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สถาบัันอุุดมศึึกษามีบัทบัาทสำาคััญในการเสริมสร้างพ้ื้�นฐานขอุงการพัื้ฒนากำาลัังคัน 
ขอุงประเทศึแลัะการขับัเคัล้ั�อุนประเทศึไทยให้้มีคัวามเจริญก้าวห้น้า การจัดการศึึกษา 
ต้้อุงต้อุบัสนอุงยุทธศึาสต้ร์ชาติ้ แผนแม่บัท แผนพัื้ฒนาเศึรษฐกิจแลัะสังคัมแห่้งชาติ้  
แผนการศึึกษาชาติ้ แลัะแผนด้านการอุุดมศึึกษา ซึึ่�งจะนำาไปส่่คัวามเจริญก้าวห้น้าทางเศึรษฐกิจ 
แลัะสังคัม จึงสมคัวรสง่เสรมิให้้สถาบัันอุุดมศึึกษามรีะบับับัรหิ้ารจดัการที�มีประสทิธิภาพื้ เพ้ื้�อุให้้ 
การจัดการอุุดมศึึกษาแลัะการพัื้ฒนาบุัคัลัากรขอุงประเทศึเป็นไปอุย่างมีคุัณภาพื้แลัะ
มาต้รฐานทัดเทียมนานาอุารยประเทศึ สามารถต้อุบัสนอุงคัวามต้้อุงการขอุงประเทศึแลัะ 
สร้างขีดคัวามสามารถในการแข่งขันระดับันานาชาติ้ได้ 

เกณฑ์์คุัณภาพื้การศึึกษาเพ้ื้�อุการดำาเนินการที�เป็นเลิัศึ (Education Criteria 
for Performance Excellence : EdPEx) ฉบัับัปี 2563 - 2566 เป็นฉบัับัที�สำานักงาน 
ปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสต้ร์ วิจัยแลัะนวัต้กรรม โดยคัณะอุนุกรรมการพัื้ฒนา
แลัะยกระดับัคุัณภาพื้การศึึกษาส่่คัวามเป็นเลิัศึ แปลังมาจากเกณฑ์์ Baldrige Criteria 
for Performance Excellence 2019 - 2020 ขอุงสห้รัฐอุเมริกา เพ้ื้�อุให้้เห้มาะสมกับั
บัริบัทขอุงการศึึกษาไทย แลัะสถาบัันอุุดมศึึกษาสามารถใช้เป็นกรอุบัแนวทางในการพัื้ฒนา
คุัณภาพื้การจัดการศึึกษาเพ้ื้�อุก้าวส่่คัวามเป็นเลิัศึในระดับันานาชาติ้ เกณฑ์์คุัณภาพื้การศึึกษา 
เพ้ื้�อุการดำาเนินการที�เป็นเลิัศึ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
ฉบัับันี�ปรับัเปลีั�ยนจากเกณฑ์์คัุณภาพื้การศึึกษาเพ้ื้�อุการดำาเนินการที�เป็นเลิัศึ (Education 
Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ฉบัับัปี 2558 - 2561 โดยคัำานึงถึงคัวามสมดลุั 
ที�สำาคััญ สะท้อุนมาต้รฐานระดับัชาติ้ห้ร้อุนานาชาติ้สำาห้รับัการดำาเนินงานที�เป็นเลิัศึ  
เอุ้�อุให้้สถาบัันอุุดมศึึกษาที�มีพัื้ฒนาการที�แต้กต่้างกันสามารถเข้าถึงแลัะนำาไปใช้เพ้ื้�อุสร้าง
ระบับัการจัดการผลัการดำาเนินงานแบับับ่ัรณาการ แลัะพิื้ส่จน์แล้ัวว่าใช้ได้ผลัในการนำาอุงค์ักร
ในระดับัแนวห้น้าแลัะแนวปฏิิบััติ้เพ้ื้�อุให้้เกิดผลัการดำาเนินงานที�ดี ในขณะเดียวกันเกณฑ์์ 
ก็มีคัวามกระชับัแลัะใช้งานง่ายขึ�น 

สำานักงานปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสต้ร์ วิจยัแลัะนวัต้กรรม มีคัวามมุ่งมั�น
แลัะพื้ร้อุมที�จะส่งเสริมสนับัสนุนให้้สถาบัันอุุดมศึึกษามีระบับับัริห้ารจัดการที�มีประสิทธิภาพื้ 
ประสิทธิผลั เพ้ื้�อุการดำาเนินการที�เป็นเลิัศึ แลัะสามารถยกระดับัคุัณภาพื้การศึึกษาระดับั
อุุดมศึึกษาไทยให้้ทัดเทียมแลัะเป็นที�ยอุมรับัในระดับันานาชาติ้ต่้อุไป
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เกณฑ์์ EdPEx เสู่ริมพัลังให้สู่ถ�บันุบรรลุเป้�หม�ย ปรับปรุงผลลัพัธ์ และเพิั�มข่ดคว�มสู่�ม�รถ 
ในุก�รแข�งขันุ องค์กรจัำ�นุวนุม�กทัำ�วโลกใช้เกณฑ์์บัลดริจัเพ้ั�อปรับปรุงและนุำ�ไปสู่่�ผลลัพัธ์ท่ำ�ยั�งย้นุ  
องค์กรท่ำ�ได้รับร�งวัลบัลดริจัค้อองค์กรท่ำ�ได้รับก�รยอมรับว��เป็นุต้นุแบบระดับประเทำศึ  
และจั�กก�รท่ำ�องค์กรเหล��นุ่�ได้แบ�งปันุแนุวปฏิิบัติท่ำ�เป็นุเลิศึกับหนุ�วยง�นุอ้�นุ ๆ อย��งกว้�งขว�ง 
ทำำ�ให้องค์กรจัำ�นุวนุม�กสู่�ม�รถนุำ�ไปพััฒนุ�ทัำ�งแนุวทำ�งก�รดำ�เนิุนุก�รและผลลัพัธ์ สู่�งผลด่ต�อ 
ก�รเติบโตของเศึรษฐกิจัของประเทำศึและโลก ในุประเทำศึไทำยได้เริ�มปรับใช้เกณฑ์์บัลดริจัม�เป็นุ
เกณฑ์์ร�งวัลคุณภ�พัแห�งช�ติ (Thailand Quality Award : TQA) เกณฑ์์คุณภ�พัก�รศึึกษ�เพ้ั�อก�ร
ดำ�เนิุนุก�รท่ำ�เป็นุเลิศึ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ก�รพััฒนุ�
คุณภ�พัก�รบริห�รจััดก�รภ�ครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
และกรอบก�รประเมินุผลก�รดำ�เนิุนุง�นุรัฐวิสู่�หกิจั (State Enterprise Assessment Model :  
SE-AM) รวมทัำ�งเป็นุสู่�วนุหนึุ�งของเกณฑ์์ม�ตรฐ�นุโรงพัย�บ�ลและบริก�รสุู่ขภ�พั (Hospital 
Accreditation : HA) 

สู่ำ�หรับเกณฑ์์ EdPEx นัุ�นุ เป็นุก�รนุำ�เกณฑ์์บัลดริจัด้�นุก�รศึึกษ�ม�ปรับใช้ให้เหม�ะกับ 
บริบทำของก�รอุดมศึึกษ�ไทำย เพ้ั�อให้สู่ถ�บันุใช้พััฒนุ�ก�รบริห�รจััดก�รได้อย��งต�อเนุ้�อง 
สู่่�คว�มเป็นุเลิศึ ซึึ่�งจัะยกระดับก�รพััฒนุ�คุณภ�พัก�รศึึกษ�ของสู่ถ�บันุและของประเทำศึให้
ทัำดเท่ำยมกับนุ�นุ�ช�ติ

เกณฑ์ EdPEx จะช่้วิย์สถาบันของท่านได้อย่์างไร
ไม�ว��สู่ถ�บันุของทำ��นุจัะเพิั�งจััดตั�งใหม� กำ�ลังเติบโต หร้อจััดตั�งม�แล้วเป็นุเวล�นุ�นุ ทุำกแห�ง 

จัะเผชิญกับคว�มท้ำ�ทำ�ยในุทุำก ๆ วันุและในุระยะย�ว ในุขณะเด่ยวกันุก็ม่จุัดแข็งท่ำ�ให้ประโยชน์ุ
กับสู่ถ�บันุเช�นุกันุ เกณฑ์์ EdPEx ช�วยให้ทำ��นุค้นุพับและใช้จุัดแข็งเหล��นัุ�นุและเตร่ยมสู่ถ�บันุ 
ให้รับม้อคว�มท้ำ�ทำ�ยท่ำ�เกิดขึ�นุได้ นุอกจั�กนุ่� เกณฑ์์ EdPEx ยงัเอ้�อให้สู่ถ�บันุสู่�ม�รถระบุประเด็นุ
สู่ำ�คัญดังนุ่�

ข
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• คุณลักษณะท่ำ�สู่ถ�บันุจัำ�เป็นุต้องม่เพ้ั�อให้สู่�ม�รถแข�งขันุได้และประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จั 
ในุระยะย�ว ในุสู่ภ�วะแวดล้อมด้�นุก�รศึึกษ�

• ก�รทำำ�ให้ผ้่นุำ� ผ้่บริห�รแต�ละระดับ และบุคล�กรทัำ�งหมดเห็นุภ�พัเด่ยวกันุ
• ก�รทำำ�ให้มั�นุใจัว��บุคล�กรเข้�ใจัและร�วมขับเคล้�อนุสู่ถ�บันุไปสู่่�คว�มสู่ำ�เร็จั
• ก�รทำำ�คว�มเข้�ใจัและตอบสู่นุอง หร้อทำำ�ได้เหนุ้อกว��คว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวัง 

ของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ
• ก�รทำำ�ให้มั�นุใจัว�� ก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุม่ประสิู่ทำธิภ�พั และนุำ�ไปสู่่�คว�มสู่ำ�เร็จั

ในุระยะสัู่�นุและระยะย�ว 
ประเด็นุข้�งต้นุนุ่� จัะสู่�งผลให้สู่�ม�รถว�งตำ�แหนุ�งสู่ถ�บันุเพ้ั�อปฏิิบัติพัันุธกิจัให้ประสู่บ 

ผลสู่ำ�เร็จั ม่คว�มชัดเจันุขึ�นุ และทุำกกลุ�ม (ผ้่นุำ� บุคล�กร ผ้่เร่ยนุ และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ รวมทัำ�ง 
ค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รท่ำ�สู่ำ�คัญ) สู่�ม�รถดำ�เนิุนุก�รไปในุแนุวทำ�งท่ำ�สู่อดคล้องกันุ

จะทราบได้อย่์างไรว่ิา เกณฑ์ EdPEx เหมาะกับสถาบันของท่าน
เกณฑ์์ EdPEx สู่�ม�รถนุำ�ไปปรับใช้ให้สู่อดรับกับคว�มต้องก�รของสู่ถ�บันุใด ๆ ก็ได้  

เพัร�ะไม�ได้กำ�หนุดว��ควรม่โครงสู่ร้�งหร้อแนุวก�รดำ�เนิุนุก�รอย��งไร 
ในุโครงร��งองคก์ร (หนุ้� 25 - 30) สู่ถ�บันุจัะระบเุองว��อะไรค้อเร้�องท่ำ�สู่ำ�คัญ เกณฑ์์ EdPEx  

กระตุ้นุให้สู่ถ�บันุใช้วิธ่ก�รทำ่�สู่ร้�งสู่รรค์ ปรับเปล่�ยนุ สู่ร้�งนุวัตกรรม และม่คว�มคล�องตัว  
ทัำ�งยังให้เล้อกเคร้�องม้อท่ำ�เหม�ะกับสู่ถ�บันุม�กท่ำ�สุู่ดและเป็นุเคร้�องม้อท่ำ�ม่ประสู่ิทำธิผลเต็มท่ำ� 
ต�อก�รขับเคล้�อนุก�รปรับปรุง และก�รทำำ�ให้ผลก�รดำ�เนิุนุก�รด่ต�อเนุ้�อง เช�นุ Plan-Do-Study-
Act [PDSA] ก�รประเมินุตนุเองเพ้ั�อให้ได้ก�รรับรอง ก�รใช้ International Organization for 
Standardization [ISO] series

เกณฑ์์ EdPEx ม่บทำบ�ทำท่ำ�สู่ำ�คัญ 3 ด้�นุ ในุก�รทำำ�ให้ประเทำศึไทำยม่คว�มสู่�ม�รถ 
ในุก�รแข�งขันุท่ำ�ด่ขึ�นุ

• เกณฑ์์ช�วยปรับปรุงวิธ่ก�รดำ�เนิุนุง�นุของสู่ถ�บันุก�รศึึกษ� เพิั�มข่ดคว�มสู่�ม�รถ  
และผลลัพัธ์ให้ด่ขึ�นุ

• เกณฑ์์ช�วยกระตุ้นุให้เกิดก�รสู้่�อสู่�รและแลกเปล่�ยนุแนุวปฏิิบัติท่ำ�เป็นุเลิศึระหว��ง
สู่ถ�บันุต��ง ๆ ในุประเทำศึ

• เกณฑ์์เป็นุเคร้�องม้อท่ำ�สู่ร้�งคว�มเข้�ใจัและบรหิ�รจััดก�รผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บนัุ 
ช่�แนุะแนุวทำ�งก�รจััดทำำ�แผนุกลยุทำธ์ และเปิดโอก�สู่ก�รเร่ยนุร้่

ค



เกณฑ์ EdPEx มีลักษณะอย่์างไร
เกณฑ์์นุ่�ช�วยให้สู่ถ�บันุของทำ��นุตอบคำ�ถ�มสู่ำ�คัญ 3 ข้อ ค้อ
1. สู่ถ�บันุของทำ��นุดำ�เนิุนุก�รได้ด่อย��งท่ำ�ต้องเป็นุหร้อไม�
2. สู่ถ�บันุทำร�บได้อย��งไร
3. สู่ถ�บันุของทำ��นุควรจัะปรับปรุงหร้อเปล่�ยนุแปลงอะไรและอย��งไร
เกณฑ์์ EdPEx ช�วยให้สู่ถ�บันุบริห�รจััดก�รทำุกเร้�อง/องค์ประกอบของสู่ถ�บันุให้เป็นุ 

หนึุ�งเด่ยว เพ้ั�อให้บรรลุพัันุธกิจั ประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัอย��งต�อเนุ้�อง และม่ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�เป็นุเลิศึ  
ซึึ่�งก็ค้อ “มุมมองเชิงระบบ” องค์ประกอบและกลไกท่ำ�บ่รณ�ก�รในุเกณฑ์์ ได้แก� ค��นิุยม 
และแนุวคิดหลัก เกณฑ์์ 7 หมวดท่ำ�ม่คว�มเช้�อมโยงกันุ และแนุวทำ�งก�รให้คะแนุนุ

ค่านิย์มและแนวิคิดหลัก 
เกณฑ์์ EdPEx ม่ฐ�นุคิดม�จั�กคว�มเช้�อและพัฤติกรรมท่ำ�พับในุองค์กรท่ำ�ม่ผลก�ร 

ดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ (หนุ้� 1 - 16) 11 ด้�นุ ดังนุ่�
• มุมมองเชิงระบบ (Systems perspective)
• ก�รนุำ�องค์กรอย��งม่วิสัู่ยทัำศึน์ุ (Visionary leadership)
• คว�มเป็นุเลิศึท่ำ�มุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ (Student-and customer-centered 

Excellence)
• ก�รให้คว�มสู่ำ�คัญกับคนุ (Valuing people)
• ก�รเร่ยนุร้่ระดับองค์กรและคว�มคล�องตัว (Organizational learning and agility)
• ก�รมุ�งเนุ้นุคว�มสู่ำ�เร็จั (Focus on success)
• ก�รจััดก�รเพ้ั�อนุวัตกรรม (Managing for innovation)
• ก�รจััดก�รโดยใช้ข้อม่ลจัริง (Management by fact)
• ก�รสู่ร้�งประโยชน์ุให้สัู่งคม (Societal contributions)
• จัริยธรรมและคว�มโปร�งใสู่ (Ethics and transparency)
• ก�รสู่�งมอบคุณค��และผลลัพัธ์ (Delivering value and results)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ
ด้วยก�รตอบคำ�ถ�มของเกณฑ์์ EdPEx (หนุ้� 25 - 76) สู่ถ�บันุจัะสู่ำ�รวจัจุัดแข็งและโอก�สู่

ในุก�รพััฒนุ�ของตนุเองในุ 7 หมวดท่ำ�สู่ำ�คัญเพ้ั�อบริห�รจััดก�รและดำ�เนิุนุก�รของทัำ�งสู่ถ�บันุ

ง



เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ  
ฉบับปี 2563 - 2566

1. ก�รนุำ�องค์กร : สู่ถ�บันุแบ�งปันุวิสู่ัยทำัศึน์ุและนุำ�องค์กรอย��งไร และทำำ�ให้มั�นุใจัถึง 
ก�รกำ�กับด่แลสู่ถ�บันุท่ำ�ด่อย��งไร

2. กลยุทำธ์ : สู่ถ�บันุเตร่ยมคว�มพัร้อมสู่ำ�หรับอนุ�คตอย��งไร
3. ล่กค้� : สู่ถ�บันุรับฟััง สู่ร้�งคว�มพัึงพัอใจั และสู่ร้�งคว�มผ่กพัันุกับผ้่เร่ยนุและ 

ล่กค้�กลุ�มอ้�นุอย��งไร
4. ก�รวัด ก�รวิเคร�ะห์ และก�รจััดก�รคว�มร้่ : สู่ถ�บันุใช้ข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึ 

ท่ำ�เช้�อถ้อได้เพ้ั�อก�รตัดสิู่นุใจัอย��งไร
5. บุคล�กร : สู่ถ�บันุสู่ร้�งคว�มผ่กพัันุและเพิั�มอำ�นุ�จัก�รตัดสิู่นุใจัให้แก�บุคล�กรอย��งไร
6. ระบบปฏิิบัติก�ร : สู่ถ�บันุมั�นุใจัได้อย��งไรว�� ระบบปฏิิบัติก�รท่ำ�ใช้ม่ประสู่ิทำธิภ�พั 

และประสิู่ทำธิผลซึึ่�งจัะทำำ�ให้สู่�ม�รถจััดก�รศึึกษ� วิจััย บริก�ร และตอบสู่นุองต�อพัันุธกิจัอ้�นุ ๆ 
ได้อย��งม่คุณภ�พั

7. ผลลัพัธ์ : สู่ถ�บันุดำ�เนิุนุก�รได้ด่เพ่ัยงใด

คว�มเช้�อมโยงระหว��งเกณฑ์์หมวดต��ง ๆ เหล��นุ่� ทำำ�ให้เกิดมุมมองเชิงระบบของสู่ถ�บันุ 
ตัวอย��งคว�มเช้�อมโยงระหว��งกันุ เช�นุ

1. ก�รเช้�อมโยงระหว��งแนุวทำ�งของสู่ถ�บันุในุหมวด 1 - 6 และผลลัพัธ์ท่ำ�เกิดขึ�นุ  
(หมวด 7)

2. ก�รเช้�อมโยงระหว��งก�รว�งแผนุบุคล�กรกับก�รว�งแผนุเชิงกลยุทำธ์
3. คว�มจัำ�เป็นุต้องม่ข้อม่ลคว�มร้่เก่�ยวกับผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และตล�ด เพ้ั�อสู่ร้�ง

กลยุทำธ์และแผนุปฏิิบัติก�ร

แนวิทางการให้คะแนน
สู่ำ�หรับเกณฑ์์ EdPEx นุ่� ก�รระบุเพ่ัยงกระบวนุก�รหร้อผลลัพัธ์ ยงัไม�เพ่ัยงพัอต�อก�รพััฒนุ�

องค์กร สู่ถ�บันุสู่�ม�รถประเมินุระดับพััฒนุ�ก�รของทัำ�งกระบวนุก�ร (หมวด 1 - 6) และผลลัพัธ์ 
(หมวด 7) ได้ในุ 4 มิติ ร�ยละเอ่ยดแนุวทำ�งก�รให้คะแนุนุ (หนุ้� 82 - 85)

กระบวนุก�ร หม�ยถึง วิธ่ก�รต��ง ๆ ท่ำ�สู่ถ�บันุใช้เพ้ั�อทำำ�ให้ง�นุสู่ำ�เร็จั เกณฑ์์ EdPEx  
ช�วยให้สู่ถ�บันุตรวจัประเมินุและปรับปรุงกระบวนุก�รในุ 4 มิติ ดังนุ่�

1. แนุวทำ�ง (Approach) : สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรท่ำ�จัะทำำ�ให้ง�นุของสู่ถ�บันุประสู่บ 
ผลสู่ำ�เร็จั แนุวทำ�งท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุเป็นุระบบและม่ประสิู่ทำธิผลอย��งไร

จ



2. ก�รถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติ (Deployment) : สู่ถ�บันุนุำ�แนุวทำ�งท่ำ�สู่ำ�คัญไปใช้ 
อย��งคงเสู้่นุคงว�ในุหนุ�วยง�นุท่ำ�เก่�ยวข้องอย��งไร

3. ก�รเร่ยนุร้่ (Learning) : สู่ถ�บันุประเมินุและปรับปรุงแนุวทำ�งท่ำ�สู่ำ�คัญของตนุได้ด่ 
เพ่ัยงใด ม่ก�รแบ�งปันุผลก�รปรับปรุงภ�ยในุสู่ถ�บันุได้ด่เพ่ัยงใด องค์คว�มร้่ใหม� ๆ นุำ�ไปสู่่� 
ก�รสู่ร้�งนุวัตกรรมหร้อไม�

4. ก�รบ่รณ�ก�ร (Integration) : แนุวทำ�งต��ง ๆ  ท่ำ�ใช้สู่ะท้ำอนุสิู่�งท่ำ�สู่ถ�บันุจัำ�เป็นุต้องทำำ�/ม่  
(Organizational needs) ทัำ�งในุปัจัจุับันุและอนุ�คตอย��งไร กระบวนุก�รและระบบปฏิิบัติก�ร
ประสู่�นุสู่อดคล้องกันุทัำ�วทัำ�งองค์กรได้ด่เพ่ัยงใด เพ้ั�อให้บรรลุเป้�ประสู่งค์ท่ำ�สู่ำ�คัญระดับสู่ถ�บันุ

เกณฑ์์ EdPEx ช�วยให้สู่ถ�บันุประเมินุผลลัพัธ์ในุ 4 มิติ ดังนุ่�
1. ระดับ (Levels) : ระดับผลก�รดำ�เนิุนุก�รปัจัจุับันุต�มตัววัดท่ำ�เหม�ะสู่มเป็นุอย��งไร
2. แนุวโนุ้ม (Trends) : ผลลัพัธ์ม่ก�รเปล่�ยนุแปลงด่ขึ�นุ คงเดิม หร้อด้อยลงกว��เดิม
3. ก�รเปร่ยบเท่ำยบ (Comparisons) : ผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุเท่ำยบกับสู่ถ�บันุ/

องค์กรอ้�นุท่ำ�เหม�ะสู่มเป็นุอย��งไร เช�นุ เท่ำยบกับค่�แข�ง หร้อระดับเท่ำยบเค่ยง หร้อผ้่นุำ�ในุวงก�ร
4. ก�รบ่รณ�ก�ร (Integration) : ม่ก�รแสู่ดงผลลัพัธ์ท่ำ�สู่ำ�คัญและจัำ�เป็นุของสู่ถ�บันุ 

หร้อไม� สู่ถ�บันุใช้ผลลัพัธ์นัุ�นุ ๆ เพ้ั�อก�รตัดสิู่นุใจัหร้อไม�
เม้�อสู่ถ�บันุตอบคำ�ถ�มต�มเกณฑ์์และประเมินุคำ�ตอบดังกล��วกับแนุวทำ�งก�รให้คะแนุนุ 

สู่ถ�บันุจัะสู่�ม�รถระบุจุัดแข็งและโอก�สู่ในุก�รพััฒนุ� ทัำ�งจั�กเกณฑ์์ในุแต�ละหมวดและ 
ระหว��งหมวด วงจัรก�รปรับปรุงต��ง ๆ จัะเกิดขึ�นุเม้�อม่ก�รสู่อดประสู่�นุระหว��งกระบวนุก�ร 
ท่ำ�สู่ำ�คัญ และใช้ข้อม่ลป้อนุกลับระหว��งกระบวนุก�รและผลลัพัธ์ 

ก�รใช้เกณฑ์์นุ่�อย��งต�อเนุ้�อง จัะทำำ�ให้สู่ถ�บันุได้ร้่จัักตนุเองเพิั�มขึ�นุเร้�อย ๆ  และจัะสู่�ม�รถ
ระบุวิธ่ท่ำ�ด่ท่ำ�สุู่ดในุก�รสู่ร้�งจุัดแข็ง ปิดช�องว��ง และสู่ร้�งนุวัตกรรม

เกณฑ์ EdPEx จะทำาให้เกิดผลกระทบอะไร ในระดับช้าติและนานาช้าติ
เกณฑ์์ EdPEx สู่ร้�งเสู่ริมคว�มสู่�ม�รถในุก�รแข�งขันุ 3 ด้�นุ ได้แก�
1. เพ้ั�อช�วยปรับปรุงกระบวนุก�ร ข่ดคว�มสู่�ม�รถ และผลลัพัธ์ของทัำ�งสู่ถ�บันุ
2. เพ้ั�อเอ้�อต�อก�รสู้่�อสู่�รและก�รแลกเปล่�ยนุเร่ยนุร้่วิธ่ก�รปฏิิบัติท่ำ�ด่ระหว��งสู่ถ�บันุ/

องค์กรต��ง ๆ
3. เพ้ั�อเป็นุเคร้�องม้อสู่ร้�งคว�มเข้�ใจัและบริห�รจััดก�รผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ 

ด้วยก�รช่�แนุะวิธ่คิดเชิงกลยุทำธ์และสู่ร้�งโอก�สู่ในุก�รเร่ยนุร้่

ฉ



วิิธีีการใช้้เกณฑ์เล่มนี�



วิิธีีการใช้้เกณฑ์เล่มนี�

สู่ถ�บัน์ท้ี่�งข้น์าดใหญ่่หรือเล็ก สามารถจะใช้้เกณฑ์์น่์�เพืื่�อการพ้ื่ฒน์า การที่ำาความเข้้าใจ 

ก้บเกณฑ์์ EdPEx น่์� จะช่้วยให้สถาบ้น์ต้่ดสิน์ใจได้ว่าควรจะเริ�มต้่น์อย่างไร 

หากสถาบันเพ่ิงเร่ิมเรีย์นรู้เกณฑ์ EdPEx สู่ถ�บันุสู่�ม�รถจัะใช้แนุวทำ�งบ�งอย��งต�อไปนุ่�  

เพ้ั�อพััฒนุ�องค์กร 

1. อ่านคำาถามในโครงร่างองค์กรอย่์างคร่าวิ ๆ (หนุ้� 25 - 30) เพ้ั�อห�คำ�ตอบร�วมกันุ

กับท่ำมผ้่นุำ�ระดับสู่่ง ซึึ่�งอ�จัถ้อได้ว��เป็นุก�รเริ�มประเมินุตนุเองต�มเกณฑ์์ EdPEx 

2. ศึกษาค่านิย์มและแนวิคิดหลัก 11 ข้อของเกณฑ์ (หนุ�้ 1 - 16) พิัจั�รณ�วธ่ิท่ำ�สู่ถ�บนัุ

จัะปรับเพิั�มม�ตรก�รท่ำ�เก่�ยวข้องกับค��นิุยมหลัก และประเด็นุท่ำ�ควรจัะปรับปรุง

3. ตอบคำาถามในหัวิข้อทั�ง 17 ข้อ เพ้ั�อให้เข้�ใจัพ้ั�นุฐ�นุเก่�ยวกับเกณฑ์์และผลก�ร 

ดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ

4. ทำาควิามเข้าใจกับเค้าโครงแบบง่าย์ ๆ ของระบบการบริหารจัดการ เพ้ั�อผลก�ร

ดำ�เนิุนุก�รในุภ�พัรวมได้ ด้วยก�รอ��นุหัวข้อหลัก ๆ (หนุ้� 25 - 76) สู่ถ�บันุได้คำ�นึุงถึงมิติต��ง ๆ 

เหล��นุ่� เพ้ั�อว�งระบบก�รนุำ�องค์กรและวัดผลก�รดำ�เนิุนุก�รหร้อไม�

5. ใช้้เกณฑ์ EdPEx และเอกสารประกอบ (สู่�ม�รถศึึกษ�เพิั�มเติมท่ำ� www.edpex.org  

และ http://nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm หร้อแหล�งอ้�นุ ๆ)  

เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสำาหรับการพัฒนาผลการดำาเนินการของสถาบัน อ�จัช�วยให้สู่ถ�บันุ 

ม่มุมมองหร้อแนุวคิดท่ำ�แตกต��งไปจั�กเดิมหร้อแสู่วงห�แหล�งอ้�งอิงใหม� ๆ 

สำาหรับสถาบันท่ีมีควิามพร้อมท่ีจะตรวิจประเมินองค์กรด้วิย์เกณฑ์ 
EdPEx

พิัจั�รณ�ใช้คำ�แนุะนุำ�ต�อไปนุ่�เพ้ั�อประเมินุสู่ถ�บันุด้วยเกณฑ์์ EdPEx 

1. จัดทำาโครงร่างองค์กรให้เสร็จสมบูรณ์ (หนุ้� 25 - 30) ขอให้ท่ำมผ้่นุำ�ระดับสู่่ง 

ร�วมตอบคำ�ถ�มในุโครงร��งองค์กร ห�กพับประเด็นุใดท่ำ�ยงัข�ดสู่�รสู่นุเทำศึ ม่นุ้อย หร้อยงัขัดแยง้กันุ  

สู่ถ�บันุสู่�ม�รถใช้ประเด็นุดังกล��วม�จััดทำำ�แผนุพััฒนุ� ในุหล�ยสู่ถ�บันุ แนุวทำ�งนุ่�จัะเป็นุขั�นุแรก

ในุก�รประเมินุตนุเองต�มเกณฑ์์ EdPEx

ซ
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2. ใช้้คำาถามทั�งชุ้ดในเกณฑ์เป็นแนวิทางในการทำาทุกเร่ืองท่ีสำาคัญเพ่ือนำาองค์กร 

สู่ถ�บันุอ�จัพับจุัดบอดหล�ยด้�นุท่ำ�ไม�เคยนึุกถึงและเป็นุประเด็นุท่ำ�ควรให้คว�มสู่ำ�คัญม�กขึ�นุ

3. ทบทวินแนวิทางการให้คะแนน (หนุ้� 82 - 85) แนุวทำ�งนุ่� จัะช�วยประเมินุระดับ

พััฒนุ�ของสู่ถ�บันุ โดยเฉพั�ะเม้�อใช้ร�วมกับ “จั�กก�รผจัญเพัลิงสู่่�นุวัตกรรม : อุปม�อุปมัยสู่ำ�หรับ

ก�รเร่ยนุร้่” (หนุ้� 86) และ “ลำ�ดับก�รพััฒนุ�กระบวนุก�ร” (หนุ้� 87)

4. ตอบคำาถามในหมวิดท่ีเห็นว่ิาจำาเป็นต้องปรับปรุง ผ้่รับผิดชอบจัะตอบด้วยตนุเอง

หร้อตอบร�วมกันุกับท่ำมผ้่นุำ�ก็ได้ จั�กนัุ�นุจึังประเมินุจุัดแข็งและโอก�สู่ในุก�รพััฒนุ� เพ้ั�อจััดทำำ�

แผนุปฏิิบัติก�ร โปรดตระหนัุกว�� ก�รประเมินุในุลักษณะนุ่�อ�จัจัะทำำ�ให้ได้ประโยชน์ุจั�กมุมมอง

เชิงระบบซึึ่�งฝัังลึกอย่�ในุเกณฑ์์ทัำ�ง 7 หมวดไม�เต็มท่ำ�

5. จัดให้มีการประเมินสถาบันโดย์ทีมผู้นำาระดับสูง ระหว��งก�รประชุมทำบทำวนุ 

(Retreat) ให้ท่ำมผ้่นุำ�ตอบโครงร��งองค์กรและเกณฑ์์ทัำ�ง 7 หมวด และบันุทึำกไว้ จั�กนัุ�นุจึังวิเคร�ะห์

จุัดแข็งและโอก�สู่ในุก�รพััฒนุ� และร�วมกันุกำ�หนุดแผนุปฏิิบัติก�ร

6. ดำาเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx จััดท่ำมในุสู่ถ�บันุเพ้ั�อตอบคำ�ถ�ม 

ต�มโครงร��งองค์กรและเกณฑ์์ทัำ�ง 7 หมวด 

เม่ือสถาบันพร้อมท่ีจะย่ื์นขอรับการประเมินจากภาย์นอก

สู่ถ�บันุสู่�ม�รถดำ�เนุินุก�รได้หล�ยร่ปแบบ เช�นุ เชิญผ้่ตรวจัประเมินุจั�กภ�ยนุอก 

ม�ตรวจัประเมินุ ย้�นุขอรับก�รประเมินุจั�กสู่ำ�นัุกง�นุปลัดกระทำรวงก�รอุดมศึึกษ� วิทำย�ศึ�สู่ตร์  

วิจััยและนุวัตกรรม (สู่ป.อว.) ต�มประก�ศึขั�นุตอนุก�รดำ�เนิุนุก�ร โดยติดต�มจั�กเว็บไซึ่ต์  

www.edpex.org หร้อย้�นุขอรับก�รประเมินุจั�กคณะกรรมก�รร�งวัลคุณภ�พัแห�งช�ติ

ฌ
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ค่านิยมและแนวคิดหลัก 
(Core Values and Concepts)

ค่่านิิยมและแนิวคิ่ดหลักของเกณฑ์์ EdPEx เป็็นิค่วามเช่ื่�อและพฤติิกรรมท่ี่�ฝัังลึกอย่่ในิองค์่กร
ท่ี่�ม่ผลการดำาเนิินิการท่ี่�เป็็นิเลิศหลายแห่ง ค่่านิิยมหลักและแนิวคิ่ดจึึงเป็็นิฐานิรากท่ี่�ก่อให้เกิด 
ค่วามเช่ื่�อมโยงระหว่างค่วามต้ิองการหลักของสถาบัันิและกระบัวนิการป็ฏิิบััติิงานิภายในิ ภายใต้ิ 
กรอบัการจึัดการท่ี่�เนิ้นิผลลัพธ์์ ซึึ่�งเป็็นิพ่�นิฐานิสำาคั่ญของ 1) การป็ฏิิบััติิ 2) ผลติอบัรับั และ  
3) ค่วามสำาเร็จึอย่างต่ิอเน่ิ�อง

เกณฑ์์ EdPEx จััดทำำ�ข้ึ้�นโดยอ�ศััยค่่�นิยมและแนวคิ่ดหลักต่่�ง ๆ ดังน้�
• มุมมองเชิิงระบบ (Systems perspective)
• ก�รนำ�องค์่กรอย่�งม้วิสััยทัำศัน์ (Visionary leadership)
• ค่ว�มเป็็นเลิศัท้ำ�มุ่งเน้นผู้้้เร้ยนและล้กค้่�กลุ่มอ่�น (Student- and customer-centered 

Excellence) 
• ก�รให้ค่ว�มสัำ�คั่ญกับค่น (Valuing people)
• ก�รเร้ยนร้้ระดับองค์่กรและค่ว�มค่ล่องตั่ว (Organizational learning and agility)
• ก�รมุ่งเน้นค่ว�มสัำ�เร็จั (Focus on success)
• ก�รจััดก�รเพ่ื่�อนวัต่กรรม (Managing for innovation)
• ก�รจััดก�รโดยใช้ิข้ึ้อม้ลจัริง (Management by fact)
• ก�รสัร้�งป็ระโยชิน์ให้สัังค่ม (Societal contributions)
• จัริยธรรมและค่ว�มโป็ร่งใสั (Ethics and transparency)
• ก�รส่ังมอบคุ่ณค่่�และผู้ลลัพื่ธ์ (Delivering value and results)

มุมมองเชิิงระบบ (Systems Perspective)
มุมมองเชิิงระบบ หม�ยถ้ึง สัถึ�บันบริห�รจััดก�รทุำกเร่�อง/องค์่ป็ระกอบขึ้องสัถึ�บนัให้เป็็น

หน้�งเด้ยว เพ่ื่�อให้บรรลุพัื่นธกิจั ป็ระสับค่ว�มสัำ�เร็จัอย่�งต่่อเน่�อง และม้ผู้ลก�รดำ�เนินก�รท้ำ�เป็็นเลิศั  

มุมมองเชิิงระบบยังหม�ยถ้ึง ก�รจััดก�รสัถึ�บันภ�ยใต้่บริบทำขึ้องระบบนิเวศั (ecosystem)  

ท้ำ�เช่ิ�อมโยงซ้ึ่�งกันและกัน ซ้ึ่�งแสัดงให้เห็นถ้ึงโอก�สัสัำ�หรับค่ว�มสััมพัื่นธ์ใหม่ ๆ และนวัต่กรรม
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ก�รจััดก�รผลก�รดำ�เนิุนุก�รโดยรวมของสู่ถ�บันุจัะประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัได้ ต้องอ�ศัึย 

ก�รตระหนุักร้่ว��สู่ถ�บันุเป็นุระบบทำ่�ม่ก�รปฏิิบัติก�รท่ำ�เช้�อมโยงกันุ ก�รสู่ังเคร�ะห์ในุประเด็นุ

เฉพั�ะของแต�ละสู่ถ�บนัุ คว�มสู่อดคลอ้งไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุ และก�รบ่รณ�ก�รเป็นุสิู่�งท่ำ�ทำำ�ให้

ระบบประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จั 

“ก�รสัู่งเคร�ะห์” (Synthesis) หม�ยถึง ก�รมองภ�พัรวมของทัำ�งสู่ถ�บันุซึึ่�งรวมถึง

คุณลักษณะท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุ ได้แก� สู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุ วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์  

แผนุปฏิิบัติก�ร ระบบง�นุ และคว�มต้องก�รของบุคล�กร 

“คว�มสู่อดคล้องไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุ” (Alignment) หม�ยถึง ก�รใช้คว�มเช้�อมโยง

ท่ำ�สู่ำ�คัญในุสู่ถ�บันุ เพ้ั�อทำำ�ให้มั�นุใจัว��แผนุง�นุ กระบวนุก�ร ตัววัด และก�รปฏิิบัติก�รต��ง ๆ  

ม่คว�มสู่อดคล้องไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุ

“ก�รบ่รณ�ก�ร” (Integration) เป็นุก�รต�อยอดจั�กคว�มสู่อดคล้องไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุ 

เพ้ั�อให้ทุำกองค์ประกอบของก�รจััดก�รผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ เช�นุ แผนุง�นุ กระบวนุก�ร 

ตัววัด และก�รปฏิิบัติก�รต��ง ๆ ม่คว�มสู่อดประสู่�นุและเช้�อมโยงเป็นุภ�พัใหญ�ภ�พัเด่ยวกันุ  

ในุลักษณะท่ำ�เสู่ริมประโยชน์ุซึึ่�งกันุและกันุ 

นุอกจั�กนุ่� สู่ถ�บันุเป็นุสู่�วนุหนึุ�งของระบบนิุเวศึท่ำ�ประกอบด้วย เคร้อข��ยองค์กรต��ง ๆ 

รวมถึงค่�คว�มร�วมม้อทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร ผ้่สู่�งมอบ ค่�แข�ง ผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ  

ชุมชนุ และองคก์รท่ำ�เก่�ยวข้องอ้�นุ ๆ  ทัำ�งภ�ยในุและภ�ยนุอกภ�คสู่�วนุก�รศึึกษ� ภ�ยในุระบบนุเิวศึ

ขนุ�ดใหญ�นุ่� บทำบ�ทำระหว��งองค์กรอ�จัเป็นุไปอย��งล้�นุไหล เม้�อม่โอก�สู่เกิดขึ�นุและจัำ�เป็นุต้อง 

เปล่�ยนุแปลง สู่ำ�หรับระบบนิุเวศึ ก�รสัู่งเคร�ะห์ หม�ยถึง ก�รเข้�ใจัว��สู่ถ�บันุเป็นุสู่�วนุหนึุ�ง 

ของภ�พัรวมใหญ� ซึึ่�งรวมคุณสู่มบัติท่ำ�สู่ำ�คัญท่ำ�สู่ถ�บันุม่สู่�วนุร�วมในุก�รให้และต้องได้รับจั�ก 

ค่�คว�มร�วมม้อทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร ค่�แข�ง ผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ชุมชนุ และองค์กร

ท่ำ�เก่�ยวข้องอ้�นุ ๆ

แนุวคิดดังกล��วข้�งต้นุนุ่� แสู่ดงไว้ในุภ�พัรวมก�รบริห�รจััดก�รต�มแนุวทำ�ง EdPEx  

(หนุ้� 19) มุมมองเชิงระบบ ครอบคลุมถึงก�รท่ำ�ผ้่นุำ�ระดับสู่่งของสู่ถ�บันุให้คว�มสู่ำ�คัญต�อ 

ทิำศึทำ�งเชิงกลยุทำธ์และก�รมุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ซึึ่�งหม�ยคว�มว�� ผ้่นุำ�ระดับสู่่งต้อง

ตรวจัติดต�ม ตอบสู่นุอง และจััดก�รผลก�รดำ�เนิุนุก�ร โดยอ�ศัึยผลลัพัธ์เป็นุพ้ั�นุฐ�นุ นุอกจั�กนุ่�  

มุมมองเชิงระบบยังหม�ยรวมถึงก�รใช้ตัววัด ตัวช่�วัด สู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุ และคว�มร้่ของ

สู่ถ�บันุ เพ้ั�อสู่ร้�งกลยทุำธ์ท่ำ�สู่ำ�คัญ และเช้�อมโยงกลยุทำธ์เหล��นัุ�นุเข้�กับระบบง�นุและกระบวนุก�ร

ท่ำ�สู่ำ�คัญ บริห�รคว�มเสู่่�ยง และจััดสู่รรทำรัพัย�กรให้ม่คว�มสู่อดคล้องไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุ  
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เพ้ั�อปรับปรุงผลก�รดำ�เนิุนุก�รโดยรวม และเพ้ั�อมุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และผ้่ม่สู่�วนุได้ 

สู่�วนุเสู่่ย 

ค��นิุยมและแนุวคิดหลัก เกณฑ์์ทัำ�ง 7 หมวด และแนุวทำ�งก�รให้คะแนุนุ เป็นุองค์ประกอบ

และกลไกก�รบ่รณ�ก�รระบบเข้�ด้วยกันุ

การนำาองค์กรอย่์างมีวิิสัย์ทัศน์ (Visionary Leadership)
ผ้่นุำ�ระดับสู่่งของสู่ถ�บันุ 1) ควรกำ�หนุดวิสัู่ยทัำศึน์ุ 2) แสู่ดงให้เห็นุถึงค��นิุยมและจัริยธรรม

ของสู่ถ�บันุท่ำ�ม่คว�มชัดเจันุและเป็นุร่ปธรรม 3) ทำำ�ให้เกิดก�รมุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ  

และ 4) ช่�ให้เห็นุว��สู่ถ�บันุม่คว�มค�ดหวังต�อผลก�รดำ�เนิุนุง�นุท่ำ�ด่ยิ�งจั�กบุคล�กร

วิสัู่ยทัำศึน์ุ ค��นิุยม และคว�มค�ดหวังของสู่ถ�บันุ ควรม่คว�มสู่มดุลระหว��งคว�มต้องก�ร

ของผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยทุำกกลุ�ม ผ้่นุำ�ต้องทำำ�ให้มั�นุใจัว��ม่ก�รกำ�หนุดกลยุทำธ์ ระบบ และวิธ่ก�รต��ง ๆ   

เพ้ั�อสู่ร้�งองค์คว�มร้่และข่ดคว�มสู่�ม�รถ กระตุ้นุให้เกิดนุวัตกรรม บริห�รคว�มเสู่่�ยง กำ�หนุดให้ 

ม่คว�มรับผิดชอบ (Accountability) ทำำ�ให้บรรลุผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�เป็นุเลิศึ เพ้ั�อทำำ�ให้มั�นุใจั 

ได้ว��สู่ถ�บันุจัะประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัอย��งต�อเนุ้�อง

ค��นิุยมและกลยุทำธ์ท่ำ�ผ้่นุำ�ได้กำ�หนุดไว้ ควรช�วยช่�นุำ�ก�รตัดสิู่นุใจัและก�รดำ�เนิุนุกิจักรรม

ของสู่ถ�บันุ ผ้่นุำ�ระดับสู่่งต้องสู่ร้�งแรงบันุด�ลใจัและสู่�งเสู่ริมให้บุคล�กรทุำกคนุม่สู่�วนุสู่นัุบสู่นุุนุ

ง�นุของสู่ถ�บันุ ม่ก�รพััฒนุ�และก�รเร่ยนุร้่ ใฝ่ัสู่ร้�งนุวัตกรรม และเปิดรับก�รเปล่�ยนุแปลง 

ท่ำ�สู่ำ�คัญ ผ้่นุำ�ระดบัสู่่งควรรบัผิดชอบต�อก�รกระทำำ�และผลก�รดำ�เนุนิุง�นุของคณะกรรมก�รกำ�กับ

ด่แลสู่ถ�บันุ ในุขณะเด่ยวกันุ คณะกรรมก�รชุดนุ่�ควรรับผิดชอบต�อผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยทุำกกลุ�ม  

ทัำ�งในุด้�นุจัริยธรรม ก�รปฏิิบัติก�ร รวมทัำ�งผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุและของผ้่นุำ�ระดับสู่่งด้วย

ผ้่นุำ�ระดับสู่่งควรปฏิิบัติตนุเป็นุแบบอย��งท่ำ�ด่ โดยก�รประพัฤติปฏิิบัติอย��งม่จัริยธรรม 

และม่สู่�วนุร�วมด้วยตนุเองในุเร้�องก�รว�งแผนุ ก�รสู่ร้�งสู่ภ�วะแวดล้อมท่ำ�เก้�อหนุุนุต�อก�รสู่ร้�ง

นุวัตกรรม ก�รสู้่�อสู่�ร ก�รสู่อนุง�นุและสู่ร้�งแรงจ่ังใจัให้แก�บุคล�กร ก�รพััฒนุ�ผ้่นุำ�ในุอนุ�คต 

และก�รทำบทำวนุผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ รวมทัำ�งก�รแสู่ดงให้เห็นุว��ผ้่นุำ�ตระหนัุกถึงคุณค��

ของบุคล�กร

ในุก�รเป็นุแบบอย��งท่ำ�ด่ ผ้่นุำ�ระดับสู่่งสู่�ม�รถเสู่ริมสู่ร้�งจัริยธรรม ค��นิุยม และ 

คว�มค�ดหวังของสู่ถ�บันุไปพัร้อม ๆ กับก�รสู่ร้�งภ�วะผ้่นุำ� คว�มมุ�งมั�นุ และคว�มคิดริเริ�ม

ให้เกิดขึ�นุทัำ�วทัำ�งสู่ถ�บันุ นุอกจั�กนุ่�ผ้่นุำ�ระดับสู่่งควรแสู่ดงให้เห็นุถึงคว�มเป็นุตัวตนุท่ำ�แท้ำจัริง 

(Authenticity) และก�รยอมรับคว�มผิดพัล�ด รวมทัำ�งโอก�สู่ในุก�รปรับปรุงพััฒนุ�ตนุเอง
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ควิามเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

(Student- and customer-Centered Excellence)
เนุ้�องจั�กผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุของสู่ถ�บันุเป็นุผ้่ตัดสิู่นุผลก�รดำ�เนิุนุก�รและคุณภ�พั

ของก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ดังนัุ�นุ สู่ถ�บันุจึังต้องคำ�นึุงถึงลักษณะเฉพั�ะท่ำ�โดดเด�นุ 

ของก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ รวมทัำ�งช�องทำ�งในุก�รเข้�ถึงและสู่นัุบสู่นุุนุเพ้ั�อเป็นุ 

ก�รสู่�งมอบคุณค��ให้แก�ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุเหล��นุ่� ซึึ่�งจัะนุำ�ไปสู่่�ก�รได้ผ้่เร่ยนุและล่กค้�ใหม�  

คว�มพึังพัอใจั คว�มนิุยม และคว�มภักด่ ก�รกล��วถึงในุทำ�งท่ำ�ด่ ไปจันุถึงคว�มสู่ำ�เร็จัอย��งต�อเนุ้�อง 

ของสู่ถ�บันุในุท่ำ�สุู่ด 

คว�มเป็นุเลิศึท่ำ�มุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ม่สู่�วนุประกอบทัำ�งท่ำ�เป็นุปัจัจุับันุและอนุ�คต

ค้อก�รเข้�ใจัคว�มปร�รถนุ� (desires) ในุปจััจุับันุ และก�รค�ดก�รณถึ์งคว�มปร�รถนุ�ในุอนุ�คต

ของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และโอก�สู่ของตล�ด
คุณค��และคว�มพึังพัอใจัของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุอ�จัได้รับอิทำธิพัลจั�กปัจัจััยต��ง ๆ 

ท่ำ�ม�จั�กประสู่บก�รณ์ทัำ�งหมดท่ำ�พัวกเข�ม่กับสู่ถ�บันุ ปัจัจััยดังกล��วรวมถึงก�รจััดก�รคว�มสัู่มพัันุธ์ 
ระหว��งสู่ถ�บันุกับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ซึึ่�งช�วยสู่ร้�งคว�มไว้ว�งใจั คว�มเช้�อมั�นุ และคว�มภักด่

คว�มเป็นุเลิศึท่ำ�มุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ สู่ถ�บันุไม�ควรมองเพ่ัยงแค�คว�มสู่ำ�เร็จั

ของผ้่เร่ยนุ เช�นุ คว�มสู่�ม�รถต�มม�ตรฐ�นุขั�นุตำ��สุู่ด คว�มจัำ�เป็นุท่ำ�ต้องสู่อบซึ่�อม/เร่ยนุเสู่ริม 

แม้ว��ปัจัจััยเหล��นุ่�เป็นุสิู่�งท่ำ�ม่ผลต�อมุมมองของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุท่ำ�ม่ต�อสู่ถ�บันุ และเป็นุ 

สิู่�งสู่ำ�คัญในุเร้�องคว�มเป็นุเลิศึท่ำ�สู่ถ�บันุต้องก�รมุ�งเนุ้นุ เช�นุ ห�กตั�งวิสู่ัยทัำศึน์ุในุก�รผลิตบัณฑิ์ต 

ท่ำ�ม่คว�มสู่�ม�รถระดับนุ�นุ�ช�ติ อ�จัใช้ตัวช่�วัดคว�มสู่�ม�รถในุก�รสู่มัครเข้�ศึึกษ�ต�อในุ

มห�วิทำย�ลัยชั�นุนุำ� 10 ลำ�ดับแรกของต��งประเทำศึ หร้อ ก�รได้รับเข้�ทำำ�ง�นุในุองค์กรข้�มช�ติ/

องค์ก�รระหว��งประเทำศึ หร้อได้รับร�งวัลในุระดับนุ�นุ�ช�ติ

นุอกจั�กนุ่� คว�มสู่ำ�เร็จัของสู่ถ�บันุในุก�รพััฒนุ�คว�มสู่�ม�รถของผ้่เร่ยนุเพ้ั�อให้บรรลุ 

เป้�หม�ย ก�รลดข้อร้องเร่ยนุ หร้อคว�มผิดพัล�ดของกระบวนุก�รให้บริก�ร และข้อบกพัร�อง  

เป็นุสิู่�งสู่ำ�คัญอย��งยิ�งในุก�รรกัษ�ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และก�รสู่ร�้งคว�มสู่มัพัันุธ์ในุระยะย�ว  

ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยและคว�มเป็นุสู่�วนุตัวของข้อม่ลล่กค้�เป็นุคุณลักษณะท่ำ�จัำ�เป็นุ 

ในุก�รรักษ�ล่กค้�ไว้

สู่ถ�บันุท่ำ�มุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ไม�เพ่ัยงแต�ให้คว�มสู่ำ�คัญต�อลักษณะของ 

ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ท่ำ�ตอบสู่นุองคว�มต้องก�รพ้ั�นุฐ�นุของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ 

เทำ��นัุ�นุ แต�ยังต้องให้คว�มสู่ำ�คัญต�อลักษณะเฉพั�ะทำ่�โดดเด�นุทำ่�ทำำ�ให้สู่ถ�บันุแตกต��งจั�กค่�แข�ง 
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เช�นุ นุวัตกรรม บริก�ร ท่ำ�ผสู่มผสู่�นุหล�ยอย��งเข้�ด้วยกันุ ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ  

ต�มคว�มต้องก�รของล่กค้�เฉพั�ะร�ย กลไกท่ำ�หล�กหล�ยในุก�รเข้�ถึง ก�รสู้่�อสู่�รสู่่�ภ�ยนุอก  

ก�รตอบสู่นุองอย��งรวดเร็ว หร้อคว�มสัู่มพัันุธ์พิัเศึษ ทัำ�งหมดนุ่� อ�จัรวมถึงก�รม่สู่�วนุร�วมในุเคร้อข��ย 

พัันุธมิตรหร้อเคร้อข��ยคว�มร�วมม้อท่ำ�ขับเคล้�อนุประสิู่ทำธิภ�พั ประสิู่ทำธิผล และนุวัตกรรม

ดังนัุ�นุ คว�มเป็นุเลิศึท่ำ�มุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุจึังเป็นุแนุวคิดเชิงกลยุทำธ์ท่ำ�มุ�งเนุ้นุ 

ก�รรักษ�ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และสู่ร้�งคว�มภักด่ ก�รรับร้่ภ�พัลักษณ์ของสู่ถ�บันุ (Brand 

recognition) ก�รเพิั�มสู่�วนุแบ�งตล�ด และก�รเติบโตของสู่ถ�บันุ นุอกจั�กนุ่� สู่ถ�บันุต้องม่คว�มไว

อย��งต�อเนุ้�องต�อคว�มต้องก�รของผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และตล�ดท่ำ�เปล่�ยนุแปลงและเกิดขึ�นุใหม� 

รวมทัำ�งปัจัจััยต��ง ๆ  ท่ำ�ม่ผลต�อคว�มผ่กพัันุของล่กค้� สู่ถ�บนัุต้องรับฟัังเสู่่ยงของล่กค้�อย��งตั�งใจั และ

ต้องค�ดก�รณ์คว�มเปล่�ยนุแปลงในุตล�ด ดังนัุ�นุ คว�มเป็นุเลิศึท่ำ�มุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ  

จึังต้องประกอบด้วยวัฒนุธรรมท่ำ�มุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และคว�มคล�องตัวของสู่ถ�บันุ

การให้ควิามสำาคัญกับคน (Valuing People) 
คว�มสู่ำ�เร็จัของสู่ถ�บันุขึ�นุกับบุคล�กรท่ำ�ม่คว�มผ่กพัันุ ซึึ่�งเกิดจั�กก�รได้ทำำ�ง�นุ 

ท่ำ�ม่คว�มหม�ย ทิำศึทำ�งสู่ถ�บันุชัดเจันุ โอก�สู่ในุก�รเร่ยนุร้่ คว�มรับผิดชอบในุผลก�รดำ�เนิุนุก�ร  

รวมทัำ�งสู่ภ�วะแวดล้อมท่ำ�ปลอดภัย ม่คว�มไว้เนุ้�อเช้�อใจั และให้คว�มร�วมม้อซึึ่�งกันุและกันุ 

สู่ถ�บันุท่ำ�ประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัจัะต้องม่วัฒนุธรรมท่ำ�ใช้ประโยชน์ุจั�กคว�มหล�กหล�ยของ 

ภ่มิหลังและคุณลักษณะ คว�มร้่ ทัำกษะ คว�มคิดสู่ร้�งสู่รรค์ และแรงจ่ังใจัของบุคล�กร และ 

ค่�คว�มร�วมม้อทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร สู่ถ�บันุท่ำ�ประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัจัะให้คว�มสู่ำ�คัญ

แก�ทุำกคนุท่ำ�ม่สู่�วนุร�วมในุสู่ถ�บันุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ สู่ม�ชิกในุชุมชนุ และบุคคลอ้�นุ ๆ  ท่ำ�ได้รับผลกระทำบ 

จั�กก�รดำ�เนิุนุง�นุของสู่ถ�บันุ

ก�รให้คว�มสู่ำ�คัญกับคนุ ในุสู่�วนุของบุคล�กร หม�ยถึง คว�มมุ�งมั�นุต�อก�รสู่ร้�งคว�มผ่กพัันุ  

ก�รพััฒนุ� และคว�มผ�สุู่กของบุคล�กร ซึึ่�งอ�จัต้องเสู่นุอก�รทำำ�ง�นุท่ำ�ม่คว�มย้ดหยุ�นุ 

เหม�ะสู่มกับสู่ถ�นุท่ำ�ทำำ�ง�นุและคว�มต้องก�รในุช่วิตท่ำ�ม่คว�มแตกต��งกันุม�กขึ�นุเร้�อย ๆ  

คว�มท้ำ�ทำ�ยท่ำ�สู่ำ�คัญในุก�รให้คว�มสู่ำ�คัญกับบุคล�กร ม่ดังนุ่�

1. ก�รแสู่ดงให้เห็นุถึงคว�มมุ�งมั�นุของผ้่นุำ�ท่ำ�ม่ต�อคว�มสู่ำ�เร็จัของบุคล�กร

2. ก�รสู่ร้�งระบบจ่ังใจัและยกย�องชมเชยหร้อให้ร�งวัลท่ำ�เกินุกว��ระบบก�รให้ 

ผลตอบแทำนุต�มปกติ

3. ข้อเสู่นุอด้�นุก�รพััฒนุ�และคว�มก้�วหนุ้�ของบุคล�กรท่ำ�ม่ในุสู่ถ�บันุ
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4. ก�รแบ�งปันุคว�มร้่ของสู่ถ�บันุเพ้ั�อให้บุคล�กรสู่�ม�รถให้บริก�รผ้่เร่ยนุและ 

ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และช�วยให้สู่ถ�บันุบรรลุวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ได้ด่ยิ�งขึ�นุ

5. ก�รสู่ร�้งสู่ภ�วะแวดลอ้มท่ำ�สู่�งเสู่รมิให้บุคล�กรกล�้ท่ำ�จัะเสู่่�ยงโดยประเมนิุผลไดผ้ลเสู่่ย

อย��งรอบด้�นุ เพ้ั�อนุำ�ไปสู่่�นุวัตกรรม 

6. ก�รสู่ร้�งระบบคว�มรับผิดชอบในุผลก�รดำ�เนิุนุก�รของบุคล�กรและสู่ถ�บันุ

คว�มสู่ำ�เร็จัของบุคล�กร รวมทัำ�งผ้่นุำ� ขึ�นุอย่�กับก�รท่ำ�บุคล�กรม่โอก�สู่ท่ำ�จัะเร่ยนุร้่ ก�รเร่ยนุร้่  

หม�ยรวมถึง ก�รเตร่ยมบุคล�กรสู่ำ�หรับสู่มรรถนุะหลักในุอนุ�คตของสู่ถ�บันุด้วย ก�รสู่อนุง�นุ

ในุขณะปฏิิบัติง�นุเป็นุวิธ่ก�รพััฒนุ�บุคล�กรท่ำ�ม่คว�มคุ้มค�� ท่ำ�จัะอบรมข้�มสู่�ยง�นุและเช้�อมโยง

เร้�องก�รฝึักอบรมกับคว�มจัำ�เป็นุด้�นุอัตร�กำ�ลังของสู่ถ�บันุ 

ในุสู่ถ�บันุท่ำ�ก�รทำำ�ง�นุต้องพึั�งพั�อ�สู่�สู่มัคร ก�รพััฒนุ�และก�รเร่ยนุร้่ของอ�สู่�สู่มัคร

แต�ละคนุถ้อเป็นุสิู่�งสู่ำ�คัญท่ำ�ควรพิัจั�รณ�เช�นุกันุ

สู่ถ�บันุท่ำ�ประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัต้องสู่ร้�งคว�มร�วมม้อทัำ�งภ�ยในุและภ�ยนุอก และค่�คว�มร�วมม้อ 

แบบพัหุภ�ค่ ทัำ�งกับบุคคลอ้�นุและองค์กรอ้�นุ เพ้ั�อให้สู่�ม�รถบรรลุเป้�ประสู่งค์โดยรวมได้ด่ขึ�นุ  

คว�มร�วมม้อภ�ยในุสู่ถ�บันุ อ�จัรวมถึงคว�มร�วมม้อระหว��งบุคล�กรและผ้่บริห�ร ก�รสู่ร้�ง

เคร้อข��ยคว�มสัู่มพัันุธ์ ระหว��งบุคคลข้�มสู่�ยง�นุในุหนุ�วยง�นุต��ง ๆ และในุพ้ั�นุท่ำ�ต��ง ๆ 

หร้อระหว��งอ�จั�รย์ บุคล�กร และอ�สู่�สู่มัคร เพ้ั�อพััฒนุ�คว�มยด้หยุ�นุ ก�รตอบสู่นุอง และ 

ก�รแบ�งปันุคว�มร้่ให้ม�กขึ�นุ

เม้�อก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ม่คว�มเป็นุสู่หสู่�ข�ม�กขึ�นุเร้�อย ๆ สู่ถ�บันุ

อ�จัต้องก�รพัันุธมิตรกลุ�มใหม� ก�รจััดก�รค่�คว�มร�วมม้อ กลุ�มสู่ถ�บันุ เคร้อข��ยท่ำ�ม่คุณค��  

และร่ปแบบธุรกิจัใหม� ๆ  เพ้ั�อให้บรรลุเป้�ประสู่งค์ ก�รจััดก�รทัำ�งหมดเหล��นุ่�จัะช�วยทำำ�ให้สู่ถ�บันุ 

ประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัอย��งต�อเนุ้�อง

การเรีย์นรู้ระดับองค์กรและควิามคล่องตัวิ (Organizational Learning 
and Agility)

คว�มสู่ำ�เร็จัในุภ�วะปัจัจุับันุท่ำ�ม่ก�รเปล่�ยนุแปลงตลอดเวล�และม่ก�รแข�งขันุในุระดับโลก  

จัำ�เป็นุต้องอ�ศัึยก�รเร่ยนุร้่ระดับองค์กรอย��งต�อเนุ้�องและม่คว�มคล�องตัว ซึึ่�งหม�ยถึง  

ข่ดคว�มสู่�ม�รถในุก�รเปล่�ยนุแปลงอย��งฉับไวและคว�มย้ดหยุ�นุในุก�รปฏิิบัติก�ร สู่ถ�บันุ 

ก�รศึึกษ�กำ�ลังเผชิญหนุ้�กับรอบเวล�ท่ำ�สัู่�นุลงเร้�อย ๆ  ในุก�รนุำ�เสู่นุอหลักสู่่ตรใหม� หร้อหลักสู่่ตร

ท่ำ�ม่ก�รปรับปรุง หร้อบริก�รต��ง ๆ อย��งต�อเนุ้�อง 
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องค์กรท่ำ�ไม�แสู่วงห�ผลกำ�ไรและองค์กรภ�ครัฐเองก็ม่คว�มจัำ�เป็นุต้องตอบสู่นุอง 

อย��งรวดเร็วต�อประเด็นุใหม� ๆ เหตุก�รณ์ท่ำ�เปล่�ยนุแปลงอย��งรุนุแรง (Disruptive events)  

ซึึ่�งเกิดบ�อยขึ�นุ อ�จัสู้่บเนุ้�องม�จั�กก�รเกิดขึ�นุของเทำคโนุโลย่ท่ำ�เป็นุนุวัตกรรม หร้อก�รเสู่นุอ 

ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบรกิ�รฯ  วิกฤตเศึรษฐกจิั สู่ภ�พัภ่มอิ�ก�ศึทำ่�เปล่�ยนุแปลง ข้อบังคับใหม� หร้อ

เสู่่ยงเร่ยกร้องจั�กชุมชนุหร้อสัู่งคม ดังนัุ�นุ สู่ถ�บันุจึังต้องม่คว�มสู่�ม�รถในุก�รรับม้อกับก�รบริห�ร

คว�มเสู่่�ยงและก�รเปล่�ยนุแปลงแบบพัลิกโฉมด้วยรอบเวล�ทำ่�สัู่�นุลง ก�รปรับปรุงเร้�องเวล�ในุ 

ก�รตอบสู่นุองมักต้องอ�ศัึยระบบง�นุใหม� ก�รปรับกระบวนุก�รทำำ�ง�นุให้เร่ยบง��ยขึ�นุ เคร้อข��ย 

ผ้่สู่�งมอบและค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�คล�องตวั หร้อคว�มสู่�ม�รถในุก�รปรบัเปล่�ยนุจั�กกระบวนุก�รหนึุ�ง

ไปสู่่�อ่กกระบวนุก�รหนึุ�ง หร้อจั�กสู่ถ�นุท่ำ�หนึุ�งไปสู่่�อ่กสู่ถ�นุท่ำ�หนึุ�งอย��งรวดเร็ว ดังนัุ�นุ ก�รจััดก�ร

องค์คว�มร้่ของสู่ถ�บันุให้ทัำนุสู่มัยและม่ประสิู่ทำธิผล และบุคล�กรท่ำ�ได้รับก�รอบรมข้�มสู่�ยง�นุ

และได้รับอำ�นุ�จัในุก�รตัดสิู่นุใจัเพิั�มขึ�นุ จึังเป็นุสิู่นุทำรัพัย์สู่ำ�คัญอย��งยิ�งทำ��มกล�งสู่ถ�นุก�รณ์ 

ท่ำ�ม่คว�มผันุแปรตลอดเวล� 

ก�รเร่ยนุร้่ระดับองค์กรประกอบด้วยก�รปรับปรุงแนุวทำ�งทำ่�ม่อย่�แล้วอย��งต�อเนุ้�อง และ 

