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สถาบัันอุุดมศึึกษามีีบทบาทสำำ�คััญในการเสริิมสร้้างพื้้�นฐานของการพััฒนากำำ�ลัังคน
ของประเทศและการขัับเคลื่่�อนประเทศไทยให้้มีีความเจริิญก้้าวหน้้า การจััดการศึึกษา
ต้้ อ งตอบสนองยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ แผนแม่่ บ ท แผนพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมแห่่ ง ชาติิ
แผนการศึึกษาชาติิ และแผนด้้านการอุุดมศึึกษา ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่�ความเจริิญก้้าวหน้้าทางเศรษฐกิิจ
และสัังคม จึึงสมควรส่่งเสริิมให้้สถาบัันอุุดมศึึกษามีีระบบบริิหารจััดการที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้
การจัั ด การอุุ ด มศึึ ก ษาและการพัั ฒ นาบุุ คล ากรของประเทศเป็็ น ไปอย่่ า งมีี คุุ ณ ภาพและ
มาตรฐานทััดเทีียมนานาอารยประเทศ สามารถตอบสนองความต้้องการของประเทศและ
สร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันระดัับนานาชาติิได้้
เกณฑ์์ คุุ ณ ภาพการศึึ ก ษาเพื่่� อ การดำำ� เนิิ น การที่่� เ ป็็ น เลิิ ศ (Education Criteria
for Performance Excellence : EdPEx) ฉบัับปีี 2563 - 2566 เป็็นฉบัับที่่�สำำ�นัักงาน
ปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม โดยคณะอนุุกรรมการพััฒนา
และยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาสู่่�ความเป็็นเลิิศ แปลงมาจากเกณฑ์์ Baldrige Criteria
for Performance Excellence 2019 - 2020 ของสหรััฐอเมริิกา เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับ
บริิบทของการศึึกษาไทย และสถาบัันอุุดมศึึกษาสามารถใช้้เป็็นกรอบแนวทางในการพััฒนา
คุุณภาพการจััดการศึึกษาเพื่่�อก้า้ วสู่่�ความเป็็นเลิิศในระดัับนานาชาติิ เกณฑ์์คุณ
ุ ภาพการศึึกษา
เพื่่�อการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
ฉบัับนี้้�ปรัับเปลี่่�ยนจากเกณฑ์์คุุณภาพการศึึกษาเพื่่�อการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศ (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ฉบัับปีี 2558 - 2561 โดยคำำ�นึงึ ถึึงความสมดุุล
ที่่� สำำ� คัั ญ สะท้้ อ นมาตรฐานระดัั บ ชาติิ หรืือ นานาชาติิ สำำ�หรัั บ การดำำ� เนิิ น งานที่่� เ ป็็ น เลิิ ศ
เอื้้�อให้้สถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�มีีพััฒนาการที่่�แตกต่่างกัันสามารถเข้้าถึึงและนำำ�ไปใช้้เพื่่�อสร้้าง
ระบบการจััดการผลการดำำ�เนิินงานแบบบููรณาการ และพิิสููจน์์แล้้วว่่าใช้้ได้้ผลในการนำำ�องค์์กร
ในระดัับแนวหน้้าและแนวปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เกิิดผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี ในขณะเดีียวกัันเกณฑ์์
ก็็มีีความกระชัับและใช้้งานง่่ายขึ้้�น
สำำ�นักั งานปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม มีีความมุ่่�งมั่่น�
และพร้้อมที่่�จะส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้สถาบัันอุุดมศึึกษามีีระบบบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ประสิิทธิิผล เพื่่�อการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศ และสามารถยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาระดัับ
อุุดมศึึกษาไทยให้้ทััดเทีียมและเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับนานาชาติิต่อ่ ไป

(ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์สิิริิฤกษ์์ ทรงศิิวิิไล)
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เกณฑ์์ EdPEx เสริิมพลัังให้้สถาบัันบรรลุุเป้้าหมาย ปรัับปรุุงผลลััพธ์์ และเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขััน องค์์กรจำำ�นวนมากทั่่�วโลกใช้้เกณฑ์์บััลดริิจเพื่่�อปรัับปรุุงและนำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์ที่ยั่่่� �งยืืน
องค์์ ก รที่่� ไ ด้้ รัั บ รางวัั ล บัั ล ดริิ จคืื อองค์์ ก รที่่� ไ ด้้ รัั บ การยอมรัั บ ว่่าเป็็ นต้้ น แบบระดัั บ ประเทศ
และจากการที่่�องค์์กรเหล่่านี้้�ได้้แบ่่งปัันแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศกัับหน่่วยงานอื่่�น ๆ อย่่างกว้้างขวาง
ทำำ�ให้้องค์์กรจำำ�นวนมากสามารถนำำ�ไปพััฒนาทั้้�งแนวทางการดำำ�เนิินการและผลลััพธ์์ ส่่งผลดีีต่่อ
การเติิบโตของเศรษฐกิิจของประเทศและโลก ในประเทศไทยได้้เริ่่�มปรัับใช้้เกณฑ์์บััลดริิจมาเป็็น
เกณฑ์์รางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ (Thailand Quality Award : TQA) เกณฑ์์คุณ
ุ ภาพการศึึกษาเพื่่�อการ
ดำำ�เนิินการที่่เ� ป็็นเลิิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) การพััฒนา
คุุณภาพการบริิหารจััดการภาครััฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
และกรอบการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ (State Enterprise Assessment Model :
SE-AM) รวมทั้้�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเกณฑ์์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริิการสุุขภาพ (Hospital
Accreditation : HA)
สำำ�หรัับเกณฑ์์ EdPEx นั้้�น เป็็นการนำำ�เกณฑ์์บััลดริิจด้้านการศึึกษามาปรัับใช้้ให้้เหมาะกัับ
บริิ บทของการอุุ ดมศึึ กษาไทย เพื่่� อให้้ สถาบัั นใช้้ พัั ฒนาการบริิ หารจัั ดการได้้ อย่่างต่่อเนื่่� อง
สู่่�ความเป็็นเลิิศ ซึ่่�งจะยกระดัับการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของสถาบัันและของประเทศให้้
ทััดเทีียมกัับนานาชาติิ

