร และการบริการใหมหรือเพื่อทดแทน  หรือนโยบายของรัฐ 

นอกจากนั้น  สถาบันอาจเผชิญกับความทาทายที่เกี่ยวกับการสรรหา วาจางและรักษา

ผูปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติตามตองการไว    

•    การไมไดเตรียมพรอมตอการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอยางฉีกแนว  จัดเปนความทาทายที่มี 

ความสําคัญอยางยิ่งที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งคุกคามตอตําแหนงในการแขงขันหรือตลาดของ
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องคการ  ตัวอยางในอดีตของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอยางดังกลาว ไดแก คอมพิวเตอร

สวนบุคคลที่มา แทนเครื่องพิมพดีด โทรศัพทมือถือที่กําลังมาแทนที่โทรศัพทบานและ

โทรศัพทสาธารณะ  เครื่องโทรสารที่แยงธุรกิจจากบริการการสงเอกสารขามคืน และ

จดหมายอิเลคทรอนิกสที่มา แทนที่วิธีการติดตอประเภทอื่นๆ ทั้งหมด ปจจุบันสถาบันตอง

มีการสํารวจสภาพแวดลอมทั้ง ภายในและภายนอกวงการศึกษาอยางสม่ําเสมอ เพื่อให

คนพบความทาทายเหลานั้นในระยะแรก ที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 

การนําองคการ   (หมวด 1) 
 

หมวดภาวะผูนําเนนถึงวิธีการที่ผูนําระดับสูงชี้นําและทําใหสถาบันมีความยั่งยืน การกําหนด 

วิสัยทัศนคานิยม และความคาดหวังในผลการดําเนินการของสถาบัน โดยเนนการสื่อสารระหวางผูนําระดับสูง

กับผูปฏิบัติงาน  ยกระดับทักษะความเปนผูนําของแตละคน  มีสวนรวมในการเรียนรูระดับองคการ  และพฒันา

ผูนําในอนาคต ของสถาบัน การวัดผลการดําเนินการ และการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่สงเสริมใหมีการ

ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมและมีผลการดําเนินการที่ดียิ่งขึ้น หมวดนี้ยังรวมถึงระบบธรรมาภิบาลของ

สถาบัน และวิธีการที่สถาบันทําเพื่อใหม่ันใจไดวามีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย  จริยธรรม  ความ

รับผิดชอบตอสังคม  และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ   
 
1.1   การนําองคการโดยผูนําระดับสูง : ผูนําระดับสงูนาํองคการอยางไร   

 
จุดประสงค 
หัวขอนี้ตรวจประเมินประเด็นสําคัญๆ ของความรับผิดชอบของผูนําระดับสูง รวมทัง้วิธกีารที่

ผูนําระดับสูงกาํหนดวิสัยทัศนและคานิยมของสถาบนัและนําคานยิมดังกลาวไปปฏิบัติ หัวขอนี้มุงเนนถึงการ

ปฏิบัติของผูนําระดับสูงในการสรรสรางใหสถาบนัคงไวซึง่ผลการดําเนนิการที่ดียิง่ขึ้นโดยมุงเนนทีผู่เรียนและผู

มีสวนไดสวนเสีย 
 

ขอสังเกต 
  หวัขอนีมุ้งเนนบทบาทของผูนาํระดับสูงที่เปนแกนหลกัในการกําหนดคานิยมและทิศทาง   

การสื่อสาร การสรางสรรคและสรางสมดุลของคานิยมสาํหรับผูเรียนและผูมีสวนไดสวน

เสียทกุฝาย และการทาํใหสถาบนัมุงเนนในการปฏิบัติ ความสาํเร็จของสถาบนัจงึตอง

อาศัยการมองการณไกล และความมุงมัน่ตอการปรับปรุง การสรางนวตักรรม และความ

ยั่งยนืของสถาบัน ซึง่ตองอาศัยการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการใหอํานาจแก

ผูปฏิบัติงานในการตัดสินใจ ความคลองตวั และการเรียนรูในระดับองคการที่มากยิง่ขึ้น 
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   ในสถาบันที่ไดรับการยกยองอยางสงูนัน้ ผูนําระดับสูงมุงมั่นในการพัฒนาผูนําใน

อนาคตของสถาบนั การใหรางวัลและยกยองชมเชยผลงานของผูปฏิบัติงาน  ผูนํา

ระดับสูงยกระดับทักษะดานการนาํของตนเอง  และเขารวมในการเรียนรูระดับองคการ  

การพัฒนาผูนาํในอนาคต  การวางแผนสืบทอดตําแหนง  รวมทั้งเขารวมในโอกาสและ

กิจกรรมตางๆ ที่ยกยองชมเชยผูปฏิบัติงาน  นอกจากนีก้ิจกรรมการพฒันาผูนําใน

อนาคต  อาจรวมถงึการสอนงานและใหคําแนะนาํแบบตัวตอตัว หรือการเขาหลกัสูตร

การพัฒนาผูนาํสถาบนั 
 

1.2   ธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบตอสังคม: สถาบนัดําเนินการอยางไรในเรือ่งการ
กับดูแล และทําใหบรรลุผลดานความรบัผิดชอบตอสังคม  

 
จุดประสงค 

  หวัขอนี ้ตรวจประเมินประเด็นสําคัญๆ  ในระบบธรรมาภิบาล  รวมถงึการปรับปรุงการนาํ

องคการ  วธิีการที่ทาํใหมั่นใจวาบุคลากรทกุคนไดประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม  รวมทั้งทาํให

สถาบนับรรลุผลดานความรับผิดชอบตอสังคม  และการสนับสนนุชุมชนที่สําคัญ   
 

ขอสังเกต 

  ขอกําหนดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของสถาบัน เนนวาสถาบนัตองมีคณะกรรมการหรือที่

ปรึกษาดานธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบในหนาที่  รับรูเขาใจ  มีความโปรงใส รวมทั้ง

รับผิดชอบตอผลตางๆ ที่เกดิขึ้น เพื่อใหสามารถปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวน

เสียที่สําคัญได คณะกรรมการดังกลาวควรมีอิสระในการทบทวนและตรวจสอบสถาบัน 

รวมทัง้การประเมินผลโดยการตรวจติดตามผลการดําเนนิการของสถาบันและผูนาํ

ระดับสูง 

  ในการจัดการและปรับปรุงผลการดําเนินการนัน้จาํเปนตองมกีารดําเนนิการเชิงรุกใน

ดาน (1) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคบั

และกฎหมาย  ความปลอดภัย การรับรองมาตรฐาน และ (3) ปจจัยเสี่ยงตางๆ  การทีจ่ะ

มีผลการดําเนนิการที่ดีในเรือ่งดังกลาวไดนั้น สถาบันตองกําหนดตัววัด หรือ ตัวชี้วดัที่

เหมาะสมที่ผูนําระดับสูงสามารถใชในการติดตามผลการดําเนนิการของสถาบนั 

นอกจากนี้สถาบันควรไวตอความกงัวลของสังคม  ไมวาประเด็นดังกลาวจะถูกกาํหนด

ไวในกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับหรือไม  สถาบันที่เปนแบบอยางทีดี่ตองพยายามทํา

ใหดีกวาขอกําหนดและมคีวามเปนเลิศดานประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 



- 69 - 

  

   สถาบนัการศึกษาควรคาดการณลวงหนาถงึความกงัวลของสงัคม ซึ่งรวมถงึตนทนุและการ

เขาถงึ หลกัสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู  บริการทางการศึกษาอ่ืนๆ  และการดําเนนิการ

ไดอยางทนัการณ และเทาเทยีมกนั  รวมทั้งความคิดเหน็ของสงัคมตอการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสาธารณะของสถาบัน 

  หวัขอนี้กลาวถงึการใชกระบวนการที่ชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ ซึ่งอาจรวมถึงการ

ใชเทคโนโลยทีี่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การจัดเก็บวัสดุอันตราย การอนุรักษพลังงาน 

และการใชแหลงพลงังานสะอาดหรือการนาํวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม (*) 

  ความรับผิดชอบตอสังคม มีความหมายมากกวา การทําตามกฎระเบียบขอบังคบัเทานัน้ 

สถาบนัไมวาขนาดเล็กหรือใหญมีโอกาสทีจ่ะมุงเนนและสงเสริมสภาพที่ดีทัง้ในดาน

ส่ิงแวดลอม  สังคม  และเศรษฐกิจ  ที่สถาบันอาจชวยเหลือได  รวมทัง้มีโอกาสในการ

สนับสนนุชุมชนที่สําคัญ  ระดับและขอบเขตของการชวยเหลือจะขึ้นกับขนาดและ

ความสามารถขององคการ 

  การเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนของสถาบันควรพิจารณาใหความชวยเหลือในเรื่องที่เปน

สมรรถนะหลกัของสถาบนั  ตัวอยางเชน การที่สถาบนัรวมมือกับภาคธุรกิจและองคการ

ชุมชนอ่ืนๆ เพือ่เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียน หรือการที่สถาบนั ผูนําระดับสูง 

คณาจารย และบุคลากร เสริมสรางความเขมแข็ง และ/หรือปรับปรุงการบริการชุมชน 

สภาพแวดลอม สมาคมกีฬา และสมาคมวิชาชพีตางๆ  รวมถึงการที่สถาบนัใหโอกาส

ผูเรียนในการสรางคานิยมและทักษะทางดานสังคมและการเปนพลเมืองด ี

 

การวางแผนเชิงกลยุทธ (หมวด 2)    
 

หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ กลาวถึง การวางแผนเชิงกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการ                  

การนําแผนไปปฏิบัติ  วิธีการจัดสรรทรัพยากรใหมั่นใจวาเพียงพอที่จะบรรลุผลสําเร็จตามแผน  วิธีการ

ปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณบังคับ  และวิธีการเพื่อวัดความสําเร็จและการรักษาความยั่งยืน  หมวดนี้เนนวา 

การศึกษาที่มุงเนนผูเรียน ความยั่งยืนของสถาบัน ในระยะยาวและสภาพแวดลอมดานการแขงขันเปนประเด็น

เชิงกลยุทธที่สําคัญที่ตองเปนองคประกอบที่จําเปนในการวางแผนดําเนินการโดยรวมของสถาบัน  
 
  ในขณะที่หลายสถาบันมีความชํานาญในการวางแผนกลยุทธมากขึ้นเรื่อยๆ แตความทาทายที่

สําคัญยังคงเปนเรื่องการนําแผนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสถานการณที่ตลาดผลักดันใหสถาบันมีความ

คลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มิไดคาดคิด เชน เทคโนโลยีที่ฉีกแนวซึ่งสามารถสรางความปนปวนใหกับ

ตลาดซึ่งเคยคาดการณไดและกําลังเติบโตอยางรวดเร็ว หัวขอนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามีความจําเปนในการ
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มุงเนนทั้งการพัฒนาแผน และขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนของสถาบนั  การกาํหนดสมรรถนะหลกัของ

สถาบันเปนเรื่องสําคัญตอความยั่งยืนของสถาบัน  ดังนั้นจึงเปนการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่สําคัญ 

 

ในขณะที่หลายสถาบันมีความชํานาญในการวางแผนกลยุทธมากขึ้นเรื่อยๆ แตความทาทายที่

สําคัญยังคงเปนเรื่องการนําแผนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสถานการณที่ตลาดผลักดันใหสถาบันมีความ

คลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มิไดคาดคิด เชน สภาพเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีที่ฉีกแนวซึง่สามารถสราง

ความปนปวนใหกับตลาดซึ่งเคยคาดการณไดและกําลังเติบโตอยางรวดเร็ว หัวขอนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามี

ความจําเปนในการมุงเนนทั้งการพัฒนาแผน และขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนของสถาบัน 
 
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การดําเนินการที่เปนเลิศ เนนแงมุมที่สําคัญ 3 ประการของความ

เปนเลิศของสถาบนั แงมมุเหลานี้เปนสิ่งทีสํ่าคัญในการวางแผนเชงิกลยุทธ 

  การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู เปนมุมมองเชิงกลยทุธดานการศึกษา การมุงเนนอยูที่ตัวผลกัดัน

ใหเกิดความผกูพนัของลูกคา  ตลาดใหมหรือสวนแบงตลาด ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในการ

วัดผลสําเรจ็ดานการศึกษาและความยัง่ยนืของสถาบัน การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรูให

ความสาํคัญตอความตองการที่แทจริงของผูเรียน  ซึ่งอาจไดมาจากความตองการของตลาด

รวมทัง้ความรับผิดชอบในฐานะเปนพลเมอืง 

   การปรับปรุงผลการดําเนนิการและนวัตกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพทัง้ในระยะสั้นและระยะ

ยาว และการคมุตนทนุ การเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติการ  เชน ความรวดเร็ว การ

ตอบสนอง และความยดืหยุน นัน้ เปนการลงทนุทีเ่สริมความเขมแขง็ใหกับสถาบนั 

   ในสภาพแวดลอมที่เปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วในปจจบัุน สถาบนัจําเปนตองดําเนนิการเชงิกล

ยุทธ เพื่อใหเกดิการเรียนรูระดับสถาบันและระดับบุคคล เกณฑเนนวาตองปลูกฝงการ

ปรับปรุงและการเรียนรูไวในกระบวนการทาํงาน บทบาทพิเศษของการวางแผนเชงิกลยุทธ คือ 

การทาํใหกระบวนการทาํงานและโครงการที่ทําใหเกิดการเรียนรูสอดคลองไปในแนวทาง

เดียวกบัทิศทาง เชิงกลยุทธของสถาบนั เพื่อทําใหมั่นใจวาการปรับปรุงและการเรียนรูได

เตรียมสถาบนัใหพรอมสําหรบัการจัดลําดบัความสาํคัญของสถาบนัและนําสิง่ที่จัดลําดับ

ความสาํคัญไวไปปฏิบัติอยางจริงจัง 
 
หมวดการวางแผนเชิงกลยทุธเปนการตรวจประเมินองคการในวิธีการตางๆ ดังนี ้

   การระบุจดุแข็ง จุดออน โอกาส และอปุสรรคที่สําคัญ สมรรถนะหลักของสถาบัน  รวมทั้ง 

ความสามารถในการปฏิบัติตามกลยทุธ 

   การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสดุ การทาํใหมัน่ใจวาผูปฏิบัติงานที่มทีักษะและผานการ

เตรียมความพรอมมาอยางดมีีจํานวนพอเพียง  การสรางความเชื่อมโยงระหวางความตองการ
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ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจรวมถึงการลงทนุ  การพัฒนาหรือจัดหาเทคโนโลยี การพัฒนา

คูความรวมมอืทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ (เชน สถานศึกษาที่ปอนหรือรับผูเรียนของ

สถาบนั  หรือธุรกิจทองถิน่เปนตน) 

  การทาํใหมัน่ใจวาการนําไปปฏิบัติมีประสิทธิผล คือ มีกลไกในการสื่อสารความตองการและ 

ทําใหมีความความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนั ทั้ง 3 ระดับ ไดแก 

(1)   ระดับสถาบนัและผูนาํระดบัสูง 
(2)   ระดับของระบบงานและกระบวนการปฏบัิติงาน 

(3)   ระดับหนวยงาน  สาขาวิชา  ชัน้เรียน และบุคคล 

 

ขอกําหนดของหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธกระตุนใหคิดและปฏิบัติในเชิงกลยุทธ เพื่อพัฒนา

พื้นฐานที่จะนําไปสูความเปนผูนําที่โดดเดนในตลาด ขอกําหนดนี้ไมไดหมายความวาจะตองมีฝายวางแผน หรือ

วงรอบของการวางแผนที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งไมไดหมายความวาการปรับปรุงที่ดีข้ึนของสถาบนั ตองหรอืควรมี

การวางแผนไวลวงหนา ระบบการปรับปรุงที่มีประสิทธิผลเกิดจากการผสมผสานการปรับปรุงในหลายรูปแบบ

และการมีสวนรวมจากหลายระดับ  ซึ่งตองมีแนวทางเชิงกลยุทธที่ชัดเจน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองจัดสรร

ทรัพยากรที่จํากัดใหกับแผนการปรับปรุงที่หลากหลาย  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขนานใหญหรือนวัตกรรม  

ขอกําหนดในหมวดนี้เนนที่พื้นฐานของการมุงเนนอนาคตสําหรับการตัดสินใจและการจัดลําดับความสําคัญ                   

สวนใหญการจัดลําดับความสําคัญมักคํานึงถึงตนทุนเปนหลัก  อยางไรก็ตามยังอาจมีความตองการที่สําคัญอยาง

ยิ่ง  เชน  ความตองการจําเพาะของผูเรียนหรือความรับผิดชอบตอสังคม  ซึ่งไมไดข้ึนกับตนทุนเพียงอยางเดียว 

 
2.1  การจัดทํากลยุทธ: สถาบันมีวธิีการอยางไรในการจัดทํากลยทุธ 
 

จุดประสงค 
หัวขอนี้ตรวจประเมินวิธีการทีส่ถาบนัใชในการกําหนดสมรรถนะหลัก  ความทาทายและความ

ไดเปรียบเชิงกลยุทธ การจัดทํากลยุทธ และวัตถุประสงคเชิงกลยทุธ ที่ตอบสนองความทาทายและเพิม่ความไดเปรียบ 

เพื่อทาํใหผลการดําเนนิการโดยรวมดีข้ึนทัง้ของสถาบนัและผูเรียน รวมทัง้ความสําเร็จของผูเรียนในอนาคต 

 
ขอสังเกต 

  หัวขอนี้กาํหนดใหมีสารสนเทศพื้นฐานในกระบวนการวางแผน รวมทั้งใหมีสารสนเทศ

ของปจจัยสําคัญทั้งหมดทีม่ีผลกระทบ ความเสีย่ง ความทาทาย และขอกําหนดที่สําคัญ 

อ่ืน ๆ ที่อาจสงผลตอโอกาสและทิศทางในอนาคตของสถาบัน โดยการมองการณไกล

อยางเหมาะสมเทาที่เปนไปไดจากมุมมองของสถาบนัและสวนตลาดของสถาบนั  

แนวทางนี้มุงหวงัใหมีบริบททีถ่ี่ถวน  และเปนจริงในการจัดทํากลยทุธที่มุงเนนผูเรียน            
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ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด  เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร 

และการจัดการโดยรวม 

  หัวขอนี้มุงหวงัใหครอบคลุมทุกประเภทของสถาบันการศึกษา  สภาพตลาด ประเด็น

เชิงกลยุทธ  แนวทางการวางแผนและแผนงาน ขอกําหนดนี้กาํหนดอยางชัดเจนใหมี

พื้นฐานการปฏิบัติการที่มุงเนนอนาคต  แตไมไดหมายความวาตองมีฝายวางแผน 

วงรอบการวางแผนที่เฉพาะเจาะจงหรือวธิกีารมองอนาคตดวยวิธกีารเฉพาะ เพราะ

แมแตสถาบันที่กาํลงัคนหาเพื่อสรางหลักสูตรหรือปรับโครงสราง ก็ยงัจําเปนตองกาํหนด

และทดสอบวตัถุประสงคเชงิกลยทุธเพื่อเอามาใชกาํหนดและชี้นําในประเด็นที่สําคญัยิ่ง

ตอทั้งการปฏิบัติงานและผลการดําเนินการของสถาบนั 

  หัวขอนี้เนนวิธกีารที่สถาบันพฒันาเพื่อเปนผูนาํในการแขงขันในกลุมสถาบนัที่ให

การศึกษา  ซึ่งมักขึ้นอยูกับประสิทธิผลของการปฏิบัติการ  การเปนผูนาํในการแขงขันนัน้

จําเปนตองมีมมุมองของอนาคต  ซึง่ไมเพยีงพจิารณาแคตลาดที่ตนกาํลังแขงขันอยู แต

ตองรวมถงึวิธกีารทีน่าํมาใช แขงขันดวย  วธิีการดงักลาวมีหลายทางเลอืกและสถาบนั

ตองเขาใจจุดออน  จุดแขง็ของตนเองและของคูแขง  ถึงแมวาไมมกีารกาํหนดกรอบเวลาไว

อยางชดัเจน  แตหัวขอนี้ผลักดันใหสถาบนัมผีลการดาํเนนิการในระดบัชั้นนาํอยางยัง่ยนื 

  การคาดการณสภาพแวดลอมดานการแขงขันและความรวมมือในอนาคตมีความสําคัญ

มากขึ้น เร่ือยๆ ในการวางแผนกลยทุธ การคาดการณดังกลาวชวยใหตรวจพบและลด

อุปสรรคในการแขงขันของสถาบนั  ชวยลดเวลาในการจัดการกับอุปสรรคนั้นๆ  และชวย

ชี้บงโอกาสตางๆ  สถาบนัอาจใชรูปแบบที่หลากหลาย ของแบบจําลอง  สถานการณ

จําลอง หรือเทคนิคและวิธพีจิารณาตัดสินอื่นๆ เพื่อนํามาใชในการคาดคะเน

สภาพแวดลอมดานการแขงขันและความรวมมือ ทัง้นี ้ข้ึนอยูกับความจําเปนของผูเรียน 

และผูมีสวนไดสวนเสยี สมรรถนะหลักในอนาคต  รวมทั้งปจจัยภายนอก(ไดแก การ

เปลี่ยนแปลงขอกําหนดดานการศึกษา เทคโนโลยกีารจดัการศึกษา หรือการ

เปลี่ยนแปลงของประชากร) และปจจัยภายใน (ไดแก ขีดความสามารถและความ

ตองการของคณาจารย/บุคลากร) 

 
2.2   การนํากลยทุธไปสูการปฏิบัติ : องคการมีวธิกีารอยางไรในการนาํกลยทุธไปสูการปฏิบัติ 
 

จุดประสงค 
หัวขอนี้ตรวจประเมินวิธีการที่สถาบนัใชในการแปลงวัตถุประสงคเชงิกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติ

การเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น รวมทั้งวิธกีารที่สถาบนัตรวจประเมินความกาวหนาเทียบกบัแผนปฏิบัติ

การ เพื่อทาํใหมั่นใจวามีการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติจนบรรลุเปาประสงค 
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ขอสังเกต 
  หัวขอนี้ถามถึงวิธีการที่สถาบันจัดทําแผนปฏิบัติการและถายทอดแผนใหผูปฏิบัติงานและ

ผูมีสวนไดสวนเสียนําไปปฏิบัติ  ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการขึ้นอยูกับทรัพยากร                

ตัววัดผลการดําเนินการและความสอดคลองไปในแนวเดียวกันของแผนพัฒนาคณาจารย

และบุคลากร  การใชเทคโนโลยีการศึกษา  และคูความรวมมืออยางเปนทางการ  หัวใจ

สําคัญของเรื่องนี้ คือ วิธีการที่สถาบันใชเพื่อใหเกิดความสอดคลองและไปในทางเดียวกัน

อยางคงเสนคงวา ตัวอยางเชน  ผานระบบงาน  กระบวนการทํางาน  และตัววัดที่สําคัญ 

ความสอดคลองและความคงเสนคงวาดังกลาวจะเปนพื้นฐานสําหรับการกําหนดและการ

ส่ือสารลําดับความสําคัญของกิจกรรมปรับปรุงงานที่ดําเนินอยู  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงาน

ประจําในทุกหนวยงาน  นอกจากนี้ ตัววัดผลการดําเนินการยังมีความสําคัญยิ่งในการ

ติดตามผลการดําเนินการ 

  สถาบนัอาจใชการวิเคราะหไดหลายรูปแบบ เพื่อใหมัน่ใจไดวาทรัพยากรทางดานการเงนิ

มีเพียงพอเพื่อใหแผนปฏิบัติการบรรลุผลสําเร็จตามที่ตองการภายใตขอผูกพันที่มีอยู  

วิธีการวิเคราะหที่ใชอาจมีความแตกตางกนัในแตละสถาบัน  การวิเคราะหเหลานี้ควร

ชวยใหสถาบนัสามารถประเมินความอยูรอดทางการเงนิสําหรับการดาํเนนิการใน

ปจจุบัน  ความเปนไปไดและความเสีย่งของแผนปฏิบัติงานใหมๆ   

  แผนปฏิบัติการควรรวมถึงแผนดานทรัพยากรบุคคลหรือผูปฏิบัติงาน ซึง่ตองสอดคลอง

ไปในแนวทางเดียวกนัและสนับสนนุกลยุทธโดยรวมของสถาบนั 

  ตัวอยางองคประกอบของแผนดานทรพัยากรบุคคล ไดแก 

  โครงการใหการศึกษาและฝกอบรม  ซึ่งรวมถงึโครงการเพิม่ทกัษะในการประเมนิ

ผูเรียน และการเพิ่มองคความรูเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน  รวมถงึการ

พัฒนาเพื่อเตรียมผูนาํในอนาคต  และหลกัสูตรการศึกษาฝกอบรมเกีย่วกับ

เทคโนโลยีใหมที่สําคัญตอความสาํเร็จในอนาคตของผูปฏิบัติงานและสถาบนั 

  โครงการสงเสริมความรวมมือระหวางผูปฏิบัติงานและผูบริหารมากขึ้น เชน การเปน

คูความรวมมอืของสภาอาจารย/สหภาพกบัสถาบนั 

  การจัดระบบงานหรือการออกแบบภาระงานใหมของผูปฏิบัติงาน  เพื่อเพิ่มการให

อํานาจใน การตัดสินใจแกผูปฏิบัติงาน 

  การริเร่ิมเพือ่เตรียมพรอมสําหรับความจําเปนในดานอัตรากําลังและขีด

ความสามารถของผูปฏิบัติงานในอนาคต 

  โครงการตางๆ  ที่สงเสรมิการแบงปนความรูและการเรยีนรูระดับองคการ 

  การสรางโอกาสโดยการออกแบบกระบวนการใหม  เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู

และใช ทักษะที่เหนือกวาภาระงานที่ไดรับมอบหมายในปจจุบัน 
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  การสรางความรวมมือกบัชุมชนธุรกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผูปฏิบัติงาน 

  การริเร่ิมการเรียนรูทางไกล หรือแนวทางการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

  การริเร่ิมโครงการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

   การคาดการณและการเปรียบเทียบในหัวขอนี้มุงหวังเพิ่มขีดความสามารถของสถาบัน

ในการทําความเขาใจและติดตามปจจัยที่เกี่ยวกับผลการดําเนินการเชิงแขงขันที่มีลักษณะ

พลวัต ผลการดําเนินการที่คาดการณไวอาจรวมถึงการเปลีย่นแปลงทีเ่ปนผลจากนวตักรรม

ดานการจัดการศึกษา  การเพิ่มหรือยกเลิกหลักสูตร  การริเร่ิมใชเทคโนโลยีใหม หรือ

นวัตกรรมดานหลักสูตรหรือการบริการทางการศึกษา หรือแผนขับเคลื่อนทางกลยุทธอ่ืนๆ 

โดยกระบวนการติดตามดังกลาวทําใหสถาบันมีความพรอมยิ่งขึ้นที่จะนําเอาอัตราการ

ปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงของตนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับคูแขงหรือองคการ

เทียบเคียง และเทียบกับเปาหมายหรือเปาประสงคที่ทาทายของสถาบัน  กระบวนการ

ติดตามนี้เปนเครื่องมือที่สําคัญในการวินิจฉัยความกาวหนาของสถาบัน 
 

การมุงเนนลูกคา (หมวด 3) 
 
หมวดการมุงเนนลูกคา กลาวถึง วิธีการที่สถาบันสรางความผูกพันกับผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยี 

โดยมีจุดมุงเนนในการตอบสนองตอความตองการ การสรางความสัมพันธ และความภักดีตอสถาบันและ

หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ  หมวดนี้เนนใหความผูกพันดังกลาวเปนผลลัพธ

หนึ่งที่สําคัญของผลลัพธดานวัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และ กลยุทธโดยรวมในดานการ

รับฟงการเรียนรูและผลการดําเนินการที่เปนเลิศ แมจะตองมีการแปลงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

หลายเรื่องใหเปนการบริการดานการศึกษาแกผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียเองก็มีความตองการที่สถาบันการ

ตอบสนองเชนกัน ความทาทายสําคัญประการหนึ่งที่สถาบันมักจะพบ คือ การสรางใหเกิดความสมดุลของความ

ตองการและความคาดหวังที่แตกตางกันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธดานความพึงพอใจและความ

ไมพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย จะใหสารสนเทศที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอสถาบันที่จะทําความ

เขาใจผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด ในหลายกรณี เสียงของลูกคาดังกลาวจะใหสารสนเทศที่มี

ความหมายอยางยิ่ง  ไมเพียงแตมุมมองของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเทานั้นแตรวมถึงการกระทําและ

พฤติกรรมดวย (เชน การคงสถานะของผูเรียน และการกลาวถึงในทางที่ดี) รวมทั้งวิธีการที่มุมมองและพฤติกรรม

ที่อาจสงผลตอความยั่งยืนของสถาบันในชุมชนการศึกษา 
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      3.1   ความผูกพันของลูกคา: องคการมีวธิีการอยางไรในการสรางความผกูพันกับ
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสนองตอบตอความตองการและสราง
ความสมัพันธกับทัง้สองกลุม  

 
   จุดประสงค 

 หวัขอนี้ตรวจประเมินกระบวนการคนหาและสรางนวัตกรรมใหกับหลกัสูตร บริการที่

สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอ่ืนๆ  เพื่อตอบสนองตอผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งกลไก

หลักเพื่อสงเสริมใหผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยีมาใชบริการดานหลกัสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และ

บริการการศึกษาอ่ืนๆ และสรางวฒันธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียในหมูผูปฏิบัติงาน โดยมี

เปาหมายในการสรางความสัมพันธกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  และเพิ่มพนูความผกูพนักับสถาบนั 

 
ขอสังเกต 

  ความผกูพนัของลูกคา เปนการดําเนนิการในเชงิกลยุทธโดยมีเปาหมายเพื่อสราง

ความภักดีจนถึงระดับที่ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสยียอมอุทิศตนเพือ่สถาบันและ

หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอ่ืนๆ  การจะไดความภักดี

ในระดับดังกลาวตองอาศัยผูปฏิบัติงานที่มวีัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนได

สวนเสยี โดยอยูบนพื้นฐานของความเขาใจอยางถองแทในเรื่องกลยุทธ พฤติกรรม

และความชอบของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี 

  กลยทุธการสรางความสมัพันธที่ใชไดกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมหนึง่อาจ

ใชไมไดกับอีกกลุมหนึ่ง ดังนัน้สถาบันอาจตองมีกลยทุธที่แตกตางกันอยางสิน้เชงิ

สําหรับผูเรียนแตละคน กลุมผูเรียนแตละกลุมผูมีสวนไดสวนเสยีแตละกลุมและสวน

ตลาดแตละสวน รวมทั้งสาํหรับความสมัพันธที่ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยีมีกับ

สถาบนัในแตละชวงเวลา 

 
3.2   เสียงของลูกคา : สถาบันมีวธิีการอยางไรในการรวบรวมและใชสารสนเทศจาก

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

จุดประสงค 
หัวขอนี้ตรวจประเมินกระบวนการที่สถาบันใชในการรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ วิเคราะหและใชขอมูลของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยีเพื่อสราง

วัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยีมากขึ้น และกาํหนดโอกาสในการสรางนวัตกรรม 
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ขอสังเกต 
  การเลือกกลยุทธ “เสียงของลูกคา” ข้ึนอยูกับปจจัยหลักที่สําคัญของสถาบนั สถาบัน

ตางๆ จะ รับฟง “เสียงของลกูคา” โดยใชวธิีการที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ วิธีการทีใ่ช