ก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�สู่ำ�คัญหร้อก�รสู่ร้�งนุวัตกรรมท่ำ�นุำ�ไปสู่่�เป้�ประสู่งค์ใหม� แนุวทำ�งใหม�  

ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ และตล�ดใหม�

ก�รเร่ยนุร้่ต้องถ่กปล่กฝัังลงไปในุวถ่ิก�รปฏิิบัติง�นุของสู่ถ�บนัุ ซึึ่�งหม�ยคว�มว�� ก�รเร่ยนุร้่ 

ควรเป็นุ

1. สู่�วนุหนึุ�งของก�รปฏิิบัติง�นุประจัำ�วันุท่ำ�ทำำ�จันุเป็นุกิจัวัตร

2. สิู่�งท่ำ�สู่�งผลต�อก�รแก้ปัญห�ท่ำ�ต้นุเหตุโดยตรง (ร�กเหง้�ของปัญห�)

3. ก�รเนุ้นุก�รสู่ร้�งองค์คว�มร้่และแบ�งปันุคว�มร้่ทัำ�วทัำ�งสู่ถ�บันุ

4. สิู่�งท่ำ� ถ่กผลักดันุจั�กก�รเห็นุโอก�สู่ท่ำ�จัะนุำ�ไปสู่่�ก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�สู่ำ�คัญและ 

ม่คว�มหม�ย รวมทัำ�งก�รสู่ร้�งนุวัตกรรม 

แหล�งก�รเร่ยนุร้่ ได้แก� แนุวคิดของอ�จั�รย์ บุคล�กร และอ�สู่�สู่มัคร ผลก�รวิจััย 

และพััฒนุ� ข้อม่ลนุำ�เข้�จั�กผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ก�รแบ�งปันุวิธ่ปฏิิบัติท่ำ�เป็นุเลิศึ ผลก�ร

ดำ�เนิุนุก�รของค่�แข�ง และกระบวนุก�รเท่ำยบเค่ยงก�รเร่ยนุร้่ระดับองค์กร สู่�งผลดังนุ่�

1. ก�รเพิั�มคุณค��ให้แก�ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ผ��นุก�รจััดก�รศึึกษ�ใหม� ๆ  /ปรับปรุงใหม�  

ก�รบริก�รฯ และก�รสู่นัุบสู่นุุนุใหม� ๆ ต�อผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ
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2. ก�รสู่ร้�งโอก�สู่ใหม� ๆ ทำ�งก�รศึึกษ�

3. ก�รสู่ร้�งและปรับปรุงกระบวนุก�รใหม�หร้อร่ปแบบธุรกิจัใหม� ๆ /ปรับปรุงใหม�

4. ก�รลดคว�มผิดพัล�ด ของเสู่่ย คว�มสู่่ญเสู่่ย และต้นุทุำนุท่ำ�เก่�ยวข้อง

5. ก�รเพิั�มผลิตภ�พัและประสิู่ทำธิผลในุก�รใช้ทำรัพัย�กรทัำ�งหมดของสู่ถ�บันุ

6. ก�รเพิั�มคว�มสู่�ม�รถในุก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุเพ้ั�อก�รสู่ร้�งประโยชน์ุให้สัู่งคม

7. ก�รเพิั�มคว�มคล�องตัวในุก�รจััดก�รก�รเปล่�ยนุแปลงและภ�วะก�รหยุดชะงักของ 

ก�รปฏิิบัติก�ร 

ปัจัจััยคว�มสู่ำ�เร็จัในุก�รตอบสู่นุองคว�มท้ำ�ทำ�ยเชิงแข�งขันุ ค้อ ระยะเวล�ตั�งแต�ออกแบบ

จันุถึงก�รนุำ�ไปสู่่�ก�รนุำ�เสู่นุอ (Design-to-introduction time) (ค้อระยะเวล�ท่ำ�ใช้เพ้ั�อกำ�หนุด

คุณลักษณะหลกัสู่่ตรหร้อบรกิ�ร) หร้อรอบเวล�ในุก�รสู่ร�้งนุวตักรรม สู่ถ�บันุจัำ�เปน็ุต้องบ่รณ�ก�ร 

กิจักรรมต��ง ๆ จั�กขั�นุตอนุหนึุ�งไปสู่่�อ่กขั�นุตอนุหนึุ�งอย��งรวดเร็ว จั�กก�รวิจััยและแนุวคว�มคิด

ไปสู่่�ก�รนุำ�ไปใช้ได้ เพ้ั�อตอบสู่นุองก�รเปล่�ยนุแปลงอย��งรวดเร็วของตล�ด

ตัววัดท่ำ�เก่�ยวกับเวล�ในุทุำกแง�มุมม่คว�มสู่ำ�คัญม�กขึ�นุ และตัววัดรอบเวล�กล�ยเป็นุตัววัด 

ท่ำ�สู่ำ�คัญตัวหนึุ�งของกระบวนุก�ร ก�รให้คว�มสู่ำ�คัญเร้�องเวล�ยังก�อให้เกิดประโยชน์ุสู่ำ�คัญอ้�นุ ๆ 

เช�นุ ก�รปรับปรุง “เวล�ท่ำ�ใช้ในุก�รดำ�เนิุนุง�นุ” (Time improvement) จัะสู่�งผลต�อก�รปรับปรุง

หร้อก�รเปล่�ยนุแปลงระบบง�นุ สู่ถ�บนัุ คุณภ�พั ต้นุทุำนุ ก�รบ่รณ�ก�รเคร้อข��ยอุปทำ�นุ ผลติภ�พั  

และคว�มสู่ำ�เร็จัอย��งต�อเนุ้�องในุสู่ภ�พัตล�ดท่ำ�ท้ำ�ทำ�ยไปพัร้อม ๆ กันุ

ก�รเร่ยนุร้่ระดับองค์กรและคว�มคล�องตัวจัะประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัได้ โดยพัันุธมิตรหร้อ 

ค่�คว�มร�วมม้อเชิงกลยุทำธ์ ซึึ่�งอ�จัม่สู่มรรถนุะหลักท่ำ�เติมเต็มให้แก�สู่ถ�บันุ ทำำ�ให้สู่ถ�บันุสู่�ม�รถ 

เข้�สู่่�ตล�ดใหม�หร้อเป็นุพ้ั�นุฐ�นุสู่ำ�หรับก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ใหม� นุอกจั�กนุ่�  

ก�รร�วมม้อหร้อเป็นุพัันุธมิตรอ�จัช�วยผสู่มผสู่�นุและเสู่ริมคว�มแข็งแกร�งให้สู่มรรถนุะหลัก 

ของสู่ถ�บันุ/ข่ดคว�มสู่�ม�รถของผ้่นุำ�ของทัำ�งสู่ององค์กรในุประเด็นุท่ำ�เป็นุคว�มสู่นุใจัร�วมกันุ  

คว�มร�วมม้อเช�นุนุ่�จัะทำำ�ให้เกิดคว�มได้เปร่ยบเชิงกลยุทำธ์ใหม� ๆ ของสู่ถ�บันุ ผลลัพัธ์ท่ำ�ได้ 

อ�จัเป็นุเคร้อข��ยคว�มร�วมม้อท่ำ�กว้�งขว�งและพึั�งพั�กันุ ซึึ่�งหม�ยถึงพัันุธมิตรและค่�คว�มร�วมม้อ

ทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�รแบบเดิม หร้อขย�ยไปถึงค่�แข�ง ผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ชุมชนุ 

และองค์กรท่ำ�อย่�นุอกภ�คสู่�วนุก�รศึึกษ�
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การมุ่งเน้นควิามสำาเร็จ (Focus on Success)
ก�รสู่ร้�งสู่ถ�บันุท่ำ�ประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัในุปัจัจุับันุและในุอนุ�คตต้องอ�ศัึยคว�มเข้�ใจั 

ปัจัจััยต��ง ๆ ทัำ�งในุระยะสัู่�นุและระยะย�วท่ำ�ย�วขึ�นุ ซึึ่�งม่ผลกระทำบต�อสู่ถ�บันุและตล�ด ดังนัุ�นุ 

เพ้ั�อให้เกิดคว�มสู่ำ�เร็จัอย��งต�อเนุ้�อง สู่ถ�บันุต้องจััดก�รกับคว�มไม�แนุ�นุอนุของสู่ภ�วะแวดล้อม 

รวมถึงก�รสู่ร้�งคว�มสู่มดุลระหว��งคว�มต้องก�รระยะสัู่�นุของผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยบ�งกลุ�ม  

กับคว�มจัำ�เป็นุท่ำ�ต้องทำำ�/ม่ ของสู่ถ�บันุและผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยกลุ�มอ้�นุ ในุก�รลงทุำนุเพ้ั�อคว�มสู่ำ�เร็จั 

ในุระยะย�ว 

ในุก�รสู่ร้�งคว�มยั�งย้นุและเป็นุผ้่นุำ�ด้�นุผลก�รดำ�เนิุนุก�ร สู่ถ�บันุต้องม่แนุวทำ�งท่ำ�มุ�งเนุ้นุ

อนุ�คตท่ำ�เข้มแข็งและม่คว�มมุ�งมั�นุท่ำ�จัะสู่ร้�งพัันุธะระยะย�วกับผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยท่ำ�สู่ำ�คัญ ได้แก�  

ผ้่เร่ยนุ ล่กค้� บุคล�กรกลุ�มอ้�นุ ผ้่สู่�งมอบ ค่�คว�มร�วมม้อ สู่�ธ�รณชนุ และชุมชนุของสู่ถ�บันุ ซึึ่�งต้อง

อ�ศัึยคว�มคล�องตัวในุก�รปรับเปล่�ยนุแผนุ กระบวนุก�ร และคว�มสัู่มพัันุธ์ เม้�อสู่ถ�นุก�รณ์บังคับ

ก�รว�งแผนุง�นุของสู่ถ�บันุและก�รจััดสู่รรทำรัพัย�กรจัึงควรค�ดก�รณ์ล�วงหนุ้�ถึง 

ปัจัจััยต��ง ๆ กล��วค้อ 

• คว�มค�ดหวังของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ทัำ�งในุระยะสัู่�นุและระยะย�ว 

• โอก�สู่ในุก�รสู่ร้�งก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ใหม� ผ้่ให้คว�มร�วมม้อใหม� 

• วิกฤตท่ำ�อ�จัเกิดขึ�นุในุอนุ�คต เช�นุ ก�รเปล่�ยนุแปลงของสู่ภ�พัเศึรษฐกิจั 

• คว�มจัำ�เป็นุด้�นุอัตร�กำ�ลังและข่ดคว�มสู่�ม�รถของบุคล�กร

• ตล�ดโลกท่ำ�ม่ก�รแข�งขันุสู่่ง 

• ก�รพััฒนุ�ด้�นุเทำคโนุโลย ่

• คว�มเสู่่�ยงด้�นุคว�มปลอดภัยและก�รรักษ�คว�มปลอดภัยบนุโลกไซึ่เบอร์ 

• ก�รเปล่�ยนุแปลงของผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ หร้อสู่�วนุตล�ด 

• ร่ปแบบธุรกิจัใหม� ๆ 

• ก�รเปล่�ยนุแปลงของกฎระเบ่ยบข้อบังคับต��ง ๆ 

• คว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของชุมชนุและสัู่งคมท่ำ�เปล่�ยนุไป 

• ก�รปรับเปล่�ยนุกลยุทำธ์ของค่�แข�ง 

ดังนัุ�นุ วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์และก�รจััดสู่รรทำรัพัย�กรของสู่ถ�บันุ จึังต้องพิัจั�รณ� 

ถึงปัจัจััยดังกล��วด้วย 



เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ  
ฉบับปี 2563 - 2566
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ก�รมุ�งเนุ้นุคว�มสู่ำ�เร็จัครอบคลุมถึงก�รพััฒนุ�ผ้่นุำ� บุคล�กร และผ้่สู่�งมอบ ก�รว�งแผนุ

สู้่บทำอดตำ�แหนุ�งท่ำ�ม่ประสิู่ทำธิผล ก�รสู่ร้�งสู่ภ�วะแวดล้อมท่ำ�สู่นัุบสู่นุุนุคว�มกล้�เสู่่�ยงท่ำ�ผ��นุ 

ก�รประเมนิุผลไดผ้ลเสู่่ยอย��งรอบด�้นุ และก�รกระตุ้นุใหเ้กิดนุวัตกรรม ตลอดจันุก�รค�ดก�รณ์ 

ถึงประเด็นุก�รสู่ร้�งประโยชน์ุให้สัู่งคมและคว�มกังวลของสัู่งคม 

การจัดการเพ่ือนวัิตกรรม (Managing for Innovation)
นุวัตกรรม หม�ยถึง ก�รเปล่�ยนุแปลงทำ่�ม่คว�มหม�ยเพ้ั�อปรับปรุงหลักสู่่ตรก�รจััดก�ร

ศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ กระบวนุก�ร ก�รปฏิิบัติก�ร และร่ปแบบธุรกิจัของสู่ถ�บันุ หร้อ

ประสิู่ทำธิผลของสู่ถ�บนัุ รวมทัำ�งสู่ร้�งคณุค��ใหม�ให้แก�ผ้่ม่สู่�วนุไดสู้่�วนุเสู่่ย นุวัตกรรมควรนุำ�สู่ถ�บันุ

ไปสู่่�มิติใหม�ของผลก�รดำ�เนิุนุก�ร ก�รสู่ร้�งนุวัตกรรมจัำ�เป็นุต้องม่สู่ภ�วะแวดล้อมท่ำ�เก้�อหนุุนุ 

กระบวนุก�รในุก�รระบุโอก�สู่เชิงกลยุทำธ์ และก�รแสู่วงห�ประเด็นุท่ำ�ผ��นุก�รประเมินุผลได้ผลเสู่่ย 

อย��งรอบด้�นุว��สู่มควรท่ำ�จัะเสู่่�ยง นุวัตกรรมเป็นุแนุวคิดท่ำ�แตกต��งจั�กก�รปรับปรุงให้ด่ขึ�นุ 

อย��งต�อเนุ้�อง (Incremental continuous improvement) แต�เติมเต็มซึึ่�งกันุและกันุ สู่ถ�บันุ 

ท่ำ�ประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัใช้ทัำ�งนุวัตกรรมและก�รปรับปรุงอย��งต�อเนุ้�อง เพ้ั�อให้ม่ผลก�รดำ�เนิุนุง�นุ 

ท่ำ�ด่ขึ�นุ

นุวัตกรรมไม�จัำ�กัดอย่�ในุขอบเขตของฝ่ั�ยวิจััยและพััฒนุ�เทำ��นัุ�นุ แต�ยังม่คว�มสู่ำ�คัญ 

ต�อก�รปฏิิบัติก�ร ระบบง�นุ และกระบวนุก�รทำำ�ง�นุของสู่ถ�บันุในุทุำก ๆ ด้�นุ ผ้่นุำ�จึังควรช่�นุำ� 

และบริห�รสู่ถ�บันุเพ้ั�อทำำ�ให้ก�รระบุโอก�สู่เชิงกลยุทำธ์ และคว�มกล้�เสู่่�ยงท่ำ�ผ��นุก�รประเมินุ 

ผลได้ผลเสู่่ยอย��งรอบด้�นุกล�ยเป็นุสู่�วนุหนึุ�งของวัฒนุธรรมก�รเร่ยนุร้่ของสู่ถ�บันุ ผ้่นุำ�ควร 

บ่รณ�ก�รนุวัตกรรมเข้�ไว้ในุก�รปฏิิบัติง�นุประจัำ�วันุ และม่ระบบก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนิุนุก�ร 

ของสู่ถ�บันุช�วยเก้�อหนุุนุ กระบวนุก�รระบุโอก�สู่เชิงกลยุทำธ์อย��งเป็นุระบบควรม่ก�รปฏิิบัติ 

อย��งทัำ�วถึงทัำ�งสู่ถ�บันุ และควรค้นุห�พัันุธมิตรเชิงกลยทุำธ์ท่ำ�สู่�ม�รถเติมเต็มให้แก�สู่ถ�บันุ ตลอดจันุ 

องค์กรใหม�ท่ำ�ไม�เคยอย่�ในุเคร้อข��ยคว�มร�วมม้อม�ก�อนุ 

นุวัตกรรมอ�จัเกิดจั�กก�รปรับใช้นุวัตกรรมของอุตสู่�หกรรมอ้�นุเพ้ั�อทำำ�ให้เกิด 

ก�รเปล่�ยนุแปลงอย��งก้�วกระโดดในุภ�คก�รศึึกษ� นุวัตกรรมเกิดจั�กก�รสัู่�งสู่มคว�มร้่ของสู่ถ�บันุ 

และบุคล�กร และนุวัตกรรมของค่�คว�มร�วมม้อทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร ค่�แข�ง ล่กค้� 

และองค์กรท่ำ�เก่�ยวข้องอ้�นุ ๆ  นุวัตกรรมอ�จัเป็นุคว�มร�วมม้อระหว��งบุคล�กรซึึ่�งปกติไม�ได้ทำำ�ง�นุ

ด้วยกันุและอย่�ในุหนุ�วยง�นุท่ำ�แตกต��งกันุในุสู่ถ�บันุ รวมทัำ�งบุคล�กรอ้�นุ ๆ ในุองค์กรเคร้อข��ย 

คว�มร�วมม้อ ดังนัุ�นุ คว�มสู่�ม�รถในุก�รเผยแพัร�และใช้ประโยชน์ุจั�กคว�มร้่ใหม�และท่ำ�สัู่�งสู่มม�

เหล��นุ่�อย��งรวดเร็ว จึังม่คว�มสู่ำ�คัญต�อก�รผลักดันุนุวัตกรรมของสู่ถ�บันุ



12

การจัดการโดย์ใช้้ข้อมูลจริง (Management by Fact)
ก�รจััดก�รโดยใช้ข้อม่ลจัริง ต้องม่ก�รวัดและก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ 

ทัำ�งภ�ยในุสู่ถ�บันุและในุสู่ภ�พัแวดล้อมก�รแข�งขันุ ก�รวัดผลควรพััฒนุ�จั�กคว�มต้องก�รและ

กลยุทำธ์ และควรสู้่�อถึงข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�สู่ำ�คัญอย��งยิ�งเก่�ยวกับกระบวนุก�ร ผลผลิต ผลลัพัธ์ 

และผลสัู่มฤทำธิ�ท่ำ�สู่ำ�คัญ รวมทัำ�งผลก�รดำ�เนิุนุก�รของค่�แข�ง ของวงก�รศึึกษ� และวงก�รอ้�นุ 

ท่ำ�เก่�ยวข้อง ก�รบริห�รผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุอย��งม่ประสู่ิทำธิผลต้องอ�ศึัยข้อม่ล 

และสู่�รสู่นุเทำศึหล�กหล�ยร่ปแบบประกอบกันุ ข้อม่ลสู่�รสู่นุเทำศึอ�จัอย่�ในุหล�ยร่ปแบบ  

เช�นุ ตัวเลข กร�ฟั หร้อข้อม่ลเชิงคุณภ�พั และม�จั�กหล�ยแหล�ง ทัำ�งกระบวนุก�รภ�ยในุ  

ผลสู่ำ�รวจั และอินุเทำอร์เน็ุต (รวมทัำ�งสู้่�อสัู่งคมออนุไลน์ุ) 

ระบบก�รวัดผลก�รดำ�เนิุนุก�รควรครอบคลุมถึง

• ผลก�รเร่ยนุร้่ของผ้่เร่ยนุ ผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุล่กค้� ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ  

และกระบวนุก�ร 

• ก�รเปร่ยบเท่ำยบผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุก�รปฏิิบัติก�ร ด้�นุตล�ด และก�รแข�งขันุ

• ผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุผ้่สู่�งมอบ บุคล�กร ค่�คว�มร�วมม้อ ต้นุทุำนุ งบประม�ณ  

และก�รเงินุ

• ผลลัพัธ์ด้�นุก�รกำ�กับด่แลองค์กรและก�รปฏิิบัติต�มกฎระเบ่ยบข้อบังคับ และ 

ก�รบรรลุวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์

ในุก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนุินุก�รและก�รจััดก�รก�รเปล่�ยนุแปลง สู่ถ�บันุควรให้ 

คว�มสู่ำ�คัญกับก�รเล้อกและใช้ตัววัดหร้อตัวช่�วัดผลก�รดำ�เนิุนุก�ร ตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�เล้อกม� 

ต้องเป็นุตัวท่ำ�ด่ท่ำ�สุู่ดในุก�รสู่ะท้ำอนุถึงปัจัจััยท่ำ�นุำ�ไปสู่่�ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ขึ�นุในุด้�นุผลก�รเร่ยนุร้่ 

ของผ้่เร่ยนุ และผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ขึ�นุในุด้�นุผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ก�รปฏิิบัติก�ร งบประม�ณ 

ก�รเงินุ และสัู่งคม 

กลุ�มตัววัดหร้อตัวช่�วัดควรผ��นุก�รคัดเล้อกม�อย��งรอบคอบ โดยต้องเช้�อมโยงกับคว�มต้องก�ร 

ของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ ตัววัดหร้อตัวช่�วัดดังกล��ว 

จัะช�วยให้กระบวนุก�รทัำ�งหมดสู่อดคล้องไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุกับเป้�ประสู่งค์ของสู่ถ�บันุ 

สู่ถ�บันุอ�จัจัำ�เป็นุต้องใช้ตัววัดและตัวช่�วัดเพ้ั�อสู่นัุบสู่นุุนุก�รตัดสิู่นุใจัในุสู่ภ�พัแวดล้อมท่ำ�ม่ 

ก�รเปล่�ยนุแปลงอย��งรวดเร็ว ก�รวิเคร�ะห์ข้อม่ลท่ำ�ได้จั�กกระบวนุก�รติดต�มจัะทำำ�ให้สู่ถ�บันุ

สู่�ม�รถประเมินุและปรับเปล่�ยนุตัววัดหร้อตัวช่�วัดเหล��นัุ�นุเพ้ั�อให้สู่นัุบสู่นุุนุเป้�ประสู่งค์ของ

สู่ถ�บันุยิ�งขึ�นุ
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ก�รวิเคร�ะห์ หม�ยถึง ก�รสู่กัดสู่�ระสู่ำ�คัญของข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึออกม� เพ้ั�อใช้

สู่นัุบสู่นุุนุก�รประเมินุผล ก�รตัดสิู่นุใจั ก�รปรับปรุง และก�รสู่ร้�งนุวัตกรรม ในุก�รวิเคร�ะห์

สู่ถ�บันุจัำ�เป็นุต้องใช้ข้อม่ลเพ้ั�อกำ�หนุดแนุวโนุ้ม ก�รค�ดก�รณ์ ตลอดจันุคว�มเป็นุเหตุเป็นุผลกันุ 

ซึึ่�งอ�จัจัะยังไม�เห็นุเด�นุชัดในุช�วงแรก ก�รวิเคร�ะห์จัะสู่นัุบสู่นุุนุจุัดมุ�งหม�ยหล�ยประก�ร เช�นุ 

ก�รว�งแผนุ ก�รทำบทำวนุผลก�รดำ�เนิุนุก�รโดยรวม ก�รปรับปรุงก�รปฏิิบัติก�ร ก�รเปร่ยบเท่ำยบ

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รกับค่�แข�ง หร้อกับระดับเท่ำยบเค่ยงท่ำ�เป็นุเลิศึ และก�รจััดก�รก�รเปล่�ยนุแปลง 

เพ้ั�ออำ�นุวยคว�มสู่ะดวกในุก�รวิเคร�ะห์ อ�จัต้องม่ก�รรวบรวมข้อม่ลจั�กแหล�งต��ง ๆ  

ทัำ�งนุ่� อ�จัต้องม่ก�รจัำ�แนุกข้อม่ล เช�นุ ต�มสู่�วนุตล�ด ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ และ

กลุ�มบุคล�กร เพ้ั�อคว�มเข้�ใจัท่ำ�ลึกซึึ่�งขึ�นุ

การสร้างประโย์ช้น์ให้สังคม (Societal Contributions)
ผ้่นุำ�ของสู่ถ�บันุควรให้คว�มสู่ำ�คัญต�อคว�มก�รสู่ร้�งประโยชน์ุให้สัู่งคม และก�รคำ�นึุง

ถึงคว�มผ�สุู่กและประโยชน์ุของสัู่งคม ผ้่นุำ�ควรเป็นุแบบอย��งท่ำ�ด่แก�สู่ถ�บันุและบุคล�กรในุ 

ก�รคุ้มครองป้องกันุสุู่ขอนุ�มัย คว�มปลอดภัย และสิู่�งแวดล้อม ซึึ่�งครอบคลุมถึงผลกระทำบของ 

ก�รปฏิิบัติก�รของสู่ถ�บันุ นุอกจั�กนุ่� สู่ถ�บันุควรให้คว�มสู่ำ�คัญต�อก�รอนุุรักษ์ทำรัพัย�กร  

ก�รนุำ�กลับม�ใช้ใหม� และก�รลดคว�มสู่่ญเสู่่ยตั�งแต�ต้นุทำ�ง ก�รว�งแผนุจึังควรค�ดก�รณ์ล�วงหนุ้�

ถึงผลกระทำบในุเชิงลบท่ำ�อ�จัเกิดขึ�นุจั�กก�รบริห�รสิู่�งอำ�นุวยคว�มสู่ะดวก ก�รทำำ�ง�นุและก�รขนุสู่�ง  

ก�รว�งแผนุท่ำ�ม่ประสิู่ทำธิผลควรลดหร้อป้องกันุมิให้เกิดปัญห� แก้ไขปัญห�ท่ำ�เกิดขึ�นุอย��ง 

ตรงไปตรงม� และจััดให้ม่สู่�รสู่นุเทำศึและก�รสู่นัุบสู่นุุนุท่ำ�จัำ�เป็นุเพ้ั�อให้สู่�ธ�รณะม่คว�มตระหนัุก

ในุเร้�องดังกล��วอย่�เสู่มอ รวมทัำ�งรักษ�คว�มปลอดภัยและคว�มเช้�อมั�นุของสู่�ธ�รณะ

สู่ถ�บันุควรปฏิิบัติต�มกฎหม�ยและกฎระเบ่ยบข้อบังคับของท้ำองถิ�นุ จัังหวัด หร้อประเทำศึ 

และควรถ้อเอ�ข้อบังคับเหล��นัุ�นุเป็นุโอก�สู่ในุก�รทำำ�ให้เหนุ้อกว��สิู่�งท่ำ�จัำ�เป็นุต้องปฏิิบัติต�ม 

กฎระเบ่ยบ ก�รคำ�นึุงถึงคว�มผ�สุู่กและประโยชนุ์ของสัู่งคม หม�ยถึง ก�รเป็นุผ้่นุำ� 

และก�รสู่นุับสู่นุุนุคว�มต้องก�รท่ำ�สู่ำ�คัญ (เทำ��ท่ำ�ทำำ�ได้ต�มข้อจัำ�กัดทำ�งทำรัพัย�กรของสู่ถ�บันุ) 

ในุเร้�องสิู่�งแวดล้อม สัู่งคม และเศึรษฐกิจัในุขอบข��ยท่ำ�สู่ถ�บันุสู่�ม�รถสู่ร้�งก�รเปล่�ยนุแปลงได้  

ก�รเป็นุผ้่นุำ�และก�รสู่นัุบสู่นุุนุดังกล��วอ�จัรวมถึง

• ก�รปรับปรุงด้�นุก�รศึึกษ� ก�รด่แลสุู่ขภ�พั และบริก�รอ้�นุในุชุมชนุ 

• ก�รสู่ร้�งคว�มเป็นุเลิศึด้�นุสิู่�งแวดล้อม 
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• การเป็็นแบบอย่่างท่ี่�ด่ีของสัังคมในป็ระเด็ีนท่ี่�ม่ความสัำาคัญ 

• การอนุรักษ์์ที่รัพย่ากร

• การลดีคาร์บอนฟุุตพร้�นท์ี่

• การให้้บร้การชุุมชุนและก้จกรรมเพ่�อการกุศล 

• การป็รับป็รุงการศึกษ์าและป็รับป็รุงว้ธ่ีป็ฏ้ิบัต้ของสัถาบัน และ

• การแบ่งปั็นสัารสันเที่ศท่ี่�ไม่เป็็นความลับ

ทัี่�งน่� การแสัดีงภาวะผู้้้นำาในฐานะท่ี่�เป็็นต้นแบบสัามารถส่ังผู้ลต่อองค์กรอ่�นทัี่�งภาครัฐ 

และเอกชุน ในการสัร้างความร่วมม่อเพ่�อให้้บรรลุเจตจำานงดัีงกล่าวด้ีวย่

ในการจัดีการสัร้างป็ระโย่ชุน์ให้้สัังคม สัถาบันต้องใชุ้ตัววัดีท่ี่�เห้มาะสัม และผู้้้นำาต้อง 

รับผู้้ดีชุอบตัววัดีดัีงกล่าว

จริิยธริริมและความโปร่ิงใส (Ethics and Transparency)
สัถาบันควรแสัดีงให้้เห็้นถึงความสัำาคัญของการป็ระพฤต้ป็ฏ้ิบัต้อย่า่งม่จร้ย่ธีรรมต่อการที่ำา

ธุีรกรรมและการป็ฏิสั้ัมพันธ์ีกับผู้้้ม่ส่ัวนได้ีส่ัวนเส่ัย่ที่กุกลุ่ม คณะกรรมการกำากับด้ีแลองค์กรต้องม่

จร้ย่ธีรรมส้ังและตรวจต้ดีตามการดีำาเน้นการทัี่�งห้มดี ผู้้้นำาระดัีบส้ังควรป็ฏ้ิบัต้ตนเป็็นแบบอย่า่งท่ี่�ด่ี 

ของการป็ระพฤต้ป็ฏ้ิบัต้อย่่างม่จร้ย่ธีรรม และแสัดีงให้้เห็้นอย่า่งชัุดีเจนถึงความคาดีห้วังต่อบุคลากร 

ในเร่�องดัีงกล่าว

แนวป็ฏ้ิบัต้เร่�องการป็ระพฤต้ป็ฏ้ิบัต้อย่่างม่จร้ย่ธีรรมของสัถาบันเป็็นพ่�นฐานสัำาห้รับวัฒนธีรรม

และค่าน้ย่มของสัถาบันและเป็็นส้ั�งท่ี่�แย่กแย่ะ “ความถ้กต้อง” ออกจาก “ความไม่ถ้กต้อง”  

การกำาห้นดีห้ลักจร้ย่ธีรรมท่ี่�ออกแบบเป็็นอย่่างด่ีและค่าน้ย่มของสัถาบันจะเพ้�มอำานาจในการ

ตัดีส้ันใจแก่บุคลากรเพ่�อให้้สัามารถตัดีส้ันใจอย่่างม่ป็ระส้ัที่ธ้ีผู้ลด้ีวย่ความมั�นใจย่้�งขึ�น และ 

อาจเป็็นขอบเขตในการกำาห้นดีบรรทัี่ดีฐานและข้อห้้ามของสัถาบัน

คุณลักษ์ณะของความโป็รง่ใสั ค่อ การส่ั�อสัารอย่า่งเป็ดิีเผู้ย่และตรงไป็ตรงมาอย่า่งสัมำ�าเสัมอ 

ความรับผู้้ดีชุอบ และการแบ่งปั็นข้อม้ลท่ี่�ชัุดีเจนและถ้กต้องโดีย่ผู้้้นำาและผู้้้บร้ห้าร ความโป็ร่งใสั 

ม่ป็ระโย่ชุน์ต่อสัถาบันห้ลาย่ป็ระการ และเป็็นปั็จจัย่ท่ี่�สัำาคัญในการสัร้างความผู้้กพันของบุคลากร 

ที่ำาให้้บุคลากรเข้าใจเห้ตุผู้ลของการกระที่ำาและส้ั�งท่ี่�พวกเขาจะม่สั่วนร่วมไดี้ ความโป็ร่งใสั 

และความรับผู้้ดีชุอบย่ังม่ความสัำาคัญในการป็ฏ้ิสััมพันธ์ีกับล้กค้าและผู้้้ม่สั่วนได้ีส่ัวนเส่ัย่อ่�น  

ที่ำาให้้เก้ดีการม่ส่ัวนร่วม ความผู้้กพัน และความเชุ่�อมั�นในสัถาบัน
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ก�รประพัฤติปฏิิบัติอย��งม่จัริยธรรมและคว�มโปร�งใสู่จัะสู่ร้�งคว�มไว้ว�งใจัให้แก�สู่ถ�บันุ

และผ้่นุำ� สู่ร้�งคว�มเช้�อเร้�องคว�มเทำ��เท่ำยมและคว�มเป็นุธรรม ซึึ่�งเป็นุสิู่�งท่ำ�ผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ย 

ท่ำ�สู่ำ�คัญทุำกกลุ�มให้คุณค��

การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ี (Delivering Value and Results)
ก�รสู่�งมอบคุณค��ให้แก�ผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยท่ำ�สู่ำ�คัญและสู่ร้�งสู่มดุลของคุณค��ระหว��ง 

กลุ�มเหล��นัุ�นุ จัะช�วยในุเร้�องก�รสู่ร้�งคว�มภักด่ต�อสู่ถ�บันุ ทำำ�ให้ม่คว�มเติบโตทำ�งเศึรษฐกิจั 

และเป็นุก�รสู่ร้�งประโยชน์ุให้สัู่งคมด้วย ในุก�รตอบสู่นุองต�อเป้�หม�ยท่ำ�เปล่�ยนุแปลงและ 

ขัดแย้งกันุในุบ�งครั�ง เพ้ั�อรักษ�สู่มดุลระหว��งคุณค��ของผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยไว้ อ�จัหม�ยถึงว��

กลยุทำธ์ของสู่ถ�บันุต้องระบุคว�มต้องก�รของผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยท่ำ�สู่ำ�คัญไว้ให้ชัดเจันุ เพ้ั�อช�วยให้

มั�นุใจัว��แผนุและก�รปฏิิบัติต��ง ๆ  สู่นุองคว�มต้องก�รของทุำกฝ่ั�ย โดยหล่กเล่�ยงก�รเกิดผลกระทำบ 

ด้�นุลบต�อผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยกลุ�มใดกลุ�มหนึุ�ง 

ก�รใช้ตัววัดผลก�รดำ�เนิุนุก�รแบบนุำ�และแบบต�ม (Leading & lagging measures) ร�วมกันุ 

อย��งสู่มดุล เป็นุวิธ่ก�รท่ำ�ม่ประสิู่ทำธิผลในุก�รสู้่�อสู่�รถึงจุัดเนุ้นุสู่ำ�คัญในุระยะสัู่�นุและระยะย�ว 

ของสู่ถ�บันุ ก�รตรวจัติดต�มผลก�รดำ�เนิุนุก�รจัริง และเป็นุพ้ั�นุฐ�นุเพ้ั�อก�รปรับปรุงผลลัพัธ์

ก�รวัดผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุจัำ�เป็นุต้องมุ�งเนุ้นุผลลัพัธ์ท่ำ�สู่ำ�คัญ ซึึ่�งนุำ�ไปใช้ 

เพ้ั�อสู่ร้�งคุณค��และรักษ�คว�มสู่มดุลของคุณค��ให้แก�ผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยทำ่�สู่ำ�คัญ ได้แก� ผ้่เร่ยนุ 

และผ้่ปกครอง ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ บุคล�กร ผ้่สู่�งมอบ ค่�คว�มร�วมม้อทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร  

สู่�ธ�รณะ และชุมชนุ ดังนัุ�นุผลลัพัธ์จึังต้องประกอบด้วยตัววัดต��ง ๆ ท่ำ�ไม�ใช�ตัววัดเฉพั�ะ 

ด้�นุก�รเร่ยนุร้่ของผ้่เร่ยนุและก�รเงินุ แต�รวมถึงผลลัพัธ์ด้�นุกระบวนุก�ร คว�มพึังพัอใจั และ 

คว�มผ่กพัันุของผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และบุคล�กร รวมทัำ�งผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุก�รนุำ�สู่ถ�บันุ 

กลยุทำธ์และด้�นุสัู่งคม
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ผลลัพธ์ีด้านการนำาองค์กร

เกณฑ์์คุณภ�พัก�รศึึกษ�เพ้ั�อก�รดำ�เนุินุง�นุ
ท่ำ�เป็นุเลิศึสู่ร้�งจั�กค่านิย์มและแนวิคิดหลัก

การนำาองค์กร

ระบบปฏิบัติการ

และการกำากับดูแลองค์กร

ผลลัพธ์ีด้านการนำาองค์กร

มุมมอง 
เชิ้งระบบ

กา
รมุ่

งเ
น้น

ควิ
าม

สำา
เร็

จ

กา
รน

ำาอ
งค์

กร
อย์

าง
มี

วิสั
ย์ทั

ศน์
จริย์ธีรรม 

และควิามโปร่งใส

การสร้างประโย์ช้น์ ให้สังคม

การเรีย์นรู้ระดับองค์กร

และควิามคล่องตัวิ

การให้ควิามสำาคัญ
กับคน

ควิ
าม

เป็
นเ

ลิศ
ที่ มุ่

ง เ
น้น

 

ผู้เ
รีย์

น 
แล

ะลู
กค้

าก
ลุ่ม

อื่น

การส่งมอบคุณค่า

และผลลัพธ์ี

การจัดการโดย์ใช้้ 
ข้อมูลจริง

การจัดการเพื่อนวิตกรรม

กล

ยุ์ท
ธี์

กา
รวิ

ดั 
กา

รวิ
เค

รา
ะห์

บคุลากรลูกค้า

แล
ะก

าร
จัด

กา
รค

วิา
มรู้

กา
รเ

งิน
 ต

ลา
ด 

แล
ะก

ลย์
ทธี

ผล
ลัพ

ธีด้
าน

งบ
ปร

ะม
าณ

ผลลัพธีด้านลูกค้
า ผลลพัธีด์า้นบุคลากร

ทีต่อบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่น และด้านกระบวินการ

ผลลพัธีดา้นการเรีย์นรู้ของผู้เรีย์น และบริการ

ซึึ่�งถ่กฝัังลึกไว้ในุกระบวินการ
ท่ีเป็นระบบ (หมวด 1 - 6)

ผลลัพธ์ีการดำาเนินงาน 
(หมวด 7) ท่ำ�ได้

บทบาทของค่านิย์มและแนวิคิดหลัก
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการ 
ที่เป็นเลิศและโครงสร้าง

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ : มุมมองเชิ้งระบบ
ระบบก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�เป็นุเลิศึประกอบด้วยเกณฑ์์ 7 หมวด ท่ำ�สู่�วนุกล�งของภ�พัซึึ่�งระบุ

กระบวนุก�รและผลลัพัธ์ต�มท่ำ�สู่ถ�บันุกำ�หนุดไว้ 

ก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�เป็นุเลิศึต้องอ�ศัึยการนำาองค์กรท่ำ�เข้มแข็ง และแสู่ดงให้เห็นุได้จั�กผลลัพัธ์

ท่ำ�โดดเด�นุ 

คำ�ว�� “บูรณาการ” ตรงกล�งภ�พั แสู่ดงให้เห็นุว��ทุำกองค์ประกอบของระบบม่คว�ม

สัู่มพัันุธ์และเช้�อมโยงกันุ

ลูกศรแนวินอนตรงกลางภาพ แสู่ดงคว�มเช้�อมโยงท่ำ�สู่ำ�คัญในุกลุ�มก�รนุำ�องค์กร (หมวด 

1 - 3 ทำ�งด้�นุซ้ึ่�ย) และในุกลุ�มผลลัพัธ์ (หมวด 5 - 7 ทำ�งด้�นุขว�) ทัำ�งยังแสู่ดงถึงคว�มสัู่มพัันุธ์

ร�วมกันุระหว��งกลุ�มก�รนุำ�องค์กรและกลุ�มผลลัพัธ์

หัวิลูกศรแนวิตั�งตรงกลางภาพ ช่�ไปท่ำ�โครงร��งองค์กรและฐ�นุหลักของระบบทำ่�จัะให้

สู่�รสู่นุเทำศึและข้อม่ลสู่ะท้ำอนุกลับแก�กระบวนุก�รท่ำ�สู่ำ�คัญและสู่ภ�วะแวดล้อมขององค์กร
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กลุ�มการนำาองค์กร (การนำาองค์กร 
กลย์ุทธ์ี และลูกค้า) เนุ้นุให้เห็นุ
คว�มสู่ำ�คัญว��ก�รนุำ�องค์กรต้อง 
มุ�งเนุ้นุท่ำ�กลยุทำธ์และล่กค้�

พื�นฐานของระบบ (การวัิดการวิิเคราะห์
และการจัดการควิามรู้) ม่คว�มสู่ำ�คัญ
อย��งยิ�งในุก�รทำำ�ให้องค์กรม่ก�รจััดก�ร
ท่ำ�ม่ประสิู่ทำธิผลและม่ก�รปรับปรุงผลก�ร
ดำ�เนิุนุก�รและคว�มสู่�ม�รถในุก�รแข�งขันุ
โดยระบบท่ำ�ใช้ข้อม่ลจัริง ม่คว�มคล�องตัว
และใช้คว�มร้่เป็นุแรงผลักดันุ

โครงรา่งองคก์ร บ�งบอกถึงบริบทำและอธิบ�ย
วิธ่ก�รปฏิิบัติขององค์กร สู่ภ�พัแวดล้อม  
ก�รดำ�เนิุนุก�ร เป็นุบริบทำพ้ั�นุฐ�นุของ 
ก�รดำ�เนิุนุง�นุทุำกอย��งของสู่ถ�บันุ

พ้ั�นุฐ�นุของเกณฑ์์ EdPEx ม�จั�ก
ชุดของค่านิย์มและแนวิคิดหลัก ซึึ่�ง 
ฝัังลึกในุองค์กรท่ำ�ม่ผลก�รดำ�เนิุนุง�นุท่ำ�ด่ 
(ด่หนุ้� 1 - 16)

ก�รปฏิิบัติก�รทุำกด้�นุมุ�งสู่่�ผลลัพธ์ี  
ซึึ่�งประกอบด้วยผลลัพัธ์ด้�นุก�รเร่ยนุร้่ 
ของผ้่เร่ยนุ และบริก�รท่ำ�ตอบสู่นุอง 
ต�อล่กค้�กลุ�มอ้�นุและด้�นุกระบวนุก�ร 
ผลลัพัธ์ด้�นุล่กค้� ผลลัพัธ์ด้�นุบุคล�กร 
ผลลัพัธ์ด้�นุก�รนุำ�องค์กรและก�ร
กำ�กับด่แลองค์กร รวมถึงผลลัพัธ์ด้�นุ
งบประม�ณ ก�รเงนิุ ตล�ด และกลยทุำธ์

กลุ�มผลลัพธ์ี (บุคลากร ระบบปฏิิบัติการ 
และผลลพัธ์ี) ประกอบด้วยกระบวนุก�รท่ำ�
มุ�งเนุ้นุบุคล�กร กระบวนุก�ร ปฏิิบัติก�รท่ำ�
สู่ำ�คัญ และผลลัพัธ์ท่ำ�ได้จั�กก�รดำ�เนิุนุก�ร
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โครงสร้างของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ
เกณฑ์์ EdPEx ท้ี่�ง 7 หมวดป็ระกอบด้วยห้วข้้อและป็ระเด็น์ท่ี่�ควรพิื่จารณาต่่าง ๆ ด้งน่์�

หัวิข้อ

เกณฑ์์ม่ทัำ�งหมด 17 หัวข้อ (และม่อ่ก 2 หัวข้อในุโครงร��งองค์กร) แต�ละหัวข้อม่จุัดมุ�งเนุ้นุท่ำ�

เฉพั�ะเจั�ะจัง หัวข้อเหล��นุ่�แบ�งเป็นุ 3 กลุ�มต�มประเภทำของสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�สู่ถ�บันุต้องอธิบ�ยดังนุ่�

• โครงร��งองค์กร กำ�หนุดให้อธิบ�ยสู่ภ�วะแวดล้อมของสู่ถ�บันุ

• หัวข้อท่ำ�เก่�ยวกับกระบวนุก�ร (หมวด 1 - 6) กำ�หนุดให้อธิบ�ยกระบวนุก�รของสู่ถ�บนัุ

• หัวข้อท่ำ�เก่�ยวกับผลลัพัธ์ (หมวด 7) กำ�หนุดให้ร�ยง�นุผลลัพัธ์ของกระบวนุก�รของ

สู่ถ�บันุ

ด่ช้�อหัวข้อและคะแนุนุในุหนุ้� 23

หมาย์เหตุ

หม�ยเหตุม่จุัดประสู่งค์เพ้ั�อ (1) อธิบ�ยคำ�ศัึพัท์ำหร้อข้อคำ�ถ�มให้ชัดเจันุ (2) ให้คำ�แนุะนุำ�

และตัวอย��งในุก�รตอบ และ (3) ระบุคว�มเช้�อมโยงท่ำ�สู่ำ�คัญกับหัวข้ออ้�นุ ๆ

ประเด็นเพ่ือพิจารณา

ในุแต�ละหัวข้อจัะม่ประเด็นุเพ้ั�อพิัจั�รณ�ในุร่ปแบบของคำ�ถ�มหร้อข้อคว�ม ซึึ่�งแบ�งเป็นุ 

3 ระดับ ได้แก� 

• คำ�ถ�มพ้ั�นุฐ�นุ (Basic questions) จัะต�อจั�กหัวข้อหลัก

• คำ�ถ�มโดยรวม (Overall questions) จัะเปน็ุคำ�ถ�มท่ำ�ใช้ตัวอักษรเข้ม คำ�ถ�มช่�นุำ�เหล��นุ่� 

เป็นุจุัดเริ�มต้นุในุก�รตอบคำ�ถ�มของเกณฑ์์

• คำ�ถ�มย�อย (Multiple questions) เป็นุคำ�ถ�มเด่�ยว ๆ  ในุแต�ละประเด็นุพิัจั�รณ� รวมทัำ�ง 

คำ�ถ�มท่ำ�ใช้ตัวอักษรเข้ม คำ�ถ�มข้อแรกเป็นุคำ�ถ�มท่ำ�สู่ำ�คัญท่ำ�สุู่ดในุชุดคำ�ถ�มนัุ�นุ

คำาศัพท์ท่ีสำาคัญ

สู่ถ�บันุสู่�ม�รถด่คว�มหม�ยของคำ�ศัึพัท์ำสู่ำ�คัญ (พิัมพ์ัด้วยภ�ษ�อังกฤษตัวใหญ�) ได้ในุ

อภิธ�นุศัึพัท์ำ ตั�งแต�หนุ้� 107 - 135
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รูปแบบของหัวิข้อ

หมาย์เลขหัวิข้อ คำาถามพื�นฐาน

คำาถามโดย์รวิม 

คำาถามย่์อย์

ประเด็นพิจารณา

สรุปหัวิข้อของ
คำาถามย่์อย์

หมาย์เหตุ

ช่ื้อหัวิข้อ

คะแนนของหัวิข้อ



หัวิข้อและคะแนนของเกณฑ์คุณภาพ 
การศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ 
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หัวิข้อและคะแนนของเกณฑ์คุณภาพ 
การศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ 

(หนุ้� 77 - 87) แสู่ดงระบบก�รให้คะแนุนุท่ำ�ใช้กับเกณฑ์์ EdPEx

บทนำา : โครงร่างองค์กร
สู่�วนุท่ำ� 1 ลักษณะองค์กร

สู่�วนุท่ำ� 2 สู่ถ�นุก�รณ์ของสู่ถ�บันุ

หมวิดและหัวิข้อต่าง ๆ คะแนน

1 การนำาองค์กร 120

1.1 ก�รนุำ�องค์กรโดยผ้่นุำ�ระดับสู่่ง 70

1.2 ก�รกำ�กับด่แลองค์กรและก�รสู่ร้�งประโยชน์ุให้สัู่งคม 50

2 กลยุ์ทธ์ี 85

2.1 ก�รจััดทำำ�กลยุทำธ์ 45

2.2 ก�รนุำ�กลยุทำธ์ไปปฏิิบัติ 40

3 ลูกค้า 85

3.1 คว�มค�ดหวังของล่กค้� 40

3.2 คว�มผ่กพัันุของล่กค้� 45

4 การวัิด การวิิเคราะห์ และการจัดการควิามรู้ 90

4.1 ก�รวัด วิเคร�ะห์ และปรับปรุงผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ 45

4.2 ก�รจััดก�รสู่�รสู่นุเทำศึและก�รจััดก�รคว�มร้่ 45

5 บุคลากร 85

5.1 สู่ภ�วะแวดล้อมด้�นุบุคล�กร 40

5.2 คว�มผ่กพัันุของบุคล�กร 45

6 ระบบปฏิิบัติการ 85

6.1 กระบวนุก�รทำำ�ง�นุ 45

6.2 ประสิู่ทำธิผลของก�รปฏิิบัติก�ร 40

7 ผลลัพธ์ี 450

7.1 ผลลัพัธ์ด้�นุก�รเร่ยนุร้่ของผ้่เร่ยนุ และบริก�รท่ำ�ตอบสู่นุองต�อล่กค้�กลุ�มอ้�นุ 
และด้�นุกระบวนุก�ร

120

7.2 ผลลัพัธ์ด้�นุล่กค้� 80

7.3 ผลลัพัธ์ด้�นุบุคล�กร 80

7.4 ผลลัพัธ์ด้�นุก�รนุำ�องค์กรและก�รกำ�กับด่แลองค์กร 80

7.5 ผลลัพัธ์ด้�นุงบประม�ณ ก�รเงินุ ตล�ด และกลยุทำธ์ 90

คะแนนรวิม 1,000
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เร่ิมต้นด้วิย์โครงร่างองค์กร
โครงร��งองคก์รเป็นุจุัดเริ�มต้นุท่ำ�เหม�ะสู่มทำ่�สุู่ดในุก�รประเมนิุตนุเอง และเพ้ั�อเข่ยนุร�ยง�นุ

ห�กต้องก�รขอรับก�รตรวจัประเมินุจั�กภ�ยนุอก โครงร��งองค์กรม่คว�มสู่ำ�คัญเป็นุอย��งยิ�ง  
ด้วยเหตุผลดังต�อไปนุ่�

• สู่ถ�บันุสู่�ม�รถใช้ประเมินุตนุเองในุเบ้�องต้นุ ห�กสู่�ม�รถระบุได้ว��ม่ประเด็นุใดทำ่�
ไม�ม่สู่�รสู่นุเทำศึ ม่นุ้อย หร้อขัดแย้งกันุ จัะสู่�ม�รถใช้ประเด็นุเหล��นัุ�นุม�ว�งแผนุ 
เพ้ั�อให้เกิดก�รปฏิิบัติ

• โครงร��งองค์กรทำำ�ให้เข้�ใจับริบทำของสู่ถ�บันุ วิธ่ท่ำ�ใช้ปฏิิบัติก�ร และทำำ�ให้สู่ถ�บันุ
สู่�ม�รถระบุลักษณะเฉพั�ะของตนุ เพ้ั�อใช้ตอบคำ�ถ�มของเกณฑ์์ในุหมวด 1 - 7  
ก�รตอบคำ�ถ�มทัำ�งหมดในุเกณฑ์์ควรสู่ัมพัันุธ์กับบริบทำของสู่ถ�บันุท่ำ�อธิบ�ยไว้ในุ 
โครงร��งองค์กร

• โครงร��งองค์กรช�วยให้สู่ถ�บันุสู่�ม�รถระบุสู่�รสู่นุเทำศึสู่ำ�คัญท่ำ�อ�จัข�ดห�ยไป  
และช�วยให้สู่ถ�บันุมุ�งเนุ้นุไปท่ำ�ข้อกำ�หนุดและผลลัพัธ์ก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�สู่ำ�คัญ

บทนำา : โครงร่างองค์กร
โครงร่างองค์กร คือ ภ�พัรวมของสู่ถ�บันุ และสู่ภ�วะแวดล้อมเชิงกลยุทำธ์

P. 1 ลักษณะองค์กร (Organizational Description) : คุณลักษณะ
สำาคัญขององค์กรคืออะไร

ก. สภาพแวิดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)

(1) การจัดการศึกษา วิิจัย์ และบริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสำาคัญตามพันธีกิจ 

(EDUCATIONAL PROGRAM AND SERVICE and Service Offerings) 

 สู่ถ�บันุม่ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย บริก�ร และตอบสู่นุองต�อพัันุธกิจัอ้�นุ ๆ ท่ำ�สู่ำ�คัญ 

ต�มพัันุธกิจั อะไรบ้�ง (ด่คำ�อธิบ�ยในุหม�ยเหตุ) คว�มสู่ำ�คัญเชิงเปร่ยบเท่ำยบของแต�ละหลักสู่่ตร 
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วิจััย และบริก�รฯ ท่ำ�ม่ต�อคว�มสู่ำ�เร็จัของสู่ถ�บันุค้ออะไร สู่ถ�บันุใช้วิธ่ก�รอย��งไร ในุก�รจััดก�ร

ศึึกษ� วิจััย บริก�ร และตอบสู่นุองพัันุธกิจัอ้�นุ ๆ

(2) พันธีกิจ วิิสัย์ทัศน์ ค่านิย์ม และวัิฒนธีรรม (MISSION, VISION, VALUES, and 

Culture)

 พัันุธกิจั วิสัู่ยทำศัึน์ุ ค��นิุยม ของสู่ถ�บันุ ค้ออะไร นุอกเหนุ้อจั�กค��นิุยมแล้ว คุณลักษณะ

ของวัฒนุธรรมองค์กรค้ออะไร (ถ้�ม่) สู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุ (CORE COMPETENCIES)  

ค้ออะไร และม่คว�มเก่�ยวข้องอย��งไรกับพัันุธกิจัของสู่ถ�บันุ

(3) ลักษณะโดย์รวิมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) 

 ลักษณะโดยรวมของบุคล�กรเป็นุอย��งไร ม่ก�รเปล่�ยนุแปลงอะไรใหม� ๆ ท่ำ�เกิดขึ�นุ 

ด้�นุองค์ประกอบของบุคล�กรหร้อท่ำ�เก่�ยวกับคว�มจัำ�เป็นุของสู่ถ�บันุในุเร้�องนุ่�

• กลุ�มและประเภทำของบุคล�กรหร้อคณ�จั�รย์/พันัุกง�นุเป็นุอย��งไร

• ข้อกำ�หนุดด้�นุวุฒิทำ�งก�รศึึกษ�ของคณ�จั�รย์/พันัุกง�นุในุแต�ละกลุ�มแต�ละ

ประเภทำ ม่อะไรบ้�ง

• อะไรค้อปัจัจััยขับเคล้�อนุท่ำ�สู่ำ�คัญท่ำ�ทำำ�ให้บุคล�กรผ่กพัันุและเข้�ม�ม่สู่�วนุร�วม 

อย��งจัริงจัังเพ้ั�อให้สู่ถ�บันุบรรลุพัันุธกิจัและวิสัู่ยทัำศึน์ุ

• กลุ�มท่ำ�จััดตั�งขึ�นุเพ้ั�อเจัรจั�สิู่ทำธิประโยชน์ุกับสู่ถ�บันุ (เช�นุ สู่ภ�พันัุกง�นุ/สู่ภ�

คณ�จั�รย์/สู่ภ�ล่กจ้ั�ง) ม่อะไรบ้�ง (ถ้�ม่) 

• ข้อกำ�หนุดพิัเศึษด้�นุสุู่ขภ�พัและคว�มปลอดภัยท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุม่อะไรบ้�ง 

(ถ้�ม่)

(4) สินทรัพย์์ (Assets) 

 สู่ถ�บันุม่อ�ค�รสู่ถ�นุท่ำ� อุปกรณ์ เทำคโนุโลย่ และทำรัพัย์สู่ินุทำ�งปัญญ�ท่ำ�สู่ำ�คัญกับ 

ก�รบรรลุวิสัู่ยทัำศึน์ุและพัันุธกิจั อะไรบ้�ง

(5) สภาวิะแวิดล้อมด้านกฎระเบีย์บข้อบังคับ (Regulatory Environment) 

 สู่ถ�บันุดำ�เนิุนุก�รภ�ยใต้กฎระเบ่ยบข้อบังคับท่ำ�สู่ำ�คัญอะไรบ้�งในุด้�นุต�อไปนุ่�  

1) อ�ช่วอนุ�มัยและคว�มปลอดภัย 2) ก�รรับรองม�ตรฐ�นุ/วิทำยฐ�นุะ (accreditation)  

ก�รรับรองคุณสู่มบัติหร้อก�รขึ�นุทำะเบ่ยนุ (certification) 3) ม�ตรฐ�นุก�รศึึกษ� และ 4) กฎระเบ่ยบ 

ข้อบังคับด้�นุสิู่�งแวดล้อม ก�รเงินุ และด้�นุก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ 
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ข. ควิามสัมพันธ์ีระดับองค์กร (Organizational Relationships)

(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 

 โครงสู่ร้�งก�รนุำ�องค์กร (Leadership Structure) และก�รกำ�กับด่แลองค์กร 

(GOVERNANCE Structure) ม่ลักษณะอย��งไร โครงสู่ร้�งและกลไกระบบก�รนุำ�องค์กร 

(LEADERSHIP SYSTEM) ม่อะไรบ้�ง ระบบก�รร�ยง�นุระหว��งคณะกรรมก�รกำ�กับด่แลองค์กร 

ผ้่นุำ�ระดับสู่่ง และองค์กรแม� ม่ลักษณะเช�นุใด (*)

(2) ผู้เรีย์น ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วินได้ส่วินเสีย์ (Students, Other CUSTOMERS 

and STAKEHOLDERS) 

 สู่�วนุตล�ด ผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และกลุ�มผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุ  

ม่อะไรบ้�ง (*) กลุ�มดังกล��วม่คว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังท่ำ�สู่ำ�คัญอะไรต�อก�รจััดก�รศึึกษ� 

วิจััย และบริก�รฯ ก�รบริก�รสู่นัุบสู่นุุนุ และก�รปฏิิบัติก�ร อะไรค้อคว�มแตกต��งในุคว�มต้องก�ร

และคว�มค�ดหวังของแต�ละกลุ�ม 

(3) ผู้ส่งมอบ คู่ควิามรว่ิมมอืท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ (Suppliers, PARTNERS,  

and COLLABORATORS) 

 ผ้่สู่�งมอบ ค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�รท่ำ�สู่ำ�คัญม่ใครบ้�ง แต�ละกลุ�ม

ต��ง ๆ เหล��นุ่�ม่บทำบ�ทำอย��งไรต�อ

• ก�รสู่ร้�งหลักสู่่ตรและก�รดำ�เนิุนุก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ 

• ก�รเสู่ริมสู่ร้�งคว�มสู่�ม�รถในุก�รแข�งขันุของสู่ถ�บันุ 

 กลุ�มต��ง ๆ  เหล��นุ่�ม่สู่�วนุช�วยและร�วมทำำ�ให้เกิดนุวัตกรรมของสู่ถ�บันุอย��งไร สู่ถ�บันุ

ม่ข้อกำ�หนุดท่ำ�สู่ำ�คัญของเคร้อข��ยอุปทำ�นุ (supply-network) อะไรบ้�ง

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ท์ี่ หน้์า 107 - 135

หมาย์เหตุ

หมาย์เหตุ P. 1 ก (1) ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ท่ำ�สู่ำ�คัญ หม�ยถึง กิจักรรมต��ง ๆ   

ท่ำ�สู่ถ�บันุนุำ�ม�สู่่�ตล�ดเพ้ั�อดึงให้ผ้่เร่ยนุเข้�ม�เร่ยนุร้่ และล่กค้�กลุ�มอ้�นุม�ใช้บริก�รหร้อม่สู่�วนุ 

ในุก�รศึึกษ�ค้นุคว้�และพััฒนุ�ศึ�สู่ตร์หร้อองค์คว�มร้่ กระบวนุก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ 

ต�อผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุของสู่ถ�บันุ อ�จัเป็นุก�รจััดให้โดยตรงหร้อโดยผ��นุค่�คว�มร�วมม้อ 

ทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ของสู่ถ�บันุท่ำ�ไม�แสู่วงห�

ผลกำ�ไร (รวมถึงสู่ถ�บันุภ�ครัฐ) อ�จัหม�ยถึงโปรแกรม/แผนุง�นุ โครงก�รหร้อบริก�รต��ง ๆ
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หมาย์เหตุ P. 1 ก (2) ห�กสู่ถ�บันุม่ก�รกำ�หนุดเจัตจัำ�นุงและพัันุธกิจั ควรอธิบ�ยถึง 

สิู่�งเหล��นัุ�นุในุก�รตอบคำ�ถ�ม บ�งสู่ถ�บันุอ�จัระบุพัันุธกิจัและเจัตจัำ�นุง และบ�งสู่ถ�บันุใช้คำ�เหล��นุ่� 

แทำนุกันุ ในุบ�งสู่ถ�บันุ เจัตจัำ�นุงหม�ยถึงเหตุผลพ้ั�นุฐ�นุในุก�รดำ�รงอย่�ของสู่ถ�บันุ สิู่�งเหล��นุ่� 

ม่บทำบ�ทำในุก�รสู่ร้�งแรงบันุด�ลใจัให้สู่ถ�บันุและช่�นุำ�ก�รกำ�หนุดค��นิุยม

หมาย์เหตุ P. 1 ก (2) ค��นิุยมของสู่ถ�บันุเป็นุสู่�วนุหนึุ�งของวัฒนุธรรมองค์กร คุณลักษณะอ้�นุ 

ของวัฒนุธรรมองค์กร อ�จัรวมถึงคว�มเช้�อและบรรทัำดฐ�นุร�วมกันุ (Shared beliefs and norms) 

ซึึ่�งนุำ�ไปสู่่�ลักษณะเฉพั�ะของบรรย�ก�ศึแวดล้อมภ�ยในุสู่ถ�บันุ

หมาย์เหตุ P. 1 ก (3) กลุ�มและประเภทำของบุคล�กรหร้อคณ�จั�รย์/พันัุกง�นุ (รวมถึง

กลุ�มท่ำ�จััดตั�งขึ�นุเพ้ั�อเจัรจั�สิู่ทำธิประโยชน์ุกับสู่ถ�บันุ) อ�จัจััดแบ�งต�มประเภทำของก�รจ้ั�งหร้อ 

สัู่ญญ�จ้ั�ง สู่ถ�นุท่ำ�ปฏิิบัติง�นุ (รวมทัำ�งก�รทำำ�ง�นุผ��นุระบบออนุไลน์ุ) ก�รทำำ�ง�นุนุอกสู่ถ�นุท่ำ�  

สู่ภ�วะแวดล้อมในุก�รทำำ�ง�นุ นุโยบ�ยท่ำ�เอ้�อต�อก�รด่แลครอบครัว หร้อปัจัจััยอ้�นุ ๆ  สู่ำ�หรับสู่ถ�บันุ

ท่ำ�ม่อ�สู่�สู่มัครและพันัุกง�นุฝึักหัดท่ำ�ไม�ได้รับค��จ้ั�งม�ช�วยทำำ�ง�นุให้สู่ถ�บันุ ให้รวมกลุ�มเหล��นุ่� 

เป็นุสู่�วนุหนึุ�งของบุคล�กรของสู่ถ�บันุด้วย

หมาย์เหตุ P. 1 ก (5) ในุเกณฑ์์ EdPEx คำ�ว�� “ม�ตรฐ�นุด้�นุก�รศึึกษ�” อ�จัรวมถึง 

ข้อกำ�หนุดต�มกฎหม�ย หลักปฏิิบัติ (Codes of conduct) และนุโยบ�ย (policy guidance) 

ท่ำ�ใช้ทัำ�วไปในุภ�คสู่�วนุก�รศึึกษ� ทัำ�งนุ่�ขึ�นุกับพ้ั�นุท่ำ�ท่ำ�สู่ถ�บันุดำ�เนิุนุก�รอย่� ซึึ่�งอ�จัม่กฎระเบ่ยบ 

ข้อบังคับด้�นุสู่ภ�พัแวดล้อม ท่ำ�ครอบคลุมถึงก�รปล�อยก๊�ซึ่เร้อนุกระจัก ก�รควบคุมและ 

ก�รแลกเปล่�ยนุค�ร์บอนุเครดิต รวมถึงก�รใช้พัลังง�นุอย��งม่ประสิู่ทำธิภ�พั

หมาย์เหตุ P. 1 ข (1) ในุโครงร��งองค์กร จัะถ�มคำ�ถ�ม “อะไร (What)” สู่ำ�หรับ 

ก�รนุำ�องค์กร (โครงสู่ร้�งและกลไกระบบก�รนุำ�องค์กร) สู่�วนุหมวด 1 และหมวด 5 จัะถ�มว�� 

ระบบถ่กนุำ�ไปใช้ “อย��งไร (How)” 

หมาย์เหตุ P. 1 ข (2) กลุ�มผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ อ�จัจััดกลุ�มต�มคว�มค�ดหวัง 

พัฤติกรรม คว�มนิุยม หร้อคุณลักษณะร�วมกันุ ภ�ยในุแต�ละกลุ�มอ�จัม่ก�รแบ�งย�อยเพิั�มเติมอ่ก

ต�มคว�มแตกต��ง คว�มเหม้อนุ หร้อทัำ�งสู่องอย��ง สู่ำ�หรับสู่�วนุตล�ดอ�จัจัำ�แนุกต�ม

• หลักสู่่ตร วิจััย และบริก�รฯ หร้อร่ปแบบเฉพั�ะ

• วิธ่ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ต��ง ๆ 

• พ้ั�นุท่ำ�ทำ�งภ่มิศึ�สู่ตร์ หร้อ 

• ปัจัจััยอ้�นุ ๆ ท่ำ�ได้ระบุไว้
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หมาย์เหต ุP. 1 ข (2) คว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ผ้่ม่สู่�วนุได้ 

สู่�วนุเสู่่ย และคว�มต้องก�รด้�นุก�รปฏิิบัติก�ร ผลักดันุให้สู่ถ�บันุตระหนัุกถึงคว�มเสู่่�ยงท่ำ�เกิดจั�ก 