เกณฑ์์ EdPEx จะช่่วยสถาบัันของท่่านได้้อย่่างไร

ไม่่ว่่าสถาบัันของท่่านจะเพิ่่�งจััดตั้้ง� ใหม่่ กำำ�ลัังเติิบโต หรืือจััดตั้้ง� มาแล้้วเป็็นเวลานาน ทุุกแห่่ง
จะเผชิิญกัับความท้้าทายในทุุก ๆ วัันและในระยะยาว ในขณะเดีียวกัันก็มีีจุ
็ ุดแข็็งที่่�ให้้ประโยชน์์
กัับสถาบัันเช่่นกััน เกณฑ์์ EdPEx ช่่วยให้้ท่่านค้้นพบและใช้้จุุดแข็็งเหล่่านั้้�นและเตรีียมสถาบััน
ให้้รับั มืือความท้้าทายที่่เ� กิิดขึ้้น� ได้้ นอกจากนี้้� เกณฑ์์ EdPEx ยัังเอื้้อ� ให้้สถาบัันสามารถระบุุประเด็็น
สำำ�คััญดัังนี้้�
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• คุุณลัักษณะที่่�สถาบัันจำำ�เป็็นต้้องมีีเพื่่�อให้้สามารถแข่่งขัันได้้และประสบความสำำ�เร็็จ
ในระยะยาว ในสภาวะแวดล้้อมด้้านการศึึกษา
• การทำำ�ให้้ผู้้�นำำ� ผู้้�บริิหารแต่่ละระดัับ และบุุคลากรทั้้�งหมดเห็็นภาพเดีียวกััน
• การทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าบุุคลากรเข้้าใจและร่่วมขัับเคลื่่�อนสถาบัันไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
• การทำำ�ความเข้้าใจและตอบสนอง หรืือทำำ�ได้้เหนืือกว่่าความต้้องการและความคาดหวััง
ของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
• การทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่า การดำำ�เนิินการของสถาบัันมีีประสิิทธิิภาพ และนำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
ในระยะสั้้�นและระยะยาว
ประเด็็นข้้างต้้นนี้้� จะส่่งผลให้้สามารถวางตำำ�แหน่่งสถาบัันเพื่่�อปฏิิบััติิพัันธกิิจให้้ประสบ
ผลสำำ�เร็็จ มีีความชััดเจนขึ้้�น และทุุกกลุ่่�ม (ผู้้�นำำ� บุุคลากร ผู้้�เรีียน และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น รวมทั้้�ง
คู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการที่่�สำำ�คััญ) สามารถดำำ�เนิินการไปในแนวทางที่่ส� อดคล้้องกััน

จะทราบได้้อย่่างไรว่่า เกณฑ์์ EdPEx เหมาะกัับสถาบัันของท่่าน

เกณฑ์์ EdPEx สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ให้้สอดรัับกัับความต้้องการของสถาบัันใด ๆ ก็็ได้้
เพราะไม่่ได้้กำำ�หนดว่่าควรมีีโครงสร้้างหรืือแนวการดำำ�เนิินการอย่่างไร
ในโครงร่่างองค์์กร (หน้้า 25 - 30) สถาบัันจะระบุุเองว่่าอะไรคืือเรื่่อ� งที่่สำ� ำ�คััญ เกณฑ์์ EdPEx
กระตุ้้�นให้้สถาบัันใช้้วิิธีีการที่่�สร้้างสรรค์์ ปรัับเปลี่่�ยน สร้้างนวััตกรรม และมีีความคล่่องตััว
ทั้้�งยัังให้้เลืือกเครื่่�องมืือที่่�เหมาะกัับสถาบัันมากที่่�สุุดและเป็็นเครื่่�องมืือที่่�มีีประสิิทธิิผลเต็็มที่่�
ต่่อการขัับเคลื่่�อนการปรัับปรุุง และการทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิินการดีีต่่อเนื่่�อง เช่่น Plan-Do-StudyAct [PDSA] การประเมิินตนเองเพื่่�อให้้ได้้การรัับรอง การใช้้ International Organization for
Standardization [ISO] series
เกณฑ์์ EdPEx มีีบทบาทที่่�สำำ�คััญ 3 ด้้าน ในการทำำ�ให้้ประเทศไทยมีีความสามารถ
ในการแข่่งขัันที่่�ดีีขึ้้�น
• เกณฑ์์ช่่วยปรัับปรุุงวิิธีีการดำำ�เนิินงานของสถาบัันการศึึกษา เพิ่่�มขีีดความสามารถ
และผลลััพธ์์ให้้ดีีขึ้้�น
• เกณฑ์์ช่่วยกระตุ้้�นให้้เกิิดการสื่่�อสารและแลกเปลี่่�ยนแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศระหว่่าง
สถาบัันต่่าง ๆ ในประเทศ
• เกณฑ์์เป็็นเครื่่อ� งมืือที่่สร้
� า้ งความเข้้าใจและบริิหารจััดการผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน
ชี้้�แนะแนวทางการจััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์ และเปิิดโอกาสการเรีียนรู้้�

ง

เกณฑ์์ EdPEx มีีลัักษณะอย่่างไร

เกณฑ์์นี้้�ช่่วยให้้สถาบัันของท่่านตอบคำำ�ถามสำำ�คััญ 3 ข้้อ คืือ
1.	สถาบัันของท่่านดำำ�เนิินการได้้ดีีอย่่างที่่�ต้้องเป็็นหรืือไม่่
2.	สถาบัันทราบได้้อย่่างไร
3.	สถาบัันของท่่านควรจะปรัับปรุุงหรืือเปลี่่�ยนแปลงอะไรและอย่่างไร
เกณฑ์์ EdPEx ช่่วยให้้สถาบัันบริิหารจััดการทุุกเรื่่�อง/องค์์ประกอบของสถาบัันให้้เป็็น
หนึ่่�งเดีียว เพื่่�อให้้บรรลุุพันั ธกิิจ ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่�อง และมีีผลการดำำ�เนิินการที่่เ� ป็็นเลิิศ
ซึ่่�งก็็คืือ “มุุมมองเชิิงระบบ” องค์์ประกอบและกลไกที่่�บููรณาการในเกณฑ์์ ได้้แก่่ ค่่านิิยม
และแนวคิิดหลััก เกณฑ์์ 7 หมวดที่่มีี� ความเชื่่�อมโยงกััน และแนวทางการให้้คะแนน