กันบอยๆ ไดแก 

-   การสนทนากลุมกับผูมีสวนไดสวนเสยีทีสํ่าคัญ 

-   การสรางความใกลชิดกับผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยีที่สําคัญ  

-  การสัมภาษณผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่สถาบนัเสียไปหรือมแีนวโนมที่จะได 

รับเขามา ในประเด็นเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการเขาศกึษาและการสราง

ความสัมพันธ 

-   กระบวนการใชขอรองเรียนของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหเขาใจประโยชน
จากการบริการหลัก  การวิเคราะหการไดหรือเสียลูกคาเมื่อเปรียบเทยีบกับคูแขงหรือ

สถาบนัอื่นที่ใหบริการทางการศึกษาในลักษณะเดียวกัน 

-   สารสนเทศจากการสํารวจหรือขอมูลปอนกลับ 

  หัวขอนี้เนนวิธกีารที่สถาบันไดสารสนเทศจากผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี ที่สามารถ

นําไปใชดําเนนิการตอได สารสนเทศทีน่ําไปใชดําเนินการตอไดสามารถนําไปเชื่อมโยง

กับหลักสูตร  การบริการ และกระบวนการที่สําคัญ รวมทั้งใชในการประเมิน

ความสัมพันธระหวางคุณคา ตนทนุ และรายได เพื่อกําหนดเปาประสงคในการปรับปรุง

และจัดลําดับความสาํคัญในการเปลีย่นแปลง 

   ในสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี การแขงขัน เศรษฐกิจและสังคม

อยางรวดเร็ว มีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอความคาดหวัง  ความจงรักภักดี  และการ

ปฏิสัมพันธกับผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยี ดังนั้นจงึมีความจาํเปนที่จะตองรับฟงและ

เรียนรูอยางตอเนื่อง ในการดําเนนิการอยางมีประสิทธิผลการเรียนรูและรับฟง

จําเปนตองมีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกบักลยุทธทางการศึกษาของสถาบนั 

  ความรูเกี่ยวกับกลุมและประเภทของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และสวนตลาด ชวย

ใหสถาบนัสามารถสรางหลกัสูตร การจัดการศึกษา และการบรกิารทางการศึกษาอ่ืนๆ ที ่

- สนับสนุนและกําหนดกลยทุธทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการแตละราย  

- สรางวฒันธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้นในกลุมผูปฏิบัติงาน 

- สรางหลักสูตร การจัดการศึกษา และการบริการทางการศึกษาอื่นๆ  ใหม 

- ทําใหมัน่ใจไดวาสถาบันจะมีความยั่งยนื 

  การรวบรวม การวิเคราะห และการบงชี้ถึงรากเหงาของปญหาของขอรองเรียน ควรจะ

นําไปสูการกําจัดสาเหตุของการเกิดขอรองเรียนอยางมปีระสิทธิผล และนําไปสูการ



- 77 - 

  

จัดลําดับความสําคัญของการปรับปรุงกระบวนการและบริการ สถาบนัจะตองถายทอด

ผลสําเร็จนี ้ใหนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลทั่วทัง้สถาบนั 

  ในการประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียนั้น

แงมุม ที่สําคญัแงมุมหนึ่ง คือ การเปรียบเทียบความพึงพอใจกับของสถาบนัคูแขงหรือ

สถาบนัที่จัดบริการการศึกษาในลักษณะทีค่ลายคลึงกนัหรือจัดใหมทีางเลือกดานบริการ

ที่สงเสริมการเรียนรู สารสนเทศเหลานี้อาจไดมาจากการศึกษาเชงิเปรยีบเทยีบทีท่ําโดย

สถาบนัเองหรือโดยหนวยงานอิสระ วัตถุประสงคของการเปรียบเทียบนี้คือการพัฒนา

สารสนเทศที่สามารถนํามาใชในการปรับปรุงการสงมอบการจัดการศึกษา และการ

บริการผูเรียนและการบริการสนับสนนุ เพือ่สรางบรรยากาศโดยรวมทีเ่อื้อตอการเรียนรู

ของผูเรียนทุกคน และทาํใหเขาใจปจจัยทีอ่าจสงผลกระทบตอความสามารถในการ

แขงขันระยะยาวและความยัง่ยนืของสถาบนั 

 

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  (หมวด 4) 
 

หมวดการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนหมวดหลักของเกณฑในดานสารสนเทศที่

สําคัญทั้งหมดที่เกี่ยวกับการวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงการดําเนินการของสถาบัน รวมทั้งการจัดการ

ความรูของสถาบันอยางมีประสิทธิผล เพื่อผลักดันใหเกิดการปรับปรุงผลการเรียนรูของผูเรียนและผลการ

ดําเนินการดานการปฏิบัติการของสถาบัน หากอธิบายอยางงายๆ หมวด  4 นี้เปนศูนยกลางในการทําให

หลักสูตรและบริการที่สงเสริมการเรียนรู ของสถาบันมีความสอดคลองไปในทางเดียวกันกับวัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธของสถาบัน ซึ่งหัวใจสําคัญของการใชขอมูลและสารสนเทศใหไดผลดังกลาว อยูที่คุณภาพและความ

พรอมใชงานของขอมูล 
 

ยิ่งกวานั้น เนือ่งจากระบบงานดานสารสนเทศ การวิเคราะห และการจัดการความรู อาจเปนหนึง่

ในสมรรถนะหลักของสถาบนัและทาํใหมคีวามไดเปรียบในตลาดและสภาพแวดลอมในการใหบริการของตน 

การพิจารณาหมวดนี้จึงควรครอบคลุมถึงเรื่องดังกลาวในเชิงกลยทุธดวย 
 
4.1   การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดาํเนินการขององคการ: องคการมวีิธกีาร

อยางไรในการวัด การ วิเคราะห และนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ 
 

จุดประสงค 
หัวขอนี้ตรวจประเมินวิธีการที่สถาบนัใชในการเลือก จดัการ และใชขอมูลและสารสนเทศ

สําหรับการวัดผลการดําเนินการ การวิเคราะห และการทบทวนเพื่อสนับสนนุการวางแผนและการปรับปรุงการ
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ดําเนนิการของสถาบนั   การวัดผลการดําเนนิการและระบบการจดัการอยางมีบูรณาการจะตองมีศูนยกลางในการ

รวบรวมและวเิคราะหขอมูลสารสนเทศโดยอาศยัขอมูลและสารสนเทศดานการเรียนรูของผูเรียนและดานอืน่ๆ 

 

จุดประสงคของการวัด การวิเคราะห การทบทวน และการปรับปรุงผลการดําเนินการ คือ 

เพื่อชี้นําการจัดการกระบวนการของสถาบันใหบรรลุผลลัพธและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ  รวมทั้งการ

คาดการณลวงหนาและการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไมไดคาดคิดที่เกิดจากภายในหรือ

ภายนอกสถาบัน 

 
ขอสังเกต 

  ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและบูรณาการเปนหลักการที่สําคัญในการนํา

ระบบการวัดผลการดําเนินการไปปฏิบัติใหสําเร็จ ในการวัดผลการดําเนินการตอง

พิจารณาทั้งขอบเขตและประสิทธิผลของการใชงานเพื่อใหตรงกับความตองการในการ

ตรวจประเมินและปรับปรุงผลการดําเนินการ ความสอดคลองและบูรณาการดังกลาว 

ครอบคลุมถึงวิธีการที่ทําใหตัววัดตางๆ สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน 

และวิธีการบูรณาการเพื่อใหไดขอมูลและสารสนเทศจากทั่วทั้งสถาบัน รวมถึงวิธีการที่

ผูนําใชในการวัดผล เพื่อติดตามผลการดําเนินการในระดับกลุมงานและในระดับ

กระบวนการ ตามตัววัดสําคัญตางๆ ที่มีผลตอการปรับปรุงและตอสถาบันโดยรวม 

  การใชขอมลูและสารสนเทศเชิงเปรยีบเทียบเปนสิ่งสาํคัญตอทุกสถาบันการศึกษา 

เหตุผลหลกัในการใชขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มีดังนี ้

(1) สถาบนัจําเปนตองทราบระดบัของตนเองเมื่อเปรียบเทยีบกับคูแขง สถาบันที่ 

เทียบเคยีงกนัได ทั้งในและนอกชุมชนวชิาการ และสถาบันที่มวีิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 

(2) สารสนเทศเชิงเปรียบเทยีบและสารสนเทศที่ไดจากกระบวนการเทยีบเคียง มกั

ผลักดันใหเกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด 

(3)    การเปรยีบเทยีบสารสนเทศดานผลการดําเนินการมักนําไปสูความเขาใจที่ดีข้ึนตอ

กระบวนการและผลการดําเนินการของกระบวนการดังกลาว สารสนเทศเชิง

เปรียบเทยีบอาจสนับสนนุการวิเคราะหและการตัดสินใจ เกี่ยวกับเร่ืองสมรรถนะหลกั 

การเปนคูความรวมมือ และการวาจางใหบุคคลภายนอกดําเนนิการแทน 

  ในการเลือกและการใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล สถาบนัตอง 

(1)   กาํหนดความจําเปนและลาํดับความสาํคัญ 

(2) กําหนดเกณฑในการหาแหลงเปรียบเทียบที่เหมาะสมทัง้จากภายในและภายนอก

ชุมชนวิชาการและตลาดดานการศึกษา 
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(3) ใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อกําหนดเปาประสงคทีท่าทาย และเพื่อสงเสริมการ

ปรับปรุงแบบกาวกระโดดในเรื่องที่สําคญัอยางยิ่งตอกลยุทธของสถาบนั 

  การทบทวนระดับสถาบนัในหัวขอนี ้มจีุดประสงคใหครอบคลุมผลการดําเนินการในทุก

เร่ือง  ทั้งการทบทวนวาการดําเนนิการในปจจุบันเปนอยางไรและสถาบันกาํลังมุงไปสู

อนาคตไดดีเพยีงใด โดยคาดวาผลการทบทวนจะเปนแนวทางที่เชื่อถือไดในการชี้นาํให

เกิดการปรับปรุงและการสรางนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค สมรรถนะหลกั 

ปจจัยแหงความสําเร็จ และตัววัดที่สําคัญของสถาบนั ดังนัน้ องคประกอบที่สําคัญของ

การทบทวนระดับสถาบัน คือ การแปลงผลการทบทวนไปเปนวาระปฏบัิติการ (Action 

agenda) ที่มคีวามเฉพาะเจาะจงเพยีงพอสําหรับการนาํไปปฏิบัติทั่วทั้งสถาบนั และ

ถายทอดไปยังผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสยีหลัก ผูสงมอบ และคูความรวมมือทัง้ที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ  (*) 

  การวิเคราะหที่สถาบนัทาํเพื่อใหเขาใจผลการดําเนินการ และการปฏิบัติการที่จาํเปนอาจ

แตกตางกนัอยางมาก ข้ึนอยูกับประเภท ขนาด สภาพแวดลอมดานการแขงขัน และ

ปจจัยอื่น ๆ ตัวอยางของการวิเคราะห ไดแก 

  การหาความสัมพนัธระหวางการปรับปรุงคุณภาพของหลกัสูตร การจัดการศึกษา 

และการบรกิารทางการศึกษาอ่ืนๆ กับตัวชีว้ัดที่สําคัญดานผูเรียน และผูมีสวนได 

สวนเสยี เชน ความสาํเร็จของผูเรียน ความพึงพอใจและการคงอยูของผูเรียนและผูมี

สวนไดสวนเสยี และสวนแบงตลาด 

  แนวโนมของตัวชี้วัดดานความผูกพนัของลูกคา(ผูเรียน) เชน การขาดเรียน อัตราการ

ลาออก  และการใชการบรกิารและสิ่งอาํนวยความสะดวกในการบริการการศึกษา 

  ความสมัพนัธระหวางประสบการณและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนกับการสําเร็จหลกัสูตร 

  ความสัมพนัธระหวางประสบการณและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนกับผลสัมฤทธิ์หลงั

สําเร็จการศึกษา เชน เมื่อไปเขาศึกษาตอในถาบนัการศึกษาอืน่หรือเมือ่เขาสู

ตลาดแรงงาน 

  แนวโนมของตนทุนกจิกรรมตางๆ ในระดับปฏิบัติการของสถาบัน 

  ความสัมพนัธระหวางการใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู และสิ่งอาํนวย

ความสะดวก ของผูเรียน และผลลัพธดานการเรียนรู 

  ความสัมพนัธระหวางประชากรผูเรียนและผลสัมฤทธิ์ 

  รอยละของผูเรียนที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกาศนยีบตัรที่ไดรับการ

ยอมรับในอุตสาหกรรมหรือในสาขาวิชาชพีอื่นๆ 

  การเขารวมและการสําเร็จในวิชาที่ใชเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  
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  ความสัมพนัธระหวางคาใชจายและงบประมาณที่ใชในการแกไขปญหาที่เกีย่วของ

กับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และการแกไขปญหาอยางมีประสิทธผิล 

  ผลประโยชนดานการเงินที่ไดจากการปรับปรุงดานความปลอดภัย การขาดงาน และ

การลาออกของผูปฏิบัติงาน 

  ประโยชน และตนทนุที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา การฝกอบรมสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน  ทั้งนี้รวมถึงการเรียนรูผานสือ่อิเลคทรอนิกสดวย 

  ความสัมพนัธระหวางการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรม 

  ความสัมพนัธระหวางความสามารถในการระบุและตอบสนองความตองการดานขีด 

    ความสามารถและอัตรากําลังกับการคงอยู แรงจูงใจ และผลิตภาพของผูปฏิบัติงาน 

  ความสัมพนัธระหวางตนทุนกับการใชงบประมาณในการแกปญหาที่เกีย่วของกับ 

     ผูปฏิบัติงาน กับการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผล 

  ตัววัดเดี่ยวหรือตัววัดเชงิรวมของผลติภาพและคุณภาพเปรียบเทียบกับผลการ

ดําเนนิการของสถาบนัที่เทยีบเคียงกนัได 

   ความสมัพันธระหวางการออกแบบระบบงาน (เชน การจัดแบงกลุมผูเรียน การ

จัดสรรผูปฏิบัติงาน การจัดการทีมงาน และการเขามามีสวนรวม) และผลการเรียนรู

ของผูเรียน 

   การจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงงานปรับปรุงที่อาจเปนทางเลือก โดยพิจารณาจาก

ตนทนุ  และผลประโยชนที่ไดรับหรือผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสงัคม   

  ผลดานตนทุนและการเงนิที่เกิดจากการเปดหลักสูตรและบริการทางการศึกษาใหม 

และการเขาสูตลาด รวมถงึการเปลี่ยนแปลงความตองการดานการศึกษาและการ

ปฏิบัติการ และผลกระทบดงักลาวตอความยั่งยืนของสถาบนั 

   ขอเท็จจริงและขอมูลเดี่ยวๆ มักจะไมเปนพืน้ฐานที่มีประสิทธิผลในการจัดลําดับ

ความสาํคัญของสถาบนั ดังนั้น หวัขอนี้จงึเนนวาตองมีความสอดคลองไปในแนวทาง

เดียวกนัอยางใกลชิดระหวางการวิเคราะหกับการทบทวนผลการดําเนนิการของสถาบัน 

และระหวางการวิเคราะหกบัการวางแผนของสถาบนั ซึง่จะทําใหมั่นใจวาการวิเคราะห

นั้นมีความสําคัญตอการตัดสินใจ และการตัดสินใจนั้นตองอยูบนพื้นฐานของขอมลูและ

สารสนเทศที่ตรงประเด็น 

  การปฏิบัติการขึ้นอยูกับความเขาใจในความเชื่อมโยงของเหตุและผลระหวาง

กระบวนการตางๆ  และระหวางกระบวนการกับผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติการ

และผลลัพธของกระบวนการอาจสงผลถงึการใชทรัพยากร ดังนัน้ สถาบันจึงจาํเปน

อยางยิ่งที่จะตองมีพืน้ฐานการวิเคราะหทีม่ีประสิทธิผลเพื่อการตัดสินใจเนื่องจาก

ทรัพยากรที่ใชในปรับปรุงมีจาํกัด และความเชื่อมโยงของเหตุและผลมกัจะไมชัดเจน 
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4.2   การจัดการสารสนเทศ ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ : สถาบนัมีวธิีการอยางไร
ในการจัดการสารสนเทศ  ความรูของสถาบัน  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
จุดประสงค 
หัวขอนี้ตรวจประเมินวิธีการที่สถาบนัทาํใหมั่นใจวามีขอมูล สารสนเทศ ซอฟแวร และ

ฮารดแวรที่จําเปน มีคุณภาพ และมีความพรอมใชงานสําหรับผูปฏิบัติงาน ผูเรียน ผูมสีวนไดสวนเสยี ผูสงมอบ 

คูความรวมมอืทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ นอกจากนี้ยงัตรวจประเมินวิธีการที่สถาบันใชในการสราง

และจัดการสินทรัพยเชิงความรู เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกระตุนใหเกิดนวัตกรรม 

 
ขอสังเกต 

  การจัดการสารสนเทศอาจจําเปนตองทุมเททรัพยากรเนื่องจากแหลงขอมูลและ

สารสนเทศมีเพิ่มข้ึนอยางมหาศาล  การเติบโตอยางตอเนื่องของใชสารสนเทศทาง

อิเล็กทรอนกิสในการปฏิบัติการของสถาบนั ทั้งที่เปนสวนหนึ่งของเครอืขายความรูของ

สถาบนั จากอนิเทอรเน็ตหรอือินทราเน็ต รวมทัง้การสื่อสารระหวางสถาบันกับผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสยี  เปนเรื่องทาทายความสามารถของสถาบนัในการทําใหระบบ

ดังกลาวมีความนาเชื่อถือ และพรอมใชงานในรูปแบบทีใ่ชงานงาย 

  ขอมูลและสารสนเทศมีความสาํคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงเปลีย่นผานระหวางชั้น

เรียน ระหวางสถาบนั หรือเมื่อเขาสูตลาดแรงงาน รวมทัง้ในการเปนคูความรวมมือกับ

ภาคธุรกิจ หนวยงานบริการสังคมและกับชุมชน การตอบคําถามในหวัขอนี้ สถาบนัควร

คํานึงถึงการใชขอมูลและสารสนเทศในดานนี้ และควรตระหนักถึงความจําเปนในการ

สอบทานความถูกตองของขอมูลอยางรวดเร็ว และประกนัความนาเชื่อถือไดของขอมูล  

แมวาจะมีการถายโอนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องกต็าม 

  การจัดการความรูของสถาบันตองมุงเนนที่ความรูที่ผูปฏิบัติงานจาํเปนตองใชในการ

ทํางาน  ปรับปรุงกระบวนการ หลกัสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทาง

การศึกษาอ่ืนๆ รวมถงึความรูที่ตองใชเพือ่ใหทนักับความตองการและทิศทางของการ

บริการดานการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป  ตลอดจนการพฒันาทางเลือกที่แปลกใหม         

ซึ่งเพิม่คุณคาใหแกผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และสถาบนั 

  การบริหาร  ใช  ประเมนิ  และแบงปนความรูขององคการซึ่งเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  เปนเรือ่งหนึ่ง

ที่สถาบันตองเผชิญในปจจุบัน  องคการชั้นนําไดประโยชนจากความรูของผูปฏิบัติงาน 

ลูกคา  ผูสงมอบ  คูความรวมมือทัง้ที่เปนทางการและไมเปนทางการ  ซึ่งรวมกนัผลกัดัน

ใหเกิดการเรียนรูระดับองคการ  และปรับปรุงผลการดําเนินการ 
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 สถาบนัควรวางแผนอยางรอบครอบในการจัดใหมีโครงสรางพืน้ฐานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศที่พรอมใชงานไดอยางตอเนื่องในทกุ

สถานการณ ไมวาเปนภัยพบัิติที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย ในการวางแผนเหลานีค้วร

คํานึงถึงความตองการของผูมีสวนไดเสียทัง้หมดของสถาบัน รวมทัง้ผูเรียน ผูมีสวนได

สวนเสยี ผูสงมอบ คูความรวมมือ ทัง้ที่เปนทางการและไมเปนทางการ นอกจากนี้ ควรมี

การประสานใหสอดคลองกบัแผนโดยรวมของสถาบนั เพื่อใหสามารถดําเนนิการได

อยางตอเนื่อง (หมวด 6.1) 

 
การมุงเนนผูปฏิบัติงาน (หมวด 5)    
 

หมวดการมุงเนนผูปฏิบัติงาน เนนวิธีปฏิบัติตางๆที่สําคัญ ที่นําไปสูบรรยากาศการทํางานที่มี

สมรรถนะสูงและใสใจกับผูเรียนและการเรียนรู รวมทั้งการผูกใจผูปฏิบัติงานใหทํางานเพื่อสนับสนุนบรรยากาศ

ดังกลาว และทําใหองคการสามารถปรับเปลี่ยนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอันนําไปสูความสําเร็จ หมวดนี้ 

ครอบคลุมขอกําหนดตางๆในการผูกใจ การพัฒนา และการจัดการบุคลากรในลักษณะที่บูรณาการกัน เชน 

สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสถาบัน การมุงเนน

ผูปฏิบัติงานของสถาบันควรครอบคลุมความตองการดานอัตรากําลังและขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน 

และบรรยากาศที่สนับสนุนการทํางาน  

 

เพื่อสนับสนนุใหการจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคลองไปแนวทางเดียวกันกับกลยุทธโดยรวม 

เกณฑการศึกษาเพื่อความเปนเลิศนี้จงึไดรวมเอาการวางแผนดานทรพัยากรบุคคลหรือดานผูปฏิบัติงานไวเปน

สวนหนึง่ในหมวดการวางแผนเชิงกลยทุธดวย (หมวด 2) 

 
5.1    การผกูใจผูปฏิบัติงาน (Workforce Engagement ): สถาบันมวีิธกีารอยางไรในการผกู

ใจผูปฏิบัติงานเพื่อให บรรลุความสาํเร็จในระดับองคการและระดับบุคคล 
 

จุดประสงค 
หัวขอนี้ตรวจประเมินระบบของสถาบนัในเรื่องการผูกใจ การพัฒนา และการประเมนิความ

ผูกพนัของผูปฏิบัติงาน เพื่อเกื้อหนุนและกระตุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานใหสถาบนัไดอยางมี

ประสิทธิผลและเต็มความสามารถ โดยมวีัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนความสาํเร็จของผูเรียนและผลการ

ดําเนนิการที่ดีของสถาบนั เพื่อนาํสมรรถนะหลักของสถาบนัมาใช และเพื่อสงเสริมใหบรรลุแผนปฏิบัติการและ

ความยัง่ยนื 
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ขอสังเกต 
  การทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี เหน็ไดจากการมุงเนนผลสําเร็จของผูเรียน ความ

ยืดหยุน นวัตกรรม การแบงปนความรูและทักษะ การสือ่สารและการถายทอดสารสนเทศ

ที่ดี ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนักับวัตถุประสงคขององคการ และความสามารถ

ในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลและรอบคอบ เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ

ความตองการดานการศึกษา ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสยีและตลาด จุดมุงหมายของหวัขอนี้

เพื่อมุงใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานใหบรรลุผลการดําเนนิการที่ดี 

   ผลจากการศึกษาจํานวนมากแสดงวาเมื่อผูปฏิบัติงานมีความผกูพันกับสถาบันสูง จะทํา

ใหผลดําเนินการดีข้ึนอยางมนีัยสําคัญ งานวิจยัชี้ใหเหน็วาองคประกอบสําคัญในการผูก

ใจผูปฏิบัติงาน ไดแก การไดทํางานที่มีคุณคา รูทิศทางของสถาบนั มคีวามรับผิดชอบใน

การทาํงาน อยูในบรรยากาศการทํางานทีม่ีประสิทธิภาพ ไวเนื้อเชื่อใจและใหความ

รวมมือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย ในสถาบัน 

     การศึกษาหลายแหง คณาจารย พนกังานและอาสาสมัครตางๆมแีรงจูงใจและรูสึกถึง

คุณคาของงานที่ตนทาํอยู เพราะงานนัน้สอดคลองกับคานิยมของตนเอง 

  สถาบันควรเขาใจและใหความสาํคัญกบัปจจัยที่บ่ันทอนความผูกพนั  การสาํรวจความ

คิดเห็นของผูปฏิบัติงาน หรือการสมัภาษณบุคลากรที่ลาออกจะชวยใหสถาบนัเขาใจ

ปจจัยดังกลาวไดดียิ่งขึ้น 

  ระบบการบริหารคาตอบแทนและการยกยองชมเชยควรเหมาะสมกับระบบการทํางาน

ของคณาจารยและพนักงาน และเพื่อใหระบบดังกลาวมีประสิทธิผล การใหคาตอบแทน

และการยกยองชมเชยอาจเชือ่มโยงกับทกัษะในการปฏิบัติงานที่เหน็ไดชัดเจน การ

ประเมินผลโดยผูบังคับบัญชาหรือหวัหนางาน หรือการประเมินผลการสอนของอาจารย

โดยผูเรียนในชั้นเรียน 

   แนวทางในการใหคาตอบแทนและการยกยองชมเชยอาจรวมถึงการใหรางวัลแกทีมงาน  

ภาควิชา  สาขาวิชา  หรือคณะที่มีผลงานดีเดน คาตอบแทนและการยกยองชมเชยอาจ

เชื่อมโยงกับตัววัดดานความผูกพนัของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุ

วัตถุประสงคเชิงกลยทุธ หรือวัตถุประสงคอ่ืนที่สําคัญของสถาบนั 

  ความตองการในการพัฒนาผูปฏิบัติงานอาจมีความแตกตางกนัมาก ข้ึนอยูกบัลักษณะงาน 

ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน และระดับการพัฒนาของสถาบนัและระดับบุคคล 

ความตองการนี้อาจครอบคลุมถึงการความรูเกี่ยวกับวธิกีารประเมนิผล สไตลการเรียนรู 

และวิธีการที่มปีระสิทธิผลในการสอนผูเรียนที่มาจากตางวัฒนธรรมกนัหรือมีขอจํากัด

ดานการใชภาษา ส่ิงเหลานีอ้าจจะรวมถึง การเพิ่มทักษะในการแบงปนความรู การ

ส่ือสาร การแปลผลและการใชขอมูล การใชเทคโนโลยีใหม การวเิคราะหกระบวนการ 
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และการประเมินและเขาใจถึงการพัฒนาดานพฤติกรรมและบุคลิกของผูเรียน รวมถึงการ

ฝกอบรมอื่นๆที่มีผลกระทบตอประสิทธิผลและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

   โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาอาจเกดิขึ้นไดทั้งภายในหรือภายนอกสถาบนั และอาจทาํ

ไดโดยวิธีการเรียนรูจากการทํางาน การเรยีนในหองเรียน การเรียนดวยคอมพิวเตอร 

หรือการเรียนทางไกล การมอบหมายงานเพื่อการพัฒนาพนกังาน  การสอนงานและการ

เปนพีเ่ลี้ยง 

  เพื่อชวยใหพนกังานตระหนกัถึงศกัยภาพสงูสุดของตนเอง หลายสถาบนัใชแผนพัฒนา

รายบุคคลที่จดัทํารวมกับแตละคน โดยพจิารณาถงึวัตถุประสงคสวนตัวดานอาชีพและ

การเรียนรูดวย 

   ระบบการจัดการความรูของสถาบนั ควรมีกลไกเพื่อแบงปนความรูของคณาจารย 

พนกังานและสถาบนัเพื่อนาํไปสูการทาํงานที่ผลการดําเนินการที่ดีอยางตอเนื่องแม

ในชวงการปรบัเปลี่ยน สถาบันแตละแหงควรกําหนดวาความรูใดที่มีความสาํคัญอยาง

ยิ่งตอการปฏบัิติงาน และทาํใหมกีระบวนการแบงปนสารสนเทศนี้อยางเปนระบบ 

วิธีการนี้มีความสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะกับความรูที่ฝงลึก เชน ความรูที่มีอยูในตัว

บุคลากรผูปฏิบัติงาน 

  ตัววัดที่ใชในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูและการ

พัฒนาของผูปฏิบัติงานและผูนํา อาจดูไดจากผลกระทบที่มีตอแตละบุคคล หนวยงาน 

และผลการดําเนินการของสถาบนั รวมทัง้ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนและการวิเคราะหตนทนุ

กับผลประโยชนที่จะไดรับ 

  แมวาความพึงพอใจกับรายไดและกับการเลื่อนตาํแหนงจะเปนสิง่สําคัญ แตแคสอง

ปจจัยดังกลาวไมเพียงพอทีจ่ะทาํใหมัน่ใจวาผูปฏิบัติงานจะมีความผกูพนักับสถาบนั

และมีผลการดําเนนิการที่ดี ตัวอยางของปจจัยอื่นที่ควรนํามาพิจารณา เชน การแกไข

ปญหาและขอรองทุกขอยางมีประสิทธิผล โอกาสในการพัฒนาและความกาวหนาใน

อาชีพ บรรยากาศในการทาํงานและการสนับสนนุของผูบริหาร  สถานที่ทาํงานที่

ปลอดภัยและมีการปองกันภัย ภาระงาน การสื่อสารทีม่ปีระสิทธิผล ความรวมมือ และ

การทาํงานเปนทีม ความมัน่คงของงาน รวมถงึการเขาใจถึงความตองการที่แตกตางกัน

ของกลุมผูปฏิบัติงานทีห่ลากหลาย ตลอดจนการสนับสนุนของสถาบนัเพื่อบริการผูเรียน 

และผูมีสวนไดสวนเสยี 

  นอกจากตวัวัดความพงึพอใจของผูปฏิบัติงาน โดยการสํารวจทัง้แบบเปนทางการหรือไม

เปนทางการแลว ยงัมีตัวชีว้ดัอื่นๆ เชน การขาดงาน การลาออก การรองทุกข และการ

นัดหยุดงาน 
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5.2   สภาพแวดลอมดานผูปฏิบัติงาน (Workforce Environment  ):  องคการมีวธิกีาร
อยางไรในการสรางสภาพแวดลอมทีส่นับสนุนผูปฏบัิติงานและกอใหเกิด
ประสิทธิผล 

 
จุดประสงค 
หัวขอนี้ตรวจประเมินสภาพแวดลอมดานผูปฏิบัติงานของสถาบนั ความตองการดาน

อัตรากําลังและขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน วิธกีารตอบสนองความตองการทั้งหลายเพื่อใหงานของ

สถาบนับรรลุผล รวมทั้งตรวจประเมนิวธิกีารที่สถาบนัทําใหมั่นใจวามีบรรยากาศในการทาํงานทีป่ลอดภัยและ

สนับสนนุการทํางาน วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่สนับสนนุผูปฏิบัติงาน และสงผลใหการทาํงาน

บรรลุความสําเร็จ 
 
ขอสังเกต 

  สถาบันการศึกษาสวนใหญ ไมวาขนาดใดก็ตาม มีโอกาสมากมายในการสนับสนนุ

ผูปฏิบัติงาน ตัวอยางของการใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก กิจกรรม และโอกาส

เหลานี้ ไดแก การใหคําปรึกษาทัง้ในเรื่องสวนตัวและดานอาชีพ การพัฒนา

ความกาวหนาในอาชพีและการชวยใหมีโอกาสในการถกูจางงาน กิจกรรมสันทนาการ

หรือดานวัฒนธรรมประเพณตีางๆ การยกยองชมเชยทัง้อยางเปนทางการและไมเปน

ทางการ   การใหการศึกษานอกเหนือจากงานในหนาที่ การบริการดูแลบุตรในชั่วโมง

ทํางาน การอนุญาตใหลาหยุดกรณีพิเศษเพื่อภาระทางครอบครัวและเพื่อบริการชุมชน 

ชั่วโมงการทํางานแบบยืดหยุนและโปรแกรมผลประโยชนตางๆ การใหบริการหางานใหม 

และผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ รวมถึงการขยายระยะเวลาคุมครองการ