ก�รหยุดชะงักของก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ กระบวนุก�รสู่นัุบสู่นุุนุ และเคร้อข��ย

อุปทำ�นุ รวมถึงคว�มเสู่่�ยงท่ำ�เกิดจั�กภัยพิับัติทำ�งธรรมช�ติและภ�วะฉุกเฉินุอ้�นุ

หมาย์เหตุ P. 1 ข (3) ผ้่สู่�งมอบและค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�ร ควรรวมถึงโรงเร่ยนุหลัก

ท่ำ�เตร่ยมคว�มพัร้อมของนัุกเร่ยนุท่ำ�จัะเข้�ม�เร่ยนุต�อในุสู่ถ�บันุ

หมาย์เหตุ P. 1 ข (3) เคร้อข��ยอุปทำ�นุของสู่ถ�บันุ ประกอบด้วย หนุ�วยง�นุ/องค์กรท่ำ�

เก่�ยวข้องกับก�รพััฒนุ�หลักสู่่ตร และบริก�รฯ และก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ให้แก�ผ้่เร่ยนุ 

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ในุบ�งสู่ถ�บันุ หนุ�วยง�นุ/องค์กรเหล��นุ่�จัะอย่�ในุร่ปแบบของห�วงโซึ่� โดยท่ำ� 

หนุ�วยง�นุหนึุ�งทำำ�หนุ้�ท่ำ�เป็นุผ้่สู่�งมอบให้อ่กหนุ�วยง�นุ/องค์กรหนึุ�งโดยตรง อย��งไรก็ต�ม หนุ�วยง�นุ/ 

องค์กรเหล��นุ่�ม่โครงข��ยท่ำ�เช้�อมโยงและพึั�งพั�ซึึ่�งกันุและกันุม�กขึ�นุเร้�อย ๆ ไม�เพ่ัยงแค�เป็นุคว�ม

สัู่มพัันุธ์เชิงเสู้่นุตรง (Linear relationships) เกณฑ์์ใช้คำ�ว�� “เคร้อข��ยอุปทำ�นุ” แทำนุ “ห�วงโซึ่�

อุปทำ�นุ (Supply Chain)” เพ้ั�อช่�ให้เห็นุถึงก�รพึั�งพั�ซึึ่�งกันุและกันุระหว��งสู่ถ�บันุและผ้่สู่�งมอบ

P. 2 สถานการณ์ของสถาบัน (Organizational Situation) : สถานการณ์ 
เชิ้งกลยุ์ทธ์ีของสถาบันคืออะไร

ก. สภาพแวิดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)

(1) ตำาแหน่งในการแข่งขัน (Competitive Position) 

 ให้อธิบ�ยขนุ�ดและก�รเติบโตของสู่ถ�บันุ เม้�อเปร่ยบเท่ำยบกับองค์กรในุธุรกิจัหร้อ

ตล�ดเด่ยวกันุ ค่�แข�งม่จัำ�นุวนุเทำ��ไรและประเภทำอะไรบ้�ง

(2) การเปล่ีย์นแปลงควิามสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 

 ก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�สู่ำ�คัญ (ถ้�ม่) ซึึ่�งม่ผลต�อสู่ถ�นุก�รณ์ก�รแข�งขันุของสู่ถ�บันุ รวมถึง 

ก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�สู่ร้�งโอก�สู่สู่ำ�หรับก�รสู่ร้�งนุวัตกรรมและคว�มร�วมม้อค้ออะไร (*)

(3) แหล่งข้อมูลเชิ้งเปรีย์บเทีย์บ (Comparative Data) 

 ระบุแหล�งท่ำ�ม�ท่ำ�สู่ำ�คัญสู่ำ�หรับข้อม่ลเชิงเปร่ยบเท่ำยบและเชิงแข�งขันุในุธุรกิจัเด่ยวกันุ 

รวมทัำ�งข้อม่ลเชิงเปร่ยบเท่ำยบท่ำ�สู่ำ�คัญจั�กธุรกิจัอ้�นุ สู่ถ�บันุม่ข้อจัำ�กัดอะไรบ้�ง (ถ้�ม่) ในุก�ร 

ได้ม�ซึึ่�งข้อม่ล หร้อข้อจัำ�กัดในุก�รใช้ประโยชน์ุจั�กข้อม่ลเหล��นุ่�
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ข. บริบทเชิ้งกลยุ์ทธ์ี (Strategic Context)

ระบุคว�มท้ำ�ทำ�ยเชิงกลยุทำธ์และคว�มได้เปร่ยบเชิงกลยุทำธ์ท่ำ�สู่ำ�คัญ

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำาเนินการ (PERFORMANCE Improvement System)

ระบุระบบก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนิุนุก�รรวมถึงกระบวนุก�รของสู่ถ�บันุ สู่ำ�หรับก�ร

ประเมินุผลและก�รปรับปรุงโครงก�รและกระบวนุก�รของสู่ถ�บันุท่ำ�สู่ำ�คัญ

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ไดใ้น์อภธิ์าน์ศ้พื่ที่ ์หน้์า 107 - 135

หมาย์เหตุ

หมาย์เหตุ P. 2 (ก) องค์กรไม�แสู่วงห�ผลกำ�ไรต้องแข�งขันุกับองค์กรท่ำ�ไม�แสู่วงห� 

ผลกำ�ไรอ้�นุ และกับหนุ�วยง�นุอ้�นุท่ำ�ให้บริก�รคล้�ยคลึงกันุ เพ้ั�อให้ได้แหล�งทุำนุสู่นัุบสู่นุุนุและ 

อ�สู่�สู่มัคร สู่ม�ชิกภ�พั ก�รเป็นุท่ำ�ร้่จัักในุชุมชนุท่ำ�เหม�ะสู่ม และก�รได้รับคว�มสู่นุใจัจั�กสู้่�อ

หมาย์เหตุ P. 2 (ข) คว�มท้ำ�ทำ�ยและคว�มได้เปร่ยบเชิงกลยุทำธ์ อ�จัเก่�ยวข้องกับ 

ด้�นุก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ด้�นุก�รปฏิิบัติก�ร ด้�นุก�รสู่ร้�งประโยชน์ุให้สัู่งคม  

และด้�นุบุคล�กร คว�มท้ำ�ทำ�ยและคว�มได้เปร่ยบเชิงกลยทุำธ์ อ�จัสัู่มพัันุธ์กับผลิตภัณฑ์์ ก�รเงินุ 

โครงสู่ร้�งและวัฒนุธรรมองค์กร เทำคโนุโลย่อุบัติใหม� (Emerging technology) ก�รบ่รณ�ก�ร

ด้�นุดิจิัทัำล (Digital integration) คว�มปลอดภัยของข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึ ช้�อเสู่่ยงของสู่ถ�บันุ 

เช�นุ คว�มสู่ำ�เร็จัของผ้่เร่ยนุ อัตร�ก�รสู่ร้�งนุวัตกรรม ทำำ�เลท่ำ�ตั�งและก�รเข้�ถึงบริก�รได้โดยสู่ะดวก 

และคว�มสู่�ม�รถในุก�รสู่รรห�และรักษ�บุคล�กร

หมาย์เหตุ P. 2 (ค) ระบบก�รให้คะแนุนุของเกณฑ์์ EdPEx (หนุ้� 77 - 87) พิัจั�รณ�ก�ร

ปรับปรุงผลก�รดำ�เนิุนุก�ร ผ��นุก�รเร่ยนุร้่และก�รบ่รณ�ก�ร ซึึ่�งเป็นุมิติหนึุ�งในุก�รตรวจัประเมินุ

ระดับพััฒนุ�ก�รของแนุวทำ�งและก�รถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติของสู่ถ�บันุ คำ�ถ�มนุ่�ช�วยกำ�หนุด

บริบทำโดยรวมของแนุวทำ�งทำ่�ใช้ในุก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บนัุ แนุวทำ�งทำ่�สู่ถ�บนัุใช้ 

ควรสัู่มพัันุธ์กับคว�มจัำ�เป็นุท่ำ�ต้องทำำ�/ม่ ของสู่ถ�บันุ ทัำ�งนุ่�อ�จัรวมถึง PDSA ก�รประเมินุตนุเอง 

เพ้ั�อขอก�รรับรอง ก�รใช้ระบบ UK Professional Standards Framework (UKPSF)  

เพ้ั�อพััฒนุ�ก�รสู่อนุ ก�รประเมนิุระดบัคณะ สู่ถ�บนัุ จั�กองค์กรภ�ยนุอก เช�นุ World Federation 

for Medical Education (WFME, ASEAN University Network Quality Assurance (AUNQA), 

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation Board 

for Engineering and Technology (ABET) รวมถึงเคร้�องม้อพััฒนุ�คุณภ�พัองค์กรอ้�นุ เช�นุ  

ก�รใช้ระบบ Lean Enterprise, Six Sigma, Story Board หร้อเคร้�องม้อปรับปรุงอ้�นุ ๆ
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1. การนำาองค์กร (Leadership) (120 คะแนน)
ในุหมวิดการนำาองค์กร เกณฑ์์ถ�มว��ก�รปฏิิบัติตนุของผ้่นุำ�ระดับสู่่ง ช่�นุำ� และทำำ�ใหสู้่ถ�บันุ

ม่คว�มยั�งย้นุอย��งไร นุอกจั�กนุ่� เกณฑ์์ยังถ�มถึงระบบก�รกำ�กับด่แลองค์กร (GOVERNANCE 

system) รวมทัำ�งวิธ่ก�รทำ่�สู่ถ�บันุใช้เพ้ั�อบรรลุผลคว�มรับผิดชอบด้�นุกฎหม�ยและจัริยธรรม  

และวิธ่ก�รท่ำ�สู่ถ�บันุใช้เพ้ั�อตอบแทำนุสัู่งคม

1.1 การนำาองค์กรโดย์ผู้นำาระดับสูง (Senior Leadership) : ผู้นำาระดับสูง 
นำาองค์กรอย่์างไร (70 คะแนน)

ก. วิิสัย์ทัศน์และค่านิย์ม (VISION and VALUES)

(1) กำาหนดวิิสัย์ทัศน์และค่านิย์ม (VISION and VALUES) 

 ผู้นำาระดับสูง (SENIOR LEADERS) ดำาเนินการอย่์างไรในการกำาหนดวิิสัย์ทัศน์ 

และค่านิย์ม 

 ผ้่นุำ�ระดับสู่่งดำ�เนิุนุก�รอย��งไรในุก�รถ��ยทำอดวิสัู่ยทัำศึน์ุและค��นิุยมสู่่�ก�รปฏิิบัติ 

โดยผ��นุระบบก�รนุำ�องค์กร (LEADERSHIP SYSTEM) ไปยงับุคล�กร ผ้่สู่�งมอบ และค่�คว�มร�วมม้อ 

ท่ำ�เป็นุทำ�งก�รท่ำ�สู่ำ�คัญ ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ รวมทัำ�งผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยอ้�นุ ๆ  (*) ก�รปฏิิบัติตนุ

ของผ้่นุำ�ระดับสู่่งแสู่ดงให้เห็นุถึงคว�มมุ�งมั�นุต�อค��นิุยมของสู่ถ�บันุอย��งไร

(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิิบัติตามกฎหมาย์และอย่์างมีจริย์ธีรรม (Promoting 

Legal and ETHICAL BEHAVIOR) 

 การปฏิิบัติตนของผู้นำาระดับสูงแสดงให้เห็นถึงควิามมุ่งม่ันต่อการประพฤติปฏิิบัติ

ตามกฎหมาย์และอย่์างมีจริย์ธีรรมอย่์างไร 

 ผ้่นุำ�ระดับสู่่งสู่ร้�งสู่ภ�วะแวดล้อมในุสู่ถ�บันุเพ้ั�อสิู่�งเหล��นุ่�อย��งไร

ข. การส่ือสาร (Communication)

 ผู้นำาระดับสูงดำาเนินการอย่์างไรในการส่ือสารและสร้างควิามผูกพันกับบุคลากร 

(WORKFORCE) ท่ัวิทั�งสถาบัน คู่ควิามร่วิมมือสำาคัญท่ีเป็นทางการ ผู้เรีย์น และลูกค้า 

กลุ่มอ่ืนท่ีสำาคัญ 

 ผ้่นุำ�ระดับสู่่งดำ�เนิุนุก�รในุเร้�องต�อไปนุ่�อย��งไร

• กระตุ้นุให้เกิดก�รสู้่�อสู่�รสู่องทำ�งท่ำ�ตรงไปตรงม� 

• สู้่�อสู่�รให้ทำร�บถึงก�รตัดสิู่นุใจัท่ำ�สู่ำ�คัญและคว�มจัำ�เป็นุต�อก�รเปล่�ยนุแปลงของ

สู่ถ�บันุ
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• แสู่ดงบทำบ�ทำโดยตรงในุก�รจ่ังใจับุคล�กรเพ้ั�อให้ม่ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ ให้คว�มสู่ำ�คัญ 

กับผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และมุ�งเนุ้นุก�รเร่ยนุร้่ของผ้่เร่ยนุ

ค. พันธีกิจและผลการดำาเนินการของสถาบัน (MISSION and Organizational PERFORMANCE)

(1) การสร้างสภาวิะแวิดล้อมเพ่ือควิามสำาเร็จ (Creating an Environment for 

Success) 

 ผู้นำาระดับสูงดำาเนินการอย่์างไรในการสร้างสภาวิะแวิดล้อมเพ่ือทำาให้สถาบัน

ประสบควิามสำาเร็จทั�งในปัจจุบันและในอนาคต 

 ผ้่นุำ�ระดับสู่่งดำ�เนิุนุก�รในุเร้�องต�อไปนุ่�อย��งไร

• สู่ร้�งสู่ภ�วะแวดล้อมเพ้ั�อให้เกิดก�รบรรลุพัันุธกิจั 

• สู่ร้�งและเสู่ริมสู่ร้�งให้เกิดวัฒนุธรรมองค์กร และวัฒนุธรรมท่ำ�สู่�งเสู่ริมคว�มผ่กพัันุ

ของผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และบุคล�กร

• พััฒนุ�ให้เกิดคว�มคล�องตัวของสู่ถ�บันุ คว�มรับผิดชอบ ก�รเร่ยนุร้่ระดับองค์กร

และระดับบุคคล นุวัตกรรม และคว�มกล้�ท่ำ�จัะเสู่่�ยงโดยประเมินุผลได้ผลเสู่่ย 

อย��งรอบด้�นุ (INTELLIGENT RISK taking)

• ม่สู่�วนุร�วมในุก�รว�งแผนุสู้่บทำอดตำ�แหนุ�ง และก�รพััฒนุ�ผ้่นุำ�ในุอนุ�คตของ

สู่ถ�บันุ

(2) การทำาให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิิบัติอย่์างจริงจัง (Creating a Focus on Action) 

 ผู้นำาระดับสูงดำาเนินการอย่์างไรในการทำาให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิิบัติอย่์างจริงจัง

เพ่ือให้บรรลุพันธีกิจของสถาบัน 

ผ้่นุำ�ระดับสู่่งดำ�เนิุนุก�รอย��งไรในุเร้�องต�อไปนุ่�

• ทำำ�ให้เกิดก�รมุ�งเนุ้นุก�รปฏิิบัติอย��งจัริงจัังท่ำ�ทำำ�ให้เกิดก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนิุนุก�ร 

ของสู่ถ�บันุ

• กำ�หนุดเร้�องท่ำ�จัำ�เป็นุต้องทำำ�

• ในุก�รตั�งคว�มค�ดหวังต�อผลก�รดำ�เนิุนุก�ร ได้พิัจั�รณ�ถึงก�รสู่ร้�งคุณค�� 

และทำำ�ให้เกิดคว�มสู่มดุลของคุณค�� ระหว��งผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และผ้่ม่สู่�วนุได้ 

สู่�วนุเสู่่ยอ้�นุ ๆ

• แสู่ดงให้เห็นุถึงคว�มรับผิดชอบสู่�วนุตนุต�อก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ท์ี่ หน้์า 107 - 135
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หมาย์เหตุ

หมาย์เหตุ 1.1 ผลลัพัธ์ก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุควรร�ยง�นุในุหัวข้อ 7.1 - 7.5 ผลลัพัธ์

ด้�นุประสิู่ทำธิผลของก�รนุำ�องค์กรและระบบก�รนุำ�องค์กรควรร�ยง�นุในุหัวข้อ 7.4

หมาย์เหตุ 1.1 ก (1) วิสัู่ยทัำศึน์ุของสู่ถ�บันุควรเป็นุตัวกำ�หนุดบริบทำสู่ำ�หรับวัตถุประสู่งค์

เชิงกลยุทำธ์และแผนุปฏิิบัติก�รท่ำ�ได้อธิบ�ยไว้ในุหัวข้อ 2.1 และ 2.2

หมาย์เหตุ 1.1 ข ก�รสู้่�อสู่�รในุลักษณะสู่องทำ�ง อ�จัรวมถึงก�รใช้สู้่�อสัู่งคมออนุไลน์ุ เช�นุ 

ก�รสู่�งข��วสู่�รเป็นุระยะ ๆ  ผ��นุเว็บไซึ่ต์ทัำ�งภ�ยในุและภ�ยนุอก ทำว่ต (Tweet) บล็อก (Blogging) 

และวงสู่นุทำนุ�อิเล็กทำรอนิุกส์ู่ (Electronic forums) ของผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และบุคล�กร  

รวมทัำ�งก�รติดต�มและก�รตอบกลับ (*) ช�องทำ�งสู้่�อสัู่งคมออนุไลน์ุจั�กภ�ยนุอก

หมาย์เหตุ 1.1 ข บทำบ�ทำโดยตรงของผ้่นุำ�ระดับสู่่งในุก�รสู่ร้�งแรงจ่ังใจัแก�บุคล�กร  

อ�จัรวมถึงก�รม่สู่�วนุร�วมในุก�รให้ร�งวัลและยกย�องชมเชย

หมาย์เหตุ 1.1 ข สู่ำ�หรับสู่ถ�บันุท่ำ�ต้องพึั�งพั�อ�สู่�สู่มัครอย��งม�กในุก�รทำำ�ง�นุ ควรกล��ว

ถึงวิธ่ก�รท่ำ�สู่ถ�บันุใช้ในุก�รสู้่�อสู่�รและสู่ร้�งคว�มผ่กพัันุกับบุคล�กรท่ำ�เป็นุอ�สู่�สู่มัครเหล��นัุ�นุด้วย

หมาย์เหตุ 1.1 ค (1) องค์กรท่ำ�ประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัต้องสู่�ม�รถตอบสู่นุองต�อคว�มจัำ�เป็นุ

ของสู่ถ�บันุในุปัจัจุับันุ ให้คว�มสู่ำ�คัญกับคว�มเสู่่�ยง คว�มคล�องตัว และก�รบริห�รจััดก�ร 

เชิงกลยุทำธ์ ต้องพัร้อมรับต�อสู่ภ�วะแวดล้อมในุอนุ�คตของสู่ถ�บันุ ตล�ด และก�รปฏิิบัติก�ร 

ในุก�รสู่ร�้งสู่ภ�วะแวดลอ้มเพ้ั�อคว�มสู่ำ�เร็จั  ผ้่นุำ�ควรคำ�นึุงถึงทัำ�งปัจัจััยภ�ยในุและภ�ยนุอก 

ปัจัจััยเหล��นุ่�อ�จัรวมถึง

• ระดับคว�มเสู่่�ยงและคว�มสู่�ม�รถในุก�รยอมรับคว�มเสู่่�ยงนัุ�นุ 

• วัฒนุธรรมองค์กร 

• ระบบง�นุ 

• คว�มจัำ�เป็นุในุก�รเปล่�ยนุแปลงแบบพัลิกโฉม (Transformational changes)  

ในุด้�นุโครงสู่ร้�งและวัฒนุธรรมของสู่ถ�บันุท่ำ�อ�จัเกิดขึ�นุ 

• ข่ดคว�มสู่�ม�รถและอัตร�กำ�ลังของบุคล�กร 

• ก�รม่ทำรัพัย�กรพัร้อมใช้ง�นุ 

• สู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุ 

• คว�มจัำ�เป็นุในุก�รสู่ร้�งนุวัตกรรมด้�นุเทำคโนุโลยแ่ละนุวัตกรรมระดับสู่ถ�บันุ 

ปัจัจััยอ้�นุ ๆ รวมถึงคว�มเสู่่�ยงและโอก�สู่ต��ง ๆ ท่ำ�เกิดขึ�นุจั�กเทำคโนุโลย่อุบัติใหม�  

ก�รบ่รณ�ก�รข้อม่ล คว�มปลอดภัยด้�นุข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึ รวมทัำ�งก�รพิัจั�รณ�ปัจัจััย 

สิู่�งแวดล้อม
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หมาย์เหตุ 1.1 ค (2) ก�รมุ�งเนุ้นุก�รปฏิิบัติก�รอย��งจัริงจัังของผ้่นุำ�ระดับสู่่งต้องคำ�นึุงถึง 

กลยุทำธ์ บุคล�กร ระบบง�นุ และสิู่นุทำรัพัย์ของสู่ถ�บันุ ทัำ�งนุ่� รวมถึงคว�มกล้�เสู่่�ยงทำ่�ผ��นุ 

ก�รประเมินุผลได้ผลเสู่่ยอย��งรอบด้�นุ ก�รนุำ�นุวัตกรรมไปใช้ และก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนิุนุง�นุ 

และผลิตภ�พัอย��งต�อเนุ้�อง ผ้่นุำ�ระดบัสู่่งต้องคำ�นึุงถึงสิู่�งท่ำ�ต้องก�รปฏิิบัติอย��งจัรงิจัังเพ้ั�อให้บรรลุ

วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ของสู่ถ�บันุ (Strategic objectives) (ด่ 2.2. ก (1)) และอ�จัเก่�ยวข้องกับ 

ก�รว�งแผนุบริห�รเพ้ั�อจััดก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�สู่ำ�คัญ หร้อก�รตอบสู่นุองอย��งรวดเร็วต�อสู่�รสู่นุเทำศึใหม� 

ท่ำ�สู่ำ�คัญ

1.2 การกำากับดูแลองค์กรและการสร้างประโย์ช้น์ให้สังคม (Governance and 
Societal Contributions) : สถาบนัดำาเนนิการอย์า่งไรในการกำากับดูแลองคก์ร
และสร้างประโย์ช้น์ให้สังคม (50 คะแนน) 

ก. การกำากับดูแลองค์กร (Organizational GOVERNANCE)

(1) ระบบการกำากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE System) 

 สถาบันทำาให้ม่ันใจได้อย่์างไรว่ิามีการกำากับดูแลองค์กรด้วิย์ควิามรับผิดช้อบ 

อย่์างครอบคลุมและรอบด้าน 

 สู่ถ�บันุดำ�เนุินุก�รอย��งไรในุก�รทำบทำวนุและทำำ�ให้ประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัในุระบบ 

ก�รกำ�กับด่แลองค์กรดังต�อไปนุ่�

• คว�มรับผิดชอบในุก�รกระทำำ�ของผ้่นุำ�ระดับสู่่ง

• คว�มรับผิดชอบต�อกลยุทำธ์

• คว�มรับผิดชอบด้�นุก�รเงินุ

• คว�มโปร�งใสู่ในุก�รดำ�เนิุนุก�ร

• ก�รคัดเล้อกคณะกรรมก�รกำ�กับด่แลองค์กร และนุโยบ�ยในุเร้�องก�รเปิดเผย

ข้อม่ลข��วสู่�รของคณะกรรมก�รกำ�กับด่แลองค์กร (*)

• คว�มเป็นุอิสู่ระและม่ประสิู่ทำธิผลของก�รตรวจัสู่อบภ�ยในุและภ�ยนุอก

• ก�รปกป้องผลประโยชน์ุของผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยและผ้่ถ้อหุ้นุ (*)

• ก�รว�งแผนุสู้่บทำอดตำ�แหนุ�งสู่ำ�หรับผ้่นุำ�ระดับสู่่ง
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(2) การประเมินผลการดำาเนินการ (PERFORMANCE Evaluation) 

 สถาบันประเมินผลการดำาเนินการของผู้นำาระดับสูงและคณะกรรมการกำากับดูแล

องค์กรอย่์างไร 

 สู่ถ�บันุใช้ก�รประเมนิุผลก�รดำ�เนุนิุก�รเหล��นุ่�เพ้ั�อกำ�หนุดค��ตอบแทำนุของผ้่บริห�ร

อย��งไร ผ้่นุำ�ระดับสู่่งและคณะกรรมก�รกำ�กับด่แลองค์กรใช้ผลก�รประเมินุผลก�รดำ�เนิุนุก�ร 

ดังกล��วเพ้ั�อก�รพััฒนุ�ตนุเองและปรับปรุงประสิู่ทำธิผล ทัำ�งก�รนุำ�องค์กรของผ้่นุำ�แต�ละคนุ และ

ของคณะกรรมก�ร และระบบก�รนุำ�องค์กรต�อไปอย��งไร (*)

ข. การประพฤติปฏิิบัติตามกฎหมาย์และอย่์างมีจริย์ธีรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR)

(1) การปฏิิบัติตามกฎหมาย์ กฎระเบยี์บ และการรบัรองคุณภาพ (Legal, Regulatory, 

and Accreditation Compliance) 

 สถาบันดำาเนินการด้านกฎหมาย์ กฎระเบีย์บข้อบังคับในปัจจุบัน และในอนาคต 

รวิมถึงควิามกังวิลของชุ้มช้นท่ีมีต่อหลักสูตรการศึกษา วิิจัย์ และบริการฯ และการปฏิิบัติการ

อย่์างไร 

 สู่ถ�บันุดำ�เนิุนุก�รในุเร้�องต�อไปนุ่�อย��งไร

• ดำ�เนิุนุก�รในุกรณ่ท่ำ�หลักสู่่ตรก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ และก�รปฏิิบัติก�ร 

ม่ผลกระทำบในุเชิงลบต�อสัู่งคม

• ค�ดก�รณ์ล�วงหนุ้�ถึงคว�มกังวลของสู่�ธ�รณะ (Public concerns) ท่ำ�ม่ต�อ

หลักสู่่ตร วิจััย และบริก�รฯ และก�รปฏิิบัติก�รในุอนุ�คตฯ

• เตร่ยมก�รเชิงรุกต�อคว�มกังวลและผลกระทำบเหล��นุ่�อย��งไร

 สู่ถ�บันุม่กระบวนุก�ร ตัววัด และเป�้ประสู่งคท่์ำ�สู่ำ�คัญอะไรเพ้ั�อให้ก�รดำ�เนุนิุก�รเปน็ุไป 

ต�มกฎหม�ย ระเบ่ยบข้อบังคับ และก�รรับรองคุณภ�พัท่ำ�กำ�หนุดหร้อด่กว��ท่ำ�กำ�หนุด (*) สู่ถ�บันุ

ม่กระบวนุก�ร ตัววัด และเป้�ประสู่งค์ท่ำ�สู่ำ�คัญอะไรในุก�รดำ�เนิุนุก�รเร้�องคว�มเสู่่�ยงท่ำ�เก่�ยวข้อง

กับก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ และก�รปฏิิบัติก�รของสู่ถ�บันุ

(2) การประพฤติปฏิิบัติอย่์างมีจริย์ธีรรม (ETHICAL BEHAVIOR) 

 สถาบันดำาเนินการอย่์างไรในการส่งเสริมและสร้างควิามม่ันใจว่ิาปฏิิสัมพันธ์ี 

ทุกด้านของสถาบันเป็นไปอย่์างมีจริย์ธีรรม 

 สู่ถ�บันุม่กระบวนุก�รและตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญอะไรในุก�รสู่�งเสู่ริมและทำำ�ให้มั�นุใจั

ว��ม่ก�รประพัฤติปฏิิบัติอย��งม่จัริยธรรมทัำ�วทัำ�งสู่ถ�บันุ ภ�ยใต้โครงสู่ร้�งระบบก�รกำ�กับด่แลองค์กร  

รวมทัำ�งในุก�รปฏิิสัู่มพัันุธ์กับบุคล�กร ผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�ร  
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ผ้่สู่�งมอบ และผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยอ้�นุ ๆ สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รติดต�มและดำ�เนิุนุก�ร 

ในุกรณ่ท่ำ�ม่ก�รกระทำำ�ท่ำ�ขัดต�อก�รประพัฤติปฏิิบัติอย��งม่จัริยธรรม

ค. การสร้างประโย์ช้น์ให้สังคม (Societal Contributions)

(1) ควิามผาสุกของสังคม (Societal Well-being) 

 สถาบันคำานึงถึงควิามผาสุกและผลประโย์ช้น์ของสังคมเป็นส่วินหน่ึงในกลยุ์ทธ์ี 

และการปฏิิบัติการประจำาวัินอย่์างไร 

 สู่ถ�บันุม่สู่�วนุร�วมอย��งไรในุก�รสู่ร้�งคว�มสู่มบ่รณ์แก�ระบบสิู่�งแวดล้อม สัู่งคม  

และเศึรษฐกิจั

(2) การสนับสนุนชุ้มช้น (Community Support) 

 สถาบันดำาเนินการอย่์างไรในการสนับสนุนและสร้างควิามเข้มแข็งให้แก่ชุ้มช้น 

ท่ีสำาคัญ (KEY communities) ของสถาบัน 

 ชุมชนุท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุม่อะไรบ้�ง สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รในุก�รกำ�หนุดชุมชนุดังกล��ว

อย��งไร รวมทัำ�งวิธ่ก�รกำ�หนุดเร้�องท่ำ�สู่ถ�บันุจัะเข้�ไปม่สู่�วนุร�วม ผ้่นุำ�ระดับสู่่งและบุคล�กรร�วมม้อกันุ 

พััฒนุ�ชุมชนุดังกล��วอย��งไร 

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ไดใ้น์อภธิ์าน์ศ้พื่ที่ ์หน้์า 107 - 135

หมาย์เหตุ

หมาย์เหต ุ1.2 ควรนุำ�เร้�องก�รสู่ร�้งประโยชนุใ์ห้สัู่งคมในุประเดน็ุท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญอย��งยิ�ง 

ต�อคว�มสู่ำ�เร็จัด้�นุก�รตล�ดของสู่ถ�บันุไปใช้ประกอบก�รจััดทำำ�กลยุทำธ์ (หัวข้อ 2.1) และ 

ในุก�รมุ�งเนุ้นุก�รปฏิิบัติก�ร (หมวด 6) ด้วย ควรร�ยง�นุผลลัพัธ์สู่ำ�คัญด้�นุสัู่งคมในุหัวข้อผลลัพัธ์ 

ด้�นุก�รนุำ�องค์กรและก�รกำ�กับด่แลองค์กร (หัวข้อ 7.4)

หมาย์เหตุ 1.2 หัวข้อนุ่�ไม�ครอบคลุมเร้�องสุู่ขภ�พัและคว�มปลอดภัยของบุคล�กร  

ควรอธิบ�ยเร้�องดังกล��วในุหัวข้อ 5.1 และหัวข้อ 6.2 ต�มลำ�ดับ 

หมาย์เหต ุ1.2 ก (1) ห�กคณะกรรมก�รกำ�กับด่แลองค์กรม่ก�รทำบทำวนุผลก�รดำ�เนิุนุก�ร

และคว�มก้�วหนุ้�ของสู่ถ�บันุ ให้ร�ยง�นุในุ 4.1 (ข) (*)

หมาย์เหตุ 1.2 ก (1) คว�มโปร�งใสู่ในุก�รดำ�เนิุนุก�รของระบบก�รกำ�กับด่แลองค์กร ควร

ครอบคลุมเร้�องก�รควบคุมภ�ยในุของกระบวนุก�รกำ�กับด่แลองค์กร สู่ำ�หรับสู่ถ�บันุก�รศึึกษ�บ�งแห�ง  

องค์กรแม� หร้อคณะกรรมก�รทำ่�ปรึกษ�ภ�ยนุอกอ�จัทำำ�หนุ้�ท่ำ�ของคณะกรรมก�รกำ�กับด่แล
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องค์กรทัำ�งหมดหร้อบ�งสู่�วนุ สู่ถ�บันุก�รศึึกษ�บ�งแห�งท่ำ�ทำำ�หนุ้�ท่ำ�ด่แลรักษ�เงินุกองทุำนุของ

สู่�ธ�รณะต้องเนุ้นุคว�มสู่ำ�คัญในุเร้�องก�รด่แลรักษ�เงินุกองทุำนุสู่�ธ�รณะ และคว�มโปร�งใสู่ในุก�ร 

ดำ�เนิุนุง�นุด้วย

หมาย์เหตุ 1.2 ก (2) ก�รประเมินุผลก�รดำ�เนิุนุก�รของผ้่นุำ�อ�จัใช้ข้อม่ลท่ำ�ได้จั�ก 

ก�รประเมินุโดยผ้่ร�วมง�นุ ก�รทำบทำวนุผลก�รดำ�เนิุนุก�รของผ้่บริห�รอย��งเป็นุทำ�งก�ร  

ก�รประเมินุจั�กคณะกรรมก�รท่ำ�ปรึกษ�ภ�ยนุอก รวมทัำ�งข้อม่ลป้อนุกลับทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�ร 

หร้อไม�เป็นุทำ�งก�ร และผลสู่ำ�รวจัท่ำ�ได้จั�กบุคล�กรและผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยอ้�นุ ๆ 

หมาย์เหตุ 1.2 ข (1) ก�รเตร่ยมก�รเชิงรุกต�อผลกระทำบเชิงลบและคว�มกังวลของ

สัู่งคม อ�จัรวมถึงก�รอนุุรักษ์ทำรัพัย�กรธรรมช�ติและกระบวนุก�รจััดก�รเคร้อข��ยอุปทำ�นุท่ำ�ม่

ประสิู่ทำธิผล (*)

หมาย์เหต ุ1.2 ข (2) ตัววัดหร้อตัวช่�วัดของก�รประพัฤติปฏิิบัติอย��งม่จัริยธรรม อ�จัรวมถึง 

เหตุก�รณ์ก�รละเมิดจัริยธรรมหร้อก�รฝ่ั�ฝืันุกฎเกณฑ์์และก�รตอบสู่นุองต�อเหตุก�รณ์นัุ�นุ ๆ 

ผลสู่ำ�รวจัคว�มคิดเห็นุของบุคล�กรต�อจัริยธรรมของสู่ถ�บันุ ก�รติดต�อผ��นุโทำรศึัพัท์ำสู่�ยด�วนุ

จัริยธรรม ก�รทำดสู่อบอย��งตรงไปตรงม� (The integrity of testing) ก�รเข้�ถึงทำรัพัย�กรอย��ง

เทำ��เท่ำยม และก�รดำ�เนิุนุก�รของคณะกรรมก�รจัริยธรรมในุคนุและสัู่ตว์ทำดลอง (Institutional 

Review Boards : IRB) ในุก�รทำำ�วิจััย ตัววัดหร้อตัวช่�วัดของก�รประพัฤติปฏิิบัติอย��งม่จัริยธรรม 

อ�จัรวมถึงหลักฐ�นุท่ำ�แสู่ดงให้เห็นุว��สู่ถ�บันุม่นุโยบ�ย ก�รฝึักอบรมบุคล�กร และระบบก�รติดต�ม

เฝ้ั�ระวังในุเร้�องผลประโยชน์ุทัำบซ้ึ่อนุ ก�รป้องกันุและก�รใช้ข้อม่ลท่ำ�ม่คว�มอ�อนุไหว สู่�รสู่นุเทำศึ 

และองค์คว�มร้่ท่ำ�เกิดจั�กก�รสัู่งเคร�ะห์และห�คว�มสัู่มพัันุธ์ของข้อม่ลเหล��นุ่� ตลอดจันุ 

ก�รใช้เงินุกองทุำนุอย��งเหม�ะสู่ม (อ��นุเพิั�มเติมท่ำ�อภิธ�นุศัึพัท์ำ ETHICAL BEHAVIOR : ก�รประพัฤติ

ปฏิิบัติอย��งม่จัริยธรรม หนุ้� 115)

หมาย์เหตุ 1.2 ค (1) ควรร�ยง�นุคว�มผ�สุู่กและผลประโยชน์ุของสัู่งคมท่ำ�นุอกเหนุ้อจั�ก 

ก�รปฏิิบัติต�มกฎหม�ยท่ำ�อธิบ�ยในุ 1.2 ข (1) ซึึ่�งอ�จัรวมถึงก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุหร้อ 

คว�มร�วมม้อกับหนุ�วยง�นุอ้�นุในุก�รปรับปรุงสิู่�งแวดล้อม สู่ร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับชุมชนุในุง�นุ

บริก�ร ก�รศึึกษ� รวมทัำ�งปรับปรุงวิธ่ปฏิิบัติขององค์กร/สู่ม�คมวิช�ช่พัต��ง ๆ

หมาย์เหตุ 1.2 ค (2) ก�รม่สู่�วนุสู่นุับสู่นุุนุชุมชนุทำ่�สู่ำ�คัญอ�จัรวมถึงเร้�องท่ำ�ใช้ประโยชนุ์ 

จั�กสู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุ



38

2. กลยุ์ทธ์ี (Strategy) (85 คะแนน) 
ในุหมวิดกลย์ุทธ์ี ถ�มว��สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รจััดทำำ�วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ 

และแผนุปฏิิบัติก�ร วิธ่ก�รในุก�รนุำ�แผนุไปปฏิิบัติ ก�รปรับเปล่�ยนุแผนุเม้�อสู่ถ�นุก�รณเ์ปล่�ยนุไป  

ตลอดจันุวิธ่ก�รวัดผลคว�มก้�วหนุ้�

2.1 การจัดทำากลยุ์ทธ์ี (Strategy Development) : สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไร
ในการจัดทำากลยุ์ทธ์ี (45 คะแนน) 

ก. กระบวินการจัดทำากลยุ์ทธ์ี (Strategy Development PROCESS)

(1) กระบวินการวิางแผนกลยุ์ทธ์ี (Strategic Planning PROCESS)

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รว�งแผนุกลยุทำธ์ ขั�นุตอนุท่ำ�สู่ำ�คัญของกระบวนุก�ร

ว�งแผนุกลยุทำธ์ม่อะไรบ้�ง ผ้่เก่�ยวข้องท่ำ�สู่ำ�คัญม่ใครบ้�ง กรอบเวล�ของก�รว�งแผนุระยะสัู่�นุ 

และระยะย�วค้ออะไร และสู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รทำำ�ให้กระบวนุก�รว�งแผนุกลยุทำธ์ม่

คว�มสู่อดคล้องกับกรอบเวล�ดังกล��ว กระบวนุก�รว�งแผนุกลยทุำธ์ได้คำ�นึุงถึงคว�มจัำ�เป็นุท่ำ�อ�จั

เกิดขึ�นุของสู่ถ�บันุในุเร้�องต�อไปนุ่�อย��งไร 

• ก�รเปล่�ยนุแปลงแบบพัลิกโฉม 

• ก�รจััดลำ�ดับคว�มสู่ำ�คัญของเร้�องท่ำ�ริเริ�มขึ�นุเพ้ั�อให้เกิดก�รเปล่�ยนุแปลง 

• คว�มคล�องตัวของสู่ถ�บันุ

(2) นวัิตกรรม (INNOVATION)

 กระบวินการจัดทำากลยุ์ทธ์ีของสถาบันกระตุ้นและทำาให้เกิดนวัิตกรรมได้อย่์างไร 

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รกำ�หนุดโอก�สู่เชิงกลยุทำธ์ และม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�ร 

ตัดสิู่นุใจัว��จัะเล้อกโอก�สู่เชิงกลยุทำธ์เร้�องใดเป็นุคว�มเสู่่�ยงท่ำ�ผ��นุก�รประเมินุผลได้ผลเสู่่ย 

อย��งรอบด้�นุ (INTELLIGENT RISKS) โอก�สู่เชิงกลยุทำธ์ท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุม่อะไรบ้�ง

(3) การวิิเคราะห์และกำาหนดกลยุ์ทธ์ี (Strategy Considerations)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการรวิบรวิมและวิิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ีย์วิข้อง รวิมทั�ง

พัฒนาสารสนเทศเพ่ือใช้้ในกระบวินการวิางแผนกลยุ์ทธ์ี 

 ในุก�รรวบรวมและวเิคร�ะห์ข้อม่ลดังกล��ว สู่ถ�บนัุคำ�นึุงถึงองค์ประกอบทำ่�สู่ำ�คัญของ

คว�มเสู่่�ยงต�อไปนุ่�อย��งไร 

• คว�มท้ำ�ทำ�ยเชิงกลยุทำธ์และคว�มได้เปร่ยบเชิงกลยุทำธ์ของสู่ถ�บันุ

• ก�รเปล่�ยนุแปลงทำ่�อ�จัเกิดขึ�นุจั�กกฎระเบ่ยบ ข้อบังคับ และสู่ภ�วะแวดล้อม

ภ�ยนุอก
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• จุัดบอดท่ำ�อ�จัเกิดขึ�นุในุกระบวนุก�รและสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�ใช้ในุก�รว�งแผนุกลยุทำธ์

• คว�มสู่�ม�รถของสู่ถ�บันุในุก�รนุำ�แผนุกลยุทำธ์ไปปฏิิบัติ

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก (WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการตัดสินใจว่ิากระบวินการสำาคัญใดจะดำาเนินการ 

โดย์บุคลากรของสถาบันและกระบวินการใดจะดำาเนินการจากภาย์นอกโดย์ผู้ส่งมอบ  

คู่ควิามร่วิมมือท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 ก�รตัดสิู่นุใจัเหล��นุ่�ได้คำ�นึุงถึงวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ สู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุ 

และสู่มรรถนุะหลกัของผ้่สู่�งมอบ ค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�รอย��งไร สู่ถ�บนัุ

ม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รกำ�หนุดสู่มรรถนุะหลักและระบบง�นุในุอนุ�คตท่ำ�จัำ�เป็นุสู่ำ�หรับสู่ถ�บันุ 

(ด่คำ�อธิบ�ยเร้�องระบบง�นุและสู่มรรถนุะหลักท่ำ�หม�ยเหตุ 2.1 ก (4) และอภิธ�นุศึัพัท์ำ CORE 

COMPETENCIES : สู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุหนุ้� 111 และ WORK SYSTEMS : ระบบง�นุ  

หนุ้� 133)

ข. วัิตถุประสงค์เชิ้งกลยุ์ทธ์ี (STRATEGIC OBJECTIVES)

(1) วัิตถุประสงค์เชิ้งกลยุ์ทธ์ีท่ีสำาคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES)

 วัิตถุประสงค์เชิ้งกลยุ์ทธ์ีท่ีสำาคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง 

 ให้ระบุต�ร�งเวล�ทำ่�จัะบรรลุวัตถุประสู่งค์เหล��นัุ�นุ เป้�ประสู่งค์ท่ำ�สู่ำ�คัญท่ำ�สุู่ดของ

วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์เหล��นัุ�นุม่อะไรบ้�ง สู่ถ�บันุได้ว�งแผนุก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�สู่ำ�คัญอะไรบ้�ง 

(ถ้�ม่) ในุด้�นุหลักสู่่ตร วิจััย และบริก�รฯ ล่กค้�และตล�ด ผ้่สู่�งมอบและค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุ

ทำ�งก�ร และก�รปฏิิบัติก�ร

(2) การพิจารณาวัิตถุประสงค์เชิ้งกลยุ์ทธ์ี (STRATEGIC OBJECTIVE Considerations)

 วัิตถุประสงค์เชิ้งกลยุ์ทธ์ีของสถาบันสามารถสร้างควิามสมดุลอย่์างเหมาะสมกับ

ควิามต้องการท่ีมีควิามหลากหลาย์และท่ีมีโอกาสจะแข่งขันกันเองได้อย่์างไร

 วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ของสู่ถ�บันุได้ดำ�เนิุนุก�รในุเร้�องต�อไปนุ่�อย��งไร

• ตอบสู่นุองคว�มท้ำ�ทำ�ยเชิงกลยุทำธ์และใช้ประโยชน์ุจั�กสู่มรรถนุะหลัก  

คว�มได้เปร่ยบเชิงกลยุทำธ์ และโอก�สู่เชิงกลยุทำธ์ของสู่ถ�บันุ

• สู่ร้�งสู่มดุลระหว��งกรอบเวล�ระยะสัู่�นุและระยะท่ำ�ย�วขึ�นุ

• พิัจั�รณ�และสู่ร้�งสู่มดุลระหว��งคว�มต้องก�รของผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยท่ำ�สู่ำ�คัญ

ทัำ�งหมด

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ไดใ้น์อภธิ์าน์ศ้พื่ที่ ์หน้์า 107 - 135
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หมาย์เหตุ 

หมาย์เหตุ 2.1 หัวข้อนุ่�กล��วถึงกลยุทำธ์โดยรวมของสู่ถ�บันุ ซึึ่�งอ�จัรวมถึงก�รเปล่�ยนุแปลง

หลักสู่่ตรและบริก�รฯ รวมทัำ�งกระบวนุก�รสู่ร้�งคว�มผ่กพัันุกับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ  

อย��งไรก็ต�มสู่ถ�บันุควรอธิบ�ยกลยุทำธ์ในุก�รออกแบบ ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ 

รวมทัำ�งกลยุทำธ์ในุก�รสู่ร้�งคว�มผ่กพัันุกับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ในุหัวข้อ 3.2 และ 6.1  

ต�มคว�มเหม�ะสู่ม

หมาย์เหตุ 2.1 ก�รจััดทำำ�กลยุทำธ์ หม�ยถึง แนุวทำ�งของสู่ถ�บันุท่ำ�จัะเตร่ยมก�รสู่ำ�หรับ

อนุ�คต ในุก�รจััดทำำ�กลยุทำธ์ สู่ถ�บันุควรพิัจั�รณ�ถึงระดับคว�มเสู่่�ยงท่ำ�ยอมรับได้ของสู่ถ�บันุ 

เพ้ั�อก�รตัดสิู่นุใจัและก�รจััดสู่รรทำรัพัย�กร สู่ถ�บันุอ�จัใช้ร่ปแบบต��ง ๆ ของก�รพัย�กรณ์  

ก�รค�ดก�รณ ์ทำ�งเล้อก สู่ถ�นุก�รณจ์ัำ�ลอง องคค์ว�มร้่ (ด่หัวข้อ 4.2 ข. เก่�ยวกับคว�มร้่ของสู่ถ�บนัุ)  

ก�รวิเคร�ะห์ หร้อแนุวทำ�งอ้�นุท่ำ�ช�วยให้เห็นุภ�พัในุอนุ�คต ก�รจััดทำำ�กลยุทำธ์อ�จัให้ผ้่สู่�งมอบ  

ค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร ผ้่จััดจัำ�หนุ��ย/ผ้่ได้รับมอบอำ�นุ�จั (distributors) 

ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุเข้�ม�ม่สู่�วนุร�วม

หมาย์เหตุ 2.1 คำ�ว�� "กลยุทำธ์" ควรต่คว�มให้กว้�ง กลยุทำธ์อ�จัเป็นุผลม�จั�กหร้อนุำ�ไปสู่่� 

สิู่�งต�อไปนุ่�

• ก�รเพิั�มหลักสู่่ตรและบริก�รฯ ใหม� 

• บริก�รท่ำ�จััดขึ�นุเพ้ั�อรองรับกลุ�มผ้่เร่ยนุใหม� กลุ�มท่ำ�เปล่�ยนุไปหร้อกลุ�มท่ำ�ม่คว�มต้องก�ร

พิัเศึษ 

• นิุย�มหร้อกำ�หนุดนิุย�มใหม�ถึงบทำบ�ทำของสู่ถ�บันุในุระบบนิุเวศึ (เคร้อข��ยค่�คว�ม 

ร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร ผ้่สู่�งมอบ ค่�แข�ง ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ 

ชุมชนุ และสู่ถ�บันุท่ำ�เก่�ยวข้องทัำ�งภ�ยในุและภ�ยนุอกภ�คสู่�วนุก�รศึึกษ�ทำ่�ม่โอก�สู่

เป็นุแหล�งทำรัพัย�กรท่ำ�ม่ศัึกยภ�พั)

• ก�รห�ค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและพัันุธมิตรใหม�หร้อกำ�หนุดบทำบ�ทำใหม�

• ก�รสู่ร้�งคว�มแตกต��งให้กับภ�พัลักษณ์หร้อช้�อเสู่่ยงของสู่ถ�บันุ

• ก�รสู่ร้�งสู่มรรถนุะหลักใหม�ของสู่ถ�บันุ 

• ก�รได้ม�และก�รเข้�สู่่�บริก�รใหม�เพ้ั�อเพิั�มก�รเข้�ถึง เพิั�มร�ยได้ หร้อลดต้นุทุำนุ 

• ก�รสู่ร้�งคว�มสัู่มพัันุธ์กับบุคล�กรใหม�และอ�สู่�สู่มัคร 

• ก�รมุ�งตอบสู่นุองคว�มต้องก�รของชุมชนุหร้อสู่�ธ�รณะ



เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ  
ฉบับปี 2563 - 2566
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หมาย์เหตุ 2.1 ก (1) คว�มคล�องตัวของสู่ถ�บนัุ หม�ยถึง คว�มสู่�ม�รถในุก�รเปล่�ยนุแปลง

กลยทุำธ์อย��งรวดเร็ว และคว�มสู่�ม�รถในุก�รปรบัเปล่�ยนุก�รปฏิิบัติก�รของสู่ถ�บนัุเม้�อม่โอก�สู่

หร้อม่คว�มจัำ�เป็นุ

หมาย์เหตุ 2.1 ก (3) ก�รบ่รณ�ก�รข้อม่ลจั�กทุำกแหล�งเพ้ั�อสู่ร้�งสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�นุำ�ไปใช้ 

สู่ร้�งกลยุทำธ์ ถ้อว��เป็นุข้อพิัจั�รณ�ท่ำ�สู่ำ�คัญ ข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึอ�จัเก่�ยวข้องกับ

• คว�มต้องก�รของผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และตล�ด

• คว�มค�ดหวัง โอก�สู่ และคว�มเสู่่�ยง

• คว�มเสู่่�ยงและโอก�สู่ในุด้�นุก�รเงินุ สัู่งคม จัริยธรรม กฎระเบ่ยบข้อบังคับ เทำคโนุโลย ่

คว�มปลอดภัย และก�รรักษ�คว�มปลอดภัยบนุโลกไซึ่เบอร์ รวมทัำ�งประเด็นุอ้�นุ ๆ 

• สู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุ

• สู่ภ�พัแวดล้อมด้�นุก�รแข�งขันุและผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุในุปัจัจุับันุและ

อนุ�คตเม้�อเปร่ยบเท่ำยบกับค่�แข�งและสู่ถ�บันุท่ำ�เปร่ยบเท่ำยบกันุได้

• ก�รปฏิิร่ปก�รศึึกษ�

• นุวัตกรรมด้�นุเทำคโนุโลย่และนุวัตกรรมท่ำ�สู่ำ�คัญอ้�นุ ๆ หร้อก�รเปล่�ยนุแปลงทำ่�อ�จัม่

ผลกระทำบต�อหลักสู่่ตรและบริก�รฯ ตลอดจันุวิธ่ก�รปฏิิบัติของสู่ถ�บันุ รวมทัำ�งอัตร�

ก�รสู่ร้�งนุวัตกรรม

• คว�มต้องก�รด้�นุทำรัพัย�กรบุคคลและทำรัพัย�กรอ้�นุ ๆ

• คว�มสู่�ม�รถในุก�รใช้ประโยชน์ุจั�กคว�มหล�กหล�ย

• โอก�สู่ในุก�รผันุทำรัพัย�กรท่ำ�ม่อย่�ไปใช้กับก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ หร้อ

กิจักรรมอ้�นุท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญกว��

• คว�มสู่�ม�รถของสู่ถ�บันุในุก�รป้องกันุและตอบสู่นุองต�อภัยพิับัติและภ�วะฉุกเฉินุ

• ก�รเปล่�ยนุแปลงทำ�งเศึรษฐกิจัในุระดับท้ำองถิ�นุ ระดับประเทำศึ หร้อระดับโลก

• ข้อกำ�หนุด รวมทัำ�งจุัดแข็งและจุัดอ�อนุของค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและเคร้อข��ย

อุปทำ�นุ

• ก�รเปล่�ยนุแปลงขององค์กรแม�

• ปัจัจััยอ้�นุ ๆ ท่ำ�เป็นุลักษณะเฉพั�ะของสู่ถ�บันุ
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หมาย์เหตุ 2.1 ก (3) ก�รว�งแผนุกลยุทำธ์ของสู่ถ�บันุ ควรคำ�นึุงถึงคว�มสู่�ม�รถในุก�ร 

ระดมทำรัพัย�กรและคว�มร้่ท่ำ�จัำ�เป็นุเพ้ั�อนุำ�แผนุกลยุทำธ์ไปปฏิิบัติ รวมถึงคว�มสู่�ม�รถของ

สู่ถ�บันุท่ำ�จัะนุำ�แผนุสู่ำ�รองม�ใช้ หร้อปรับเปล่�ยนุและนุำ�แผนุใหม�ไปปฏิิบัติอย��งรวดเร็วในุกรณ่

ท่ำ�สู่ถ�นุก�รณ์บังคับ

หมาย์เหต ุ2.1 ก (4) ระบบง�นุของสู่ถ�บนัุ ค้อ ก�รรวมกนัุของกระบวนุก�รทำำ�ง�นุภ�ยในุ

และทำรพััย�กรภ�ยนุอกทำ่�สู่ถ�บนัุต้องก�รเพ้ั�อพััฒนุ�และจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบรกิ�รฯ สู่�งมอบ

ให้กับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และเพ้ั�อให้สู่ถ�บันุประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัในุตล�ด ทำรัพัย�กรภ�ยนุอก

อ�จัรวมถึงค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร ผ้่สู่�งมอบ ค่�แข�ง หร้อองค์กรอ้�นุ ๆ  

ท่ำ�เป็นุสู่�วนุหนึุ�งของระบบนิุเวศึของสู่ถ�บันุ ก�รตัดสิู่นุใจัเก่�ยวกับระบบง�นุเก่�ยวข้องกับก�รปกป้อง

ทำรัพัย์สิู่นุทำ�งปัญญ� ก�รใช้ประโยชน์ุจั�กสู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุ และก�รลดคว�มเสู่่�ยง

หมาย์เหตุ 2.1 ข (1) วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ ควรมุ�งเนุ้นุคว�มท้ำ�ทำ�ย คว�มได้เปร่ยบ 

และโอก�สู่ท่ำ�เป็นุลักษณะเฉพั�ะของสู่ถ�บนัุ ซึึ่�งม่คว�มสู่ำ�คัญอย��งยิ�งต�อคว�มสู่ำ�เร็จัอย��งต�อเนุ้�อง

ของสู่ถ�บันุ และเสู่ริมสู่ร้�งให้ผลก�รดำ�เนิุนุก�รโดยรวมของสู่ถ�บันุด่ขึ�นุทัำ�งในุปัจัจุับันุและอนุ�คต

2.2 การนำากลยุ์ทธ์ีไปปฏิิบัติ (Strategy Implementation) : สถาบันนำากลยุ์ทธ์ี
ไปสู่การปฏิิบัติอย่์างไร (40 คะแนน) 

ก. การจัดทำาแผนปฏิิบัติการและการถ่าย์ทอดสู่การปฏิิบัติ (ACTION PLAN Development 
and DEPLOYMENT)

(1) แผนปฏิิบัติการ (ACTION PLANS)

 แผนปฏิิบัติการท่ีสำาคัญทั�งระย์ะสั�นและระย์ะย์าวิขึ�นของสถาบันมีอะไรบ้าง 

 แผนุดังกล��วม่คว�มสัู่มพัันุธ์กับวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ของสู่ถ�บันุอย��งไร สู่ถ�บันุ 

ม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รจััดทำำ�แผนุปฏิิบัติก�ร

(2) การนำาแผนปฏิิบัติการไปใช้้ (ACTION PLAN Implementation)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการถ่าย์ทอดแผนปฏิิบัติการไปสู่การปฏิิบัติ

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รถ��ยทำอดแผนุปฏิิบัติก�รไปยงับุคล�กร ผ้่สู่�งมอบท่ำ�สู่ำ�คัญ 

และค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�สู่ำ�คัญทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร (*) เพ้ั�อให้มั�นุใจัว��สู่ถ�บันุบรรลุ

วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ท่ำ�สู่ำ�คัญ สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรเพ้ั�อทำำ�ให้มั�นุใจัว��ผลก�รดำ�เนิุนุก�ร 

ท่ำ�สู่ำ�คัญต�มแผนุปฏิิบัติก�รนุ่�จัะม่คว�มยั�งย้นุ
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(3) การจัดสรรทรัพย์ากร (Resource Allocation)

 สถาบันทำาอย่์างไรให้ม่ันใจว่ิามีทรัพย์ากรด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ พร้อมใช้้ 

ในการสนับสนุนแผนปฏิิบัติการจนประสบควิามสำาเร็จและบรรลุพันธีะผูกพันในปัจจุบัน 

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รจััดสู่รรทำรัพัย�กรเหล��นุ่�เพ้ั�อสู่นัุบสู่นุุนุแผนุปฏิิบัติก�ร 

สู่ถ�บันุจััดก�รคว�มเสู่่�ยงต��ง ๆ ท่ำ�เก่�ยวกับแผนุดังกล��วอย��งไรเพ้ั�อให้มั�นุใจัว��ฐ�นุะก�รเงินุ 

ยังม่คว�มมั�นุคง

(4) แผนด้านบุคลากร (WORKFORCE Plans)

 แผนด้านบุคลากรท่ีสำาคัญท่ีสนับสนุนวัิตถุประสงค์เชิ้งกลยุ์ทธ์ีและแผนปฏิิบัติการ

ทั�งระย์ะสั�นและระย์ะท่ีย์าวิขึ�นมีอะไรบ้าง

 แผนุดังกล��วได้คำ�นึุงถึงผลกระทำบท่ำ�อ�จัเกิดขึ�นุต�อบุคล�กร และก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�

อ�จัเกิดขึ�นุต�อคว�มจัำ�เป็นุด้�นุข่ดคว�มสู่�ม�รถและอัตร�กำ�ลังของบุคล�กรอย��งไร

(5) ตัวิวัิดผลการดำาเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)

 ตัวิวัิดหรือตัวิชี้�วัิดท่ีสำาคัญท่ีใช้้ติดตามควิามสำาเร็จและประสิทธิีผลของแผน 

ปฏิิบัติการมีอะไรบ้าง

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรเพ้ั�อทำำ�ให้ระบบก�รวัดผลโดยรวมของแผนุปฏิิบัติก�ร 

เสู่ริมสู่ร้�งให้สู่ถ�บันุดำ�เนิุนุก�รสู่อดคล้องไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุ

(6) การคาดการณ์ผลการดำาเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS)

 การคาดการณ์ผลการดำาเนินการของตัวิวัิดหรือตัวิชี้�วัิดท่ีสำาคัญตามกรอบเวิลา 

ของการวิางแผนทั�งระย์ะสั�นและระย์ะท่ีย์าวิขึ�นของสถาบันมีอะไรบ้าง

 ห�กพับว��ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ค�ดก�รณ์ไว้ม่คว�มแตกต��งเม้�อเปร่ยบเท่ำยบกับค่�แข�ง

หร้อกับสู่ถ�บันุท่ำ�เปร่ยบเท่ำยบกันุได้ สู่ถ�บันุจัะพิัจั�รณ�ปรับแผนุปฏิิบัติก�รอย��งไร

ข. การปรับเปล่ีย์นแผนปฏิิบัติการ (ACTION PLAN Modification) 

สถาบันรับรู้และตอบสนองอย่์างไร ในกรณีท่ีสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผน 

ปฏิิบัติการและนำาแผนใหม่ไปปฏิิบัติอย่์างรวิดเร็วิ

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ท์ี่ หน้์า 107 - 135
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หมาย์เหตุ 

หมาย์เหตุ 2.2 ก�รจััดทำำ�กลยุทำธ์และแผนุปฏิิบัติก�ร รวมทัำ�งก�รถ��ยทำอดสู่่�ก�รปฏิิบัติม่

คว�มเช้�อมโยงกันุอย��งใกล้ชิดกับหัวข้ออ้�นุในุเกณฑ์์ EdPEx ตัวอย��งคว�มเช้�อมโยงท่ำ�สู่ำ�คัญ ม่ดังนุ่�

• หัวข้อ 1.1 วิธ่ก�รท่ำ�ผ้่นุำ�ระดับสู่่งใช้ในุก�รกำ�หนุดและสู้่�อสู่�รทิำศึทำ�งของสู่ถ�บันุ

• หมวด 3 วิธ่ก�รรวบรวมคว�มร้่เก่�ยวกับผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และตล�ด เพ้ั�อเป็นุ

ข้อม่ลนุำ�เข้�สู่ำ�หรับก�รว�งแผนุกลยุทำธ์และแผนุปฏิิบัติก�รของสู่ถ�บันุ รวมทัำ�งใช้ 

ในุก�รถ��ยทำอดแผนุปฏิิบัติก�รไปสู่่�ก�รปฏิิบัติ

• หมวด 4 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รวัด และวิเคร�ะห์ข้อม่ล และจััดก�รคว�มร้่เพ้ั�อสู่นัุบสู่นุุนุ  

1) คว�มจัำ�เป็นุด้�นุสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�สู่ำ�คัญ 2) สู่นัุบสู่นุุนุก�รจััดทำำ�กลยุทำธ์ 3) เป็นุพ้ั�นุฐ�นุ

ท่ำ�ม่ประสิู่ทำธิผลในุก�รวัดผลก�รดำ�เนิุนุก�ร และ 4) ติดต�มคว�มก้�วหนุ้�ของก�รบรรลุ

วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์และแผนุปฏิิบัติก�ร

• หมวด 5 วิธ่ก�รท่ำ�สู่ถ�บันุบรรลุคว�มจัำ�เป็นุด้�นุข่ดคว�มสู่�ม�รถและอัตร�กำ�ลังของ

บุคล�กร ค้นุห�คว�มจัำ�เป็นุ และออกแบบระบบก�รเร่ยนุร้่ และก�รพััฒนุ�บุคล�กร 

และเปล่�ยนุแปลงท่ำ�เก่�ยวข้องกับบุคล�กรซึึ่�งเป็นุผลจั�กแผนุปฏิิบัติก�ร

• หมวด 6 วิธ่ก�รปรับเปล่�ยนุกระบวนุก�รทำำ�ง�นุซึึ่�งเป็นุผลม�จั�กแผนุปฏิิบัติก�ร

• หัวข้อ 7.1 ก�รบรรลุวัตถุประสู่งค์เฉพั�ะท่ำ�เก่�ยวข้องกับกลยุทำธ์และแผนุปฏิิบัติก�ร

ของสู่ถ�บันุ

• หัวข้อ 7.5 ผลลัพัธ์โดยรวมของก�รบรรลุกลยุทำธ์และแผนุปฏิิบัติก�ร

หมาย์เหตุ 2.2 ก (6) ก�รค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนิุนุก�ร อ�จัรวมถึงก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�เกิดจั�ก

• นุวัตกรรมสู่ำ�คัญท่ำ�ค�ดหม�ยไว้ในุหลักสู่่ตร บริก�รฯ และเทำคโนุโลย่

• ก�รผันุทำรัพัย�กร

• ก�รเปล่�ยนุแปลงตล�ดและก�รเข้�สู่่�ตล�ดใหม�

• ก�รปรับปรุงก�รบริห�รและหนุ�วยง�นุสู่นัุบสู่นุุนุต��ง ๆ

• ก�รปรับปรุงด้�นุคว�มปลอดภัย

• กฎหม�ยใหม�ท่ำ�ใช้บังคับ ข้อกำ�หนุดด้�นุกฎหม�ย ม�ตรฐ�นุก�รศึึกษ�หร้อก�รรับรอง

ม�ตรฐ�นุ 

• กระบวนุก�รค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนิุนุก�รในุอนุ�คตควรร�ยง�นุไว้ในุ 4.1 ค (1)
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3. ลูกค้า (CUSTOMERS) (85 คะแนน)
ในุหมวิดลูกค้านุ่� ถ�มถึงวิธ่ก�รทำ่�สู่ถ�บันุสู่ร้�งคว�มผ่กพัันุกับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ  

เพ้ั�อคว�มสู่ำ�เร็จัด้�นุตล�ดอย��งต�อเนุ้�อง รวมทัำ�งวิธ่ก�รท่ำ�สู่ถ�บันุรับฟัังเสู่่ยงของล่กค้� (VOICE OF 

CUSTOMERS) ตอบสู่นุองและทำำ�ให้เหนุ้อคว�มค�ดหวังของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ รวมทัำ�งสู่ร้�ง

คว�มสัู่มพัันุธ์กับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุในุระยะย�ว

3.1 ควิามคาดหวัิงของลูกค้า (Customer Expectations) : สถาบันมีวิิธีีการ
อย่์างไรในการรับฟัังผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และกำาหนดการจัดการศึกษา วิิจัย์ 
และบริการฯ เพ่ือตอบสนองควิามตอ้งการของผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่์างไร 
(40 คะแนน) 

ก. การรบัฟัังผู้เรีย์นและลกูค้ากลุ่มอ่ืน (Listening to Students and Other CUSTOMERS)

(1) ผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืนท่ีมีอยู่์ในปัจจุบัน (Current Students and Other 

CUSTOMERS)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการรับฟััง ปฏิิสัมพันธ์ี และสังเกตผู้เรีย์นและลูกค้า 

กลุ่มอ่ืนเพ่ือให้ได้มาซ่ึึ่งสารสนเทศท่ีสามารถนำาไปใช้้ได้

 วิธ่ก�รรับฟัังดังกล��วแตกต��งกันุอย��งไรระหว��งกลุ�มผ้่เร่ยนุ กลุ�มล่กค้�อ้�นุ ๆ หร้อ 

สู่�วนุตล�ด (Market SEGMENT) วิธ่ก�รดังกล��วแตกต��งกันุในุแต�ละช�วงเวล�ของก�รสู่�นุสัู่มพัันุธ์ 