ค่่านิิยมและแนวคิิดหลััก

เกณฑ์์ EdPEx มีีฐานคิิ ด มาจากความเชื่่� อ และพฤติิ ก รรมที่่� พ บในองค์์ ก รที่่� มีี ผลการ
ดำำ�เนิินการที่่�ดีี (หน้้า 1 - 16) 11 ด้้าน ดัังนี้้�
• มุุมมองเชิิงระบบ (Systems perspective)
• การนำำ�องค์์กรอย่่างมีีวิิสััยทััศน์์ (Visionary leadership)
• ความเป็็นเลิิศที่มุ่่่� ง� เน้้นผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� (Student-and customer-centered
Excellence)
• การให้้ความสำำ�คััญกัับคน (Valuing people)
• การเรีียนรู้้�ระดัับองค์์กรและความคล่่องตััว (Organizational learning and agility)
• การมุ่่�งเน้้นความสำำ�เร็็จ (Focus on success)
• การจััดการเพื่่�อนวััตกรรม (Managing for innovation)
• การจััดการโดยใช้้ข้้อมููลจริิง (Management by fact)
• การสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม (Societal contributions)
• จริิยธรรมและความโปร่่งใส (Ethics and transparency)
• การส่่งมอบคุุณค่่าและผลลััพธ์์ (Delivering value and results)

เกณฑ์์คุุณภาพการศึึกษาเพื่่�อการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศ

ด้้วยการตอบคำำ�ถามของเกณฑ์์ EdPEx (หน้้า 25 - 76) สถาบัันจะสำำ�รวจจุุดแข็็งและโอกาส
ในการพััฒนาของตนเองใน 7 หมวดที่่สำ� ำ�คััญเพื่่�อบริิหารจััดการและดำำ�เนิินการของทั้้�งสถาบััน

จ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2563 - 2566

1. การนำำ�องค์์กร : สถาบัันแบ่่งปัันวิิสััยทััศน์์และนำำ�องค์์กรอย่่างไร และทำำ�ให้้มั่่�นใจถึึง
การกำำ�กัับดููแลสถาบัันที่่�ดีีอย่่างไร
2. กลยุุทธ์์ : สถาบัันเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับอนาคตอย่่างไร
3.	ลููกค้้า : สถาบัันรัับฟััง สร้้างความพึึงพอใจ และสร้้างความผููกพัันกัับผู้้�เรีียนและ
ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นอย่่างไร
4. การวััด การวิิเคราะห์์ และการจััดการความรู้้� : สถาบัันใช้้ข้้อมููลและสารสนเทศ
ที่่�เชื่่�อถืือได้้เพื่่�อการตััดสิินใจอย่่างไร
5.	บุุคลากร : สถาบัันสร้า้ งความผููกพัันและเพิ่่�มอำำ�นาจการตััดสิินใจให้้แก่่บุุคลากรอย่่างไร
6. ระบบปฏิิบััติิการ : สถาบัันมั่่�นใจได้้อย่่างไรว่่า ระบบปฏิิบััติิการที่่�ใช้้มีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลซึ่่�งจะทำำ�ให้้สามารถจััดการศึึกษา วิิจััย บริิการ และตอบสนองต่่อพัันธกิิจอื่่�น ๆ
ได้้อย่่างมีีคุุณภาพ
7. ผลลััพธ์์ : สถาบัันดำำ�เนิินการได้้ดีีเพีียงใด
ความเชื่่�อมโยงระหว่่างเกณฑ์์หมวดต่่าง ๆ เหล่่านี้้� ทำำ�ให้้เกิิดมุุมมองเชิิงระบบของสถาบััน
ตััวอย่่างความเชื่่�อมโยงระหว่่างกััน เช่่น
1. การเชื่่�อมโยงระหว่่างแนวทางของสถาบัันในหมวด 1 - 6 และผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
(หมวด 7)
2. การเชื่่�อมโยงระหว่่างการวางแผนบุุคลากรกัับการวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์
3. ความจำำ�เป็็นต้้องมีีข้้อมููลความรู้้�เกี่่�ยวกัับผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และตลาด เพื่่�อสร้้าง
กลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิการ

แนวทางการให้้คะแนน

สำำ�หรัับเกณฑ์์ EdPEx นี้้� การระบุุเพีียงกระบวนการหรืือผลลััพธ์์ ยัังไม่่เพีียงพอต่่อการพััฒนา
องค์์กร สถาบัันสามารถประเมิินระดัับพััฒนาการของทั้้�งกระบวนการ (หมวด 1 - 6) และผลลััพธ์์
(หมวด 7) ได้้ใน 4 มิิติิ รายละเอีียดแนวทางการให้้คะแนน (หน้้า 82 - 85)
กระบวนการ หมายถึึง วิิธีีการต่่าง ๆ ที่่�สถาบัันใช้้เพื่่�อทำำ�ให้้งานสำำ�เร็็จ เกณฑ์์ EdPEx
ช่่วยให้้สถาบัันตรวจประเมิินและปรัับปรุุงกระบวนการใน 4 มิิติิ ดัังนี้้�
1. แนวทาง (Approach) : สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรที่่�จะทำำ�ให้้งานของสถาบัันประสบ
ผลสำำ�เร็็จ แนวทางที่่�สำำ�คััญของสถาบัันเป็็นระบบและมีีประสิิทธิิผลอย่่างไร