รักษาพยาบาลและการใชบริการตาง ๆ ของสถาบนัไดอยางตอเนื่อง 

  ทกุสถาบันไมวาขนาดใด จําเปนตองปฏิบัติตามมาตรฐานขัน้ต่ําดานความปลอดภัยใน

สถานทีท่ํางาน อยางไรก็ตาม สถาบันที่มศัีกยภาพสงูจะมีระบบงานที่นอกจากจะทําให

มั่นใจวาสถานที่ทาํงานมีความปลอดภัยตามมาตรฐานขัน้ต่ําแลวยังตองทาํใหไดดีกวา

มาตรฐานที่กาํหนดไว ซึ่งรวมถึงการออกแบบกระบวนการเชิงรุกโดยใชขอมูลจากผูที่

เกี่ยวของโดยตรงกับงานเพือ่ใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย 

 

การจัดการกระบวนการ (หมวด 6)  
 

ในเกณฑนี ้ หมวดการจัดการกระบวนการเปนจุดศูนยกลางของระบบงานและกระบวนการทํางาน

ที่สําคัญของสถาบนั  หมวดนี้  พิจารณาถงึวิธกีารทํางานของสถาบันโดยเนนที่ความสําคัญของสมรรถนะหลัก

ของสถาบนั  รวมถงึการรักษาและนาํมาใชประโยชนเพื่อความสาํเร็จและความยั่งยนืของสถาบัน  โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งการเตรียมพรอมสําหรับภาวะฉกุเฉินที่อาจเกิดขึน้  เพื่อใหมั่นใจวาสถาบนัสามารถปฏิบัติการไดอยาง

ตอเนื่อง   

 

กระบวนการทาํงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตองอาศัยการออกแบบที่มีประสิทธิผล  การ

มุงเนนการเรียนรูของผูเรียน  การดําเนนิการในเชิงปองกนั  ความเชื่อมโยงกบัผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสง

มอบ คูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการ  และการมุงเนนการสรางคุณคาตอผูมีสวนไดเสียที่

สําคัญทั้งหมด ผลการปฏิบัติการ รอบเวลา การเตรียมพรอมตอภาวะฉกุเฉิน และการประเมินผล การปรับปรุง

อยางตอเนื่อง  การสรางนวัตกรรม  และการเรียนรูระดับองคการ 

 

ความคลองตวั การลดตนทุน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานซึ่งผูกพนักับการเปลี่ยนแปลงของ

รายรับ  และการลดรอบเวลา  มีความสําคัญมากขึ้นเรือ่ย ๆ ตอทกุแงมุมของการจดัการกระบวนการและการ

ออกแบบกระบวนการในระดับสถาบัน คําอธิบายงายๆ ของ “ความคลองตัว” หมายถึง ความสามารถของ

สถาบนัในการปรับตัวอยางรวดเร็ว ยืดหยุน และมีประสิทธิผลตอขอกาํหนดที่เปลีย่นแปลงไป ความคลองตัวยัง

อาจหมายถึงการเปลี่ยนหลกัสูตรการจัดการศึกษาและการบริการจากแบบหนึง่ไปเปนอีกแบบหนึง่อยางรวดเร็ว 

การตอบสนองที่รวดเรว็ตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป หรือความสามารถในการนําเสนอบรกิารที่

หลากหลายตามความตองการของผูเรียนเฉพาะราย  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับกลยุทธและตลาดของสถาบัน นอกจากนี้

ความคลองตวัยังมีสวนสาํคญัมากขึ้นตอการตัดสินใจวาจางองคการภายนอกใหดําเนินการแทน  การทาํ

ขอตกลงกับผูสงมอบที่สําคญั และการสรางความรวมมอืในรูปแบบใหมๆ ความยืดหยุนอาจจําเปนตองอาศัย

กลยุทธพิเศษ เชน การจัดหลักสูตร หรือรูปแบบการสอนที่เปนเอกลักษณ การใชส่ิงอํานวยความสะดวกหรือ

บุคลากรรวมกนั  รวมทั้งการฝกอบรมเฉพาะดาน  การลดตนทนุและรอบเวลามกัเกีย่วของกับกลยทุธในการ

จัดการกระบวนการที่มีความคลองตัว ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิง่ที่จะใชตัววัดที่สําคัญ  เพื่อติดตามการ

จัดการกระบวนการทั้งหมดในทกุแงมุม 
 
6.1 ระบบงาน : สถาบันออกแบบระบบงานอยางไร 
 

จุดประสงค 
หัวขอนี้ตรวจประเมินระบบงาน สมรรถนะหลัก และการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ

ทํางานของสถาบัน  เพื่อสรางคุณคาใหผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสยีทีสํ่าคญัและการปรับปรุงประสิทธิผล

การศึกษาของสถาบนั  การเตรียมพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น  รวมทัง้บรรลุความสําเรจ็และความ

ยั่งยนืของสถาบัน 
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ขอสังเกต 
หัวขอนี ้ พิจารณาถึงวิธีการออกแบบระบบงานโดยรวมและการจัดการงานที่จาํเปนทัง้หมด 

เพื่อจัด หลักสตูร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอืน่ๆ และทําใหเกดิความเชื่อมโยงที่สําคัญยิง่

กับสมรรถนะหลัก ซึ่งมกัไมมีคนเหน็คุณคาวาเปนที่มาสาํคัญในการทาํใหสถาบันมคีวามยัง่ยนื  มีความ

ไดเปรียบในการแขงขัน  และเปนที่ยอมรับนับถือในตลาด 

  หวัขอนีก้ําหนดใหมีสารสนเทศเกี่ยวกบักระบวนการทํางานที่สําคญั ซึ่งประกอบดวย

คําอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ และขอกาํหนดจําเพาะของกระบวนการเหลานัน้  ซึง่

ขอกําหนดเรื่องความคลองตวั (ความรวดเร็วและความยดืหยุน) นับวันจะมีความจํา

เปนมากขึ้นเพือ่ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง 

  กระบวนการทํางานที่สําคัญของสถาบนั รวมถึงกระบวนการที่เกีย่วของกับหลักสูตร และ

กระบวนการทางธุรกจิอ่ืนๆ ทีไ่มเกี่ยวของกบัหลักสูตรซึ่งผูบริหารระดับสูงพิจารณาวามี

ความสาํคัญตอความสําเร็จและการเติบโตของสถาบนั  กระบวนการเหลานี้มักจะเกีย่วของ

กับสมรรถนะหลัก วัตถปุระสงคเชิงกลยทุธ  และปจจัยที่สําคัญอยางยิง่ตอความสําเร็จของ

สถาบนั  กระบวนการทางธุรกจิที่สําคัญเหลานี้อาจรวมถงึ  กระบวนการสรางนวัตกรรม  การ

วิจัยและพัฒนา  การจัดหาเทคโนโลย ี การจดัการสารสนเทศและความรู  การเปนคูความ

รวมมือกับผูสงมอบ  การวาจางองคการภายนอกใหดําเนนิการแทน  การบริหารโครงการ  

และการตลาด  สําหรับสถาบนัการศึกษาบางแหงกระบวนการทางธุรกิจที่สําคัญอาจรวมถงึ

การระดมทนุ  การสรางความสัมพันธกับส่ือ  และการมีสวนในการกาํหนดนโยบาย

สาธารณะ เนื่องจากลักษณะของกระบวนการเหลานี้มีความหลากหลาย จึงอาจทาํให

ขอกําหนดและตัววัดผลการดาํเนนิการมีความแตกตางกนัโดยสิ้นเชงิ 

   กระบวนการที่สําคัญของสถาบนัรวมถงึกระบวนการสนับสนนุตางๆ ที่สนับสนนุการ

ปฏิบัติงานประจําวนั การจดัหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทาง

การศึกษาอ่ืนๆ แตมักไมไดรับการออกแบบในรายละเอียดรวมกนั ขอกําหนดของ

กระบวนการสนับสนนุมกัไมข้ึนกับลักษณะหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและ

บริการทางการศึกษามากนกั แตข้ึนกับขอกําหนดภายในสถาบันมากกวา  จงึตองมี

การบูรณาการและการประสานงานกนัเปนอยางด ีเพื่อใหมั่นใจวามีความเชื่อมโยงและ

ไดผลการดําเนินการทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการสนับสนนุอาจรวมถงึ 

การเงนิและการบัญชี การจัดการอาคารสถานที่และสิง่อํานวยความสะดวก  การบริการ

ดานกฎหมาย การบริการดานทรพัยากรบคุคล การประชาสัมพนัธ และการบริหารทัว่ไป 

  ในขั้นตอนการออกแบบระบบงานและกระบวนการทาํงานนั้น หลายสถาบนัตองมีการ

พิจารณาถึงขอกําหนดสําหรับผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการ  

ซึ่งเปนกลุมที่จะไดรับความสนใจมากขึ้นในเชิงกลยุทธ  โดยเฉพาะเมื่อสถาบนักลับมา
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ทบทวนเรื่องสมรรถนะหลักของตน  กระบวนการของผูสงมอบควรจะเตมิเต็มจุดประสงค 

2 ประการ ไดแก การชวยปรับปรุงผลการดําเนนิการของผูสงมอบและคูความรวมมอื  

และในบางกระบวนการ  อาจชวยปรับปรุงระบบงานของสถาบนัดวย  การจัดการดานผู

สงมอบ อาจรวมถงึกระบวนการคัดเลือกเพื่อลดจํานวนผูสงมอบโดยรวม  และเพิม่

ขอตกลงดานความรวมมือกับผูสงมอบและคูความรวมมือที่พงึประสงค 

  การที่จะทาํใหบรรลุผลสําเร็จดานการเรียนรูของผูเรียนตามความคาดหวงันั้น มกัตอง

กําหนดระดับหรือมาตรฐานความสามารถของผูเรียนตั้งแตข้ันตอนออกแบบและการจัด

หลักสูตร เพื่อใชประเมินความกาวหนาหรอืชี้นําการตัดสินใจ การเตรียมการสาํหรับ

ความแตกตางของผูเรียนแตละคน ตองเขาใจถึงความแตกตางนั้นและกลยทุธที่เกี่ยว

เนื่องกันเพื่อการใชประโยชนจากจุดแข็งและเอาชนะอุปสรรคในดานวธิีการและความเร็ว

ชาในการเรียนรู 

  ปจจยัดานประสิทธิภาพและประสิทธผิล ในกระบวนการจัดการศกึษา เชน ลําดบัและ

ความเชื่อมโยงระหวางหลกัสูตร และวิชาตางๆ ที่เปดสอน  ควรพิจารณาถึงกลุมผูมสีวน

ไดสวนเสียตางๆ ดวย  ประสบการณการเรียนรูทัง้จากการออกแบบหลักสูตรที่ผานมา 

และจากการจดัการศึกษาทัง้ภายในและขามชั้นป/สาขาวิชา/สถาบนั ควรนํามาใช

ปรับปรุงกระบวนการออกแบบและการจัดการศึกษาสงผลใหสามารถลดรอบเวลาการ

ดําเนนิการในอนาคต 

  เพื่อทาํใหมัน่ใจวาสามารถดําเนนิงานไดอยางตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน สถาบนัควร

คํานึงถงึทุกแงมุมโดยรอบทางดานปฏิบัติการที่จาํเปนในการจัดหลักสูตร บริการที่

สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ ใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ดังนัน้ในการวางแผนจึงควรพิจารณากระบวนการทาํงานที่สําคัญทัง้หมด ทัง้นีก้าร

กําหนดระดับของการบริการในภาวะฉกุเฉินขึ้นกับพนัธกิจ ความตองการและขอกําหนด

ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่สถาบนัจะตองดาํเนนิการ การสรางความตอเนื่อง

ดานปฏิบัติการควรสอดรับกับการสรางความพรอมในการใชงานของระบบขอมูลและ

สารสนเทศของสถาบนั 

 
6.2   กระบวนการทํางาน: สถาบันมีวธิีการออกแบบ  จดัการ  และปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานที่สาํคัญอยางไร 
 

จุดประสงค 
หัวขอนี้ตรวจประเมินการออกแบบ  การจัดการ และปรับปรุงกระบวนการทํางานทีสํ่าคัญ 

เพื่อสรางคุณคาใหแกผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งทาํใหสถาบันบรรลุผลสําเร็จและมีความยัง่ยนื 



- 89 - 

  

ขอสังเกต 
  แนวทางการออกแบบกระบวนการของสถาบนัอาจมีความแตกตางกนัอยางมากขึน้กับ

ลักษณะของหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศกึษาอืน่ๆไมวาจะ

เปนหลกัสูตรใหม  หลกัสูตรที่ปรับแปลงไป หรือกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงไมวา

จะมากหรือนอย  สถาบนัควรคํานงึถงึขอกําหนดที่สําคญัของหลักสูตร บริการที่สงเสริม

การเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ โดยปจจัยที่ตองนาํมาพิจารณาในการออกแบบ  

ครอบคลุมถึง 

-    ผลสัมฤทธิด์านการเรียนรูที่ตองการ 

-    พนัธกิจของสถาบนั  

-    สวนตลาด และ/หรือกลุมผูเรียน  

-    อัตรากําลงัของผูปฏิบัติงาน  

-    ความแตกตางในวิธีการและความเร็วชาในการเรียนรู  -  ขีดความสามารถของ              

การวัดผล   

-    ขีดความสามารถของกระบวนการ   

-    ความเพยีงพอหรือขาดแคลนบุคลากรซึ่งมทีักษะที่จาํเปน 

-    ความคาดหวงัที่แตกตางกันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยีตอหลกัสูตร  บริการที่

สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ  

-    ขีดความสามารถของผูสงมอบและคูความรวมมือ  

-    การบรหิารความเสีย่งและความปลอดภัย 

-   ผลการดําเนินการระยะยาว 

-    ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และการใชกลยุทธ “สีเขียว”   

-    เทคโนโลย ี  

-    ปริมาณและประสิทธิภาพของการใชอาคารสถานที ่

-    ขอกําหนดและกฎระเบียบ 

-    ระบบเอกสาร  

การออกแบบที่มีประสิทธิผลตองพิจารณาถึงรอบเวลาและผลิตภาพของหลักสูตร 

บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ และกระบวนการสงมอบ      

ซึ่งอาจตองวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตรหรือกระบวนการใหบริการ และออกแบบ

ใหม (ปรับร้ือกระบวนการ) เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น รวมทัง้ตอบสนองตอความ

ตองการของผูเรียน และผูมสีวนไดสวนเสยีที่เปลีย่นแปลงไป 

  หัวขอนี้เกี่ยวของโดยตรงกับการวัดในกระบวนการ และการปฏิสัมพันธรวมกับผูเรียน ผูมี

สวนไดสวนเสีย และผูสงมอบ ซึ่งจําเปนตองกําหนดจุดวิกฤติในกระบวนการที่ตองมีการ
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วัด การเฝาติดตาม หรือการปฏิสัมพันธ กิจกรรมเหลานี้ควรเริ่มทําโดยเร็วที่สุดในชวง

ตนๆ ของกระบวนการเพื่อลดปญหาและตนทุนที่อาจเกิดขึ้นจากผลการดําเนินการที่

เบี่ยงเบนไปจากที่คาดหวังไว การจะบรรลุผลการดําเนินการที่คาดหวังไวนั้น  สถาบัน

ตองกําหนดระดับ หรือมาตรฐานของตัววัดในกระบวนการ เพื่อชี้นําการตัดสินใจ  และ

หากมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น ตองทําตามมาตรการแกไขเพื่อใหผลการดําเนินการของ

กระบวนการเปนไปตามที่ไดออกแบบไวเดิม  มาตรการแกไขที่เหมาะสม  ควรเนนการ

แกปญหาที่ตนเหตุ (รากเหงาของปญหา)  ซึ่งจะลดโอกาสเกิดซ้ําหรือการเกิดปญหาใน

ลักษณะเดียวกันในที่อ่ืนๆ ของสถาบัน ในการปฏิสัมพันธกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวน

เสียตองพิจารณาถึงความแตกตางในระหวางกลุมผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ

ประเมินวากระบวนการดําเนินไปไดดีเพียงใด   ทั้งนี้รวมถึงการจัดทําแผนสํารองทั้งแบบ

ทั่วไปและแบบเฉพาะสําหรับความแตกตางและความตองการของผูเรียน  รอบเวลาของ

กระบวนการหลักในบางสถาบันอาจใชเวลาเปนปหรือนานกวานั้น  ซึ่งทําใหการวัด

ความกาวหนาในการปฏิบัติงานประจําวันและการหาโอกาสในการลดรอบเวลา อาจ

กลายเปนความทาทายเฉพาะของสถาบันนั้น (*) 

  หวัขอนี้กาํหนดใหมีสารสนเทศเกี่ยวกบัวิธีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อบรรลุผลการ

ดําเนนิการที่ดีข้ึน ซึ่งมิไดมีความหมายเพียงคุณภาพที่ดีข้ึนจากมุมมองของผูเรียน และผู

มีสวนไดสวนเสียเทานัน้ แตยังรวมถึงผลการดําเนนิการที่ดีข้ึนทัง้ในดานการเงนิและดาน

การปฏิบัติการ ตัวอยางเชน ผลิตภาพ จากมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียอืน่ๆ ของ

สถาบนั แนวทางการปรับปรุงกระบวนการที่ใชโดยทั่วไปมีหลายอยาง ซึ่งรวมถงึ 

(1)   การใชผลการทบทวนผลการดําเนินการของสถาบนั 

(2)   การแบงปนกลยทุธที่ประสบความสาํเร็จทั่วทั้งสถาบัน เพื่อผลักดนัใหเกิดการเรยีนรู

และนวัตกรรม 

(3)   การวิเคราะหและวิจัยกระบวนการ (เชน การวิเคราะหรายละเอียดกระบวนการ การทดลอง

เพื่อใหเกิดประโยชนไดอยางคุมคา  optimization  การพิสูจนความผิดพลาด) 

(4)   การทําการวิจัยและพฒันาในดานเทคนิคและการศึกษา 

(5)   การจัดระดับเทียบเคียง 

(6)   การใชเทคโนโลยทีางเลอืก 

(7)   การใชสารสนเทศจากผูมีสวนไดสวนเสียของกระบวนการทั้งจากภายในและ 

ภายนอกสถาบัน 

แนวทางการปรับปรุงกระบวนการอาจจะตองมีการใชขอมูลดานการเงนิ ในการประเมิน

ทางเลือกและจัดลําดับความสําคัญ  แนวทางดังกลาวเปดใหเหน็ชองทางที่เปนไปไดมาก

ข้ึน รวมถึงการออกแบบกระบวนการใหมทั้งหมด (การปรับร้ือระบบ) 
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ผลลัพธ (หมวด 7) 
 

หมวดผลลัพธนี้ แสดงถึงการมุงเนนผลลัพธที่ครอบคลุมการเรียนรูของผูเรียน การประเมินของ

ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ของ

สถาบัน  ภาพรวมผลการดําเนินการดานงบประมาณ สถานะทางการเงิน และตลาด ผลลัพธดานผูปฏิบัติงาน 

ผลลัพธดานระบบการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม และผลลัพธของกระบวนการและกิจกรรมการ

ปรับปรุงกระบวนการที่ สําคัญ โดยการมุงเนนผลลัพธดังกลาว  จะธํารงไวซึ่งจุดมุงหมายของเกณฑ                    

อันประกอบดวยคุณคาที่เหนือกวาของการจัดการศึกษาในมุมมองของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด 

การมีผลการดําเนินการที่ดีเยี่ยม ซึ่งสะทอนผานตัวบงชี้ดานการปฏิบัติการ ผูปฏิบัติงาน กฎหมาย จริยธรรม 

และการเงิน  รวมทั้งตัวบงชี้ดานการเรียนรูระดับองคการและระดับผูปฏิบัติงาน 

 

หมวด 7 จึงใหสารสนเทศ “ในขณะที่เกิดขึ้นจริง”  (ตัววัดความกาวหนา) เพื่อประเมินและปรับปรุง

หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆและกระบวนการตางๆ  ของสถาบัน โดยมี

ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธของสถาบันโดยรวม หัวขอ 4.1 กําหนดใหมีการวิเคราะหและ

ทบทวนขอมูลและสารสนเทศของผลการดําเนินการของสถาบัน เพื่อใหทราบสถานะของสถาบันโดยรวมและเพือ่

จัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง 
 

7.1   ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน : ผลลพัธดานการเรยีนรูของผูเรียนขององคการ
เปนอยางไร  

 
จุดประสงค 

หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลพัธหลกัๆ ดานการเรียนรูของผูเรียน เพื่อแสดงถึงประสทิธผิลของ

หลักสูตรการศกึษา และกิจกรรมตางๆสําหรับผูเรียนทกุกลุม  รวมถึงการทําใหเกิดคุณคาซึ่งนําไปสูความพึง

พอใจและผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี 

 
ขอสังเกต 

  หัวขอนี้เนนผลลัพธสําคญัดานการเรียนรูของผูเรียนในประเด็นที่ข้ึนอยูกับพนัธกิจของ

องคการและ วิธีการประเมนิผลที่ใช หวัขอนี้มีความสําคัญอยางยิง่ตอการประเมนิ

สถาบนั เพราะมุงเนนผลการปรับปรุงที่สถาบันไดดําเนนิการในอดีตจนถงึปจจุบัน และ

ระดับความสําเร็จเมื่อเทียบกบัคูแขง และสถาบนัหรือกลุมประชากรผูเรียนอืน่ๆ ที่เทียบเคียง

กันได ในการนาํผลลัพธในหวัขอนี้ไปใชอยางถูกตองนัน้ จะตองเปรียบเทยีบผลการเรียนรูที่
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เพิ่มข้ึนกับผลของสถาบนัการศึกษาอืน่ที่มีผูเรียนใหมที่มีความสามารถใกลเคียงกนั รวมทั้ง

ประเมินความสําเร็จที่เพิ่มข้ึนของนกัเรียนแตละคนและของนักเรียนแตละกลุมดวย 

  ในการที่จะเขาใจหัวขอนี้ ตองพิจารณาถึงประเดน็ตอไปนี้ 

(1)   การเรียนรูของผูเรียนควรสะทอนใหเห็นผลลัพธโดยองครวมและผลลัพธทีเ่ชื่อมโยง
กับพนัธกิจ 

(2) ควรมีการรายงานระดับการเรียนรูปจจุบันและแนวโนม และใชเปรียบเทียบกับ

สถาบนัอื่นๆ ทีใ่หบริการคลายคลึงกนั หรือกับประชากรผูเรียนอื่น และแสดงใหเหน็

การปรับปรุงในแตละป 

(3) ตองจําแนกขอมูลตามกลุมผูเรียน เพื่อที่จะไดวิเคราะหแนวโนมและเปรียบเทียบขอมูล 

เพื่อแสดงถึงความสําเร็จของสถาบันในการทาํใหเกิดการเรียนรูของผูเรียนทุกคน 

  ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนไมควรสะทอนใหเหน็แตส่ิงที่ผูเรียนทราบเทานัน้ แตควร

สะทอนสิง่ที่ผูเรียนไดเรียนรูซึง่เปนผลที่เกิดขึ้นจากหลักสตูรการศึกษา ส่ิงที่ผูเรียน

สามารถทําได และความสามารถของผูเรียนวาทําไดดีเพียงใดดวย ผลลัพธที่ไดรับควร

คํานึงถึงความตองการภายนอกที่มาจากตลาด และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ รวมถึงผล

การประเมนิผลทั้งตามหลกัสูตรและตามเกณฑที่เนนเปาหมายสาํคัญๆ ของการเรียนรู 

และความสามารถโดยรวมของผูเรียน 

  แมวาการปรับปรุงเกณฑการรับเขาศึกษาอาจมีสวนชวยใหผูเรียนไดมีการศึกษาที่ดีข้ึนก็

ตาม สถาบนัไมควรรายงานผลการเรียนรูที่ดีข้ึนในหัวขอนี้ (หวัขอ 7.1) หากผลดังกลาว

เกิดจากการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติแรกเขาของผูเรียนเทานั้น  อยางไรกดี็ แนวโนมที่ดีข้ึน

ของคุณสมบัติแรกเขาของผูเรียนควรเปนสวนหนึง่ของผลลัพธของความมีประสิทธิผล

ของสถาบนั (หัวขอ 7.5) สถาบนัควรรายงานผลการเรยีนรูที่ดีข้ึนที่เกดิจากเหตุผลอ่ืน

นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติแรกเขาของผูเรียนไวในหัวขอนี ้(หัวขอ 7.1) ซึง่

รวมถึงการใชวิธีการตางๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกผูเรียนโดยแสดงแนวโนมและขอมูล

เปรียบเทยีบของตัววัดหรือตัวบงชีท้ี่สําคัญ  (*) 

  การระบุความสัมพันธระหวางรูปแบบและการใหการศึกษา และการเรียนรูของผูเรียน 

เปนเครื่องมือในการจัดการทีสํ่าคัญยิ่งสาํหรับ 

(1)   การกําหนดและการมุงเนนที่ขอกําหนด ดานการสอนทีสํ่าคัญ 

(2) การระบุส่ิงที่ทาํใหการบริการการศึกษาแตกตางกัน 

(3)   การกําหนดความสัมพันธในแงเหตุและผลระหวางคณุลักษณะของการบริการ
การศึกษาและปจจัยตางๆ กบัหลักฐานที่แสดงถึงความพึงพอใจและความผูกพนั

ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การคงอยูอยางตอเนื่องของผูเรียน การสําเร็จ

การศึกษา การเรียนจบหลกัสูตร และการกลาวถึงสถาบนัในทางที่ดีความสัมพันธ
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ดังกลาวอาจชีใ้หเหน็ความตองการที่เพิง่ปรากฏหรือกําลงัเปลี่ยนแปลง ตลาดที่

เปลี่ยนแปลง หรือแนวโนมวาหลักสูตรกาํลังจะลาสมัย 

 
7.2   ผลลพัธดานการมุงเนนลูกคา : ผลการดําเนินการดานการมุงเนนผูเรียน และผูมสีวน 

ไดสวนเสยีมอีะไรบาง 
 
จุดประสงค  
หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลพัธของผลการดําเนนิการดานการมุงเนนผูเรียน/ผูมีสวนไดสวนเสยี 

เพื่อแสดงใหเหน็วาสถาบนัดาํเนนิการไดดีเพยีงใดในการสรางความพงึพอใจแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี 

และสรางความผูกพนัในระยะยาว (*) 

 
ขอสังเกต 

  หัวขอนีมุ้งเนนที่ขอมูลทีเ่กี่ยวของทัง้หมด เพื่อใหทราบและชวยคาดการณผลการ

ดําเนนิการของสถาบนัในมมุมองของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสยี ขอมูลและ

สารสนเทศที่เกี่ยวของ ครอบคลุมถึงความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูเรียน และผูมี

สวนไดสวนเสยี การไดและการสูญเสียผูเรียน การกลาวถึงในทางที่ดี ขอรองเรียน การ

จัดการขอรองเรียน ประสิทธผิลของการแกไขขอรองเรียน คุณคาในมุมมองของผูเรียน 

และผูมีสวนไดสวนเสยี การประเมินของผูเรียนเกีย่วกับการเขาถงึ  และการไดเรียนใน

หลักสตูรและบริการสงเสรมิการเรียนรูทีต่องการ การสนับสนนุของผูเรียนและผูมีสวนได

สวนเสยีตอหลกัสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ การไดรับ

รางวัล การจัดอันดับ และการไดรับการยกยองจากองคการจัดอันดับอิสระ 

  หวัขอนี้ใหความสาํคัญกบัผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยีซึง่มากยิง่

กวาการวัดผลดานความพึงพอใจเพราะความสัมพนัธและความผกูใจเปนตัวบงชี้และตัว

วัดที่ดีกวาสาํหรับความสาํเร็จในแวดวงการศึกษาในอนาคตและความยั่งยืนของสถาบนั  

หากใชอยางมปีระสิทธิผล ผลลัพธดังกลาวจะเปนตัวชีว้ดัที่สําคัญยิง่ของประสิทธิผล

และการปรับปรุงของสถาบนั วัตถุประสงคพื้นฐานในหวัขอนี้มีไวเพื่อใหมั่นใจวา  

ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  เปนเครื่องมือทีม่ีประโยชนในการ

ประเมินปจจยัหลักที่มีผลเสริมหรือปดกั้นการศึกษา  นอกจากนี้ ผลลัพธที่รายงานในขอ 

7.2 โดยรวม  ควรใชเปนแนวทางเพื่อนาํไปสูการปรับปรุงความสามารถของผูเรียน  โดย

ตระหนักวาการปรับปรุงดังกลาวตองเนนถงึหลกัสูตร  การพัฒนาอาจารย  และปจจยั

อ่ืนๆ  หัวขอนี้ไมควรตีความวาเปนเพียงการเนนใหสถาบนัเปนที่ชืน่ชอบ  หรือมุง

เปาหมายระยะสั้นอื่นๆ  ที่ไมเกี่ยวกับการศึกษา 
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7.3   ผลลพัธดานงบประมาณ การเงินและตลาด: ผลการดําเนินการดานงบประมาณ 
การเงนิและตลาดมีอะไรบาง 

 
จุดประสงค 

  
หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลพัธดานงบประมาณ การเงนิและตลาดทีสํ่าคัญ เพื่อใหเขาใจถึง

การบริหารจัดการและประสทิธิผลของการใชทรัพยากรทางดานการเงนิ  ความมั่นคงทางการเงนิ  รวมทัง้ความ

ทาทายและโอกาสในตลาด 
ขอสังเกต 

  ตัววัดที่รายงานในหัวขอนีเ้ปนตัววัดที่ผูนําระดับสูงใชในการติดตามผลอยูตลอดเวลา 

เพื่อตรวจประเมินผลการดําเนินการและความอยูรอดทางการเงนิของสถาบนั 

  นอกเหนือจากตัววัดในหวัขอ 7.3 หมายเหตุ 1 ตัววัดที่เหมาะสมเกีย่วกับงบประมาณและ

การเงนิ  อาจรวมถงึอัตราภาษี  สําหรับตัววัดผลการดําเนินการดานตลาด  อาจรวมถึง

สวนแบงตลาด  การเพิ่มหรือลดลงของผูเรียนหรือจาํนวนหลกัสูตร การบริการทาง

การศึกษาใหมๆ   การเจาะตลาด การเรียนทางไกลและการเรียนผานเครือขาย

สารสนเทศและตําแหนงในตลาด  ตัววัดอาจรวมถึงการใชประโยชนจากบริการที่สงเสริม

การเรียนรูใหมๆ  จํานวนผูเรียนทีย่ายเขาและออกจากสถาบัน  รวมทั้งการขยายและการ

จัดการศึกษาใหม ๆ  (*) ขอมูลเทียบเคียงในตัววัดดังกลาว อาจรวมถึงผลการดําเนินการ

เทียบกับสถาบันที่เทียบเคียงกนัได  สถาบนัคูแขง  และการเทียบเคียงกับองคการอื่น ๆ 

ทั้งในและนอกชุมชนวิชาการ 
 

7.4    ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน: ผลการดําเนินการดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน
มีอะไรบาง 

 
จุดประสงค 
หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลพัธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน เพื่อแสดงใหเหน็วาสถาบนั

สามารถสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานทีม่ีผลิตภาพสูง มุงเนนการเรียนรู สรางความผูกพนั และมี

ความเอื้ออาทรใหแกผูปฏิบัติงานทัง้หมดไดดีเพียงใด 
 
ขอสังเกต 

  ตัววัดผลลพัธที่รายงานถงึตัวชี้วัดดานความผกูพนัและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 

อาจรวมถงึการปรับปรุงเกี่ยวกับการตัดสินใจในระดับหนางาน วัฒนธรรมองคการ และ

การแบงปนความรูระหวางผูปฏิบัติงาน  ถงึแมวาผลลัพธที่รายงานอาจรวมถึงขอมูลที่

เปนปจจัยนาํเขา เชน ขอบขายการฝกอบรม  แตจุดเนนสําคัญควรเปนขอมูลที่แสดงถึง
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ประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ ์ ตัวอยางของตัววัดผลสัมฤทธิ์อาจไดแกการที่ผูปฏิบัติงานคง

อยูกับสถาบันนานขึ้น  อันเปนผลมาจากการริเร่ิมโครงการยกยองชมเชยเพื่อนรวมงาน 

หรือการเพิ่มของจํานวนผูปฏิบัติงานที่ไดรับการเลื่อนตาํแหนง ซึง่เปนผลมาจากโครงการ

พัฒนาผูนําของสถาบนั 

  ผลลัพธของตัวบงชี้ดานขดีความสามารถและอัตรากําลังอาจรวมถึงจํานวนบุคลากรใน

ทุกหนวยงาน  และการมีใบรับรองวิทยฐานะสําหรับทักษะที่จาํเปน  อาจรวมทัง้  การ

ปรับโครงสรางของสถาบนั หรือการหมนุเวยีนงานซึ่งออกแบบเพื่อตอบสนองตอทิศทาง

ในระดับกลยทุธหรือความตองการของลกูคา 

  ผลลัพธที่รายงานนี ้อาจรวมถึงปจจัยทัว่ไปหรือปจจัยเฉพาะของสถาบัน  ปจจยัทัว่ไป 

อาจจะรวมถึง ความปลอดภัย การขาดงาน การลาออก ความพึงพอใจ และขอรองเรียน 

(ขอรองทุกข) ของผูปฏิบัติงาน สําหรับตัววัดบางตวั เชน การขาดงานและการลาออก

ของผูปฏิบัติงาน  ควรมกีารเปรียบเทยีบกบัขอมูลในระดับทองถิน่หรือภูมิภาคตามความ

เหมาะสม ปจจัยเฉพาะของสถาบนั คือ ตัววัดที่สถาบนัใชในการตรวจประเมินความ

ผูกพนัและบรรยากาศในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ปจจัยเหลานี ้อาจรวมถงึขอบขาย

การฝกอบรม การฝกอบรมซ้าํ หรือการฝกอบรมขามสายงาน เพื่อตอบสนองความ

ตองการดานอตัรากําลังและขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน ขอบขายและการ

บรรลุผลของการกําหนดทิศทางการทํางานดวยตนเอง ความรวมมือระหวางสหภาพและ

ฝายจัดการ หรืออาสาสมัครที่เขารวมกับกจิกรรมและกระบวนการสอนในหลักสูตร (*) 
 

7.5    ผลลัพธดานประสทิธิผลของกระบวนการ: ผลลพัธดานประสิทธิผลของ
กระบวนการ มีอะไรบาง 

 
จุดประสงค 

 
หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลพัธดานการปฏิบัติการที่สําคัญของสถาบนั  ซึ่งไมไดรายงานไวใน

หัวขอ 7.1-7.4 โดยมีเปาหมายใหสถาบนับรรลุประสิทธภิาพและประสิทธิผลของระบบงาน และกระบวนการ

ทํางานตางๆ  

 
ขอสังเกต 

  หวัขอนี้กระตุนใหสถาบนัพัฒนาและนําตัววัดที่เปนเอกลักษณและสรางสรรคมาใช

ติดตามกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญๆ สถาบันควรใชตัววัดที่

เกี่ยวของและสําคัญ  ในการประเมินผลการดําเนนิการและการปฏิบัติการทัง้หมด 

รวมถึงความพรอมของสถาบนัตอภาวะฉกุเฉินดวย 
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  ตัววัดและตัวบงชี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการ อาจรวมถึง 

-   ผลการดําเนินการของระบบงานที่แสดงถึงการลดตนทุน หรือการเพิ่มผลิตภาพ โดย

การใชทรัพยากรทั้งจากภายในและ/หรือภายนอก  

-   ตัววัดดานผลการดําเนินการมีผลตอการเรียนรูของผูเรียนและความพึงพอใจของ

ผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยี 

-   ตัวบงชี้ดานประสิทธิภาพของกระบวนการภายในสถาบัน เชน รอบเวลาของการ

พัฒนาและการเปดหลักสูตรหรือการบริการ  

-   การปรับปรุงผลการดําเนนิการดานธุรการและหนวยงานสนับสนนุอืน่ๆ เชน การ

จัดซื้อ การควบคุมตนทนุ และการผันทรพัยากรจากสวนอื่นมาสูงานดานการศึกษา  

-   การลดการสอนซ้ํา หรือความจาํเปนในการใหบริการเสริมทางการศกึษาตัวบงชี้ดานการ

จัดการผูสงมอบ เชน การลดจํานวนพัสดุคงคลัง การยกระดับคุณภาพและผลิตภาพ 

การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการลดตนทุนการจดัการผูสงมอบ 
 

7.6   ผลลัพธดานภาวะผูนํา: ผลลพัธดานภาวะผูนาํมีอะไรบาง    
 

จุดประสงค 
 

หัวขอนีพ้ิจารณาผลลัพธที่สําคัญดานธรรมาภิบาลและภาวะผูนาํของผูนาํระดับสูง ความสําเร็จ

ตามแผนกลยทุธ และความรบัผิดชอบตอสังคม  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหเปนสถาบนัที่มีจริยธรรม และยังคง

สถานะทางการเงินที่ดีไว  โดยสามารถบรรลุผลดานความรับผิดชอบตอสังคม  และสนบัสนุนชมุชนทีสํ่าคัญ  

 
ขอสังเกต 

  การวัดความคืบหนาของความสาํเร็จตามวัตถุประสงคเชิงกลยทุธเปนเรื่องที่ทาทายอยาง

ยิ่งเนื่องจากองคการจาํนวนมากมกัมีปญหาในการกําหนดตัววัดที่เหมาะสม ตัววัดความ

คืบหนาดังกลาวมกัไดมาจากการกาํหนดผลลัพธที่สะทอนเปาประสงคของผลสําเร็จ

ทายสุดตามวตัถุประสงคเชงิกลยทุธเสยีกอน จากนั้นจงึใชเปาประสงคดังกลาวมา

กําหนดตัววัดในชวงกลาง 

  สถาบันตองลงมอืปฏิบัติจริง และแสดงใหเหน็วาการประพฤติปฏิบัติโดยรวมมีมาตรฐาน

สูง โดยไมข้ึนกับวาสงัคมไดมีการเพงเลง็มากขึ้นในเรื่องธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ

ดานการเงนิ  จริยธรรม และความรับผิดชอบของผูนํา คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

ผูนําระดับสูงควรติดตามตัววัดผลการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ และสื่อสารผลการ

ดําเนนิการดังกลาวใหผูมีสวนไดสวนเสยีไดรับรู 
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  ตัววัดหรือตัวบงชีท้ี่สําคญัดานความรบัผิดชอบดานการเงนิ ความไววางใจของผูมีสวนได

สวนเสยี และการประพฤติปฏิบัติอยางมจีริยธรรม อาจรวมถึงการความตรงไปตรงมา

ดานการวัดผล ความปลอดภัยของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสยี การรับรองวิทยฐานะ

ของคณาจารยและบุคลากร ความเทาเทยีมในการเขาถึงทรัพยากร หลักสูตร และสิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจนการใชเงินกองทุนอยางเหมาะสม 

  ควรรายงานผลลัพธดานการปฏบัิติตามกฎขอบังคับดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย การ

รับรองมาตรฐาน กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทัง้ผลการตรวจสอบโดย

หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานที่สนับสนนุทนุ และความสําเร็จทีโ่ดดเดนขององคการ

ในเรื่องดังกลาว (*) ผลลัพธควรรวมถึงการที่สถาบนัชวยเหลือใหเกิดความผาสุกใน

สังคม และการสนับสนนุชุมชนที่สําคัญ 

  หากสถาบนัเคยถกูตอตานหรือลงโทษหรือภายใตกฎหมาย ระเบยีบขอบังคับ หรือ

สัญญาในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา องคการควรสรุปเหตุการณและสถานภาพปจจุบันให

ทราบดวย 
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จุดประสงคของเกณฑ 
 

เกณฑนี้ เปนพื้นฐานสาํคัญของการประเมินตนเองของสถาบนัและมบีทบาทสําคญั 3 ประการ ใน

การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันดังตอไปนี้ 

  ชวยในการปรับปรุงวิธีการดําเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธของสถาบนั 

  กระตุนใหมีการสื่อสารและแบงปนสารสนเทศเกี่ยวกบัวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระหวาง

สถาบนัการศกึษาและสถาบันอื่นๆ 

  เปนเครื่องมือที่สามารถนํามาใชเพื่อทาํใหเกิดความเขาใจและใชในการจัดการผลการ

ดําเนนิการของสถาบนั รวมทั้งเปนแนวทางในการวางแผนและเปนโอกาสในการเรียนรูของสถาบนั 

 
เปาประสงคของเกณฑ 

 
เกณฑนี้ ออกแบบขึ้นเพื่อชวยใหสถาบนัใชเปนแนวทางที่บูรณาการในการจัดการผลการ

ดําเนนิการของสถาบนั ซึ่งจะใหผลลัพธดังนี ้

  การจัดการศึกษาที่มีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งสงผล

ตอคุณภาพการศึกษาและความยั่งยนืของสถาบนั 

  การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวม 

  การเรียนรูระดับสถาบนัและระดับบุคคล 

 

คานิยมหลักและแนวคิด 
 

เกณฑนี้ จัดทาํขึ้นโดยอาศัยคานิยมหลักและแนวคิดตางๆ 11 ขอ ดังตอไปนี้ 

  การนาํองคการอยางมวีิสัยทัศน 

  การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู 

  การเรียนรูระดับองคการและระดับบุคคล 

  การเหน็คณุคาของผูปฏิบัติงาน และคูความรวมมือ 

  ความคลองตัว 

  การมุงเนนอนาคต 

  การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

  การจัดการโดยใชขอมูลจริง 

คานิยมหลักและแนวคิด 
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  ความรับผิดชอบตอสังคม 

  การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา 

 มุมมองเชิงระบบ 

 

คานิยมหลักและแนวคิดดังกลาว เปนความเชื่อและพฤติกรรมหยั่งลึกที่พบในสถาบันที่มีผลการ

ดําเนินการชั้นเลิศ คานิยมหลักและแนวคิดจึง เปนรากฐานที่กอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางความตองการ

หลักขององคการและกระบวนการปฏิบัติงานภายในภายใตกรอบการจัดการที่เนนผลลัพธ ซึ่งนําไปสูการ

ปฏิบัติการและการใหขอมูลปอนกลับ 
 

การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน  
 

ผูนําระดับสูงของสถาบัน ควรกําหนดทิศทาง และสรางบรรยากาศที่มุงเนนผูเรียนและการเรียนรู 

สรางคานิยมที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมทั้งกําหนดความคาดหวังที่สูง การกําหนดทิศทาง คานิยม 

และความคาดหวังของสถาบันควรมีความสมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ผูนําของ

สถาบันตองกํากับใหมีการสรางกลยุทธ ระบบและวิธีการตางๆ  เพื่อใหเกิดผลการดําเนินการที่เปนเลิศ กระตุน

ใหเกิดนวัตกรรม สรางองคความรูและเพิ่มขีดความสามารถและนําไปสูความยั่งยืนของสถาบัน คานิยมและกล

ยุทธที่ไดกําหนดไวควรชวยชี้นําการดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจของสถาบัน ผูนําระดับสูงของสถาบันควร

สรางแรงบันดาลใจ  และสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทั้งหมดมีสวนรวม มีการพัฒนาและเรียนรู  มีความคิด

สรางสรรค  และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ผูนําระดับสูงตองมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติการและผลการ

ดําเนินการ ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน  โดยคณะกรรมการชุดนี้ตองรับผิดชอบอยาง

เต็มที่ตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมในดานจริยธรรม การปฏิบัติการและผลการดําเนินการทั้งของสถาบัน และ

ของผูนําระดับสูง 

 

ผูนําระดับสูง ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  และลง

มือดวยตนเองในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงานแกผูปฏิบัติงาน การพัฒนาผูนําในอนาคต การทบทวน

ผลการดําเนินการของสถาบัน และการยกยองชมเชยผูปฏิบัติงาน ในการเปนแบบอยางที่ดี ผูนําระดับสูง

สามารถเสริมสรางเรื่องจริยธรรม คานิยม และความคาดหวังไปพรอมๆ กับการสรางภาวะผูนํา ความมุงมั่น 

และความคิดริเร่ิมใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคการ 

 

นอกจากบทบาทที่สําคัญภายในสถาบันแลว ผูนําระดับสูงควรมีลูทางอื่นในการสรางความ

เขมแข็งในดานการศึกษาทั่วทั้งสถาบัน ในการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูในสถาบัน อาจตองสรางใหเกิดแรง

สนบัสนุนจากชุมชน และทําใหผูนําชุมชน  ผูนําทางธุรกิจ และการบริการชุมชนมุงไปสูทิศทางเดียวกัน 
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การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู      
 

เพื่อใหผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ สถาบันตองจัดใหมีทางเลือกที่หลากหลาย

เพื่อนําไปสูความสําเร็จ  การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรูสนับสนุนเปาหมายนี้โดยการมุงเนนการศึกษาไปที่การ

เรียนรูและความตองการอันแทจริงของผูเรียน ซึ่งไดมาจากความตองการของตลาดและสังคม  

 

สถาบันที่เนนการเรียนรูควรตองเขาใจอยางถองแทถึงความตองการเหลานี้และแปลงมาเปน

หลักสูตรและการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ

เศรษฐกิจของประเทศและของโลกทําใหเพิ่มความตองการบุคลากรที่เปนผูปฏิบัติงานที่มีความรู มีความสามารถ

ในการแกปญหา สามารถติดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของตลาด  นักวิเคราะหสวนใหญสรุปวา  

การเตรียมผูเรียนใหพรอมสําหรับสภาพแวดลอมการทํางานเชนนี้ สถาบันการศึกษาทุกประเภทจําตองเนนการ

เรียนรูแบบใฝรู  และการพัฒนาทักษะการแกปญหา นอกจากนี้หลักสูตรที่สอนควรตองอยูบนพื้นฐานของการ

เรียนรูและการสอนที่มีประสิทธิผล เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและสัมฤทธิผล   

 

การศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนแนวคิดเชิงกลยุทธที่ตองเทาทันตอความตองการทั้งที่เกิดขึ้นใหม

และเปลี่ยนแปลงไปของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด และตอปจจัยที่สงผลใหเกิดการเรียนรู ความพึง

พอใจ และการคงอยูของผูเรียน สถาบันตองคาดการณความเปลี่ยนแปลงของตลาดทางการศึกษา ดังนั้นการ

จัดการศึกษาที่เนนการเรียนรูจําเปนตองตระหนักถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยี ตลอดจนหลักสูตรและบริการ

ของคูแขง  ทั้งยังตองตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และความเปลี่ยนแปลงของตลาด

ไดอยางรวดเร็วและยืดหยุน  การศึกษาที่เนนการเรียนรูนั้นนอกจากเปนการจัดตามหลักสูตร การจัดการศึกษา 

และการบริการทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียแลว                  

ตองเนนคุณลักษณะและรูปแบบที่สรางความแตกตางจากคูแขง  ความแตกตางดังกลาวอาจเปนการนําเสนอ

บริการการศึกษาที่แปลกใหม  การผสมผสานของหลักสูตร การจัดการศึกษา และการบริการทางการศกึษาอืน่ๆ   

การบริการการศึกษาที่สนองความตองการเฉพาะราย  กลไกการเขาถึงบริการการศึกษาที่หลากหลาย                    

การตอบสนองที่ฉับไว  หรือการสรางสัมพันธพิเศษ 
 
การศึกษาแบบเนนการเรียนรูมีลักษณะสาํคัญดังตอไปนี ้

  มีการกําหนดความคาดหวงัและมาตรฐานที่สูงสาํหรบัผูเรียนทุกคนและรวมไวในกระบวนการ

ประเมินผล 

  คณาจารยตองรูวาผูเรียนอาจเรียนรูดวยวธิีและความเร็วที่แตกตางกนั ความเร็วและรูปแบบ

การเรียนรูอาจแตกตางไปตามกาลเวลาและเนื้อหาวิชา การเรียนรูอาจไดรับอิทธิพลจากปจจยั

ตางๆ เชน การสนับสนนุ การแนะแนว และบรรยากาศการเรียนรู ทั้งที่เอื้อตอหรือที่ขัดขวาง
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การเรียนรู ดวยเหตนุี ้สถาบนัจึงตองคนหาทางเลือกอื่นๆ อยางตอเนือ่ง เพื่อผลักดนัใหเกิดการ

เรียนรู และตองพัฒนาสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลที่จะนาํไปใชดําเนนิการเพื่อให

เกิดผลตอการเรียนรูได 

  มุงเนนการเรียนรูแบบใฝรู ซึ่งทาํไดโดยใชเทคนิควธิีตางๆ  ส่ือการสอน และประสบการณที ่

หลากหลาย เพื่อดึงความสนใจของผูเรียน ซึ่งอาจไดจากแหลงทรัพยากรภายนอก เชน ธุรกิจ 

หรือองคการบริการชุมชนและสังคมตางๆ 

  ใชการประเมินความกาวหนา เพื่อวัดผลการเรียนรูต้ังแตระยะตนของกระบวนการ และเพื่อ  

ปรับประสบการณการเรียนรูใหเหมาะกับความตองการและรูปแบบการเรียนรูของแตละบุคคล 

  ใชการประเมินผลรวม เพื่อวัดความกาวหนาของผูเรียน วาไดเรียนรูหรือสามารถทาํอะไรได

เพียงไร โดยเทยีบกับมาตรฐานภายนอกและเกณฑปกตทิี่เกีย่วของ 

  ชวยใหผูเรียนและครอบครัวสามารถประเมินผูเรียนเพื่อติดตามความกาวหนา และเพื่อใหเหน็ 

เปาประสงคและชองวางไดชัดเจนขึ้น 

          เนนจดุเปลี่ยนผานที่สําคัญ เชน การยายสถาบนัการศึกษา หรือเมื่อจบการศึกษาและเริ่มชีวิต           

การทาํงาน 

 

 

 

 
 

 

 

ของกฎคานิยมหลักและแนวคิด 
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การเรียนรูระดับองคการและระดับบุคคล   
 

การที่สถาบันจะมีระดับผลการดําเนินการที่ดีเยี่ยมไดนั้น จําเปนตองมีวิธีการที่กอใหเกิดการเรียนรู

ระดับองคการและระดับบุคคล   ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผานกระบวนการที่เปนระบบ การเรียนรู

ระดับองคการตองประกอบดวยการปรับปรุงแนวทางที่มีอยูแลวอยางตอเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

หรือนวัตกรรมที่นําไปสูเปาประสงคและแนวทางใหม การเรียนรูตองฝงลึกเขาไปในวิถีการปฏิบัติงานของ

สถาบัน นั่นคือ การเรียนรูควรเปน 

(1)   สวนหนึง่ของการปฏิบัติงานประจําทีท่ําจนเปนกิจวัตร 
(2)   ส่ิงที่ปฏิบัติในทกุระดับต้ังแต บุคคล หนวยงาน หรือภาควิชา และสถาบนั 

(3)   ส่ิงที่สงผลตอการแกปญหาที่ตนเหตุโดยตรง  
(4)   การเนนการสรางองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูทัว่ทั้งสถาบนั 

(5)   ส่ิงที่เกิดจากการมองเหน็โอกาสในการเปลี่ยนแปลงทีสํ่าคัญ และมีความหมาย  รวมทัง้การ

สรางนวัตกรรม แหลงเรียนรูตางๆ รวมถึงแนวความคิดจากอาจารยและบุคลากร ผลการวิจยั

ดานการศึกษาและการเรียนรู ขอมูลจากผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยี การแลกเปลี่ยน

เรียนรูเร่ืองวธิปีฏิบัติที่เปนเลิศ ตลอดจนการจัดระดับเทียบเคียง 

 

การเรียนรูขององคการสงผล ดังนี ้

(1)   เพิม่คุณคาใหแกผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียอืน่ๆ ดวยหลกัสูตร  บริการที่สงเสริมการ

เรียนรูและบริการทางการศกึษาใหมๆ หรือที่ไดรับการปรับปรุง 

(2)   สรางโอกาสใหมทางการศึกษา 

(3)   สรางกระบวนการ และรูปแบบธุรกิจ (*) ใหม  และที่ไดรับการปรับปรุง 

(4)   ลดความผดิพลาด ความคลาดเคลื่อน ความสูญเสยี และตนทุนที่เกีย่วของ 

(5)   ปรับปรุงความสามารถในการตอบสนอง และการลดรอบเวลา 

(6)   เพิม่ผลิตภาพและประสิทธิผลในการใชทรัพยากรทัง้หมดของสถาบัน 

(7)   สงเสริมผลการดําเนินการของสถาบนัในดานความรบัผิดชอบตอสังคม และการใหบริการตอชุมชน 

 

ความสําเร็จของผูปฏิบัติงานขึ้นอยูกับการมีโอกาสเรียนรูและฝกฝนทักษะใหมๆ มากขึ้น 

ความสําเร็จของผูนําขึ้นกับการเขาถึงโอกาสดังกลาวเชนกัน ในสถาบันที่ตองพึ่งพาอาสาสมัคร การเรียนรูของ

อาสาสมัครเหลานี้ก็มีความสําคัญ  จึงควรพิจารณาการเรียนรูและการพัฒนาทักษะของอาสาสมัครไปพรอมๆ 

กับของคณาจารยและบุคลากรดวย สถาบันลงทุนเพื่อการเรียนรูระดับบุคคลไดดวยการใหการศึกษา                  

การฝกอบรม และโอกาสอื่นๆ เพื่อการเติบโตและพัฒนาที่ตอเนื่อง โอกาสเหลานี้รวมถึงการหมุนเวียนงาน และ
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การเพิ่มคาตอบแทนตามความรูและทักษะที่นํามาใชเพิ่มข้ึน การพัฒนาและการฝกอบรมอาจใชไดหลาย

รูปแบบ เชน  การใชคอมพิวเตอรและการเรียนรูผานเว็ป และการเรียนทางไกล  

 

การเรียนรูระดบับุคคลสงผลให 

(1)    ผูปฏิบัติงานยังคงอยูกับสถาบัน  โดยมีความผูกพัน  ความพึงพอใจ และความสามารถรอบดาน 

มากขึ้น   

(2)    เกิดการเรียนรูระหวางหนวยงานภายในสถาบนั  

(3)    มีการสรางสนิทรพัยทางความรูของสถาบันมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดนวัตกรรม 

 

ดังนั้น การเรียนรูจึงมิใชเพื่อใหมีหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษา

อ่ืนๆ  ที่ดีข้ึนเทานั้น แตยังชวยใหสถาบัน มีความยืดหยุน สรางนวัตกรรม สามารถปรับตัว และตอบสนองความ

ตองการของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด ไดดียิ่งขึ้นดวย การเรียนรูยังชวยชี้นําใหผูปฏิบัติงานมีความ

พึงพอใจและแรงจูงใจที่จะมุงมั่นไปสูความเปนเลิศ 

 

การเห็นคุณคาของผูปฏิบัติงาน และคูความรวมมือ   
   

ความสําเร็จของสถาบันนับวันจะขึ้นกับผูปฏิบัติงานที่มีความผูกพันซึ่งไดรับประโยชนจากการ

ทํางานที่มีความหมาย เห็นทิศทางของสถาบันอยางชัดเจน  และมีความรับผิดรับชอบตอผลการดําเนินการ               

ในบรรยากาศการทํางานที่มีความปลอดภัย มีความไวเนื้อเชื่อใจ และการใหความรวมมือซึ่งกันและกัน 

นอกจากนั้น สถาบันที่ประสบความสําเร็จตองสามารถใชประโยชนจากพื้นฐานความหลากหลายของผูปฏิบัติงาน

และคูความรวมมือในดาน ความรู ทักษะ ความคิดสรางสรรค และแรงจูงใจ 

 

การใหความสําคัญตอผูปฏิบัติงาน หมายถึง ความมุงมั่นตอการสรางความผูกพัน ความพึงพอใจ 

การพัฒนา และความผาสุกของบุคลากร ส่ิงเหลานี้นับวันจะตองอาศัยการออกแบบกระบวนการใหมีความ

ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อใหเหมาะสมกับสถานที่ทํางานและความตองการใชชีวิตครอบครัวที่แตกตาง

กัน  สําหรับบุคลากรทั่วไป การพัฒนาอาจรวมถึงการฝกอบรมในหองเรียนและการสอนงาน  การหมนุเวยีนงาน 

และการใหคาตอบแทนตามทักษะที่มี  สําหรับคณาจารยการพัฒนาไมไดหมายถึงความรูดานวิชาการเทานั้น 

แตหมายรวมถึงความรูเร่ืองรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน และวิธีการประเมินผลดวยการมีสวนรวมของ

คณาจารยอาจรวมถึงการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายขององคการ และรวมในคณะทํางานพัฒนาและ

บริหารโครงการและหลักสูตรตางๆ การมีสวนรวมนี้นับวันจะตองเนนความสําคัญของผูเรียนและความรวมมือ

ในลักษณะสหวิทยาการมากยิ่งขึ้น ผูนําสถาบันควรมุงคนหาเพื่อขจัดปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อสงเสริมให
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บุคลากรและคณะทํางาน  ยังคงมีกําลังใจในการทําให กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพซึ่งมุงเนนการเรียนรูที่สําคัญ

เหลานี้มีความยั่งยืน 

ความทาทายหลักในการใหความสาํคัญกบัคุณคาของสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงาน รวมถงึ 

(1)   การพิสูจนใหเห็นถึงพันธสญัญาของผูนาํที่จะทําใหคณาจารยและบุคลากรประสบ
ความสาํเร็จ 

(2)   การสรางระบบการยกยองชมเชยหรือใหรางวัลทีน่อกเหนือไปจากระบบการใหผลตอบแทน
ตามปกต ิ

(3)   ขอเสนอดานการพัฒนาและความกาวหนาที่มีในสถาบัน 

(4)   การแบงปนความรูของสถาบัน เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถใหบริการแกผูเรียนและผูมีสวนได 

  สวนเสีย ตลอดจนชวยใหสถาบนับรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธไดดียิ่งขึน้ 

(5)   การสรางสภาพแวดลอมทีส่งเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

(6)   การสรางสภาพแวดลอมทีส่นับสนนุผูปฏิบัติงานทีห่ลากหลาย 

 

สถาบันตองสรางคูความรวมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อใหบรรลุเปาประสงคโดยรวม

ไดดีข้ึน คูความรวมมือภายในสถาบันอาจหมายถึง ความรวมมือระหวางผูนํา คณาจารยและบุคลากร ซึ่งอาจ

รวมถึงความรวมมือกับกลุมที่ทําหนาที่ตอรองใหผูปฏิบัติงาน การเปนคูความรวมมือกับสมาชิกของกลุม

ผูปฏิบัติงานอาจนํามาซึ่งโอกาสในการพัฒนา  การฝกอบรมขามสายงาน  หรือการปรับระบบงานใหม  เชน 

การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ คูความรวมมือภายในสถาบันยังอาจเกี่ยวของกับการสราง

เครือขายความสัมพันธระหวางหนวยงาน หรือระหวางคณาจารย บุคลากรและอาสมัคร เพื่อเสริมสรางความ

ยืดหยุน การตอบสนองตลอดจนการแบงปนความรูระหวางกัน 

 

คูความรวมมือภายนอกอาจเปนสถาบันการศึกษาอื่น ผูสงมอบ บริษัทหางราน สมาพันธธุรกิจ 

ชุมชน และองคการบริการสังคมตางๆ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย  และผูที่อาจใหการสนับสนุนอื่นๆ พันธมิตร

หรือคูความรวมมือเชิงกลยุทธกับภายนอกองคการนับวันจะเปนคูความรวมมือภายนอกอีกแบบหนึ่งที่มี

ความสําคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเปนชองทางสูตลาดใหม หรือเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรหรือบริการ

ใหม  นอกจากนี้ การมีคูความรวมมือภายนอกจะชวยเสริมความแข็งแกรงและขีดความสามารถของสถาบันทั้ง

สองในประเด็นที่เปนความสนใจรวมกัน  ความรวมมือเชนนี้อาจนํามาซึ่งความไดเปรียบเชิงกลยุทธของสถาบัน

อีกดวย    

 

ความสําเร็จของการสรางความรวมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบันจะชวยพัฒนาวัตถุประสงค

ในระยะยาว ซึ่งเปนบอเกิดแหงการลงทุนและการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ดังนั้น คูความรวมมือควรระบุ

เงื่อนไขแหงความสําเร็จ กลไกในการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ แนวทางประเมินความกาวหนา  ตลอดจนวิธีการ
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ในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  ในบางกรณีหลักสูตรและโครงการฝกอบรมที่จัดรวมกัน

อาจเปนชองทางหนึ่งที่ชวยลดคาใชจายในการพัฒนาผูปฏิบัติงาน 

 

ความคลองตัว  
  

ความคลองตัวเปนตัววัดความมีประสิทธิผลของสถาบันที่นับวันจะมีความสําคัญยิ่งขึ้น ความ

คลองตัวหมายถึง ความฉับไวและความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

สถาบันหลายแหงเริ่มตระหนักวา การใสใจและการวัดเวลาที่ใชในการตอบสนอง ชวยปรับโครงสรางการบริหารและ

กระบวนการทํางานใหงายขึ้น  รวมทั้งการปรับปรุงเวลาในการตอบสนองมักตองอาศัยระบบงานใหม  

 

ในปจจุบันสังคมเรียกรองใหสถาบันการศึกษามีการตอบสนองอยางรวดเร็วตอประเด็นใหมๆ ที่อยู

ในความสนใจของสังคม  ดังนั้นในบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขันที่รุนแรง  ผูปฏิบัติงาน                    

ที่ไดรับการอบรมขามหนวยงานและไดรับการเอื้ออํานาจในการตัดสินใจจึงมีคาอยางยิ่งตอสถาบัน 

 

เวลาที่ใชในการดําเนินการในทุกมิติมีความสําคัญมากขึ้น และควรเปนตัววัดหลักประการหนึ่ง

ของกระบวนการ การใหความสําคัญเรื่องเวลายังกอใหเกิดประโยชนสําคัญอื่นๆ เชน การปรับปรุงเวลาที่ใชใน

การดําเนินการ จะสงผลตอการปรับปรุง สถาบัน  ระบบงาน  คุณภาพ ตนทุน  การมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนได

สวนเสีย  และผลิตภาพไปพรอมๆ  กัน  

 

การมุงเนนอนาคต 
 

การสรางอนาคตที่ยั่งยืนตองอาศัยความเขาใจในปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอสถาบันและตลาด

การศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว การแสวงหาความเปนเลิศทางการศึกษา  การเติบโตอยางยั่งยืนและผล

การดําเนินการที่ดีอยางตอเนื่อง  ตองมีแนวทางที่มุงเนนอนาคตอยางชัดเจน ทั้งยังตองมีความตั้งใจที่จะสราง

พันธะระยะยาวกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญๆ  ไดแก ชุมชน ผูปกครอง ผูจางงาน ผูปฏิบัติงาน          

ผูสงมอบ คูความรวมมือ  และสังคม 

 

การวางแผนของสถาบันตองคาดการณปจจัยหลายประการ เชน การเปลี่ยนแปลงความตองการ

ทางการศึกษา และรูปแบบการสอน ความพรอมของทรัพยากร ความคาดหวังของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย 

โอกาสใหมๆ ในการสรางคูความรวมมือ ความตองการในการจางและการพัฒนาผูปฏิบัติงาน การพัฒนา

ทางดานเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงของประชากร  กลุมของผูเรียนและตลาด  โมเดลทางธุรกิจใหมๆ (*)                    

ความคาดหวังและความตองการของชุมชนและสังคม ตลอดจนกลยุทธใหมๆ ของสถาบันทางการศึกษาใน
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ระดับเดียวกัน ดังนั้นในการจัดทําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและจัดสรรทรัพยากร จึงตองคํานึงถึงอิทธิพลของ

ปจจัยตางๆ เหลานี้  

 

การลงทุนระยะยาวที่สําคัญเพื่อปรับปรุงองคการ จึงเปนการลงทุนเพื่อสรางและดํารงระบบ

ประเมินสถาบันตามพันธกิจหลักที่มุงเนนการเรียนรู  ซึ่งหมายถึงตองใหความรูและอบรมคณาจารยในเรื่อง

วิธีการประเมินสถาบันดังกลาว  นอกจากนี้ ผูนําองคการควรมีความสามารถในการแปลผลการประเมินและ

การใชประโยชนจากสารสนเทศดานวิธีการประเมินผล  และรูปแบบการเรียนรู  การมุงเนนอนาคตตองมีการ

พัฒนาผูนําองคการและบุคลากรของสถาบัน การสรางผูนํารุนใหมที่มีประสิทธิผล  การสรางโอกาสเพื่อ

นวัตกรรม  และการคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและความกังวลของสวนรวม 

 

การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
 

นวัตกรรม  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงหลักสูตร การใหบริการ กระบวนการ

และการปฏิบัติงานขององคการ รวมถึงโมเดลทางธุรกิจ (*) เพื่อสรางคุณคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย                 

ซึ่งนําไปสูมิติใหมของการดําเนินการ  นวัตกรรมไมจํากัดอยูในขอบเขตของการวิจัยเทานั้น แตยังมีความสําคัญ

ตอระบบงาน กระบวนการ และการปฏิบัติการของสถาบันในทุกๆ ดาน  ผูนําจึงควรชี้นําและบริหารสถาบัน

เพื่อใหนวัตกรรมกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรูขององคการ รวมทั้งบูรณาการเขาไวในการ

ปฏิบัติงานประจําวัน  โดยมีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการชวยเกื้อหนุน กระบวนการสรางนวัตกรรม

อยางเปนระบบตองมีการปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 

 

นวตักรรมเกิดจากการสั่งสมความรูของสถาบนัและผูปฏิบัติงาน ดังนัน้ ความสามารถในการเผยแพร

และใชประโยชนจากความรูเหลานีอ้ยางรวดเร็วจงึมคีวามสําคัญตอการผลักดนัการสรางนวัตกรรมของสถาบนั 

 

การจัดการโดยใชขอมูลจริง 
 

การวัดและการวิเคราะหผลการดําเนินการเปนสวนสําคัญของสถาบัน การวัดผลควรพัฒนาจาก

ความตองการและกลยุทธของสถาบัน และควรสื่อถึงขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับ

กระบวนการหลักและผลลัพธ การบริหารจัดการของสถาบันตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศหลากหลาย

รูปแบบประกอบกัน ระบบการวัดผลการดําเนินการโดยมุงเนนการเรียนรูของผูเรียน ตองอาศัยขอมูลจริงที่

ครอบคลุมและบูรณาการในทุกดาน เชน ปจจัยนําเขา สภาพแวดลอม ผลการดําเนินการ ขอมูลเชิง

เปรียบเทียบ/แขงขัน ผูปฏิบัติงาน คาใชจาย ผลลัพธของกระบวนการ และการวัดผลการดําเนินการของสถาบัน 

เปนตน ทั้งนี้ อาจรวมถึงภูมิหลังของผูเรียน รูปแบบการเรียนรู แรงบันดาลใจ จุดออนและจุดแข็งในดานวิชาการ  
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ความกาวหนาทางการศึกษา  การเรียนรูในชั้นเรียนและการเรียนรูตามหลักสูตร ความพึงพอใจตอการสอนและ

บริการตางๆ กิจกรรมนอกหลักสูตร อัตราการลาออกกลางคัน การเรียนจบ และความสําเร็จหลังจบการศึกษา  

ตัวอยางการจําแนกกลุมขอมูลที่เหมาะสม ไดแก การจําแนกกลุมตามผลการเรียนรูของผูเรียน ขอมูลประชากร

ของผูเรียน (เพศ อายุ ที่มา) และกลุมผูปฏิบัติงาน เปนตน  

 

การวิเคราะห หมายถึง การกลั่นกรองใจความสาํคัญจากขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชสนับสนนุ 

การวัดผล การตัดสินใจ การปรับปรุงและนวัตกรรม  การวิเคราะหตองใชขอมูลเพื่อกําหนดแนวโนม                    

การคาดการณ ตลอดจนความเปนเหตุเปนผลซึ่งโดยปกติแลวอาจไมเห็นเดนชัด การวิเคราะหอาจใชสนับสนุน

จุดมุงหมายตางๆ เชน การวางแผน การทบทวนผลการดําเนินการโดยรวม การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการ

บรรลุเปาหมายของการบริหารความเปลี่ยนแปลง  และการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับสถาบันอื่นซึ่งมี

หลักสูตรหรือการบริการในระดับเดียวกัน หรือเทียบเคียงกับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 

 

ส่ิงสําคัญที่ตองพิจารณาในการปรับปรุงผลการดําเนินการ และการบริหารความเปลี่ยนแปลง 

ไดแก การเลือกและใชตัววัดหรือตัวบงชี้ผลการดําเนินการ ทั้งนี้ ตัววัดหรือตัวบงชี้ที่เลือกมาตองเปนตัวที่ดีที่สุด

ที่สะทอนถึงปจจัยที่นําไปสูการปรับปรุงผลการดําเนินการดานผูเรียน การปฏิบัติการ การเงิน และดานสังคม  

กลุมตัววัดหรือตัวบงชี้ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับความตองการของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผลการ

ดําเนินการของสถาบันจะชวยทําใหกระบวนการทั้งหมดสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงคของ

สถาบัน ตัววัดและตัวบงชี้ เหลานี้อาจจําเปนในการสนับสนุนการตัดสินใจในสภาพแวดลอมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดผานกระบวนการติดตามอาจสงผลใหเกิดการประเมิน

และปรับเปลี่ยนตัววัดหรือตัวบงชี้เหลานั้น เพื่อใหสอดรับกับเปาประสงคของสถาบันไดดียิ่งขึ้น 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

ผูนําของสถาบันควรใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม  พฤติกรรมที่แสดงถึงคุณธรรม/

จริยธรรม  รวมทั้งตองคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของสังคม  ผูนําควรเปนแบบอยางที่ดีในการให

ความสําคัญในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม  การคุมครองปองกันสุขภาวะ  ความปลอดภัย  และสิ่งแวดลอม ของ

สวนรวม  รวมถึงผลกระทบที่มีตอการปฏิบัติการของสถาบัน  นอกจากนั้นสถาบันควรเนนการอนรัุกษทรัพยากร

และการลดของเสียที่แหลงเกิด ในการวางแผนควรคํานึงถึงผลกระทบดานลบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการ

อาคารสถานที่ การปฏิบัติงานภายในหองทดลอง และการเดินทาง ในการวางแผนที่มีประสิทธิผลควรปองกันมิ

ใหเกิดปญหาตางๆ  มีการเตรียมการเพื่อตอบสนองอยางฉับพลันในกรณีที่เกิดปญหาขึ้น และจัดใหมี

สารสนเทศ และการสนับสนุนที่จําเปนใหพรอม เพื่อสรางความตื่นตัว  ความปลอดภัย และความมั่นใจแก

สังคม 
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สถาบันไมเพียงตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของทองถิ่น จังหวัด หรือประเทศเทานั้น 

แตควรถือเอาขอบังคับเหลานี้เปนโอกาสเพื่อการปรับปรุง   “ใหเหนือกวาสิ่งที่จําเปนตองปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ”  สถาบันควรยึดถือการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมในการดําเนินการและการมีปฏิสัมพันธกับ

ผูมีสวนไดสวนเสียในทุกกรณี ควรมีการกําหนดขอพึงปฏิบัติดานจริยธรรมระดับสูงและตองมีการติดตามโดย

กรรมการธรรมาภิบาลของสถาบัน 

 

ความผาสุกและประโยชนของสังคม  หมายถึง การแสดงภาวะผูนําและการสนับสนุนความ

ตองการที่สําคัญของสังคม เทาที่ทําไดตามขอจํากัดของสถาบัน  ความตองการดังกลาวอาจรวมถึงความ

ตองการทางการศึกษาในชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่ดีเลิศ การอนุรักษทรัพยากร การบริการชุมชน 

และการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพ  การแสดงภาวะผูนําในฐานะองคการตนแบบสามารถสงผล

ตอสถาบันอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน  ในการสรางความรวมมือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวดวย 

 

การจัดการดานการรับผิดชอบตอสังคมจําเปนตองอาศยัมาตรการทีเ่หมาะสม ตลอดจนความ

รับผิดชอบของผูนาํองคการตอมาตรการตางๆ ดังกลาว 

 

การมุงเนนที่ผลลัพธ และการสรางคุณคา 
 

การวัดผลการดําเนินการของสถาบัน ควรมุงเนนที่ผลลัพธที่สําคัญ  ซึ่งนําไปใชสรางคุณคาและ

รักษาสมดุลของคุณคาใหแกผูเรียน  และผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก ชุมชน ผูปกครอง ผูจางงาน 

ผูปฏิบัติงาน  ผูสงมอบ คูความรวมมือ และสังคม  เมื่อสถาบันสรางคุณคาเพื่อผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

เทากับไดชวยเหลือสังคม และปรับปรุงผลการดําเนินการดานการศึกษาโดยรวม นอกจากนั้นยังเปนการสราง

ความภักดีตอสถาบัน  เปาหมายของการสรางสมดุลทางคุณคาบางครั้งอาจเปลี่ยนแปลง และอาจขัดแยงกันได 

ฉะนั้นกลยุทธของสถาบันจึงควรพิจารณาถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญไวใหชัดเจน เพื่อชวย

ใหมั่นใจไดวา แผนและการปฏิบัติตางๆ สนองความตองการของทุกฝาย และเพื่อเลี่ยงการเกิดผลกระทบดาน

ลบตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใดกลุมหนึ่ง  การใชตัววัดผลการดําเนินการทั้งแบบนําและแบบตามอยางสมดุล 

เปนวิธีที่มีประสิทธิผลวิธีหนึ่งในการ  ส่ือสารถึงลําดับความสําคัญของเรื่องตางๆ ในระยะสั้นและระยะยาว   

ติดตามผลการดําเนินการจริง  และเปนพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงผลลัพธ 

 

มุมมองเชิงระบบ    
 

เกณฑนี้เสนอมุมมองเชิงระบบเพื่อการจัดการสถาบันและกระบวนการที่สําคัญตางๆ  เพือ่ใหบรรลุ

ผลลัพธและมุงสูผลการดําเนินการที่เปนเลิศ หมวดตางๆ ทั้ง  7  หมวดของเกณฑนี้ คานิยมหลัก  และเกณฑ
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การใหคะแนน  ประกอบกันเปนรากฐานและกลไกที่บูรณาการกันทั้งระบบ  อยางไรก็ตาม การจัดการและผล

การดําเนินการโดยรวมจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยการสังเคราะห การมุงไปในแนวทางเดียวกัน และ

การบูรณาการซึ่งมีลักษณะเฉพาะในแตละสถาบัน 

 

การสังเคราะห หมายถึง การมองภาพรวมของสถาบนั โดยใชคุณลักษณะที่สําคัญทางการศึกษา  

รวมถึงสมรรถนะหลัก  วัตถปุระสงคเชิงกลยุทธ  แผนปฏิบัติการ และระบบงาน 

 

การมุงไปในแนวทางเดียวกัน หมายถึง การอาศยัความเชื่อมโยงระหวางขอกาํหนดตางๆ                

ดังระบุไวในเกณฑนี ้เพื่อใหแผนงาน กระบวนการ ตัววดั ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปอยางคงเสนคงวา 

 

การบูรณาการ  หมายถงึ  การที่องคประกอบทุกภาคสวนในระบบการบริหารจัดการของสถาบนั

มีการเชื่อมโยงปฏิสัมพนัธกนัอยางสมบูรณและใหผลลัพธตามที่ต้ังไว  ซึ่งเปนการตอยอดจากการมุงไปใน

แนวทางเดียวกนั 

 

แนวคิดดังกลาวขางตนปรากฏในเกณฑนี้  ดังแสดงในหนา 3 มุมมองเชิงระบบรวมถึงการที่ผูนํา

ระดับสูงของสถาบัน ใหความสําคัญตอทิศทางเชิงกลยุทธ  ตอผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  ซึ่ง

หมายถึงวา ผูนําระดับสูงตองติดตาม ตอบสนอง และบริหารงาน โดยอาศัยผลลัพธทั้งหลายเปนพื้นฐาน 

นอกจากนี้ มุมมองเชิงระบบยังหมายรวมถึงการใชตัววัดและตัวบงชี้  สมรรถนะหลัก  และความรูของสถาบัน

เพื่อกําหนดกลยุทธที่สําคัญ  นอกจากนี้ยังหมายถึงการเชื่อมโยงกลยุทธเหลานั้นกับระบบงาน  กระบวนการ

หลัก และการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง  เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการโดยรวมและทําใหผูเรียนและผูมี

สวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ 

 

ดวยเหตนุี้ มมุมองเชิงระบบ จึงหมายถงึ การจัดการสถาบนัและองคประกอบทั้งหมดเพื่อบรรลุ

ความสาํเร็จ 
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1.  เกณฑมุงเนนผลลัพธ 
 

เกณฑนี้มุงเนนผลการดําเนนิการระดับองคการที่สําคัญ ตามที่ระบุไวดังนี ้
ผลการดาํเนนิการของสถาบัน : 
(1)  ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน 

(2)  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 

(3)  ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด4. ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน 

(4)  ผลลัพธดานประสทิธิผลของกระบวนการทาํงาน รวมถึงการวัดผลการดําเนินการที่สําคัญ 

(5)  ผลลัพธดานการนาํองคการ รวมถึงธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 

 

การใชตัววัดในมุมมองตางๆ เพื่อใหมั่นใจวากลยุทธของสถาบันมีความสมดุล ไมเอนเอียงไป

ดานใดดานหนึ่งเกินไประหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ระหวางวัตถุประสงคหรือเปาประสงคทั้งระยะ

ส้ันและระยะยาว      

 

2.  เกณฑไมกําหนดวิธีการที่เฉพาะเจาะจง และสามารถปรับใชได 
 

เกณฑนี้ประกอบดวยขอกําหนดที่มุงเนนผลลัพธ อยางไรก็ตามเกณฑไมไดกําหนดวา 

  สถาบันควรมีโครงสรางอยางไร 

  สถาบันควรหรือไมควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานคุณภาพ ดานวางแผน ดานจริยธรรม 

หรือหนาที่อ่ืนๆ 

  สถาบันดองมีการบริหารหนวยงานตางๆ ในรูปแบบเดียวกัน 

 

ปจจัยตางๆ เหลานี้ อาจแตกตางกันระหวางสถาบัน/องคการ และสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม

ความตองการและกลยุทธที่ผันแปรไป 

 

เกณฑนี้ไมไดกําหนดวธิีการที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากเหตุผลดังนี ้

(1)   จุดมุงเนนอยูที่ผลลัพธ มิใชวิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสรางองคการ สถาบันควรมี    

การพัฒนาและแสดงใหเห็นวามีแนวทางทีส่รางสรรค สามารถปรับใชได และยืดหยุน 

เพื่อใหบรรลุ  ตามขอกําหนด การที่ไมไดกําหนดวธิีการที่เฉพาะเจาะจงนี ้มีจุดมุงหมาย

คุณลักษณะสําคัญของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
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เพื่อเสริมสรางใหมีการปรับปรุงทั้งอยาง คอยเปนคอยไปและอยางกาวกระโดด รวมถงึ

การเปลี่ยนแปลงที่เหน็ผลจากนวัตกรรม 

(2)   การเลือกใชเครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสรางองคการ ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน

ประเภทและขนาดของสถาบัน ความสัมพันธระดับองคการ ระดับการพัฒนาของสถาบนั 

รวมถึงขีดความสามารถและหนาที่รับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน 

(3)   การมุงเนนขอกําหนดรวมแทนที่จะเนนวิธีปฏิบัติที่เหมือนกนั จะชวยเสริมสรางความเขาใจ 

การสื่อสาร การแบงปนขอมูล ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกนั  และการบูรณาการ ใน

ขณะเดียวกนักจ็ะสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย 

 

3.   เกณฑนี้บูรณาการสาระสําคัญทางการศึกษา 
 

  เกณฑการศึกษา ถูกดัดแปลงเพื่อใหความสําคัญกับหลักการที่สําคญัทางการศึกษา และ

ความตองการที่จําเพาะของสถาบนัการศกึษา ซึ่งรวมถงึ 

  เกณฑมุงเนนที่การเรียนการสอนเปนหลัก  เนื่องจากเปนเปาหมายสําคัญของ

สถาบนัการศกึษา 

  ขณะทีเ่กณฑนี้มุงเนนการเรียนรูของผูเรียนในทุกสถาบันการศึกษา แตสถาบันบางแหงอาจ

มีพันธกิจ บทบาทและหลักสูตรซึ่งมีความแตกตางกนั (เชนสถาบันที่สอนดานการคา 

วิศวกรรม หรือสถาบันที่เนนการสอนและการวิจยั) 

  ผูเรียนคือลูกคาหลกัของสถาบนัการศกึษา แตอาจมผูีมีสวนไดสวนเสียไดมาก (เชน

ผูปกครอง นายจาง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และชุมชน) 

  หลกัการของความเปนเลิศ รวมถงึสวนประกอบ 3 ดานคือ 

(1)   กลยุทธการประเมินที่ผานการกลัน่กรอง และมกีารนําไปปฏิบัติมาแลวเปนอยางดี 

(2)   มีการปรับปรุงตัววัดและดัชนีชี้วัดผลลัพธการดําเนินการ โดยเฉพาะผลการเรียนรูของ

ผูเรียน อยางตอเนื่องทุกป 

(3)   แสดงใหเห็นชัดเจนถึงความเปนผูนําในดานผลดําเนินการและการปรับปรุง ผล

ดําเนินการ  โดยเปรียบเทียบกับสถาบันซึ่ ง เทียบเคียงกันได  และกับเกณฑ

เปรียบเทียบที่เหมาะสม 
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4.  เกณฑนี้สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อใหเปาประสงคสอดคลองไปในแนวทาง  
เดียวกัน ทั่วทั้งองคการ 

 
มุมมองเชิงระบบเพื่อใหเปาประสงคสอดคลองไปในทางเดียวกัน จะตองหยั่งลึกอยูใน

โครงสรางที่บูรณาการกันระหวางคานิยมหลักและ โครงรางองคการ เกณฑ แนวทางการใหคะแนน การมุงเนน

ผลลัพธ   เหตุปจจัยและผล และการเชื่อมโยงขามกระบวนการระหวางหัวขอตางๆ ในเกณฑ 

 

ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันของเกณฑมาจากการกําหนดตัววัดของกระบวนการ

และกลยุทธของสถาบันที่มีการที่เชื่อมโยงและเสริมแรงซึ่งกันและกัน  ตัววัดเหลานี้เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณคาของ

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งผลการดําเนินการโดยรวม ดังนั้นการใชตัววัดเหลานี้จึงเปนกรอบที่ทําให

กิจกรรมตางๆ ดําเนินไปในทิศทางที่สอดคลองกัน โดยไมจําเปนตองกําหนดวิธีการอยางละเอียด  การตัดสินใจ

แบบรวมศูนย หรือการจัดการกระบวนการที่ซับซอนเกินไป ตัววัดเหลานี้จึงเปนทั้งเครื่องมือในการสื่อสาร และเปน

พื้นฐานในการถายทอดเปาหมายของผลการดําเนินการ เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสอดคลองกันทั่วทั้งสถาบัน ความ

สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันนี้ทําใหมั่นใจไดวาจุดประสงคของสถาบันมุงไปในแนวทางเดียวกัน ขณะเดียวกัน

ก็สนับสนุนใหสถาบันมีความคลองตัว มีนวัตกรรมและมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

 

มุมมองในเชิงระบบเพื่อใหเปาประสงคสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน จะตองมีความเชื่อมโยง

ระหวางหัวขอตางๆ ในเกณฑอยูตลอดเวลา  โดยเฉพาะเมื่อกลยุทธและเปาประสงคมีการเปลี่ยนแปลง ในเกณฑนี ้

วงจรการเรียนรูจากการปฏิบัติเกิดขึ้นโดยอาศัยขอมูลปอนกลับระหวางกระบวนการและผลลัพธ 

 

วงจรการปรับปรุง แบงเปน 4 ข้ันตอน 

(1)   การวางแผน ซึ่งรวมถึงการออกแบบกระบวนการ การเลือกตัววัดและการถายทอดเพื่อนาํ

ขอกําหนดไปปฏิบัติ  (แนวทาง : A) 

(2)   การปฏิบัติตามแผน  (การนําไปปฎิบัติ : D) 

(3)   การตรวจประเมินความกาวหนาและการไดมาซึ่งความรูใหม  รวมถึงการแสวงหาโอกาส 

ในการสรางนวัตกรรม  (การเรียนรู : L) 

(4)   การทบทวนแผนโดยอาศัยผลของการประเมิน การทําใหกระบวนการและการปฏิบัติงาน

ในหนวยงานตางๆ เปนเนื้อเดียวกัน  รวมทั้งการเลือกตัววัดที่ดีข้ึน  (การบูรณาการ : I) 
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5.   เกณฑสนับสนุนการตรวจประเมินที่เนนเปาประสงค 
 

เกณฑและแนวทางการใหคะแนน ประกอบดวยระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเปน 2 สวน คือ        

1) ขอกําหนด ซึ่งเนนที่ผลการดําเนินการ 18 หัวขอ  2) แนวทางการใหคะแนนซึ่งอธิบายถึงมิติตางๆ ของการ

ตรวจประเมิน ไดแกกระบวนการและผลลัพธ รวมถึงปจจัยที่สําคัญตางๆ ที่ใชในการตรวจประเมินในแตละมิติ 

ดังนั้นการตรวจประเมินจึงชวยใหสถาบันทราบถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงตามขอกําหนดทัง้ 18 หวัขอ 

และตามระดับพัฒนาการของกระบวนการและผลการดําเนินการ ที่กําหนดไวในแนวทางการใหคะแนน ดวย

เหตุนี้การตรวจประเมินจึงนําไปสูการปฏิบัติที่สงผลตอการปรับปรุงผลการดําเนินการในทุกดาน ตามที่ได

อธิบายไวในขอ 1 (เกณฑมุงเนนผลลัพธ)   การตรวจประเมินดังกลาวจึงเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่

เปนประโยชนกวาการทบทวนผลการดําเนินการโดยทั่วๆ ไป และสามารถปรับใชไดกับกลยุทธ  ระบบการ

จัดการ และองคการหลากหลายประเภท 
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อภิธานศัพทเปนคําจํากัดความของคําตางๆ ที่ไดกลาวไวในเกณฑนี้  ซึ่งมีความสําคัญตอการ

จัดการผลการดําเนินการ ผูอานอาจสังเกตเห็นถึงคําศัพทที่สําคัญซึ่งปรากฏในหมวดตางๆ ของเกณฑนี้ไดงายขึ้น 

เนื่องจากคําศัพทเหลานี้จะปรากฏในรูปของ อักษรตัวหนา ทั้งนี้เพื่อเปนการระบุวาคําศัพทดังกลาวมี

สารสนเทศเพิ่มเติมซึ่งสามารถดูเพิ่มเติมไดในอภิธานศัพท 

 

Action Plans : แผนปฏิบัติการ 
   

คําวา  “แผนปฏิบัติการ”  หมายถึง  แผนการดําเนินการที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ซึ่งตองระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ตองใช  และกําหนดเวลาที่ตองทําใหสําเร็จ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่งในการวางแผน  หลังจากที่มีการกําหนด

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและเปาประสงคอยางชัดเจนแลว  เพื่อใหคนทั่วทั้งสถาบันมีความเขาใจและนํากลยุทธ

ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล ในเกณฑนี้ การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติครอบคลุมถึงการสรางตัววัดให

สอดคลองกันระหวางภาควิชาและหนวยงานทั้งหมด ในการนําแผนไปปฏิบัตินั้น อาจตองใหการฝกอบรม

เฉพาะทางแกคณาจารยและบุคลากรบางกลุม หรืออาจตองมีการสรรหาบุคลากรใหมดวย 

 

ตัวอยางเชน วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันการศึกษา อาจหมายถึงการตั้งเปาใหผูเรียนมีผล

การสอบในระดับชาติหรือกลุมวิชาชีพอยูในกลุมนํา (25 % แรก)  แผนปฏิบัติการอาจรวมถึงการวิเคราะหวา

วิชาใดที่ผูเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุด  และวิเคราะหถึงทักษะที่ยังไมเพียงพอของผูเรียนในวิชานั้นๆ เพื่อสราง

หลักสูตรที่จะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะนั้นขึ้นมาได  ในการนําแผนไปปฏิบัติอาจตองมีการฝกอบรมคณาจารย

ถึงวิธีการสอนและการประเมิน  การวิเคราะหและการทบทวนในระดับสถาบันควรพิจารณาผลการเรียนรูของ

ผูเรียน การใชงบประมาณ  และความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ดูคําจํากัดความของ  “วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : Strategic Objectives”   ในหนา  135 

 

Active Learning : การเรียนรูแบบใฝรู  
  

คําวา  “การเรียนรูแบบใฝรู”  หมายถึง  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวมที่สงเสริมใหผูเรียนไดใช

ความคิดในระดับที่สูงขึ้น เชน การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน ผูเรียนที่มีสวนรวมในการเรียนรู

แบบใฝรู อาจเรียนรูจากแหลงอื่นๆ นอกเหนือจากอาจารย  เชน หองสมุด เว็บไซต การสัมภาษณ หรือ

อภิธานศัพท   
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กลุมเปาหมาย  เพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการ ผูเรียนอาจแสดงความสามารถของตนในการวิเคราะห สังเคราะห 

และประเมิน โดยการทําโครงการ การนําเสนอผลงาน การทดลอง การสรางสถานการณจําลอง การฝกงาน  การ

ฝกภาคปฏิบัติ  โครงงานที่ใหศึกษาคนควาโดยอิสระ  การสอนภายในกลุม  การแสดงบทบาทสมมติ หรือการทํา

รายงาน  ผูเรียนที่มีสวนรวมในการเรียนรูแบบใฝรูมักมีการทํางานที่เปนระบบ  มีการคนควาขอมูล  สามารถ

อภิปรายและอธิบายแนวคิดของตน   สังเกตการสาธิตหรือปรากฏการณตางๆ  แกไขปญหา ตลอดจนตั้งคําถาม

ดวยตนเอง การเรียนรูแบบใฝรู  มักรวมถึงการเรียนรูจากการรวมมือและประสานงานกับผูอ่ืน  โดยทํางานรวมกัน

เปนกลุมอยางจริงจัง  เปนการสงเสริมการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และความรับผิดชอบสวนบุคคลในการ

ทํางานใหสําเร็จเพื่อบรรลุเปาประสงครวมกัน นอกจากนี้ การเรียนรูแบบใฝรูอาจตองอาศัย พหุปญญา   

 

Alignment  : การมุงไปในแนวทางเดียวกัน  
 

คําวา  “การมุงไปในแนวทางเดียวกัน” หมายถึง  ความสอดคลองของแผน กระบวนการ 

สารสนเทศ การตัดสินใจดานทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ การวิเคราะห และการเรียนรู เพื่อสนับสนุน

เปาประสงคหลักของสถาบัน การมุงไปในแนวทางเดียวกันอยางมีประสิทธิผล จําเปนตองมีความเขาใจรวมกัน

ในจุดประสงคและเปาประสงค รวมถึงการใชตัววัดและสารสนเทศที่เกื้อหนุนกัน เพื่อใชในการวางแผน                   

การติดตาม การวิเคราะห และการปรับปรุงในสามระดับคือ 1) สถาบัน/ผูนําระดับสูง  2) กระบวนการหลัก และ                

3) หลักสูตร สาขาวิชา ชั้นเรียน หรือบุคคล 

 

ดูคําจํากัดความของ  “การบรูณาการ  : Integration”  ในหนา  125 

 

Analysis : การวิเคราะห  
 

คําวา  “การวิเคราะห”  หมายถึง  การตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูล เพื่อใชเปนพื้นฐานในการ

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล การวิเคราะหมักเกี่ยวของกับการหาความสัมพันธระหวางเหตุและผล การ

วิเคราะหภาพรวมในระดับสถาบัน จะชวยชี้นําการบริหารระบบงาน และกระบวนการทํางาน  เพื่อใหบรรลุผล

การดําเนินการที่สําคัญและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบัน 

 

ถึงแมวาขอเท็จจริงและขอมูลแตละตัวจะมีความสําคัญ แตไมใชองคประกอบหลักที่มีประสิทธิผล

ตอการปฏิบัติการหรือการจัดลําดับความสําคัญเสมอไป    เนื่องจากการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลข้ึนอยูกับ

ความเขาใจในความสัมพันธขางตน ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอเท็จจริงและขอมูล 
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Anecdotal : ขอมูลปลีกยอย  
 

คําวา  “ขอมูลปลีกยอย”  หมายถึง  สารสนเทศของกระบวนการซึ่งขาดวิธีการที่เฉพาะเจาะจง ไมมี

ตัววัด ไมมีระบบกลไกในการนําไปปฏิบัติ และไมมีปจจัยดานการประเมิน/การปรับปรุง/การเรียนรู สารสนเทศใน

ลักษณะของขอมูลปลีกยอย มักอาศัยตัวอยาง และอธิบายกิจกรรมแตละเรื่องมากกวากระบวนการที่เปนระบบ 

 

ตัวอยางในการตอบเกณฑ  เร่ืองวิธีการที่ผูนําระดับสูงใชในการสื่อความคาดหวังตอผลการ

ดําเนินการของบุคลากร  การตอบโดยใชขอมูลปลีกยอยอาจจะอธิบายถึงเหตุการณที่ผูนําระดับสูงคนหนึ่งไดไป

ตรวจเยี่ยมสถานที่ตางๆ ของสถาบันซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว  แตการตอบในเชิงระบบ  จะอธิบายถึงวิธีการ