กับสู่ถ�บันุอย��งไร สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รค้นุห�ข้อม่ลป้อนุกลับท่ำ�เก่�ยวกับคุณภ�พั 

ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ก�รสู่นุับสู่นุุนุและก�รให้บริก�ร จั�กผ้่เร่ยนุและ 

ล่กค้�กลุ�มอ้�นุได้อย��งทัำนุทำ�วงท่ำและสู่�ม�รถนุำ�ไปใช้ได้

(2) ผู้เรีย์นและลกูค้ากลุ่มอ่ืนท่ีพึงมี (Potential Students and Other CUSTOMERS)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการรับฟัังผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืนท่ีพึงมีเพ่ือให้ได้

สารสนเทศท่ีนำาไปใช้้ได้

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รรับฟัังผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุทัำ�งในุอด่ต ทัำ�งท่ำ�พึังม่  

และทัำ�งของค่�แข�ง เพ้ั�อให้ได้ข้อม่ลป้อนุกลับเก่�ยวกับก�รจััดก�รศึึกษ�และบริก�รฯ ตลอดจันุ 

ก�รสู่นัุบสู่นุุนุและก�รให้บริก�รผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ (*)
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ข. การจำาแนกกลุ่มผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการกำาหนดการจัดการศึกษา วิิจัย์ และ
บริการฯ (Student and Other CUSTOMER Segmentation, and Program and 
Service Offerings)

(1) การจำาแนกกลุ่มผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other CUSTOMER 

Segmentation) 

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการกำาหนดกลุ่มผู้เรีย์น ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และส่วินตลาด 

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�ร

• ใช้สู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�ม่เก่�ยวกับผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และสู่�วนุตล�ด รวมถึงหลักสู่่ตร

และบริก�รฯ เพ้ั�อกำ�หนุดกลุ�มผ้่เร่ยนุปัจัจุับันุ ค�ดก�รณ์เก่�ยวกับผ้่เร่ยนุและ 

ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ รวมทัำ�งสู่�วนุตล�ดในุอนุ�คต 

• กำ�หนุดว��กลุ�มผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และสู่�วนุตล�ดใด ท่ำ�จัะให้คว�มสู่ำ�คัญ 

และเชิญชวนุให้ม�ใช้บริก�รท่ำ�สู่ถ�บันุม�กขึ�นุ

(2) การจัดการศึกษา วิิจัย์ และบริการฯ (Program and Service Offerings) 

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการจัดการศึกษา วิิจัย์ และบริการฯ 

 สู่ถ�บันุทำำ�อย��งไรในุก�ร

• ค้นุห�คว�มจัำ�เป็นุและคว�มตอ้งก�รด�้นุก�รจััดก�รศึึกษ� และบรกิ�รฯ จั�กผ้่เร่ยนุ  

ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และตล�ด 

• กำ�หนุดและปรับก�รจััดก�รศึึกษ� รวมทัำ�งกำ�หนุดหลักสู่่ตร วิจััย และบริก�รฯ  

เพ้ั�อให้ตอบสู่นุองต�อคว�มต้องก�รและทำำ�ให้เหนุ้อคว�มค�ดหวังของแต�ละกลุ�ม 

ผ้่เร่ยนุ กลุ�มล่กค้�อ้�นุ และสู่�วนุตล�ด (ต�มท่ำ�ระบุไว้ในุโครงร��งองค์กร) 

• กำ�หนุดและปรับก�รจััดก�รศึึกษ� รวมทัำ�งกำ�หนุดหลักสู่่ตร วิจััย และบริก�รฯ  

เพ้ั�อดึงด่ดผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มใหม� ๆ  เจั�ะตล�ดใหม� และสู่ร้�งโอก�สู่ในุก�รขย�ย 

คว�มสัู่มพัันุธ์กับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุในุปัจัจุับันุ (*) 

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ท์ี่ หน้์า 107 - 135

หมาย์เหตุ 

หมาย์เหตุ 3.1 ผลลัพัธ์ของผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�เก่�ยวกับคุณลักษณะของก�รจััดก�รศึึกษ� 

วิจััย และบริก�รฯ สู่ำ�คัญ ควรร�ยง�นุไว้ในุหัวข้อ 7.1
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หมาย์เหต ุ3.1 ก (1) วิธ่ก�รรับฟัังเสู่่ยงผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุอ�จัรวมถึงก�รใช้สู้่�อสัู่งคม

ออนุไลน์ุและเทำคโนุโลย่ท่ำ�ใช้ง�นุบนุเว็บ (Web-based technologies) ก�รรับฟัังผ��นุสู้่�อสัู่งคม

ออนุไลน์ุอ�จัรวมถึงก�รติดต�มข้อคิดเห็นุต��ง ๆ บนุสู้่�อฯ ของสู่ถ�บันุและสู้่�ออ้�นุ ๆ ท่ำ�เป็นุอิสู่ระ

หมาย์เหตุ 3.1 ก (1) วิธ่ก�รรับฟัังควรครอบคลุมทุำกช�วงท่ำ�สู่ถ�บันุเก่�ยวข้องกับผ้่เร่ยนุ 

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุของสู่ถ�บันุ ช�วงต��ง ๆ ดังกล��ว อ�จัรวมถึงระยะก�รสู่ร้�งคว�มสัู่มพัันุธ์  

ก�รรักษ�คว�มสัู่มพัันุธ์ และกลยุทำธ์ในุก�รติดต�มผล (*)

หมาย์เหตุ 3.1 ข (2) ในุก�รกำ�หนุดก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ นัุ�นุ สู่ถ�บันุควร

พิัจั�รณ�คุณลักษณะสู่ำ�คัญทัำ�งหมดและผลท่ำ�ได้จั�กหลักสู่่ตรและบริก�รฯ ในุแต�ละช�วงท่ำ�ผ้่เร่ยนุ

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุอย่�กับสู่ถ�บันุ ควรใสู่�ใจัต�อองค์ประกอบท่ำ�ม่ผลต�อคว�มชอบและคว�มภักด่ของ

ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ตัวอย��งเช�นุ องค์ประกอบท่ำ�ทำำ�ให้ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ 

ของสู่ถ�บันุแตกต��งจั�กค่�แข�งหร้อสู่ถ�บันุอ้�นุ ๆ อย��งชัดเจันุ องค์ประกอบดังกล��วอ�จัรวมถึง 

จุัดเนุ้นุของหลักสู่่ตร ร่ปแบบก�รจััดก�รศึึกษ� ร่ปแบบก�รจััดห�ง�นุให้ผ้่เร่ยนุหลังจั�กทำ่�สู่ำ�เร็จั

ก�รศึึกษ� องค์ประกอบของผ้่ปฏิิบัติง�นุ กิจักรรมนุอกหลักสู่่ตร หร้อค��เล��เร่ยนุและค��ใช้จั��ย 

ท่ำ�เก่�ยวข้อง นุอกจั�กนุ่�ยงัอ�จัต้องคำ�นึุงถึงวิธ่ก�รในุก�รติดต�อระหว��งกันุ รวมถึงปัจัจััยต��ง ๆ   เช�นุ 

คว�มเป็นุสู่�วนุตัวและคว�มปลอดภัยของข้อม่ลของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ 

3.2 ควิามผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) : สถาบันมีวิิธีีการ
อย่์างไรในการสร้างควิามสัมพันธ์ีกับผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและประเมิน 
ควิามพึงพอใจและควิามผูกพัน (45 คะแนน)

ก. ควิามสัมพันธ์ีและการสนับสนุนผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ (Student and Other 
CUSTOMER Relationships and Support)

(1) การจัดการควิามสัมพันธ์ี (Relationship Management)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการสร้าง และจัดการควิามสัมพันธ์ีกับผู้เรีย์นและลูกค้า

กลุ่มอ่ืน 

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รทำำ�ก�รตล�ดหร้อประช�สัู่มพัันุธ์ สู่ร้�ง และจััดก�ร 

คว�มสัู่มพัันุธ์กับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุเพ้ั�อ

• ให้ได้ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุและสู่ร้�งสู่�วนุแบ�งตล�ด

• จััดก�รและเสู่ริมสู่ร้�งภ�พัลักษณ์ 
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• รักษ�ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุไว้ และสู่นุองคว�มต้องก�รและทำำ�ให้เหนุ้อกว��

คว�มค�ดหวังในุแต�ละช�วงท่ำ�ม่ก�รสู่�นุสัู่มพัันุธ์กับสู่ถ�บันุ

(2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other 

CUSTOMER Access and Support)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการช่้วิย์ให้ผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืนสามารถสืบค้น

สารสนเทศและรับการสนับสนุนจากสถาบัน

 สู่ถ�บันุช�วยให้กลุ�มเหล��นุ่�ม�ใช้บริก�รอย��งไร สู่ถ�บันุม่ก�รสู่นัุบสู่นุุนุท่ำ�สู่ำ�คัญแก� 

ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ รวมทัำ�งกลไกหลักในุก�รสู้่�อสู่�รอะไรบ�้ง วิธ่ก�รดงักล��วม่คว�มแตกต��งกนัุ 

อย��งไรในุแต�ละกลุ�มผ้่เร่ยนุ กลุ�มล่กค้� และสู่�วนุตล�ด (*) สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�ร

• ค้นุห�คว�มต้องก�รหลักของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ในุก�รรับก�รสู่นัุบสู่นุุนุ 

• ถ��ยทำอดคว�มต้องก�รดังกล��วไปสู่่�ทุำกคนุและทำุกกระบวนุก�รทำ่�เก่�ยวข้องเพ้ั�อ

ปฏิิบัติ

(3) การจัดการข้อร้องเรีย์น (Complaint Management)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการจัดการข้อร้องเรีย์นจากผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รแก้ไขข้อร้องเร่ยนุอย��งทัำนุทำ�วงท่ำและม่ประสู่ิทำธิผล  

วิธ่ก�รดังกล��วทำำ�ใหค้ว�มเช้�อมั�นุของผ้่เร่ยนุและกลุ�มล่กค้�อ้�นุกลบัค้นุม�อย��งไร รวมทัำ�งสู่ร้�งเสู่รมิ 

คว�มพึังพัอใจัและคว�มผ่กพัันุ และหล่กเล่�ยงข้อร้องเร่ยนุลักษณะเด่ยวกันุในุอนุ�คตอย��งไร 

ข. การค้นหาควิามพึงพอใจและควิามผูกพันของผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Determination 
of Student and Other CUSTOMER Satisfaction and ENGAGEMENT)

(1) ควิามพึงพอใจ ควิามไม่พึงพอใจ และควิามผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction, 

and ENGAGEMENT)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการค้นหาควิามพึงพอใจ ควิามไม่พึงพอใจ และควิามผูกพัน 

ของผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน

 วิธ่ก�รเหล��นุ่�ม่คว�มแตกต��งกันุอย��งไรสู่ำ�หรับแต�ละกลุ�มผ้่เร่ยนุ กลุ�มล่กค้�อ้�นุ 

และสู่�วนุตล�ด (*) ก�รวัดผลของวิธ่ก�รข้�งต้นุให้สู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�สู่�ม�รถนุำ�ไปใช้ได้อย��งไร 

(2) ควิามพึงพอใจเปรีย์บเทีย์บกับองค์กรอ่ืน (Satisfaction Relative to Other 

Organizations)

 สถาบันมีวิิธีีการอย์่างไรในการรวิบรวิมสารสนเทศเก่ีย์วิกับควิามพึงพอใจของ 

ผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเปรีย์บเทีย์บกับองค์กรอ่ืน
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 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รรวบรวมสู่�รสู่นุเทำศึเก่�ยวกับคว�มพึังพัอใจัของผ้่เร่ยนุ

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ โดย

• เปร่ยบเท่ำยบคว�มพึังพัอใจัของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุของสู่ถ�บันุกับ 

คว�มพึังพัอใจัท่ำ�ม่ต�อสู่ถ�บันุค่�แข�ง

• เปร่ยบเท่ำยบคว�มพึังพัอใจัของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุของสู่ถ�บันุกับ 

คว�มพึังพัอใจัท่ำ�ม่ต�อสู่ถ�บันุอ้�นุ ซึึ่�งม่ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ท่ำ�คล้�ยคลึงกันุ  

หร้อกับค��เท่ำยบเค่ยงในุวงก�รก�รศึึกษ� (*)

ค. การใช้้ข้อมูลเสีย์งของลูกค้าและตลาด (Use of VOICE-OF-THE-CUSTOMER and 
Market Data)

สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการใช้้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้จากเสีย์งของลูกค้าและตลาด

สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รใช้ข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�ได้จั�กเสู่่ยงของล่กค้�และตล�ด

เพ้ั�อสู่ร้�งวัฒนุธรรมท่ำ�มุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุให้ม�กขึ�นุและสู่นัุบสู่นุุนุก�รตัดสิู่นุใจัในุก�รปฏิิบัติก�ร

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ท์ี่ หน้์า 107 - 135

หมาย์เหตุ

หมาย์เหตุ 3.2 ผลลัพัธ์ท่ำ�เก่�ยวข้องกับมุมมองและก�รตอบสู่นุองของผ้่เร่ยนุและล่กค้� 

กลุ�มอ้�นุควรร�ยง�นุไว้ในุหัวข้อ 7.2 

หมาย์เหต ุ3.2 ข (1) ก�รค้นุห�คว�มไม�พึังพัอใจัของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุควรพิัจั�รณ�

ม�กกว��เพ่ัยงแค�เป็นุก�รด่ค��คว�มพึังพัอใจัท่ำ�ได้คะแนุนุนุ้อย ก�รค้นุห�คว�มไม�พึังพัอใจัควรแยก

ต��งห�กเพ้ั�อวิเคร�ะห์ถึงสู่�เหตุทำ่�ม�ของคว�มไม�พัึงพัอใจัและให้สู่�ม�รถทำำ�ก�รแก้ไขอย��งเป็นุ

ระบบเพ้ั�อหล่กเล่�ยงคว�มไม�พึังพัอใจัในุอนุ�คต 

หมาย์เหตุ 3.2 ข (2) ก�รค้นุห�คว�มพึังพัอใจัของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุในุเชิงเปร่ยบเท่ำยบ 

อ�จัได้จั�กก�รเปร่ยบเท่ำยบกับค่�แข�ง กับสู่ถ�บันุอ้�นุ ๆ ท่ำ�ม่หลักสู่่ตรหร้อบริก�รฯ ท่ำ�คล้�ยคลึงกันุ  

แต�ไม�ได้เป็นุค่�แข�งในุตล�ดเด่ยวกันุ หร้อสู่�รสู่นุเทำศึจั�กวงก�รศึึกษ�หร้อองค์กรอ้�นุ ๆ  สู่�รสู่นุเทำศึ

เชิงเปร่ยบเท่ำยบดังกล��วอ�จัรวมถึงเหตุผลท่ำ�ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุเล้อกสู่ถ�บันุค่�แข�ง 
หมาย์เหตุ 3.2 ค สู่ถ�บันุควรใช้ข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึเก่�ยวกับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุเพ้ั�อ

สู่นัุบสู่นุุนุก�รทำบทำวนุผลก�รดำ�เนิุนุก�รโดยรวมท่ำ�ได้ระบุไว้ในุหัวข้อ 4.1 ข ข้อม่ลสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�ได้
จั�กเสู่่ยงของล่กค้�และตล�ดอ�จัรวมถึงข้อม่ลท่ำ�รวบรวมได้จั�กข้อร้องเร่ยนุของล่กค้�และข้อม่ล
สู่�รสู่นุเทำศึจั�กสู้่�อสัู่งคมออนุไลน์ุ (*)
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4. การวัิด การวิิเคราะห์ และการจัดการควิามรู้ (Measurement, 
Analysis, and Knowledge Management) (90 คะแนน)

ในุหมวิดการวัิด การวิิเคราะห์ และการจัดการควิามรู้ เกณฑ์์ถ�มว��สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รเล้อก 

รวบรวม วิเคร�ะห์ จััดก�ร และปรับปรุงข้อม่ล สู่�รสู่นุเทำศึ และสิู่นุทำรัพัยท์ำ�งคว�มร้่ (KNOWLEDGE 

ASSETS) อย��งไร สู่ถ�บันุใช้ผลก�รทำบทำวนุเพ้ั�อปรับปรุงผลก�รดำ�เนุินุก�รและสู่ร้�งก�รเร่ยนุร้่ 

ในุระดับสู่ถ�บันุอย��งไร

4.1 การวิัด วิิเคราะห์  และปรับปรุงผลการดำาเนินการของสถาบัน 
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational 
Performance) : สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการวัิด วิิเคราะห์ และเพ่ือนำามา
ปรับปรุงผลการดำาเนินการของสถาบัน (45 คะแนน) 

ก. การวัิดผลการดำาเนินการ (PERFORMANCE Measurement)

(1) ตัวิวัิดผลการดำาเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)

 สถาบันมีวิิธีีการติดตามข้อมูล และสารสนเทศของการปฏิิบัติงานประจำาวัิน 

(Organizational PERFORMANCE) และการดำาเนินการโดย์รวิมของสถาบันอย่์างไร

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�ร

• เล้อก รวบรวม ปรับให้สู่อดคล้องและบ่รณ�ก�รข้อม่ลสู่�รสู่นุเทำศึ เพ้ั�อติดต�ม 

ก�รปฏิิบัติก�รประจัำ�วันุและผลก�รดำ�เนิุนุก�รโดยรวมของสู่ถ�บันุ

• ติดต�มคว�มก้�วหนุ้�ของก�รบรรลุผลต�มวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์และ 

แผนุปฏิิบัติก�ร

 สู่ถ�บันุม่ตัววัดผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�สู่ำ�คัญอะไรบ้�ง รวมทัำ�งตัววัดด้�นุก�รเงินุและ 

งบประม�ณท่ำ�สู่ำ�คัญทัำ�งระยะสัู่�นุและระยะย�ว สู่ถ�บันุม่ก�รติดต�มตัววัดเหล��นุ่�บ�อยเพ่ัยงใด

(2) ข้อมูลเชิ้งเปรีย์บเทีย์บ (Comparative Data)

 สถาบันมีวิิธีีการเลือกและใช้้ข้อมูล สารสนเทศเชิ้งเปรีย์บเทีย์บอย่์างไร เพ่ือสนับสนุน 

การตัดสินใจโดย์ใช้้ข้อมูลจริง

(3) ควิามคล่องตัวิของการวัิดผล (Measurement Agility)

 สถาบันม่ันใจได้อย่์างไรว่ิาระบบการวิัดผลการดำาเนินการของสถาบันสามารถ 

ตอบสนองต่อการเปล่ีย์นแปลงทั�งภาย์ในหรือภาย์นอกสถาบันท่ีเกิดขึ�นอย่์างรวิดเร็วิหรือท่ีไม่ได้ 

คาดคิด และให้ข้อมูลท่ีทันเวิลา
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ข. การวิิเคราะห์และทบทวินผลการดำาเนินการ (PERFORMANCE ANALYSIS and Review)

สถาบันมีวิิธีีการทบทวินผลการดำาเนินการและขีดควิามสามารถของสถาบันอย่์างไร 

สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รใช้ตัววัดผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุอย��งไร รวมทัำ�งก�รใช้ข้อม่ล

เชิงเปร่ยบเท่ำยบในุก�รทำบทำวนุเหล��นุ่� สู่ถ�บันุวิเคร�ะห์อะไรบ้�งเพ้ั�อสู่นัุบสู่นุุนุก�รทำบทำวนุและ

ทำำ�ให้มั�นุใจัว��ผลสู่รุปนัุ�นุใช้ได้ สู่ถ�บันุและผ้่นุำ�ระดับสู่่งใช้ผลก�รทำบทำวนุในุเร้�องต�อไปนุ่�อย��งไร

• ประเมินุคว�มสู่ำ�เร็จัของสู่ถ�บันุ ผลก�รดำ�เนิุนุก�รในุเชิงแข�งขันุ คว�มมั�นุคงทำ�ง 

ก�รเงินุ (financial health) และคว�มก้�วหนุ้�ของก�รบรรลุผลต�มวัตถุประสู่งค์

เชิงกลยุทำธ์และแผนุปฏิิบัติก�ร 

• ตอบสู่นุองอย��งรวดเร็วต�อคว�มเปล่�ยนุแปลงในุด้�นุคว�มต้องก�รของสู่ถ�บันุ 

และคว�มท้ำ�ทำ�ยในุสู่ภ�พัแวดล้อมท่ำ�สู่ถ�บันุดำ�เนิุนุง�นุอย่�

คณะกรรมก�รกำ�กับด่แลสู่ถ�บันุ ม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รทำบทำวนุผลก�รดำ�เนิุนุก�ร 

ของสู่ถ�บนัุและคว�มก�้วหนุ้�ของก�รบรรลผุลของวตัถุประสู่งคเ์ชิงกลยทุำธ์และแผนุปฏิิบัติก�ร (*)

ค. การปรับปรุงผลการดำาเนินการ (PERFORMANCE Improvement)

(1) ผลการดำาเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE)

 สถาบันคาดการณ์ผลการดำาเนินการในอนาคตอย่์างไร 

 สู่ถ�บันุใช้ผลก�รทำบทำวนุผลก�รดำ�เนิุนุก�ร ข้อม่ลเชิงเปร่ยบเท่ำยบและเชิงแข�งขันุ 

ท่ำ�สู่ำ�คัญเพ้ั�อค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุอย��งไร

(2) การปรับปรุงอย่์างต่อเน่ืองและการสรา้งนวัิตกรรม (Continuous Improvement 

and INNOVATION)

 สถาบันใช้้ผลการทบทวินผลการดำาเนินการ นำาไปจัดลำาดับควิามสำาคัญของเร่ืองท่ี

ต้องปรับปรุงอย่์างต่อเน่ืองและโอกาสในการสร้างนวัิตกรรมอย่์างไร 

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รถ��ยทำอดในุเร้�องท่ำ�จััดลำ�ดับคว�มสู่ำ�คัญและโอก�สู่ 

ดังกล��วสู่่�ก�รปฏิิบัติ ไปยัง

• คณ�จั�รย์ บุคล�กร คณะทำำ�ง�นุและระดับปฏิิบัติ 

• สู่ถ�บนัุอ้�นุท่ำ�สู่�งผ้่เร่ยนุเข้�ม�ศึึกษ�หร้อรับผ้่เร่ยนุของสู่ถ�บนัุเข้�ศึึกษ�ต�อ ผ้่สู่�งมอบ 

และค่�คว�มร�วมม้อทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร เพ้ั�อให้มั�นุใจัว��ม่ 

ก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�สู่อดคล้องในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุกับสู่ถ�บันุ (*)

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ท์ี่ หน้์า 107 - 135
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หมาย์เหตุ

หมาย์เหตุ 4.1 คำ�ถ�มในุหัวข้อนุ่�ม่ก�รเช้�อมโยงอย��งใกล้ชิดระหว��งกันุภ�ยในุหัวข้อ 

และเช้�อมโยงกับหัวข้ออ้�นุในุเกณฑ์์ ตัวอย��งของก�รเช้�อมโยงท่ำ�สู่ำ�คัญ ม่ดังนุ่�
• ก�รวัดผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ (4.1 ก) รวมถึงข้อม่ลสู่�รสู่นุเทำศึเชิงเปร่ยบเท่ำยบ

ท่ำ�สู่ถ�บนัุเล้อก และตวัวัดผลก�รดำ�เนุนิุก�รทำ่�ร�ยง�นุในุเกณฑ์์หัวข้ออ้�นุ ๆ  ควรนุำ�เข้�สู่่� 
ก�รทำบทำวนุผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ (4.1 ข)

• ก�รทำบทำวนุผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ (4.1 ข) ควรสู่ะท้ำอนุถึงวัตถุประสู่งค์ 
เชิงกลยุทำธ์และแผนุปฏิิบัติก�ร (หมวด 2) และผลลัพัธ์ก�รวิเคร�ะห์และทำบทำวนุ 
ผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ ควรใช้เป็นุข้อม่ลสู่�รสู่นุเทำศึ ในุก�รจััดทำำ�กลยุทำธ์  
ก�รนุำ�กลยุทำธ์ไปปฏิิบัติ ก�รจััดลำ�ดับคว�มสู่ำ�คัญในุก�รปรับปรุง และเป็นุโอก�สู่
สู่ำ�หรับนุวัตกรรม (4.1 ค)

• ก�รค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนุินุก�รของแผนุปฏิิบัติก�รท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุควรร�ยง�นุ
ในุ 2.2 ก (6)

• ควรร�ยง�นุผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุในุหัวข้อ 7.1 ถึง 7.5

หมาย์เหตุ 4.1 ก ข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึจั�กก�รวัดผลก�รดำ�เนิุนุก�ร ควรนุำ�ม�ใช้สู่นัุบสู่นุุนุ

ก�รตัดสิู่นุใจับนุพ้ั�นุฐ�นุของข้อม่ลจัริงเพ้ั�อกำ�หนุดและปรับให้สู่อดคล้องไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุ 

ในุเร้�องทิำศึทำ�งของสู่ถ�บันุและทำรัพัย�กรท่ำ�ใช้ในุหนุ�วยง�นุในุระดับต��ง ๆ กระบวนุก�รท่ำ�สู่ำ�คัญ 

ระดับภ�ควิช� คณะ/สู่ำ�นัุกวิช�/สู่�วนุง�นุ และระดับสู่ถ�บันุ

หมาย์เหตุ 4.1 ก (2) ข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึเชิงเปร่ยบเท่ำยบท่ำ�สู่ถ�บันุเล้อกม�ควรนุำ�ม�ใช้ 

สู่นัุบสู่นุุนุก�รตัดสิู่นุใจัในุระดับปฏิิบัติก�รและในุระดับกลยุทำธ์ ข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึ 

เชิงเปร่ยบเท่ำยบได้ม�จั�กก�รเท่ำยบเค่ยงกับองค์กรอ้�นุด้วยกระบวนุก�รเท่ำยบเค่ยง และก�รค้นุห� 

ตัวเปร่ยบเท่ำยบในุเชิงแข�งขันุ คำ�ว�� “กระบวนุก�รเท่ำยบเค่ยง” หม�ยถึง ก�รเฟ้ันุห�กระบวนุก�ร 

และผลลัพัธ์ ซึึ่�งแสู่ดงถึงวิธ่ปฏิิบัติท่ำ�เป็นุเลิศึและผลก�รดำ�เนิุนุก�รในุกิจักรรมท่ำ�คล้�ยคลึงกันุ  

ทัำ�งภ�ยในุและภ�ยนุอกวงก�รศึึกษ� ข้อม่ลเปร่ยบเท่ำยบเชิงแข�งขันุเป็นุก�รเปร่ยบเท่ำยบผลก�ร

ดำ�เนิุนุก�รระหว��งสู่ถ�บันุกับค่�แข�งและสู่ถ�บันุอ้�นุ ๆ ท่ำ�ม่หลักสู่่ตรและบริก�รฯ ท่ำ�คล้�ยคลึงกันุ

หมาย์เหตุ 4.1 ก (3) สู่ถ�บันุอ�จัจัำ�เป็นุต้องม่คว�มคล�องตัวในุเร้�องระบบก�รวัดผลเพ้ั�อ

ตอบสู่นุองต�อก�รเปล่�ยนุแปลงต��ง ๆ ในุด้�นุกฎระเบ่ยบข้อบังคับ รวมทัำ�งก�รเปล่�ยนุแปลงอ้�นุ ๆ  

ของสู่ภ�วะแวดล้อมด้�นุก�รเม้อง นุวัตกรรมด้�นุกระบวนุก�รหร้อร่ปแบบธุรกิจั (business 

models) หลักสู่่ตร และบริก�รฯ ใหม�ของค่�แข�ง ตัวอย��งก�รตอบสู่นุองต�อก�รเปล่�ยนุแปลง 

ดังกล��ว เช�นุ ก�รปรับใช้ตวัวัดผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�แตกต��งกันุ หร้อก�รปรับคว�มถ่�ของก�รวัดผล
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หมาย์เหตุ 4.1 ข ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนิุนุก�ร ประกอบด้วย ก�รประเมินุแนุวโนุ้ม 

ของผลก�รดำ�เนิุนุก�ร ก�รค�ดก�รณ์ในุระดับสู่ถ�บันุ วงก�รก�รศึึกษ� และเทำคโนุโลย่  

ก�รเปร่ยบเท่ำยบ ก�รห�ค��คว�มสัู่มพัันุธเ์ชิงเหตุและผล และค��ปฏิิสัู่มพัันุธร์ะหว��งกันุ ก�รวิเคร�ะห์ 

ดังกล��วควรสู่นุับสู่นุุนุก�รทำบทำวนุผลก�รดำ�เนุินุก�ร ช�วยให้ทำร�บต้นุเหตุของปัญห� และช�วย 

จััดลำ�ดับคว�มสู่ำ�คัญของก�รใช้ทำรัพัย�กร ด้วยเหตุนุ่� ก�รวิเคร�ะห์จึังต้องใช้ข้อม่ลทุำกประเภทำ 

เช�นุ ก�รเร่ยนุร้่ของผ้่เร่ยนุ ข้อม่ลของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ข้อม่ลด้�นุงบประม�ณ ก�รเงินุ

และตล�ด ข้อม่ลด้�นุปฏิิบัติก�รและขอ้ม่ลเชิงแข�งขันุและเท่ำยบเค่ยง ก�รวเิคร�ะหน่์ุ�ควรคำ�นึุงถึง 

ตัววัดท่ำ�เป็นุม�ตรก�รบังคับจั�กภ�ครัฐด้วย (*) รวมทัำ�งอ�จัม�จั�กผลก�รตรวจัประเมินุภ�ยในุ 

หร้อภ�ยนุอกต�มเกณฑ์์ EdPEx

หมาย์เหตุ 4.1 ข ก�รตอบสู่นุองอย��งรวดเร็วต�อคว�มเปล่�ยนุแปลงด้�นุคว�มต้องก�ร 

และคว�มทำ้�ทำ�ยของสู่ถ�บันุ อ�จัรวมถึงก�รตอบสู่นุองคว�มจัำ�เป็นุต�อก�รเปล่�ยนุแปลง 

แบบพัลิกโฉมในุโครงสู่ร้�งและระบบง�นุของสู่ถ�บันุ

4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการควิามรู้ (Information, and Knowledge  
Management) : สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการจัดการสารสนเทศและ
สินทรัพย์์ทางควิามรู้ของสถาบัน (45 คะแนน) 

ก. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)

(1) คุณภาพ (Quality)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการทวินสอบและทำาให้ม่ันใจว่ิาข้อมูลและสารสนเทศ 

ท่ีใช้้ในสถาบันมีคุณภาพ

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รจััดก�รอย��งไรในุก�รจััดก�รข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึเชิงอิเล็กทำรอนิุกส์ู่

และในุร่ปแบบอ้�นุ ๆ เพ้ั�อให้มั�นุใจัว��ม่คว�มแม�นุยำ� ถ่กต้อง คว�มคงสู่ภ�พั (integrity) เช้�อถ้อได้ 

และเป็นุปัจัจุับันุ

(2) ควิามพร้อมใช้้ (Availability)

 สถาบนัทำาให้ม่ันใจได้อย่์างไรวิา่ข้อมูลและสารสนเทศของสถาบนัมีควิามพรอ้มใช้้

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรเพ้ั�อให้ข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�จัำ�เป็นุ ม่พัร้อมใช้ในุร่ปแบบท่ำ�

ใช้ง�นุง��ยและทัำนุก�รสู่ำ�หรับบุคล�กร ผ้่สู่�งมอบ ค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร  

ผ้่เร่ยนุ และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ (*) สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รทำำ�ให้มั�นุใจัว��ระบบเทำคโนุโลย่

สู่�รสู่นุเทำศึของสู่ถ�บันุเช้�อถ้อได้และใช้ง�นุง��ย
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ข. ควิามรู้ของสถาบัน (Organizational Knowledge)

(1) การจัดการควิามรู้ (Knowledge Management)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการสร้างและจัดการควิามรู้ของสถาบัน

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�ร
• รวบรวมและถ��ยทำอดคว�มร้่ของบุคล�กร
• ผสู่�นุและเช้�อมคว�มสัู่มพัันุธ์ของข้อม่ลจั�กแหล�งต��ง ๆ  เพ้ั�อสู่ร้�งองค์คว�มร้่ใหม�
• ถ��ยทำอดคว�มร้่ทำ่�เป็นุประโยชนุร์ะหว��งสู่ถ�บนัุกับผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ผ้่สู่�งมอบ 

ค่�คว�มร�วมม้อทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร
• รวบรวมคว�มร้่และถ��ยทำอดคว�มร้่ท่ำ�เป็นุประโยชน์ุไปใช้ในุก�รสู่ร้�งนุวัตกรรม

และในุกระบวนุก�รว�งแผนุเชิงกลยุทำธ์

(2) วิิธีีปฏิิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการแลกเปล่ีย์นเรีย์นรู้วิิธีีปฏิิบัติท่ีเป็นเลิศในสถาบัน

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รค้นุห�หนุ�วยง�นุหร้อก�รปฏิิบัติก�ร ทัำ�งภ�ยในุและ

ภ�ยนุอกสู่ถ�บันุ ท่ำ�ม่ผลก�รดำ�เนุินุก�รทำ่�โดดเด�นุ สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รค้นุห�วิธ่ปฏิิบัติ

ท่ำ�เป็นุเลิศึเพ้ั�อก�รแลกเปล่�ยนุเร่ยนุร้่และนุำ�ไปปฏิิบัติทัำ�วทัำ�งสู่ถ�บันุ (*)

(3) การเรีย์นรู้ระดับสถาบัน (Organizational LEARNING)

 สถาบันใช้้ควิามรู้และทรัพย์ากรอย่์างไร เพ่ือให้การเรีย์นรู้ฝัังลึกเข้าไปในวิิถี 

การปฏิิบัติงานของสถาบัน

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ท์ี่ หน้์า 107 - 135

หมาย์เหตุ

หมาย์เหตุ 4.2 ก (2) ตัวอย��งระบบเทำคโนุโลยสู่่�รสู่นุเทำศึ ได้แก� ระบบและอุปกรณ์ต��ง ๆ   

(ฮ�ร์ดแวร์) ซึ่อฟัต์แวร์แพัลตฟัอร์ม (Software platforms) และแอปพัลิเคชันุ รวมถึงระบบ

สู่�รสู่นุเทำศึภ�ยนุอก เช�นุ ระบบท่ำ�จััดเก็บบนุคล�วน์ุ (Cloud) หร้อระบบอ้�นุท่ำ�นุอกเหนุ้อก�รควบคุม 

ของสู่ถ�บันุ

หมาย์เหตุ 4.2 ก (2) คว�มมั�นุคงปลอดภัยของระบบเทำคโนุโลย่สู่�รสู่นุเทำศึของสู่ถ�บันุ 

ไม�ได้อย่�ในุเกณฑ์์หัวข้อนุ่� สู่ถ�บันุควรตอบเร้�องนุ่� ให้เป็นุสู่�วนุหนึุ�งของก�รจััดก�รโดยรวมด้�นุ 

คว�มปลอดภัยและด้�นุก�รรักษ�คว�มปลอดภัยบนุโลกไซึ่เบอร์ในุหัวข้อ 6.2
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หมาย์เหตุ ข (1) ก�รผสู่�นุและเช้�อมคว�มสัู่มพัันุธ์ของข้อม่ลจั�กแหล�งต��ง ๆ  อ�จัเก่�ยวกับ 

ชุดข้อม่ลขนุ�ดใหญ� และประเภทำของข้อม่ลสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�แตกต��งกันุ เช�นุ ต�ร�งข้อม่ล ว่ดิทัำศึน์ุ 

และข้อคว�มอ�จัเก่�ยวข้องกับก�รวิเคร�ะห์ข้อม่ล (Data analytics) และเทำคนิุควิทำย�ก�รข้อม่ล 

(Data science) นุอกจั�กนุ่� คว�มร้่ของสู่ถ�บันุท่ำ�สู่ร้�งจั�กข้อม่ลเหล��นุ่� อ�จัเป็นุเพ่ัยงก�รประมวล

ข้อคิดเห็นุและอ�จัเปิดเผยสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�อ�อนุไหวเก่�ยวกับสู่ถ�บันุ หร้อร�ยบุคคล ท่ำ�จัำ�เป็นุต้อง 

ได้รับก�รปกป้องจั�กก�รนุำ�ไปใช้เพ้ั�อวัตถุประสู่งค์อ้�นุ

หมาย์เหตุ 4.2 ข (3) ก�รปล่กฝัังก�รเร่ยนุร้่ลงไปในุวิถ่ก�รปฏิิบัติง�นุของสู่ถ�บันุ 

หม�ยคว�มว��ก�รเร่ยนุร้่ควรเป็นุ 
1) สู่�วนุหนึุ�งของก�รปฏิิบัติง�นุประจัำ�วันุ 
2) เร้�องท่ำ�ม่ผลต�อก�รแก้ปัญห�ท่ำ�ต้นุเหตุโดยตรง
3) ก�รมุ�งเนุ้นุก�รสู่ร้�งองค์คว�มร้่และแบ�งปันุคว�มร้่ทัำ�วทัำ�งสู่ถ�บันุ
4) เร้�องท่ำ�เกิดจั�กก�รมองเห็นุโอก�สู่ก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�สู่ำ�คัญและม่นัุย รวมทัำ�ง 

ก�รสู่ร้�งนุวัตกรรม
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5. บุคลากร (Workforce) (85 คะแนน)
ในุหมวิดบุคลากร เกณฑ์์ถ�มว��สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รประเมินุคว�มต้องก�ร 

ด้�นุข่ดคว�มสู่�ม�รถและอัตร�กำ�ลังบุคล�กร และในุก�รสู่ร้�งสู่ภ�วะแวดล้อมของบุคล�กร 

ท่ำ�ก�อให้เกิดผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ หมวดนุ่�ยังถ�มถึงวิธ่ก�รสู่ร้�งคว�มผ่กพัันุ จััดก�รและพััฒนุ�

บุคล�กร เพ้ั�อนุำ�ศัึกยภ�พัของบุคล�กรม�ใช้อย��งเต็มท่ำ� ให้สู่อดคล้องไปในุทำ�งเด่ยวกันุกับ 

คว�มจัำ�เป็นุโดยรวมขององค์กร

5.1 สภาวิะแวิดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) : สถาบัน 
มีวิิธีีการอย์่างไรในการสร้างสภาพแวิดล้อมด้านบุคลากรท่ีเกื�อหนุนและ 
มีประสิทธิีผล (40 คะแนน)

ก. ขีดควิามสามารถและอตัรากำาลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)

(1) ควิามจำาเป็นด้านขีดควิามสามารถและอัตรากำาลัง (CAPABILITY and CAPACITY)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการประเมินด้านขีดควิามสามารถและอัตรากำาลัง

บุคลากรท่ีสถาบันจำาเป็นต้องมี

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รประเมนิุทัำกษะ สู่มรรถนุะ เอกสู่�ร/หลกัฐ�นุก�รรบัรอง

คุณวุฒิ และจัำ�นุวนุบุคล�กรท่ำ�จัำ�เป็นุต้องม่ในุแต�ละลักษณะง�นุ/ระดับ (Staffing Levels)

(2) บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE Members)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการสรรหา ว่ิาจ้าง และดูแล (Onboard) บุคลากรใหม่

 สู่ถ�บันุทำำ�ให้ มั�นุใจัได้อย��งไรว�� บุคล�กรเป็นุตัวแทำนุท่ำ�สู่ะท้ำอนุให้เ ห็นุถึง 

คว�มหล�กหล�ยของมมุมอง (ideas) วัฒนุธรรม และวธ่ิคิด (thinking) ของชมุชนุของบคุล�กรทำ่� 

สู่ถ�บันุจ้ั�งและของผ้่เร่ยนุ สู่ถ�บันุทำำ�ให้มั�นุใจัได้อย��งไรว��บุคล�กรใหม�เข้�กันุได้กับวัฒนุธรรม

ของสู่ถ�บันุ

(3) การจัดการการเปล่ีย์นแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management) 

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการเตรีย์มบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปล่ีย์นแปลง 

ควิามจำาเป็นด้านขีดควิามสามารถและอัตรากำาลัง

 สู่ถ�บันุดำ�เนิุนุก�รในุเร้�องต�อไปนุ่�อย��งไร

• สู่ร้�งคว�มสู่มดุลด้�นุคว�มจัำ�เป็นุของบุคล�กรและของสู่ถ�บันุ เพ้ั�อให้มั�นุใจั

ว��สู่�ม�รถดำ�เนิุนุก�รได้อย��งต�อเนุ้�อง และลดผลกระทำบในุกรณ่ทำ่�จัำ�เป็นุต้อง 

ลดจัำ�นุวนุของบุคล�กร
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• เตร่ยมก�รและจััดก�รในุช�วงเวล�ท่ำ�ม่ก�รเพิั�มจัำ�นุวนุของบุคล�กร

• เตร่ยมบุคล�กรสู่ำ�หรับก�รเปล่�ยนุแปลงในุโครงสู่ร้�งและระบบง�นุของสู่ถ�บันุ 

ห�กจัำ�เป็นุ

(4) การทำางานให้บรรลุผล (Work Accomplishment) 

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการจัดระบบการทำางานและบริหารบุคลากร 

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รจััดระบบก�รทำำ�ง�นุและบริห�รบุคล�กรเพ้ั�อให้

• ง�นุของสู่ถ�บันุบรรลุผล

• ใช้ประโยชน์ุจั�กสู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุอย��งเต็มท่ำ�

• สู่�งเสู่ริมสู่นัุบสู่นุุนุก�รมุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุ/ล่กค้�และธุรกิจั

• ม่ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�เหนุ้อกว��คว�มค�ดหม�ย

ข. บรรย์ากาศการทำางานของบุคลากร (WORKFORCE Climate)

(1) สภาวิะแวิดล้อมของการทำางาน (Workplace Environment)

 สถาบันดำาเนินการอย่์างไรเพ่ือสร้างควิามม่ันใจว่ิาสถานท่ีทำางานมีสุขภาวิะ  

ควิามม่ันคง และควิามสะดวิกในการเข้าทำางานของบุคลากร 

 ตัววัดผลก�รดำ�เนิุนุง�นุและเป้�ประสู่งค์ในุก�รปรับปรุงปัจัจััยด้�นุสู่ภ�วะแวดล้อม 

ในุก�รทำำ�ง�นุม่อะไรบ้�ง

(2) นโย์บาย์และสิทธิีประโย์ช้น์สำาหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits and 

Policies)

 สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดย์จัดให้มีการบริการ สิทธิีประโย์ช้น์ และนโย์บาย์

อย่์างไร

 สู่ถ�บันุได้ออกแบบสิู่�งดังกล��วให้เหม�ะสู่มต�มคว�มต้องก�รของบุคล�กรท่ำ�หล�กหล�ย  

รวมทัำ�งคว�มแตกต��งของกลุ�มและประเภทำของบุคล�กรอย��งไร

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ท์ี่ หน้์า 107 - 135

หมาย์เหตุ

หมาย์เหตุ 5 ผลลัพัธ์เก่�ยวกับสู่ภ�วะแวดล้อมของบุคล�กรและคว�มผ่กพัันุของบุคล�กร

ควรร�ยง�นุในุหัวข้อ 7.3 สู่ำ�หรับพันัุกง�นุท่ำ�ควบคุมด่แลโดยผ้่รับจ้ั�งเหม�ควรอธิบ�ยในุหมวด 2 

และหมวด 6 โดยใหเ้ป็นุสู่�วนุหนึุ�งของกลยทุำธ์ด้�นุระบบง�นุ และกระบวนุก�รทำำ�ง�นุภ�ยในุสู่ถ�บนัุ 

สู่ำ�หรับสู่ถ�บันุท่ำ�ต้องพึั�งพั�อ�สู่�สู่มัคร คำ�ว��บุคล�กร รวมถึงอ�สู่�สู่มัครเหล��นุ่�ด้วย
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หมาย์เหตุ 5.1 ก (1) ก�รประเมนิุคว�มจัำ�เปน็ุด้�นุข่ดคว�มสู่�ม�รถและอตัร�กำ�ลังบุคล�กร  

ควรคำ�นึุงถึงคว�มจัำ�เป็นุทัำ�งในุปัจัจุับันุและในุอนุ�คต ซึึ่�งขึ�นุอย่�กับวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์และ 

แผนุปฏิิบัติก�รท่ำ�ระบุในุหมวด 2 และก�รค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�อธิบ�ยในุ 4.1 ค (1)

หมาย์เหตุ 5.1 ก (3) ก�รเตร่ยมบุคล�กรให้พัร้อมรับต�อก�รเปล่�ยนุแปลงคว�มจัำ�เป็นุ 

ด้�นุข่ดคว�มสู่�ม�รถและอัตร�กำ�ลัง อ�จัครอบคลุมก�รฝึักอบรม ก�รศึึกษ� ก�รสู้่�อสู่�ร 

อย��งสู่มำ��เสู่มอ ก�รพิัจั�รณ�เก่�ยวกับก�รจ้ั�งบุคล�กรและคว�มพัร้อมปฏิิบัติง�นุในุตำ�แหนุ�ง/

หนุ้�ท่ำ�ใหม�ของบุคล�กร ก�รให้คำ�ปรึกษ�เก่�ยวกับอ�ช่พั รวมถึงก�รช�วยพันัุกง�นุห�ง�นุใหม� 

(Outplacement) และบริก�รอ้�นุ

หมาย์เหต ุ5.1 ก (3), 5.1 ก (4) ก�รจััดระบบก�รทำำ�ง�นุและบริห�รบุคล�กรอ�จัเก่�ยวข้อง

กับก�รจััดโครงสู่ร้�งบุคล�กรสู่ำ�หรับก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�สู่ถ�บันุระบุไว้ในุด้�นุเทำคโนุโลย่ สู่ภ�วะ

แวดล้อมภ�ยนุอก วัฒนุธรรม หร้อวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์

หมาย์เหตุ 5.1 ข. (1) คว�มสู่ะดวกในุก�รเข้�ถึงสู่ถ�นุท่ำ�ทำำ�ง�นุสู่�ม�รถทำำ�ให้ผลิตภ�พั 

เพิั�มขึ�นุอย��งเต็มท่ำ�ด้วยก�รขจััดอุปสู่รรคต�อผ้่พิัก�รเพ้ั�อให้ทำำ�ง�นุได้ต�มศัึกยภ�พัของตนุ สู่ถ�นุท่ำ�

ทำำ�ง�นุทำ่�ม่สู่ภ�วะแวดลอ้มท่ำ�บุคล�กรทำกุคนุทำำ�ง�นุไดอ้ย��งม่ประสู่ทิำธิผล (inclusive workplace) 

ต้องเข้�ถึงได้ทัำ�งทำ�งด้�นุก�ยภ�พั เทำคโนุโลย ่และทัำศึนุคติ (attitudinally accessible)

หมาย์เหตุ 5.1 ข. (1) ห�กปัจัจััยด้�นุสู่ภ�วะแวดล้อมในุก�รทำำ�ง�นุและตัววัดผลก�ร 

ดำ�เนุินุง�นุหร้อเป้�หม�ยม่คว�มแตกต��งกันุอย��งม่นุัยสู่ำ�คัญสู่ำ�หรับสู่ถ�นุทำ่�ทำำ�ง�นุทำ่�ต��งกันุ 

สู่ถ�บันุควรอธิบ�ยถึงคว�มแตกต��งเหล��นุ่�ในุก�รตอบคำ�ถ�มด้วย สู่ถ�บันุควรอธิบ�ยเร้�อง 

คว�มปลอดภยัของสู่ถ�นุทำ่�ทำำ�ง�นุในุหวัข้อ 6.2 โดยเปน็ุสู่�วนุหนึุ�งของระบบคว�มปลอดภยัโดยรวม

5.2 ควิามผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) : สถาบันมีวิิธีีการ 
อย่์างไรในการสร้างควิามผูกพันกับบุคลากร เพ่ือให้มีผลการดำาเนินการ 
ท่ีโดดเด่น (45 คะแนน)

ก. การประเมินควิามผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT)

(1) ปัจจัย์ขับเคล่ือนควิามผูกพัน (Drivers of ENGAGEMENT) 

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการกำาหนดปัจจัย์ท่ีสำาคัญท่ีส่งผลต่อควิามผูกพันของ

บุคลากร 

 วิธ่ก�รกำ�หนุดปัจัจััยขับเคล้�อนุเหล��นุ่�แตกต��งกันุอย��งไรต�มกลุ�มและประเภทำของ

บุคล�กร
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(2) การประเมินควิามผูกพัน (Assessment of ENGAGEMENT) 

 สถาบันประเมินควิามผูกพันของบุคลากรอย่์างไร 

 ม่วิธ่ก�รและตัววัดทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�รอะไรบ้�งท่ำ�ใช้ในุก�รประเมินุ

คว�มพึังพัอใจัและคว�มผ่กพัันุของบุคล�กร วิธ่ก�รและตัววัดเหล��นุ่�ม่คว�มแตกต��งกันุอย��งไร

ในุแต�ละกลุ�มและประเภทำของบุคล�กร สู่ถ�บันุใช้ตัวช่�วัดอ้�นุ ๆ เพ้ั�อประเมินุและปรับปรุง 

คว�มผ่กพัันุของบุคล�กรอย��งไร

ข. วัิฒนธีรรมองค์กร (Organizational Culture)

สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการเสริมสร้างวัิฒนธีรรมองค์กรท่ีมีลักษณะการส่ือสาร 

ท่ีเปิดกว้ิาง มีผลการดำาเนินงานท่ีดี และบุคลากรมีควิามผูกพัน

สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รเสู่ริมสู่ร้�งวัฒนุธรรมองค์กร สู่ถ�บันุทำำ�ให้มั�นุใจัได้อย��งไร 

ว��วัฒนุธรรมองค์กรสู่นัุบสู่นุุนุวิสัู่ยทัำศึน์ุและค��นิุยม รวมทัำ�งได้ใช้ประโยชน์ุจั�กคว�มหล�กหล�ย

ของมุมมอง (Ideas) วัฒนุธรรม และวิธ่คิด (Thinking) ของบุคล�กร สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไร 

ในุก�รเพิั�มอำ�นุ�จัก�รตัดสิู่นุใจัให้แก�บุคล�กร

ค. การจัดการผลการปฏิิบัติงานและการพัฒนา (PERFORMANCE Management and 
Development)

(1) การจัดการผลการปฏิิบัติงาน (PERFORMANCE Management) 

 ระบบการจัดการผลการปฏิิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้เกิดการทำางานท่ี 

ให้ผลการดำาเนินการท่ีดีอย่์างไร 

 ระบบก�รจััดก�รผลก�รปฏิิบัติง�นุของบุคล�กรพิัจั�รณ�ถึงก�รบริห�รค��ตอบแทำนุ 

ก�รให้ร�งวัล ก�รยกย�องชมเชย และก�รสู่ร้�งแรงจ่ังใจัอย��งไร ระบบก�รจััดก�รผลก�รปฏิิบัติง�นุ 

ของบุคล�กรเสู่ริมสู่ร้�งในุเร้�องต�อไปนุ่�อย��งไร
• คว�มกล้�ท่ำ�จัะเสู่่�ยงโดยประเมินุผลได้ผลเสู่่ยอย��งรอบด้�นุ (INTELLIGENT RISK 

taking)
• ก�รมุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุ/ล่กค้�และธุรกิจั 
• ก�รบรรลุผลสู่ำ�เร็จัของแผนุปฏิิบัติก�ร
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(2) การพัฒนาผลการปฏิิบัติงาน (PERFORMANCE Development) 

 ระบบการเรีย์นรู้และการพฒันาสนบัสนุนควิามตอ้งการพฒันาตนเองของบคุลากร

และควิามจำาเป็นของสถาบันอย่์างไร 

 ระบบก�รเร่ยนุร้่และก�รพััฒนุ�ของสู่ถ�บันุได้พิัจั�รณ�ถึงเร้�องต�อไปนุ่�อย��งไร 
• คว�มปร�รถนุ�ในุก�รเร่ยนุร้่และพััฒนุ�ของบุคล�กร
• สู่นัุบสู่นุุนุก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุและคว�มกล้�ท่ำ�จัะเสู่่�ยง 

โดยประเมินุผลได้ผลเสู่่ยอย��งรอบด้�นุ (INTELLIGENT RISK taking)
• สู่นัุบสู่นุุนุจัริยธรรมและวิธ่ปฏิิบัติทำ�งธุรกิจัอย��งม่จัริยธรรม

(3) ประสิทธิีผลของการเรีย์นรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development 

EFFECTIVENESS) 

 สถาบันมีวิิธีีประเมินประสิทธิีผลและประสิทธิีภาพของระบบการเรีย์นรู้และ 

การพัฒนาอย่์างไร

 สู่ถ�บันุดำ�เนิุนุก�รในุเร้�องต�อไปนุ่�อย��งไร
• เช้�อมโยงผลลัพัธ์ก�รเร่ยนุร้่และพััฒนุ�กับผลก�รประเมินุคว�มผ่กพัันุของบุคล�กร

และกับผลลัพัธ์ท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุ
• ใช้ผลคว�มเช้�อมโยงนุ่�เพ้ั�อระบุโอก�สู่ในุก�รปรับปรุงทัำ�งในุคว�มผ่กพัันุของ

บุคล�กรและในุก�รเร่ยนุร้่และพััฒนุ�

(4) ควิามก้าวิหน้าในอาชี้พการงาน (Career Development) 

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการจัดการควิามก้าวิหน้าในอาชี้พการงานของบุคลากร

และผู้นำาในอนาคตของสถาบัน

 สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รว�งแผนุก�รสู้่บทำอดตำ�แหนุ�งของผ้่บริห�ร ผ้่นุำ�  

และตำ�แหนุ�งอ้�นุท่ำ�สู่ำ�คัญ

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ท์ี่ หน้์า 107 - 135

หมาย์เหตุ

หมาย์เหตุ 5.2 ก (1) ตัวขับเคล้�อนุคว�มผ่กพัันุของบุคล�กร (ระบุในุ P. 1 ก (3)) หม�ยถึง  

สิู่�งท่ำ�ขับเคล้�อนุคว�มมุ�งมั�นุ ทัำ�งทำ�งอ�รมณ์และสู่ติปัญญ�เพ้ั�อให้ง�นุสู่ำ�เร็จั บรรลุพัันุธกิจั  

และวิสัู่ยทัำศึน์ุของสู่ถ�บันุ
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หมาย์เหตุ 5.2 ก (2) ตัวช่�วัดอ้�นุ ๆ ท่ำ�ใช้ประเมินุและปรับปรุงคว�มผ่กพัันุของบุคล�กร 

อ�จัรวมถึงอัตร�ก�รคงอย่�ของบุคล�กร ก�รข�ดง�นุ ก�รร้องทุำกข์ คว�มปลอดภัย และผลิตภ�พั

หมาย์เหตุ 5.2 ค (1) ระบบก�รบริห�รค��ตอบแทำนุของสู่ถ�บันุบ�งแห�งถ่กกำ�หนุด 

โดยกฎหม�ย หร้อกฎระเบ่ยบข้อบังคับ ดังนัุ�นุจึังต้องใช้ทำ�งเล้อกอ้�นุในุก�รให้ร�งวัลและ 

ก�รยกย�องชมเชย

หมาย์เหตุ 5.2 ค (2) สู่ำ�หรับก�รตอบคำ�ถ�มในุหัวข้อนุ่� ควรรวมถึงก�รพิัจั�รณ�เป็นุ 

ก�รเฉพั�ะในุเร้�องก�รพััฒนุ� ก�รเร่ยนุร้่ และคว�มก้�วหนุ้�ในุอ�ช่พัก�รง�นุของบุคล�กรท่ำ�เป็นุ

ลักษณะเฉพั�ะของสู่ถ�บันุ และอ�จัรวมถึง
• โอก�สู่ในุก�รพััฒนุ�ท่ำ�ตอบสู่นุองสู่มรรถนุะหลัก คว�มท้ำ�ทำ�ยเชิงกลยุทำธ์ และ 

แผนุปฏิิบัติก�รของสู่ถ�บันุ
• ก�รเปล่�ยนุแปลงระดับองค์กรและนุวัตกรรม 
• ก�รปรับปรุงเร้�องก�รมุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุ 
• ก�รเสู่ริมสู่ร้�งคว�มร้่และทัำกษะใหม�ในุก�รปฏิิบัติง�นุ สู่ถ�บันุควรพิัจั�รณ�ถึงขอบเขต

ของโอก�สู่ในุก�รพััฒนุ�ทำ่�สู่ถ�บนัุจััดให้ ซึึ่�งรวมถึงก�รศึึกษ� ก�รฝักึอบรม ก�รสู่อนุง�นุ  
ก�รเป็นุพ่ั�เล่�ยง และประสู่บก�รณ์ท่ำ�เก่�ยวกับง�นุด้วย
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6. ระบบปฏิิบัติการ (Operations) (85 คะแนน)
ในุหมวิดระบบปฏิิบัติการนุ่� ถ�มว��สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รออกแบบ จััดก�ร ปรับปรุง 

และสู่ร้�งนุวัตกรรมในุก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ และกระบวนุก�รทำำ�ง�นุ รวมทัำ�ง 

ม่วิธ่ก�รอย��งไรในุก�รปรับปรุงประสิู่ทำธิผลของก�รปฏิิบัติก�ร เพ้ั�อสู่�งมอบคุณค��แก�ผ้่เร่ยนุ 

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุและทำำ�ให้สู่ถ�บันุประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัอย��งต�อเนุ้�อง

6.1 กระบวินการทำางาน (Work processes) : สถาบันมีวิิธีีการออกแบบ จัดการ 
และปรับปรุง การจัดการศึกษา วิิจัย์ และบริการฯ และกระบวินการทำางาน 
ท่ีสำาคัญอย่์างไร (45 คะแนน)

ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิิจัย์ และบริการฯ และกระบวินการ (Program, Service, 
and PROCESS Design)

(1) การจัดทำาข้อกำาหนดของการจัดการศึกษา วิิจัย์ และบริการฯ และกระบวินการ 

(Determination of Program, Service, and PROCESS Requirements)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการจัดทำาข้อกำาหนดของการจัดการศึกษา วิิจัย์  

และบริการฯ และกระบวินการทำางานท่ีสำาคัญ

(2) กระบวินการทำางานท่ีสำาคัญ (Key WORK PROCESSES)

 กระบวินการทำางานท่ีสำาคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง 

 ข้อกำ�หนุดท่ำ�สู่ำ�คัญของกระบวนุก�รทำำ�ง�นุเหล��นุ่�ค้ออะไร

(3) แนวิคิดในการออกแบบ (Design Concepts)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการออกแบบการจัดการศึกษา วิิจัย์ และบริการฯ  

และกระบวินการทำางานท่ีสำาคัญเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำาหนด 

 สู่ถ�บันุไดนุ้ำ�เทำคโนุโลยใ่หม� ๆ  คว�มร้่ของสู่ถ�บนัุ คว�มเปน็ุเลศิึด้�นุก�รจััดก�รศึึกษ� 

วิจััย และบริก�รฯ คุณค��ในุมุมมองของล่กค้� ก�รคำ�นึุงถึงคว�มเสู่่�ยง และคว�มคล�องตัวท่ำ�อ�จั

จัำ�เป็นุต้องม่ ม�พิัจั�รณ�ในุก�รออกแบบก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ และตอบสู่นุอง 

ต�อพัันุธกิจัอ้�นุ ๆ และกระบวนุก�รเหล��นุ่�อย��งไร
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ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวินการ (PROCESS Management and Improvement)

(1) การนำากระบวินการไปสู่การปฏิิบัติ (Process Implementation)

 สถาบนัม่ันใจได้อย่์างไรวิา่การปฏิิบัติงานประจำาวัินของกระบวินการทำางานตา่ง ๆ  

เป็นไปตามข้อกำาหนดท่ีสำาคัญ 

 สู่ถ�บันุม่ตัววัดหร้อตัวช่�วัดของผลก�รดำ�เนิุนุก�รและตัววัดภ�ยในุกระบวนุก�ร 

อะไรบ้�งท่ำ�ใช้เพ้ั�อควบคุมและปรับปรุงกระบวนุก�รทำำ�ง�นุ ตัววัดเหล��นุ่�สัู่มพัันุธ์กับคุณภ�พัของ

สัู่มฤทำธิ�ผลและผลก�รดำ�เนิุนุก�รของก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ของสู่ถ�บันุอย��งไร

(2) กระบวินการสนับสนุน (Support PROCESSES)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการกำาหนดกระบวินการสนับสนุนท่ีสำาคัญ 

 กระบวนุก�รสู่นุับสู่นุุนุท่ำ�สู่ำ�คัญม่อะไรบ้�ง สู่ถ�บันุมั�นุใจัได้อย��งไรว��ก�รปฏิิบัติง�นุ

ประจัำ�วันุของกระบวนุก�รเหล��นุ่�เป็นุไปต�มข้อกำ�หนุดท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุ

(3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิิจัย์ และบริการฯ และกระบวินการ (Program, 

Service, and PROCESSES Improvement)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรในการปรับปรุงกระบวินการทำางานเพ่ือเพ่ิมการเรีย์นรู้ของ 

ผู้เรีย์น ปรับปรุงการจัดการศึกษา วิิจัย์ และบริการฯ และผลการดำาเนินการ เสริมสร้าง

สมรรถนะหลักของสถาบัน และลดควิามแปรปรวินของกระบวินการ

ค. การจัดการเครือข่าย์อุปทาน (Supply-Network Management)

สถาบันมีการจัดการเครือข่าย์อุปทานอย่์างไร 

สู่ถ�บนัุดำ�เนิุนุก�รอย��งไรในุเร้�องก�รคดัเล้อกผ้่สู่�งมอบ/ค่�คว�มร�วมม้อ และทำำ�ใหมั้�นุใจัว�� 

ม่คุณสู่มบัติและอย่�ในุสู่ถ�นุะท่ำ�ไม�เพ่ัยงตอบสู่นุองต�อคว�มต้องก�รของก�รปฏิิบัติก�รเทำ��นัุ�นุ  

แต�ยังสู่�ม�รถยกระดับผลก�รดำ�เนิุนุก�รและสู่นัุบสู่นุุนุวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ของสู่ถ�บันุ  

รวมถึงเพิั�มคว�มพึังพัอใจัของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ 

นุอกจั�กนัุ�นุสู่ถ�บันุดำ�เนิุนุก�รอย��งไร ในุเร้�อง

• สู่�งเสู่ริมคว�มสู่อดคล้องไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุและคว�มร�วมม้อภ�ยในุเคร้อข��ย

อุปทำ�นุ

• ทำำ�ให้มั�นุใจัว��เคร้อข��ยอุปทำ�นุม่คว�มคล�องตัวในุก�รตอบสู่นุองต�อคว�มต้องก�ร 

ท่ำ�เปล่�ยนุแปลงไปของผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ตล�ด และสู่ถ�บันุ 

• สู้่�อสู่�รคว�มค�ดหวังต�อผลก�รดำ�เนุินุก�ร วัดและประเมินุผลก�รดำ�เนุินุก�รของ 

ผ้่สู่�งมอบ ให้ข้อม่ลป้อนุกลับแก�ผ้่สู่�งมอบเพ้ั�อช�วยให้เกิดก�รปรับปรุง และจััดก�รกับ 

ผ้่สู่�งมอบท่ำ�ม่ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ไม�ด่
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ง. การจัดการนวัิตกรรม (INNOVATION Management)

สถาบันมีการดำาเนินการกับโอกาสในการสร้างนวัิตกรรมอย่์างไร 

สู่ถ�บันุม่ก�รดำ�เนิุนุก�รต�มโอก�สู่เชิงกลยุทำธ์ท่ำ�กำ�หนุดว��เปน็ุคว�มเสู่่�ยงท่ำ�ผ��นุก�รประเมินุ

ผลได้ผลเสู่่ยอย��งรอบด้�นุ (INTELLIGENT RISKS) อย��งไร สู่ถ�บันุได้เตร่ยมทำรัพัย�กรด้�นุ 

ก�รเงินุและทำรัพัย�กรอ้�นุ ๆ ไว้เพ้ั�อสู่นัุบสู่นุุนุโอก�สู่ดังกล��วอย��งไร สู่ถ�บันุยุติก�รสู่นัุบสู่นุุนุ 

เร้�องดังกล��ว ณ เวล�ท่ำ�เหม�ะสู่มเพ้ั�อนุำ�ทำรัพัย�กรไปสู่นัุบสู่นุุนุโอก�สู่อ้�นุท่ำ�สู่ำ�คัญกว��อย��งไร

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ท์ี่ หน้์า 107 - 135

หมาย์เหตุ

การจัดการศึกษา หม�ยรวมถึง ก�รออกแบบหลักสู่่ตรทัำ�งท่ำ�เป็นุ degree/non degree 

ก�รคัดเล้อกนัุกศึึกษ� ก�รออกแบบก�รจััดประสู่บก�รณ์ก�รเร่ยนุร้่และประเมินุผลท่ำ�สู่อดคล้องกับ

หลักสู่่ตร ก�รพัจิั�รณ�ทำรพััย�กรก�รเร่ยนุร้่และสู่ภ�พัแวดลอ้มท่ำ�สู่นัุบสู่นุุนุก�รศึึกษ� ก�รดำ�เนุนิุก�ร 

ต�มแนุวทำ�งท่ำ�กำ�หนุดไว้ และก�รติดต�มทำบทำวนุ เพ้ั�อให้ได้บัณฑิ์ต/ผ้่สู่ำ�เร็จัก�รศึึกษ�ม่คุณลักษณะ

ตรงต�มผลสัู่มฤทำธิ�ท่ำ�พึังประสู่งค์

หมาย์เหตุ 6.1 ผลลัพัธ์ของก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนิุนุก�รของก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย  