ฉ

2. การถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิ (Deployment) : สถาบัันนำำ�แนวทางที่่�สำำ�คััญไปใช้้
อย่่างคงเส้้นคงวาในหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างไร
3. การเรีียนรู้้� (Learning) : สถาบัันประเมิินและปรัับปรุุงแนวทางที่่�สำำ�คััญของตนได้้ดีี
เพีียงใด มีีการแบ่่งปัันผลการปรัับปรุุงภายในสถาบัันได้้ดีีเพีียงใด องค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ นำำ�ไปสู่่�
การสร้้างนวััตกรรมหรืือไม่่
4. การบููรณาการ (Integration) : แนวทางต่่าง ๆ ที่่ใ� ช้้สะท้้อนสิ่่�งที่่ส� ถาบัันจำำ�เป็็นต้อ้ งทำำ�/มีี
(Organizational needs) ทั้้�งในปััจจุุบันั และอนาคตอย่่างไร กระบวนการและระบบปฏิิบััติิการ
ประสานสอดคล้้องกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กรได้้ดีีเพีียงใด เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าประสงค์์ที่สำ่� ำ�คััญระดัับสถาบััน
เกณฑ์์ EdPEx ช่่วยให้้สถาบัันประเมิินผลลััพธ์์ใน 4 มิิติิ ดัังนี้้�
1. ระดัับ (Levels) : ระดัับผลการดำำ�เนิินการปััจจุุบัันตามตััววััดที่่�เหมาะสมเป็็นอย่่างไร
2. แนวโน้้ม (Trends) : ผลลััพธ์์มีีการเปลี่่�ยนแปลงดีีขึ้้�น คงเดิิม หรืือด้้อยลงกว่่าเดิิม
3. การเปรีียบเทีียบ (Comparisons) : ผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันเทีียบกัับสถาบััน/
องค์์กรอื่่�นที่่�เหมาะสมเป็็นอย่่างไร เช่่น เทีียบกัับคู่่�แข่่ง หรืือระดัับเทีียบเคีียง หรืือผู้้�นำำ�ในวงการ
4. การบููรณาการ (Integration) : มีีการแสดงผลลััพธ์์ที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นของสถาบััน
หรืือไม่่ สถาบัันใช้้ผลลััพธ์์นั้้�น ๆ เพื่่�อการตััดสิินใจหรืือไม่่
เมื่่�อสถาบัันตอบคำำ�ถามตามเกณฑ์์และประเมิินคำำ�ตอบดัังกล่่าวกัับแนวทางการให้้คะแนน
สถาบัั นจ ะสามารถระบุุ จุุ ด แข็็ ง และโอกาสในการพัั ฒ นา ทั้้� ง จากเกณฑ์์ ใ นแต่่ละหมวดและ
ระหว่่างหมวด วงจรการปรัับปรุุงต่่าง ๆ จะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีการสอดประสานระหว่่างกระบวนการ
ที่่�สำำ�คััญ และใช้้ข้้อมููลป้้อนกลัับระหว่่างกระบวนการและผลลััพธ์์
การใช้้เกณฑ์์นี้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง จะทำำ�ให้้สถาบัันได้้รู้้�จัักตนเองเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อย ๆ และจะสามารถ
ระบุุวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุุดในการสร้้างจุุดแข็็ง ปิิดช่่องว่่าง และสร้้างนวััตกรรม

เกณฑ์์ EdPEx จะทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบอะไร ในระดัับชาติิและนานาชาติิ

เกณฑ์์ EdPEx สร้้างเสริิมความสามารถในการแข่่งขััน 3 ด้้าน ได้้แก่่
1. เพื่่�อช่่วยปรัับปรุุงกระบวนการ ขีีดความสามารถ และผลลััพธ์์ของทั้้�งสถาบััน
2. เพื่่�อเอื้้�อต่่อการสื่่�อสารและการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิธีีการปฏิิบััติิที่่�ดีีระหว่่างสถาบััน/
องค์์กรต่่าง ๆ
3. เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือสร้้างความเข้้าใจและบริิหารจััดการผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน
ด้้วยการชี้้�แนะวิิธีีคิิดเชิิงกลยุุทธ์์และสร้้างโอกาสในการเรีียนรู้้�
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วิธีการใช้เกณฑ์เล่มนี้
สถาบัันทั้้�งขนาดใหญ่่หรืือเล็็ก สามารถจะใช้้เกณฑ์์นี้้�เพื่่�อการพััฒนา การทำำ�ความเข้้าใจ
กัับเกณฑ์์ EdPEx นี้้� จะช่่วยให้้สถาบัันตััดสิินใจได้้ว่่าควรจะเริ่่�มต้้นอย่่างไร
หากสถาบัันเพิ่่�งเริ่่�มเรีียนรู้้�เกณฑ์์ EdPEx สถาบัันสามารถจะใช้้แนวทางบางอย่่างต่่อไปนี้้�
เพื่่�อพััฒนาองค์์กร
1.	อ่่านคำำ�ถามในโครงร่่างองค์์กรอย่่างคร่่าว ๆ (หน้้า 25 - 30) เพื่่�อหาคำำ�ตอบร่่วมกััน
กัับทีีมผู้้�นำำ�ระดัับสููง ซึ่่�งอาจถืือได้้ว่่าเป็็นการเริ่่�มประเมิินตนเองตามเกณฑ์์ EdPEx
2.	ศึึกษาค่่านิิยมและแนวคิิดหลััก 11 ข้้อของเกณฑ์์ (หน้้า 1 - 16) พิิจารณาวิิธีีที่ส่� ถาบััน
จะปรัับเพิ่่�มมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับค่่านิิยมหลััก และประเด็็นที่่�ควรจะปรัับปรุุง
3. ตอบคำำ�ถามในหััวข้้อทั้้�ง 17 ข้้อ เพื่่�อให้้เข้้าใจพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับเกณฑ์์และผลการ
ดำำ�เนิินการของสถาบััน
4.	ทำำ�ความเข้้าใจกัับเค้้าโครงแบบง่่าย ๆ ของระบบการบริิหารจััดการ เพื่่�อผลการ
ดำำ�เนิินการในภาพรวมได้้ ด้้วยการอ่่านหััวข้้อหลััก ๆ (หน้้า 25 - 76) สถาบัันได้้คำำ�นึึงถึึงมิิติต่่า
ิ งๆ
เหล่่านี้้� เพื่่�อวางระบบการนำำ�องค์์กรและวััดผลการดำำ�เนิินการหรืือไม่่
5. ใช้้เกณฑ์์ EdPEx และเอกสารประกอบ (สามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมที่่� www.edpex.org
และ http://nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm หรืือแหล่่งอื่่�น ๆ)
เพื่่�อเป็็นแหล่่งข้้อมููลสำำ�หรัับการพััฒนาผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน อาจช่่วยให้้สถาบััน
มีีมุุมมองหรืือแนวคิิดที่่�แตกต่่างไปจากเดิิมหรืือแสวงหาแหล่่งอ้้างอิิงใหม่่ ๆ