ส่ือสารที่ผูนําระดับสูงทั้งหมดของสถาบันใชอยางสม่ําเสมอเพื่อส่ือสารกับอาจารยและบุคลากรทุกคน ถึงความ

คาดหวังดานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงตัววัดซึ่งใชประเมินประสิทธิผลของวิธีการดังกลาว ตลอดจนเครื่องมือ

และเทคนิคซึ่งใชประเมินและปรับปรุงวิธีการสื่อสารในรูปแบบตางๆ 

 

ดูคําจํากัดความของ  “มีความเปนระบบ  :  Systematic”   ในหนา  136 

 

Approach : แนวทาง หรือ วิธีการ  
 

คําวา  “แนวทาง”  หรือ  “วิธีการ”  หมายถึง วิธีการที่สถาบันใชดําเนินการเพื่อตอบขอกําหนด

ตางๆ  ในเกณฑนี้ การประเมินแนวทางการดําเนินการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการตามขอกําหนด 

และตอสภาพแวดลอมในการทํางานขององคการ รวมถึงการนําวิธีการนั้นไปใชใหเกิดประสิทธิผล 

 

“แนวทาง”  เปนมิติหนึง่ที่ใชในการประเมินหวัขอในหมวด 1 - 6  สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติม ดูเร่ือง

ระบบการใหคะแนน  ในหนา  141 – 145 

 

Basic Requirements : ขอกําหนดพื้นฐาน  
 

คําวา  “ขอกําหนดพื้นฐาน”  หมายถึง  ประเด็นที่ผูใชเกณฑตองอธิบาย  เมื่อตอบคําถาม

เกี่ยวกับแนวคิด ที่เปนแกนสารที่สําคัญของหัวขอนี้ ขอกําหนดพื้นฐานเปนสาระสําคัญที่เปนรากฐานของหัวขอ

นั้นๆ  (ตัวอยางเชน แนวทางสําหรับการจัดทํากลยุทธสําหรับหัวขอ 2.1) 

 

ในเกณฑนี้ ขอกําหนดพื้นฐานแสดงไวที่  “ชื่อหัวขอ”  ดูตัวอยางรูปแบบของหัวขอในหนา  58 
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Benchmark : ระดับเทียบเคียง  
 

คําวา  “ระดับเทียบเคียง”  หมายถึง กระบวนการและผลลัพธซึ่งแสดงวิธีการปฏิบัติงานและผล

การดําเนินการที่เปนเลิศของกิจกรรมที่คลายคลึงกันภายในและภายนอกประชาคมวิชาการ สถาบันทั้งหลาย           

ที่ทําการเทียบเคียง  ก็เพื่อใหเขาใจการดําเนินการของสถาบันระดับโลก   จากมุมมองในปจจุบัน และเพื่อให

เกิดการปรับปรุงอยางกาวกระโดด 

 

ระดับเทียบเคียง เปนรูปแบบหนึ่งของขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ทั้งนี้สถาบันอาจใชขอมูลเชิง

เปรียบเทียบอื่นๆ  ที่ไดจาก บุคคลที่สาม (โดยมากเปนคาเฉลี่ยของสถาบันการศึกษาตางๆ ) ขอมูลดานผลการ

ดําเนินการของสถาบันการศกึษาที่เทียบเคียงกันไดหรือคูแขง รวมทั้งการเปรียบเทียบกับสถาบันที่คลายคลึงกนั

ในพื้นที่เดียวกัน หรือกับสถาบันที่มีหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ               

ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อ่ืนๆ 

 

Capability,Workforce : ขีดความสามารถ, ผูปฏิบัติงาน 
ดูที่คําวา  “ขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน : Workforce Capability” 

 

Capacity,Workforce : อัตรากําลัง,  ผูปฏิบัติงาน 
ดูที่คําวา  “อัตรากําลัง : Workforce Capacity ” 
 

Collaborator : คูความรวมมือที่ไมเปนทางการ 
 

คําวา  “คูความรวมมือที่ไมเปนทางการ”  หมายถึง  องคการหรือบุคคลที่ใหความรวมมือกับ

สถาบันในการสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมบางอยาง  หรือผูที่ใหความรวมมือเปนครั้งคราว  โดยมี

เปาหมายระยะสั้นที่สอดคลองกันหรืออยางเดียวกัน  การรวมมือในลักษณะนี้มักไมมีขอตกลงหรือรูปแบบที่

เปนทางการ  

 

ดูความจํากัดความของคาํวา  “คูความรวมมือที่เปนทางการ  :  Partners”  ในหนา  129 

 
Core Competencies : สมรรถนะหลัก  
 

คําวา  “สมรรถนะหลัก”  หมายถงึ เร่ืองทีส่ถาบนัมีความชํานาญที่สุด สมรรถนะหลกัของ

องคการเปนขีดความสามารถเชิงกลยทุธทีเ่ปนหวัใจสําคญัซึ่งทาํใหสถาบันบรรลุพนัธกิจหรือสรางความ 
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ไดเปรียบในสภาพแวดลอมของตลาดหรือในการบริการ   

 

สมรรถนะหลักมกัเปนสิง่ที่คูแขง  ผูสงมอบ  และคูความรวมมือจะลอกเลียนแบบไดยาก  และ

สมรรถนะหลกัขององคการนี้จะสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่ยัง่ยนื  

 

สมรรถนะหลัก อาจจะเกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี  หรือมีเอกลักษณดานหลักสูตร  

บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ  ซึ่งตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ผูมีสวนได

สวนเสีย และตลาด 

 

Customer : ลูกคา 
 

ในเกณฑการศึกษา  คําวา  “ลูกคา”  หมายถึงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งเปนผูใชหรือมี

โอกาสมาเลือกใชหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ  คําวา “ผูเรียนและผูมีสวน

ไดสวนเสีย”  จึงมักใชแทนคําวาลูกคาในเกณฑนี้ ยกเวนคําวา  “เสียงลูกคา”  ในหัวขอ 3.2 แนวคิดของ  

“เสียงลูกคา”  เชน  การรวบรวมสารสนเทศจากผูมาใชหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการ

การศึกษาอื่นๆ  เพื่อใหมั่นใจวาความตองการทั้งในปจจุบันและอนาคตของพวกเขาไดถูกนํามาพิจารณาในการ

ตัดสินใจ มีความสําคัญตอภาคการศึกษาเชนเดียวกับภาคธุรกิจอ่ืนๆ  เกณฑฯกลาวถึงลูกคาในความหมาย

กวางๆ  ซึ่งหมายถึงลูกคาปจจุบันและอนาคต ตลอดจนลูกคาของคูแขงและของสถาบันอื่นๆ ที่ใหบริการ

หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ  ที่คลายคลึงกัน  

 

ใหดูนิยามของคําวา “ผูมีสวนไดสวนเสีย : Stakeholders”  ในหนา 134  สําหรับ

ความสัมพันธระหวางลูกคาและผูอ่ืนซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และ

บริการการศึกษาอื่นๆ  ของสถาบัน 

 

Customer Engagement : ความผูกพันของลูกคา 
 

คําวา  “ความผูกพันของลูกคา”  หมายถึง  การลงทุนหรือการตัดสินใจเขาเรียนของผูเรียนและผู

มีสวนไดสวนเสียในหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ  ทั้งนี้ข้ึนกับความสามารถ

ของสถาบันในการสนองความตองการและสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องเพื่อใหพวกเขายังคงมาใชหลักสูตร 

บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ ของสถาบัน คุณลักษณะของความผูกพันนี้รวมถึงการคง

อยูและความจงรักภักดีของลูกคา ความเต็มใจของลูกคาที่เจาะจงเลือกและยังคงศึกษาอยูที่สถาบัน รวมถึง

ความเต็มใจที่จะอุทิศตนสนับสนุนและแนะนําผูอ่ืนใหรูจักสถาบันและหลักสูตรรวมทั้งบริการตางๆ อยางแข็งขัน 
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Cycle Time : รอบเวลา 
 

คําวา  “รอบเวลา”  หมายถึง  เวลาที่ตองใชเพื่อบรรลุขอผูกพันหรือเพื่อทํางานใหสําเร็จ การวัด

ระยะเวลามีความสําคัญในเกณฑนี้  เพราะผลลัพธดานเวลา  มีความสําคัญอยางยิ่งตอการปรับปรุงศักยภาพ

ในการแขงขันและผลการดําเนินการโดยรวม  “รอบเวลา”  หมายถึง เวลาที่ใชในการดําเนินการในทุกแงมุม 

การปรับปรุงรอบเวลาอาจรวมถึงเวลาที่ใชในการตอบสนองตอผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียเมื่อความตองการ

เปลี่ยนไป  เวลาที่ใชในการสรางหลักสูตร ออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงตัวชี้วัดดานเวลาที่สําคัญอื่นๆ 

 
Deployment : การนําแนวทางไปปฏิบัติ  
 

คําวา  “การนาํแนวทางไปปฏิบัติ”  หมายถึง  ความครอบคลุมและทัว่ถึงของการนาํแนวทางไป

ดําเนนิการเพือ่ตอบสนองขอกําหนดในเกณฑ การนาํแนวทางไปปฏิบัติจะประเมินทั้งจากความครอบคลุมและ

ความลึกของการนําแนวทางไปใชกับหนวยงานที่เกี่ยวของทัว่ทัง้สถาบนั  

 

การนาํแนวทางไปปฏิบัติเปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอในหมวด 1 - 6  ดูคําอธิบายเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการนาํแนวทางไปปฏิบัติในเรื่อง  “ระบบการใหคะแนน”   ในหนา  141 

 

Diversity : ความหลากหลาย    
 

คําวา  “ความหลากหลาย”  หมายถึง การใหคุณคาและการไดประโยชนจากความแตกตางของ

คณาจารยและบุคลากร โดยพิจารณาจากตัวแปรตางๆ เชน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ  ความโนมเอียงทางเพศที่

บุคคลตองการ สัญชาติ ความพิการ อายุและพฤติกรรมที่แตกตางกันตามยุคสมัย  การศึกษา ถิ่นกําเนิด และ

ทักษะ รวมทั้งความแตกตางทางแนวคิด ความคิดเห็น สาขาวิชาชีพ และมุมมอง 

 

ในเกณฑนี้ หมายถึง ความหลากหลายของชุมชนที่สถาบันวาจางผูปฏิบัติงาน ชุมชนของผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสีย  การใชประโยชนจากความหลากหลายของทั้ง 2 เร่ืองนี้ จะเพิ่มโอกาสในการทําใหมีผล

การปฏิบัติงานที่ดี  และสรางความพึงพอใจใหแกผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูปฏิบัติงาน และชุมชน รวมทั้ง

สรางความผูกพันของผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงาน 
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Educational Programs, Offerings, and Services : หลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรู
และบริการทางการศึกษาอื่นๆ 
 

คําวา  “หลักสูตร  และบริการที่สงเสริมการเรียนรู”  หมายถึง  กิจกรรมทั้งหมดที่ทําใหผูเรียน

ทุมเทในการเรียนรู หรือที่สงเสริมใหเกิดการสืบคนทางวิทยาศาสตรหรือทางวิชาการ ซึ่งรวมถึง รายวิชา

หลักสูตรระดับปริญญา การวิจัย การจัดกิจกรรมขยายผล การบริการชุมชน โครงการความรวมมือ และ

การศึกษาตางประเทศ การออกแบบหลักสูตรและบริการที่สงเสริมการเรียนรู ตองมีการกําหนดจุดวิกฤติ ในการ

สอนและกระบวนการเรียนรู (ควรเริ่มเร็วที่สุดในชวงตนๆ)  เพื่อการวัดผล การสังเกตและการดําเนินการ  

 

คําวา  “บริการทางการศึกษาอื่นๆ”  หมายถึง  บริการอื่นๆ ที่ไดพิจารณาวามีความสําคัญที่สุด

ตอการสมัครเขาศึกษาหรือความสําเร็จของผูเรียน กิจกรรมเหลานี้รวมถึง การใหคําปรึกษา การแนะนํา และ

การสอนเสริมใหผูเรียน  หองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการคัดเลือก การรับเขา การลงทะเบียน 

การจัดชั้นเรียน ทุนการศึกษา และที่อยูอาศัย นอกจากนั้น กิจกรรมตางๆ เหลานี้ อาจรวมถึง การบริการดาน

อาหาร การรักษาความปลอดภัย การบริการสุขภาพ การขนสง และรานหนังสือ เปนตน   

 

Education Delivery : การจัดการศึกษา  
 

คําวา  “การจัดการศึกษา”  หมายถึง  การนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนไปปฏิบัติ  เชน 

วิธีการสอน การจัดกิจกรรมและประสบการณการเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา 

อาจจะรวมถึง การเรียนแบบใฝรู  การเรียนแบบรวมมือกัน  การศึกษาทางไกล การเรียนโดยศูนยบริการตางๆ 

การสอนเสริมผานระบบเครือขาย การอภิปรายโดยใชแนวทางที่กําหนดไว  การสอนผานวิดีทัศน การสัมมนา

แบบทางไกล หรือการใหผูเรียนกําหนดระยะเวลาการเรียนดวยตนเอง  

 

ดูคําจํากัดความของ  “การเรียนแบบใฝรู : Active  Learning”  ในหนา  114 - 115 

 

Effective : ประสิทธิผล  
 

คําวา  “ประสทิธิผล”  เปนการดูวากระบวนการหรือมาตรการที่ใชสามารถตอบสนองจุดประสงค

ที่ต้ังไวไดดีเพยีงใด  การประเมินประสทิธผิลตองประเมนิ 

 (1)    วาแนวทางนั้นมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับความตองการของสถาบัน และ

สถาบนัสามารถนําแนวทางไปปฏิบัติไดดีเพียงใด 

(2)   ผลลัพธของมาตรการทีใ่ช 
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Empowerment : การใหอํานาจในการตัดสินใจ  
 

คําวา  “การใหอํานาจในการตัดสินใจ”  หมายถึง  การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจและการปฏิบัติการแกผูปฏิบัติงาน เพื่อใหผูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน  และเปนผูที่อยูใกลชิด

กับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมากที่สุดสามารถตัดสินใจได 

 

การใหอํานาจในการตัดสินใจ มีจุดมุงหมายในการชวยใหผูปฏิบัติงานใหสามารถตอบสนองตอ

ความตองการทางดานการศึกษาของผูเรียน  ปรับปรุงกระบวนการ  ปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน  และผลการ

ดําเนินการของสถาบันใหดีข้ึน  ผูปฏิบัติงานที่ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจจําเปนตองมีสารสนเทศเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ดังนั้น สถาบันจึงตองจัดใหมีสารสนเทศที่ทันเหตุการณ และเปนประโยชน 

 

Engagement, Customer : ความผูกพัน  ลูกคา   
ดูที่คําวา  “ความผูกพันของลูกคา” : Customer  Engagement.” 

 

Engagement,Workforce : ความผูกพัน  ผูปฏิบัติงาน 
ดูที่คําวา  “ความผูกพันของผูปฏิบัติงาน : Workforce  Engagement” 

 

Ethical Behavior : การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  
 

คําวา  “การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม”  หมายถึง  วิธีการที่สถาบนั ทาํใหมัน่ใจวาทกุการ

ตัดสินใจ การปฏิบัติการ และการปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย  เปนไปตามจรรยาบรรณของสถาบันและ

หลักการดานวิชาชีพ หลักการเหลานี้ควรสนับสนุนกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ที่บังคับใชทั้งหมด รวมทั้งเปน

พื้นฐานสําหรับคานิยมและวัฒนธรรมสถาบัน ซึ่งแยกแยะ “ความถูกตอง”  และ “ความผิด” 

 

ผูนําระดับสูง ควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  

หลักการนี้ใชกับทุกคนในสถาบัน ต้ังแตผูปฏิบัติงานชั่วคราว จนถึงคณะกรรมการบริหาร และจําเปนตองมีการ

ส่ือสารและการสงเสริมอยางสม่ําเสมอ แมวาจะไมมีรูปแบบที่ยอมรับรวมกันทั้งหมดก็ตาม ผูนําระดับสูงควรทํา

ใหมั่นใจวาพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบันสอดคลองกับหลักจริยธรรมของตนเอง และมีการประพฤติปฏิบัติ

อยางมีจริยธรรมตอผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด รวมถึงผูปฏิบัติงาน คูความรวมมืออยางเปนทางการ                  

ผูสงมอบ และชุมชนในทองถิ่นที่สถาบันตั้งอยู 
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ถึงแมวาบางสถาบันอาจมองวาหลักการดานจริยธรรมเปนกรอบซึ่งทําใหมีการจํากัดพฤติกรรม 

แตการกําหนดหลักจริยธรรมที่ดีและชัดเจนจะใหอํานาจในการตัดสินใจแกผูปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถ

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลดวยความมั่นใจยิ่งขึ้น 

 

Faculty and Staff : คณาจารยและบุคลากร 
 

คําวา  “คณาจารยและบุคลากร”  หมายถึง  ทุกคนที่มีสวนในการจัดหลักสูตร  บริการที่สงเสริม

การเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ของสถาบัน รวมถึง คณาจารยและบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน                    

(เชน ผูปฏิบัติงานประจํา ลูกจางชั่วคราว ผูปฏิบัติงานที่ทํางานไมเต็มเวลา และลูกจางตามสัญญาจาง) และ

อาสาสมัคร (*)  คณาจารยและบุคลากร รวมถึง ผูนําทีมงาน ที่ปรึกษา และผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

 

ดูคําจํากัดความเพิ่มเติมของ คําวา “ผูปฏิบัติงาน  : Workforce”  ในหนา  139 

 

Formative Assessment : การประเมินความกาวหนา  
 

คําวา “การประเมินความกาวหนา” หมายถึง การประเมินบอยๆ หรืออยางตอเนื่องในระหวาง

รายวิชา  หลักสูตร หรือการจัดประสบการณการเรียนรู ที่เปนสัญญาณแตตนๆ วาผูเรียนกําลังเรียนรูอะไร  มีจดุ

แข็งและจุดออนอะไรบาง การประเมินความกาวหนา มักจะใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหสําหรับผูเรียน และ

คณาจารย ซึ่งทําใหไดสารสนเทศเพื่อนํามาใชใหเกิดการปรับปรุงแบบทันทีทันใดของวิธีการสอน อุปกรณ

เครื่องมือ กิจกรรม เทคนิค และแนวทาง 
 

Goals : เปาประสงค  
 

คําวา  “เปาประสงค”  หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินการที่สถาบันตองการ

บรรลุ เปาประสงคเปนไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเปนจุดหมายปลายทางที่ชี้นําการปฏิบัติการ 

เปาประสงคในเชิงปริมาณที่เปนจุดหรือชวงที่เปนตัวเลข มักเรียกวา “เปาหมาย”  เปาหมายอาจเปนการ

คาดการณจากขอมูลเชิงเปรียบเทียบหรือขอมูลเชิงแขงขัน  “เปาประสงคที่ทาทาย”  หมายถึง  การปรับปรุงที่

สําคัญ  ซึ่งไมใชการปรับปรุงแบบคอยเปนคอยไป แตเปนการปรับปรุงแบบกาวกระโดดในเรื่องที่มีความสําคัญ

อยางยิ่งตอความสําเร็จในอนาคตของสถาบัน 
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ประโยชนของเปาประสงค รวมถงึ 

  การทาํใหเปาประสงคเชงิกลยทุธและแผนปฏิบัติการมีความชัดเจน เพื่อใหสามารถวัด

ความสาํเร็จได 

  การสนับสนุนการทาํงานเปนทมีงานดวยการมุงเนนจดุหมายปลายทางรวมกนั 

  การสนับสนุนใหมีความคิดนอกกรอบ (นวัตกรรม) เพื่อบรรลุเปาประสงคทีท่าทาย 

   การเปนพื้นฐานสําหรับวัดความกาวหนาและเรงใหบรรลุผล 

 

Governance : ธรรมาภิบาล 
 

คําวา  “ธรรมาภิบาล”  หมายถงึ  ระบบการจัดการและควบคุมตาง ๆ ที่ใชในสถาบนัการศึกษา 

รวมทัง้ความรับผิดชอบในดานตางๆ ของคณะกรรมการประจําสถาบนั เชน คณะกรรมการการศกึษา 

คณะกรรมการบริหารของคณะสภามหาวทิยาลยั ผูบริหารสูงสุดของสถาบนั  ในสถาบันการศึกษาเอกชน อาจ

รวมถึงเจาของหรือผูถือหุน 

 

กฎหมาย  กฎกระทรวง  กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ  รวมถึงนโยบายของสถาบนัจะระบุถึงสทิธิ

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด  รวมทัง้วิธีการกําหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อสราง

หลักประกนัในเรื่องตอไปนี ้

(1)   ความรับผิดชอบตอผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

(2)   ความโปรงใสของการปฏบัิติการ 
(3)   การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสยีทกุกลุมอยางเปนธรรม 

 

กระบวนการตาง ๆ ดานธรรมาภิบาล อาจรวมถึง การใหความเห็นชอบกับทิศทางเชิงกลยุทธของ

สถาบัน การกําหนดและดําเนินการตามนโยบาย  การติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหาร

ระดับสูงของสถาบัน การกําหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของคณะผูบริหาร การวางแผนการสืบทอด

ตําแหนง การตรวจสอบทางการเงิน  และการบริหารความเสี่ยง  การทําใหระบบธรรมาภิบาลมีประสิทธิผล                 

มีความสําคัญตอความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวนเสียและสังคมภายนอก ตลอดจนตอประสิทธิผลของสถาบัน 

 

High-Performance Work : การทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี 
 

คําวา  “การทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี” หมายถึง  กระบวนการทํางานที่มุงใหผลการ

ดําเนินการของสถาบันและแตละบุคคลมีระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ อยางเปนระบบ โดยรวมถึง  คุณภาพ ผลิตภาพ 
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อัตราการสรางนวัตกรรม และรอบเวลา ซึ่งจะสงผลใหหลักสูตรและการบริการทางการศึกษาอื่น ๆ แกผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสียดีข้ึน 

 

แนวทางที่นําไปสูการทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดีมีรูปแบบ วิธีการ และระบบจูงใจที่แตกตาง

กันไป   การทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี เปนการมุงเนนการใสใจ/ทํางานอยางทุมเท  มักจะประกอบดวย 

-    ความรวมมือระหวางผูนาํระดับสูง ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ซึ่งอาจรวมถึงกลุมทีท่ํา

หนาที่ตอรองใหผูปฏิบัติงาน   

-    ความรวมมือระหวางหนวยงานซึ่งเกี่ยวของกับทีมงานตาง ๆ   

-    การกาํหนดความรับผิดชอบดวยตนเองและการใหอํานาจในการตดัสินใจแกคณาจารย และ

บุคลากร  

-    การนําขอมูลจากคณาจารยและบุคลากรมาใชในการวางแผน  

-    การสรางทกัษะและการเรยีนรูในระดับบุคคลและระดับสถาบัน  

-    การเรียนรูจากองคการอืน่  

-    ความยืดหยุนในการกาํหนดหนาที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายงาน  

-    โครงสรางองคการแนวราบ (Flattened Organizational Structure) เพื่อใหมกีารกระจาย

อํานาจในการตัดสินใจ ไปยงัผูที่อยูใกลผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมากที่สุด  

-    การใชตัววดัผลการดําเนนิการอยางมีประสิทธิผล ซึง่รวมถึงการใชขอมูลเปรียบเทียบ  

ระบบการทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดีสวนใหญใชส่ิงจูงใจทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน 

โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ผลการดําเนินการของสถาบัน ผลงานของแตละบุคคลและทีมงาน และการ

เสริมสรางทักษะ นอกจากนี้ กระบวนการทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดีตองพยายามทําใหโครงสรางสถาบัน 

สมรรถนะหลัก งาน  ภาระงาน การพัฒนาผูปฏิบัติงาน และการใหส่ิงจูงใจมีความสอดคลองไปในแนวทาง

เดียวกัน 

 

How : อยางไร 
 

คําวา  “อยางไร”  หมายถงึ  ระบบและกระบวนการที่สถาบนัใชเพื่อบรรลุเปาหมายตางๆ ของ

พันธกิจ   ในการตอบคําถาม “อยางไร” ในขอกําหนดของหวัขอในหมวด 1 - 6   คําอธิบายกระบวนการควร

รวมถึง รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง (วิธีการและตัววัด) การนาํไปปฏิบัติ การเรียนรู และการบูรณาการดวย 

 

Indicators : ตัวบงช้ี 
ดูที่คําวา  “ตัววัดและตัวบงชี้ : Measures and Indicators”  
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Innovation : นวัตกรรม 
 

คําวา  “นวัตกรรม”  หมายถงึ  การเปลีย่นแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและบริการทาง

การศึกษา กระบวนการ หรือประสิทธิผลของสถาบนั รวมทัง้สรางคุณคาใหมใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวน

เสีย นวัตกรรมเปนการรับเอาแนวคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ ซึ่งอาจเปนของใหมหรือนํามา

ปรับใชในรูปแบบใหม  ผลลัพธของนวัตกรรมคือการเปลีย่นแปลงอยางฉับพลันหรือกาวกระโดดของผลลพัธ 

หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอ่ืนๆ   

 

นวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จในระดับสถาบัน เปนกระบวนการที่ประกอบดวยหลายขั้นตอนที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู การตัดสินใจที่จะดําเนินการ การลงมือปฏิบัติ การ

ประเมินผล และการเรียนรู   แมวานวัตกรรมมักจะหมายถึงนวัตกรรมดานเทคโนโลยี แตสามารถเกิดขึ้นไดใน

ทุกกระบวนการที่สําคัญ ซึ่งจะไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนการปรับปรุงอยางกาวกระโดด 

หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต  นวัตกรรม อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพื้นฐานของ

สถาบันเพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 

Integration : การบูรณาการ 
 

คําวา  “การบูรณาการ”  หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ

จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน 

(organization-wide goal)  การบูรณาการที่มีประสิทธิผล  เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน

และจะสําเร็จไดก็ตอเมื่อการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการผลการดําเนินการมี

ความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

 

ดูคําจํากัดความเพิ่มเติมของ  คําวา  “การมุงไปในแนวทางเดียวกัน  :  Alignment”   ในหนา 115 

 

การบูรณาการเปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอในหมวด  1 - 6  ดูคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ 

บูรณาการในหนา 141 – 149  เร่ือง  “ระบบการใหคะแนน” 

 
Key : ที่สําคัญ/หลัก 
 

คําวา  “ที่สําคัญ/หลัก” หมายถึง สวนประกอบหรือปจจัยหลักตางๆ  ที่สําคัญมากหรือสําคัญที่สุด   
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ที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอการบรรลุผลลัพธที่สถาบันตั้งเปาไว  บางตัวอยางที่ไดกลาวไวในเกณฑคุณภาพ

การศึกษาสูความเปนเลิศ  เชน  ความทาทายที่สําคัญ แผนงานที่สําคัญ กระบวนการหลัก และตัววัดที่สําคัญ 

ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของสถาบัน   ส่ิงเหลานี้เปนองคประกอบที่จําเปนในการบรรลุ

หรือติดตามผลลัพธที่ตองการ 

 

Knowledge Assets : สินทรัพยทางความรู 
 

คําวา  “สินทรัพยทางความรู”  หมายถึง  ทรัพยากรทางปญญาที่มีการสั่งสมภายในสถาบัน โดย

เปนความรูที่ทั้งสถาบันและผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมไวในรูปแบบของสารสนเทศ แนวคิด การเรียนรู ความ

เขาใจ ความทรงจํา ความเขาใจอยางลึกซึ้ง ความรู และทักษะดานเทคนิค รวมทั้งขีดความสามารถตาง ๆ 

 

แหลงที่ส่ังสมสินทรัพยทางความรูของสถาบัน  ไดแก  ผูปฏิบัติงาน หลักสูตร ซอฟตแวร 

ฐานขอมูล เอกสาร แนวทางปฏิบัติ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ สินทรัพยทางความรูไมเพียงแตมีอยูภายใน

สถาบันเทานั้น แตยังอยูที่ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบ และคูความรวมมืออยางเปนทางการดวย 

 

สินทรัพยทางความรูเปน “ความรูในภาคปฏิบัติ” (Know- how)  ที่สถาบันมีอยูและสามารถ

นําไปใชประโยชน  เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาสถาบันใหเติบโต   การเสริมสรางและการจัดการสินทรัพยทาง

ความรูจึงเปนสวนประกอบที่สําคัญสําหรับสถาบันในการสรางคุณคาใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งยัง

ชวยรักษาความไดเปรียบเชิงแขงขันอยางยั่งยืน 

 

Leadership System : ระบบการนําองคการ 
 

คําวา  “ระบบการนําองคการ”  หมายถึง  วิธีการบริหารที่ผูนําในทุกระดับนํามาใชทั้งอยางเปน

ทางการและไมเปนทางการทั่วทั้งสถาบัน  การตัดสินใจ การสื่อสาร และการดําเนินการในเรื่องที่สําคัญๆ ตอง

อาศัยพื้นฐานและวิธีการดังกลาว  ทั้งนี้รวมถึงโครงสรางและกลไกในการตัดสินใจ การสื่อสารสองทาง  การสรร

หาและการพัฒนาผูนําระดับสูง ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา กรรมการคณะ รวมทั้งการเสริมสรางคานิยม 

พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังดานผลการดําเนินการ 

 

ระบบการนําองคการที่มีประสิทธิผลตองใหความสําคัญตอขีดความสามารถและความตองการของ

ผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น  และตั้งความคาดหวังใหสูงในดานผลการดําเนินการและการปรับปรุงผล

การดําเนินการ   ระบบนี้สรางความภักดีและการทํางานเปนทีม โดยอาศัยวิสัยทัศน  คานิยม และการมุงไปสู

เปาประสงครวมกัน  นอกจากนี้ยังกระตุนและสนับสนุนความคิดริเร่ิมและความกลาที่จะเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม  
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การแยกโครงสรางสายการบังคับบัญชาตามจุดประสงคและหนาที่  เพื่อลดลําดับชั้นของการตัดสินใจ ระบบการ

นําองคการที่มีประสิทธิผลตองมีกลไกที่ผูนําใชประเมินตนเอง รับขอมูลปอนกลับ และการปรับปรุงตนเอง   

 

Learning : การเรียนรู 
                                

คําวา “การเรียนรู” หมายถึง ความรูหรือทักษะใหมที่ไดรับจากการประเมิน การศึกษา 

ประสบการณ และนวัตกรรม นอกเหนือจากการมุงเนนการเรียนรูของผูเรียนในเกณฑนี้  ยังไดเนนถึงการเรียนรู

ในอีกสองระดับ คือ การเรียนรูระดับองคการและระดับบุคคล   การเรียนรูระดับองคการไดมาจากการวิจัยและ

พัฒนา วงจรการประเมินและการปรับปรุง ความคิดและขอมูลจากผูปฏิบัติงาน  ผูเรียน  และผูมีสวนไดสวนเสยี 

การแบงปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและการจัดระดับเทียบเคียง   การเรียนรูระดับบุคคล (คณาจารยและบุคลากร) 

ไดมาจากการศึกษา  การฝกอบรม และการไดรับโอกาสในการพัฒนาเพื่อความเจริญกาวหนาของแตละบุคคล  

  

การเรียนรูที่ไดกลาวไปแลว  ควรเปนสวนทีฝ่งลึกอยูในวิธกีารที่องคการดําเนนิการ  ซึ่งสงผลให

เกิดการไดเปรียบเชิงแขงขนั  และความยั่งยืนสําหรับองคการและผูปฏิบัติงาน   

 