และบริก�รฯ และกระบวนุก�รของสู่ถ�บันุควรร�ยง�นุไว้ในุหัวข้อ 7.1

หมาย์เหตุ 6.1 ก (3) ก�รออกแบบกระบวนุก�รยังรวมถึงคว�มจัำ�เป็นุในุก�รออกแบบ

กระบวนุก�รใหม� เนุ้�องจั�กก�รเปล่�ยนุแปลงข้อกำ�หนุดหร้อปัจัจััยอ้�นุ ๆ  คว�มคล�องตัวอ�จัจัำ�เป็นุ

ห�กม่คว�มจัำ�เปน็ุท่ำ�ต้องเปล่�ยนุแปลงกระบวนุก�รทำำ�ง�นุ ซึ่ึ�งเป็นุผลม�จั�กก�รเปล่�ยนุแปลงระบบ

ง�นุโดยรวม เช�นุ ก�รท่ำ�สู่ถ�บันุนุำ�ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย บริก�ร และตอบสู่นุองต�อพัันุธกิจัอ้�นุ ๆ 

หร้อกระบวนุก�รของเคร้อข��ยอุปทำ�นุม�ดำ�เนิุนุก�รเอง เพ้ั�อหล่กเล่�ยงก�รหยุดชะงัก อันุเนุ้�อง

ม�จั�กก�รเปล่�ยนุแปลงเหตุก�รณ์ภ�ยนุอกท่ำ�ไม�อ�จัทำำ�นุ�ยได้ หร้อก�รจั้�งหนุ�วยง�นุภ�ยนุอก

เพ้ั�อดำ�เนิุนุก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ และกระบวนุก�รซึึ่�งก�อนุหนุ้�นุ่�ดำ�เนิุนุก�รเอง

ภ�ยในุสู่ถ�บันุ

หมาย์เหต ุ6.1 ข (2) กระบวนุก�รสู่นัุบสู่นุุนุท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุควรสู่นัุบสู่นุุนุกระบวนุก�ร

ทำำ�ง�นุท่ำ�สู่ำ�คัญท่ำ�สู่ร้�งคุณค��ให้แก�ผ้่เร่ยนุและล่กค้� (value-creation processes) กระบวนุก�ร

เหล��นุ่� อ�จัรวมถึงกระบวนุก�รท่ำ�สู่นัุบสู่นุุนุผ้่นุำ�และบุคล�กรอ้�นุ ๆ ท่ำ�เก่�ยวข้องในุกระบวนุก�ร 

เช�นุ ก�รออกแบบและดำ�เนิุนุก�รของก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ปฏิิสัู่มพัันุธ์กับผ้่เร่ยนุ 

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ก�รจััดก�รด้�นุธุรกิจัและกิจัก�รอ้�นุ ๆ ภ�ยในุองค์กร ตัวอย��งกระบวนุก�ร

เหล��นุ่�อ�จัรวมถึงก�รบัญช่และก�รจััดซ้ึ่�อ
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หมาย์เหตุ 6.1 ข (3) สู่ถ�บันุอ�จัใช้เคร้�องม้อต��ง ๆ เพ้ั�อปรับปรุงก�รดำ�เนิุนุก�รของ

กระบวนุก�รและลดคว�มแปรปรวนุ แนุวทำ�งเหล��นุ่�ควรเป็นุสู่�วนุหนึุ�งของระบบก�รปรับปรุง 

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รต�มท่ำ�สู่ถ�บันุระบุไว้ในุโครงร��งองค์กรข้อ P. 2 (ค)

หมาย์เหตุ 6.1 ค เพ้ั�อทำำ�ให้มั�นุใจัว��ก�รกำ�หนุดบทำบ�ทำของผ้่สู่�งมอบสู่�ม�รถตอบสู่นุอง

คว�มต้องก�รด้�นุปฏิิบัติก�รและสู่นัุบสู่นุุนุผลก�รดำ�เนิุนุง�นุ สู่ร้�งคว�มพึังพัอใจัให้กับผ้่เร่ยนุ 

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ สู่ถ�บันุอ�จัเป็นุค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รกับผ้่สู่�งมอบ หร้อจััดตั�งกลุ�ม 

ค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รระหว��งองค์กรต��ง ๆ  ภ�ยในุเคร้อข��ยอุปทำ�นุเพ้ั�อประโยชน์ุร�วมกันุ  

ก�รสู้่�อสู่�รคว�มค�ดหวังและข้อม่ลป้อนุกลับแก�ผ้่สู่�งมอบ ควรเป็นุก�รสู้่�อสู่�รแบบสู่องทิำศึทำ�ง 

เพ้ั�อให้ผ้่สู่�งมอบอธิบ�ยถึงสิู่�งท่ำ�ต้องก�รได้จั�กสู่ถ�บันุและจั�กองค์กรอ้�นุภ�ยในุเคร้อข��ยอุปทำ�นุ 

กลไกเหล��นุ่�อ�จัเปล่�ยนุแปลงต�มคว�มต้องก�รของตล�ด ผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ หร้อผ้่ม่สู่�วนุได้

สู่�วนุเสู่่ย

หมาย์เหตุ 6.1 ง กระบวนุก�รจััดก�รโอก�สู่สู่ำ�หรับนุวัตกรรมควรใช้ประโยชน์ุจั�กโอก�สู่

เชิงกลยุทำธ์ท่ำ�อธิบ�ยในุ 2.1 ก (2)

6.2 ประสิทธิีผลของการปฏิิบัติการ (Operational Effectiveness) :  
สถาบันทำาให้ม่ันใจได้อย่์างไรว่ิาการปฏิิบัติการต่าง ๆ  มีการบริหารจัดการอย่์าง
มีประสิทธิีผล (40 คะแนน)

ก. ประสิทธิีภาพและประสิทธิีผลของกระบวินการ (PROCESS Efficiency and 

EFFECTIVENESS) 

สถาบันมีการจัดการต้นทุน ประสิทธิีภาพ และประสิทธิีผลของการปฏิิบัติการอย่์างไร 

สู่ถ�บันุดำ�เนิุนุก�รอย��งไร ในุเร้�อง

• พิัจั�รณ�รอบเวล�ก�รทำำ�ง�นุ (CYCLE TIME) ก�รเพิั�มผลผลิต (PRODUCTIVITY)   

และปัจัจััยด้�นุประสิู่ทำธิภ�พั และประสิู่ทำธิผล ม�ใช้ในุกระบวนุก�รทำำ�ง�นุ

• ป้องกันุไม�ให้เกิดข้อผิดพัล�ดหร้อก�รทำำ�ง�นุซึ่ำ�� 

• ลดต้นุทุำนุในุก�รตรวจัสู่อบ ก�รทำดสู่อบ และก�รตรวจัติดต�มกระบวนุก�รหร้อ 

ผลก�รดำ�เนิุนุก�ร (*)

• สู่ร้�งสู่มดุลระหว��งคว�มจัำ�เป็นุในุก�รควบคุมต้นุทุำนุกับคว�มต้องก�รของผ้่เร่ยนุ 

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ
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ข. ควิามปลอดภัย์และการรักษาควิามปลอดภัย์บนโลกไซึ่เบอร์ (Security and Cybersecurity)

สถาบนัมีวิิธีีการอย์า่งไรเพ่ือทำาใหม่ั้นใจว่ิาข้อมูลและสารสนเทศท่ีออ่นไหวิหรอืเป็นสิทธิี

พิเศษ (Privilege) และสินทรัพย์์ท่ีสำาคัญ มีควิามปลอดภัย์และมีการป้องกันภัย์บนโลกไซึ่เบอร์

สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไรเพ้ั�อทำำ�ให้มั�นุใจัว��ข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึทัำ�งแบบอิเล็กทำรอนิุกส์ู่ 

และร่ปแบบอ้�นุ ๆ และระบบก�รปฏิิบัติก�รท่ำ�สู่ำ�คัญเป็นุคว�มลับและสู่�ม�รถเข้�ถึงได้เฉพั�ะ 

ต�มสิู่ทำธิท่ำ�เหม�ะสู่ม รวมถึงสู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รอย��งไร ในุเร้�อง
• เฝ้ั�ระวังสิู่�งคุกค�มคว�มปลอดภัยและก�รรักษ�คว�มปลอดภัยบนุโลกไซึ่เบอร์ท่ำ� 

เกิดขึ�นุใหม�
• ทำำ�ให้มั�นุใจัว��บุคล�กร ผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�ร และ 

ผ้่สู่�งมอบ เข้�ใจัและปฏิิบัติต�มบทำบ�ทำหนุ้�ท่ำ�และคว�มรับผิดชอบของตนุด้�นุคว�ม
ปลอดภัยและก�รรักษ�คว�มปลอดภัยบนุโลกไซึ่เบอร์

• ระบแุละจััดลำ�ดับคว�มสู่ำ�คัญของระบบเทำคโนุโลยสู่่�รสู่นุเทำศึและระบบก�รปฏิิบัติก�ร 
ท่ำ�สู่ำ�คัญเพ้ั�อให้ม่คว�มมั�นุคงปลอดภัย

• ป้องกันุระบบเหล��นุ่�จั�กเหตุก�รณ์ท่ำ�อ�จักระทำบต�อคว�มปลอดภัยบนุโลกไซึ่เบอร์ 
ตรวจัจัับ ตอบสู่นุอง และก้่ค้นุจั�กก�รถ่กโจัมต่ทำ�งไซึ่เบอร์

ค. การเตรีย์มพร้อมด้านควิามปลอดภัย์และภาวิะฉุุกเฉุิน (Safety and Emergency 
Preparedness)

(1) ควิามปลอดภัย์ (Safety)

 สถาบันดูแลให้มีสภาพแวิดล้อมในการปฏิิบัติการท่ีปลอดภัย์ได้อย่์างไร 

 ระบบคว�มปลอดภัยของสู่ถ�บันุได้คำ�นึุงถึงก�รป้องกันุอุบัติเหตุ ก�รตรวจัสู่อบ  

ก�รวิเคร�ะห์ห�สู่�เหตุ (Root-cause ANALYSIS) ของคว�มไม�ปลอดภัย และก�รก้่ค้นุสู่่�สู่ภ�พัเดมิ 

อย��งไร

(2) ควิามต่อเน่ืองทางธุีรกิจ (Business Continuity)

 สถาบันมีวิิธีีการอย่์างไรเพ่ือให้ม่ันใจว่ิามีการเตรีย์มพร้อมต่อภัย์พิบัติหรือ

ภาวิะฉุุกเฉิุน 

 ระบบก�รเตร่ยมพัร้อมดังกล��วได้คำ�นึุงถึงก�รป้องกันุ ก�รจััดก�รคว�มต�อเนุ้�อง

ของก�รดำ�เนิุนุก�ร และก�รก้่ค้นุสู่่�สู่ภ�พัเดิมอย��งไร ระบบก�รเตร่ยมพัร้อมต�อภัยพิับัติและ

ภ�วะฉุกเฉินุดังกล��วได้คำ�นึุงถึงก�รพึั�งพั�บุคล�กรขององค์กร เคร้อข��ยอุปทำ�นุ และค่�คว�มร�วมม้อ 

ท่ำ�เป็นุทำ�งก�รอย��งไร สู่ถ�บันุม่วิธ่ก�รในุก�รทำำ�ให้มั�นุใจัว��ระบบเทำคโนุโลย่สู่�รสู่นุเทำศึขององค์กร
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ม่คว�มมั�นุคงปลอดภัยและพัร้อมใช้ง�นุอย��งต�อเนุ้�องเพ้ั�อให้สู่�ม�รถบริก�รผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ 

และตอบสู่นุองคว�มจัำ�เป็นุของสู่ถ�บันุได้อย��งไร

คำาศ้พื่ที่ท่์ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ที่ส์ำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ที่ ์หน้์า 107 - 135

หมาย์เหตุ

หมาย์เหตุ 6.2 ข ตัวอย��งระบบเทำคโนุโลย่สู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�สู่ถ�บันุอ�จัรวมถึง ให้ด่หม�ยเหตุ 

4.2 ก (2) 

หมาย์เหตุ 6.2 ข ก�รจััดก�รก�รรกัษ�ก�รคว�มปลอดภยับนุโลกไซึ่เบอร์ รวมถึงก�รปกป้อง

มิให้เกิดก�รสู่่ญเสู่่ยข้อม่ลท่ำ�ม่คว�มอ�อนุไหวเก่�ยวกับบุคล�กร ผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และสู่ถ�บันุ 

ก�รปกป้องสิู่นุทำรัพัย์ทำ�งปัญญ� ก�รปกป้องมิให้เกิดก�รรั�วไหลและนุำ�ข้อม่ลไปใช้ในุทำ�งท่ำ�ผิด 

ท่ำ�สู่�งผลด้�นุก�รเงินุ กฎหม�ย และช้�อเสู่่ยงของสู่ถ�บันุ ม่แหล�งข้อม่ลท่ำ�หล�กหล�ยด้�นุม�ตรฐ�นุ

และแนุวปฏิิบัติด้�นุก�รรักษ�คว�มปลอดภัยบนุโลกไซึ่เบอร์ท่ำ�ใช้โดยทัำ�วไปและภ�คสู่�วนุเฉพั�ะ 

ซึึ่�งถ่กอ้�งอิงไว้ในุเกณฑ์์บัลดริจั เพ้ั�อปรับปรุงโครงสู่ร้�งพ้ั�นุฐ�นุด้�นุก�รรักษ�คว�มปลอดภัย 

บนุโลกไซึ่เบอร์ท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญ (https://www.nist.gov/cyberframework) สู่ถ�บันุท่ำ�สู่นุใจัอ�จั

ใช้ The Baldrige Cybersecurity Excellence Builder (https://www.nist.gov/baldrige/

products-services) ซึึ่�งได้รวมกรอบแนุวคิดด้�นุก�รรักษ�คว�มปลอดภัยบนุโลกไซึ่เบอร์ 

และมุมมองของเกณฑ์์บัลดริจัม�เป็นุเคร้�องม้อในุก�รประเมินุตนุเอง

หมาย์เหต ุ6.2 ค (2) ภัยพิับัติและภ�วะฉุกเฉินุอ�จัเก่�ยวข้องกับสู่ภ�พัอ�ก�ศึ สู่�ธ�รณ่ปโภค 

คว�มปลอดภัย โรคระบ�ด หร้อภ�วะฉุกเฉินุทัำ�งในุระดับท้ำองถิ�นุหร้อระดับประเทำศึ ขอบข��ย 

ของก�รเตร่ยมภัยพิับัติและภ�วะฉุกเฉินุขึ�นุกับสู่ภ�พัแวดล้อมของสู่ถ�บันุและก�รหยุดชะงัก 

ของก�รปฏิิบัติก�ร ระดับก�รยอมรับคว�มเสู่่�ยงขึ�นุอย่�กับลักษณะของหลักสู่่ตรและบริก�รฯ  

เคร้อข��ยอุปทำ�นุ และคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ย
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7. ผลลัพธ์ี (Results) (450 คะแนน)
ในุหมวิดของผลลัพธ์ีนุ่�ถ�มถึงผลดำ�เนิุนุก�รและผลก�รปรับปรุงในุด้�นุท่ำ�สู่ำ�คัญทุำกด้�นุ

ของสู่ถ�บันุ ได้แก� ผลลัพัธ์ด้�นุก�รเร่ยนุร้่ของผ้่เร่ยนุ ก�รตอบสู่นุองต�อล่กค้�กลุ�มอ้�นุและด้�นุ

กระบวนุก�ร ผลลัพัธ์ด้�นุล่กค้� ผลลัพัธ์ด้�นุบุคล�กร ผลลัพัธ์ด้�นุก�รนุำ�องค์กรและก�รกำ�กับ

ด่แลองค์กร และผลลัพัธ์ด้�นุงบประม�ณ ก�รเงินุ ตล�ด และผลลัพัธ์ด้�นุกลยุทำธ์ 

7.1 ผลลพัธ์ีด้านการเรีย์นรู้ของผู้เรีย์น และบรกิารท่ีตอบสนองตอ่ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
และด้านกระบวินการ (Student Learning, Customer-Focused Service 
Results, Process Results) : ผลลัพธ์ีด้านการเรีย์นรู้ของผู้เรีย์น และบริการ
ท่ีตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืน และด้านประสิทธิีผลของกระบวินการเป็นอย่์างไร 
(120 คะแนน) 

ก. ผลลัพธ์ีด้านการเรีย์นรู้ของผู้เรีย์นและด้านบริการท่ีมุ่งเน้นลูกค้า (Student LEARNING 

and CUSTOMER-Focused Service RESULTS)

ผลลัพธ์ีด้านการเรีย์นรู้ของผู้เรีย์นและด้านบริการท่ีตอบสนองผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน

คืออะไร 

ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญของก�รเร่ยนุร้่ของผ้่เร่ยนุและผลก�รดำ�เนิุนุก�ร 

ของด�้นุบรกิ�รท่ำ�สู่ำ�คัญและเก่�ยวข้องโดยตรงกบัผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุค้ออะไร ผลลพััธ์เหล��นุ่� 

แตกต��งกันุอย��งไรระหว��งหลักสู่่ตรและบริก�รฯ กลุ�มของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และสู่�วนุ

ตล�ด (*)

ข. ผลลัพธ์ีด้านประสิทธิีผลของกระบวินการทำางาน (WORK PROCESS EFFECTIVENESS 

RESULTS)

(1) ประสิทธิีภาพและประสิทธิีผลของกระบวินการ (PROCESS EFFECTIVENESS 

and Efficiency)

 ผลลัพธ์ีด้านประสิทธิีภาพและประสิทธิีผลของกระบวินการคืออะไร 

 ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญของผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุปฏิิบัติก�รของ

กระบวนุก�รทำำ�ง�นุท่ำ�สู่ำ�คัญและกระบวนุก�รสู่นัุบสู่นุุนุท่ำ�สู่ำ�คัญค้ออะไร รวมทัำ�งผลลัพัธ์ด้�นุ 

ผลิตภ�พั รอบเวล� และตัววัดอ้�นุ ๆ ด้�นุประสิู่ทำธิผล ประสิู่ทำธิภ�พั คว�มปลอดภัยและ 

ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยบนุโลกไซึ่เบอร์ และนุวัตกรรม ผลลัพัธ์เหล��นุ่�แตกต��งกันุต�มประเภทำ 

ของกระบวนุก�รอย��งไร (*)
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(2) ควิามปลอดภัย์และการเตรีย์มพร้อมต่อภาวิะฉุุกเฉิุน (Safety and Emergency 

Preparedness) 

 ผลลัพธ์ีด้านควิามปลอดภัย์และการเตรีย์มพร้อมต่อภาวิะฉุุกเฉิุนเป็นอย่์างไร 

 ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญด้�นุประสิู่ทำธิผลในุระบบคว�มปลอดภัย และ 

ก�รเตร่ยมพัร้อมของสู่ถ�บันุเพ้ั�อรับม้อกับภัยพิับัติและภ�วะฉุกเฉินุค้ออะไร ผลลัพัธ์เหล��นุ่� 

แตกต��งกันุอย��งไรต�มท่ำ�ตั�งหร้อประเภทำของกระบวนุก�รต��ง ๆ (*)

ค. ผลลัพธ์ีด้านการจัดการเครือข่าย์อุปทาน (Supply-Network Management Results)

ผลลัพธ์ีด้านการจัดการเครือข่าย์อุปทานเป็นอย่์างไร

ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญของผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุเคร้อข��ยอุปทำ�นุ รวมทัำ�ง

ผลลัพัธ์ท่ำ�แสู่ดงว��เคร้อข��ยอุปทำ�นุได้ช�วยยกระดับผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุให้ด่ขึ�นุค้ออะไร

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ท์ี่ หน้์า 107 - 135

หมาย์เหตุ

ผลลพััธ์ของคำ�ถ�มในุระดบัพ้ั�นุฐ�นุ หัวข้อ 7.1 EdPEx ไดเ้พิั�มเติมให้สู่ถ�บนัุต้องตอบผลลพััธ์

ท่ำ�ครอบคลุมถึงก�รตอบสู่นุองต�อล่กค้�กลุ�มอ้�นุในุทุำกพัันุธกิจัหลักของสู่ถ�บันุด้วย เช�นุ ผลิตภัณฑ์์

ท่ำ�เป็นุนุวัตกรรม ชิ�นุง�นุ สิู่�งประดิษฐ์ ง�นุวิจััย บริก�รวิช�ก�ร และบริก�รอ้�นุ ๆ เนุ้�องจั�กเป็นุ

บริบทำของอุดมศึึกษ�ไทำย 

หมาย์เหตุ 7. ระหว��งหัวข้อในุหมวดผลลัพัธ์กับเกณฑ์์หมวด 1 - 6 ไม�ม่คว�มเช้�อมโยง

แบบ 1 ต�อ 1 ดังนัุ�นุสู่ถ�บันุควรพิัจั�รณ�ผลลัพัธ์อย��งเป็นุระบบ ผลลัพัธ์แต�ละตัวในุหมวดผลลัพัธ์  

มักม�จั�กกระบวนุก�รม�กกว�� 1 หมวด

ระบบก�รให้คะแนุนุ (หนุ้� 77 - 87) ถ�มถึงข้อม่ลปัจัจุับันุ แนุวโนุ้ม ก�รเปร่ยบเท่ำยบ และ

แบ�งกลุ�มต�มคว�มเหม�ะสู่ม เพ้ั�อแสู่ดงสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�สู่ำ�คัญเพ้ั�อใช้สู่ำ�หรับก�รวิเคร�ะห์และทำบทำวนุ

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รขององค์กร (หัวข้อ 4.1) แสู่ดงถึงก�รนุำ�คว�มร้่ขององค์กรม�ใช้ (หัวข้อ 4.2)  

และใช้เป็นุพ้ั�นุฐ�นุในุก�รปฏิิบัติก�รสู่ำ�หรับผลลัพัธ์ด้�นุล่กค้� (หัวข้อ 7.2) รวมทัำ�งผลลัพัธ์ 

ด้�นุก�รเงนิุ งบประม�ณ ตล�ด และกลยทุำธ์ (หัวข้อ 7.5) ผลลัพัธ์บ�งตัวอ�จัเป็นุเร้�องเชิงคุณภ�พั  

หร้อไม�สู่�ม�รถร�ยง�นุเป็นุแนุวโนุ้มได้ ตัวอย��งเช�นุ ผลลัพัธ์ด้�นุคว�มรับผิดชอบในุก�รกำ�กับ

ด่แลองค์กร จัำ�นุวนุชั�วโมงก�รฝึักอบรมผ้่สู่�งมอบเก่�ยวกับก�รบริก�รหร้อกระบวนุก�รใหม� และ

ผลลัพัธ์สู่ำ�หรับโครงก�รหร้อกระบวนุก�รท่ำ�ดำ�เนิุนุก�รเพ่ัยงครั�งเด่ยว
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ข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึเชิงเปร่ยบเท่ำยบได้ม�จั�กกระบวนุก�รเท่ำยบเค่ยง (Benchmarking) 

(ภ�ยในุหร้อภ�ยนุอกอุตสู่�หกรรม) (*) และจั�กก�รค้นุห�ข้อม่ลเปร่ยบเท่ำยบเชิงแข�งขันุ  

ในุบ�งกรณ่ เช�นุ ผลลัพัธ์สู่ำ�หรับโครงก�รหร้อกระบวนุก�รทำ่�ม่คว�มเฉพั�ะในุองคก์รอ�จัไม�ม่ขอ้ม่ล 

เชิงเปร่ยบเท่ำยบหร้อไม�ม่ท่ำ�เหม�ะสู่มก็ได้

หมาย์เหตุ 7.1 ผลลัพัธ์ท่ำ�ร�ยง�นุควรรวมตวัวัดท่ำ�สู่ำ�คัญท่ำ�บังคับใช้โดยผ้่ให้ทุำนุและทำ่�ต้องแจ้ัง

ต�อสู่�ธ�รณะ และ/หร้อบังคับใช้โดยสู่ถ�บันุรับรองม�ตรฐ�นุ หร้อหนุ�วยง�นุท่ำ�กำ�กับด่แล

หมาย์เหตุ 7.1 ก ผลลัพัธ์ด้�นุก�รเร่ยนุร้่ของผ้่เร่ยนุและด�้นุกระบวนุก�รบรกิ�รล่กค้� ควร

เก่�ยวเนุ้�องกับคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังท่ำ�สู่ำ�คัญของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุต�มท่ำ�ระบุ

ไว้ในุ P. 1 ข (2) ซึึ่�งเป็นุสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�ได้จั�กก�รรวบรวมผ��นุกระบวนุก�รในุหมวด 3 ตัววัดหร้อ 

ตัวช่�วัดต��ง ๆ ควรพิัจั�รณ�ปัจัจััยท่ำ�ม่ผลต�อคว�มนุิยมของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ดังตัวอย��ง 

ท่ำ�ให้ไว้ในุหม�ยเหตุข้อ P. 1 ข (2) และ 3.2 ข

สู่ำ�หรบัสู่ถ�บันุก�รศึึกษ� ผลลพััธ์ด้�นุกระบวนุก�รบรกิ�รล่กค้� ควรครอบคลมุถึงผลลัพัธ์

ด้�นุก�รวิจััย ก�รบริก�ร รวมถึงด้�นุก�รดำ�เนิุนุง�นุท่ำ�ตอบสู่นุองต�อพัันุธกิจัอ้�นุ ๆ ด้วย

หมาย์เหตุ 7.1 ข ผลลัพัธ์ท่ำ�ร�ยง�นุในุข้อนุ่�ควรตอบสู่นุองข้อกำ�หนุดทำ่�สู่ำ�คัญในุ 

ก�รปฏิิบัติก�ร ต�มท่ำ�ระบุไว้ในุโครงร��งองค์กร และหมวด 6

หมาย์เหตุ 7.1 ข ตัววัดและตัวช่�วัดท่ำ�เหม�ะสู่มของประสิู่ทำธิผลกระบวนุก�รอ�จัรวมเร้�อง

ดังต�อไปนุ่� ผลก�รตรวจัสู่อบทัำ�งภ�ยในุและภ�ยนุอก อัตร�ก�รสู่ร้�งและผลลัพัธ์ด้�นุนุวัตกรรมของ

หลักสู่่ตร และก�รจััดก�รศึึกษ� และก�รสู่ร้�งนุวัตกรรมในุระบบง�นุ ผลลัพัธ์จั�กก�รปรับปรุงง�นุ

ภ�ยในุใหง้��ยขึ�นุ และก�รจััดกลุ�มง�นุใหม� ก�รลดคว�มสู่่ญเปล��ทำ�งก�รศึึกษ�และกระบวนุก�รอ้�นุ/ 

ของเสู่่ย ก�รปรับเปล่�ยนุสัู่ดสู่�วนุก�รบังคับบัญช� ก�รร�ยง�นุอุบัติก�รณ์ของก�รบริห�ร 

คว�มปลอดภัยและอ�ช่วอนุ�มัย (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) 

ระยะเวล�รวมพัลในุก�รซ้ึ่อมฉุกเฉินุ และผลลัพัธ์ของก�รซ้ึ่อมย้�ยท่ำ�ทำำ�ง�นุหร้อซ้ึ่อมแผนุฉุกเฉินุ

หมาย์เหตุ 7.1 ค ตัววัดและตัวช่�วัดท่ำ�เหม�ะสู่มของผลก�รดำ�เนิุนุก�รของด้�นุก�รจััดก�ร

เคร้อข��ยอุปทำ�นุ อ�จัรวมถึงก�รตรวจัสู่อบผ้่สู่�งมอบและค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�ร ก�รสู่�งมอบ 

ท่ำ�ทัำนุเวล� และผลก�รยอมรับของก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ และกระบวนุก�รท่ำ�ดำ�เนิุนุก�ร 

โดยภ�ยนุอก 

ตัววัดและตัวช่�วัดท่ำ�ช�วยยกระดับให้ก�รดำ�เนุินุก�รของสู่ถ�บันุด่ขึ�นุ อ�จัรวมถึงตัววัด 

ด้�นุก�รปรับปรุงก�รบริก�รของผ้่สู่�งมอบท่ำ�เก่�ยวข้องโดยตรงกับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ
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7.2 ผลลัพธ์ีด้านลูกค้า (Customer Results) : ผลลัพธ์ีการดำาเนินการ 
ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่์างไร (80 คะแนน)

ก. ผลลัพธ์ีด้านการมุ่งเน้นผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other CUSTOMER-
Focused RESULTS)

(1) ควิามพึงพอใจของผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other CUSTOMER 

Satisfaction)

 ผลลัพธ์ีด้านควิามพึงพอใจและควิามไม่พึงพอใจของผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืนคือ

อะไร

 ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญด้�นุคว�มพึังพัอใจัและคว�มไม�พึังพัอใจัของ 

ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุค้ออะไร ผลลัพัธ์เหล��นุ่�แตกต��งกันุอย��งไรระหว��งหลักสู่่ตรและบริก�รฯ 

กลุ�มของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และสู่�วนุตล�ด (*) 

(2) ควิามผูกพันของผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other CUSTOMER 

ENGAGEMENT)

 ผลลัพธ์ีด้านควิามผูกพันของผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืนคืออะไร

 ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญด้�นุคว�มผ่กพัันุของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ 

ซึึ่�งรวมถึงผลลัพัธ์ด้�นุก�รสู่ร้�งคว�มสัู่มพัันุธ์กับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุค้ออะไร ให้เปร่ยบเท่ำยบ

ผลลัพัธ์ตลอดช�วงเวล�ทำ่�ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุม่คว�มสู่ัมพัันุธ์กับสู่ถ�บันุ (*) ผลลัพัธ์เหล��นุ่� 

แตกต��งกันุอย��งไรระหว��งหลักสู่่ตรและบริก�รฯ กลุ�มของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และ 

สู่�วนุตล�ด (*)

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ไดใ้น์อภธิ์าน์ศ้พื่ที่ ์หน้์า 107 - 135

หมาย์เหตุ

หมาย์เหตุ 7.2 ผลลัพัธ์ด้�นุคว�มพึังพัอใจั คว�มไม�พึังพัอใจั คว�มผ่กพัันุและก�รสู่ร้�ง

คว�มสัู่มพัันุธ์ของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ท่ำ�ร�ยง�นุไว้ในุหัวข้อนุ่�ควรสัู่มพัันุธ์กับกลุ�มผ้่เร่ยนุ  

กลุ�มล่กค้� และสู่�วนุตล�ดท่ำ�ระบุไว้ในุโครงร��งองค์กร P. 1 ข (2) และควรสัู่มพัันุธ์กับวิธ่ก�รรับฟััง

และวิธ่ก�รค้นุห�ท่ำ�ได้อธิบ�ยไว้ในุหมวด 3
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7.3 ผลลัพธ์ีด้านบุคลากร (Workforce Results) : ผลการดำาเนินการ 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรมีอะไรบ้าง (80 คะแนน) 

ก. ผลลัพธ์ีด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (WORKFORCE-Focused RESULTS)

(1) ขีดควิามสามารถและอัตรากำาลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and 

CAPACITY) 

 ผลลัพธ์ีด้านขีดควิามสามารถและอัตรากำาลังบุคลากรมีอะไรบ้าง

 ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญด้�นุข่ดคว�มสู่�ม�รถและอัตร�กำ�ลังบุคล�กร 

รวมถึงจัำ�นุวนุบุคล�กรท่ำ�ต้องก�รในุแต�ละลักษณะง�นุ/ระดับ และทัำกษะท่ำ�เหม�ะสู่มของบุคล�กร 

ม่อะไรบ้�ง ผลลัพัธ์เหล��นุ่�แตกต��งกันุต�มคว�มหล�กหล�ย กลุ�ม และประเภทำของบุคล�กร

อย��งไร (*)

(2) บรรย์ากาศการทำางาน (WORKFORCE Climate)

 ผลลัพธ์ีด้านบรรย์ากาศการทำางานมีอะไรบ้าง

 ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญด้�นุบรรย�ก�ศึก�รทำำ�ง�นุ รวมถึงสุู่ขภ�พั  

คว�มปลอดภัย ก�รเข้�ถึงสู่ถ�นุท่ำ�ทำำ�ง�นุ ก�รบริก�ร และสิู่ทำธิประโยชน์ุสู่ำ�หรับบุคล�กรม่อะไรบ้�ง (*)  

ผลลัพัธ์เหล��นุ่�แตกต��งกันุต�มคว�มหล�กหล�ย กลุ�ม และประเภทำของบุคล�กรอย��งไร (*)

(3) ควิามผูกพันของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGEMENT)

 ผลลัพธ์ีด้านควิามผูกพันของบุคลากรมีอะไรบ้าง

 ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญด้�นุคว�มพึังพัอใจัของบุคล�กรและคว�มผ่กพัันุ

ของบุคล�กรม่อะไรบ้�ง ผลลัพัธ์เหล��นุ่�แตกต��งกันุต�มคว�มหล�กหล�ย กลุ�ม และประเภทำ 

ของบุคล�กรอย��งไร (*)

(4) การพัฒนาบุคลากร (WORKFORCE Development)

 ผลลัพธ์ีด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำาองค์กรมีอะไรบ้าง

 ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญด้�นุก�รพััฒนุ�บุคล�กรและผ้่นุำ�องค์กร 

ม่อะไรบ้�ง ผลลัพัธ์เหล��นุ่�แตกต��งกันุต�มคว�มหล�กหล�ย กลุ�ม และประเภทำของบุคล�กร

อย��งไร (*)

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ท์ี่ หน้์า 107 - 135
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หมาย์เหตุ

หมาย์เหตุ 7.3 ผลลัพัธ์ท่ำ�ร�ยง�นุในุหัวข้อนุ่�ต้องเช้�อมโยงกับกระบวนุก�ร ตัววัด และตัวช่�วัด

ท่ำ�ร�ยง�นุไว้ในุหมวด 5 รวมทัำ�งตอบสู่นุองคว�มจัำ�เป็นุท่ำ�ต้องม่ของกระบวนุก�รทำำ�ง�นุสู่ำ�คัญต�มท่ำ�

อธิบ�ยไว้ในุหมวด 6 และต�อแผนุปฏิิบัติก�รของสู่ถ�บันุและแผนุด้�นุบุคล�กรต�มท่ำ�ร�ยง�นุไว้ในุ

หัวข้อ 2.2 สู่ถ�บันุท่ำ�ต้องอ�ศัึยอ�สู่�สู่มัครหร้อนัุกศึึกษ�ฝึักง�นุควรร�ยง�นุผลลัพัธ์ของบุคล�กร

ท่ำ�เป็นุอ�สู่�สู่มัครด้วยเหล��นุ่� (*)

7.4 ผลลัพธ์ีด้านการนำาองค์กรและการกำากับดูแลองค์กร (Leadership and 
Governance Results) : ผลลัพธ์ีด้านการนำาองค์กรและการกำากับดูแลองค์กร
เป็นอย่์างไร (80 คะแนน) 

ก. ผลลัพธ์ีด้านการนำาองค์กร การกำากับดูแลองค์กร และการสร้างประโย์ช้น์ให้สังคม 

(Leadership, GOVERNANCE, and Societal Contribution RESULTS)

(1) การนำาองค์กร (Leadership)

 ผลลัพธ์ีด้านการส่ือสารของผู้นำาระดับสูงและการสร้างควิามผูกพันกับบุคลากร  

คู่ควิามร่วิมมือท่ีเป็นทางการ ผู้เรีย์น และลูกค้ากลุ่มอ่ืนมีอะไรบ้าง

 ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญของก�รดำ�เนิุนุก�รของผ้่นุำ�ระดับสู่่งในุเร้�อง 

ก�รสู้่�อสู่�รและก�รสู่ร้�งคว�มผ่กพัันุกับบุคล�กร ค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�ร ผ้่เร่ยนุ และล่กค้�

กลุ�มอ้�นุเพ้ั�อถ��ยทำอดวิสัู่ยทัำศึน์ุและค��นิุยมสู่่�ก�รปฏิิบัติ ก�รกระตุ้นุให้เกิดก�รสู้่�อสู่�รในุลักษณะ

สู่องทำ�ง และก�รทำำ�ให้เกิดก�รปฏิิบัติก�รอย��งจัริงจัังเป็นุอย��งไร ผลลัพัธ์เหล��นุ่�แตกต��งกันุ 

ต�มหนุ�วยง�นุต��ง ๆ ของสู่ถ�บันุ กลุ�มผ้่เร่ยนุ และล่กค้�กลุ�มอ้�นุอย��งไร (*)

(2) การกำากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE)

 ผลลัพธ์ีด้านควิามรับผิดช้อบในการกำากับดูแลองค์กรมีอะไรบ้าง 

 ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญด้�นุก�รกำ�กับด่แลองค์กรและคว�มรับผิดชอบ

ด้�นุก�รเงินุทัำ�งภ�ยในุและภ�ยนุอกเป็นุอย��งไร (*)

(3) กฎหมาย์ กฎระเบีย์บข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ (Law, Regulation, and 

Accreditation)

 ผลลัพธ์ีด้านกฎหมาย์ กฎระเบีย์บข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพมีอะไรบ้าง 

 ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญด้�นุก�รปฏิิบัติต�มหร้อปฏิิบัติได้เหนุ้อกว�� 

ข้อกำ�หนุดด้�นุกฎหม�ย กฎระเบ่ยบข้อบังคับ และก�รรับรองคุณภ�พัม่อะไรบ้�ง ผลลัพัธ์เหล��นุ่�

แตกต��งกันุต�มหนุ�วยง�นุต��ง ๆ ของสู่ถ�บันุอย��งไร (*)
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(4)	 จริิยธริริม	(Ethics)

	 ผลลัพธ์ด้้านการิปริะพฤติิปฏิิบััติิอย่างมีจริิยธริริมมีอะไริบ้ัาง

	 ผลลัพธ์์ของตััววัดหรืือตััวช้ี้�วัดท้ี่�สำำ�คััญของก�รืปรืะพฤติัปฏิิบััติัอย่่�งม้ีจริืย่ธ์รืรืมี	

พฤติักรืรืมีท้ี่�ละเมิีดก�รืปรืะพฤติัปฏิิบััติัอย่่�งม้ีจริืย่ธ์รืรืมี	และคัว�มีเชืี้�อมัี�นของผ้�ม้ีส่ำวนได�ส่ำวนเส้ำย่

ท้ี่�มีต้ัอ่ผ้�นำ�รืะดับัส้ำงและก�รืกำ�กับัด้แลองค์ักรืม้ีอะไรืบั��ง	ผลลัพธ์์เหล่�น้�แตักต่ั�งกันตั�มีหน่วย่ง�น

ต่ั�ง	ๆ	ของสำถ�บัันอย่่�งไรื	(*)

(5)	 สัังคม	(Society)

	 ผลลัพธ์ด้้านความผาสุักของสัังคมและการิสันับัสันุนชุุมชุนทีี่�สัำาคัญมีอะไริบ้ัาง

	 ผลลัพธ์์ของตััววัดหรืือตััวช้ี้�วัดท้ี่�สำำ�คััญ	 ซ่ึ่�งแสำดงก�รืบัรืรืลุเป้�หมี�ย่ด��นก�รืสำรื��ง

ปรืะโย่ชี้น์ให�สัำงคัมีและก�รืสำนับัสำนุนชุี้มีชี้นท้ี่�สำำ�คััญม้ีอะไรืบั��ง

คำำ�ศััพท์์ท่์�สำำ�คัำญต่่�ง ๆ  สำ�ม�รถดููคำว�มหม�ยของคำำ�ศััพท์์สำำ�คัำญไดู้ในอภิิธ�นศััพท์์ หน้� 107 - 135

หมายเหตุิ	

หมายเหตุิ	7.4	ก�รืรื�ย่ง�นในหัวข�อน้�คัวรืสัำมีพันธ์์กับักรืะบัวนก�รืสืำ�อสำ�รืท้ี่�รืะบุัไว�ในหัวข�อ	

1.1	 และกรืะบัวนก�รืและตััววัดด��นก�รืกำ�กับัด้แลองค์ักรื	 กฎหมี�ย่และกฎรืะเบ้ัย่บัข�อบัังคัับั	

จริืย่ธ์รืรืมี	 และก�รืสำรื��งปรืะโย่ชี้น์ให�สัำงคัมี	 ท้ี่�รื�ย่ง�นในหัวข�อ	 1.2	 ผลลัพธ์์ด��นอ�ช้ี้วอน�มัีย่ 

และคัว�มีปลอดภััย่ของบุัคัล�กรื	(ตััวอย่�่งเช่ี้น	ก�รืรื�ย่ง�นก�รือุบััติัก�รืณ์์เก้�ย่วกับัคัว�มีปลอดภััย่ 

อ�ช้ี้วอน�มัีย่)	คัวรืรื�ย่ง�นไว�ในหัวข�อ	7.1 ข (2)	และหัวข�อ	7.3 ก (2)

หมายเหติุ	 7.4	ก	(2)	 ก�รืรื�ย่ง�นในหัวข�อน้�อ�จรืวมีถ่งปรืะเด็นท้ี่�เก้�ย่วกับัรื�ย่ง�น 

ที่�งก�รืเงินและคัว�มีเส้ำ�ย่ง	 คัำ�แนะนำ�ท้ี่�ม้ีคัว�มีสำำ�คััญของผ้�ตัรืวจสำอบัภั�ย่ในและภั�ย่นอก	 และ

ก�รืตัอบัสำนองของผ้�บัริืห�รืในปรืะเด็นดังกล่�ว

หมายเหตุิ	 7.4	ก	(4)	 ตััวอย่่�งตััววัดของก�รืปรืะพฤติัปฏิิบััติัอย่่�งม้ีจริืย่ธ์รืรืมี	 และ 

คัว�มีเชืี้�อมัี�นของผ้�ม้ีส่ำวนได�ส่ำวนเส้ำย่	ให�ด้หมี�ย่เหตุัของหัวข�อ	1.2	ข (2)

หมายเหตุิ	7.4	ก	(5)	 ตััววัดก�รืสำนับัสำนุนให�เกิดคัว�มีผ�สุำกของสัำงคัมี	อ�จรืวมีถ่งก�รืลด

ก�รืใชี้�พลังง�น	 ก�รืใชี้�พลังง�นหมุีนเว้ย่น	 ก�รืหมีุนเว้ย่นนำ��เพื�อกลับัมี�ใชี้�ใหม่ี	 ก�รืลดคั�รื์บัอน 

ฟุุตัพริื�นท์ี่	ก�รืลดและก�รืใชี้�ปรืะโย่ชี้น์จ�กของเส้ำย่	และที่�งเลือกอื�นสำำ�หรัืบัก�รือนุรัืกษ์์ที่รัืพย่�กรื



เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ  
ฉบับปี 2563 - 2566
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7.5 ผลลัพธ์ีด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลย์ุทธ์ี (Budgetary, 
Financial, Market, and Strategy Results) : ผลลัพธ์ีการดำาเนินการ 
ด้านควิามม่ันคงทางการเงินและการนำากลยุ์ทธ์ีไปปฏิิบัติเป็นอย่์างไร (90 
คะแนน) 

ก. ผลลัพธ์ีด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Budgetary, Financial, and Market 
RESULTS)

(1) ผลการดำาเนินการด้านงบประมาณและการเงิน (Budgetary and Financial 

PERFORMANCE)

 ผลลัพธ์ีของการดำาเนินการด้านการเงินคืออะไร 

 ผลลัพัธ์ของก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุงบประม�ณและก�รเงินุ รวมถึงตัววัดเชิงรวม 

(Aggregate measures) ของก�รควบคุมต้นุทุำนุ คว�มมั�นุคงทำ�งก�รเงินุ (Financial viability) 

หร้อผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุงบประม�ณ (Budgetary performance) (*) ผลลัพัธ์เหล��นุ่�ม่ 

คว�มแตกต��งต�มสู่�วนุตล�ด กลุ�มและประเภทำของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุอย��งไร (*)

(2) ผลการดำาเนินการด้านตลาด (Market PERFORMANCE)

 ผลลัพธ์ีของการดำาเนินการด้านตลาด

 ผลลัพัธ์ของตัววัดหร้อตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญของผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุตล�ด ซึึ่�งรวมถึง 

สู่�วนุแบ�งตล�ดหร้อตำ�แหนุ�งในุตล�ด ก�รเติบโตของตล�ดและสู่�วนุแบ�งตล�ด ก�รเจั�ะตล�ดใหม� (*) 

 ผลลัพัธ์เหล��นุ่�ม่คว�มแตกต��งต�มสู่�วนุตล�ด กลุ�มและประเภทำของผ้่เร่ยนุและล่กค้�

กลุ�มอ้�นุอย��งไร (*)

ข. ผลลัพธ์ีด้านการนำากลยุ์ทธ์ีไปปฏิิบัติ (Strategy Implementation RESULTS)

ผลลัพธ์ีด้านการบรรลุควิามสำาเร็จของกลยุ์ทธ์ีและแผนปฏิิบัติการของสถาบันมีอะไรบ้าง

ผลลัพัธ์ของคว�มสู่ำ�เร็จัต�มตัววัดและตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญในุก�รบรรลุกลยุทำธ์และแผนุปฏิิบัติ

ก�รของสู่ถ�บันุค้ออะไร และผลลัพัธ์ของก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุคว�มกล้�เสู่่�ยงท่ำ�ผ��นุก�รประเมินุ 

ผลได้ผลเสู่่ยอย��งรอบด้�นุม่อะไรบ้�ง

คำาศ้พื่ท์ี่ท่ี่�สำาค้ญ่ต่่าง ๆ  สามารถด่ความหมายข้องคำาศ้พื่ท์ี่สำาค้ญ่ได้ใน์อภิธ์าน์ศ้พื่ท์ี่ หน้์า 107 - 135
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หมาย์เหตุ

หมาย์เหตุ 7.5 ก ผลลัพัธ์ด้�นุนุ่�ควรสัู่มพัันุธ์กับตัววัดด้�นุก�รเงินุต�มท่ำ�ร�ยง�นุไว้ในุหัวข้อ 

4.1 ก (1) และแนุวทำ�งก�รจััดก�รด้�นุก�รเงินุ ต�มท่ำ�ร�ยง�นุไว้ในุหัวข้อ 2.2 รวมทัำ�งควรร�ยง�นุ

ผลลัพัธ์ด้�นุนุ่�ต�มข้อบังคับของสู่ถ�บันุรับรองและของหนุ�วยง�นุกำ�กับด่แล

หมาย์เหตุ 7.5 ก (1) ตัววัดอ�จัรวม
• สู่ภ�พัคล�อง เงินุสู่ดย�อยร�ยวันุ (Days cash on hand) ประสิู่ทำธิภ�พัในุก�รใช้

สิู่นุทำรัพัย์ กระแสู่เงินุสู่ด ก�รจััดอันุดับพัันุธบัตร 
• ค��ใช้จั��ยของก�รเร่ยนุก�รสู่อนุและก�รบริห�รทัำ�วไปต�อหัวผ้่เร่ยนุหร้อเป็นุร้อยละ 

ของงบประม�ณทัำ�งหมด
• เงินุทุำนุสู่ำ�รองและเงินุบริจั�ค (Endowments) 
• ค��เล��เร่ยนุและค��ธรรมเนุ่ยมต��ง ๆ 
• ค��ใช้จั��ยต�อหนุ�วยกิต 
• ต้นุทุำนุท่ำ�ลดลงต�อผ้่เร่ยนุหร้อผลตอบแทำนุจั�กกองทุำนุท่ำ�เป็นุผลจั�กก�รบริห�รท่ำ�ม่

ประสิู่ทำธิภ�พัสู่่งขึ�นุ 
• เงินุทุำนุและร�งวัลท่ำ�ได้รับในุแต�ละปี 
• ต้นุทุำนุก�รดำ�เนิุนุก�รเม้�อเท่ำยบกับงบประม�ณ 
• ต้นุทุำนุท่ำ�หล่กเล่�ยงหร้อประหยัดได้ 
• ร้อยละของค��ใช้จั��ยต�มหลักสู่่ตรต�องบประม�ณ 
• งบประม�ณร�ยปีท่ำ�เพิั�มหร้อลดลง 
• ก�รโยกย้�ยทำรัพัย�กรด้�นุอ้�นุ ๆ เพ้ั�อนุำ�ม�จััดก�รศึึกษ�ให้ผ้่เร่ยนุ 
• ทุำนุก�รศึึกษ�ท่ำ�เพิั�มขึ�นุ 

หมาย์เหตุ 7.5 ข ตัววัดหร้อตัวช่�วัดก�รบรรลุแผนุกลยทุำธ์และแผนุปฏิิบัติก�ร ต้องเช้�อมโยง 

กับวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์และเป้�ประสู่งค์ท่ำ�ร�ยง�นุไว้ในุ 2.1 ข (1) องค์ประกอบของคว�มเสู่่�ยง 

ท่ำ�ร�ยง�นุในุ 2.1 ก (3) และตัววัดผลก�รดำ�เนิุนุก�รของแผนุปฏิิบัติก�รและก�รค�ดก�รณ์ 

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ระบุไว้ในุ 2.2 ก (5) และ 2.2 ก (6) ต�มลำ�ดับ 



ระบบการให้คะแนน 
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ระบบการให้คะแนน

ก�รให้คะแนุนุคำ�ตอบในุแต�ละหัวข้อ และก�รให้ข้อม่ลป้อนุกลับแก�สู่ถ�บันุ จัะขึ�นุอย่�กับ

ก�รประเมินุในุ 2 มิติ ค้อกระบวนุก�ร (หมวด 1 - 6) และผลลัพัธ์ (หมวด 7)

ก�รให้คะแนุนุคำ�ตอบในุแต�ละหัวข้อ ให้พิัจั�รณ�ถึงสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�เช้�อมโยงกับคำ�ถ�ม 

ของหัวข้อและแนุวทำ�งก�รให้คะแนุนุ (หนุ้� 82 - 85) ดังนุ่�

• ปัจัจััยสู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุซึึ่�งนุำ�เสู่นุอไว้ในุโครงร��งองค์กร

• ระดับพััฒนุ�ก�รและคว�มเหม�ะสู่มของแนุวทำ�ง คว�มครอบคลุมของก�รถ��ยทำอด 

สู่่�ก�รปฏิิบัติ คว�มเข้มแข็งของกระบวนุก�รเร่ยนุร้่และกระบวนุก�รปรับปรุง 

• ระดับของผลก�รดำ�เนิุนุก�รและผลลัพัธ์เม้�อเท่ำยบเค่ยงกับสู่ถ�บันุอ้�นุ สู่ถ�บันุท่ำ�ม่

คุณลักษณะเด่ยวกันุหร้อค่�เท่ำยบ

มิติการให้คะแนน
กระบวินการ

“กระบวนุก�ร” หม�ยถึง วิธ่ก�รทำ่�สู่ถ�บนัุใช้และปรบัปรุง เพ้ั�อตอบสู่นุองคำ�ถ�มของหวัข้อ

ต��ง ๆ  ในุหมวด 1 - 6 ปัจัจััยทัำ�ง 4 ท่ำ�ใช้ในุก�รประเมินุกระบวนุก�ร ได้แก� A (Approach) – แนุวทำ�ง  

D (Deployment) – ก�รถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติ L (Learning) – ก�รเร่ยนุร้่ และ I (Integration) –  

ก�รบ่รณ�ก�ร (ADLI) ก�รให้คะแนุนุหัวข้อในุหมวด 1 - 6 เป็นุองค์รวมซึึ่�งม่พ้ั�นุฐ�นุจั�กผลก�ร

ดำ�เนิุนุก�รโดยรวม โดยคำ�นึุงถึงปัจัจััยทัำ�ง 4 ด้�นุของกระบวนุก�ร

ก�รร�ยง�นุป้อนุกลับ (Feedback report) ต�มแนุวทำ�ง EdPEx สู่ะทำ้อนุถึงจุัดแข็ง 

และโอก�สู่ในุก�รพััฒนุ�ของปัจัจััยต��ง ๆ เหล��นุ่� 

A (Approach) – “แนวิทาง” หม�ยถึง 

• วิธ่ก�รท่ำ�ใช้เพ้ั�อให้บรรลุผลต�มกระบวนุก�ร

• คว�มเหม�ะสู่มของวิธ่ก�รท่ำ�ใช้เพ้ั�อตอบคำ�ถ�มของหัวข้อต��ง ๆ ต�มสู่ภ�วะแวดล้อม

ของก�รปฏิิบัติก�ร (Operating environment)

• ประสิู่ทำธิผลของก�รใช้วิธ่ก�รเหล��นัุ�นุ

• “แนุวทำ�ง” ถ่กนุำ�ไปใช้ซึ่ำ��ได้เพ่ัยงใด และ “แนุวทำ�ง” นัุ�นุอ�ศัึยข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึ

ท่ำ�เช้�อถ้อได้เพ่ัยงใด (ซึึ่�งหม�ยถึงก�รดำ�เนิุนุก�รอย��งเป็นุระบบ) 
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D (Deployment) – “การถ่าย์ทอดเพ่ือนำาไปปฏิิบัติ” หม�ยถึง คว�มครอบคลุม 

และทัำ�วถึงของ

• ก�รใช้ “แนุวทำ�ง” เพ้ั�อตอบสู่นุองคำ�ถ�มของหัวข้อต��ง ๆ ท่ำ�ม่คว�มเก่�ยวข้องและ 

ม่คว�มสู่ำ�คัญต�อสู่ถ�บันุ

• ก�รใช้ “แนุวทำ�ง” อย��งคงเสู้่นุคงว�

• ก�รใช้ “แนุวทำ�ง” ในุทุำกหนุ�วยง�นุท่ำ�เก่�ยวข้อง

L (Learning) – “การเรีย์นรู้” หม�ยถึง

• ก�รปรับปรุง “แนุวทำ�ง” ให้ด่ขึ�นุ ผ��นุวงรอบของก�รประเมินุและก�รปรับปรุง

• ก�รกระตุ้นุให้เกิดก�รเปล่�ยนุแปลง “แนุวทำ�ง” อย��งก้�วกระโดด ผ��นุก�รสู่ร้�ง

นุวัตกรรม

• ก�รแบ�งปันุคว�มร้่ท่ำ�ได้จั�กก�รปรับปรุงให้ด่ขึ�นุและก�รสู่ร้�งนุวัตกรรมกับหนุ�วยง�นุ

และกระบวนุก�รอ้�นุ ๆ ท่ำ�เก่�ยวข้องภ�ยในุสู่ถ�บันุ

ให้ด่จั�ก “จั�กก�รผจัญเพัลิง สู่่�นุวัตกรรม : อุปม�อุปมัยสู่ำ�หรับก�รเร่ยนุร้่” หนุ้� 86  

ซึึ่�งแสู่ดงให้เห็นุถึงระดับก�รพััฒนุ�ประกอบกับมิติก�รให้คะแนุนุ

I (Integration) – “การบูรณาการ” หม�ยถึง คว�มครอบคลุมและทัำ�วถึงของ

• “แนุวทำ�ง” ท่ำ�ใช้สู่ะท้ำอนุสิู่�งท่ำ�สู่ถ�บันุจัำ�เป็นุต้องทำำ�/ม่ ต�มท่ำ�ระบุไว้ในุโครงร��งองค์กร

และคำ�ถ�มของหัวข้อต��ง ๆ ในุหมวด 1 ถึงหมวด 6 

• ก�รใช้ตัววัด สู่�รสู่นุเทำศึ และระบบก�รปรับปรุงท่ำ�ช�วยเสู่ริมซึึ่�งกันุและกันุทัำ�งระหว��ง

กระบวนุก�รและระหว��งหนุ�วยง�นุต��ง ๆ ของสู่ถ�บันุ 

• ก�รท่ำ�แผนุง�นุ กระบวนุก�ร ผลลัพัธ์ ก�รวิเคร�ะห์ ก�รเร่ยนุร้่ และก�รปฏิิบัติก�ร

ม่คว�มสู่อดคล้องกลมกล้นุกันุในุทุำกกระบวนุก�รและหนุ�วยง�นุ เพ้ั�อสู่นัุบสู่นุุนุ

เป้�ประสู่งค์ในุระดับสู่ถ�บันุ

ก�รประเมินุให้คะแนุนุหัวข้อหมวดกระบวนุก�ร (หมวด 1 - 6) พึังระลึกไว้เสู่มอว�� 

“แนุวทำ�ง” “ก�รถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติ” “ก�รเร่ยนุร้่” และ “บ่รณ�ก�ร” ม่คว�มเช้�อมโยงกันุ  

ก�รอธิบ�ยเก่�ยวกับ “แนุวทำ�ง” ต้องระบุถึงก�รนุำ�ไปสู่่�ก�รปฏิิบัติท่ำ�สู่อดรับกับคำ�ถ�มเฉพั�ะ 

ของหัวข้อและของสู่ถ�บันุเสู่มอ เม้�อกระบวนุก�รม่พััฒนุ�ก�รม�กขึ�นุ คำ�อธิบ�ยควรครอบคลุม

ถึงวงรอบของก�รเร่ยนุร้่ (รวมทัำ�งก�รสู่ร้�งนุวัตกรรม) รวมถึงก�รบ่รณ�ก�รกับกระบวนุก�ร  

และหนุ�วยง�นุอ้�นุ ๆ (ให้ด่ “ลำ�ดับก�รพััฒนุ�กระบวนุก�ร” หนุ้� 87)
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ผลลัพธ์ี
“ผลลัพัธ์” หม�ยถึง ผลผลิต (outputs) และผลลัพัธ์ (outcomes) ของสู่ถ�บันุ  

ซึึ่�งตอบสู่นุองต�อคำ�ถ�มในุหมวดผลลัพัธ์ (หมวด 7) ปัจัจััยทัำ�ง 4 ท่ำ�ใช้ในุก�รประเมินุผลลัพัธ์ ได้แก�  

L (Level) – ระดับ T (Trends) – แนุวโนุ้ม C (Comparisons) – ก�รเปร่ยบเท่ำยบ และ  

I (Integration) – ก�รบ่รณ�ก�ร (LeTCI) ก�รให้คะแนุนุหัวข้อในุหมวด 7 เป็นุผลรวมซึึ่�งม่ 

พ้ั�นุฐ�นุจั�กผลก�รดำ�เนิุนุก�รโดยรวม โดยคำ�นึุงถึงปัจัจััยทัำ�ง 4 ด้�นุของผลลัพัธ์

L (Level) – “ระดับ” หม�ยถึง ระดับของผลก�รดำ�เนิุนุก�รในุปัจัจุับันุ โดยใช้ม�ตรวัด 

ท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญอย��งม่นัุย (meaningful Measurement scales)

T (Trends) – “แนวิโน้ม” หม�ยถึง อัตร�ของก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนิุนุก�ร หร้อ 

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่อย��งต�อเนุ้�องในุเร้�องท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญ (เช�นุ คว�มล�ดชันุของข้อม่ล 

ในุช�วงเวล�ท่ำ�ต�อเนุ้�อง) 

C (Comparisons) – “การเปรีย์บเทีย์บ” หม�ยถึง ผลก�รดำ�เนุินุก�รของสู่ถ�บันุ 

โดยเท่ำยบกับข้อม่ลเชิงเปร่ยบเท่ำยบท่ำ�เหม�ะสู่ม เช�นุ เปร่ยบเท่ำยบกับค่�แข�งหร้อสู่ถ�บันุท่ำ�คล้�ยคลึงกันุ  

หร้อกับองค์กรเท่ำยบเค่ยง

I (Integration) – “การบูรณาการ” ของผลลัพัธ์ หม�ยถึง คว�มครอบคลุมและทัำ�วถึง 

ของตัววัด (มักจัำ�แนุกต�มกลุ�มต��ง ๆ) ท่ำ�ตอบสู่นุองต�อคว�มต้องก�รท่ำ�สู่ำ�คัญของผ้่เร่ยนุและ 

ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย บริก�ร ตล�ด กระบวนุก�ร แผนุปฏิิบัติก�ร และเป้�หม�ย

ของสู่ถ�บันุ ท่ำ�ระบุไว้ในุโครงร��งองค์กรและหัวข้อท่ำ�อย่�ในุหมวดกระบวนุก�ร (ในุหมวด 1 - 6)

ก�รประเมินุให้คะแนุนุหัวข้อหมวดผลลัพัธ์ควรมองห�ข้อม่ลผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ม่  

“ระดับ” “แนุวโนุ้ม” “ก�รเปร่ยบเท่ำยบ” ท่ำ�เหม�ะสู่มของตัววัดและตัวช่�วัดท่ำ�สู่ำ�คัญ ตลอดจันุด่ 

“ก�รบ่รณ�ก�ร” กับคว�มต้องก�รหลักของสู่ถ�บันุด้วย นุอกจั�กนุ่�ผลลัพัธ์ควรแสู่ดงข้อม่ลให้

ครอบคลมุถึงผลลพััธ์ของก�รดำ�เนิุนุก�รทัำ�งหมด ซึ่ึ�งเป็นุผลม�จั�ก “ก�รถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติ” 

และผลก�รเร่ยนุร้่ระดับองค์กร ห�กกระบวนุก�รปรับปรุงได้ถ่กนุำ�ไปแลกเปล่�ยนุและถ��ยทำอด 

เพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติอย��งกว้�งขว�งแล้ว ควรจัะม่ผลลัพัธ์เกิดขึ�นุ



เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ  
ฉบับปี 2563 - 2566

81

“ควิามสำาคัญ” เม่ือใช้้ในการพิจารณาให้คะแนน
องค์ประกอบสู่ำ�คัญในุก�รประเมินุและให้ข้อม่ลป้อนุกลับต�มเกณฑ์์ EdPEx ค้อต้อง 

พิัจั�รณ�ว��กระบวนุก�รและผลลัพัธ์ท่ำ�ร�ยง�นุไว้ม่ “คว�มสู่ำ�คัญ” ต�อปัจัจััยเชิงธุรกิจัท่ำ�สู่ำ�คัญ

ในุก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุหร้อไม� สู่ถ�บันุควรระบุเร้�องท่ำ�เห็นุว�� “สู่ำ�คัญท่ำ�สุู่ด” ไว้ในุ 

โครงร��งองค์กรและหัวข้อต��ง ๆ เช�นุ 2.1 2.2 3.2 5.1 5.2 และ 6.1 โดยเฉพั�ะอย��งยิ�งเร้�อง 

คว�มต้องก�รท่ำ�สู่ำ�คัญของล่กค้� สู่ภ�วะแวดล้อมด้�นุก�รแข�งขันุ คว�มจัำ�เป็นุของบุคล�กร 

วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ท่ำ�สู่ำ�คัญ และแผนุปฏิิบัติก�ร

วิิธีีการให้คะแนนในแต่ละหัวิข้อ
ลำ�ดับก�รให้คะแนุนุในุแต�ละหัวข้อ ม่ดังนุ่�

1.  พิจารณาแนวิทางการให้คะแนน (หนุ้� 82 - 85)

2.  เลือกว่ิาช่้วิงคะแนนใด (เช�นุ 30 - 45% 50 - 65% หร้อ 70 - 85%) ท่ำ�สู่�ม�รถอธิบ�ย 

“ระดับคว�มสู่ำ�เร็จัของสู่ถ�บันุได้ใกล้เค่ยงท่ำ�สุู่ด” ดังท่ำ�ร�ยง�นุไว้ในุก�รตอบในุหัวข้อนัุ�นุ

ก�รเล้อกช�วงคะแนุนุให้พิัจั�รณ�จั�กภ�พัรวมของปัจัจััยทัำ�ง 4 ของก�รประเมินุกระบวนุก�ร 

(ADLI) หร้อปัจัจััยก�รประเมินุทัำ�ง 4 ของผลลัพัธ์ (LeTCI) ช�วงคะแนุนุท่ำ�ให้จัะเป็นุช�วงคะแนุนุ

ท่ำ�สู่ะท้ำอนุก�รตอบร�ยง�นุในุภ�พัรวมได้ด่ท่ำ�สุู่ด โดยไม�เป็นุก�รนัุบจัำ�นุวนุคะแนุนุท่ำ�ให้หร้อ 

ก�รเฉล่�ยผลของก�รตรวจัประเมินุท่ำละปัจัจััย และท่ำ�สู่ำ�คัญค้อจัะไม�ใช้ปัจัจััยหนึุ�งปัจัจััยใดเป็นุ  

“ตัวกันุ (Gate)” ก�รขยับไปยังช�วงคะแนุนุท่ำ�สู่่งขึ�นุ

ช�วงคะแนุนุท่ำ�ให้ไม�จัำ�เป็นุต้องสู่มบ่รณ์แบบ เพัร�ะใช้อธิบ�ยระดับพััฒนุ�ก�รของสู่ถ�บันุ

ท่ำ�ใกล้เค่ยงท่ำ�สุู่ด ซึึ่�งอ�จัม่คว�มต��งในุบ�งปัจัจััยท่ำ�ใช้พิัจั�รณ�ในุก�รตรวจัประเมินุในุหมวด 1 - 6 

(ADLI) หร้อในุหมวด 7 (LeTCI) ก็ได้

ขั�นุตอนุต�อไปให้อ��นุช�วงคะแนุนุถัดไปท่ำ�สู่่งขึ�นุหร้อตำ��ลงม� ก�รตัดสิู่นุใจัให้คะแนุนุ (เช�นุ 

35% หร้อ 40%) ภ�ยในุช�วงคะแนุนุท่ำ�เล้อกไว้ ต้องประเมินุว��ภ�พัรวมของคำ�ตอบในุหัวข้อนัุ�นุ ๆ   

ใกล้เค่ยงกับเนุ้�อห�ท่ำ�อธิบ�ยในุช�วงคะแนุนุท่ำ�สู่่งขึ�นุไปหร้อตำ��ลงม�เพ่ัยงใด
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แนวิทางการให้คะแนน สำาหรับหมวิด 1 - 6

คะแนน คำาอธีิบาย์

0% หร้อ 5% A : ไม�ปร�กฏิแนุวทำ�งอย��งเป็นุระบบ ม่สู่�รสู่นุเทำศึเพ่ัยงผิวเผินุ 
D : แทำบไม�ปร�กฏิหลักฐ�นุก�รถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติ 
L : ไม�แสู่ดงให้เห็นุว��ม่แนุวคิดในุก�รปรับปรุง ม่ก�รปรับปรุงเม้�อเกิดปัญห� 
I : ไม�แสู่ดงให้เห็นุว��ม่คว�มสู่อดคล้องไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุในุระดับสู่ถ�บันุแต�ละสู่�วนุหร้อหนุ�วยง�นุ