สำำ�หรัับสถาบัันที่่�มีีความพร้้อมที่่�จะตรวจประเมิินองค์์กรด้้วยเกณฑ์์
EdPEx

พิิจารณาใช้้คำำ�แนะนำำ�ต่่อไปนี้้�เพื่่�อประเมิินสถาบัันด้้วยเกณฑ์์ EdPEx
1.	จััดทำำ�โครงร่่างองค์์กรให้้เสร็็จสมบููรณ์์ (หน้้า 25 - 30) ขอให้้ทีีมผู้้�นำำ�ระดัับสููง
ร่่วมตอบคำำ�ถามในโครงร่่างองค์์กร หากพบประเด็็นใดที่่ยั� งั ขาดสารสนเทศ มีีน้้อย หรืือยัังขััดแย้้งกััน
สถาบัันสามารถใช้้ประเด็็นดังั กล่่าวมาจััดทำำ�แผนพััฒนา ในหลายสถาบััน แนวทางนี้้�จะเป็็นขั้้น� แรก
ในการประเมิินตนเองตามเกณฑ์์ EdPEx
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2. ใช้้คำำ�ถามทั้้�งชุุดในเกณฑ์์เป็็นแนวทางในการทำำ�ทุุกเรื่่�องที่่�สำำ�คััญเพื่่�อนำำ�องค์์กร
สถาบัันอาจพบจุุดบอดหลายด้้านที่่�ไม่่เคยนึึกถึึงและเป็็นประเด็็นที่่�ควรให้้ความสำำ�คััญมากขึ้้�น
3. ทบทวนแนวทางการให้้คะแนน (หน้้า 82 - 85) แนวทางนี้้� จะช่่วยประเมิินระดัับ
พััฒนาของสถาบััน โดยเฉพาะเมื่่อ� ใช้้ร่่วมกัับ “จากการผจญเพลิิงสู่่นวั
� ตั กรรม : อุุปมาอุุปมััยสำำ�หรัับ
การเรีียนรู้้�” (หน้้า 86) และ “ลำำ�ดัับการพััฒนากระบวนการ” (หน้้า 87)
4. ตอบคำำ�ถามในหมวดที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็นต้้องปรัับปรุุง ผู้้�รัับผิิดชอบจะตอบด้้วยตนเอง
หรืือตอบร่่วมกัันกัับทีีมผู้้�นำำ�ก็็ได้้ จากนั้้�นจึึงประเมิินจุุดแข็็งและโอกาสในการพััฒนา เพื่่�อจััดทำำ�
แผนปฏิิบััติิการ โปรดตระหนัักว่่า การประเมิินในลัักษณะนี้้�อาจจะทำำ�ให้้ได้้ประโยชน์์จากมุุมมอง
เชิิงระบบซึ่่�งฝัังลึึกอยู่่�ในเกณฑ์์ทั้้�ง 7 หมวดไม่่เต็็มที่่�
5.	จััดให้้มีีการประเมิินสถาบัันโดยทีีมผู้้�นำำ�ระดัับสููง ระหว่่างการประชุุมทบทวน
(Retreat) ให้้ทีีมผู้้�นำำ�ตอบโครงร่่างองค์์กรและเกณฑ์์ทั้้ง� 7 หมวด และบัันทึกึ ไว้้ จากนั้้�นจึงึ วิิเคราะห์์
จุุดแข็็งและโอกาสในการพััฒนา และร่่วมกัันกำำ�หนดแผนปฏิิบััติิการ
6.	ดำำ�เนิินการประเมิินตนเองตามเกณฑ์์ EdPEx จััดทีีมในสถาบัันเพื่่�อตอบคำำ�ถาม
ตามโครงร่่างองค์์กรและเกณฑ์์ทั้้�ง 7 หมวด
เมื่่�อสถาบัันพร้้อมที่่�จะยื่่�นขอรัับการประเมิินจากภายนอก
สถาบัันสามารถดำำ�เนิินการได้้หลายรููปแบบ เช่่น เชิิญผู้้�ตรวจประเมิินจากภายนอก
มาตรวจประเมิิน ยื่่�นขอรัับการประเมิินจากสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม (สป.อว.) ตามประกาศขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการ โดยติิดตามจากเว็็บไซต์์
www.edpex.org หรืือยื่่�นขอรัับการประเมิินจากคณะกรรมการรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ
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(Core Values and Concepts)
ค่่านิิยมและแนวคิิดหลัักของเกณฑ์์ EdPEx เป็็นความเชื่่อ� และพฤติิกรรมที่่ฝั� งั ลึึกอยู่่ใ� นองค์์กร
ที่่�มีีผลการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศหลายแห่่ง ค่่านิิยมหลัักและแนวคิิดจึึงเป็็นฐานรากที่่�ก่่อให้้เกิิด
ความเชื่่�อมโยงระหว่่างความต้้องการหลัักของสถาบัันและกระบวนการปฏิิบััติิงานภายใน ภายใต้้
กรอบการจััดการที่่�เน้้นผลลััพธ์์ ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญของ 1) การปฏิิบััติิ 2) ผลตอบรัับ และ
3) ความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่�อง
เกณฑ์์ EdPEx จััดทำำ�ขึ้้�นโดยอาศััยค่่านิิยมและแนวคิิดหลัักต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• มุุมมองเชิิงระบบ (Systems perspective)
• การนำำ�องค์์กรอย่่างมีีวิิสััยทััศน์์ (Visionary leadership)
• ความเป็็นเลิิศที่่มุ่่�� งเน้้นผู้้เ� รีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่น� (Student- and customer-centered
Excellence)
• การให้้ความสำำ�คััญกัับคน (Valuing people)
• การเรีียนรู้้�ระดัับองค์์กรและความคล่่องตััว (Organizational learning and agility)
• การมุ่่�งเน้้นความสำำ�เร็็จ (Focus on success)
• การจััดการเพื่่�อนวััตกรรม (Managing for innovation)
• การจััดการโดยใช้้ข้้อมููลจริิง (Management by fact)
• การสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม (Societal contributions)
• จริิยธรรมและความโปร่่งใส (Ethics and transparency)
• การส่่งมอบคุุณค่่าและผลลััพธ์์ (Delivering value and results)

มุุมมองเชิิงระบบ (Systems Perspective)