ดูคําอธิบายเพิม่เติมของ  “การเรียนรูขององคการและแตละบุคคล”  และ  “การศกึษาที่

มุงเนนการเรยีนรู”  ในคานิยมหลักและแนวคิด ในหนา  100  รวมถึงความหมาย  “การเรียนแบบใฝรู”               

ในหนา  114 

 

การเรียนรูเปนมิติหนึง่ในการประเมินหัวขอในหมวด 1 – 6  ดูคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู

ในหนา  141 – 149  เร่ือง  “ระบบการใหคะแนน” 

 

Levels : ระดับ 
 

คําวา  “ระดับ”  หมายถึง  สารสนเทศที่เปนตัวเลขทีท่าํใหทราบวาผลลัพธและผลการดําเนนิการ

ขององคการอยูในตําแหนงหรืออันดับใดในมาตรวัดที่สําคัญ ระดับผลการดําเนินการทําใหสามารถประเมินผล

เปรียบเทยีบกบัผลการดําเนนิการที่ผานมา การคาดการณ เปาประสงค และตัวเปรยีบเทยีบอื่นๆ  ที่เหมาะสม 

 

Measures and Indicators : ตัววัดและตัวบงช้ี  
 

คําวา  “ตัววัดและตัวบงชี”้  หมายถึง  สารสนเทศเชงิตวัเลขที่บอกปริมาณปจจัยนําเขา ผลผลิต 

และผลการดําเนินการในมิติตางๆ ที่เกีย่วของกับกระบวนการ  หลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการ
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ทางการศึกษาอื่นๆ ที่องคการจัดใหแกผูเรียน และผลการดําเนินการโดยรวมขององคการ (ผลลัพธ)   ตัววัดและ

ตัวบงชี้อาจเปนแบบงายๆ (ไดจากตัววัดเดี่ยว) หรือตัววัดเชิงประกอบ 

 

เกณฑคุณภาพการศึกษาไมไดแบงแยกระหวางตวัวัดและตัวบงชี ้อยางไรก็ตาม มผูีนิยมใชคําวา 

“ตัวบงชี”้  ในกรณีดังนี้  

(1)   เมื่อการวดันั้นมีความสมัพันธกับผลการดําเนนิการ แตไมเปนตัววดัผลการดําเนนิการนั้น

โดยตรง (เชน จํานวนขอรองเรียนเปนตัวบงชี้ความไมพงึพอใจแตไมใชตัววัดผลความไมพึงพอใจโดยตรง) และ  

(2)   เมื่อการวดัผลเปนตัวทาํนาย  “ตัวบงชี้นํา”  (leading indicator) ผลการดําเนนิการดานอืน่ๆ 

ที่มีความสําคญัมากกวา (เชน ความสามารถหรือความพึงพอใจของผูเรียนทีเ่พิ่มข้ึน อาจเปนตัวบงชี้นาํ ถึงการ

คงอยูของผูเรียน 

 

Mission : พันธกิจ  
 

คําวา  “พันธกิจ”  หมายถึง  หนาที่โดยรวมของสถาบันการศึกษา เปนการตอบคําถามที่วา 

“สถาบันตองการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจนิยามตัวผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือตลาดเปาหมายที่สถาบัน

ใหบริการ ความสามารถที่โดดเดนของสถาบัน หรือเทคโนโลยีที่ใช 

 

Multiple Requirements : ขอกําหนดตางๆ  
 

คําวา  “ขอกําหนดตางๆ ”  หมายถึง  คําถามยอยๆ  ที่สถาบันตองตอบในแตละประเด็น

พิจารณา คําถามเหลานี้ประกอบดวยรายละเอียดของขอกําหนดในแตละหัวขอ ซึ่งจัดพิมพเปนตัวขนาด  

(Angsana New) 16 ภายใตขอกําหนดตางๆ  ดังแสดงไวในเรื่องของรูปแบบหัวขอ ดังปรากฏในหนา  58 

 

Overall Requirement  : ขอกําหนดโดยรวม 
 

คําวา  “ขอกําหนดโดยรวม”  หมายถึง  เร่ืองตางๆ ของเกณฑนี้  ซึ่งสถาบันการศึกษาจําเปนตอง

อธิบายเมื่อตอบคําถามเกี่ยวกับสาระสําคัญในแตละหัวขอนั้น ขอกําหนดโดยรวมจะแสดงถึงนัยสําคัญที่

ปรากฏอยูในประเด็นพิจารณาในแตละหัวขอ 

 

ในเกณฑนี ้ ขอกําหนดโดยรวมของแตละหัวขอจะปรากฏในประโยคนาํเรื่อง ซึง่พิมพดวยตัวหนา 

ขอกําหนดโดยรวมไดแสดงไวในเรื่องของรูปแบบหัวขอ ดังปรากฏในหนา  58 
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Partners : คูความรวมมือที่เปนทางการ  
 

คําวา  “คูความรวมมือที่เปนทางการ” หมายถึง องคการ  หรือกลุมบุคคลที่สําคัญอื่นๆ  ซึ่ง

ทํางานรวมกับสถาบัน เพื่อบรรลุเปาหมายรวมกันหรือเพื่อการปรับปรุงผลการดําเนินการ  โดยทั่วไปจะมีความ

รวมมืออยางเปนทางการเพื่อเปาประสงคที่ชัดเจน เชน การบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  หรือการจัดหลักสูตร  

บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ  คูความรวมมืออาจรวมถึง สถาบันการศึกษา  ผูจาง

งานและสถานประกอบการ องคการที่ใหบริการทางสังคม มูลนิธิ  และผูปกครอง (*)  ซึ่งสถาบันมีความสัมพันธ

ดวย เพื่อชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดประสิทธิผล เชน คูความรวมมืออาจรวมถึงโรงเรียนตางๆ              

ซึ่งเปน “ตัวปอน” ผูเรียนใหกับสถาบัน  ความเปนคูความรวมมือกับ “องคการที่ใหบริการทางสังคม” อาจ

รวมถึงการชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวในชวงเปลี่ยนผานไดอยางมีประสิทธิผล  

 

คูความรวมมอือยางเปนทางการมกัมีกาํหนดชวงเวลาของความรวมมอืและตองมีความเขาใจที่

ชัดเจนตอบทบาทแตละฝาย และผลประโยชนของคูความรวมมือ  

 

ดูคําจํากัดความของ  “คูความรวมมือที่ไมเปนทางการ : Collaborators”   ในหนา  117 

 

Performance : ผลการดําเนินการ  
 

คําวา  “ผลการดําเนินการ”  หมายถึง  ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการ หลักสูตร และบริการทาง

การศึกษา  ซึ่งสามารถประเมินผลและเปรยีบเทยีบกับเปาประสงค มาตรฐาน ผลลัพธในอดีต และกับองคการ

อ่ืนๆ ได ผลการดําเนินการอาจแสดงทัง้ดานการเงนิและดานอื่นๆ 

 

เกณฑนี้ กลาวถึงผลการดําเนินการ 4 ดาน ไดแก 

(1) ดานหลักสูตร  การศึกษาและบริการทางการศึกษา   

(2) ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3) ดานงบประมาณ การเงนิ และตลาด 

(4) ดานการปฏิบัติการ 
 

“ผลการดําเนินการดานหลักสูตรและบริการทางการศึกษา”  หมายถึง  ผลการดําเนินการซึ่ง

สัมพันธกับคุณลักษณะของตัววัดและตัวบงชี้ของหลักสูตรและบริการทางการศึกษา  ซึ่งมีความสําคัญตอ

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวอยางเชน ความมีประสิทธิผลของหลักสูตรและวิธีการสอน การวัดผลการ

เรียนรูของผูเรียน การเขารวมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ และการไดงานทําเมื่อสําเร็จการศึกษา 
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“ผลการดําเนนิการดานการมุงเนนผูเรยีนและผูมสีวนไดสวนเสยี”  หมายถงึ  ผลการ

ดําเนนิการซึ่งสัมพันธกับคุณลักษณะของตัววัดและตัวบงชี้ดานการรบัรู การตอบสนอง และพฤตกิรรมของ

ผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยี ตัวอยางเชน การรับผูเรียนเขาศึกษาในสถานศกึษา การคงอยูของผูเรียน                

ขอรองเรียน และผลการสํารวจ ผลการดําเนินการในหัวขอนี้มักแสดงผลเปนภาพรวมขององคการ 

 

“ผลการดําเนนิการดานงบประมาณ การเงิน และตลาด”  หมายถงึ ผลการดําเนนิการซึง่

สัมพันธกับคุณลักษณะของตัววัดดานการควบคุมตนทนุ การใชงบประมาณ และสวนแบงตลาด ตัวอยางเชน 

รอยละของคาใชจายตอหวัผูเรียนในดานการบริหารและดานการสอนตองบประมาณ  รายได  คาใชจายตางๆ  

เงินทนุสํารอง และกองทนุ เงินรางวัลและเงนิสมทบประจาํป  รอยละของคาใชจายหลกัสูตรตองบประมาณ 

การเพิม่ข้ึนหรือลดลงของงบประมาณประจําป  การผนัทรัพยากรมาจากแหลงอื่นเพือ่ใชในการศึกษา  

ทุนการศึกษาที่เพิม่ข้ึน รอยละของงบประมาณสําหรับการวิจัย  ตลอดจนงบประมาณสําหรับการบริการสังคม 

 

“ผลการดําเนนิการดานการปฏิบัติการ”  หมายถึง  ผลการดําเนินการดานองคการ  ดาน

ผูปฏิบัติงาน  ดานการนาํองคการ และดานจริยธรรม  ซึง่เกี่ยวของกบัตัววัดหรือตัวบงชี้  ดานประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ  และความรับผิดชอบ  ตัวอยางเชน รอบเวลา การเพิ่มผลผลิต (ผลิตภาพ) การรับรองมาตรฐาน 

อัตราการลาออกของผูปฏิบัติงาน อัตราการฝกอบรมขามสายงานของผูปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความรับผิดชอบดานการเงนิ  ตลอดจนการมีสวนรวมในชุมชน ผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการอาจวัดที่

ระดับองคการ/ผูนาํระดับสูง ระดับกระบวนการหลกั และระดับหลักสูตร สาขาวิชา ชัน้เรียน หรือตัวบุคคล 

 

Performance Excellence : ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ  
 

คําวา  “ผลการดําเนินการที่เปนเลศิ”  หมายถงึ  แนวทางการจัดการผลการดําเนินการของ

สถาบนัการศกึษาแบบบูรณาการ  ทาํใหเกิดผลลพัธในดาน 

(1)   การเพิ่มคุณคาใหกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง ซึ่งนําไปสูการปรับปรุง
คุณภาพการศกึษา  การเรียนรูของผูเรียน  ตลอดจนความยั่งยืนของสถาบนั 

(2)   การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมของสถาบนั 

(3)   การเรียนรูของสถาบนัและของแตละบุคคล 

 

เกณฑนี้ใชเปนกรอบและเครื่องมือในการประเมินผล เพือ่ใหสถาบนัทราบจุดแข็งและโอกาสใน

การปรับปรุง  สําหรับเปนแนวทางในการวางแผนตอไป 
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Performance Projections : การคาดการณผลการดําเนินการ  
 

คําวา  “การคาดการณผลการดําเนินการ”  หมายถึง  การประมาณการณผลการดําเนินการใน

อนาคต  การคาดการณอาจดูจากผลการดําเนินการในอดีต  หรืออิงผลการดําเนินการของสถาบันที่

เปรียบเทียบกันได หรือกับสถาบันคูแขงที่ตองการใหเทาเทียมหรือเหนือกวา  หรือการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็

ของตลาดการศึกษา หรือเปาหมายของผลการดําเนินการในอนาคต   นอกจากนั้น การคาดการณเปนการบูร

ณาการ  การประมาณการของอัตราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงภายในของสถาบัน รวมทั้งชี้ใหเห็นวา

ตองมีการปรับปรุงอยางกาวกระโดดหรือสรางนวัตกรรมในเรื่องใด  คาคาดการณผลการดําเนินการ นอกจาก

จะใชเพื่อบรรลุเปาประสงคแลว  อาจเปนคาที่ใชทํานายระดับผลการดําเนินการในอนาคตที่แสดงใหเห็นถึง

ความทาทายที่สถาบันเผชิญเพื่อบรรลุเปาประสงค  ดังนั้นการคาดการณผลการดําเนินการจึงเปนเครื่องมือใน

การวางแผนที่สําคัญอันหนึ่งของฝายจัดการ 
 

Persistence : การคงอยูอยางตอเนื่อง  
 

คําวา  “การคงอยูอยางตอเนื่อง”  หมายถึง  การลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่องของผูเรียน (จาก

เทอมตอเทอม  ภาคตอภาค  เกรดตอเกรด และจากชัน้ปตอชั้นป) เพื่อใหสําเร็จการศกึษา หรือบรรลุ

วัตถุประสงคในการฝกอบรม 

 

Process : กระบวนการ      
 

คําวา  “กระบวนการ”  หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อพัฒนาเปนหลักสูตรหรือบริการ

สําหรับผูเรียน และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในหรือภายนอกสถาบัน โดยทั่วไปแลว กระบวนการเปน

ข้ันตอนหรือกิจกรรมที่มีลําดับชัดเจน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหวางคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ 

และการปรับปรุง แทบจะไมมีกระบวนการใดเลยที่ดําเนินการไดโดยลําพัง ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงกระบวนการ

อ่ืนๆ ที่สงผลกระทบตอกัน  

 

ในบางกรณี  กระบวนการอาจตองดําเนนิตามลําดับข้ันที่เฉพาะเจาะจง ตามเอกสารวิธีปฏิบัติการ

และขอกําหนด (ที่อาจเปนทางการ) รวมทั้งการวัดและขั้นตอนการควบคุมที่ชัดเจน 

 

ในการใหบริการดานการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูรับบริการมีสวนรวมโดยตรงกับการ

ใหบริการ คําวา กระบวนการ จะมีความหมายที่กวางมากขึ้น เชน อาจตองขยายความวาตองทําอะไร ซึ่ง

รวมถึงลําดับข้ันตอนกอนหลังที่พึงประสงคหรือคาดหวังไว  ถาหากขั้นตอนนั้นมีความสําคัญ การบริการจะตอง
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ใหขอมูลที่ชวยใหผูรับบริการเขาใจและทําตามขั้นตอนดังกลาว  กระบวนการบริการที่กลาวขางตน จําเปนตอง

มีแนวทางสําหรับผูใหบริการในการจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดฝน ที่เกี่ยวของกับการกระทําหรือพฤติกรรม

ของผูรับบริการ 

 

การทํางานที่ตองใชความรู เชน การสอน การวางแผนเชิงกลยุทธ การวิจัย การพัฒนา และการ

วิเคราะหนั้น  คําวา กระบวนการ อาจไมไดหมายความถึงลําดับข้ันตอนที่กําหนดไวอยางเปนทางการ แต

หมายถึง ความเขาใจโดยรวมเกี่ยวกับการดําเนินการที่ตองใชความสามารถ  เชน จังหวะเวลา วิธีการตางๆที่ใช 

การประเมินและรายงานผล  ทั้งนี้ลําดับข้ันตอนของกระบวนการอาจเปนผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเขาใจดังกลาว 

 

ในระบบการใหคะแนนของเกณฑนี้จะมกีารตรวจประเมนิถงึระดับความสําเร็จของกระบวนการ  

ระดับความสําเร็จนี้อยูบนพืน้ฐานของปจจัยทัง้สี่ประการที่ใชประเมินแตละกระบวนการที่สําคัญของสถาบนั

ไดแก  แนวทาง  การถายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัติ  การเรียนรู  และการบรูณาการ 

 

ดูคําอธิบายเพิม่เติมในหนา  141 - 149  เร่ือง  “ระบบการใหคะแนน” 

 

Productivity : ผลิตภาพ 
 

คําวา  “ผลิตภาพ”  หมายถึง  วัดประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร  ถึงแมคําวา  "ผลิตภาพ" นี้ 

มักจะใชกับปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงอยางเดียว เชน ผูปฏิบัติงาน เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน และทุน  แตแนวคิด

เกี่ยวกับผลิตภาพนี้  ยังสามารถนําไปพิจารณาถึงการใชทรัพยากรทั้งหมดเพื่อดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค

ของสถาบัน  การวัด  "ผลิตภาพโดยรวม"  โดยใชตัววัดหลายตัวรวมกัน ทําใหสามารถประเมินไดวา  ผลของ

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในกระบวนการ  (ซึ่งอาจรวมถึงการเลือกใชทรัพยากรดวยนั้น)  มีประโยชนหรือไม  

 

“หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการอื่นๆ  : Programs, Offerings, and 
Services.” 
ดูที่คําวา  “หลักสูตร  บรกิารทีส่งเสริมการเรยีนรู และบริการทางการศกึษาอื่นๆ  :  Educational 
Programs, Offerings, and Services”  

 

Purpose : จุดประสงค  
 

คําวา  “จุดประสงค”  หมายถึง  เหตุผลหลกัทีท่ําใหสถาบันดํารงอยู บทบาทสําคัญของ

จุดประสงคคือเพื่อเปนแรงบันดาลใจของสถาบนั และชีน้ําการกาํหนดคานิยมของสถาบนั โดยปกติจุดประสงค
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มักจะกวางและใชไดนาน สถาบนัที่ใหบริการทางการศกึษาที่ตางกนั อาจจะมีจุดประสงคที่คลายกันได ใน

ขณะเดียวกนั สถาบนัที่ใหบริการทางการศึกษาที่คลายกัน อาจมวีัตถปุระสงคที่ตางกันไดเชนกัน 

 

Results : ผลลัพธ  
 

คําวา  “ผลลัพธ”  หมายถึง  ผลผลิตและผลที่เกิดจากการดําเนินการตามขอกําหนดของหัวขอใน

เกณฑเลมนี้ ในการประเมินผลลัพธ จะพิจารณาผลการดําเนินการปจจุบัน ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับตัว

เปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งอัตรา  ความครอบคลุม และความสําคัญของการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ตลอดจนความสัมพันธระหวางตัววัดผลลัพธกับเปาหมายหลักของผลการดําเนินการ 

 

ดูคําอธิบายเพิม่เติม เร่ือง ระบบการใหคะแนน  ในหนา  141 – 149 

 

Segment : สวน/กลุม  
 

คําวา  “สวน/กลุม”  หมายถึง สวน/กลุมใดกลุมหนึ่งของ ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด 

หลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ  หรือผูปฏิบัติงาน โดยปกติ “สวน/กลุม” 

จะตองมีลักษณะรวมกันที่สามารถจัดเปนกลุมไดอยางสมเหตุสมผล ในหมวด 7 คําวา  “สวน/กลุม”  หมายถึง 

ขอมูลดานผลลัพธตามกลุมที่แบงไว  เพื่อใหการวิเคราะหผลการดําเนินการของสถาบันใหความหมายที่ชัดเจน

ข้ึน จึงขึ้นอยูกับแตละสถาบันที่จะกําหนดปจจัยเฉพาะในการแบงสวน/กลุมของตนเอง 

 

ความเขาใจในเร่ือง “สวน/กลุม”  มีความสําคัญอยางยิ่งในการจําแนกความตองการและความ

คาดหวังเฉพาะของสวน/กลุมตางๆ  ของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด ผูปฏิบัติงาน และรวมถึงการจัด

หลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อใหตอบสนองตอความตองการและ

ความคาดหวังเฉพาะของแตละกลุมได  การจําแนกกลุมของผูเรียน อาจสะทอนถึงปจจัยตางๆ ที่ใช เชน การ

จัดการศึกษาในหองเรียนหรือผานทางเว็บไซต หรือความสนใจดานวิชาชีพ สไตลการเรียนรู  ที่อยูอาศัย                  

(อยูหอพักหรือไปกลับ)  ความคลองตัวของผูเรียน หรือ ความตองการพิเศษ การจําแนกผูปฏิบัติงานอาจแบง

ตาม ภูมิศาสตร ทักษะ ความตองการ การมอบหมายงาน หรือการจําแนกงาน 

 

Senior Leaders : ผูนําระดับสูง 
 

คําวา  “ผูนําระดับสูง”  หมายถึง  กลุมบุคคลที่มีความรับผิดชอบหลักในการจัดการองคการ

โดยรวม ผูนําระดับสูงรวมถึง อธิการบดี  คณบดี คณะผูบริหาร และหัวหนาภาควิชา ในหลายสถาบัน ผูนําระดับสูง 
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หมายถึง  ผูบริหารระดับสูงสุดของสถาบัน  และผูที่รายงานโดยตรงตอผูบริหารระดับสูงสุดของสถาบันนั้น 

 

Stakeholders : ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

คําวา  “ผูมีสวนไดสวนเสีย”  หมายถึง กลุมตางๆ  ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบ

จากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เชน ผูปกครอง 

สมาคมผูปกครอง  ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ คณะกรรมการกํากับดูแล

สถาบันในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องคการที่ทําหนาที่กํากับดูแลกฎระเบียบ  

องคการที่ใหเงินสนับสนุน  ผูเสียภาษี  ผูกําหนดนโยบาย  ผูสงมอบ  ตลอดจนชุมชนในทองถิ่นและชุมชน

วิชาการ/วิชาชีพ  แมวาโดยปกติแลวมักจะถือวาผูเรียนเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมหนึ่ง  แตเพื่อความ

ชัดเจนในการปฏิบัติ  เกณฑนี้ไดแยกผูเรียนออกมาเปนกลุมตางหาก 

 

Strategic Advantages : ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
 

คําวา  “ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ”  หมายถึง  ความไดเปรียบในเชิงตลาดตางๆ ที่เปนตัว

ตัดสินวาสถาบันจะประสบความสําเร็จในอนาคตหรือไม ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเปนปจจัยที่ชวยใหสถาบันประสบ

ความสําเร็จในการแขงขันเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นที่คลายคลึงกันในดานหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู 

และบริการทางการศึกษา ความไดเปรียบเชิงกลยุทธมักมาจาก  

(1)   สมรรถนะหลัก ที่เกิดจากการพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถภายในสถาบนั และ/หรือ 

(2)   ทรัพยากรภายนอกที่สําคัญในเชิงกลยุทธซึง่เกิดจากการสรางและสงเสริมความสัมพนัธกับ

องคการภายนอกและกับคูความรวมมือ 

 

เมื่อสถาบันเขาใจถึงที่มาของความไดเปรียบเชิงกลยุทธทั้ง 2 แหลง ก็สามารถเสริมสรางความ

แข็งแกรงของความสามารถจําเพาะของสถาบันไดโดยการใชประโยชนจากความสามารถที่เสริมกันที่มาจาก

องคการอื่นๆ  

 

ดูคําจํากัดความของ  “ความทาทายเชิงกลยุทธ”  และ  “วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ”  เพื่อใหเขา

ใจความเชื่อมโยงของความไดเปรียบเชิงกลยุทธ  ความทาทายเชิงกลยุทธ และ วัตถุประสงคเชงิกลยุทธซึ่ง

สถาบนักําหนดเพื่อตอบสนองความทาทายและความไดเปรียบดังกลาว 
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Strategic Challenges : ความทาทายเชิงกลยุทธ  
 

คําวา  “ความทาทายเชิงกลยุทธ”  หมายถึง  ความกดดันตางๆ ที่เปนตัวตัดสินวาสถาบันจะ

ประสบความสําเร็จในอนาคตหรือไม  ความทาทายดังกลาวมักเกิดจากแรงผลักดันของตําแหนงในการแขงขัน

ในอนาคตเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นที่มีหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่

คลายคลึงกัน โดยทั่วไปความทาทายเชิงกลยุทธจะมาจากแรงผลักดันภายนอก อยางไรก็ตาม ในการ

ตอบสนองตอแรงผลักดันภายนอกดังกลาว สถาบันอาจตองเผชิญกับความทาทายเชิงกลยุทธภายในดวย 

 

ความทาทายเชิงกลยุทธภายนอก อาจเกี่ยวกับความตองการหรือความคาดหวังของผูเรียน ผูมี

สวนไดสวนเสีย ตลาด การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรหรือบริการที่สงเสริมการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี หรือความเสี่ยงทางดานงบประมาณ การเงิน สังคม ตลอดจนความเสี่ยงหรือความตองการดานอื่นๆ  

ความทาทายเชิงกลยุทธภายใน อาจเกี่ยวกับขีดความสามารถของสถาบัน หรือคณาจารย รวมทัง้บคุลากร และ

ทรัพยากรอื่นๆ ของสถาบัน 

 

ใหดูคําจํากัดความของ  “ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ”  และ “วัตถปุระสงคเชิงกลยทุธ”  

เพื่อใหทราบความสัมพนัธระหวางความทาทายเชงิกลยทุธ ความไดเปรียบเชิงกลยทุธ และวัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธที่สถาบันกําหนดเพื่อตอบสนองตอความความทาทาย และความไดเปรียบดังกลาว 

 

Strategic Objectives : วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  
 

คําวา  “วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ”  หมายถึง  เปาหมายที่ชัดเจนของสถาบัน หรือการตอบสนอง

ตอการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สําคัญ  ความสามารถในการแขงขันหรือประเด็นทางสังคม  และขอ

ไดเปรียบของสถาบัน โดยทั่วไปวัตถุประสงคเชิงกลยุทธมักมุงเนนทั้งภายนอกและภายในสถาบัน  และ

เกี่ยวของกับโอกาสและความทาทายเชิงกลยุทธที่เกี่ยวกับผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด หลักสูตรและ

บริการ หรือเทคโนโลยี  ถาจะกลาวอยางกวางๆ ก็คือ สถาบันตองบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อคงไวหรือ

ทําใหมีความสามารถในการแขงขัน และความยั่งยืนของสถาบันในระยะยาว วัตถุประสงคเชิงกลยุทธเปน

ตัวกําหนดทิศทางระยะยาว และเปนแนวทางในการจัดสรรและปรับการกระจายทรัพยากร 

 

ใหดูคําจํากัดความของ  “แผนปฏิบัติการ”   ในหนา  114   เพื่อใหทราบความสัมพนัธระหวางวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งตวัอยางของแตละหัวขอ  
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Summative Assessment : การประเมินผลรวม  
 

คําวา  “การประเมินผลรวม”  หมายถึง  การวิเคราะหการเรียนรูและความสําเร็จของผูเรียนและ

ศิษยเกาในระยะยาว  การประเมินผลรวมนี้มักจัดทําอยางเปนทางการ และครอบคลุมประเด็นเนื้อหาวิชาตางๆ 

อยางกวางขวาง การประเมินดังกลาวอาจเกิดขึ้นตอนจบรายวิชาหรือหลักสูตร และอาจเกิดจากการ

เปรียบเทียบกับผลของการทดสอบกอนเขาเรียน เพื่อดูวามีการพัฒนาหรือไม และเพื่ออธิบายความเกี่ยวของ

ระหวางการจัดการศึกษาและการเรียนรูของผูเรียน การประเมินผลนี้อาจใชสําหรับตัดสินระดับคะแนนตอน

ปลายภาค การจัดชั้นเรียน การเลื่อนชั้น และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

 

Sustainability : ความยั่งยืน 
 

คําวา  “ความยั่งยืน”  หมายถึง  ความสามารถโดยรวมของสถาบันที่ตอบสนองตอความตองการ

ทางดานการศึกษาในปจจุบัน มีความคลองตัวและมีการจัดการเชิงกลยุทธที่จะทําใหสถาบันสามารถเตรียมตัว

ใหพรอมตอสภาพแวดลอมทางการศึกษา การดําเนินการและตลาดในอนาคต สถาบันจําเปนตองพิจารณาถึง

ปจจัยภายนอกและภายใน ทั้งที่เปนปจจัยเฉพาะของสถาบันและของภาคสวนการศึกษา  

 

ประเด็นที่ควรพิจารณาอาจครอบคลุมถึงขีดความสามารถและอัตรากําลังของผูปฏิบัติงาน 

ทรัพยากรที่มี เทคโนโลยี ความรู สมรรถนะหลัก ระบบงาน อุปกรณและอาคารสถานที่  นอกจากจะตอบสนอง

ตอการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการศึกษา การตลาดและการดําเนินการแลว ความยั่งยืน

ยังรวมถึงการเตรียมพรอมตอเหตุฉุกเฉินที่กําลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล 

 

ในเกณฑนี้ผลกระทบของหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ ของ

สถาบันที่มีตอสังคมและการสนับสนุนชวยเหลือเพื่อใหเกิดสภาวะที่ดีของระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และ

สภาพแวดลอมนี้  เปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบโดยรวมตอสังคมของสถาบัน  การที่สถาบันจะพิจารณา

เร่ืองดังกลาวหรือไมและอยางไร  อาจจะมีผลตอความยั่งยืนของสถาบัน 

 

Systematic : มีความเปนระบบ   
 

คําวา  “มีความเปนระบบ”  หมายถึง  แนวทางซึ่งมีข้ันตอนเปนลําดับ ดําเนินการซ้ําได รวมทั้งมี

การใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใหเกิดการเรียนรู หรืออาจกลาวไดวา แนวทางมีความเปนระบบหากมีการ

ประเมิน การปรับปรุงและการแบงปนจนสงผลใหแนวทางนั้นมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
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 ในการใชคํานี ้สามารถอานเพิ่มเติมในแนวทางการใหคะแนน ในหนา  146 

  

Trends : แนวโนม   
 

คําวา  “แนวโนม” หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลขที่แสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของผลลัพธของสถาบัน แนวโนมแสดงผลการดําเนินการของสถาบันตามชวงเวลาที่เปลี่ยนไป 

 

 โดยทั่วไป การแสดงบอกแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด (มิใชการ

คาดการณ)  ทั้งนี้ อาจจําเปนตองแสดงขอมูลมากขึ้นเพื่อยืนยันผลในเชิงสถิติชวงเวลาที่ใชเพื่อใหเห็นแนวโนม

จะสามารถกําหนดไดจากรอบเวลาในการวัดกระบวนการ รอบเวลาที่ส้ันขึ้น ทําใหตองมีการวัดบอยขึ้น ในขณะ

ที่รอบเวลาที่ยาวกวา อาจตองใชชวงเวลานานกวา จึงจะทราบแนวโนมที่ส่ือความหมายไดชัดเจน 

 

ตัวอยางของแนวโนมที่กําหนดไวในเกณฑนี้ ครอบคลุมถึงผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน ผลการ

ดําเนินการดานกระบวนการออกแบบและการจัดการศึกษา  รวมทั้งบริการที่ใหแกผูเรียน นอกจากนี ้ ยงัครอบคลมุ

ถึงผลลัพธดานความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงาน ผลการ

ดําเนินการดานงบประมาณ การเงิน และตลาด รวมทั้งผลการดําเนินการดานการปฏิบัติงาน เชน รอบเวลา 

กระบวนการสนับสนุน ผูสงมอบ/คูความรวมมือที่เปนทางการ และผลการดําเนินการดานความปลอดภัย  

 

Value : คุณคา   
 

คําวา  “คุณคา”  หมายถงึ  การยอมรับในความคุมคาของหลักสูตร บริการ กระบวนการ สินทรพัย 

หรือการใชงาน เมื่อเทยีบกบัคาใชจายและทางเลือกอืน่ ๆ  

 

สถาบันมักจะพิจารณาคุณคาเพื่อประเมินผลประโยชนของทางเลือกตางๆ เมื่อเทียบกับคาใชจาย

เชน คุณคาของบริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาตางๆ สําหรับผูเรียนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

สถาบันตองเขาใจวาอะไรคือคุณคา ที่ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียตางกลุมกันใหความสําคัญ เพื่อเสนอ

คุณคาใหแตละกลุม การกระทําดังนี้ จําเปนตองสรางความสมดุลของคุณคาตอผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย

อ่ืนๆ  เชน ธุรกิจ ผูปฏิบัติงาน และชุมชน  
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Values : คานิยม  
 

 คําวา  “คานิยม”  หมายถึง หลักการชี้นําและพฤติกรรมที่ส่ือถึงความคาดหวังที่สถาบันและ

บุคลากรควรปฏิบัติ คานิยมสะทอนและเสริมสรางวัฒนธรรมที่พึงประสงคของสถาบัน คานิยมสนับสนุนและ

ชี้นําการตัดสินใจของผูปฏิบัติงานทุกคน ชวยใหสถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนดวยวิธีการที่เหมาะสม 

ตัวอยางของคานิยมอาจรวมถึงการแสดงถึงความมีคุณธรรมและความยุติธรรมในการปฏิสัมพันธทุกกรณี                

การทําใหเหนือความคาดหมายของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การใหคุณคาตอแตละบุคคลและตอความ

หลากหลาย การพิทักษส่ิงแวดลอม และความมานะบากบั่นใหมีผลการดําเนินการที่เปนเลิศทุกวัน  

 

Vision : วิสัยทัศน   
 

คําวา  “วิสัยทัศน”  หมายถึง  สภาวะที่สถาบันตองการเปนในอนาคต วิสัยทัศนอธิบายถึงทิศทาง

ที่สถาบันจะมุงไป ส่ิงที่สถาบันตองการจะเปน หรือภาพลักษณในอนาคตที่สถาบันตองการใหผูอ่ืนรับรู 

 

Voice of the Customer : เสียงของลูกคา 
 

                          คําวา  “เสียงของลูกคา”  หมายถึง  กระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสีย  กระบวนการเหลานี้ควรจะเปนเชิงรุกและมีนวัตกรรมอยางตอเนื่องเพื่อใหไดความ

ตองการ  ความคาดหวัง  และความปรารถนา  (ทั้งที่ระบุอยางชัดเจน ไมไดระบุและที่คาดการณไว)  ของ

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดความผูกพันของลูกคา  การรับฟง   “เสียงของลูกคา”  

รวมถึงการรวบรวมและบูรณาการ  ขอมูลชนิดตางๆ  ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ขอมูลจากการ

สํารวจ  ขอมูลจากการสนทนากลุม  ขอมูลความพึงพอใจและขอรองเรียนที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจสาน

ความผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียกับสถาบัน 

 

Work Processes : กระบวนการทํางาน 
 

คําวา  “กระบวนการทํางาน”  หมายถึง  กระบวนการสรางคุณคาที่สําคัญที่สุดภายในองคการ 

ซึ่งอาจรวมถึงการออกแบบและการสงมอบหลักสูตร การสนับสนุนผูเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย  การจัดระบบและ

กระบวนการสนับสนุนตางๆ  “กระบวนการทํางาน”  เปนกระบวนการซึ่งเกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานสวนใหญของ

สถาบันและสรางคุณคาใหกับผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสีย  และตลาด  กระบวนการทํางานที่สําคัญของสถาบัน

มักจะเกี่ยวของกับ 
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• สมรรถนะหลกั   

• ปจจัยทีก่ําหนดความสําเร็จเมื่อเทียบกับคูแขงและสถาบนัอื่นที่จัดหลกัสูตรและบริการใน
ลักษณะเดียวกัน 

• ปจจัยที่ผูนําระดับสูงไดพิจารณาแลววามคีวามสาํคัญตอการเติบโตของสถาบนั 

 

Work Systems : ระบบงาน   
 

คําวา  “ระบบงาน”  หมายถึง  วิธีการที่สถาบันใชเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ  ระบบงานตองเกี่ยวของ

กับผูปฏิบัติงาน  ผูสงมอบและคูความรวมมืออยางเปนทางการที่สําคัญ ผูรับเหมา คูความรวมมืออยางไมเปน

ทางการ และองคประกอบอื่น ๆ ที่จําเปนในการสรางและจัดหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรู  บริการทาง

การศึกษาอื่นๆ  และกระบวนการสนับสนุน ระบบงานจะตองประสานกระบวนการภายในและภายนอก และ

ทรัพยากรที่จําเปนเพื่อทําใหสถาบันประสบความสําเร็จในชุมชนวิชาการ 

 

การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเปนเรื่องเชิงกลยทุธ ซึ่งครอบคลุมถึงการระบุและใชประโยชนจาก

สมรรถนะหลกัของสถาบนั  และตัดสินวาสิ่งใดที่สถาบนัไมตองดําเนนิงานเองหรือใหหนวยงานภายนอกเขามา

ดําเนนิงาน เพือ่ใหเกิดประสทิธิภาพและความยั่งยนืในตลาดของสถาบัน 

 

Workforce : ผูปฏิบัติงาน  
 

คําวา  “ผูปฏิบัติงาน”  หมายถึง  บุคลากรทุกคนที่มีสวนรวมโดยตรงในการทําใหงานของสถาบัน

บรรลุผลสําเร็จ  รวมถึงพนักงานที่สถาบันจาง (เชน พนักงานประจํา พนักงานที่ทํางานไมเต็มเวลา พนักงาน

ชั่วคราว พนักงานที่ทํางานผานระบบสื่อสารทางไกล ผูรับเหมาที่วาจางตามสัญญาภายใตการกํากับดูแลของ

สถาบัน) และอาสาสมัคร (*)  ผูปฏิบัติงาน  ยังรวมถึง ผูบริหารและหัวหนางานทุกระดับ 

 

Workforce Capability : ขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน  
 

คําวา  “ขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน”  หมายถึง  ความสามารถของสถาบันที่จะทําให

กระบวนการตางๆ บรรลุผลสําเร็จโดยอาศัย ความรู ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของคนในสถาบัน 

ขีดความสามารถนี้อาจรวมถึงความสามารถในการสรางและคงความสัมพันธกับผูเรียนและผูมี

สวนไดสวนเสีย  การสรางนวัตกรรมและการเปลี่ยนผานไปสูเทคโนโลยีใหม ๆ การพัฒนาหลักสูตร  บริการที่

สงเสริมการเรียนรู บริการทางการศึกษา และกระบวนการทํางานใหม ๆ รวมทั้งทันตอความตองการของตลาด

และกฎระเบียบขอบังคับดานการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป 
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Workforce Capacity : อัตรากําลังของผูปฏิบัติงาน 
 

คําวา  “อัตรากําลังของผูปฏิบัติงาน”  หมายถึง ความสามารถของสถาบันที่จะทําใหมั่นใจไดวา

สถาบันมีจํานวนผูปฏิบัติงานที่เพียงพอตอการทําใหกระบวนการบรรลุผลสําเร็จและสามารถจัดหลักสูตร 

บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ  ใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียใหสําเร็จ 

 

Workforce Engagement : ความผูกพันของผูปฏิบัติงาน  
 

คําวา  “ความผูกพันของผูปฏิบัติงาน”  หมายถงึ  ระดับความมุงมัน่ของผูปฏิบัติงานทั้งในดาน

ความรูสึกและสติปญญา เพือ่ใหสถาบนับรรลุผลสําเร็จของงาน พนัธกจิ และวิสัยทัศน  องคการที่ผูปฏิบัติงาน

มีความผกูพนัสูง  มักจะมีบรรยากาศการทํางานที่สงใหเกิดผลการปฏบัิติงานที่ดี  ทําใหบุคลากรมแีรงจูงใจที่จะ

ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เพื่อประโยชนของผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสีย และ ความสําเร็จของสถาบนั 

 

โดยทั่วไปผูปฏิบัติงานจะรูสึกผูกพันกับสถาบัน เมื่อมีแรงจูงใจและไดทํางานที่มีความหมายตอตน 

และเมื่อไดรับการสนับสนุนที่ดีจากผูรวมงานและที่ทํางาน การที่ผูปฏิบัติงานมีความผูกพันตอสถาบันนั้น จะได

ประโยชนจากความสัมพันธบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจกัน สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและมีความรวมมือ

รวมใจกัน มีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี  มีอํานาจในการตัดสินใจ และการมีความรับผิดชอบ

ตอผลการดําเนินการของตน ปจจัยแหงความสําเร็จที่สงผลใหเกิดความผูกพันนั้น ครอบคลุมถึง การฝกอบรม

และการพัฒนาความกาวหนาในงาน ระบบการยกยองชมเชยและการใหรางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสที่เทา

เทียมกันและการไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม รวมทั้งการมีไมตรีจิตตอครอบครัวของบุคลากร 
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การใหคะแนนคําตอบในแตละหัวขอ และการใหขอมูลปอนกลับแกผูสมัครรับรางวัล จะขึ้นอยูกับ

การประเมนิใน 2 มิติ คือ 

(1)   กระบวนการ 
(2)   ผลลัพธ 
ผูที่นาํเกณฑไปใชจะตองใหขอมูลที่สัมพนัธกับมิติเหลานี้ ปจจยัของแตละมิติมีดังนี ้

 

กระบวนการ 
 

“กระบวนการ”  หมายถงึ  วธิีการทีส่ถาบนัใชและปรับปรุง เพื่อตอบสนองขอกาํหนดของหวัขอตางๆ 

ในหมวด 1 - 6  ปจจยัทัง้ 4 ทีใ่ชในการประเมินกระบวนการ ไดแก  A (Approach ) – แนวทาง  D (Deployment) – 

การถายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัติ  L (Learning) –  การเรยีนรู และ I  (Integration) – การบูรณาการ 

 

A (Approach ) – “แนวทาง”  หมายถึง  

   วธิีการที่ใชเพื่อใหบรรลุผลตามกระบวนการ 
   ความเหมาะสมของวิธกีารที่ใชเพื่อตอบสนองขอกาํหนดของหัวขอตางๆ และ

สภาพแวดลอมการปฏิบัติการของสถาบนั 

   ความมีประสิทธิผลของการใชวิธีการเหลานัน้ 

   การที่แนวทางถูกนําไปใชซ้าํไดเพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยขอมูลและสารสนเทศที่ 

เชื่อถือไดเพียงใด (ซึ่งหมายถงึ การดําเนินการอยางเปนระบบ) 

 

D (Deployment) –  “การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ”  หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ 

   การใชแนวทางเพื่อตอบสนองขอกําหนด ของหัวขอตางๆ ที่มีความเกีย่วของและสาํคัญตอ 

สถาบนั 

   การใชแนวทางอยางคงเสนคงวา 

   การใชแนวทางในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

L (Learning) –  “การเรยีนรู”  หมายถึง 

   การปรับปรุงแนวทางใหดีข้ึน ผานวงรอบของการประเมินและการปรับปรุง 

   การกระตุนใหเกิดการเปลีย่นแปลงแนวทางอยางกาวกระโดด ผานการสรางนวัตกรรม 

ระบบการใหคะแนน   
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   การแบงปนความรูที่ไดจากการปรับปรุงและการสรางนวัตกรรมกับหนวยงานและ
กระบวนการอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวของภายในสถาบนั 

I  (Integration) –  “การบรูณาการ”  หมายถงึ  ความครอบคลุมและทั่วถึงของ 

   แนวทางที่ใชสอดคลองกับความตองการของสถาบนัตามที่ระบุไวในโครงรางองคการและ
ขอกําหนดของหวัขอตางๆ ในหมวด 1 ถึง หมวด 6  

   การใชตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงที่ชวยเสริมซึ่งกนัและกันทั้งระหวาง

กระบวนการ และหนวยงานตางๆ ของสถาบัน 

   การที่แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ การวิเคราะห การเรียนรู และการปฏิบัติการมีความ

สอดคลองกลมกลืนกัน  ในทุกกระบวนการและหนวยงาน  เพื่อสนับสนุนเปาประสงค

ระดับสถาบัน 
 

ผลลัพธ 
 

“ผลลัพธ” หมายถงึ ผลผลิตและผลลัพธของสถาบนั ในการบรรลุตามขอกําหนดในหัวขอ 7.1 ถึง 7.6 

ปจจัยทัง้ 4 ที่ใชในการประเมินผลลัพธ ไดแก L (Level) – ระดับ   T (Trends) –  แนวโนม   C (Comparisons) –  

การเปรียบเทยีบ  และ I (Integration) – การบูรณาการ 

 

L (Level) –  “ระดับ”  หมายถึง  

   ระดับของผลการดําเนินการในปจจุบัน 

 

T (Trends) –  “แนวโนม”  หมายถงึ  

   อัตราของการปรับปรุงผลการดําเนนิการ หรือการคงไวของผลการดําเนินการที่ดี (เชน 

ความลาดชันของแนวโนมของขอมูล)  

    ความครอบคลุมของผลการดําเนนิการ (เชน  ความครอบคลุมของการถายทอดเพื่อนาํไป

ปฏิบัติ) 

 

C (Comparisons) –  “การเปรียบเทยีบ”  หมายถึง 

    ผลการดําเนนิการของสถาบันโดยเทียบกบัขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม เชน 

เปรียบเทยีบกบัคูแขงหรือสถาบนัที่คลายคลึงกัน  

    ผลการดําเนนิการของสถาบันเมื่อเทียบกบัมาตรฐานเทยีบเคียงหรือกบัสถาบนัการศึกษา
ที่เปนผูนาํ 
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I  (Integration) –  “การบรูณาการ”  หมายถงึ  ความครอบคลุมและทั่วถึงของ  

   ตัววัดผลลัพธตางๆ ที่ระบผุลเกี่ยวกับกลุมผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ  (โดยอาจ

จําแนกตามกลุม) หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ 

ตลาด กระบวนการและแผนปฏิบัติการที่สําคัญตามที่ระบุไวในโครงรางองคการและใน

หัวขอในหมวด 1 – 6 

   ผลลัพธของสถาบนัรวมถงึตัวชี้วัดที่ใชวัดผลการดําเนินการในอนาคตได 
   ผลลัพธมีความสอดคลองกลมกลนืกนั  ในทุกกระบวนการและหนวยงาน  เพื่อสนับสนุน

เปาประสงคระดับสถาบนั 

 

การจําแนกหัวขอและมิติการใหคะแนน 
 

หัวขอตางๆ จาํแนกตามชนดิของสารสนเทศและขอมูลที่สถาบันตองนําเสนอตามมติิการประเมนิ

ทั้ง 2 ดังกลาวขางตน  

 

หัวขอการประเมินแบงออกเปน  2 กลุม ไดแก 

1. กระบวนการ  

             2. ผลลัพธ 
 

ในหัวขอหมวด 1 – 6 นั้น "A (Approach ) – แนวทาง  D (Deployment) – การถายทอดเพื่อนําไป

ปฏิบัติ  L (Learning) –  การเรียนรู และ I  (Integration) – การบูรณาการ”  มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อเนนวาใน

การอธิบายถึงแนวทางทุกครั้ง ควรชี้ใหเห็นถึงการนําแนวทางนั้นๆ ไปถายทอดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติดวย  และ

ตองตรงกับขอกําหนดที่ระบุไวในหัวขอนั้นๆ และความตองการของสถาบัน  เมื่อกระบวนการมีการพัฒนามาก

ข้ึน ควรอธิบายใหเห็นวาวงรอบการเรียนรู (รวมทั้งการสรางนวัตกรรม)  และการบูรณาการกับกระบวนการและ

หนวยงานอื่นๆ เกิดขึ้นไดอยางไร ถึงแมวาปจจัยทั้ง 4 ซึ่งไดแก - แนวทาง  -การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ                    

- การเรียนรู  - การบูรณาการ  (ADLI)  จะมีความเชื่อมโยงกันก็ตาม รายงานปอนกลับที่สงใหแกผูสมัครขอรับ

การประเมินจะสะทอนถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงในปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือทุกปจจัยก็ได 

 

หัวขอในหมวด 7 กําหนดใหตองแสดงผลของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการ

ขององคการ ในรูปแบบของ “ระดับ” “แนวโนม”  และ“ขอมูลเปรียบเทียบ”  รวมทั้ง “การบูรณาการ” ของ

ผลลัพธกับขอกําหนดหลักๆ ของสถาบัน นอกจากนี้ยังใหนําเสนอขอมูลที่แสดงความครอบคลุมของผลลัพธ

การดําเนินการ ซึ่งสัมพันธโดยตรงกับจากการนําแนวทางปฏิบัติไปใช  และการเรียนรูของสถาบัน นั่นคือ                    

หากกระบวนการปรับปรุงไดถูกนํามาแบงปนและถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติอยางกวางขวางแลวผลลัพธที่ไดก็
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ควรจะดีข้ึนดวย  ดังนั้นคะแนนของแตละหัวขอในหมวด 7 จะเปนตัวเลขเชิงรวมโดยพิจารณาองคประกอบใน

ปจจัยทั้ง 4 (LeTCI)  ของผลการดําเนินการทั้งหมด   

 
“ความสาํคัญ”  อีกหนึ่งประเด็นที่ควรพจิารณา 

 

การประเมิน 2 มิติดังกลาวขางตน เปนหัวใจสําคัญในการประเมินและใหขอมูลปอนกลับ  

ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา คือ “ความสําคัญ”  ของกระบวนการและผลลัพธที่ไดแสดงไวในรายงานการ

ประเมินตนเองตอปจจัยที่สําคัญตอสถาบัน  สถาบันควรระบุเร่ืองที่สถาบันเห็นวาสําคัญที่สุดไวในโครงราง

องคการและหัวขอตางๆ เชน 2.1, 2.2, 3.1, 5.1 5.2 และ 6.1 โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความตองการที่สําคัญ

ของผู เ รียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  สภาพแวดลอมดานการแขงขัน  ความตองการของผูปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ และแผนปฏิบัติการ 

 
การใหคะแนนในแตละหวัขอ ควรยึดแนวทางดังตอไปนี้ 
 

   คําตอบของแตละหัวขอ ควรอธิบายประเด็นพจิารณาทัง้หมดและควรสะทอนสิง่ที่สําคญัตอ

สถาบนั 

   การใหคะแนนในแตละหัวขอ กอนอืน่ใหกําหนดวาชวงคะแนนใดอธิบายระดับความสาํเร็จของ

สถาบนัไดใกลเคียงที่สุด (เชน รอยละ 50 ถึง 65) คําตอบในรายงานการประเมินตนเองของ

สถาบนั อาจยงัมีความไมสมบูรณในบางปจจัยที่ใชในการตรวจประเมินในหมวด 1-6  (ADLI) 

หรือในหมวด 7 (LeTCI)  ก็ได การประเมนิระดับความสําเร็จของสถาบนัเปนการประเมิน

ภาพรวมของปจจัยทัง้ 4 ของกระบวนการหรือปจจัยทัง้ 4 ของผลลัพธ  โดยไมเปนการแจงนับ

หรือการเฉลี่ยผลของการตรวจประเมนิทีละปจจัย เมื่อกาํหนดชวงคะแนนแลว  การตดัสินใจ

วาจะใหคะแนนจริงเทาไร ตองประเมนิวาคําตอบในหวัขอนั้นๆ ใกลเคียงกับเนื้อหาที่อธิบาย

ในชวงคะแนนที่สูงขึน้ไปหรือตํ่าลงเพียงใด 

  หวัขอที่อยูในหมวด 1-6  ที่ไดคะแนนรอยละ 50 แสดงวามีแนวทางทีต่อบสนองขอกําหนด

โดยรวมของหวัขอนั้น มีการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติอยางคงเสนคงวาในหนวยงานสวนใหญ 

และไดผานรอบของการปรับปรุงและการเรยีนรูมาบางแลว รวมทัง้ตอบสนองความตองการที่

สําคัญของสถาบัน  หากจะใหไดรับคะแนนสูงขึน้ตองมกีารถายทอดเพื่อนาํไปปฏิบัติอยาง

ครอบคลุมมากขึ้น มีการเรียนรูของสถาบนัอยางมนีัยสาํคัญ/ชัดเจน และมีการบูรณาการมากขึน้ 

  หัวขอที่อยูในหมวด 7  ที่ไดคะแนนรอยละ 50 แสดงวา มีผลการดําเนินการในระดบัที่ดีอยาง

ชัดเจน มีแนวโนมที่ดี  พรอมดวยขอมูลเชิงเปรียบเทยีบทีเ่หมาะสมในผลลัพธเกือบทกุหัวขอที่

มีความสาํคัญตอสถาบันหรอืตอพันธกิจ หากจะใหไดรับคะแนนสงูขึ้นตองมีอัตราการปรับปรุง 
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และ/หรือระดับของผลการดาํเนนิการที่ดีข้ึน มีผลการดําเนินการเชงิเปรียบเทียบที่ดีข้ึน รวมทั้ง

มีความครอบคลุม และมีการบูรณาการกบัความตองการของสถาบนัหรือพันธกิจของสถาบนั

มากขึ้น 
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แนวทางการใหคะแนน สาํหรับหมวด 1-6    
 

คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6) 

 

0% หรือ 5% 
A  ไมมีแนวทางอยางเปนระบบใหเห็น มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน  
D  ไมมีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กนอย  
L  ไมแสดงใหเห็นวามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรบัปรุงเมื่อเกิดปญหา  
I   ไมแสดงใหเห็นวามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน  แตละสวนหรือ 
    หนวยงานดําเนินการอยางเอกเทศ  
 

 

10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 

A  แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทางอยางเปนระบบที่ตอบสนองตอขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ  
D  การนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏบิัติเพียงอยูในขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวนหรือ 
    หนวยงาน   ซึ่งเปนอุปสรรคตอการบรรลุขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอน้ัน  
L  แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปญหามาเปนแนวคดิในการปรับปรุง   
    แบบพื้นๆ 
I  มีแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับสวนหรือหนวยงานอื่น โดยสวนใหญเกิดจาก 
    การรวมกันแกปญหา 
 

 

30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 

A  แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธผิลที่ตอบสนองตอขอกําหนดพืน้ฐาน 
    ของหัวขอ  
D  มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวาบางสวนหรือบางหนวยงานเพิ่งอยูใน 
    ขั้นเริ่มตน 
L  แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง อยางเปนระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ 
    สําคัญ  
I   แนวทางเริ่มมีความสอดคลองกับความตองการพื้นฐานของสถาบัน ตามที่ระบุไวในโครงราง 
    องคการและเกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

 

50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 

A  แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธผิลที่ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม 
     ของหัวขอ  
D  มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี ถึงแมการปฏบิัติอาจแตกตางกันใน 
    บางสวนหรือบางหนวยงาน  
L  มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรูใน 
    ระดับสถาบนัซึ่งรวมถึงนวัตกรรม  เพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพและประสทิธิผลของ 
    กระบวนการที่สําคัญ  
I   แนวทางมีความสอดคลองกับความตองการของสถาบัน ตามที่ระบุไวในโครงรางองคการและ 
    เกณฑหมวดอื่น ๆ 

แนวทางการใหคะแนนกระบวนการ 
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70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 

A  แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม 
     ของหัวขอ  
D  มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไปปฏิบตัิเปนอยางดีโดยไมมีความแตกตางของการปฏิบัติ 
    อยางมีนัยสําคัญ  
L  มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และมีการเรียนรูในระดับ 
    สถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม  เปนเครื่องมอืสําคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการ 
    พฒันาอันเปนผลเนื่องมาจากการวิเคราะห และการเรียนรูระดับองคการ  
I   แนวทางมบีรูณาการกับความตองการของสถาบัน ตามที่ระบุไวในโครงรางองคการและ 
    เกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

 

90%, 95% หรือ 

100% 

A  แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธผิลที่ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม 
    ของหัวขออยางสมบูรณ  
D  มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบรูณโดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางที่สําคัญระหวางสวนหรือหนวยงาน  

L  มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และมีการเรียนรูในระดับ 
    สถาบันผานนวัตกรรม  เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชทั่วทั้งองคการในการจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจน 
    ของการพฒันาและนวัตกรรมทั่วทั้งองคการ อันเปนผลเนื่องมาจากการวิเคราะหและแบงปน  
I   แนวทางมบีรูณาการอยางสมบูรณกับความตองการของสถาบัน ตามที่ระบุไวในโครงราง 
    องคการและเกณฑหมวดอื่น ๆ 
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แนวทางการใหคะแนน สาํหรับหมวด 7    

คะแนน ผลลัพธ (หมวด 7) 

0% หรือ 5% Le  ไมมีการรายงานผลการดําเนินการของสถาบัน และ/ หรอืมีผลลัพธที่ไมดีในเรื่องที่รายงานไว 

T    ไมมีการรายงานขอมูลที่แสดงแนวโนม หรือมีขอมูลที่แสดงแนวโนมในทางลบ 

C   ไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

I    ไมมีการรายงานผลลัพธในเรื่องที่มีความสําคัญตอการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

 

10%, 15%, 

20% หรือ 

25% 

Le  มีการรายงานผลการดําเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่อง และเริ่มมีระดับผลการดําเนินการที่ดี 

      ในบางเรื่อง 

T    มีการรายงานแนวโนมของขอมูลบางเรื่อง  บางเรื่องแสดงแนวโนมในทางลบ 

C   แทบไมม ีหรือไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  

I     มีการรายงานผลลัพธเพียงบางเรื่องที่มีความสําคัญตอการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

 

30%, 35%, 

40% หรือ 

45% 

Le  มีการรายงานถึงระดับผลการดําเนินการที่ดีในบางเรื่องที่สําคัญตอสถาบัน ตามที่ระบุไวใน 

      ขอกาํหนดของหัวขอ 

T   มีการรายงานแนวโนมของขอมูลบางเรื่อง  และขอมูลสวนใหญที่แสดงนั้นมีแนวโนมที่ดี  

C   เร่ิมมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  

I    มีการรายงานผลลัพธในหลายเรื่องที่มีความสําคัญตอการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

 

50%, 55%, 

60% หรือ 

65% 

Le  มีการรายงานถึงระดับผลการดําเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มีความสาํคัญตอสถาบนั ตามที ่

      ระบุไวในขอกําหนดของหัวขอ 

T    แสดงถึงแนวโนมที่ดีอยางชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

C   ผลการดําเนินการในปจจบุันในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง 

I    มีการรายงานผลการดําเนินการของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญเปนสวนใหญ  เกี่ยวกับผูเรียน  

     ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด และกระบวนการ 

 

 

 

 

 
 
 
 

แนวทางการใหคะแนนผลลัพธ 
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70%, 75%, 

80% หรือ 

85% 

Le มีการรายงานผลการดําเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอขอกําหนดของหัวขอเปน 

     สวนใหญ 

T   สามารถรักษาแนวโนมที่ดอียางตอเนื่องในเรื่องสําคัญที่จะบรรลุพันธกจิของสถาบันไวไดเปน 

     สวนใหญ 

C  มีการเปรียบเทียบแนวโนมและระดับผลการดําเนินการในปจจุบันเปนจํานวนมากหรอืสวนมาก 

     กบัตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และม ี

     ผลการดําเนินการที่ดีมาก 

I    มีการรายงานผลการดําเนินการของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญเปนสวนใหญ  เกี่ยวกับผูเรียน  

     ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งการคาดการณผลการ 

     ดําเนินงานในอนาคตในบางเรื่องดวย 

 

90%, 95% 

หรือ 100% 

Le มีการรายงานผลการดําเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอขอกําหนดของหัวขอเปนสวน 

     ใหญ 

T   สามารถรักษาแนวโนมที่ดไีวไดอยางตอเนื่องในเรื่องสําคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

C   แสดงถึงความเปนผูนําในวงการศึกษาและเปนระดับเทียบเคียงใหสถาบันอื่นในหลายเรื่อง 

I    มีการรายงานผลการดําเนินการของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผูเรียน ผูมี 

    สวนไดสวนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งภาพรวมการคาดการณผลการ 

    ดําเนินงานในอนาคต 
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สิ่งที่ชวยในการประเมินและใหคะแนนในหมวด 1- 6  
 
 
(1)  ต้ังรับปญหา (0-25%)  
 

 
 

 

การปฏิบัติงานมีลักษณะเปนกิจกรรมมากกวาเปนกระบวนการ และสวนใหญจะตอบสนองความ

ตองการหรือแกปญหาเฉพาะหนา ขาดการกําหนดเปาประสงคที่ดี 
 
 

(2)  แนวทางเริ่มเปนระบบ   

 
 

 

สถาบนัเพิง่เริม่ตนปฏิบัติงานดวยการใชกระบวนการที่สามารถทําซ้ําได มีการประเมนิผล การ

ปรับปรุง และเริ่มมีการประสานงานบางระหวางหนวยงานตางๆ ภายในสถาบัน มีการกําหนดกลยทุธและ

เปาประสงคเชงิปริมาณ 

 

 

 

ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการไปสูความสมบูรณอยางเต็มที ่ 
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(3)  แนวทางสอดคลองไปในทิศทางเดยีวกนั   

 
 

 

การปฏิบัติงานมีลักษณะเปนกระบวนการที่สามารถทําซ้าํได และมีการประเมินผลอยางสม่าํเสมอ

เพื่อการปรับปรุง โดยมกีารแบงปนความรูและการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ภายในสถาบัน 

กระบวนการตอบสนองกลยทุธและเปาประสงคที่สําคัญของสถาบนั 

 

 
(4)  แนวทางที่มีการบูรณาการ   

 
 

 

 

การปฏิบัติงานมีลักษณะเปนกระบวนการที่สามารถทําซ้ําได และมีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ

เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่ไดรับผลกระทบ การ

วิเคราะห การมีนวัตกรรม และการแบงปนสารสนเทศและความรู สงผลใหการทํางานขามหนวยงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ มีการใชกระบวนการและตัววัดในการติดตามความกาวหนาของเปาประสงคเชิงกลยุทธ

และเปาประสงคของการปฏิบัติงานที่สําคัญ 
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รายนามคณะอนุกรรมการทํางานพัฒนาเกณฑคุณภาพการศึกาษาสูความเปนเลิศ 
 
ประธานอนุกรรมการทํางาน 

รองศาสตราจารยปรียานุช  แยมวงษ     
อนุกรรมการทํางาน 

ศาสตราจารยบวรศิลป  เชาวนชื่น 

ศาสตราจารยสงวนสนิ  รัตนเลิศ 

รองศาสตราจารยรัชตวรรณ  กาญจนปญญาคม 

นางบุญดี  บญุญากิจ 

นางสาวพรทพิย  กาญจนยิต 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
  นางอรสา  ภาววิมล 
ผูชวยเลขานุการ 
  นางสมสมร  วงศรจิต 

  นายเมธัส  บรรเทงิสุข 
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รายนามคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกาษาสูความเปนเลิศ 
 
อนุกรรมการที่ปรึกษา 
  นางสาวจิรณี  ตันติรัตนวงศ 
ประธานอนุกรรมการ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณอาวุธ  ศรีศุกรี     
อนุกรรมการ 

ศาสตราจารยอดุลย  วิริยเวชกุล 

รองศาสตราจารยเกศินี  วิฑูรชาติ 

รองศาสตราจารยชูเวช  ชาญสงาเวช 

รองศาสตราจารยปรียานุช  แยมวงษ 

รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ 

รองศาสตราจารยรัชตวรรณ  กาญจนปญญาคม 

รองศาสตราจารยสิงหา  เจียมศิริ 

รองศาสตราจารยสุจริต  คูณธนกุลวงศ 

นางบุญดี  บญุญากิจ 

นางสาวสชุาดา  รัตนวาณิชยพันธ 

นางวราภรณ  สีหนาท 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
  นางอรสา  ภาววิมล 
ผูชวยเลขานุการ 
  นางสมสมร  วงศรจิต 

  นายเมธัส  บรรเทิงสุข 

 

       

    

 

 