ดำ�เนิุนุก�รอย��งเอกเทำศึ

10%, 15%, 20% 
หร้อ 25%

A : แสู่ดงให้เห็นุว��เริ�มม่แนุวทำ�งท่ำ�เป็นุระบบท่ำ�ตอบสู่นุองต�อคำ�ถ�มพ้ั�นุฐ�นุของหัวข้อ 
D : ก�รนุำ�แนุวทำ�งไปถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติเพ่ัยงอย่�ในุขั�นุเริ�มต้นุในุเก้อบทุำกสู่�วนุหร้อหนุ�วยง�นุ 

ซึึ่�งเป็นุอุปสู่รรคต�อก�รบรรลุผลของคำ�ถ�มพ้ั�นุฐ�นุของหัวข้อนัุ�นุ 
L : เริ�มม่ก�รเปล่�ยนุแปลงจั�กก�รตั�งรับปัญห�ม�เป็นุแนุวคิดในุก�รปรับปรุงแบบพ้ั�นุ ๆ
I : ม่แนุวทำ�งท่ำ�สู่อดคล้องไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุกับสู่�วนุหร้อหนุ�วยง�นุอ้�นุ โดยสู่�วนุใหญ�เกิดจั�กก�ร 

ร�วมกันุแก้ปัญห�

30%, 35%, 40% 
หร้อ 45%

A : แสู่ดงให้เห็นุว��ม่แนุวทำ�งท่ำ�เป็นุระบบและม่ประสิู่ทำธิผลท่ำ�ตอบสู่นุองต�อคำ�ถ�มพ้ั�นุฐ�นุของหัวข้อ 
D : ม่ก�รนุำ�แนุวทำ�งไปถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติ ถึงแม้ว��บ�งสู่�วนุหร้อบ�งหนุ�วยง�นุเพิั�งอย่�ในุขั�นุเริ�มต้นุ
L : เริ�มม่แนุวทำ�งอย��งเป็นุระบบในุก�รประเมินุและปรับปรุงกระบวนุก�รท่ำ�สู่ำ�คัญ 
I : แนุวทำ�งเริ�มม่คว�มสู่อดคล้องกับคว�มจัำ�เป็นุพ้ั�นุฐ�นุท่ำ�สู่ถ�บันุต้องทำำ�/ม่ ต�มท่ำ�ระบุไว้ในุโครงร��งองค์กร

และหัวข้อกระบวนุก�รอ้�นุ ๆ

50%, 55%, 60% 
หร้อ 65%

A : ม่แนุวทำ�งท่ำ�เป็นุระบบและม่ประสิู่ทำธิผลท่ำ�ตอบสู่นุองต�อคำ�ถ�มโดยรวมของหัวข้อ 
D : ม่ก�รนุำ�แนุวทำ�งไปถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติเป็นุอย��งด่ ถึงแม้ก�รปฏิิบัติอ�จัแตกต��งกันุในุบ�งสู่�วนุ

หร้อบ�งหนุ�วยง�นุ 
L : ม่กระบวนุก�รประเมินุและปรับปรุงอย��งเป็นุระบบโดยใช้ข้อม่ลจัริง และเริ�มม่ก�รเร่ยนุร้่ในุระดับองค์กร 

ซึึ่�งรวมถึงก�รสู่ร้�งนุวัตกรรมเพ้ั�อปรับปรุงประสิู่ทำธิภ�พัและประสิู่ทำธิผลของกระบวนุก�รท่ำ�สู่ำ�คัญ 
I : แนุวทำ�งม่คว�มสู่อดคล้องกับคว�มจัำ�เป็นุโดยรวมท่ำ�สู่ถ�บันุต้องทำำ�/ม่ ต�มท่ำ�ระบุไว้ในุโครงร��งองค์กร

และในุหัวข้อกระบวนุก�รอ้�นุ ๆ

70%, 75%, 80% 
หร้อ 85%

A : ปร�กฏิหลักฐ�นุว��ม่แนุวทำ�งอย��งเป็นุระบบและม่ประสิู่ทำธิผลท่ำ�ตอบคำ�ถ�มย�อยของหัวข้อ 
D : ม่ก�รนุำ�แนุวทำ�งไปถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติเป็นุอย��งด่โดยไม�ม่คว�มแตกต��งอย��งม่นัุยสู่ำ�คัญในุพ้ั�นุท่ำ�

หร้อหนุ�วยง�นุสู่�วนุใหญ� 
L : ม่กระบวนุก�รประเมินุและปรับปรุงอย��งเป็นุระบบโดยใช้ข้อม่ลจัริง และม่ก�รเร่ยนุร้่ในุระดับองค์กร 

รวมถึงก�รสู่ร้�งนุวัตกรรม ซึึ่�งเป็นุเคร้�องม้อท่ำ�สู่ำ�คัญในุก�รจััดก�ร ปร�กฏิหลักฐ�นุอย��งชัดเจันุถึง 
ก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�ด่ขึ�นุ อันุเป็นุผลม�จั�กก�รวิเคร�ะห์และก�รแบ�งปันุระดับองค์กร

I : ม่แนุวทำ�งท่ำ�บ่รณ�ก�รกับคว�มจัำ�เป็นุท่ำ�สู่ถ�บันุต้องทำำ�/ม่ ทัำ�งในุปัจัจุับันุและอนุ�คต ต�มท่ำ�ระบุไว้ 
ในุโครงร��งองค์กรและในุหัวข้อกระบวนุก�รอ้�นุ ๆ

90%, 95%
หร้อ 100%

A : ม่แนุวทำ�งอย��งเป็นุระบบและม่ประสิู่ทำธิผลท่ำ�ตอบคำ�ถ�มย�อยของหัวข้ออย��งครบถ้วนุ 
D : ม่ก�รนุำ�แนุวทำ�งไปถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติอย��งทัำ�วถึงโดยไม�ม่จุัดอ�อนุหร้อคว�มแตกต��ง 

อย��งม่นัุยสู่ำ�คัญในุพ้ั�นุท่ำ�หร้อหนุ�วยง�นุใด ๆ
L : ม่กระบวนุก�รประเมินุและปรับปรุงอย��งเป็นุระบบโดยใช้ข้อม่ลจัริง และม่ก�รเร่ยนุร้่ในุระดับองค์กร

ผ��นุก�รสู่ร้�งนุวัตกรรม โดยนุำ�ม�ใช้เป็นุเคร้�องม้อท่ำ�สู่ำ�คัญในุก�รจััดก�รทัำ�วทัำ�งองค์กร ปร�กฏิหลักฐ�นุ 
อย��งชัดเจันุถึงก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�ด่ขึ�นุ และนุวัตกรรมท่ำ�เกิดขึ�นุทัำ�วทัำ�งองค์กรนุ่�เป็นุผลม�จั�กก�รวิเคร�ะห์ 
และก�รแบ�งปันุคว�มร้่

I : แนุวทำ�งม่ก�รบ่รณ�ก�รอย��งด่กับคว�มจัำ�เป็นุท่ำ�สู่ถ�บันุต้องทำำ�/ม่ ทัำ�งในุปัจัจุับันุและอนุ�คต 
ต�มท่ำ�ระบุไว้ในุโครงร��งองค์กรและในุหัวข้อกระบวนุก�รอ้�นุ ๆ
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0% หร้อ 5% Le : ไม�ม่ก�รร�ยง�นุผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ และ/หร้อม่ผลลัพัธ์ท่ำ�ไม�ด่ในุเร้�องท่ำ�ร�ยง�นุไว้
T : ไม�ม่ก�รร�ยง�นุข้อม่ลท่ำ�แสู่ดงแนุวโนุ้ม หร้อข้อม่ลท่ำ�แสู่ดงสู่�วนุใหญ�ม่แนุวโนุ้มในุทำ�งลบ
C : ไม�ม่ก�รร�ยง�นุสู่�รสู่นุเทำศึเชิงเปร่ยบเท่ำยบ
I : ไม�ม่ก�รร�ยง�นุผลลัพัธ์ในุเร้�องท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญต�อก�รบรรลุพัันุธกิจัของสู่ถ�บันุ

10%, 15%, 20% 
หร้อ 25%

Le : ม่ก�รร�ยง�นุผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุเพ่ัยงบ�งเร้�องท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญ ตอบสู่นุองต�อคำ�ถ�ม 
พ้ั�นุฐ�นุของหัวข้อ และเริ�มม่ระดับผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ในุบ�งเร้�อง

T : ม่ก�รร�ยง�นุแนุวโนุ้มของข้อม่ลบ�งเร้�อง บ�งเร้�องแสู่ดงแนุวโนุ้มในุทำ�งลบ
C : แทำบไม�ม่หร้อไม�ม่ก�รร�ยง�นุสู่�รสู่นุเทำศึเชิงเปร่ยบเท่ำยบ 
I : ม่ก�รร�ยง�นุผลลัพัธ์เพ่ัยงบ�งเร้�องท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญต�อก�รบรรลุพัันุธกิจัของสู่ถ�บันุ

30%, 35%, 40% 
หร้อ 45%

Le : ม่ก�รร�ยง�นุถึงระดับผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ ตอบสู่นุองต�อคำ�ถ�มพ้ั�นุฐ�นุของหัวข้อ
T : ม่ก�รร�ยง�นุแนุวโนุ้มของข้อม่ลบ�งเร้�อง และข้อม่ลสู่�วนุใหญ�ท่ำ�แสู่ดงนัุ�นุม่แนุวโนุ้มท่ำ�ด่ 
C : เริ�มม่สู่�รสู่นุเทำศึเชิงเปร่ยบเท่ำยบ 
I : ม่ก�รร�ยง�นุผลลัพัธ์ในุหล�ยเร้�องท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญต�อก�รบรรลุพัันุธกิจัของสู่ถ�บันุ

50%, 55%, 60% 
หร้อ 65%

Le : ม่ก�รร�ยง�นุถึงระดับผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ ตอบสู่นุองต�อคำ�ถ�มโดยรวมของหัวข้อ
T : แสู่ดงถึงแนุวโนุ้มท่ำ�ด่ในุเร้�องต��ง ๆ ท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญต�อก�รบรรลุพัันุธกิจัของสู่ถ�บันุ
C : ผลก�รดำ�เนิุนุก�รในุปัจัจุับันุบ�งเร้�องม่ก�รเท่ำยบเค่ยงกับค่�เท่ำยบและ/หร้อระดับเท่ำยบเค่ยง 

ท่ำ�เหม�ะสู่ม และม่ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ในุเชิงเปร่ยบเท่ำยบ 
I : ม่ก�รร�ยง�นุผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุท่ำ�ครอบคลุมคว�มต้องก�รสู่�วนุใหญ�ของผ้่เร่ยนุ 

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ตล�ด และกระบวนุก�รท่ำ�สู่ำ�คัญต�มคว�มต้องก�รท่ำ�สู่ำ�คัญของล่กค้�  
ตล�ด และกระบวนุก�ร

70%, 75%, 80% 
หร้อ 85%

Le : ม่ก�รร�ยง�นุระดับผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ถึงด่เลิศึ ตอบสู่นุองต�อคำ�ถ�มย�อยของหัวข้อ
T : ม่แนุวโนุ้มท่ำ�ด่อย��งต�อเนุ้�องในุเร้�องท่ำ�สู่ำ�คัญสู่�วนุใหญ� ซึึ่�งจัะทำำ�ให้บรรลุพัันุธกิจัของสู่ถ�บันุ
C : แนุวโนุ้มและผลก�รดำ�เนิุนุก�รในุปัจัจุับันุสู่�วนุใหญ�หร้อหล�ยเร้�องม่ก�รเท่ำยบเค่ยงกับค่�เท่ำยบ 

และ/หร้อระดับเท่ำยบเค่ยงท่ำ�เหม�ะสู่ม ม่ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ม�กในุเชิงเปร่ยบเท่ำยบ  
รวมทัำ�งผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�แสู่ดงถึงคว�มเป็นุผ้่นุำ�ในุวงก�ร

I : ม่ก�รร�ยง�นุผลก�รดำ�เนิุนุก�รขององค์กรท่ำ�ครอบคลุมคว�มต้องก�รสู่�วนุใหญ�ของผ้่เร่ยนุ  
และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ตล�ด กระบวนุก�ร และแผนุปฏิิบัติก�รท่ำ�สู่ำ�คัญ 

90%, 95%
หร้อ 100%

Le : ม่ก�รร�ยง�นุระดับผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่เลิศึ ตอบสู่นุองต�อคำ�ถ�มของหัวข้อย�อยอย��งครบถ้วนุ
T : ม่แนุวโนุ้มท่ำ�ด่อย��งต�อเนุ้�องในุเร้�องท่ำ�สู่ำ�คัญทุำกเร้�อง ซึึ่�งจัะทำำ�ให้บรรลุพัันุธกิจัของสู่ถ�บันุ
C : แสู่ดงถึงคว�มเป็นุผ้่นุำ�ในุวงก�รและเป็นุผ้่นุำ�ในุเชิงเปร่ยบเท่ำยบในุหล�ยด้�นุ
I : ม่ก�รร�ยง�นุผลก�รดำ�เนิุนุก�รและก�รค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุท่ำ�ครอบคลุม 

คว�มต้องก�รสู่�วนุใหญ�ของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ตล�ด กระบวนุก�ร และแผนุปฏิิบัติก�รท่ำ�สู่ำ�คัญ
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จากการผจญเพลิง สู่นวัิตกรรม : อุปมาอุปมัย์สำาหรับการเรีย์นรู้
“ก�รเร่ยนุร้่” นัุบเป็นุคุณลักษณะสู่ำ�คัญขององค์กรท่ำ�ม่สู่มรรถนุะสู่่ง “ก�รเร่ยนุร้่” และ 

“ก�รถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติ” ท่ำ�ม่ประสู่ทิำธิผลจัะช�วยผลักดันุองคก์รจั�กระดบัเริ�มต้นุท่ำ�มุ�งตั�งรับ

ปัญห� ไปสู่่�ระดับสู่่งสุู่ดของก�รปรับปรุงอย��งทัำ�วถึง ก�รพััฒนุ� และก�รสู่ร้�งนุวัตกรรม

1. ตั�งรับปัญหา (0 - 5%)

• ผ้่ท่ำ�รับผิดชอบโดยตรงเกิดคว�มตระหนุกตกใจักับปัญห�ท่ำ�เกิดขึ�นุ เนุ้นุก�ร 

ห�ทำ�งแก้ไขปัญห�เฉพั�ะหนุ�้ คล่�คล�ยสู่ถ�นุก�รณ์ให้ปกติอย��งรวดเร็วคล้�ยกับ 

เจ้ั�หนุ้�ท่ำ�ผ้่รับผิดชอบเร�งวิ�งล�กสู่�ยดับเพัลิงเพ้ั�อดับเพัลิงให้เร็วท่ำ�สุู่ดเทำ��ท่ำ�จัะทำำ�ได้

2. รณรงค์ให้เกิดการปรับปรุงแบบพื�น ๆ (10 - 25%)

• ผ้่ท่ำ�รับผิดชอบแสู่วงห�เคร้�องม้อหร้อกำ�หนุดม�ตรก�รในุก�รแก้ไขปัญห�เพ้ั�อให้ 

สู่�ม�รถรับม้อกับปัญห�ได้อย��งรวดเร็วและลดผลกระทำบของคว�มเสู่่ยห�ย 

ท่ำ�เกิดขึ�นุ เท่ำยบได้กับก�รติดตั�งทำ�อและสู่�ยดับเพัลิงจัำ�นุวนุม�กขึ�นุเพ้ั�อช�วยเพิั�ม

คว�มรวดเร็วในุก�รดับเพัลิงและลดคว�มเสู่่ยห�ยท่ำ�อ�จัเกิดขึ�นุ

3. การประเมินผลและการปรับปรุงอย่์างเป็นระบบ (30 - 45%)

• องค์กรเริ�มม่ก�รประชุมห�ร้อร�วมกันุเพ้ั�อประเมินุจุัดท่ำ�เป็นุคว�มเสู่่�ยงหร้อสู่�เหตุ

ของปัญห� เพ้ั�อห�ทำ�งรับม้อกับคว�มผิดปกติท่ำ�ได้อย��งม่ประสิู่ทำธิผลม�กขึ�นุ 

เท่ำยบได้กับก�รท่ำ�องค์กรประเมินุว��พ้ั�นุท่ำ�ใดม่คว�มเสู่่�ยงในุก�รเกิดเพัลิงไหม้ 

และติดตั�งอุปกรณ์ตรวจัจัับคว�มร้อนุและหัวรดนุำ�� (heat sensors and a 

sprinkler system) เป็นุพิัเศึษพัร้อมทัำ�งแผนุก�รรับม้ออัคค่ภัยท่ำ�อ�จัเกิดขึ�นุ 

ในุพ้ั�นุท่ำ�บริเวณนัุ�นุ

4. การเรีย์นรู้และการปรับปรุงระดับองค์กร (50 - 65%)

• องค์กรม่กลยุทำธ์ในุก�รบริห�รจััดก�รเชิงป้องกันุก�รเกิดอัคค่ภัยอย��งเป็นุระบบ

ม�กขึ�นุ เท่ำยบได้กับก�รท่ำ�องค์กรติดตั�งระบบตรวจัจัับคว�มร้อนุและหัวรดนุำ�� 

เพ้ั�อช�วยเต้อนุภัยให้ทำร�บเม้�อระดับอุณหภ่มิเพิั�มสู่่งขึ�นุจันุสู่�ม�รถทำำ�ให้เกิด

เพัลิงไหม้ได้

5. การวิิเคราะห์องค์กรและสร้างนวัิตกรรม (70 - 100%)

• สู่ถ�บันุดำ�เนุินุก�รวิเคร�ะห์ข้อม่ลสู่�รสู่นุเทำศึระดับองค์กรและสู่ร้�งนุวัตกรรม 

ท่ำ�เนุ้นุก�รป้องกันุท่ำ�สู่�เหตุเบ้�องต้นุ เพ้ั�อลดโอก�สู่ก�รเกิดของปัญห� เท่ำยบได้

กับก�รทำ่�องค์กรเนุ้นุใหเ้กิดคว�มปลอดภยัโดยเปล่�ยนุม�ใช้วัสู่ดุอุปกรณ์ท่ำ�ป้องกันุ

ไฟัและติดไฟัย�ก ก�รเปล่�ยนุม�ใช้ของเหลวท่ำ�ม่นุำ��เป็นุสู่�วนุประกอบหลักแทำนุ

ของเหลวไวไฟั แนุวคิดก�รป้องกันุเป็นุก�รปกป้องชั�นุแรก โดยม่ระบบตรวจัจัับ 

คว�มร้อนุและหัวรดนุำ��เป็นุก�รป้องกันุชั�นุท่ำ�สู่อง แนุวคิดนุ่�ได้นุำ�ไปใช้ในุ 

ทุำกสู่ถ�นุก�รณ์และพ้ั�นุท่ำ�ในุองค์กร
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ลำาดับการพัฒนากระบวินการ

ตัวช�วยในุก�รตรวจัประเมินุและให้คะแนุนุในุหมวดกระบวนุก�ร

1) ตั�งรับปัญหา 

(0 - 25%) เป้�ประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์
และก�รปฏิิบัติก�ร

ก�รปฏิิบัติก�รม่ลักษณะเป็นุกิจักรรมม�กกว��เป็นุกระบวนุก�ร และสู่�วนุใหญ�จัะ 
ตอบสู่นุองคว�มต้องก�รหร้อก�รแก้ปัญห�เฉพั�ะหนุ้�ข�ดก�รกำ�หนุดเป้�ประสู่งค์ท่ำ�ด่

(2) แนวิทาง 

เร่ิมเป็นระบบ

(30 - 45%) 

เป้�ประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์
และก�รปฏิิบัติก�ร

สู่ถ�บันุเพิั�งเริ�มต้นุก�รปฏิิบัติก�รด้วยก�รใช้กระบวนุก�รทำ่�สู่�ม�รถทำำ�ซึ่ำ��ได้ ม่ก�ร
ประเมินุผล ก�รปรับปรุง และเริ�มม่ก�รประสู่�นุง�นุบ้�งระหว��งหนุ�วยง�นุต��ง ๆ 
ภ�ยในุสู่ถ�บันุ ม่ก�รกำ�หนุดกลยุทำธ์และเป้�ประสู่งค์เชิงปริม�ณ

(3) แนวิทาง

สอดคล้องไป 

ในทิศทางเดีย์วิกัน 

(50 - 65%)

เป้�ประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์
และก�รปฏิิบัติก�ร

ก�รปฏิิบัติก�รม่ลักษณะเป็นุกระบวนุก�รทำ่�สู่�ม�รถทำำ�ซึ่ำ��ได้ และม่ก�รประเมินุผล 
อย��งสู่มำ��เสู่มอเพ้ั�อก�รปรับปรุง ม่ก�รแบ�งปันุก�รเร่ยนุร้่และม่ก�รประสู่�นุง�นุ
ระหว��งหนุ�วยง�นุต��ง ๆ ภ�ยในุสู่ถ�บันุ กระบวนุก�รสู่�ม�รถตอบสู่นุองกลยุทำธ์ 
และเป้�ประสู่งค์ท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุ

(4) แนวิทาง 

ท่ีมีการบูรณาการ 

(70 - 100%)
เป้�ประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์

และก�รปฏิิบัติก�ร

ก�รปฏิิบัติก�รม่ลักษณะเป็นุกระบวนุก�รทำ่�สู่�ม�รถทำำ�ซึ่ำ��ได้ และม่ก�รประเมินุผล 
อย��งสู่มำ��เสู่มอเพ้ั�อก�รเปล่�ยนุแปลงและก�รปรับปรุงให้ด่ขึ�นุ โดยร�วมม้อกับหนุ�วยง�นุอ้�นุ 
ท่ำ�ได้รับผลกระทำบ สู่ถ�บันุมุ�งมั�นุสู่่�คว�มม่ประสิู่ทำธิภ�พัจันุประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จั 
ทัำ�วทัำ�งองค์กร ก�รวิเคร�ะห์ ก�รสู่ร้�งนุวัตกรรม ก�รแบ�งปันุสู่�รสู่นุเทำศึและคว�มร้่  
ม่ก�รใช้กระบวนุก�รและตัววัดในุก�รติดต�มคว�มก้�วหนุ้�ของเป้�ประสู่งค์ 
เชิงกลยุทำธ์และก�รปฏิิบัติก�รท่ำ�สู่ำ�คัญ



แนวิทางการใช้้เกณฑ์ EdPEx 
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แนวิทางการใช้้เกณฑ์ EdPEx

แนุวทำ�งต�อไปนุ่�จัะช�วยให้สู่ถ�บันุสู่�ม�รถตอบสู่นุองต�อคำ�ถ�มทัำ�ง 17 หัวข้อในุเกณฑ์์ได้

อย��งม่ประสิู่ทำธิผลท่ำ�สุู่ด ให้ด่ระบบก�รให้คะแนุนุรวมทัำ�งแนุวทำ�งก�รให้คะแนุนุ (หนุ้� 82 - 85) 

ซึึ่�งอธิบ�ยวิธ่ก�รตรวจัประเมนิุผลก�รวเิคร�ะหต์นุเองและก�รบรรลผุลก�รดำ�เนุนิุก�รของสู่ถ�บนัุ

ขั�นตอนแรก 
1. เรีย์นรู้เก่ีย์วิกับเกณฑ์

 ให้ทำำ�คว�มเข้�ใจัอย��งถ�องแท้ำกับเนุ้�อห�ในุสู่�วนุต��ง ๆ  ซึึ่�งให้ภ�พัทัำ�งหมดเก่�ยวกับเกณฑ์์นุ่�  

ดังต�อไปนุ่� : 

• เนุ้�อห�ร�ยละเอ่ยดของเกณฑ์์ EdPEx ตั�งแต�หมวด 1 - 7 (ในุหนุ้� 25 - 76)

• ระบบก�รให้คะแนุนุ (ในุหนุ้� 77 - 87)

• อภิธ�นุศัึพัท์ำ (ในุหนุ้� 107 - 135)

2. รู้วิิธีีอ่านเกณฑ์และวิิธีีการตอบคำาถามในหัวิข้อต่าง ๆ

 ให้ทำำ�คว�มเข้�ใจัโครงสู่ร้�งของเกณฑ์์ EdPEx (ด่ร่ปในุหนุ้� 21) ซึึ่�งแสู่ดงประเภทำ 

ของหัวข้อ (ข้อม่ลท่ำ�ต้องตอบในุหัวข้อนัุ�นุ ๆ) สู่�วนุต��ง ๆ ของหัวข้อ และบทำบ�ทำของแต�ละสู่�วนุ  

เพ้ั�อคว�มเข้�ใจัควรให้คว�มสู่ำ�คัญกับคำ�ถ�มย�อยท่ำ�อย่�ภ�ยใต้ประเด็นุเพ้ั�อพิัจั�รณ�และ 

หม�ยเหตุด้วย สู่ำ�หรับองค์กรซึึ่�งเพิั�งนุำ�เกณฑ์์นุ่�ม�ใช้ ไม�จัำ�เป็นุต้องตอบคำ�ถ�มย�อยทุำกคำ�ถ�ม

 หัวข้อประกอบด้วยคำ�ถ�มหล�ยระดับ เนุ้�อห�ท่ำ�สู่มบ่รณ์ของแต�ละประเด็นุเพ้ั�อ

พิัจั�รณ�ม�จั�กคำ�ถ�มย�อยทัำ�งหมดภ�ยใต้ประเด็นุนัุ�นุ ๆ  ดังนัุ�นุ สู่ถ�บันุท่ำ�ม่ระดับพััฒนุ�ก�รสู่่งจึังควร 

ตอบคำ�ถ�มทัำ�งหมดในุแต�ละประเด็นุเพ้ั�อพิัจั�รณ� เพัร�ะห�กไม�สู่�ม�รถให้สู่�รสู่นุเทำศึได้ครบถ้วนุ

ก็แสู่ดงว��ระบบก�รจััดก�รผลก�รดำ�เนิุนุก�รยังไม�สู่มบ่รณ์ สู่ถ�บันุอ�จัจััดกลุ�มของคำ�ตอบต�ม

บริบทำของสู่ถ�บันุ โดยไม�ต้องแยกตอบท่ำละคำ�ถ�ม

3. อ่านแนวิทางการให้คะแนนให้เข้าใจ 

 ในุก�รตอบคำ�ถ�มของหัวข้อต��ง ๆ สู่ถ�บันุต้องพิัจั�รณ�ทัำ�งคำ�ถ�มของเกณฑ์์ 

และแนุวทำ�งก�รให้คะแนุนุ (หนุ้� 82 - 85) ทัำ�งนุ่�เพัร�ะแนุวทำ�งก�รให้คะแนุนุนัุ�นุ นุอกจั�กจัะ

เสู่ริมคว�มเข้�ใจัในุคำ�ถ�มของหัวข้อกระบวนุก�ร (หมวด 1 - 6) แล้ว ยังสู่ะท้ำอนุให้เห็นุระดับ

พััฒนุ�ก�รของแนุวทำ�ง คว�มครอบคลุมของก�รนุำ�แนุวทำ�งดังกล��วไปปฏิิบัติ ระดับของก�ร

เร่ยนุร้่และก�รบ่รณ�ก�รกบัองค์ประกอบอ้�นุ ๆ  ในุระบบก�รจััดก�รผลก�รดำ�เนุนิุก�รของสู่ถ�บนัุ 
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 ในุทำำ�นุองเด่ยวกันุ ก�รตอบคำ�ถ�มหวัข้อผลลพััธ์ (หมวด 7) แนุวทำ�งก�รประเมนิุผลลัพัธ์ 

ยังเนุ้นุถึงระดับผลก�รดำ�เนิุนุก�รในุปัจัจุับันุ คว�มสู่ำ�คัญของแนุวโนุ้มของผลลัพัธ์ ข้อม่ล 

เชิงเปร่ยบเท่ำยบท่ำ�เก่�ยวข้อง ก�รบ่รณ�ก�รกับองค์ประกอบสู่ำ�คัญในุระบบก�รจััดก�รผลก�ร 

ดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ และผลลัพัธ์ของกระบวนุก�รปรับปรุง 

คว�มสู่มบ่รณ์ของคำ�ตอบต�อคำ�ถ�มในุเกณฑ์์พิัจั�รณ�จั�กมิติก�รประเมินุ (ADLI/LeTCI) 

ให้ด่ “แนุวทำ�งก�รตอบหัวข้อในุหมวดกระบวนุก�ร” และ “แนุวทำ�งก�รตอบหัวข้อในุหมวด

ผลลัพัธ์” ด้�นุล��ง)

4. ทำาควิามเข้าใจกับควิามหมาย์ของคำาสำาคัญ ๆ ท่ีใช้้ในเกณฑ์

 คำ�ศัึพัท์ำหล�ยคำ�ท่ำ�ใช้ในุเกณฑ์์อ�จัม่คว�มหม�ยไม�ตรงกับคว�มหม�ยท่ำ�ใช้ทัำ�วไปหร้อ 

ใช้ในุสู่ถ�บันุของทำ��นุ คำ�ศัึพัท์ำดังกล��วจัะม่ภ�ษ�อังกฤษพิัมพ์ัตัวใหญ� (Capital letter) ประกอบ 

และม่คำ�อธิบ�ยขย�ยคว�มไว้ในุ “อภิธ�นุศัึพัท์ำ” ในุหนุ้� 107 - 135 ก�รทำำ�คว�มเข้�ใจักับคำ�ศัึพัท์ำ 

เหล��นุ่�จัะช�วยให้สู่ถ�บันุสู่�ม�รถประเมินุตนุเองได้อย��งถ่กต้อง และสู้่�อให้ผ้่ประเมินุเข้�ใจั

กระบวนุก�รและผลลัพัธ์ของสู่ถ�บันุ และเพ้ั�อใช้ในุก�รว�งแผนุก�รปรับปรุง

5. เร่ิมต้นด้วิย์การจัดทำาโครงร่างองค์กร

 โครงร��งองค์กร (หนุ้� 25 - 30) เป็นุจุัดเริ�มต้นุท่ำ�เหม�ะสู่มทำ่�สุู่ด โครงร��งองค์กร 

จัะช�วยทุำกฝ่ั�ย ได้แก� สู่ถ�บันุท่ำ�ใช้เกณฑ์์ในุก�รประเมินุตนุเอง ผ้่เตร่ยมร�ยง�นุเพ้ั�อขอรับ 

ก�รตรวจัประเมินุหร้อผ้่ประเมินุร�ยง�นุ ให้เข้�ใจัในุสิู่�งท่ำ�เก่�ยวข้องและสู่ำ�คัญท่ำ�สุู่ดต�อธุรกิจั  

พัันุธกิจั และผลก�รดำ�เนิุนุง�นุของสู่ถ�บันุ

แนวิทางในการตอบคำาถามในหัวิข้อกระบวินการ
แม้ว��เกณฑ์์ EdPEx จัะมุ�งเนุ้นุในุด้�นุผลก�รดำ�เนิุนุก�รสู่ำ�คัญ ๆ ของสู่ถ�บันุ แต�ผลลัพัธ์ 

เพ่ัยงอย��งเด่ยวให้คุณค��ทำ�งด้�นุก�รวินิุจัฉัยองค์กรนุ้อยม�ก ตัวอย��งเช�นุ ห�กสู่ถ�บันุม่ 

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รบ�งเร้�องท่ำ�ไม�ด่หร้อม่อัตร�ของก�รปรับปรุงท่ำ�ตำ��กว��ของค่�แข�งหร้อสู่ถ�บันุอ้�นุ 

ท่ำ�เปร่ยบเท่ำยบกันุได้ สู่ถ�บันุต้องเข้�ใจัถึงสู่�เหตุว��เพัร�ะอะไรและควรดำ�เนิุนุก�รอย��งไรเพ้ั�อเร�ง

ก�รปรับปรุงให้ด่ขึ�นุ

คำ�ตอบของหัวข้อกระบวนุก�ร (หมวด 1 - 6) ช�วยให้สู่ถ�บันุหร้อผ้่ประเมินุร�ยง�นุของ

สู่ถ�บันุสู่�ม�รถวินิุจัฉัยกระบวนุก�รทำ่�ม่คว�มสู่ำ�คัญท่ำ�สุู่ดกับสู่ถ�บันุ (ท่ำ�สู่�งผลต�อก�รปรับปรุง 

ก�รดำ�เนุินุก�รม�กทำ่� สุู่ด และม่ผลต�อผลลัพัธ์และก�รดำ�เนุินุก�รทำ่�สู่ำ�คัญ) เนุ้�อห�และ 
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คว�มสู่มบ่รณ์ของคำ�ตอบในุแต�ละหัวข้อม่ผลอย��งยิ�งต�อก�รวินิุจัฉัย และคุณภ�พัของข้อม่ล 

ป้อนุกลับ ดังนัุ�นุ สู่ถ�บันุจึังควรตอบคำ�ถ�มในุหัวข้อต��ง ๆ  โดยมุ�งเนุ้นุสู่�รสู่นุเทำศึของกระบวนุก�ร

สู่ำ�คัญ ต�มแนุวทำ�งดังต�อไปนุ่�

1. เข้าใจควิามหมาย์ของคำาว่ิา “อย่์างไร” 

 ก�รตอบหมวดกระบวนุก�รท่ำ�ใช้คำ�ถ�มว�� “อย��งไร” สู่ถ�บันุควรตอบคำ�ถ�มดังกล��ว

ด้วยก�รนุำ�เสู่นุอสู่�รสู่นุเทำศึของกระบวนุก�รสู่ำ�คัญท่ำ�แสู่ดงถึง “แนุวทำ�ง” “ก�รถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไป

ปฏิิบัติ” “ก�รเร่ยนุร้่” และ “ก�รบ่รณ�ก�ร” (ด่ระบบก�รให้คะแนุนุในุหนุ้� 87 ประกอบ) คำ�ตอบ

ท่ำ�ข�ดสู่�รสู่นุเทำศึดังกล��ว หร้อแสู่ดงแต�เพ่ัยงตัวอย��งจัะถ่กจััดอย่�ในุกลุ�ม “สู่�รสู่นุเทำศึปล่กย�อย 

ท่ำ�ยังไม�แสู่ดงถึงคว�มเป็นุระบบ” (Anecdotal information) ดังระบุในุแนุวทำ�งก�รให้คะแนุนุ
- แสดงให้เห็นว่ิามีแนวิทางท่ีเป็นระบบ 
 แนุวทำ�งทำ่�เป็นุระบบจัะสู่�ม�รถนุำ�ไปทำำ�ซึ่ำ��ได้ และใช้ข้อม่ลและสู่�รสู่นุเทำศึ 

เพ้ั�อสู่นัุบสู่นุุนุ ก�รเร่ยนุร้่ หร้ออ่กนัุยหนึุ�งค้อ แนุวทำ�งจัะเป็นุระบบได้ถ้�สู่�ม�รถ
ประเมินุ ปรับปรุง ม่นุวัตกรรมและแบ�งปันุคว�มร้่ จันุทำำ�ให้แนุวทำ�งม่ระดับ
พััฒนุ�ก�รท่ำ�สู่มบ่รณ์ม�กขึ�นุ

-  แสดงให้เห็นว่ิามีการถ่าย์ทอดเพ่ือนำาไปปฏิิบัติ
 ในุก�รตอบคำ�ถ�มควรสู่รุปให้เห็นุว��ได้ม่ก�รนุำ�แนุวทำ�งไปใช้ในุหนุ�วยง�นุต��ง ๆ 

ของสู่ถ�บันุ
-  แสดงหลักฐานให้เห็นว่ิามีการเรีย์นรู้
 แสู่ดงหลักฐ�นุว��ม่วงจัรก�รประเมินุผลและก�รปรับปรุงกระบวนุก�รต��ง ๆ 

รวมถึงศัึกยภ�พัในุก�รสู่ร้�งนุวัตกรรม และให้เห็นุว��ม่ก�รแบ�งปันุก�รปรับปรุง
กระบวนุก�รกับหนุ�วยง�นุภ�ยในุอ้�นุ ๆ  ท่ำ�เหม�ะสู่มเพ้ั�อสู่นัุบสู่นุุนุก�รเร่ยนุร้่ระดับ
สู่ถ�บันุ

-  แสดงให้เห็นว่ิามีการบูรณาการ
 ก�รบ่รณ�ก�รเป็นุก�รแสู่ดงให้เห็นุถึงคว�มสู่อดคล้องและคว�มกลมกล้นุ 

ของกระบวนุก�ร แผนุ ตัววัด กิจักรรม และผลลัพัธ์ ซึึ่�งสู่�งผลอย��งยิ�งต�อก�รเพิั�ม 
ประสิู่ทำธิภ�พัและประสิู่ทำธิผลของสู่ถ�บันุ



92

 ก�รแสู่ดงให้เห็นุคว�มสู่อดคล้องในุหัวข้อกระบวนุก�ร และตัววัดท่ำ�สัู่มพัันุธ์กันุในุหัวข้อ

ผลลพััธ์ จัะช�วยให้สู่ถ�บนัุม่ผลก�รดำ�เนุนิุก�รทำ่�ด่ขึ�นุ คว�มสู่อดคลอ้งสู่�ม�รถแสู่ดงได ้4 ด้�นุ ดังนุ่�
• ในุโครงร��งองค์กรควรระบุเร้�องท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญต�อสู่ถ�บันุไว้ให้ชัดเจันุ
• ในุหมวดกลยุทำธ์ (หมวด 2) ซึ่ึ�งรวมถึงวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ แผนุปฏิิบัติก�ร  

และสู่มรรถนุะหลัก ต้องแสู่ดงให้เห็นุอย��งชัดเจันุถึงสิู่�งท่ำ�สู่ถ�บันุมุ�งเนุ้นุม�กทำ่�สุู่ด  
และอธิบ�ยวิธ่ก�รถ��ยทำอดแผนุกลยุทำธ์ไปสู่่�ก�รปฏิิบัติ

• ในุก�รอธิบ�ยก�รวิเคร�ะห์และทำบทำวนุระดับสู่ถ�บันุ (ในุหัวข้อท่ำ� 4.1) ต้องแสู่ดง 
ให้เห็นุถึงวิธ่ทำ่�สู่ถ�บันุวิเคร�ะห์และทำบทำวนุสู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�เก่�ยวข้องกับผลก�ร 
ดำ�เนิุนุก�ร เพ้ั�อเป็นุพ้ั�นุฐ�นุในุก�รจััดลำ�ดับคว�มสู่ำ�คัญ

• ในุหมวดกลยุทำธ์ (หมวด 2) และก�รปฏิิบัติก�ร (หมวด 6) เนุ้นุระบบง�นุและ
กระบวนุก�รทำำ�ง�นุท่ำ�สู่ำ�คัญต�อผลก�รดำ�เนิุนุก�รโดยรวมของสู่ถ�บันุ

2. เข้าใจควิามหมาย์ของคำาว่ิา “อะไร” 

 คำ�ถ�มทำ่�ใช้คำ�ว��“อะไร” เป็นุคำ�ถ�มทำ่�กำ�หนุดให้แสู่ดงคว�มสู่อดคล้องและก�ร 

บ่รณ�ก�รกันุของระบบก�รจััดก�รผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ ตัวอย��งเช�นุ เม้�อสู่ถ�บันุระบุ

วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ไว้อย��งไร แผนุปฏิิบัติก�ร ตัววัดผลก�รดำ�เนุินุก�รและผลลัพัธ์บ�งเร้�อง

ท่ำ�ร�ยง�นุไว้ในุหมวด 7 ต้องสัู่มพัันุธ์กับวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ท่ำ�ได้ระบุไว้ด้วย

 คำ�ถ�มท่ำ�ใช้คำ�ว�� “อะไร” ในุหัวข้อกระบวนุก�ร (หมวด 1 - 6) ม่อย่�สู่องลักษณะ 

ลักษณะแรกเป็นุก�รถ�มห�สู่�รสู่นุเทำศึพ้ั�นุฐ�นุของกระบวนุก�รสู่ำ�คัญ และวิธ่ก�รดำ�เนิุนุง�นุ 

ลักษณะท่ำ�สู่องเป็นุก�รถ�มห�สู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�เก่�ยวข้องกับผล แผนุ วัตถุประสู่งค์ เป้�ประสู่งค์ หร้อ

ตัววัดท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุ

แนวิทางในการตอบหัวิข้อผลลัพธ์ี 
1. ให้เน้นท่ีผลการดำาเนินการท่ีสำาคัญท่ีสุดของสถาบัน 

 ให้ร�ยง�นุผลลัพัธ์ท่ำ�ครอบคลุมข้อกำ�หนุดทำ่�สู่ำ�คัญท่ำ�สุู่ดต�อคว�มสู่ำ�เร็จัของสู่ถ�บันุ 

ท่ำ�เนุ้นุไว้ในุโครงร��งองคก์ร และในุหมวดก�รนุำ�องคก์ร กลยทุำธ์ ล่กค้� บุคล�กร และก�รปฏิิบัติก�ร

2. ราย์งานระดับ แนวิโน้ม และการเปรีย์บเทีย์บผลลัพธ์ีและแสดงให้เห็นว่ิามีการ 

บูรณาการ
- ราย์งานระดับของผลการดำาเนินการ โดยใช้ม�ตรวัดท่ำ�ม่คว�มหม�ยและนุำ�ม� 

ใช้ประโยชน์ุได้
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- ราย์งานแนวิโน้ม เพ้ั�อแสู่ดงทิำศึทำ�งของผลลัพัธ์ อัตร�ก�รเปล่�ยนุแปลงในุเร้�อง
ท่ำ�สู่ำ�คัญโดยทัำ�วไปแล้วควรม่ข้อม่ลย้อนุหลังอย��งนุ้อย 3 จุัด เพ้ั�อให้เห็นุแนุวโนุ้ม 
ชัดเจันุ ทัำ�งนุ่�ควรแสู่ดงผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�เกิดขึ�นุจัริงในุอด่ตและปัจัจุับันุ  
โดยไม�รวมถึงผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�เป็นุค��ค�ดก�รณ์ในุอนุ�คต 

  ไม�ม่ก�รกำ�หนุดระยะเวล�ขั�นุตำ��สู่ำ�หรับข้อม่ลแนุวโนุ้ม แต�ควรใช้ช�วงเวล� 
ให้เหม�ะสู่มกับตัววัดแต�ละตัวท่ำ�ได้ร�ยง�นุไว้ สู่ำ�หรับผลลัพัธ์บ�งอย��ง แนุวโนุ้ม 
อ�จัจัะนุ�นุถึง 5 ปีหร้อกว��นัุ�นุหร้อตำ��กว�� 1 ปีกไ็ด้ ขึ�นุอย่�กบัก�รนุำ�ไปใช้ประโยชน์ุ 
สู่ำ�หรับผลลัพัธ์ท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญ โดยเฉพั�ะข้อม่ลใหม�ให้ร�ยง�นุเทำ��ทำ่�ม่ ถึงแม้ว�� 
จัะยังไม�สู่�ม�รถแสู่ดงแนุวโนุ้มได้อย��งชัดเจันุ ให้อธิบ�ยแนุวโนุ้มท่ำ�แสู่ดง 
ก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�สู่ำ�คัญทัำ�งท่ำ�ด่และไม�ด่

- ราย์งานการเปรีย์บเทีย์บ เพ้ั�อแสู่ดงว��ผลลัพัธ์ของสู่ถ�บันุเป็นุอย��งไรเม้�อเท่ำยบ
กับผลลัพัธ์ของสู่ถ�บันุอ้�นุหร้อค��เท่ำยบเค่ยงท่ำ�ได้เล้อกม�แล้วว��เหม�ะสู่ม 

- ราย์งานการบูรณาการ โดยร�ยง�นุผลลัพัธ์ท่ำ�สู่ำ�คัญทัำ�งหมดพัร้อมก�รจัำ�แนุก
กลุ�มอย��งเหม�ะสู่ม (ตัวอย��งเช�นุ ต�มกลุ�มของผ้่เร่ยนุหร้อกลุ�มล่กค้�อ้�นุท่ำ�สู่ำ�คัญ 
บุคล�กร กระบวนุก�ร และกลุ�มหลักสู่่ตรและบรกิ�รฯ ต�มทำ่�ได้ระบุไว้ในุโครงร��ง
องค์กร) 

ตอบคำาถามอย่์างมีประสิทธิีภาพ
1. อ้างอิงหัวิข้ออ่ืนตามควิามเหมาะสม

 คำ�ตอบในุแต�ละหัวข้อควรม่คว�มสู่มบ่รณ์ในุตัวเองให้ม�กท่ำ�สุู่ด และคำ�ตอบต��งหวัข้อ

ก็ควรสู่นัุบสู่นุุนุซึึ่�งกันุและกันุด้วย ดังนัุ�นุจึังเป็นุก�รเหม�ะสู่มท่ำ�จัะอ้�งอิงถึงคำ�ตอบในุหัวข้ออ้�นุ

แทำนุก�รกล��วซึ่ำ�� ในุกรณ่ดังกล��วสู่�รสู่นุเทำศึเก่�ยวกับกระบวนุก�รท่ำ�สู่ำ�คัญ จึังควรกำ�กับหัวข้อ 

ท่ำ�เก่�ยวข้องโดยตรงไว้ ตัวอย��งเช�นุ ห�กระบุร�ยละเอ่ยดของระบบก�รพััฒนุ�บุคล�กรและระบบ

ก�รเร่ยนุร้่ในุหัวข้อ 5.2 เม้�อม่ก�รกล��วถึงก�รพััฒนุ�บุคล�กรและก�รเร่ยนุร้่ในุท่ำ�อ้�นุ ๆ  อ่กในุร�ยง�นุ  

ก็ควรอ้�งอิงว��ได้อธิบ�ยไว้แล้วในุหัวข้อ 5.2 โดยไม�ต้องให้ร�ยละเอ่ยดซึ่ำ��

2. ใช้้รูปแบบท่ีกระชั้บ

 ควรเข่ยนุร�ยง�นุโดยใช้ประโยชนุ์จั�กเนุ้�อท่ำ�บนุกระด�ษให้ได้ม�กท่ำ�สุู่ด อ�จัใช้

แผนุภ่มิ ต�ร�ง และสัู่ญลักษณ์นุำ�หัวข้อ เพ้ั�อนุำ�เสู่นุอสู่�รสู่นุเทำศึได้อย��งกะทัำดรัด ในุก�รขอรับ 

ก�รตรวจัประเมินุ ก�รจัำ�กัดจัำ�นุวนุหนุ้�เป็นุคว�มตั�งใจัท่ำ�จัะให้สู่ถ�บันุพิัจั�รณ�ว��สิู่�งใดท่ำ�สู่ำ�คัญท่ำ�สุู่ด 

ในุก�รบริห�รสู่ถ�บันุและในุก�รร�ยง�นุผลลัพัธ์
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3. การใช้้กราฟัและตาราง

 ควรใช้กร�ฟัและต�ร�งเพ้ั�อร�ยง�นุผลลพััธ์จัำ�นุวนุม�กอย��งกระชบั ก�รแสู่ดงผลลพััธ์

ในุช�วงเวล�ระยะย�ว หร้อเปร่ยบเท่ำยบกับสู่ถ�บันุอ้�นุ ๆ ควร “ปรับให้เป็นุฐ�นุเด่ยวกันุ” (ได้แก� 

ก�รนุำ�เสู่นุอเม้�อม่ปัจัจััยด้�นุขนุ�ดม�เก่�ยวข้อง เช�นุ ก�รร�ยง�นุเป็นุสัู่ดสู่�วนุ) เช�นุ ในุกรณ่ท่ำ�

จัำ�นุวนุบุคล�กรม่ก�รผันุแปรในุช�วงเวล�นัุ�นุ หร้อสู่ถ�บันุม่ก�รเปร่ยบเท่ำยบผลลัพัธ์กับสู่ถ�บันุอ้�นุ 

ท่ำ�ม่จัำ�นุวนุบุคล�กรแตกต��งกันุ ก�รร�ยง�นุแนุวโนุ้มด้�นุคว�มปลอดภัยในุแง�ของจัำ�นุวนุวันุ

ทำำ�ง�นุท่ำ�สู่่ญเสู่่ยไปเนุ้�องจั�กอุบัติเหตุ ต�อบุคล�กร 100 คนุอ�จัม่คว�มหม�ยท่ำ�ด่กว��ก�รร�ยง�นุ

เป็นุจัำ�นุวนุวันุทำำ�ง�นุท่ำ�สู่่ญเสู่่ยในุภ�พัรวม 

 กร�ฟัด้�นุล��งแสู่ดงสู่�วนุหนึุ�งของก�รตอบหัวข้อ 7.1 ผลลัพัธ์ด้�นุก�รเร่ยนุร้่ของ 

ผ้่เร่ยนุ ก�รตอบสู่นุองต�อล่กค้�กลุ�มอ้�นุและด้�นุกระบวนุก�ร สู่ถ�บันุใช้อัตร�ก�รสู่อบผ��นุก�รสู่อบ 

ครั�งแรกเพ้ั�อขอรับใบประกอบวิช�ช่พัเป็นุตัววัดคว�มสู่ำ�เร็จัท่ำ�สู่ำ�คัญ

 กร�ฟัแสู่ดงให้เห็นุถึงลักษณะหล�ยอย��งของก�รร�ยง�นุผลลัพัธ์ท่ำ�ชัดเจันุและ 

ม่ประสิู่ทำธิผล ได้แก�
• ก�รระบุคว�มหม�ยของทัำ�งสู่องแกนุและหนุ�วยวัดอย��งชัดเจันุ
• ร�ยง�นุทัำ�งระดับและแนุวโนุ้มของผลลัพัธ์ของตัววัดผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�สู่ำ�คัญ 
• ร�ยง�นุผลลัพัธ์ในุช�วงเวล�หล�ยปี
• ล่กศึรช่�ขึ�นุแสู่ดงว��แนุวโนุ้มท่ำ�สู่่งขึ�นุ ด่สู่ำ�หรับตัววัดนุ่�
• แสู่ดงก�รเปร่ยบเท่ำยบอย��งเหม�ะสู่มและชัดเจันุ
• สู่ถ�บันุก�รศึึกษ�นุ่�ใช้กร�ฟัเพ่ัยงร่ปเด่ยวเพ้ั�อแสู่ดงว��ม่ก�รติดต�มอัตร� 

ก�รสู่อบผ��นุในุก�รสู่อบครั�งแรก เพ้ั�อขอรับใบประกอบวิช�ช่พัท่ำ�สู่่งขึ�นุทัำ�งในุระดับ
ภ�พัรวมทัำ�งประเทำศึและเปร่ยบเท่ำยบกับค่�แข�ง

• สู่ถ�บนัุค�ดก�รณอั์ตร�ก�รสู่อบผ��นุฯ ท่ำ�สู่่งขึ�นุในุทำกุสู่ถ�บันุ ระหว��งปีก�รศึึกษ� 
2561 - 2562 ถึง 2563 - 2564 ซึึ่�งรวมถึงก�รปรับปรุงอย��งฉับพัลันุหร้ออย��ง
ก้�วกระโดดเม้�อเท่ำยบกับผลก�รดำ�เนุินุก�รทำ่�ผ��นุม�ของสู่ถ�บันุ ข ในุร�ยง�นุ
ควรม่ข้อคว�มอธิบ�ยถึงก�รเปล่�ยนุแปลงอย��งก้�วกระโดดดังกล��วและอ�จั 
อ้�งถึงก�รเร่ยนุร้่ท่ำ�สู่ำ�คัญจั�กสู่ถ�บันุ ก ท่ำ�ใช้เป็นุฐ�นุในุก�รค�ดก�รณ์

 ก�รวิเคร�ะห์กร�ฟัโดยคำ�นึุงถึงแนุวทำ�งก�รให้คะแนุนุทำำ�ให้ได้ข้อสู่รุปเก่�ยวกับ 

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รและระดับพััฒนุ�ก�รของสู่ถ�บันุดังนุ่�
• ระดับโดยรวมในุปัจัจุับันุของผลก�รดำ�เนิุนุก�รด่เลิศึ (สู่ถ�บันุ ก) โดยด่จั�ก

ก�รเปร่ยบเท่ำยบกับสู่ถ�บันุอ้�นุภ�ยในุภ�คเด่ยวกันุ (สู่ถ�บันุ ข และ ค) และ 
ค��เท่ำยบเค่ยงระดับช�ติ 
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• ผลโดยรวมของสู่ถ�บันุม่แนุวโนุ้มท่ำ�ด่ขึ�นุอย��งต�อเนุ้�อง
• สู่ถ�บันุ ก เป็นุสู่ถ�บันุท่ำ�เป็นุผ้่นุำ�ในุปัจัจุับันุ แสู่ดงผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�สู่่งขึ�นุ 

อย��งต�อเนุ้�องและม่แนุวโนุ้มท่ำ�ด่ ตั�งแต�ปีก�รศึึกษ� 2560 สู่ถ�บันุ ข ม่ก�รปรับปรุง
อย��งรวดเร็วแต�ยังตำ��กว��สู่ถ�บันุ ก

• สู่ถ�บันุ ค ในุร�ยง�นุระบุว��เป็นุสู่ถ�บันุท่ำ�เพิั�งเปิดใหม� กำ�ลังเริ�มม่ปัญห�เพัร�ะ
อัตร�ก�รสู่อบผ��นุฯ ไม�สู่่งขึ�นุ แต�ค�ดว��จัะด่ขึ�นุอย��งพัลกิผันุ (สู่ถ�บนัุควรอธบิ�ย
ถึงปัญห�ดังกล��วอย��งสัู่�นุ ๆ)

 สู่ถ�บันุค�ดก�รณ์ว��ทุำกสู่ถ�บันุจัะม่อัตร�ก�รสู่อบผ��นุฯ ท่ำ�สู่่งขึ�นุ สู่ถ�บันุ ค จัะยังคง 

ต�มหลังสู่ถ�บันุอ้�นุ ๆ และจัะเริ�มเห็นุผลลัพัธ์ท่ำ�ด่ขึ�นุในุปีก�รศึึกษ� 2564 - 2565

อัต
รา

กา
รส

อบ
ผ่า

นใ
บรั

บร
อง

วิช้
าช้

พ

ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564* 2565*
60

65

70

75

80

85

90

Good

สู่ถ�บันุ ก.

สู่ถ�บันุ ข.

สู่ถ�บันุ ค.

ภ�พัรวมของประเทำศึ

สู่ถ�บันุท่ำ�ย้�นุเท่ำยบกันุได้

ค��เท่ำยบเค่ยงระดับช�ติ

* ค้อ ค��ค�ดก�รณ์

หม�ยเหตุ - ก�รนุำ�เสู่นุอผลลัพัธ์ องค์กรควรนุำ�เสู่นุอข้อม่ลท่ำ�จัำ�เป็นุ สู่ำ�คัญ และครบถ้วนุ เพ้ั�อให้ผ้่ประเมินุ
ร�ยง�นุสู่�ม�รถเข้�ใจัได้ อ�จัเพิั�มเติมคำ�อธิบ�ยถึงสู่�เหตุท่ำ�ผลลัพัธ์ม่ก�รเปล่�ยนุแปลงจั�กก�รค�ดหวัง เนุ้�องจั�ก
สู่ถ�นุก�รณ์ทัำ�งภ�ยในุและภ�ยนุอกท่ำ�เปล่�ยนุแปลง



การเปลี่ย์นแปลงที่สำาคัญของ  
Baldrige Excellence Framework 
(Education) 
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การเปลี่ย์นแปลงที่สำาคัญของ Baldrige 
Excellence Framework (Education) 

เกณฑ์์ EdPEx ม่ท่ำ�ม�จั�กเกณฑ์์ Baldrige Excellence Framework (Education)  

ซึึ่�งม่ก�รเปล่�ยนุแปลงหลักทุำก 2 ปี ก�รปรับเปล่�ยนุเกณฑ์์ในุแต�ละครั�งม่เจัตจัำ�นุงท่ำ�สู่ำ�คัญ ค้อ  

เพ้ั�อนุำ�เสู่นุอเกณฑ์์ท่ำ�พิัสู่่จัน์ุแล้วว��ใช้ได้ผลในุก�รนุำ�องค์กรในุระดับแนุวหนุ้�และแนุวปฏิิบัติเพ้ั�อให้ 

เกิดผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ ในุขณะเด่ยวกันุเกณฑ์์ต้องม่คว�มกระชับและใช้ง�นุง��ย 

คณะอนุุกรรมก�รพััฒนุ�คุณภ�พัก�รศึึกษ�สู่่�คว�มเป็นุเลิศึด้วยเกณฑ์์ EdPEx ม่คว�มเห็นุว�� 

ก�รปรับเปล่�ยนุเกณฑ์์ EdPEx ทุำก 2 ปีต�มเกณฑ์์บัลดริจัอ�จัจัะเร็วเกินุกว��ท่ำ�สู่ถ�บันุจัะเข้�ใจั 

และพััฒนุ�หนุ�วยง�นุจันุเห็นุผลอย��งชัดเจันุ จึังกำ�หนุดให้ใช้เกณฑ์์แต�ละฉบับต�อเนุ้�องเป็นุระยะ

เวล� 4 ปี ในุก�รปรับเปล่�ยนุเกณฑ์์ครั�งนุ่�คำ�นึุงถึงคว�มสู่มดุลท่ำ�สู่ำ�คัญ ค้อ เกณฑ์์ต้องสู่ะท้ำอนุถึง

ม�ตรฐ�นุระดับช�ติ/นุ�นุ�ช�ติสู่ำ�หรับก�รดำ�เนุินุง�นุทำ่�เป็นุเลิศึ อ่กทัำ�งเอ้�อให้สู่ถ�บันุท่ำ�ม่ระดับ

พััฒนุ�ก�รท่ำ�แตกต��งกันุสู่�ม�รถเข้�ถึงและนุำ�ไปใช้ เพ้ั�อสู่ร้�งระบบก�รจััดก�รผลก�รดำ�เนิุนุง�นุ

แบบบ่รณ�ก�ร

หล�ยปีท่ำ�ผ��นุม�นัุบตั�งแต�ก�รจััดทำำ�เกณฑ์์ Baldrige Excellence Framework 

(Education) เกณฑ์์ได้พััฒนุ�ไปต�มปัจัจััยขับเคล้�อนุคว�มสู่�ม�รถในุก�รแข�งขันุและ 

คว�มสู่ำ�เร็จัในุระยะย�วของสู่ถ�บันุ จั�กก�รพััฒนุ�อย��งค�อยเป็นุค�อยไป ในุปัจัจุับันุเกณฑ์์ EdPEx  

ได้นุำ�เสู่นุอกรอบก�รบริห�รจััดก�รสู่ำ�หรับทุำกกลุ�มสู่ถ�บันุ เพ้ั�อเป็นุแนุวทำ�งก�รนุำ�องค์กรและ

ก�รบริห�รจััดก�รท่ำ�ปรับใช้ได้ ซึึ่�งช�วยให้เกิดแนุวทำ�งก�รดำ�เนิุนุง�นุท่ำ�เป็นุระบบเพ้ั�อคว�มเป็นุเลิศึ 

ทัำ�วทัำ�งสู่ถ�บันุ 

เนุ้�อห�ด้�นุล��งเป็นุภ�พัรวมพััฒนุ�ก�รของเกณฑ์์บัลดริจัท่ำ�ผ��นุม� ซึ่ึ�งเป็นุต้นุแบบของ

เกณฑ์์ EdPEx ฉบับ พั.ศึ. 2563 - 2566 มุ�งเนุ้นุเพิั�มคว�มตระหนัุกของสู่ถ�บันุเก่�ยวกับ

1. ก�รบริห�รคว�มเสู่่�ยงของสู่ถ�บันุ (Enterprise risk management : ERM)

2. ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยบนุโลกไซึ่เบอร์ (Cybersecurity) 

3. ระบบนิุเวศึธุรกิจั (Business ecosystems) 

4. วัฒนุธรรมองค์กร (Organizational Culture)

5. เคร้อข��ยอุปทำ�นุ (Supply network) 

และมุ�งเนุ้นุทำำ�ให้ผ้่ใช้เข้�ใจัและนุำ�เกณฑ์์ไปใช้ได้
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การบริหารควิามเส่ีย์ง (Enterprise Risk Management - ERM)
ไม�ม่องค์กรใดไม�ม่คว�มเสู่่�ยง ในุก�รบริห�รจััดก�รคว�มเสู่่�ยงท่ำ�ผ��นุก�รประเมินุผลได้ผลเสู่่ย 

อย��งรอบด้�นุ สู่ถ�บันุต้องตัดสิู่นุใจัว�� จัะจััดก�รคว�มเสู่่�ยงเม้�อใดและอย��งไร ก�รบริห�ร

จััดก�รคว�มเสู่่�ยงดังกล��วม่นัุยต�อคว�มแตกต��งระหว��งก�รล�มสู่ล�ย ก�รอย่�รอด หร้อก�รม่ 

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�เป็นุแบบอย��งท่ำ�ด่ ในุก�รจััดก�รผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุด้วยมุมมองเชิง

ระบบ ได้ม่ก�รกล��วถึงก�รบริห�รคว�มเสู่่�ยง (ERM) ม�อย��งต�อเนุ้�อง ต�มหลักเกณฑ์์และแนุวทำ�ง

ปฏิิบัติของก�รจััดก�รคว�มเสู่่�ยง ISO 31000 ด้วยก�รเช้�อมโยงกิจักรรมต��ง ๆ เพ้ั�อกำ�กับและ

ควบคุมผลกระทำบของคว�มไม�แนุ�นุอนุ ท่ำ�จัะทำำ�ให้บรรลุคว�มสู่ำ�เร็จัต�มวัตถุประสู่งค์ของสู่ถ�บันุ

คว�มไดเ้ปร่ยบในุก�รแข�งขันุในุอนุ�คตจัะม�จั�กก�รบรหิ�รคว�มเสู่่�ยงท่ำ�ด่ ด้วยก�รบริห�ร

คว�มเสู่่�ยงแบบองค์รวมและลงม้อปฏิิบัติ (รวมถึงก�รดำ�เนิุนุก�รต�มคว�มเสู่่�ยงท่ำ�ผ��นุก�รประเมินุ

ผลได้ผลเสู่่ยอย��งรอบด้�นุ) โดยให้เป็นุสู่�วนุหนึุ�งของแนุวทำ�งเชิงกลยทุำธ์ในุภ�พัรวม เพ้ั�อจััดก�ร

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ

ในุเกณฑ์์บัลดริจั ค.ศึ. 2017 - 2018 เกณฑ์์บ�งหมวดได้ม่ก�รปรับเปล่�ยนุเพ้ั�อเนุ้นุให้เห็นุว��  

(1) คว�มเสู่่�ยงเป็นุสิู่�งท่ำ�ม่อย่�ในุทุำกสิู่�งท่ำ�สู่ถ�บันุดำ�เนิุนุก�ร และ (2) คว�มท้ำ�ทำ�ยของสู่ถ�บันุ ค้อ

ก�รสู่ร้�งคว�มสู่มดุลระหว��งคว�มเสู่่�ยงกับคว�มยั�งย้นุของสู่ถ�บันุ และโอก�สู่สู่ำ�หรับนุวัตกรรม

การรักษาควิามปลอดภัย์บนโลกไซึ่เบอร์ (Cybersecurity)
ในุ พั.ศึ. 2558 โลกเผชิญกับก�รโจัมต่ทำ�งไซึ่เบอร์กว�� 300 ล้�นุครั�ง ห�กแต�สู่�ม�รถ

ตรวจัจัับได้เพ่ัยง 90 ล้�นุครั�ง ก�รโจัมต่ทำ�งไซึ่เบอร์นุ่�ม่อัตร�เพิั�มขึ�นุปีละประม�ณร้อยละ 40  

ก�รบริห�รจััดก�รและลดคว�มเสู่่�ยงของข้อม่ล สู่�รสู่นุเทำศึ และระบบต��ง ๆ บนุโลกไซึ่เบอร์  

กล�ยเป็นุคว�มจัำ� เป็นุสู่ำ�หรับองค์กรธุรกิจัทุำกประเภทำ เกณฑ์์กล��วถึ งก�รมุ� ง เ นุ้นุ 

คว�มปลอดภัยของระบบสู่�รสู่นุเทำศึและก�รรักษ�คว�มลับของสู่�รสู่นุเทำศึ ตั�งแต� พั.ศึ. 2544  

ในุเกณฑ์์บัลดริจั ค.ศึ. 2017 - 2018 นุ่� ให้คว�มสู่ำ�คัญเพิั�มขึ�นุต�อก�รป้องกันุคว�มเสู่่ยห�ยของ

สู่�รสู่นุเทำศึท่ำ�อ�อนุไหวท่ำ�เก่�ยวกับพันัุกง�นุ ล่กค้� และองค์กร รวมถึงก�รปกป้องสิู่นุทำรัพัยท์ำ�งปัญญ�

และก�รป้องกันุก�รละเมิดในุประเด็นุด้�นุก�รเงินุ กฎหม�ย และช้�อเสู่่ยงสู่ถ�บันุ

เกณฑ์์บัลดริจั ค.ศึ. 2019 - 2020 ได้ปรับประเด็นเร่ืองนี�เป็นควิามปลอดภัย์และการรักษา

ควิามปลอดภัย์บนโลกไซึ่เบอร์ (Security and cybersecurity)

เม้�อก�รรักษ�คว�มปลอดภยับนุโลกไซึ่เบอร์ม่คว�มสู่ำ�คัญเพิั�มขึ�นุอย��งต�อเนุ้�องในุทุำกองค์กร 

เกณฑ์์จึังม่ก�รขย�ยคำ�ถ�มเก่�ยวกับก�รรักษ�คว�มปลอดภัยบนุโลกไซึ่เบอร์
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เกณฑ์์บัลดริจั ค.ศึ. 2019 - 2020 ได้เพิั�มเติมประเด็นุท่ำ�เป็นุจุัดเนุ้นุค้อ