มุุมมองเชิิงระบบ หมายถึึง สถาบัันบริิหารจััดการทุุกเรื่่อ� ง/องค์์ประกอบของสถาบัันให้้เป็็น
หนึ่่�งเดีียว เพื่่อ� ให้้บรรลุุพันั ธกิิจ ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และมีีผลการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศ
มุุมมองเชิิงระบบยัังหมายถึึง การจััดการสถาบัันภายใต้้บริิบทของระบบนิิเวศ (ecosystem)
ที่่�เชื่่�อมโยงซึ่่�งกัันและกััน ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงโอกาสสำำ�หรัับความสััมพัันธ์์ใหม่่ ๆ และนวััตกรรม
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การจััดการผลการดำำ�เนิินการโดยรวมของสถาบัันจะประสบความสำำ�เร็็จได้้ ต้้องอาศััย
การตระหนัักรู้้�ว่่าสถาบัันเป็็นระบบที่่�มีีการปฏิิบััติิการที่่�เชื่่�อมโยงกััน การสัังเคราะห์์ในประเด็็น
เฉพาะของแต่่ละสถาบััน ความสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกััน และการบููรณาการเป็็นสิ่่ง� ที่่ทำ� ำ�ให้้
ระบบประสบความสำำ�เร็็จ
“การสัังเคราะห์์” (Synthesis) หมายถึึง การมองภาพรวมของทั้้�งสถาบัันซึ่่�งรวมถึึง
คุุณลัักษณะที่่�สำำ�คััญของสถาบััน ได้้แก่่ สมรรถนะหลัักของสถาบััน วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
แผนปฏิิบััติิการ ระบบงาน และความต้้องการของบุุคลากร
“ความสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกััน” (Alignment) หมายถึึง การใช้้ความเชื่่�อมโยง
ที่่�สำำ�คััญในสถาบััน เพื่่�อทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าแผนงาน กระบวนการ ตััววััด และการปฏิิบััติิการต่่าง ๆ
มีีความสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกััน
“การบููรณาการ” (Integration) เป็็นการต่่อยอดจากความสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกััน
เพื่่�อให้้ทุุกองค์์ประกอบของการจััดการผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน เช่่น แผนงาน กระบวนการ
ตััววััด และการปฏิิบััติิการต่่าง ๆ มีีความสอดประสานและเชื่่�อมโยงเป็็นภาพใหญ่่ภาพเดีียวกััน
ในลัักษณะที่่�เสริิมประโยชน์์ซึ่�ง่ กัันและกััน
นอกจากนี้้� สถาบัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบนิิเวศที่่�ประกอบด้้วย เครืือข่่ายองค์์กรต่่าง ๆ
รวมถึึงคู่่�ความร่่วมมืือทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ ผู้้�ส่่งมอบ คู่่�แข่่ง ผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
ชุุมชน และองค์์กรที่่เ� กี่่ย� วข้้องอื่่น� ๆ ทั้้�งภายในและภายนอกภาคส่่วนการศึึกษา ภายในระบบนิิเวศ
ขนาดใหญ่่นี้้� บทบาทระหว่่างองค์์กรอาจเป็็นไปอย่่างลื่่�นไหล เมื่่�อมีีโอกาสเกิิดขึ้้�นและจำำ�เป็็นต้้อง
เปลี่่�ยนแปลง สำำ�หรัับระบบนิิเวศ การสัังเคราะห์์ หมายถึึง การเข้้าใจว่่าสถาบัันเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของภาพรวมใหญ่่ ซึ่่�งรวมคุุณสมบััติิที่่�สำำ�คััญที่่�สถาบัันมีีส่่วนร่่วมในการให้้และต้้องได้้รัับจาก
คู่่ค� วามร่่วมมืือทั้้�งที่่เ� ป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ คู่่แ� ข่่ง ผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� ชุุมชน และองค์์กร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ
แนวคิิดดัังกล่่าวข้้างต้้นนี้้� แสดงไว้้ในภาพรวมการบริิหารจััดการตามแนวทาง EdPEx
(หน้้า 19) มุุมมองเชิิงระบบ ครอบคลุุมถึึงการที่่�ผู้้�นำำ�ระดัับสููงของสถาบัันให้้ความสำำ�คััญต่่อ
ทิิศทางเชิิงกลยุุทธ์์และการมุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ซึ่่�งหมายความว่่า ผู้้�นำำ�ระดัับสููงต้้อง
ตรวจติิดตาม ตอบสนอง และจััดการผลการดำำ�เนิินการ โดยอาศััยผลลััพธ์์เป็็นพื้น้� ฐาน นอกจากนี้้�
มุุมมองเชิิงระบบยัังหมายรวมถึึงการใช้้ตััววััด ตััวชี้้�วััด สมรรถนะหลัักของสถาบััน และความรู้้�ของ
สถาบััน เพื่่�อสร้้างกลยุุทธ์ที่์ สำ่� ำ�คััญ และเชื่่อ� มโยงกลยุุทธ์เ์ หล่่านั้้�นเข้้ากับั ระบบงานและกระบวนการ
ที่่�สำำ�คััญ บริิหารความเสี่่�ยง และจััดสรรทรััพยากรให้้มีีความสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกััน
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เพื่่�อปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการโดยรวม และเพื่่�อมุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย
ค่่านิิยมและแนวคิิดหลััก เกณฑ์์ทั้้�ง 7 หมวด และแนวทางการให้้คะแนน เป็็นองค์์ประกอบ
และกลไกการบููรณาการระบบเข้้าด้้วยกััน

การนำำ�องค์์กรอย่่างมีีวิิสััยทััศน์์ (Visionary Leadership)