ระบบนิเวิศธุีรกิจ (Business ecosystems)

ในุขณะทำ่�สู่ถ�บันุต��ง ๆ นุำ�เสู่นุอผลิตภัณฑ์์และบริก�รหล�กหล�ยซัึ่บซ้ึ่อนุม�กขึ�นุ  

ผ้่นุำ�องค์กรจัำ�เป็นุต้องนุำ�สู่ถ�บันุของตนุให้เป็นุสู่�วนุหนึุ�งของอุตสู่�หกรรมทำ่�ม่คว�มเช้�อมโยงกันุ  

ทัำ�งในุระดับประเทำศึและบ�งครั�งระดับโลก ซึึ่�งเร่ยกว��ระบบนิุเวศึ เคร้อข��ยคว�มร�วมม้อท่ำ�กว้�งขว�ง 

และพึั�งพั�ซึ่ึ�งกันุและกันุเหล��นุ่� อ�จัรวมถึงพัันุธมิตรและผ้่ให้คว�มร�วมม้อแบบเดิม และ 

อ�จัรวมถึงค่�แข�ง องค์กรนุอกภ�คก�รศึึกษ� ชุมชนุ ผ้่เร่ยนุ และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ 

ก�รเติบโตของสู่ถ�บันุอ�จัขึ�นุอย่�กับก�รเติบโตโดยรวมของระบบนิุเวศึและคว�มสู่�ม�รถ

ของสู่ถ�บนัุในุก�รเตร่ยมพัร้อมสู่ำ�หรับอนุ�คต เม้�อเกิดก�รแข�งขันุกับองค์กรจั�กภ�คอุตสู่�หกรรม

อ้�นุ ๆ สู่ถ�บันุอ�จัโดดเด�นุเหนุ้อค่�แข�งด้วยก�รนุำ�เสู่นุอสิู่�งแปลกใหม� ซึึ่�งบ�งครั�งอ�จัเนุ้�องม�จั�ก

ระบบนิุเวศึของสู่ถ�บันุ เพ้ั�อขย�ยคว�มมุมมองเชิงระบบของเกณฑ์์ คำ�ว�� “ระบบนิุเวศึธุรกิจั 

(Business ecosystems) จัะปร�กฏิในุสู่�วนุค��นิุยมและแนุวคิดหลักและในุหม�ยเหตุของเกณฑ์์ 

ในุเนุ้�อห�เกณฑ์์ ประเด็นุเก่�ยวกับผ้่สู่�งมอบ ค่�คว�มร�วมม้อทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุ

ทำ�งก�ร ผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และค่�แข�งในุ บ�งคำ�ถ�มและหม�ยเหตุบ�งข้อได้เนุ้นุให้เห็นุถึง

คว�มสู่ำ�คัญของก�รคิดเร้�องนิุเวศึธุรกิจัให้ครอบคลุมกว้�งขว�งขึ�นุ

เครือข่าย์อุปทาน (Supply network)

สู้่บเนุ้�องจั�กแนุวคิดของระบบนิุเวศึ วิธ่ก�รของสู่ถ�บันุในุก�รจััดก�รศึึกษ�และบริก�ร 

และสู่�งมอบให้กับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ เก่�ยวข้องกันุม�กกว��เป็นุเพ่ัยงห�วงโซึ่�อย��งง��ย ๆ  จั�ก 

ผ้่สู่�งมอบหนึุ�งไปยังอ่กผ้่สู่�งมอบหนึุ�ง และไปยังสู่ถ�บันุ สู่ถ�บันุท่ำ�ซัึ่บซ้ึ่อนุอ�จัต้องประสู่�นุกิจักรรม

ต��ง ๆ กับผ้่สู่�งมอบจัำ�นุวนุม�ก และบ�งสู่ถ�บันุอ�จัเป็นุสู่�วนุหนึุ�งของเคร้อข��ยท่ำ�ซัึ่บซ้ึ่อนุของ

องค์กรต��ง ๆ  แต�ละแห�งม่บทำบ�ทำสู่ำ�คัญในุก�รจััดก�รศึึกษ�และบรกิ�ร หร้อก�รสู่�งมอบ หนุ�วยง�นุ 

เหล��นุ่�จัะม่คว�มเช้�อมโยงกันุและพึั�งพั�ซึึ่�งกันุและกันุม�กกว��จัะเป็นุคว�มสัู่มพัันุธ์เชิงเสู้่นุตรง  

คว�มสู่ำ�เร็จัขึ�นุอย่� กับก�รรับร้่และก�รจััดก�รก�รพึั�งพั�ซึึ่�งกันุและกันุเหล��นุ่� เพ้ั�อให้ม่ 

คว�มสู่อดคลอ้งไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุ เกณฑ์์ใช้คำ�ว�� “เคร้อข��ยอุปทำ�นุ” เพ้ั�อกล��วถงึหนุ�วยง�นุ 

ท่ำ�เก่�ยวข้องกันุในุก�รจััดก�รศึึกษ�และบริก�รของสู่ถ�บันุ และสู่�งมอบให้แก�ผ้่เร่ยนุและล่กค้� 

กลุ�มอ้�นุ คว�มสู่อดคล้องของเคร้อข��ยอุปทำ�นุ คว�มร�วมม้อกันุ และคว�มคล�องตัวม่คว�มสู่ำ�คัญ

เพิั�มขึ�นุเร้�อย ๆ ในุปัจัจุับันุ
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วัิฒนธีรรมองค์กร (Culture)

วัฒนุธรรมองค์กร – คว�มเช้�อร�วมกันุ บรรทัำดฐ�นุ และค��นิุยม ท่ำ�สู่ร้�งสู่ภ�วะแวดล้อม 

ท่ำ�เป็นุเอกลักษณ์ภ�ยในุสู่ถ�บันุ – ม่ผลกระทำบอย��งยิ�งต�อก�รตัดสิู่นุใจั คว�มผ่กพัันุของบุคล�กร 

คว�มผ่กพัันุของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และคว�มสู่ำ�เร็จัขององค์กร 

ตั�งแต� ค.ศึ. 2000 เกณฑ์์บัลดริจัได้ถ�มถึงค��นิุยมของสู่ถ�บันุ ซึึ่�งเป็นุองค์ประกอบท่ำ�สู่ำ�คัญ

ของวัฒนุธรรมองค์กร ในุหล�ยปีท่ำ�ผ��นุม� เกณฑ์์ม่คำ�ถ�มเก่�ยวกับวัฒนุธรรม บ�งคำ�ถ�มใช้คำ�ศัึพัท์ำนุ่�  

และบ�งคำ�ถ�มใช้พัฤติกรรมอ้�งอิงท่ำ�อย่�ภ�ยใต้วัฒนุธรรม 

ปีล��สุู่ดนุ่�เกณฑ์์ถ�มชัดเจันุเก่�ยวกับลักษณะอ้�นุ ๆ ของวัฒนุธรรมองค์กร และวิธ่ท่ำ�ผ้่นุำ� 

ระดับสู่่งและสู่ถ�บันุสู่ร้�งและเสู่ริมสู่ร้�งวัฒนุธรรมนัุ�นุ

ในุก�รมุ�งเนุ้นุให้ผ้่ใช้เข้�ใจัและนุำ�เกณฑ์์ไปใช้ได้นัุ�นุ ได้ม่ก�รปรับเปล่�ยนุในุเร้�องต�อไปนุ่�

การทำาให้เกณฑ์เข้าใจง่าย์ (Simplification)

เกณฑ์์ม่ก�รปรับปรุงให้ง��ยขึ�นุในุหล�ยหัวข้อ คำ�ถ�มและหม�ยเหตุบ�งข้อถ่กตัดทิำ�ง  

จััดระเบ่ยบใหม� ปรับปรุง ย้�ยท่ำ� หร้อเปล่�ยนุถ้อยคำ�เพ้ั�อช�วยสู่ร้�งคว�มเข้�ใจั เนุ้�อห�จั�กคำ�ถ�ม

บ�งข้อถ่กย้�ยไปยังหม�ยเหตุเพ้ั�อเป็นุตัวอย��งให้สู่ถ�บันุนุำ�ไปพิัจั�รณ�

คำาถามของเกณฑ์ (เดิมคือข้อกำาหนดของเกณฑ์)

คำ�ถ�มพ้ั�นุฐ�นุ คำ�ถ�มโดยรวม และคำ�ถ�มย�อยในุเกณฑ์์ เป็นุคำ�ถ�มเก่�ยวกับกระบวนุก�ร 

วิธ่ปฏิิบัติ และผลลัพัธ์ ท่ำ�พับในุสู่ถ�บันุท่ำ�ม่ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ คำ�ถ�มเหล��นุ่�ม่คว�มสู่ำ�คัญ 

แตกต��งกันุไปต�มแต�ละสู่ถ�บันุ ขึ�นุอย่�กับปัจัจััยท่ำ�สู่นัุบสู่นุุนุและทำำ�ให้มั�นุใจัว��สู่ถ�บันุจัะประสู่บ

คว�มสู่ำ�เร็จัทัำ�งในุปัจัจุับันุและอนุ�คต โดยเฉพั�ะอย��งยิ�งในุระดบัคำ�ถ�มย�อย คำ�ถ�มเหล��นุ่�ไม�ใช�

ร�ยก�รตรวจัสู่อบ (checklist) ท่ำ�ทุำกสู่ถ�บันุต้องปฏิิบัติต�มให้บรรลุผลในุทุำกคำ�ถ�ม

เพ้ั�อถ��ยทำอดแนุวคิดนุ่� เกณฑ์์ไม�เร่ยกคำ�ถ�มเหล��นุ่�ว�� “ข้อกำ�หนุด” อ่กต�อไป แต�เร่ยก

อย��งง��ย ๆ  ว�� “คำ�ถ�ม” เกณฑ์์ยงัคงค�ดหวังให้ผ้่ใช้เกณฑ์์เพ้ั�อพััฒนุ�สู่ถ�บันุ หร้อผ้่เข่ยนุร�ยง�นุ

เพ้ั�อขอรับก�รตรวจัประเมินุ ตอบคำ�ถ�มเหล��นุ่� แต�ถ้�สู่ถ�บันุเช้�อว��บ�งคำ�ถ�มไม�สู่ำ�คัญต�อคว�ม

สู่ำ�เร็จัในุปัจัจุับันุหร้อในุอนุ�คต สู่ถ�บันุควรระบุเหตุผลว��ทำำ�ไมจึังไม�ตอบ ในุฐ�นุะผ้่เช่�ยวช�ญ 

ในุวงก�รศึึกษ� ผ้่ตรวจัประเมินุควรพิัจั�รณ�คำ�อธิบ�ยของสู่ถ�บันุ และใช้คว�มร้่ ประสู่บก�รณ์ 

ในุวงก�รศึึกษ�และในุเกณฑ์์ เพ้ั�อตัดสิู่นุใจัว��คำ�ถ�มนัุ�นุ ๆ ม่คว�มสู่ำ�คัญต�อผ้่ขอรับก�รตรวจั

ประเมินุหร้อไม� (คำ�ว�� ‘คว�มสู่ำ�คัญ’ นุ่�จัะถ่กนุำ�ไปใช้ในุก�รพิัจั�รณ�ให้คะแนุนุ หนุ้� 81)
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อภิธีานศัพท์

คำาศ้พื่ท์ี่ด้าน์ล่างน่์�เป็็น์ภาษาอ้งกฤษต้่วใหญ่่ท่ี่�อย่่ใน์เกณฑ์์และใน์แน์วที่างการให้คะแน์น์ 

คำานิ์ยามแต่่ละคำาจะม่คำาอธิ์บายเป็็น์ต้่วหน้์งสือเข้้ม ป็ระโยคท่ี่�เหลือใน์ย่อหน้์าแรกเป็็น์การ 

ข้ยายความ ย่อหน้์าถ้ดมาเป็็น์การให้ต้่วอย่าง พื่ร้อมคำาอธิ์บาย หรือแสดงความเชื้�อมโยงท่ี่�สำาค้ญ่

ก้บสารสน์เที่ศอื�น์ ๆ ใน์เกณฑ์์

ACTION PLANS : แผนปฏิิบัติการ
“แผนปฏิิบัติการ” หมาย์ถึง แผนการดำาเนินการท่ีเฉุพาะเจาะจงท่ีสถาบันใช้้ในการ

ดำาเนินการเพ่ือให้บรรลุวัิตถุประสงค์เชิ้งกลยุ์ทธ์ี แผนุปฏิิบัติก�รนุ่�ต้องระบุร�ยละเอ่ยดของ

ทำรัพัย�กรท่ำ�ต้องใช้และกรอบเวล�ท่ำ�ต้องทำำ�ให้สู่ำ�เร็จั ก�รจััดทำำ�แผนุปฏิิบัติก�รถ้อว��เป็นุขั�นุตอนุ

ท่ำ�สู่ำ�คัญอย��งยิ�งในุก�รว�งแผนุ หลังจั�กได้กำ�หนุดวัตถุประสู่งค์เชิงกลยทุำธ์และเป้�ประสู่งค์อย��ง

ชัดเจันุแล้ว เพ้ั�อให้สู่�ม�รถถ��ยทำอดไปยงับุคล�กรทัำ�วทัำ�งสู่ถ�บันุอย��งม่ประสิู่ทำธิผลและเข้�ใจัง��ย 

ในุเกณฑ์์นุ่�ก�รถ��ยทำอดแผนุปฏิิบัติก�รสู่่�ก�รปฏิิบัติ ครอบคลุมถึงก�รสู่ร้�งตัววัดให้

สู่อดคล้องไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุระหว��งภ�ควิช�และหนุ�วยง�นุทำ่�ได้รับผลกระทำบทัำ�งหมด ทัำ�งนุ่� 

ก�รถ��ยทำอดแผนุปฏิิบัติก�รสู่่�ก�รปฏิิบัติอ�จัจัำ�เป็นุต้องให้ก�รฝึักอบรมเฉพั�ะด้�นุแก�บุคล�กร

บ�งกลุ�ม หร้ออ�จัม่ก�รสู่รรห�บุคล�กรใหม�ด้วย

ตัวอย��งเช�นุ วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ของสู่ถ�บันุก�รศึึกษ�ในุตล�ดท่ำ�ม่ก�รแข�งขันุสู่่ง อ�จั

หม�ยถึง ก�รตั�งเป้�ให้ผ้่เร่ยนุม่ผลก�รสู่อบในุระดับช�ติอย่�ในุกลุ�มนุำ� (25% แรก) แผนุปฏิิบัติก�ร

อ�จัรวมถึง ก�รวิเคร�ะห์ว��วิช�ใดท่ำ�ผ้่เร่ยนุทำำ�คะแนุนุได้นุอ้ยท่ำ�สุู่ด และวิเคร�ะห์ถงึทัำกษะท่ำ�ผ้่เร่ยนุ

อ�จัต้องพััฒนุ�เพิั�มเติมในุวิช�นัุ�นุ ๆ  เพ้ั�อสู่ร้�งหลักสู่่ตรท่ำ�จัะช�วยให้ผ้่เร่ยนุพััฒนุ�ทัำกษะนัุ�นุขึ�นุม�ได้  

ในุก�รนุำ�แผนุปฏิิบัติก�รไปปฏิิบัติอ�จัต้องม่ก�รฝึักอบรมคณ�จั�รย์ถึงวิธ่ก�รสู่อนุและ 

ก�รประเมินุผล ก�รวิเคร�ะห์และก�รทำบทำวนุในุระดับสู่ถ�บันุควรมุ�งเนุ้นุท่ำ�ผลก�รเร่ยนุร้่ของ 

ผ้่เร่ยนุ ก�รใช้งบประม�ณ และคว�มพึังพัอใจัของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ

ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของคำ�ว�� “STRATEGIC OBJECTIVES : วัิตถุประสงค์เชิ้งกลยุ์ทธ์ี”  

ในุหนุ้� 130
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ALIGNMENT : ควิามสอดคล้องไปในแนวิทางเดีย์วิกัน
“ควิามสอดคล้องไปในแนวิทางเดีย์วิกัน” หมาย์ถึง ควิามสอดคล้องของแผนงาน 

กระบวินการ สารสนเทศ การตัดสินใจด้านทรัพย์ากร ขีดควิามสามารถและอัตรากำาลังของ

บุคลากร การปฏิิบัติการ ผลลัพธ์ี และการวิิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสำาคัญของ

สถาบัน การทำาให้เกิดควิามสอดคล้องไปในแนวิทางเดีย์วิกันอย่์างมีประสิทธิีผล จัำ�เป็นุต้อง

สู่ร้�งคว�มเข้�ใจัร�วมกนัุถึงเจัตจัำ�นุงและเป�้ประสู่งค ์รวมทัำ�งต้องใช้ตัววัดและสู่�รสู่นุเทำศึทำ่�เสู่ริมกันุ

เพ้ั�อใช้ในุก�รว�งแผนุ ก�รติดต�ม ก�รวิเคร�ะห์ และก�รปรับปรุงในุ 3 ระดับ ค้อ ระดับสู่ถ�บันุ 

ระดับกระบวนุก�รท่ำ�สู่ำ�คัญ และระดับหลักสู่่ตรก�รศึึกษ� หร้อระดับร�ยวิช�

ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของคำ�ว�� “INTEGRATION : การบูรณาการ” ในุหนุ้� 119

ANALYSIS : การวิิเคราะห์
“การวิิเคราะห์” หมาย์ถึง การตรวิจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล เพ่ือใช้้เป็นพื�นฐาน 

ในการตัดสินใจอย์่างมีประสิทธิีผล ก�รวิเคร�ะห์มักเก่�ยวข้องกับก�รห�คว�มสู่ัมพัันุธ์ระหว��ง

เหตุและผล ก�รวิเคร�ะห์ภ�พัรวมในุระดับสู่ถ�บันุจัะช�วยช่�นุำ�ก�รบริห�รจััดก�รระบบง�นุ

และกระบวนุก�รทำำ�ง�นุ เพ้ั�อให้บรรลุผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�สู่ำ�คัญและวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ 

ของสู่ถ�บันุ

ถึงแม้ว��ข้อเท็ำจัจัริงและข้อม่ลแต�ละตัวจัะม่คว�มสู่ำ�คัญ แต�ไม�ใช�องค์ประกอบหลักท่ำ�ม่

ประสู่ทิำธิผลต�อก�รปฏิิบัติก�รหร้อก�รจััดลำ�ดับคว�มสู่ำ�คัญเสู่มอไป ก�รปฏิิบัติก�รท่ำ�ม่ประสู่ทิำธิผล

ขึ�นุอย่�กับคว�มเข้�ใจัในุคว�มสัู่มพัันุธ์ ซึึ่�งได้จั�กก�รวิเคร�ะห์ข้อเท็ำจัจัริงและข้อม่ล

ANECDOTAL : สารสนเทศปลีกย่์อย์ท่ียั์งไม่แสดงถึงควิามเป็นระบบ
“สารสนเทศปลีกย่์อย์ท่ียั์งไม่แสดงถึงควิามเป็นระบบ” หมาย์ถึง สารสนเทศท่ีใช้้ 

ตอบเกณฑ์ EdPEx แต่ละหัวิข้อท่ีขาดควิามเฉุพาะเจาะจงในด้านวิิธีีการ ตัวิวัิด กลไกในการ

ถ่าย์ทอดสู่การปฏิิบัติ และปัจจัย์การประเมิน การปรับปรุง และการเรีย์นรู้ สู่�รสู่นุเทำศึปล่กย�อย

ท่ำ�ยังไม�แสู่ดงถึงคว�มเป็นุระบบนุ่� มักอ�ศึัยตัวอย��งและก�รอธิบ�ยกิจักรรมแต�ละเร้�องม�กกว��

กระบวนุก�รท่ำ�เป็นุระบบ

ตัวอย��งก�รตอบท่ำ�ม่สู่�รสู่นุเทำศึปล่กย�อยท่ำ�ยังไม�แสู่ดงถึงคว�มเป็นุระบบในุเร้�องวิธ่ก�รท่ำ�

ผ้่นุำ�ระดับสู่่งถ��ยทำอดผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ค�ดหวังสู่่�ก�รปฏิิบัติ อ�จัอธิบ�ยเพ่ัยงเหตุก�รณ์ท่ำ�ผ้่นุำ�

ระดับสู่่งคนุหนึุ�งได้ไปตรวจัเย่�ยมสู่ถ�นุท่ำ�ต��ง ๆ ของสู่ถ�บันุ ในุขณะท่ำ�ก�รตอบด้วยกระบวนุก�ร 
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ท่ำ�เป็นุระบบจัะอธิบ�ยถึงวิธ่ก�รท่ำ�ผ้่นุำ�ระดับสู่่งทัำ�งหมดของสู่ถ�บันุสู้่�อสู่�รถึงผลก�รดำ�เนิุนุก�ร 

ท่ำ�ค�ดหวังไปยังหนุ�วยง�นุทุำกแห�งและบุคล�กรทุำกคนุอย��งสู่มำ��เสู่มอ รวมทัำ�งอธิบ�ยถึงตัววัด 

ท่ำ�ผ้่นุำ�ใช้ในุก�รประเมินุประสิู่ทำธิผลของวิธ่ก�รดังกล��ว ตลอดจันุเคร้�องม้อและเทำคนิุคท่ำ�ใช้ 

ในุก�รประเมินุและปรับปรุงวิธ่ก�รสู้่�อสู่�รในุร่ปแบบต��ง ๆ 

ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของ “SYSTEMATIC : เป็นระบบ” ในุหนุ้� 131

APPROACH : แนวิทาง
“แนวิทาง” หมาย์ถึง วิิธีีการท่ีสถาบันใช้้ในการดำาเนินการในกระบวินการต่าง ๆ 

นุอกจั�กนัุ�นุ แนุวทำ�งยังหม�ยรวมถึงคว�มเหม�ะสู่มของวิธ่ก�รนัุ�นุต�อคำ�ถ�มของหัวข้อและสู่ภ�วะ

แวดล้อมในุก�รปฏิิบัติง�นุของสู่ถ�บันุ รวมทัำ�งประสิู่ทำธิผลของก�รใช้แนุวทำ�งนัุ�นุ

แนุวทำ�ง เป็นุมิติหนึุ�งในุก�รประเมินุหัวข้อในุหมวด 1 - 6

ด่คำ�อธิบ�ยเพิั�มเติมเก่�ยวกับแนุวทำ�ง ในุเร้�อง “ระบบการให้คะแนน” ในุหนุ้� 77 - 87

BASIC QUESTIONS : คำาถามพื�นฐาน
“คำาถามพื�นฐาน” หมาย์ถึง แนวิคิดท่ีเป็นแก่นสำาคัญของหัวิข้อในเกณฑ์ EdPEx  

ซ่ึึ่งแสดงอยู่์ในลักษณะคำาถามท่ีแสดงไว้ิท่ีช่ื้อหัวิข้อ 

ด่ตัวอย��งโครงสู่ร้�งของเกณฑ์์ ในุหนุ้� 21

BENCHMARKS : การเทีย์บเคีย์ง
“การเทีย์บเคีย์ง” หมาย์ถึง กระบวินการและผลลัพธ์ี ซ่ึึ่งแสดงวิิธีีการปฏิิบัติงาน 

และผลการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศของกิจกรรมท่ีคล้าย์คลึงกันทั�งภาย์ในและภาย์นอกวิงการ

ศึกษา ก�รท่ำ�สู่ถ�บันุทัำ�งหล�ยทำำ�ก�รเท่ำยบเค่ยง ก็เพ้ั�อให้เข้�ใจัถึงผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ

ระดับโลกในุปัจัจุับันุ และเกิดก�รปรับปรุงแบบก้�วกระโดด (ไม�ใช�แบบค�อยเป็นุค�อยไป) 

ค��เท่ำยบเค่ยง เป็นุร่ปแบบหนึุ�งของข้อม่ลเชิงเปร่ยบเท่ำยบ ข้อม่ลเชิงเปร่ยบเท่ำยบอ้�นุ ๆ  

หม�ยรวมถึงข้อม่ลในุวงก�รศึึกษ�ท่ำ�ได้จั�กองค์กรภ�ยนุอก (โดยสู่�วนุใหญ�เป็นุค��เฉล่�ยของสู่ถ�บันุ

ก�รศึึกษ�ต��ง ๆ ) ข้อม่ลด้�นุผลก�รดำ�เนิุนุก�รของค่�แข�ง ก�รเปร่ยบเท่ำยบกับสู่ถ�บันุท่ำ�คล้�ยคลึงกันุ 

ในุภ่มิภ�คเด่ยวกันุ หร้อสู่ถ�บันุท่ำ�ม่หลักสู่่ตรและบริก�รฯ แบบเด่ยวกันุในุภ่มิภ�คอ้�นุ ๆ รวมทัำ�ง

ข้อม่ล แหล�งข้อม่ลสู่�ธ�รณะ (เช�นุ ผลลัพัธ์ของก�รศึึกษ�วิจััยและแนุวทำ�งปฏิิบัติ)



เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ  
ฉบับปี 2563 - 2566

111

CAPABILITY, WORKFORCE : ขีดควิามสามารถ บุคลากร
ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของ “WORKFORCE CAPABILITY : ขีดควิามสามารถของบุคลากร” 

ในุหนุ้� 134

CAPACITY, WORKFORCE : อัตรากำาลัง บุคลากร
คำ�จัำ�กัดคว�มของ “WORKFORCE CAPACITY : อัตรากำาลังของบคุลากร” ในุหนุ้� 134

COLLABORATORS : คู่ควิามร่วิมมือท่ีไม่เป็นทางการ
“คู่ควิามร่วิมมือท่ีไม่เป็นทางการ” หมาย์ถึง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลท่ีให้ควิามร่วิมมือ 

กับสถาบันในการสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมบางอย์่าง หรือผู้ท่ีร่วิมดำาเนินการ 

เป็นครั�งคราวิเม่ือมีเป้าหมาย์ระย์ะสั�นท่ีสอดคล้องกันหรือเหมือนกันกับสถาบัน คว�มร�วมม้อ 

ในุลักษณะนุ่�มักไม�ม่ข้อตกลงหร้อร่ปแบบท่ำ�เป็นุทำ�งก�ร 

ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของ “PARTNERS : คู่ควิามร่วิมมือท่ีเป็นทางการ” ในุหนุ้� 123

CORE COMPETENCIES : สมรรถนะหลักของสถาบัน
“สมรรถนะหลักของสถาบัน” หมาย์ถึง เร่ืองท่ีสถาบันมีควิามช้ำานาญท่ีสุด เป็น 

ขีดควิามสามารถเชิ้งกลยุ์ทธ์ีท่ีเป็นหัวิใจสำาคัญซ่ึึ่งจะช้่วิย์ให้สถาบันบรรลุพันธีกิจ หรือสร้าง

ควิามได้เปรีย์บในตลาดหรอืสภาวิะแวิดลอ้มของการบรกิาร สู่มรรถนุะหลกัของสู่ถ�บนัุมักเป็นุ

สิู่�งท่ำ�ค่�แข�งหร้อผ้่สู่�งมอบและค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รลอกเล่ยนุแบบไดย้�ก และอ�จัสู่ร�้งคว�ม 

ได้เปร่ยบในุก�รแข�งขันุอย��งต�อเนุ้�องหร้อสู่ร้�งโอก�สู่ในุระบบนุเิวศึธุรกิจั ห�กข�ดสู่มรรถนุะหลกั

ท่ำ�จัำ�เป็นุของสู่ถ�บันุอ�จัสู่�งผลต�อคว�มท้ำ�ทำ�ยเชิงกลยุทำธ์ท่ำ�สู่ำ�คัญ หร้อก�รเสู่่ยเปร่ยบในุตล�ด

สู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุอ�จัเก่�ยวข้องกับคว�มเช่�ยวช�ญในุเทำคโนุโลย่ ด้�นุหลักสู่่ตร 

และบริก�รฯ ท่ำ�ม่ลักษณะเฉพั�ะ ซึึ่�งตอบสู่นุองต�อคว�มจัำ�เป็นุของผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และตล�ด
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CUSTOMER : ลูกค้า
ลูกค้า หมาย์ถึง ผู้เรีย์นหรือลูกค้ากลุ่มอ่ืนท่ีใช้้หรือมีแนวิโน้มจะมาใช้้บริการการจัด 

การศึกษาและบรกิารอ่ืน ๆ  ล่กค้� หม�ยรวมถงึ ผ้่ใช้บริก�รก�รจััดก�รศึึกษ�และบรกิ�รอ้�นุ ๆ  โดยตรง  

(ผ้่เร่ยนุและอ�จัรวมถึงผ้่ปกครอง) และกลุ�มบุคคลอ้�นุ ๆ ท่ำ�เป็นุผ้่ออกค��ใช้จั��ยให้ เกณฑ์์ EdPEx 

กล��วถึงล่กค้�ในุคว�มหม�ยอย��งกว้�ง ๆ ซึึ่�งหม�ยถึงผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุทัำ�งในุปัจัจุับันุ 

และอนุ�คต รวมถึงผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุของสู่ถ�บันุค่�แข�ง

คว�มเป็นุเลิศึท่ำ�มุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุ เป็นุค��นิุยมหลักของเกณฑ์์ EdPEx ท่ำ�ฝัังลึกอย่�ในุคว�มเช้�อ

และพัฤตกิรรมของสู่ถ�บนัุท่ำ�ม่ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�โดดเด�นุ ก�รมุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุม่ผลโดยตรงต�อทิำศึทำ�ง

เชิงกลยุทำธ์ต��ง ๆ ระบบง�นุ กระบวนุก�รทำำ�ง�นุ และผลลัพัธ์ของก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ 

และควรเป็นุปัจัจััยท่ำ�นุำ�ม�ใช้บ่รณ�ก�รเร้�องดังกล��วข้�งต้นุ

ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของ “STAKEHOLDERS : ผู้มีส่วินได้ส่วินเสีย์” ในุหนุ้� 128 เพ้ั�อให้

ทำร�บถงึคว�มสัู่มพัันุธ์ระหว��งล่กค้�และบคุคลอ้�นุท่ำ�อ�จัได้รับผลกระทำบจั�กหลกัสู่่ตรและบรกิ�ร

ของสู่ถ�บันุ

CUSTOMER ENGAGEMENT : ควิามผูกพันของลูกค้า
“ควิามผูกพันของลูกค้า” หมาย์ถึง การท่ีผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืนจะมาใช้้การจัดการ

ศึกษาและบริการฯ รวิมทั�งมอบควิามไว้ิวิางใจให้กับสถาบัน ทัำ�งนุ่�ขึ�นุอย่�กับคว�มสู่�ม�รถ 

ของสู่ถ�บันุในุก�รตอบสู่นุองคว�มต้องก�ร และสู่ร้�งคว�มสัู่มพัันุธ์อย��งต�อเนุ้�องเพ้ั�อให้ผ้่เร่ยนุ 

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุยงัคงม�ใช้ก�รจััดก�รศึึกษ�และบริก�รฯ ของสู่ถ�บันุ คุณลักษณะของคว�มผ่กพัันุ 

หม�ยรวมถึง ก�รคงอย่� คว�มจังรักภักด่ คว�มเต็มใจัของล่กค้�ในุก�รใช้และสู่นัุบสู่นุุนุหลักสู่่ตร  

และบริก�รฯ ของสู่ถ�บันุ และคงคว�มต�อเนุ้�องไปในุอนุ�คต รวมถึงเต็มใจัท่ำ�จัะสู่นัุบสู่นุุนุ 

และแนุะนุำ�ผ้่อ้�นุให้ร้่จัักสู่ถ�บันุ ก�รจััดก�รศึึกษ�และบริก�รฯ อ้�นุ ๆ อย��งแข็งขันุ

CYCLE TIME : รอบเวิลา
“รอบเวิลา” หมาย์ถึง เวิลาท่ีต้องใช้้เพ่ือบรรลุขอ้ผูกพันหรือเพ่ือทำางานให้สำาเร็จ รวมถึง  

เวล�ท่ำ�ใช้ดำ�เนิุนุก�รในุทุำกแง�มุม เช�นุ เวล�ท่ำ�ใช้ตอบสู่นุองต�อคว�มจัำ�เป็นุท่ำ�เปล่�ยนุไปของผ้่เร่ยนุ  

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ เวล�ท่ำ�ใช้ออกแบบก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ และกระบวนุก�รใหม�  

เวล�ท่ำ�ใช้ตอบสู่นุองต�อผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และตัววัดด้�นุเวล�ท่ำ�สู่ำ�คัญอ้�นุ ๆ
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ก�รปรับปรุงรอบเวล�อ�จัรวมถึงเร้�องต��ง ๆ ดังกล��ว ผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุเวล�และ

คว�มเร็วม่คว�มสู่ำ�คัญอย��งยิ�งต�อก�รปรับปรุงคว�มสู่�ม�รถในุก�รแข�งขันุและผลก�รดำ�เนิุนุก�ร 

โดยรวม

DEPLOYMENT : การถ่าย์ทอดสู่การปฏิิบัติ
“การถ่าย์ทอดสู่การปฏิิบัติ” หมาย์ถึง ควิามครอบคลุมและท่ัวิถึงของการนำาแนวิทาง

ไปดำาเนินการเพ่ือตอบคำาถามในเกณฑ์ ก�รประเมินุเร้�องก�รถ��ยทำอดสู่่�ก�รปฏิิบัติจัะพิัจั�รณ�

จั�กคว�มครอบคลุมและคว�มลึกในุก�รนุำ�แนุวทำ�งไปใช้กับหนุ�วยง�นุท่ำ�เก่�ยวข้องทัำ�วทัำ�งสู่ถ�บันุ

ก�รถ��ยทำอดสู่่�ก�รปฏิิบัติ เป็นุมิติหนึุ�งในุก�รประเมินุหัวข้อกระบวนุก�รในุหมวด 1 - 6

ด่คำ�อธิบ�ยเพิั�มเติมเก่�ยวกับก�รถ��ยทำอดสู่่�ก�รปฏิิบัติ ในุเร้�อง “ระบบการให้คะแนน”  

ในุหนุ้� 77 - 87

DIVERSITY : ควิามหลากหลาย์
“ควิามหลากหลาย์” หมาย์ถงึ ควิามแตกตา่งระหวิา่งบุคลากรซึ่ึง่ทำาใหเ้กิดสภาพแวิดลอ้ม 

การทำางานท่ีเป็นประโย์ช้น์และเป็นตัวิแทนของชุ้มช้นของบุคลากรท่ีสถาบันจ้างและชุ้มช้น 

ของผู้เรีย์น คว�มแตกต��งของบุคล�กร ครอบคลุมถึงตัวแปรต��ง ๆ เช�นุ เช้�อช�ติ ศึ�สู่นุ� สู่่ผิว  

เพัศึ สัู่ญช�ติ คว�มพิัก�ร คว�มหล�กหล�ยทำ�งเพัศึ อ�ยุและช�วงอ�ยุ ก�รศึึกษ� ถิ�นุกำ�เนิุด  

และทัำกษะเฉพั�ะตัว รวมทัำ�งคว�มแตกต��งทำ�งคว�มคิด แนุวคิด ศึ�สู่ตร์/สู่�ข�วิช� และมุมมอง

เกณฑ์์ EdPEx ให้คุณค��และใช้ประโยชน์ุจั�กคว�มหล�กหล�ยของบุคล�กรท่ำ�สู่ถ�บันุจ้ั�ง

และชุมชนุของผ้่เร่ยนุ ก�รใช้ประโยชน์ุจั�กคว�มหล�กหล�ยของทัำ�งสู่องประเด็นุนุ่�ในุก�รเสู่ริมสู่ร้�ง

บุคล�กร จัะเพิั�มโอก�สู่ให้ม่ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ สู่ร้�งคว�มพึังพัอใจัให้แก�ผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ 

บุคล�กร และชุมชนุ รวมทัำ�งสู่ร้�งคว�มผ่กพัันุกับผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และบุคล�กร

EDUCATIONAL PROGRAMS AND SERVICES : การจัดการศึกษา วิิจัย์  
และบริการ ท่ีตอบสนองต่อพันธีกิจของสถาบัน 

“การจัดการศึกษา” หมาย์ถึง กิจกรรมท่ีทำาให้ผู้เรีย์นทุ่มเทในการเรีย์นรู้ หรือท่ีส่งเสริม

ให้เกิดการค้นหาควิามจริงทางวิิทย์าศาสตร์หรือทางวิิช้าการ ซ่ึึ่งรวิมถึงวิิช้าทั�งท่ีมีหน่วิย์กิต

และไม่มีหน่วิย์กิต หลักสูตรระดับปริญญา การวิิจัย์ การบริการสู่ภาย์นอก การบริการชุ้มช้น 

โครงการควิามร่วิมมือ และการศึกษาในต่างประเทศ 
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โดย์ท่ัวิไป “การจัดการศึกษา” อาจหมาย์รวิมถึงขั�นตอนในการรวิบรวิมควิามต้องการ/

คาดหวิงัของผู้มส่ีวินไดส่้วินเสยี์ท่ีสำาคัญท่ีมีต่อผู้สำาเร็จการศกึษาจากหลกัสูตร การนำามากำาหนด 

Expected learning outcomes การออกแบบหลกัสูตรเพ่ือให้บรรลุ Learning outcomes  

ดังกล่าวิ การกำาหนดและเรีย์งลำาดับของราย์วิิช้าต่าง ๆ การจัดประสบการณ์การเรีย์นรู้  

การประเมินผู้เรีย์น การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร บริการท่ีสนับสนุนการเรีย์นรู้อ่ืน ๆ รวิมถึง

การประเมินการเรีย์นการสอนและการประเมินหลักสูตร

ก�รออกแบบหลกัสู่่ตรต้องกำ�หนุดจัดุวิกฤติ (Critical points) ใหเ้ร็วท่ำ�สุู่ดในุกระบวนุก�รสู่อนุ 

และก�รเร่ยนุร้่ เพ้ั�อก�รวัดผล ก�รสัู่งเกต และก�รดำ�เนิุนุก�รแก้ไข

บริการทางการศึกษา หม�ยถึง บริก�รท่ำ�ได้พิัจั�รณ�ว��ม่คว�มสู่ำ�คัญท่ำ�สุู่ดต�อก�รสู่มัคร 

เข้�ศึึกษ�หร้อคว�มสู่ำ�เร็จัของผ้่เร่ยนุ กิจักรรมเหล��นุ่�อ�จัรวมถึงก�รให้คำ�ปรึกษ� ก�รแนุะนุำ� 

และก�รสู่อนุเสู่รมิให้ผ้่เร่ยนุ ห้องสู่มุด และเทำคโนุโลย่สู่�รสู่นุเทำศึ กระบวนุก�รคดัเล้อก ก�รรับเข้�  

ก�รลงทำะเบ่ยนุ ก�รจััดชั�นุเร่ยนุ ทุำนุก�รศึึกษ� และท่ำ�พัักอ�ศัึย นุอกจั�กนัุ�นุ กิจักรรมต��ง ๆ  เหล��นุ่�  

อ�จัรวมถึงก�รบริก�รด้�นุอ�ห�ร ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย ก�รบริก�รสุู่ขภ�พั ก�รขนุสู่�ง และ

ร้�นุหนัุงสู้่อ เป็นุต้นุ

บริการท่ีตอบสนองต่อพันธีกิจของสถาบัน หม�ยรวมถึง ก�รบริก�รง�นุวิจััย ก�รบริก�ร

ให้คำ�ปรึกษ� ก�รบริก�รวิช�ก�ร ก�รบริก�รวิเคร�ะห์ทำ�งห้องปฏิิบัติก�ร ก�รบริก�รทำ�งด้�นุ

สุู่ขภ�พั และก�รบริก�รอ้�นุ ๆ ต�มบริบทำขององค์กร

EFFECTIVE : ประสิทธิีผล
“ประสิทธิีผล” หมาย์ถึง การพิจารณาวิ่ากระบวินการหรือมาตรการท่ีใช้้สามารถ 

ตอบสนองเจตจำานงท่ีตั�งไว้ิได้ดีเพีย์งใด ก�รประเมินุประสิู่ทำธิผลต้อง (1) ประเมินุว��แนุวทำ�งนัุ�นุม่

คว�มสู่อดคลอ้งไปในุทำศิึทำ�งเด่ยวกันุกับคว�มจัำ�เปน็ุของสู่ถ�บนัุ และสู่ถ�บนัุสู่�ม�รถนุำ�แนุวทำ�ง

ไปปฏิิบัติได้ด่เพ่ัยงใด หร้อ (2) ก�รประเมินุผลลัพัธ์ของวิธ่ก�รท่ำ�ใช้ โดยพิัจั�รณ�จั�กตัวช่�วัดของ

กระบวนุก�ร ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ

EMPOWERMENT : การเพ่ิมอำานาจในการตัดสินใจ
“การเพ่ิมอำานาจในการตัดสินใจ” หมาย์ถึง การเพ่ิมอำานาจและควิามรับผิดช้อบ 

ในการตัดสินใจและการปฏิิบัติการแก่บุคลากร เม้�อบุคล�กรได้รับอำ�นุ�จัจัะสู่�ม�รถตัดสิู่นุใจัเองได้  

เนุ้�องจั�กเป็นุผ้่ท่ำ�ปฏิิบัติง�นุใกล้ชิดกับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และม่คว�มร้่คว�มเข้�ใจัเก่�ยวกับ

ง�นุม�กท่ำ�สุู่ด
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ก�รเพิั�มอำ�นุ�จัในุก�รตัดสิู่นุใจัม่จุัดมุ�งหม�ยเพ้ั�อช�วยให้ผ้่ปฏิิบัติง�นุสู่�ม�รถตอบสู่นุองต�อ

คว�มต้องก�รของผ้่เร่ยนุ สู่ร้�งคว�มพึังพัอใจัแก�ผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ตั�งแต�ก�รติดต�อครั�งแรก  

ปรับปรุงกระบวนุก�ร เพิั�มผลิตภ�พั ปรับปรุงก�รเร่ยนุร้่ของผ้่เร่ยนุ และผลก�รดำ�เนุินุก�รของ

สู่ถ�บันุให้ด่ขึ�นุ รวมทัำ�งสู่�งเสู่ริมให้ม่ก�รร�วมม้อกับหนุ�วยง�นุอ้�นุม�กขึ�นุ ผ้่ปฏิิบัติง�นุท่ำ�ได้รับ

ก�รเพิั�มอำ�นุ�จัในุก�รตัดสิู่นุใจัจัำ�เป็นุต้องม่สู่�รสู่นุเทำศึเพ้ั�อประกอบก�รตัดสิู่นุใจัท่ำ�เหม�ะสู่ม  

ดังนัุ�นุสู่ถ�บันุจึังต้องจััดให้ม่สู่�รสู่นุเทำศึในุร่ปแบบท่ำ�ทัำนุก�รและใช้ประโยชน์ุได้

ENGAGEMENT, CUSTOMER : ควิามผูกพันของลูกค้า
ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของคำ�ว�� “CUSTOMER ENGAGEMENT : ควิามผูกพันของลูกค้า” 

ในุหนุ้� 112

ENGAGEMENT, WORKFORCE : ควิามผูกพันของบุคลากร
ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของคำ�ว�� “ควิามผูกพันของบุคลากร : WORKFORCE ENGAGEMENT” 

ในุหนุ้� 134 - 135

ETHICAL BEHAVIOR : การประพฤติปฏิิบัติอย่์างมีจริย์ธีรรม
“การประพฤติปฏิิบัติอย่์างมีจริย์ธีรรม” หมาย์ถึง วิิธีีการท่ีสถาบันปฏิิบัติเพ่ือทำาให้

ม่ันใจว่ิาทุกการตัดสินใจ การปฏิิบัติการ และการปฏิิสัมพันธ์ีกับผู้มีส่วินได้ส่วินเสีย์ เป็นไปตาม

หลักปฏิิบัติด้านวิิช้าชี้พและจรรย์าบรรณ/จริย์ธีรรมของสถาบัน หลักก�รเหล��นุ่�ควรสู่นัุบสู่นุุนุ

กฎหม�ย ระเบ่ยบข้อบังคับท่ำ�บังคับใช้ทัำ�งหมด รวมทัำ�งเป็นุพ้ั�นุฐ�นุสู่ำ�หรับค��นิุยมและวัฒนุธรรม

องค์กร ซึึ่�งจัะแยกแยะ “คว�มถ่กต้อง” ออกจั�ก “คว�มไม�ถ่กต้อง”

ผ้่นุำ�ระดับสู่่ง ควรประพัฤติตนุเป็นุแบบอย��งท่ำ�ด่ต�มหลักปฏิิบัติข้�งต้นุ หลักก�รนุ่�ประยุกต์

ใช้ได้กับทุำกคนุในุสู่ถ�บันุ ตั�งแต�ผ้่ปฏิิบัติง�นุชั�วคร�ว จันุถึงคณะกรรมก�รกำ�กับด่แลองค์กร  

หลักก�รนุ่�จัะเกิดประโยชน์ุเม้�อม่ก�รสู้่�อสู่�รและตอกยำ��อย��งสู่มำ��เสู่มอ แม้ว��เกณฑ์์ไม�ได้กำ�หนุด

ร่ปแบบท่ำ�เฉพั�ะเจั�ะจังเพ้ั�อให้มั�นุใจัว��สู่ถ�บันุม่พัฤติกรรมท่ำ�ม่จัริยธรรม แต�เป็นุคว�มรับผิดชอบ

ของผ้่นุำ�ระดับสู่่งท่ำ�จัะทำำ�ให้มั�นุใจัว��พัันุธกิจัและวิสู่ยัทัำศึน์ุของสู่ถ�บันุสู่อดคล้องกับหลักจัริยธรรม

ของสู่ถ�บันุ ทัำ�งนุ่� ก�รประพัฤติปฏิิบัติอย��งม่จัริยธรรม ครอบคลุมก�รปฏิิบัติต�อผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ย 

ทัำ�งหมด รวมถึงบุคล�กร ผ้่เร่ยนุ ผ้่ปกครอง ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ค่�คว�มร�วมม้ออย��งเป็นุทำ�งก�ร  

ผ้่สู่�งมอบ และชุมชนุในุท้ำองถิ�นุท่ำ�สู่ถ�บันุตั�งอย่�
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ก�รกำ�หนุดหลักจัริยธรรมท่ำ�ผ��นุก�รออกแบบเป็นุอย��งด่และม่คว�มชัดเจันุ จัะเพิั�มอำ�นุ�จั

ในุก�รตดัสิู่นุใจัใหแ้ก�บุคล�กร เพ้ั�อให้สู่�ม�รถตดัสิู่นุใจัไดอ้ย��งม่ประสู่ทิำธิผลด้วยคว�มมั�นุใจัยิ�งขึ�นุ 

ในุบ�งสู่ถ�บันุจัะใช้หลักจัริยธรรมเป็นุกรอบในุก�รกำ�กับพัฤติกรรมบ�งอย��งท่ำ�อ�จัจัะทำำ�ให้เกิด

ผลกระทำบทำ�งลบต�อสู่ถ�บันุ และ/หร้อสัู่งคม

ด่ค��นิุยม “จริย์ธีรรมและควิามโปร่งใส” ประกอบ ในุหนุ้� 14 - 15

EXCELLENCE : ควิามเป็นเลิศ
ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของ “PERFORMANCE EXCELLENCE : ผลการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ” 

ในุหนุ้� 125

GOALS : เป้าประสงค์
“เป้าประสงค์” หมาย์ถึง สภาวิะในอนาคตหรือระดับผลการดำาเนินการท่ีสถาบันต้องการ

หรือปรารถนาท่ีจะบรรลุ เป้�ประสู่งค์เป็นุได้ทัำ�งระยะสัู่�นุและระยะย�ว และเป็นุจุัดหม�ยปล�ยทำ�ง 

ท่ำ�ช่�นุำ�ก�รปฏิิบัติก�ร 

เป้�ประสู่งคใ์นุเชิงปริม�ณท่ำ�แสู่ดงค��เปน็ุจุัดหร้อช�วงท่ำ�เป็นุตัวเลข มักเร่ยกว�� ‘เป้�หม�ย’ ทัำ�งนุ่�

เป้�หม�ยอ�จัเป็นุผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�สู่ถ�บันุปร�รถนุ� โดยพิัจั�รณ�จั�กข้อม่ลเชิงเปร่ยบเท่ำยบ 

หร้อข้อม่ลเชิงแข�งขันุ

“เป้�ประสู่งค์ท่ำ�ท้ำ�ทำ�ย” หม�ยถึง เป้�ประสู่งค์ท่ำ�ทำำ�ให้เกิดก�รปรับปรุงครั�งใหญ� หร้อก�รปรับปรุง 

แบบก้�วกระโดด (ไม�ใช�แบบค�อยเป็นุค�อยไป) ในุเร้�องท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญอย��งยิ�งต�อคว�มสู่ำ�เร็จั 

ในุอนุ�คตของสู่ถ�บันุ

ประโย์ช้น์ของเป้าประสงค์ รวิมถึง
• ก�รทำำ�ให้วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์และแผนุปฏิิบัติก�รม่คว�มชัดเจันุ เพ้ั�อให้สู่�ม�รถ

วัดคว�มสู่ำ�เร็จัได้
• ก�รสู่นัุบสู่นุุนุก�รทำำ�ง�นุเป็นุท่ำมด้วยก�รมุ�งเนุ้นุจุัดหม�ยปล�ยทำ�งร�วมกันุ
• ก�รสู่นัุบสู่นุุนุให้ม่คว�มคิดนุอกกรอบ (นุวัตกรรม) เพ้ั�อบรรลุเป้�ประสู่งค์ท่ำ�ท้ำ�ทำ�ย
• ก�รเป็นุพ้ั�นุฐ�นุสู่ำ�หรับวัดและเร�งคว�มก้�วหนุ้� 

ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของ “PERFORMANCE PROJECTIONS : การคาดการณ์ผล 

การดำาเนินการ” ในุหนุ้� 125
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GOVERNANCE : การกำากับดูแล
“การกำากับดูแล” หมาย์ถึง ระบบการบริหารจัดการและการควิบคุมต่าง ๆ ท่ีใช้้กำากับ

การบรหิารของผู้นำาระดบัสูงของสถาบนั รวมทัำ�งคว�มรับผิดชอบในุด้�นุต��ง ๆ  ของคณะกรรมก�ร 

ประจัำ�สู่ถ�บันุ (เช�นุ คณะกรรมก�รด้�นุก�รศึึกษ� คณะกรรมก�รบริห�รของคณะ  

สู่ภ�มห�วิทำย�ลัย) ผ้่บริห�รระดับสู่่งของสู่ถ�บันุ สู่ำ�หรับในุสู่ถ�บันุก�รศึึกษ�เอกชนุ อ�จัรวมถึง

เจ้ั�ของหร้อผ้่ถ้อหุ้นุด้วย ประมวลกฎหม�ยต��ง ๆ  ทัำ�งในุระดับประเทำศึ ระดบัท้ำองถิ�นุ กฎกระทำรวง 

นุโยบ�ย รวมถึงพัระร�ชบัญญติของสู่ถ�บันุจัะกำ�หนุดสิู่ทำธิและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

แต�ละชุด รวมทัำ�งอธิบ�ยวิธ่ก�รกำ�หนุดทิำศึทำ�งและก�รควบคุมเพ้ั�อสู่ร้�งหลักประกันุในุเร้�องต�อไปนุ่� 
• คว�มรับผิดชอบต�อผ้่ท่ำ�ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ย 
• คว�มโปร�งใสู่ของก�รปฏิิบัติก�ร 
• ก�รปฏิิบัติต�อผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยทุำกกลุ�มอย��งเป็นุธรรม 

กระบวนุก�รต��ง ๆ ด้�นุก�รกำ�กับด่แลอ�จัรวมถึง ก�รให้คว�มเห็นุชอบกับทิำศึทำ�ง 

เชิงกลยุทำธ์ของสู่ถ�บันุ ก�รกำ�หนุดและดำ�เนิุนุก�รต�มนุโยบ�ย ก�รติดต�มและประเมินุผล 

ก�รดำ�เนิุนุก�รของผ้่นุำ�ระดับสู่่งของสู่ถ�บันุ ก�รกำ�หนุดค��ตอบแทำนุและสิู่ทำธิประโยชน์ุของผ้่นุำ� 

ระดับสู่่ง ก�รว�งแผนุก�รสู้่บทำอดตำ�แหนุ�ง ก�รตรวจัสู่อบทำ�งก�รเงินุ และก�รบริห�รคว�มเสู่่�ยง  

ก�รทำำ�ให้มั�นุใจัว��ก�รกำ�กับด่แลม่ประสู่ิทำธิผล เป็นุสิู่�งท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญต�อคว�มเช้�อมั�นุของ 

ผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยและสัู่งคมภ�ยนุอก ตลอดจันุต�อประสิู่ทำธิผลของสู่ถ�บันุ

HIGH PERFORMANCE : ผลการดำาเนินการท่ีดี
“ผลการดำาเนินการท่ีดี” หมาย์ถึง ผลการดำาเนินการของสถาบันและของแต่ละบุคคล 

มีระดับดีขึ�นอย่์างต่อเน่ือง โดยรวมถึงคุณภ�พั ผลิตภ�พั อัตร�ก�รสู่ร้�งนุวัตกรรม และรอบเวล�  

ซึึ่�งจัะสู่�งผลให้ม่ก�รปรับปรุงก�รบริก�รและคุณค��ต�อผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยอ้�นุ ๆ

แนุวทำ�งท่ำ�นุำ�ไปสู่่�ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ ม่ร่ปแบบ วิธ่ก�ร และระบบจ่ังใจัท่ำ�แตกต��งกันุไป 

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่เกิดม�จั�กคว�มผ่กพัันุของบุคล�กร และช�วยเสู่ริมสู่ร้�งคว�มผ่กพัันุของ

บุคล�กร ต้องพิัจั�รณ�ถึง 
• คว�มร�วมม้อระหว��งผ้่นุำ�ระดับสู่่ง ผ้่บริห�ร คณ�จั�รย ์และบุคล�กร ซึึ่�งอ�จัเก่�ยวข้อง

กับกลุ�มท่ำ�ทำำ�หนุ้�ท่ำ�ต�อรอง
• คว�มร�วมม้อระหว��งหนุ�วยง�นุ ท่ำมง�นุต��ง ๆ 
• ก�รเพิั�มอำ�นุ�จัในุก�รตัดสิู่นุใจัแก�บุคล�กร รวมถึงคว�มรับผิดชอบของแต�ละบุคคล 
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• ก�รนุำ�ข้อคิดเห็นุของบุคล�กรม�ใช้ในุก�รว�งแผนุ 
• ก�รเร่ยนุร้่และก�รสู่ร้�งทัำกษะระดับบุคคลและระดับสู่ถ�บันุ 
• ก�รเร่ยนุร้่จั�กองค์กรอ้�นุ 
• ก�รกำ�หนุดหนุ้�ท่ำ�และก�รมอบหม�ยง�นุท่ำ�ม่คว�มย้ดหยุ�นุ 
• ก�รคงโครงสู่ร้�งองค์กรแนุวร�บเพ้ั�อให้ม่ก�รกระจั�ยอำ�นุ�จัในุก�รตัดสิู่นุใจัไปยัง 

ผ้่ท่ำ�ปฏิิบัติง�นุใกล้ชิดกับผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ
• ก�รใช้ตัววัดผลก�รดำ�เนิุนุก�รอย��งม่ประสิู่ทำธิผล ซึึ่�งรวมถึงก�รใช้ข้อม่ลเปร่ยบเท่ำยบ 

สู่ถ�บันุสู่�วนุใหญ�สู่�งเสู่ริมผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่ โดยใช้สิู่�งจ่ังใจัทัำ�งท่ำ�เป็นุตัวเงินุและไม�เป็นุ 

ตัวเงินุ โดยพิัจั�รณ�จั�กปัจัจััยต��ง ๆ  เช�นุ ผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ ผลง�นุของแต�ละบุคคล

และท่ำมง�นุ และก�รเสู่ริมสู่ร้�งทำักษะ นุอกจั�กนุ่� แนุวทำ�งทำ่�ทำำ�ให้เกิดผลก�รดำ�เนุินุก�รทำ่�ด่ 

ต้องพัย�ย�มทำำ�ให้โครงสู่ร้�งสู่ถ�บันุ สู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุ ง�นุ ภ�ระง�นุ ก�รพััฒนุ�บุคล�กร 

และก�รให้สิู่�งจ่ังใจัม่คว�มสู่อดคล้องไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุ

HOW : อย่์างไร
“อย่์างไร” หมาย์ถงึ ระบบและกระบวินการท่ีสถาบนัใช้้เพ่ือบรรลขุ้อกำาหนดตา่ง ๆ  ของ

พันธีกิจ ในุก�รตอบคำ�ถ�ม “อย��งไร” ในุคำ�ถ�มของหัวข้อในุหมวด 1 - 6 ควรรวมถึงสู่�รสู่นุเทำศึ

ท่ำ�เก่�ยวกับแนุวทำ�ง (วิธ่ก�รและตัววัด) ก�รนุำ�ไปปฏิิบัติ ก�รเร่ยนุร้่ และก�รบ่รณ�ก�รด้วย

INDICATORS : ตัวิชี้�วัิด
ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของ “MEASURES AND INDICATORS : ตัวิวัิดและตัวิชี้�วัิด” ในุหนุ้� 122

INNOVATION : นวัิตกรรม
“นวิัตกรรม” หมาย์ถึง การเปล่ีย์นแปลงท่ีมีควิามหมาย์เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร  

การจัดการศึกษา วิิจัย์ บริการ กระบวินการ การปฏิิบัติการ และรูปแบบธีุรกิจของสถาบัน  

หรือประสิทธิีผลของสถาบนั รวิมทั�งสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วินไดส่้วินเสยี์ นุวัตกรรมเป็นุก�ร

รับเอ�แนุวคิด กระบวนุก�ร เทำคโนุโลย่ หลักสู่่ตร ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย บริก�ร หร้อร่ปแบบ

ก�รดำ�เนิุนุธุรกิจั ซึึ่�งอ�จัเป็นุของใหม�หร้อนุำ�ม�ปรับเพ้ั�อก�รใช้ง�นุในุร่ปแบบใหม� ผลลัพัธ์ของ

นุวัตกรรม ค้อ ก�รปรับปรุงแบบก้�วกระโดดของผลลัพัธ์ หลักสู่่ตร และบริก�รฯ และกระบวนุก�ร 

นุวัตกรรมจัะเกิดขึ�นุได้ต้องม่สู่ภ�พัแวดล้อมท่ำ�เก้�อหนุุนุ ม่กระบวนุก�รทำ่�ค้นุห�โอก�สู่เชิงกลยุทำธ์ 

และพัร้อมท่ำ�จัะเสู่่�ยงในุเร้�องท่ำ�ผ��นุก�รประเมินุผลได้ผลเสู่่ยอย��งรอบด้�นุ



เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ  
ฉบับปี 2563 - 2566

119

นุวัตกรรมท่ำ�ประสู่บคว�มสู่ำ�เร็จัในุระดับสู่ถ�บันุ เป็นุกระบวนุก�รท่ำ�ประกอบด้วย 

หล�ยขั�นุตอนุท่ำ�เก่�ยวข้องกับก�รพััฒนุ�และก�รแลกเปล่�ยนุเร่ยนุร้่ ก�รตัดสิู่นุใจัท่ำ�จัะดำ�เนิุนุก�ร 

ก�รลงม้อปฏิิบัติก�รประเมินุผล และก�รเร่ยนุร้่ แม้ว��นุวัตกรรมมักจัะเก่�ยวข้องกับนุวัตกรรม 

ด้�นุเทำคโนุโลย่ แต�นุวัตกรรมสู่�ม�รถเกิดขึ�นุได้ในุทุำกกระบวนุก�รท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุท่ำ�อ�จัจัะ 

เกิดประโยชน์ุจั�กก�รเปล่�ยนุแปลงผ��นุนุวัตกรรม ไม�ว��จัะเป็นุก�รปรับปรุงอย��งก้�วกระโดด  

หร้อก�รเปล่�ยนุแปลงแนุวทำ�ง หร้อผลผลิต นุวัตกรรมอ�จัรวมถึงก�รเปล่�ยนุแปลงโครงสู่ร้�ง 

พ้ั�นุฐ�นุของสู่ถ�บันุ หร้อร่ปแบบก�รดำ�เนิุนุธุรกิจัเพ้ั�อให้ง�นุสู่ำ�เร็จัอย��งม่ประสิู่ทำธิผลยิ�งขึ�นุ

ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของ “INTELLIGENT RISKS : ควิามเส่ีย์งท่ีผ่านการประเมิน 

ผลได้ผลเสีย์อย่์างรอบด้าน” ในุหนุ้� 119 - 120 และ “STRATEGIC OPPORTUNITIES : โอกาส 

เชิ้งกลยุ์ทธ์ี” ในุหนุ้� 130

INTEGRATION : การบูรณาการ
“การบูรณาการ” หมาย์ถึง การผสมกลมกลืนกันของแผน กระบวินการ สารสนเทศ  

การตดัสินใจเพ่ือจัดสรรทรัพย์ากร ขีดควิามสามารถและอตัรากำาลังของบุคลากร การปฏิิบัติการ  

ผลลัพธ์ี และการวิิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสำาคัญของสถาบัน ก�รบ่รณ�ก�ร 

ท่ำ�ม่ประสิู่ทำธิผลเป็นุม�กกว��คว�มสู่อดคล้องไปในุแนุวทำ�งเด่ยวกันุและจัะสู่ำ�เร็จัได้ก็ต�อเม้�อ 

ก�รดำ�เนิุนุก�รของแต�ละองค์ประกอบภ�ยในุระบบก�รจััดก�รผลก�รดำ�เนิุนุก�รม่คว�มเช้�อมโยง

กันุเป็นุหนึุ�งเด่ยวอย��งสู่มบ่รณ์

ก�รบ่รณ�ก�รเป็นุมิติหนึุ�งของก�รประเมินุทัำ�งในุหมวดกระบวนุก�รและผลลัพัธ์ 

ด่คำ�อธิบ�ยเพิั�มเติมเก่�ยวกับ “การบูรณาการ” ในระบบการให้คะแนน ในุหนุ้� 77 - 87

INTELLIGENT RISKS : ควิามเส่ีย์งท่ีผ่านการประเมินผลได้ผลเสีย์อย่์างรอบด้าน
“ควิามเส่ีย์งท่ีผ่านการประเมินผลได้ผลเสีย์อย่์างรอบด้าน” หมาย์ถึง โอกาสท่ีจะได้รับ

ประโย์ช้น์มีสูงกว่ิาโอกาสท่ีจะเกิดควิามเสีย์หาย์ หรือหากไม่นำาโอกาสนั�นมาพิจารณา 

ก�รกล้�เสู่่�ยงท่ำ�ผ��นุก�รประเมินุผลได้ผลเสู่่ยอย��งรอบด้�นุนุ่� ตั�งแต�ตอนุเริ�มต้นุสู่ถ�บันุ

ต้องเล้อกลงทุำนุในุเร้�องท่ำ�ม่โอก�สู่สู่ำ�เร็จั แต�ในุขณะเด่ยวกันุก็ต้องยอมรับว��ม่โอก�สู่ล้มเหลวและ

อ�จัไม�เกิดนุวัตกรรมต�มท่ำ�ค�ดหวัง แม้จัะเล้อกดำ�เนิุนุก�รเฉพั�ะเร้�องท่ำ�ม่โอก�สู่สู่ำ�เร็จัแล้วก็ต�ม
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ระดับของคว�มเสู่่�ยงท่ำ�จัะรับได้อ�จัแตกต��งกันุต�มจัังหวะและระดับของภัยคุกค�ม 

และโอก�สู่ท่ำ�ม่ในุภ�คสู่�วนุก�รศึึกษ� สู่ำ�หรับในุสู่ภ�วะแวดล้อมซึึ่�งเปล่�ยนุแปลงอย��งรวดเร็ว  

ม่ก�รนุำ�เสู่นุอหลักสู่่ตร และบริก�รฯ กระบวนุก�ร หร้อร่ปแบบก�รดำ�เนิุนุก�รทำ�งธุรกิจัใหม� ๆ 

ตลอดเวล� สู่ถ�บันุจัำ�เป็นุต้องลงทุำนุด้�นุทำรัพัย�กรม�กกว��ในุสู่ภ�วะแวดล้อมท่ำ�เคยมั�นุคงอย่�เดิม 

ในุกรณ่หลังนุ่� สู่ถ�บันุต้องเฝ้ั�ติดต�ม สู่ำ�รวจัศัึกยภ�พัก�รเติบโต และก�รเปล่�ยนุแปลง แต�โดย

สู่�วนุม�กมักจัะใช้ทำรัพัย�กรนุ้อยลง

ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของ “STRATEGIC OPPORTUNITIES : โอกาสเชิ้งกลยุ์ทธ์ี” ในุหนุ้� 130

KEY : ท่ีสำาคัญ/หลัก
“ท่ีสำาคัญ/หลัก” หมาย์ถึง ส่ิงท่ีสำาคัญมากหรือสำาคัญท่ีสุดต่อการบรรลุผลลัพธ์ีท่ี

สถาบันตั�งเป้าไว้ิ ตัวอย��งเช�นุ ในุเกณฑ์์ EdPEx กล��วถึงคว�มท้ำ�ทำ�ยท่ำ�สู่ำ�คัญ แผนุง�นุท่ำ�สู่ำ�คัญ 

กระบวนุก�รทำำ�ง�นุท่ำ�สู่ำ�คัญ และตัววัดท่ำ�สู่ำ�คัญ ซึึ่�งเป็นุสิู่�งท่ำ�ม่คว�มสู่ำ�คัญอย��งยิ�งต�อคว�มสู่ำ�เร็จั

ของสู่ถ�บันุ สิู่�งเหล��นุ่�เป็นุองค์ประกอบท่ำ�จัำ�เป็นุในุก�รมุ�งไปสู่่�หร้อติดต�มผลลัพัธ์ท่ำ�ต้องก�ร  

คำ�ว�� “ท่ำ�สู่ำ�คัญ” โดยทัำ�วไปมักระบุประม�ณ 5 ประเด็นุ (เช�นุ คว�มท้ำ�ทำ�ยท่ำ�สู่ำ�คัญ 5 ประเด็นุ)

KNOWLEDGE ASSETS : สินทรัพย์์ทางควิามรู้
“สินทรัพย์์ทางควิามรู้” หมาย์ถึง ทรัพย์ากรทางปัญญาท่ีสถาบันส่ังสมมา เป็นองค์ควิามรู้ 

ของทั�งสถาบันและผู้ปฏิิบัติงานในรูปแบบของสารสนเทศ แนวิควิามคิด การเรีย์นรู้  

ควิามเข้าใจ ควิามทรงจำา ควิามเข้าใจอย่์างลึกซึึ่�ง ทักษะทางปัญญาและทางเทคนิค รวิมทั�ง 

ขีดควิามสามารถตา่ง ๆ  สิู่นุทำรัพัยท์ำ�งคว�มร้่ของสู่ถ�บันุ ม่อย่�ในุผ้่ปฏิิบติัง�นุ หลักสู่่ตร ซึ่อฟัต์แวร์ 

ฐ�นุข้อม่ล เอกสู่�ร แนุวทำ�งปฏิิบัติ นุโยบ�ยและระเบ่ยบปฏิิบัติ สิู่นุทำรัพัย์ทำ�งคว�มร้่ยังอย่�ท่ำ� 

ผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ผ้่สู่�งมอบ และค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รด้วย

สิู่นุทำรพััยท์ำ�งคว�มร้่เป็นุ “คว�มร้่คว�มชำ�นุ�ญ” (Know-how) ท่ำ�สู่ถ�บนัุม่อย่�และสู่�ม�รถ

นุำ�ไปใช้ประโยชนุ ์เพ้ั�อเพิั�มพ่ันุและพััฒนุ�สู่ถ�บนัุให้เติบโต ก�รเสู่รมิสู่ร้�งและก�รจััดก�รสู่นิุทำรัพัย์

ทำ�งคว�มร้่จังึเป็นุสู่�วนุประกอบทำ่�สู่ำ�คัญสู่ำ�หรบัสู่ถ�บันุในุก�รสู่ร�้งคณุค��ให้แก�ผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ย 

ทัำ�งยังช�วยธำ�รงคว�มสู่ำ�เร็จัของสู่ถ�บันุให้ยั�งย้นุ
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LEADERSHIP SYSTEM : ระบบการนำาองค์กร
“ระบบการนำาองค์กร” หมาย์ถึง วิิธีีการนำาองค์กรอย่์างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ท่ีได้นำาไปใช้้ท่ัวิทั�งสถาบัน เป็นพื�นฐานและแนวิทางการตดัสินใจท่ีสำาคัญ และนำาไปสู่การส่ือสาร

และปฏิิบัติ ระบบก�รนุำ�องค์กร ประกอบด้วยโครงสู่ร้�งและกลไกในุก�รตัดสิู่นุใจั สู่ร้�งคว�มมั�นุใจั 

ว��เกิดก�รสู้่�อสู่�รสู่องทิำศึทำ�ง ก�รสู่รรห�และก�รพััฒนุ�ผ้่นุำ� ผ้่บริห�ร หัวหนุ้�ภ�ควิช� และผ้่นุำ�

ในุระดับต��ง ๆ รวมทัำ�งก�รตอกยำ��ค��นิุยม ก�รประพัฤติปฏิิบัติอย��งม่จัริยธรรม ทิำศึทำ�ง และ 

คว�มค�ดหวังต�อผลก�รดำ�เนิุนุก�ร

ระบบก�รนุำ�องค์กรท่ำ�ม่ประสิู่ทำธิผลต้องใสู่�ใจัต�อข่ดคว�มสู่�ม�รถและคว�มต้องก�ร 

ของบุคล�กรและผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยอ้�นุ และตั�งคว�มค�ดหวังให้สู่่งในุด้�นุผลก�รดำ�เนิุนุก�ร 

และก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนิุนุก�ร ระบบก�รนุำ�องค์กรสู่ร้�งคว�มภักด่และก�รทำำ�ง�นุเป็นุท่ำม 

โดยอ�ศัึยวิสัู่ยทัำศึน์ุ ค��นิุยม และก�รมุ�งไปสู่่�เป้�ประสู่งค์ร�วมกันุของสู่ถ�บันุ นุอกจั�กนุ่�ยังกระตุ้นุ

และสู่นัุบสู่นุุนุ
• คว�มคิดริเริ�ม นุวัตกรรม และคว�มกล้�เสู่่�ยงในุระดับท่ำ�เหม�ะสู่ม 
• ก�รปรับโครงสู่ร้�งต�มวัตถุประสู่งค์และหนุ้�ท่ำ�ง�นุ 
• ลดสู่�ยก�รบังคับบัญช�เพ้ั�อให้ก�รตัดสิู่นุใจัเร็วขึ�นุ 

ระบบก�รนุำ�องค์กรท่ำ�ม่ประสิู่ทำธิผลต้องม่กลไกท่ำ�ผ้่นุำ�ใช้ประเมินุตนุเอง รับข้อม่ลป้อนุกลับ 

และปรับปรุงตนุเอง 

LEARNING : การเรีย์นรู้
“การเรีย์นรู้”หมาย์ถึง ควิามรู้หรือทักษะใหม่ท่ีได้รับจากการประเมิน การศึกษา ควิามรู้

จากประสบการณ์ และนวัิตกรรม นุอกเหนุ้อจั�กก�รมุ�งเนุ้นุก�รเร่ยนุร้่ของผ้่เร่ยนุในุเกณฑ์์ EdPEx นุ่�  

ยังได้เนุ้นุถึงก�รเร่ยนุร้่ในุสู่องระดับท่ำ�แตกต��งกันุ ค้อ ก�รเร่ยนุร้่ระดับองค์กรและระดับบุคคล  

โดย 1) ก�รเร่ยนุร้่ระดับองค์กรได้ม�จั�กก�รวิจััยและพััฒนุ� วงจัรก�รประเมินุและก�รปรับปรุง 

คว�มคิดและข้อม่ลจั�กบุคล�กรและผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ย ก�รแบ�งปันุวิธ่ปฏิิบัติท่ำ�เป็นุเลิศึและ 

ก�รจััดระดับเท่ำยบเค่ยง 2) ก�รเร่ยนุร้่ของบุคล�กร ได้ม�จั�กก�รศึึกษ� ก�รฝึักอบรม และก�รได้รับ 

โอก�สู่ในุก�รพััฒนุ�เพ้ั�อคว�มเจัริญก้�วหนุ้�ของแต�ละบุคคล

เพ้ั�อคว�มม่ประสิู่ทำธิผล ก�รเร่ยนุร้่ควรถ่กปล่กฝัังอย่�ในุวิถ่ก�รท่ำ�สู่ถ�บันุดำ�เนิุนุก�ร ซึึ่�งสู่�งผล

ให้เกิดก�รได้เปร่ยบเชิงแข�งขันุและคว�มสู่ำ�เร็จัอย��งต�อเนุ้�องสู่ำ�หรับสู่ถ�บันุและบุคล�กร
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ด่คำ�อธิบ�ยเพิั�มเติมของหัวข้อนุ่�ในุค��นิุยมและแนุวคิดหลัก ภ�ยใต้ห้วข้อ “การให้ควิาม

สำาคัญกับคน” และ “การเรีย์นรู้ระดับองค์กรและควิามคล่องตัวิ” ในุหนุ้� 6 - 7 และ 7 - 8

ก�รเร่ยนุร้่ เป็นุมิติหนึุ�งในุก�รประเมินุหัวข้อในุหมวด 1 - 6 ด่คำ�อธิบ�ยเพิั�มเติมเก่�ยวกับ

ก�รเร่ยนุร้่ ในุเร้�อง “ระบบการให้คะแนน” ในุหนุ้� 77 - 87

LEVELS : ระดับ
“ระดับ” หมาย์ถึง สารสนเทศท่ีเป็นตัวิเลข ท่ีทำาให้ทราบว่ิาผลลัพธ์ีและผล 

การดำาเนินการของสถาบันอยู่์ในตำาแหน่งหรืออันดับใดในมาตรวัิดท่ีมีนัย์ ระดับของผล 

ก�รดำ�เนุนิุก�รทำำ�ใหสู้่�ม�รถประเมนิุผลเปร่ยบเท่ำยบกับผลก�รดำ�เนุนิุก�รท่ำ�ผ��นุม� ก�รค�ดก�รณ์ 

เป้�ประสู่งค์ และตัวเปร่ยบเท่ำยบอ้�นุ ๆ ท่ำ�เหม�ะสู่ม

MEASURES AND INDICATORS : ตัวิวัิดและตัวิชี้�วัิด
“ตัวิวัิดและตัวิชี้�วัิด” หมาย์ถึง สารสนเทศเชิ้งตัวิเลขท่ีบอกปริมาณปัจจัย์นำาเข้า ผลผลิต

และผลการดำาเนินการในมิติต่าง ๆ  ท่ีเก่ีย์วิข้องกับกระบวินการ (ตั�งแต่หมวิด 1 - 6) หลักสูตร 

โครงการ บริการ และผลการดำาเนินการโดย์รวิมของสถาบัน (ผลลัพธ์ี) ตัววัดและตัวช่�วัด 

อ�จัเป็นุแบบง��ย ๆ (ได้จั�กตัววัดเด่�ยว) หร้อเป็นุก�รใช้ตัววัดหล�ยตัวม�ประกอบกันุ

เกณฑ์์ EdPEx นุ่� ไม�ได้แบ�งแยกระหว��งตัววัดและตัวช่�วัด อย��งไรก็ต�ม ม่ผ้่นิุยมใช้คำ�ว�� 

“ตัวช่�วัด” ในุกรณ่ดังนุ่�

(1) เม้�อก�รวัดนัุ�นุม่คว�มสัู่มพัันุธ์กับผลก�รดำ�เนิุนุก�ร แต�ไม�เป็นุตัววัดผลก�รดำ�เนิุนุก�รนัุ�นุ 

โดยตรง (เช�นุ จัำ�นุวนุข้อร้องเร่ยนุเป็นุตัวช่�วัดคว�มไม�พึังพัอใจัแต�ไม�ใช�ตัววัดผลคว�มไม�พึังพัอใจั

โดยตรง) และ

(2) เม้�อก�รวัดผลเป็นุตัวทำำ�นุ�ย “ตัวช่� วัดนุำ�” (Leading indicator) ของผล 

ก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุอ้�นุ ๆ  ท่ำ�สู่ำ�คัญกว�� (เช�นุ คว�มพึังพัอใจัของผ้่เร่ยนุท่ำ�เพิั�มขึ�นุ อ�จัเป็นุตัวช่�วดัถึง 

ก�รคงอย่�ของผ้่เร่ยนุ)

MISSION : พันธีกิจ 
“พันธีกิจ” หมาย์ถึง หน้าท่ีโดย์รวิมของสถาบันการศึกษา เป็นุก�รตอบคำ�ถ�มทำ่�ว�� 

“สู่ถ�บันุต้องก�รบรรลุอะไร” พัันุธกิจัอ�จักำ�หนุดผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ หร้อตล�ดเป้�หม�ยท่ำ�

สู่ถ�บันุให้บริก�ร สู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุ หร้อเทำคโนุโลย่ท่ำ�ใช้
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MULTIPLE QUESTIONS : คำาถามย่์อย์ 
“คำาถามย่์อย์” หมาย์ถึง ราย์ละเอีย์ดระบุในแต่ละคำาถามภาย์ใต้ประเด็นพิจารณา 

คำ�ถ�มแรกสุู่ดในุชุดคำ�ถ�มแสู่ดงถึงคำ�ถ�มท่ำ�สู่ำ�คัญท่ำ�สุู่ดในุชุดคำ�ถ�มนัุ�นุ คำ�ถ�มต��ง ๆ ท่ำ�ต�มม�

จัะขย�ยคว�มคำ�ถ�มแรก ดังแสู่ดงไว้ในุเร้�องของร่ปแบบหัวข้อ ในุหนุ้� 20

ถึงแม้สู่ถ�บันุจัะม่ผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ด่และได้คะแนุนุสู่่งจั�กก�รประเมินุต�มเกณฑ์์ EdPEx 

ก็ไม�จัำ�เป็นุว��แต�ละสู่ถ�บันุจัะสู่�ม�รถตอบสู่นุองต�อข้อคำ�ถ�มย�อยได้สู่ำ�เร็จัเทำ��เท่ำยมกันุ 

OVERALL QUESTIONS : คำาถามโดย์รวิม
“คำาถามโดย์รวิม” หมาย์ถึง ประเด็นท่ีสำาคัญท่ีสุดของหัวิข้อตามเกณฑ์ EdPEx  

ซ่ึึ่งเปน็คำาถามประโย์คแรกในแตล่ะข้อคำาถาม (ท่ีเป็นตัวิอักษรตัวิเข้ม) ในแตล่ะย่์อหน้าภาย์ใต้ 

แต่ละประเด็นพิจารณา ด่ภ�พัประกอบได้ในุร่ปแบบของเกณฑ์์ EdPEx หนุ้� 21

PARTNERS : คู่ควิามร่วิมมือท่ีเป็นทางการ 
“คู่ควิามรว่ิมมือท่ีเป็นทางการ” หมาย์ถงึ องค์กรหรือกลุ่มบุคคลท่ีสำาคัญอ่ืน ๆ  ซ่ึึ่งทำางาน

ร่วิมกับสถาบัน เพ่ือบรรลุเป้าหมาย์ร่วิมกันหรือเพ่ือการปรับปรุงผลการดำาเนินการ โดยทัำ�วไป

จัะเป็นุคว�มร�วมม้ออย��งเป็นุทำ�งก�รเพ้ั�อเป้�ประสู่งค์ท่ำ�ชัดเจันุ เช�นุ เพ้ั�อก�รบรรลุวัตถุประสู่งค์

เชิงกลยุทำธ์หร้อก�รจััดก�รศึึกษ� หร้อบริก�รท่ำ�เฉพั�ะเจั�ะจัง 

ค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รมักม่คว�มร�วมม้อเป็นุระยะเวล�พัอสู่มควรและต้องม่ 

คว�มเข้�ใจัท่ำ�ชัดเจันุต�อบทำบ�ทำแต�ละฝ่ั�ย และผลประโยชน์ุท่ำ�ม่ร�วมกันุ

ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของคำ�ว�� “COLLABORATORS : คู่ควิามร่วิมมือท่ีไม่เป็นทางการ”  

ในุหนุ้� 111

PERFORMANCE : ผลการดำาเนินการ 
“ผลการดำาเนินการ” หมาย์ถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ีท่ีได้จากการเรีย์นรู้ของผู้เรีย์น 

กระบวินการ หลักสูตร ผู้เรีย์น และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ซ่ึึ่งสามารถประเมินผลและเปรีย์บเทีย์บกับ

ผลการดำาเนินการท่ีเกิดขึ�นกับผลการดำาเนินการท่ีคาดการณ์ไว้ิ มาตรฐาน ผลลัพธ์ีท่ีผ่านมา 

เป้าประสงค์และกับผลลัพธ์ีขององค์กรอ่ืน ๆ ผลก�รดำ�เนิุนุก�รอ�จัแสู่ดงทัำ�งในุร่ปของก�รเงินุ

และร่ปแบบอ้�นุ ๆ 
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เกณฑ์์ EdPEx นุ่� กล��วถึงผลก�รดำ�เนิุนุก�ร 4 ด้�นุ ได้แก� (1) ด้�นุจััดก�รศึึกษ� วิจััย  

และบริก�รฯ (2) ด้�นุก�รมุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ (3) ด้�นุก�รปฏิิบัติก�ร และ  

(4) ด้�นุงบประม�ณ ก�รเงินุ และตล�ด

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ (ข้อ 7.1) ค้อ ผลก�รดำ�เนิุนุก�ร 

ซึึ่�งเก่�ยวข้องกับคุณลักษณะของตัววัดและตัวช่�วัดของก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ ซึึ่�งม่ 

คว�มสู่ำ�คัญต�อผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ตัวอย��งเช�นุ คว�มม่ประสิู่ทำธิผลของหลักสู่่ตรและวิธ่ก�รสู่อนุ  

ก�รประเมินุผลก�รเร่ยนุร้่ของผ้่เร่ยนุ โอก�สู่เข้�ร�วมในุกิจักรรมก�รพััฒนุ�วิช�ช่พัของผ้่เร่ยนุ  

และก�รได้ง�นุทำำ�เม้�อสู่ำ�เร็จัก�รศึึกษ�

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุก�รมุ�งเนุ้นุผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ (ข้อ 7.2) ค้อ ผลก�รดำ�เนิุนุก�ร 

ซึึ่�งเก่�ยวข้องสัู่มพัันุธ์กับคุณลักษณะของตัววัดและตัวช่�วัดด้�นุก�รรับร้่ ก�รตอบสู่นุอง และ

พัฤติกรรมของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ตัวอย��งเช�นุ ก�รรับผ้่เร่ยนุเข้�ศึึกษ�ในุสู่ถ�นุศึึกษ�  

ก�รคงอย่�ของผ้่เร่ยนุ ข้อร้องเร่ยนุของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และผลก�รสู่ำ�รวจัผ้่เร่ยนุ 

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุก�รปฏิิบัติก�ร (ข้อ 7.3 - 7.5) ค้อ ผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุบุคล�กร 

ด้�นุก�รนุำ�องค์กร และผลก�รดำ�เนิุนุก�รของทัำ�งสู่ถ�บันุ (รวมถึงจัริยธรรมและก�รปฏิิบัติต�ม

กฎหม�ย) ซึึ่�งเก่�ยวข้องกับตัววัดหร้อตัวช่�วัด ด้�นุประสิู่ทำธิผล ประสิู่ทำธิภ�พั และคว�มรับผิดชอบ 

ตัวอย��งเช�นุ รอบเวล� ก�รเพิั�มผลผลิต (ผลิตภ�พั) ก�รรับรองม�ตรฐ�นุ ก�รลดของเสู่่ย อัตร�

ก�รล�ออกของบุคล�กร อัตร�ก�รฝึักอบรมข้�มสู่�ยง�นุของบุคล�กร ก�รปฏิิบัติต�มกฎระเบ่ยบ 

คว�มรับผิดชอบด้�นุก�รเงินุ ก�รบรรลุแผนุกลยุทำธ์ ตลอดจันุก�รม่สู่�วนุร�วมในุชุมชนุ ผลก�ร 

ดำ�เนิุนุก�รด้�นุก�รปฏิิบัติก�รอ�จัวัดท่ำ�ระดับสู่ถ�บันุ ระดับกระบวนุก�รหลกั และระดบัหลักสู่่ตร 

สู่�ข�วิช� ชั�นุเร่ยนุ หร้อตัวบุคคล

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รด้�นุงบประม�ณ ก�รเงินุ และตล�ด (ข้อ 7.5) ค้อ ผลก�รดำ�เนิุนุก�ร  

ซึึ่�งเก่�ยวข้องกับคุณลักษณะของตัววัดในุเร้�องต้นุทุำนุ ร�ยได้ และตำ�แหนุ�งในุตล�ด รวมถึงก�รใช้

งบประม�ณ ก�รเติบโตของสิู่นุทำรัพัย์และสู่�วนุแบ�งตล�ด ตัวอย��งเช�นุ ร้อยละของค��ใช้จั��ยต�อ

หัวผ้่เร่ยนุในุด้�นุก�รบริห�รและด้�นุก�รสู่อนุต�องบประม�ณ ร้อยละของค��ใช้จั��ยหลักสู่่ตรต�อ 

งบประม�ณ ผลก�รดำ�เนิุนุก�รต�องบประม�ณท่ำ�ได้รับ ก�รเพิั�มขึ�นุหร้อลดลงของงบประม�ณประจัำ�ปี  

ร�ยได้ ค��ใช้จั��ยต��ง ๆ เงินุทุำนุสู่ำ�รอง และกองทำุนุเงินุร�งวัลและเงินุสู่มทำบประจัำ�ปี ก�รผันุ

ทำรัพัย�กรม�จั�กแหล�งอ้�นุเพ้ั�อใช้ในุก�รศึึกษ� ทุำนุก�รศึึกษ�ท่ำ�เพิั�มขึ�นุ ร้อยละของงบประม�ณ

สู่ำ�หรับก�รวิจััย ตลอดจันุงบประม�ณสู่ำ�หรับก�รบริก�รสัู่งคม รวมทัำ�งก�รเพิั�มสู่�วนุแบ�งตล�ด



เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ  
ฉบับปี 2563 - 2566

125

PERFORMANCE EXCELLENCE : ผลการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ 
“ผลการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ” หมาย์ถึง แนวิทางการจัดการผลการดำาเนินการของ

สถาบันแบบบูรณาการท่ีทำาให้เกิดผลในด้าน 

(1) การส่งมอบคุณค่าท่ีดีขึ�นอย่์างต่อเน่ืองให้กับผู้เรีย์น ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วินได้

ส่วินเสยี์ ซ่ึึ่งนำาไปสู่การปรบัปรุงคุณภาพการศกึษา การเรีย์นรู้ของผู้เรีย์น ตลอดจนควิามสำาเร็จ

อย่์างต่อเน่ืองของสถาบัน 

(2) การปรับปรุงประสิทธิีผลและขีดควิามสามารถโดย์รวิมของสถาบัน และ 

(3) การเรีย์นรู้ในสถาบันและในระดับบุคคล

เกณฑ์์ EdPEx ซึึ่�งประกอบด้วย โครงร��งองค์กร ค��นิุยมและแนุวคิดหลัก และแนุวทำ�งก�ร

ให้คะแนุนุ สู่�ม�รถนุำ�ม�ใช้เป็นุกรอบก�รทำำ�ง�นุและเคร้�องม้อในุก�รตรวจัประเมนิุท่ำ�ทำำ�ให้เข้�ใจั

ถึงจุัดแข็งและโอก�สู่ในุก�รปรับปรุง เพ้ั�อเป็นุแนุวทำ�งในุก�รว�งแผนุให้บรรลุผลก�รดำ�เนิุนุก�ร 

ท่ำ�ด่ยิ�งขึ�นุ และมุ�งมั�นุสู่่�คว�มเป็นุเลิศึ

PERFORMANCE PROJECTIONS : การคาดการณ์ผลการดำาเนินการ 
“การคาดการณ์ผลการดำาเนินการ” หมาย์ถึง การคาดคะเนผลการดำาเนินการในอนาคต

ของสถาบนั ก�รค�ดก�รณ์ควรอย่�บนุพ้ั�นุฐ�นุของคว�มเข้�ใจัในุผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�ผ��นุม� อัตร�

ก�รปรับปรุง และสู่มมติฐ�นุเก่�ยวกับก�รเปล่�ยนุแปลงท่ำ�จัะเกิดขึ�นุภ�ยในุสู่ถ�บันุและนุวัตกรรม 

ในุอนุ�คต รวมถึงก�รเปล่�ยนุแปลงภ�ยนุอกท่ำ�สู่�งผลต�อก�รเปล่�ยนุแปลงภ�ยในุสู่ถ�บันุ ดังนัุ�นุ

ก�รค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนุินุก�รจัึงเป็นุเคร้�องม้อสู่ำ�คัญท่ำ�ใช้จััดก�รก�รปฏิิบัติก�ร ก�รพััฒนุ� 

และก�รนุำ�กลยุทำธ์ไปปฏิิบัติ 

ก�รค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนิุนุก�ร เป็นุก�รระบุถงึผลก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ� “ค�ดหวังในุอนุ�คต” 

(expected future performance) ในุขณะทำ่�เป้�ประสู่งค์เป็นุก�รระบุถึงผลก�รดำ�เนุินุก�รทำ่� 

“ต้องก�รในุอนุ�คต” (desired future performance) ก�รค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนิุนุก�รของ

สู่ถ�บันุค่�แข�งหร้อสู่ถ�บันุท่ำ�คล้�ยคลึงกันุ อ�จัช่�ให้เห็นุถึงคว�มท้ำ�ทำ�ยท่ำ�สู่ถ�บันุต้องเผชิญและเร้�อง

ท่ำ�สู่ถ�บันุจัำ�เป็นุต้องปรับปรุงแบบก้�วกระโดดหร้อนุวัตกรรม ซึึ่�งในุกรณ่ดังกล��วก�รค�ดก�รณ์ 

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รกับเป้�ประสู่งค์อ�จัเหล้�อมซ้ึ่อนุกันุ

ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของคำ�ว�� GOALS : เป้าประสงค์ ประกอบ ในุหนุ้� 116
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PROCESS : กระบวินการ 
“กระบวินการ”หมาย์ถึง กิจกรรมท่ีเช่ื้อมโย์งกันโดย์มุ่งหมาย์เพ่ือสร้างหลักสูตร จัดการ

ศึกษา รวิมถึงบริการฯ สำาหรับลูกค้า (ผู้รับบริการ) ทั�งภาย์ในหรือภาย์นอกสถาบัน โดยทัำ�วไป 

กระบวนุก�รเป็นุขั�นุตอนุหร้อกิจักรรมท่ำ�ม่ลำ�ดับชัดเจันุ ซึึ่�งเกิดจั�กก�รผสู่มผสู่�นุระหว��งคนุ 

เคร้�องจัักร เคร้�องม้อ เทำคนิุค วัสู่ดุ และก�รปรบัปรุง แทำบจัะไม�ม่กระบวนุก�รใดเลยท่ำ�ดำ�เนิุนุก�รได้

โดยลำ�พััง ดังนัุ�นุจึังต้องคำ�นึุงถึงกระบวนุก�รอ้�นุ ๆ  ท่ำ�สู่�งผลกระทำบต�อกันุ ในุบ�งกรณ่กระบวนุก�ร

อ�จัต้องดำ�เนิุนุต�มลำ�ดับขั�นุท่ำ�เฉพั�ะเจั�ะจังต�มเอกสู่�รวิธ่ปฏิิบัติก�รและข้อกำ�หนุด (ท่ำ�อ�จัเป็นุ

ทำ�งก�ร) รวมทัำ�งก�รวัดและขั�นุตอนุก�รควบคุมท่ำ�ชัดเจันุ 

ในุก�รให้บริก�รโดยเฉพั�ะเม้�อเก่�ยวข้องโดยตรงต�อผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ เช�นุ  

ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ กระบวนุก�รโดยทัำ�วไปจัะต้องบอกร�ยละเอ่ยดอย��งชัดเจันุ 

ว��ต้องทำำ�อย��งไร บ�งกรณ่อ�จัรวมลำ�ดับขั�นุตอนุท่ำ�ต้องก�รหร้อค�ดหวัง ถ้�ห�กขั�นุตอนุนัุ�นุ 

ม่คว�มสู่ำ�คัญจัะต้องให้ข้อม่ลท่ำ�ช�วยให้ล่กค้�เข้�ใจัและทำำ�ต�มขั�นุตอนุดังกล��วได้ กระบวนุก�ร

บริก�รท่ำ�กล��วข้�งต้นุจัำ�เป็นุต้องม่แนุวทำ�งสู่ำ�หรับผ้่ให้บริก�รในุก�รจััดก�รกบัปัญห�เฉพั�ะหนุ�้ท่ำ�

เก่�ยวกับก�รกระทำำ�หร้อพัฤติกรรมของล่กค้� 

ในุง�นุท่ำ�ใช้คว�มร้่ เช�นุ ก�รสู่อนุ ก�รว�งแผนุกลยทุำธ์ ก�รวิจััย ก�รพััฒนุ� และก�รวิเคร�ะห์นัุ�นุ  

คำ�ว�� “กระบวนุก�ร” อ�จัไม�ได้หม�ยคว�มถึงลำ�ดับขั�นุตอนุท่ำ�กำ�หนุดไว้อย��งเป็นุทำ�งก�รเทำ��นัุ�นุ 

แต�อ�จัรวมถึงคว�มเข้�ใจัโดยรวมเก่�ยวกับก�รดำ�เนิุนุก�รในุเร้�องท่ำ�ต้องใช้ประสู่บก�รณ์และทัำกษะ 

เช�นุ ก�รพิัจั�รณ�จัังหวะเวล�และทำ�งเล้อกอ้�นุ ก�รประเมินุและร�ยง�นุผล ทัำ�งนุ่�ลำ�ดับขั�นุตอนุ

ของกระบวนุก�รอ�จัเป็นุผลท่ำ�เกิดขึ�นุจั�กคว�มเข้�ใจัดังกล��ว

กระบวนุก�ร เป็นุหนึุ�งในุสู่องมิติของก�รประเมินุในุเกณฑ์์ EdPEx ซึึ่�งก�รประเมินุอย่�บนุ 

พ้ั�นุฐ�นุของ 4 ปัจัจััย ค้อ “แนุวทำ�ง” “ก�รถ��ยทำอดเพ้ั�อนุำ�ไปปฏิิบัติ” “ก�รเร่ยนุร้่” และ  

“ก�รบ่รณ�ก�ร” 

ด่คำ�อธิบ�ยเพิั�มเติมเร้�อง “ระบบการให้คะแนน” ในุหนุ้� 77 - 87
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PRODUCTIVITY : ผลิตภาพ
“ผลิตภาพ” หมาย์ถึง การวัิดประสิทธิีภาพของการใช้้ทรัพย์ากร ถึงแม้คำ�ว�� “ผลิตภ�พั” นุ่�  

มักจัะใช้กับปัจัจััยใดปัจัจััยหนึุ�งเพ่ัยงอย��งเด่ยว เช�นุ บุคล�กร (ผลิตภ�พัแรงง�นุ) เคร้�องจัักร วัสู่ดุ 

พัลังง�นุ และทุำนุ แต�แนุวคิดเก่�ยวกับผลิตภ�พันุ่� ยังสู่�ม�รถนุำ�ไปพิัจั�รณ�ถึงก�รใช้ทำรัพัย�กร

ทัำ�งหมดเพ้ั�อดำ�เนิุนุง�นุในุก�รสู่ร้�งผลผลิต ก�รวัด “ผลิตภ�พัโดยรวม” โดยใช้ตัววัดเชิงประกอบ

ทำำ�ให้สู่�ม�รถประเมินุผลกระทำบของก�รเปล่�ยนุแปลงทัำ�งหมดในุกระบวนุก�ร ซึึ่�งอ�จัรวมถึง 

ก�รเล้อกใช้ทำรัพัย�กรว��ม่ประโยชน์ุหร้อไม�

PROJECTIONS, PERFORMANCE : การคาดการณ์ ผลการดำาเนินการ
ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของคำ�ว�� “PERFORMANCE PROJECTIONS : การคาดการณ์ 

ผลการดำาเนินการ” ในุหนุ้� 125

RESULTS : ผลลัพธ์ี
“ผลลัพธ์ี” หมาย์ถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ี (Output and Outcome) ท่ีเกิดจากการ

ดำาเนินการของสถาบัน 

ก�รประเมินุผลลัพัธ์จัะพิัจั�รณ�จั�ก
• ผลก�รดำ�เนิุนุก�รในุปัจัจุับันุ 
• ผลก�รดำ�เนิุนุก�รเม้�อเท่ำยบกับตัวเปร่ยบเท่ำยบท่ำ�เหม�ะสู่ม 
• อัตร� คว�มครอบคลุม และคว�มสู่ำ�คัญของก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนิุนุก�ร
• คว�มเช้�อมโยงระหว��งตัววัดกับเป้�หม�ยหลักของผลก�รดำ�เนิุนุก�ร

ผลลัพัธ์ เป็นุหนึุ�งในุสู่องมิติของก�รประเมินุในุเกณฑ์์ EdPEx ซึึ่�งก�รประเมินุอย่�บนุพ้ั�นุฐ�นุ

ของ 4 ปัจัจััย ค้อ ระดับ แนุวโนุ้ม ก�รเปร่ยบเท่ำยบ และบ่รณ�ก�ร 

ด่คำ�อธิบ�ยเพิั�มเติมเร้�อง “ระบบการให้คะแนน” ในุหนุ้� 77 - 87

SEGMENT : ส่วิน/กลุ่ม 
“ส่วิน/กลุ่ม” หมาย์ถึง ส่วิน/กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงของผู้เรีย์น ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้มสีว่ินได้สว่ินเสีย์  

ตลาด หลักสูตร หรือบริการฯ หรือบุคลากร โดยปกติ “สู่�วนุ/กลุ�ม” จัะต้องม่ลักษณะร�วมกันุ

ท่ำ�สู่�ม�รถจััดเป็นุกลุ�มได้อย��งสู่มเหตุสู่มผล ในุเกณฑ์์ EdPEx หมวดผลลัพัธ์ คำ�ว�� “สู่�วนุ/กลุ�ม” 

หม�ยถึง ข้อม่ลด้�นุผลลัพัธ์ต�มกลุ�มท่ำ�แบ�งไว้ เพ้ั�อให้ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุ
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เกิดประโยชน์ุม�กขึ�นุ ทัำ�งนุ่�ขึ�นุกับแต�ละสู่ถ�บันุว��จัะใช้ปัจัจััยใดในุก�รกำ�หนุดสู่�วนุ/กลุ�มของผ้่เร่ยนุ 

ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ตล�ด หลักสู่่ตร บริก�รฯ และบุคล�กร

คว�มเข้�ใจัในุเร้�อง “สู่�วนุ/กลุ�ม” ม่คว�มสู่ำ�คัญอย��งยิ�งในุก�รจัำ�แนุกคว�มจัำ�เป็นุ 

และคว�มค�ดหวังเฉพั�ะของสู่�วนุ/กลุ�มต��ง ๆ ของผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ตล�ด และบุคล�กร  

และสู่ำ�คัญอย��งยิ�งในุก�รทำำ�ให้ก�รจััดหลักสู่่ตรและบริก�รฯ สู่�ม�รถตอบสู่นุองต�อคว�มจัำ�เป็นุ

และคว�มค�ดหวังของแต�ละสู่�วนุ/กลุ�มได้ 

ตัวอย��งเช�นุ ก�รแบ�งสู่�วนุตล�ด อ�จัแบ�งต�ม 
• หลักสู่่ตรหร้อช�องทำ�งให้บริก�ร (เช�นุ ห้องเร่ยนุหร้อเว็บไซึ่ต์) 
• ผ้่เร่ยนุ เช�นุ แบ�งต�มคว�มสู่นุใจัทำ�งด้�นุวิช�ช่พั ร่ปแบบก�รเร่ยนุร้่ (learning style) 

ลักษณะก�รอย่�อ�ศัึย (เช�นุ หอพัักหร้อไปกลับ) ก�รเคล้�อนุย้�ยของผ้่เร่ยนุ (student 
mobility) 

• ในุบ�งกรณ่อ�จัแบ�งเป็นุสู่�วนุตล�ดย�อยลงไปต�มกลุ�มผ้่รับผิดชอบ

สู่ำ�หรับก�รจัำ�แนุกบุคล�กรอ�จัแบ�งต�มพ้ั�นุท่ำ�ทำ�งภ่มิศึ�สู่ตร์ ทัำกษะ คว�มจัำ�เป็นุ  

ก�รมอบหม�ยง�นุ หร้อก�รจัำ�แนุกง�นุ/ตำ�แหนุ�งง�นุ

SENIOR LEADERS : ผู้นำาระดับสูง
“ผู้นำาระดับสูง” หมาย์ถงึ กลุ่มบุคคลหรือทีมผู้บริหารระดบัสูงของสถาบนั ในุหล�ยสู่ถ�บันุ  

ผ้่นุำ�ระดับสู่่ง หม�ยถึง ผ้่นุำ�สู่่งสุู่ด และผ้่ท่ำ�ร�ยง�นุโดยตรงต�อผ้่นุำ�สู่่งสุู่ด และในุระดับคณะ/สู่�วนุง�นุ  

อ�จัหม�ยรวมถึง คณบด่/ผ้่อำ�นุวยก�ร คณะผ้่บริห�ร และหัวหนุ้�สู่�ข�/หัวหนุ้�ภ�ควิช�

STAKEHOLDERS : ผู้มีส่วินได้ส่วินเสีย์ 
“ผู้มีส่วินได้ส่วินเสีย์” หมาย์ถึง กลุ่มต่าง ๆ  ท่ีได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ 

จากการดำาเนินการและควิามสำาเร็จของสถาบัน ตัวอย��งของผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยท่ำ�สู่ำ�คัญ เช�นุ 

ล่กค้� องค์กรแม� บุคล�กร เคร้อข��ยอุปทำ�นุ (ค่�คว�มร�วมม้อทัำ�งท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร 

และผ้่สู่�งมอบ) คณะกรรมก�รกำ�กับด่แล ศิึษย์เก�� นุ�ยจ้ั�ง สู่ถ�บันุก�รศึึกษ�อ้�นุ ๆ องค์กรท่ำ� 

ทำำ�หนุ้�ท่ำ�กำ�กับด่แลกฎระเบ่ยบ องค์กรท่ำ�ให้เงินุสู่นัุบสู่นุุนุ ผ้่เสู่่ยภ�ษ่ ผ้่กำ�หนุดนุโยบ�ย ตลอดจันุ 

ชุมชนุในุท้ำองถิ�นุและองค์กรวิช�ช่พั

ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของคำ�ว�� “CUSTOMER : ลูกค้า” หนุ้� 112
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STRATEGIC ADVANTAGES : ควิามได้เปรีย์บเชิ้งกลยุ์ทธ์ี
“ควิามได้เปรีย์บเชิ้งกลยุ์ทธ์ี” หมาย์ถึง ควิามได้เปรีย์บในตลาด ท่ีเป็นตัวิตัดสินว่ิา

สถาบัน จะประสบควิามสำาเร็จในอนาคต ซึึ่�งโดยทัำ�วไปมักเป็นุปัจัจััยท่ำ�ช�วยให้สู่ถ�บันุประสู่บ

คว�มสู่ำ�เร็จัในุก�รแข�งขันุทัำ�งในุปัจัจุับันุและอนุ�คต เม้�อเท่ำยบกับสู่ถ�บันุอ้�นุท่ำ�คล้�ยคลึงกันุในุด้�นุ

หลักสู่่ตร และบริก�รฯ 

คว�มได้เปร่ยบเชิงกลยุทำธ์มักม�จั�ก 2 แหล�ง ค้อ

(1) สู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุท่ำ�เนุ้นุก�รสู่ร้�งและเพิั�มพ่ันุคว�มสู่�ม�รถภ�ยในุสู่ถ�บันุ และ 

(2) ทำรัพัย�กรภ�ยนุอกท่ำ�สู่ำ�คัญในุเชิงกลยุทำธ์ซึึ่�งเกิดจั�กก�รปรับและใช้ประโยชน์ุจั�ก

คว�มสัู่มพัันุธ์กับองค์กรภ�ยนุอกและกับค่�คว�มร�วมม้อ

เม้�อสู่ถ�บันุเข้�ใจัถึงท่ำ�ม�ของคว�มได้เปร่ยบเชิงกลยุทำธ์ทัำ�ง 2 แหล�ง สู่ถ�บันุสู่�ม�รถ 

เพิั�มพ่ันุคว�มสู่�ม�รถภ�ยในุท่ำ�เป็นุเอกลักษณ์ของสู่ถ�บันุได้ด้วยก�รใช้ประโยชน์ุจั�กคว�มสู่�ม�รถ

ท่ำ�เก้�อหนุุนุกันุจั�กองค์กรอ้�นุ 

ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของคำ�ว�� “ควิามท้าทาย์เชิ้งกลยุ์ทธ์ี” และ “วัิตถุประสงค์เชิ้งกลยุ์ทธ์ี” 

เพ้ั�อให้เข้�ใจัคว�มสู่มัพัันุธ์ของคว�มได้เปร่ยบเชิงกลยทุำธ์ คว�มท้ำ�ทำ�ยเชิงกลยทุำธ์ และวัตถุประสู่งค์

เชิงกลยุทำธ์ ซึึ่�งสู่ถ�บันุระบุในุก�รตอบสู่นุองคว�มท้ำ�ทำ�ยและคว�มได้เปร่ยบดังกล��ว

STRATEGIC CHALLENGES : ควิามท้าทาย์เชิ้งกลยุ์ทธ์ี 
“ควิามท้าทาย์เชิ้งกลยุ์ทธ์ี” หมาย์ถึง แรงกดดันต่าง ๆ  ท่ีมีผลอย่์างชั้ดเจนต่อควิามสำาเร็จ

ในอนาคตของสถาบนั คว�มท้ำ�ทำ�ยดังกล��วมักเกิดจั�กแรงผลักดันุของบรรย�ก�ศึคว�มร�วมม้อ

และ/หร้อตำ�แหนุ�งก�รแข�งขันุท่ำ�สู่ถ�บันุค�ดหวังในุอนุ�คต เม้�อเท่ำยบกับสู่ถ�บันุอ้�นุท่ำ�ม่หลักสู่่ตร

และบริก�รฯ ท่ำ�คล้�ยคลึงกันุ โดยทัำ�วไปคว�มท้ำ�ทำ�ยเชิงกลยุทำธ์จัะม�จั�กแรงผลักดันุภ�ยนุอก  

อย��งไรก็ต�ม ในุก�รตอบสู่นุองต�อแรงผลักดันุภ�ยนุอกดังกล��ว สู่ถ�บันุอ�จัต้องเผชิญกับ 

คว�มท้ำ�ทำ�ยเชิงกลยุทำธ์ภ�ยในุสู่ถ�บันุเองด้วย

คว�มท้ำ�ทำ�ยเชิงกลยุทำธ์ภ�ยนุอก อ�จัเก่�ยวกับคว�มต้องก�รหร้อคว�มค�ดหวังของผ้่เร่ยนุ 

ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ตล�ด ก�รเปล่�ยนุแปลงของหลักสู่่ตรหร้อบริก�รฯ ก�รเปล่�ยนุแปลงทำ�งเทำคโนุโลย ่

หร้อคว�มเสู่่�ยงทำ�งด้�นุงบประม�ณ ก�รเงินุ สัู่งคม ตลอดจันุคว�มเสู่่�ยงหร้อคว�มต้องก�ร 

ด้�นุอ้�นุ ๆ  คว�มทำ�้ทำ�ยเชิงกลยทุำธ์ภ�ยในุ อ�จัเก่�ยวกับข่ดคว�มสู่�ม�รถของสู่ถ�บนัุหร้อคณ�จั�รย์ 

รวมทัำ�งบุคล�กร และทำรัพัย�กรอ้�นุ ๆ ของสู่ถ�บันุ
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ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของคำ�ว�� “ควิามได้เปรีย์บเชิ้งกลยุ์ทธ์ี” และ “วัิตถุประสงค์เชิ้งกลยุ์ทธ์ี”  

เพ้ั�อให้ทำร�บคว�มสู่ัมพัันุธ์ระหว��งคว�มทำ้�ทำ�ยเชิงกลยุทำธ์ คว�มได้เปร่ยบเชิงกลยุทำธ์ และ

วัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์ท่ำ�สู่ถ�บันุระบุในุก�รตอบสู่นุองต�อคว�มคว�มท้ำ�ทำ�ยและคว�มได้เปร่ยบ

ดังกล��ว 

STRATEGIC OBJECTIVES : วัิตถุประสงค์เชิ้งกลยุ์ทธ์ี 
“วัิตถุประสงค์เชิ้งกลยุ์ทธ์ี” หมาย์ถึง จุดมุ่งหมาย์หรือการตอบสนองของสถาบันต่อ  

1) การเปล่ีย์นแปลงหรือการปรับปรุงท่ีสำาคัญ 2) ควิามสามารถในการแข่งขันหรือประเด็น

ทางสังคมและ 3) ข้อได้เปรีย์บของสถาบัน โดยทัำ�วไปวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์มักมุ�งเนุ้นุทัำ�ง 

ภ�ยนุอกและภ�ยในุสู่ถ�บันุ และเก่�ยวข้องกับโอก�สู่และคว�มท้ำ�ทำ�ยเชิงกลยทุำธ์ท่ำ�เก่�ยวกับผ้่เร่ยนุ 

ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ตล�ด หลักสู่่ตรและบริก�รฯ หร้อเทำคโนุโลย ่กล��วค้อ สู่ถ�บันุต้องบรรลุวัตถุประสู่งค์

เชิงกลยุทำธ์เพ้ั�อคงไว้หร้อทำำ�ให้ม่คว�มสู่�ม�รถในุก�รแข�งขันุ และคว�มสู่ำ�เร็จัของสู่ถ�บันุ 

ในุระยะย�ว วัตถุประสู่งคเ์ชิงกลยทุำธ์เป็นุตัวกำ�หนุดทิำศึทำ�งระยะย�วของสู่ถ�บนัุ และเปน็ุแนุวทำ�ง

ในุก�รจััดสู่รรและปรับก�รกระจั�ยทำรัพัย�กร

ให้ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของคำ�ว�� “ACTION PLANS : แผนปฏิิบัติการ” ในุหนุ้� 108 

เพ้ั�อให้ทำร�บคว�มสัู่มพัันุธ์ระหว��งวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์และแผนุปฏิิบัติก�ร รวมทัำ�งตัวอย��ง 

ของวัตถุประสู่งค์เชิงกลยุทำธ์และแผนุปฏิิบัติก�ร

STRATEGIC OPPORTUNITIES : โอกาสเชิ้งกลยุ์ทธ์ี
“โอกาสเชิ้งกลยุ์ทธ์ี” หมาย์ถึง รูปแบบใหม่หรือการเปล่ีย์นแปลงสำาหรับการจัดการศึกษา 

บริการ กระบวินการ รูปแบบการดำาเนินธุีรกิจ (รวิมทั�งคู่ควิามร่วิมมือทางธุีรกิจ) หรือตลาด  

ภ�พัอนุ�คตดังกล��วเกิดจั�กก�รคิดนุอกกรอบ ก�รระดมสู่มอง ก�รใช้ประโยชน์ุจั�ก 

คว�มบังเอิญ กระบวนุก�รวิจััยและสู่ร้�งนุวัตกรรม ก�รประม�ณอย��งฉ่กแนุวจั�กสู่ภ�พัปัจัจุับันุ  

และแนุวทำ�งอ้�นุ ๆ เพ้ั�อมองอนุ�คตท่ำ�แตกต��งออกไป 

ก�รเกิดคว�มคิดท่ำ�นุำ�ไปสู่่�โอก�สู่เชิงกลยุทำธ์ มักเกิดจั�กสู่ภ�พัแวดล้อมท่ำ�กระตุ้นุให้เกิด 

คว�มคดิอย��งอสิู่ระโดยไม�ถ่กช่�นุำ� ก�รเล้อกว��จัะดำ�เนุนิุก�รต�มโอก�สู่เชิงกลยทุำธ์ใด ต้องพิัจั�รณ�

ถึงคว�มเสู่่�ยงท่ำ�เก่�ยวข้อง ด้�นุก�รเงินุและด้�นุอ้�นุ ๆ จั�กนัุ�นุจึังตัดสิู่นุใจัโดยประเมินุผลได้ผลเสู่่ย

อย��งรอบด้�นุ

ด่คำ�จัำ�กัดคว�มของ “INTELLIGENT RISKS : ควิามเส่ีย์งท่ีผ่านการประเมินผลได้ 

ผลเสีย์อย่์างรอบด้าน” ประกอบ ในุหนุ้� 119 - 120
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SYSTEMATIC : เป็นระบบ 
“เป็นระบบ” หมาย์ถึง แนวิทางซ่ึึ่งมีขั�นตอนเป็นลำาดับ ดำาเนินการซึ่ำ�าได้ รวิมทั�งแสดง

การใช้้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือให้เกิดการเรีย์นรู้ แนุวทำ�งจัะ “เป็นุระบบ” ห�กม่ก�รประเมินุ 

ก�รปรับปรุงและก�รแบ�งปันุรวมอย่�ด้วยจันุสู่�งผลให้แนุวทำ�งนัุ�นุม่คว�มสู่มบ่รณ์ยิ�งขึ�นุ

ในุก�รใช้คำ�ว�� “เป็นระบบ” ให้ด่ “แนวิทางการให้คะแนนกระบวินการ” ในุหนุ้� 83

TREND : แนวิโน้ม 
“แนวิโน้ม” หมาย์ถึง สารสนเทศท่ีเป็นตัวิเลข ซ่ึึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตรา 

การเปล่ีย์นแปลงของผลลัพธ์ีของสถาบัน หรือควิามคงเส้นคงวิาของผลการดำาเนินการในแต่ละ

ช่้วิงเวิลา “แนุวโนุ้ม” เป็นุตัวแสู่ดงผลก�รดำ�เนิุนุก�รของสู่ถ�บันุต�มลำ�ดับเวล�

โดยทัำ�วไป ก�รแสู่ดงแนุวโนุ้มต้องม่ข้อม่ลในุอด่ตอย��งนุ้อยสู่�มจัุด (ไม�รวมค��ค�ดก�รณ์) 

ทัำ�งนุ่� อ�จัจัำ�เป็นุต้องแสู่ดงข้อม่ลเพิั�มขึ�นุเพ้ั�อย้นุยันุผลในุเชิงสู่ถิติ ระยะห��งระหว��งจัุดข้อม่ลท่ำ�

แสู่ดงแนุวโนุ้มขึ�นุกับรอบเวล�ของกระบวนุก�รทำ่�นุำ�เสู่นุอ ห�กรอบเวล�สัู่�นุต้องม่ก�รวัดถ่�ขึ�นุ  

ในุขณะท่ำ�รอบเวล�ท่ำ�ย�วกว��อ�จัต้องใช้ช�วงเวล�นุ�นุจึังจัะทำร�บแนุวโนุ้มท่ำ�สู้่�อคว�มหม�ยได้ชัดเจันุ 

ตัวอย��งของแนุวโนุ้มท่ำ�ถ�มถึงในุเกณฑ์์ EdPEx นุ่� ครอบคลุมถึงผลลัพัธ์ด�้นุก�รเร่ยนุร้่ของ

ผ้่เร่ยนุ ผลลัพัธ์เก่�ยวกับคว�มพึังพัอใจัและไม�พึังพัอใจัของผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และของบุคล�กร 

ผลก�รดำ�เนิุนุด้�นุก�รเงินุและงบประม�ณ ด้�นุตล�ด และด้�นุก�รปฏิิบัติก�ร เช�นุ รอบเวล� 

และผลิตภ�พัของกระบวนุก�รจััดก�รหลักสู่่ตรและบริก�รฯ

VALUE : คุณค่า 
“คุณค่า” หมาย์ถึง การย์อมรับในควิามคุ้มค่าของการจัดการศึกษา วิิจัย์ และบริการฯ 

กระบวินการ สินทรัพย์์ หรือการใช้้งานเม่ือเทีย์บกับต้นทุนค่าใช้้จ่าย์และทางเลือกอ่ืน ๆ

สู่ถ�บันุมักจัะพิัจั�รณ�คุณค��เพ้ั�อประเมินุผลประโยชน์ุของทำ�งเล้อกต��ง ๆ เม้�อเท่ำยบกับ 

ค��ใช้จั��ย เช�นุ คุณค��ของทัำ�งหลักสู่่ตรและบรกิ�รฯ โดยรวมในุมมุมองของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ  

สู่ถ�บันุต้องเข้�ใจัว��อะไรค้อคุณค��ท่ำ�ผ้่ม่สู่�วนุได้สู่�วนุเสู่่ยกลุ�มต��ง ๆ ให้คว�มสู่ำ�คัญ เพ้ั�อสู่�งมอบ

คุณค��ให้เหม�ะสู่มกับแต�ละกลุ�ม ซึึ่�งจัำ�เป็นุต้องสู่ร้�งสู่มดุลของคุณค��ต�อล่กค้� และผ้่ม่สู่�วนุได้

สู่�วนุเสู่่ยอ้�นุ ๆ ด้วย เช�นุ บุคล�กรและชุมชนุ
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VALUES : ค่านิย์ม 
“ค่านิย์ม” หมาย์ถึง หลักการท่ีชี้�นำาและพฤติกรรมท่ีหล่อหลอมวิิถีทางท่ีสถาบัน 

และบุคลากรพึงปฏิิบัติ ค��นิุยมสู่ะทำ้อนุและเสู่ริมสู่ร้�งวัฒนุธรรมทำ่�พึังประสู่งค์ของสู่ถ�บันุ 

สู่นัุบสู่นุุนุและช่�นุำ�ก�รตัดสิู่นุใจัของบุคล�กรทุำกคนุ และช�วยให้สู่ถ�บันุบรรลุพัันุธกิจัและวิสัู่ยทัำศึน์ุ

ด้วยวิธ่ก�รท่ำ�เหม�ะสู่ม

ตัวอย��งของค��นิุยม เช�นุ ก�รแสู่ดงถึงคว�มม่คุณธรรมและคว�มยุติธรรมในุก�รปฏิิสัู่มพัันุธ์

ทุำกกรณ่ ก�รทำำ�ให้เหนุ้อคว�มค�ดหม�ยของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ก�รให้คุณค��ต�อแต�ละบุคคล 

และต�อคว�มหล�กหล�ย ก�รปกป้องสิู่�งแวดล้อม และคว�มม�นุะบ�กบั�นุเพ้ั�อให้ม่ผล 

ก�รดำ�เนิุนุก�รท่ำ�เป็นุเลิศึทุำกเม้�อเช้�อวันุ

VISION : วิิสัย์ทัศน์ 
“วิิสัย์ทัศน์” หมาย์ถงึ สภาวิะท่ีสถาบันต้องการเป็นในอนาคต วิสัู่ยทัำศึน์ุอธิบ�ยถึงทิำศึทำ�ง

ท่ำ�สู่ถ�บันุจัะมุ�งไป สิู่�งท่ำ�สู่ถ�บันุต้องก�รจัะเป็นุ หร้อภ�พัลักษณ์ในุอนุ�คตท่ำ�สู่ถ�บันุต้องก�รให้ 

ผ้่อ้�นุรับร้่

VOICE OF THE CUSTOMER : เสีย์งของลูกค้า
“เสีย์งของลูกค้า” หมาย์ถึง กระบวินการในการเฟ้ันหาสารสนเทศท่ีเก่ีย์วิข้องกับ 

ผู้เรีย์นและลูกค้ากลุ่มอ่ืน กระบวนุก�รเหล��นุ่�ควรจัะเป็นุเชิงรุกและม่นุวัตกรรมอย��งต�อเนุ้�อง 

เพ้ั�อให้ได้คว�มต้องก�ร คว�มค�ดหวัง และคว�มปร�รถนุ� (ทัำ�งท่ำ�ระบุอย��งชัดเจันุ ไม�ได้ระบุ 

และท่ำ�ค�ดก�รณ์ไว้) ของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ โดยม่เป้�หม�ยเพ้ั�อให้ได้คว�มผ่กพัันุของล่กค้� 

ก�รรับฟััง “เสู่่ยงของล่กค้�” อ�จัรวมถึงก�รรวบรวมและบ่รณ�ก�รข้อม่ลชนิุดต��ง ๆ  ของผ้่เร่ยนุ

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ เช�นุ ข้อม่ลจั�กก�รสู่ำ�รวจั ข้อม่ลจั�กก�รสู่นุทำนุ�กลุ�ม ข้อคิดเห็นุในุเว็บไซึ่ต์ 

ข้อม่ลคว�มพึังพัอใจัและข้อร้องเร่ยนุทำ่�ม่ผลกระทำบต�อก�รตัดสิู่นุใจัในุก�รสู่�นุสัู่มพัันุธ์และสู่ร้�ง

คว�มผ่กพัันุของผ้่เร่ยนุและล่กค้�กลุ�มอ้�นุ
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WORK PROCESSES : กระบวินการทำางาน
“กระบวินการทำางาน” หมาย์ถึง กระบวินการสร้างคุณค่าท่ีสำาคัญภาย์ในสถาบัน  

ซึึ่�งอ�จัรวมถึงกระบวนุก�รก�รออกแบบ ก�รจััดก�รศึึกษ�และบริก�รต�มหลักสู่่ตร ก�รวิจััย  

ก�รบริก�รฯ ก�รสู่นัุบสู่นุุนุผ้่เร่ยนุ กระบวนุก�รทำ�งธุรกิจัและกระบวนุก�รสู่นัุบสู่นุุนุ 

“กระบวนุก�รทำำ�ง�นุ” เป็นุกระบวนุก�รซึึ่�งเก่�ยวข้องกับบุคล�กรสู่�วนุใหญ�ของสู่ถ�บันุ

กระบวนุก�รทำำ�ง�นุท่ำ�สู่ำ�คัญของสู่ถ�บันุมักจัะสัู่มพัันุธ์กับ 

1) สู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุ 

2) ปัจัจััยท่ำ�กำ�หนุดคว�มสู่ำ�เร็จัเม้�อเท่ำยบกับค่�แข�งและสู่ถ�บันุอ้�นุท่ำ�จััดหลักสู่่ตรและบริก�ร

ในุลักษณะเด่ยวกันุ และ 

3) ปัจัจััยท่ำ�ผ้่นุำ�ระดับสู่่งได้พิัจั�รณ�แล้วว��ม่คว�มสู่ำ�คัญต�อก�รเติบโตของสู่ถ�บันุ 

กระบวนุก�รทำำ�ง�นุหลักของสู่ถ�บันุควรจัะต้องดำ�เนิุนุก�รโดยบุคล�กรของสู่ถ�บันุ

WORK SYSTEMS : ระบบงาน 
“ระบบงาน” ประกอบด้วิย์ กระบวินการทำางานภาย์ในกับแหล่งทรัพย์ากรต่าง ๆ จาก

ภาย์นอกท่ีจำาเป็นต่อการพัฒนา และจัดการศึกษา วิิจัย์ และบริการฯ เพ่ือส่งมอบให้ผู้เรีย์น 

และลูกค้ากลุ่มอ่ืน และเพ่ือให้ประสบควิามสำาเร็จในตลาด ภ�ยในุระบบง�นุ “กระบวนุก�รภ�ยในุ”  

ค้อ กระบวนุก�รท่ำ�เก่�ยวข้องกับบุคล�กรของสู่ถ�บันุ “แหล�งทำรัพัย�กรจั�กภ�ยนุอก” อ�จัรวมถึง 

กระบวนุก�รท่ำ�ดำ�เนิุนุก�รโดยผ้่สู่�งมอบและค่�คว�มร�วมม้อท่ำ�เป็นุทำ�งก�รและไม�เป็นุทำ�งก�ร  

ผ้่รับจ้ั�งเหม�ช�วงท่ำ�สู่ำ�คัญ และองค์ประกอบอ้�นุ ๆ ของเคร้อข��ยอุปทำ�นุท่ำ�จัำ�เป็นุในุก�รผลิต 

และดำ�เนิุนุก�รต�มหลกัสู่่ตรและบริก�รฯ รวมทัำ�งกระบวนุก�รทำ�งธรุกิจัและกระบวนุก�รสู่นุบัสู่นุุนุ 

ซึึ่�งระบบง�นุจัะต้องประสู่�นุกระบวนุก�รภ�ยในุกับทำรัพัย�กรภ�ยนุอกเพ้ั�อให้ง�นุของสู่ถ�บันุ 

บรรลุผลสู่ำ�เร็จั

ก�รตัดสิู่นุใจัเก่�ยวกับระบบง�นุเป็นุเร้�องในุระดับกลยุทำธ์ ซึึ่�งสู่ถ�บันุต้องตัดสิู่นุใจัว�� 

ใช้กระบวนุก�รภ�ยในุหร้อแหล�งทำรัพัย�กรจั�กภ�ยนุอกเพ้ั�อประสู่ิทำธิภ�พัสู่่งสุู่ดและคว�มยั�งย้นุ 

ในุตล�ด ก�รตัดสิู่นุใจันุ่�ครอบคลุมถึงก�รปกป้องสิู่นุทำรัพัย์ทำ�งปัญญ� ก�รใช้ประโยชนุ์จั�ก

สู่มรรถนุะหลักของสู่ถ�บันุ และก�รบรรเทำ�คว�มเสู่่�ยง ก�รตัดสิู่นุใจัใด ๆ ของสู่ถ�บันุจัะม่ 

ผลกระทำบต�อโครงสู่ร้�งองค์กร บุคล�กร กระบวนุก�รทำำ�ง�นุ และอุปกรณ์/เทำคโนุโลย่
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WORKFORCE : บุคลากร
“บุคลากร” หมาย์ถึง บุคลากรทั�งหมดท่ีสถาบันกำากับดูแลและมีส่วินร่วิมโดย์ตรง 

ในการทำาให้งานของสถาบันบรรลุผลสำาเร็จ รวิมถึงคณาจารย์์และพนักงานท่ีสถาบันจ้าง (เช่้น 

พนักงานประจำา พนักงานท่ีทำางานไม่เต็มเวิลา พนักงานช่ั้วิคราวิ พนักงานท่ีทำางานจากระย์ะไกล 

โดย์ใช้้การส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommuting) คณาจารย์์และพนักงานท่ีได้รับ 

การว่ิาจ้างตามสัญญาภาย์ใต้การกำากับดูแลของสถาบัน) และอาสาสมัคร (*) 

บุคลากร หมายรวมถึง ผ้่น์ำาระด้บส่ง ผ้่บริหาร ห้วหน้์างาน์ทุี่กระด้บด้วย

WORKFORCE CAPABILITY : ขีดควิามสามารถของบุคลากร
“ขีดควิามสามารถของบุคลากร” หมาย์ถึง ควิามสามารถของสถาบันท่ีจะทำาให้

กระบวินการต่าง ๆ บรรลุผลสำาเร็จโดย์อาศัย์ควิามรู้ ทักษะ ควิามสามารถ และสมรรถนะ

ของคนในสถาบัน

ข่ดคว�มสู่�ม�รถนุ่�อ�จัรวมถึงคว�มสู่�ม�รถในุก�รสู่ร้�งและรักษ�คว�มสัู่มพัันุธ์กับผ้่เร่ยนุ

และล่กค้�กลุ�มอ้�นุ ก�รสู่ร้�งนุวัตกรรมและก�รเปล่�ยนุผ��นุไปสู่่�เทำคโนุโลย่ใหม� ๆ ก�รพััฒนุ� 

ก�รจััดก�รศึึกษ� วิจััย และบริก�รฯ และกระบวนุก�รทำำ�ง�นุใหม� ๆ รวมทัำ�งตอบสู่นุองต�อ 

คว�มต้องก�รของตล�ดและกฎระเบ่ยบข้อบังคับด้�นุก�รศึึกษ�ท่ำ�เปล่�ยนุแปลงไป

WORKFORCE CAPACITY : อัตรากำาลังของบุคลากร
“อัตรากำาลังบุคลากร” หมาย์ถึง ควิามสามารถของสถาบันท่ีจะทำาให้ม่ันใจว่ิามี 

จำานวินบุคลากรท่ีต้องการในแต่ละระดับเพีย์งพอท่ีจะดำาเนินการตามกระบวินการทำางาน และ

ประสบควิามสำาเร็จในการจัดการศึกษา วิิจัย์ และบริการฯ ให้แก่ผู้เรีย์น รวิมทั�งควิามสามารถ

ในการตอบสนองควิามต้องการกำาลังคนตามช่้วิงเวิลาหรือตามควิามต้องการท่ีแปรเปล่ีย์นไป

WORKFORCE ENGAGEMENT : ควิามผูกพันของบุคลากร
“ควิามผูกพันของบุคลากร” หมาย์ถึง ระดับควิามมุ่งม่ันของบุคลากรทั�งในด้านจิตใจ

และสติปัญญา เพ่ือให้งานสำาเร็จบรรลุพันธีกิจและวิิสัย์ทัศน์ของสถาบัน องค์กรท่ำ�บุคล�กร

ม่คว�มผ่กพัันุสู่่ง มักจัะม่บรรย�ก�ศึก�รทำำ�ง�นุทำ่�สู่�งให้เกิดผลก�รปฏิิบัติง�นุท่ำ�ด่ ทำำ�ให้บุคล�กร 

ม่แรงจ่ังใจัท่ำ�จัะปฏิิบัติง�นุอย��งเต็มท่ำ�เพ้ั�อประโยชน์ุของผ้่เร่ยนุ ล่กค้�กลุ�มอ้�นุ และคว�มสู่ำ�เร็จั 

ของสู่ถ�บันุ



เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ  
ฉบับปี 2563 - 2566

135

โดยทัำ�วไป บุคล�กรจัะร้่สึู่กม่คว�มผ่กพัันุกับสู่ถ�บันุเม้�อม่แรงจ่ังใจัและได้ทำำ�ง�นุท่ำ�ม่ 

คว�มหม�ยต�อตนุ และเม้�อได้รับก�รสู่นัุบสู่นุุนุจั�กเพ้ั�อนุร�วมง�นุและในุสู่ถ�นุท่ำ�ทำำ�ง�นุ 

ประโยชน์ุของคว�มผ่กพัันุของบุคล�กร ค้อ ก�รทำำ�ให้เกิดบรรย�ก�ศึคว�มไว้ใจั 

ซึึ่�งกันุและกันุ สู่ภ�วะแวดล้อมท่ำ�ม่คว�มปลอดภัยและให้คว�มร�วมม้อซึึ่�งกันุและกันุ ก�รสู้่�อสู่�ร

และแลกเปล่�ยนุสู่�รสู่นุเทำศึทำ่�ด่ ก�รเพิั�มอำ�นุ�จัในุก�รตัดสิู่นุใจั และก�รม่ภ�ระรับผิดชอบต�อ 

ผลก�รดำ�เนิุนุก�รของตนุ 

ปัจัจััยหลักท่ำ�นุำ�ม�ซึึ่�งคว�มผ่กพัันุ อ�จัรวมถึง ก�รฝึักอบรมและก�รพััฒนุ� คว�มก้�วหนุ้� 

ในุอ�ช่พัก�รง�นุ ระบบก�รยกย�องชมเชยและระบบก�รให้ร�งวัลท่ำ�ม่ประสิู่ทำธิผล โอก�สู่ท่ำ� 

เทำ��เท่ำยมกันุและก�รได้รับก�รปฏิิบัติอย��งเป็นุธรรม รวมทัำ�งก�รม่ไมตร่จิัตกับครอบครัวของ

บุคล�กร ฯลฯ
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