ผู้้�นำำ�ระดัับสููงของสถาบััน 1) ควรกำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ 2) แสดงให้้เห็็นถึงึ ค่่านิิยมและจริิยธรรม
ของสถาบัันที่่�มีีความชััดเจนและเป็็นรููปธรรม 3) ทำำ�ให้้เกิิดการมุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
และ 4) ชี้้�ให้้เห็็นว่่าสถาบัันมีีความคาดหวัังต่่อผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีียิ่่�งจากบุุคลากร
วิิสััยทััศน์์ ค่่านิิยม และความคาดหวัังของสถาบััน ควรมีีความสมดุุลระหว่่างความต้้องการ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่ม� ผู้้�นำำ�ต้้องทำำ�ให้้มั่่น� ใจว่่ามีีการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ ระบบ และวิิธีีการต่่าง ๆ
เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�และขีีดความสามารถ กระตุ้้�นให้้เกิิดนวััตกรรม บริิหารความเสี่่ย� ง กำำ�หนดให้้
มีีความรัับผิิดชอบ (Accountability) ทำำ�ให้้บรรลุุผลการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศ เพื่่�อทำำ�ให้้มั่่�นใจ
ได้้ว่่าสถาบัันจะประสบความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่�อง
ค่่านิิยมและกลยุุทธ์์ที่่�ผู้้�นำำ�ได้้กำำ�หนดไว้้ ควรช่่วยชี้้�นำำ�การตััดสิินใจและการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ของสถาบััน ผู้้�นำำ�ระดัับสููงต้้องสร้้างแรงบัันดาลใจและส่่งเสริิมให้้บุุคลากรทุุกคนมีีส่่วนสนัับสนุุน
งานของสถาบััน มีีการพััฒนาและการเรีียนรู้้� ใฝ่่สร้้างนวััตกรรม และเปิิดรัับการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่สำ� ำ�คััญ ผู้้�นำำ�ระดัับสููงควรรัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ�และผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการกำำ�กัับ
ดููแลสถาบััน ในขณะเดีียวกััน คณะกรรมการชุุดนี้้�ควรรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม
ทั้้�งในด้้านจริยิ ธรรม การปฏิิบัติั กิ าร รวมทั้้�งผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันและของผู้้�นำำ�ระดัับสููงด้้วย
ผู้้�นำำ�ระดัับสููงควรปฏิิบััติิตนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี โดยการประพฤติิปฏิิบััติิอย่่างมีีจริิยธรรม
และมีีส่่วนร่่วมด้้วยตนเองในเรื่่�องการวางแผน การสร้้างสภาวะแวดล้้อมที่่�เกื้้�อหนุุนต่่อการสร้้าง
นวััตกรรม การสื่่�อสาร การสอนงานและสร้้างแรงจููงใจให้้แก่่บุุคลากร การพััฒนาผู้้�นำำ�ในอนาคต
และการทบทวนผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน รวมทั้้�งการแสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�นำำ�ตระหนัักถึึงคุุณค่่า
ของบุุคลากร
ในการเป็็ น แบบอย่่างที่่� ดีี ผู้้�นำำ� ระดัั บ สููงสามารถเสริิ ม สร้้ า งจริิ ย ธรรม ค่่านิิ ย ม และ
ความคาดหวัังของสถาบัันไปพร้้อม ๆ กัับการสร้้างภาวะผู้้�นำำ� ความมุ่่�งมั่่�น และความคิิดริิเริ่่�ม
ให้้เกิิดขึ้้�นทั่่�วทั้้�งสถาบััน นอกจากนี้้�ผู้้�นำำ�ระดัับสููงควรแสดงให้้เห็็นถึึงความเป็็นตััวตนที่่�แท้้จริิง
(Authenticity) และการยอมรัับความผิิดพลาด รวมทั้้�งโอกาสในการปรัับปรุุงพััฒนาตนเอง
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2563 - 2566

ความเป็็นเลิิศที่่�มุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
(Student- and customer-Centered Excellence)

เนื่่�องจากผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นของสถาบัันเป็็นผู้้�ตััดสิินผลการดำำ�เนิินการและคุุณภาพ
ของการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ ดัังนั้้�น สถาบัันจึึงต้้องคำำ�นึึงถึึงลัักษณะเฉพาะที่่�โดดเด่่น
ของการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ รวมทั้้�งช่่องทางในการเข้้าถึึงและสนัับสนุุนเพื่่�อเป็็น
การส่่งมอบคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่�นเหล่่านี้้� ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่ก� ารได้้ผู้้�เรีียนและลููกค้้าใหม่่
ความพึึงพอใจ ความนิิยม และความภัักดีี การกล่่าวถึึงในทางที่่ดีี� ไปจนถึึงความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่�อง
ของสถาบัันในที่่�สุุด
ความเป็็นเลิิศที่มุ่่่� ง� เน้้นผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� มีีส่่วนประกอบทั้้�งที่่เ� ป็็นปัจจุ
ั บัุ นั และอนาคต
คืือการเข้้าใจความปรารถนา (desires) ในปััจจุบัุ นั และการคาดการณ์์ถึงึ ความปรารถนาในอนาคต
ของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และโอกาสของตลาด
คุุณค่่าและความพึึงพอใจของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นอาจได้้รัับอิิทธิิพลจากปััจจััยต่่าง ๆ
ที่่ม� าจากประสบการณ์์ทั้้ง� หมดที่่พ� วกเขามีีกัับสถาบััน ปััจจััยดัังกล่่าวรวมถึึงการจััดการความสััมพัันธ์์
ระหว่่างสถาบัันกับั ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� ซึ่่ง� ช่่วยสร้้างความไว้้วางใจ ความเชื่่อ� มั่่น� และความภัักดีี
ความเป็็นเลิิศที่่�มุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น สถาบัันไม่่ควรมองเพีียงแค่่ความสำำ�เร็็จ
ของผู้้�เรีียน เช่่น ความสามารถตามมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��สุุด ความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องสอบซ่่อม/เรีียนเสริิม
แม้้ว่่าปััจจััยเหล่่านี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�มีีผลต่่อมุุมมองของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นที่่�มีีต่่อสถาบััน และเป็็น
สิ่่�งสำำ�คััญในเรื่่�องความเป็็นเลิิศที่่�สถาบัันต้้องการมุ่่�งเน้้น เช่่น หากตั้้�งวิิสััยทััศน์์ในการผลิิตบััณฑิิต
ที่่�มีีความสามารถระดัับนานาชาติิ อาจใช้้ตััวชี้้�วััดความสามารถในการสมััครเข้้าศึึกษาต่่อใน
มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ� 10 ลำำ�ดัับแรกของต่่างประเทศ หรืือ การได้้รัับเข้้าทำำ�งานในองค์์กรข้้ามชาติิ/
องค์์การระหว่่างประเทศ หรืือได้้รัับรางวััลในระดัับนานาชาติิ
นอกจากนี้้� ความสำำ�เร็็จของสถาบัันในการพััฒนาความสามารถของผู้้�เรีียนเพื่่�อให้้บรรลุุ
เป้้าหมาย การลดข้้อร้้องเรีียน หรืือความผิิดพลาดของกระบวนการให้้บริิการ และข้้อบกพร่่อง
เป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญอย่่างยิ่่ง� ในการรัักษาผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� และการสร้้างความสััมพัันธ์ใ์ นระยะยาว
การรัั ก ษาความปลอดภัั ย และความเป็็ นส่่ วนตัั ว ของข้้ อ มููลลููกค้้ า เป็็ นคุุ ณ ลัั ก ษณะที่่� จำำ� เป็็ น
ในการรัักษาลููกค้้าไว้้
สถาบัันที่่�มุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ไม่่เพีียงแต่่ให้้ความสำำ�คััญต่่อลัักษณะของ
การจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ ที่่ต� อบสนองความต้้องการพื้้น� ฐานของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น�
เท่่านั้้�น แต่่ยัังต้้องให้้ความสำำ�คััญต่่อลัักษณะเฉพาะที่่�โดดเด่่นที่่�ทำำ�ให้้สถาบัันแตกต่่างจากคู่่�แข่่ง
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เช่่น นวััตกรรม บริิการ ที่่�ผสมผสานหลายอย่่างเข้้าด้้วยกััน การจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ
ตามความต้้องการของลููกค้้าเฉพาะราย กลไกที่่�หลากหลายในการเข้้าถึึง การสื่่�อสารสู่่�ภายนอก
การตอบสนองอย่่างรวดเร็็ว หรืือความสััมพัันธ์พิ์ เิ ศษ ทั้้�งหมดนี้้� อาจรวมถึึงการมีีส่่วนร่่วมในเครืือข่่าย
พัันธมิิตรหรืือเครืือข่่ายความร่่วมมืือที่่�ขัับเคลื่่�อนประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และนวััตกรรม
ดัังนั้้�น ความเป็็นเลิิศที่่�มุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นจึึงเป็็นแนวคิิดเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�มุ่่�งเน้้น
การรัักษาผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และสร้้างความภัักดีี การรัับรู้้�ภาพลัักษณ์์ของสถาบััน (Brand
recognition) การเพิ่่�มส่่วนแบ่่งตลาด และการเติิบโตของสถาบััน นอกจากนี้้� สถาบัันต้อ้ งมีีความไว
อย่่างต่่อเนื่่�องต่่อความต้้องการของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� และตลาดที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงและเกิิดขึ้้น� ใหม่่
รวมทั้้�งปััจจััยต่่าง ๆ ที่่มีี� ผลต่่อความผููกพัันของลููกค้้า สถาบัันต้อ้ งรัับฟัังเสีียงของลููกค้้าอย่่างตั้้ง� ใจ และ
ต้้องคาดการณ์์ความเปลี่่�ยนแปลงในตลาด ดัังนั้้�น ความเป็็นเลิิศที่่�มุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
จึึงต้้องประกอบด้้วยวััฒนธรรมที่่�มุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และความคล่่องตััวของสถาบััน

การให้้ความสำำ�คััญกัับคน (Valuing People)

ความสำำ� เร็็ จ ของสถาบัั นขึ้้� นกัั บ บุุ ค ลากรที่่� มีี ความผููกพัั น ซึ่่� ง เกิิ ด จากการได้้ ทำำ� งาน
ที่่�มีีความหมาย ทิิศทางสถาบัันชััดเจน โอกาสในการเรีียนรู้้� ความรัับผิิดชอบในผลการดำำ�เนิินการ
รวมทั้้�งสภาวะแวดล้้อมที่่�ปลอดภััย มีีความไว้้เนื้้�อเชื่่�อใจ และให้้ความร่่วมมืือซึ่่�งกัันและกััน
สถาบัันที่่�ประสบความสำำ�เร็็จจะต้้องมีีวััฒนธรรมที่่�ใช้้ประโยชน์์จากความหลากหลายของ
ภููมิิหลัังและคุุณลัักษณะ ความรู้้� ทัักษะ ความคิิดสร้้างสรรค์์ และแรงจููงใจของบุุคลากร และ
คู่่ค� วามร่่วมมืือทั้้�งที่่เ� ป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ สถาบัันที่ป่� ระสบความสำำ�เร็็จจะให้้ความสำำ�คััญ
แก่่ทุุกคนที่่มีีส่่
� วนร่่วมในสถาบััน ลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� สมาชิิกในชุุมชน และบุุคคลอื่่น� ๆ ที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ
จากการดำำ�เนิินงานของสถาบััน
การให้้ความสำำ�คััญกัับคน ในส่่วนของบุุคลากร หมายถึึง ความมุ่่ง� มั่่�นต่่อการสร้้างความผููกพััน
การพัั ฒ นา และความผาสุุ ก ของบุุ ค ลากร ซึ่่� ง อาจต้้ อ งเสนอการทำำ� งานที่่� มีี ความยืืดหยุ่่� น
เหมาะสมกัับสถานที่่�ทำำ�งานและความต้้องการในชีีวิิตที่่�มีีความแตกต่่างกัันมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
ความท้้าทายที่่�สำำ�คััญในการให้้ความสำำ�คััญกัับบุุคลากร มีีดัังนี้้�
1. การแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของผู้้�นำำ�ที่่มีีต่่
� อความสำำ�เร็็จของบุุคลากร
2. การสร้้ า งระบบจููงใจและยกย่่องชมเชยหรืือให้้ ร างวัั ล ที่่� เ กิิ น กว่่าระบบการให้้
ผลตอบแทนตามปกติิ
3.	ข้้อเสนอด้้านการพััฒนาและความก้้าวหน้้าของบุุคลากรที่่�มีีในสถาบััน

7
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2563 - 2566

4. การแบ่่งปัั น ความรู้้�ของสถาบัั น เพื่่� อ ให้้ บุุ ค ลากรสามารถให้้ บ ริิ ก ารผู้้�เรีียนและ
ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และช่่วยให้้สถาบัันบรรลุุวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
5. การสร้้างสภาวะแวดล้้อมที่่ส่่� งเสริิมให้้บุคุ ลากรกล้้าที่จ่� ะเสี่่ย� งโดยประเมิินผลได้้ผลเสีีย
อย่่างรอบด้้าน เพื่่�อนำำ�ไปสู่่นวั
� ัตกรรม
6. การสร้้างระบบความรัับผิิดชอบในผลการดำำ�เนิินการของบุุคลากรและสถาบััน
ความสำำ�เร็็จของบุุคลากร รวมทั้้�งผู้้�นำำ� ขึ้้น� อยู่่กั� บั การที่่บุ� คุ ลากรมีีโอกาสที่่จ� ะเรีียนรู้้� การเรีียนรู้้�
หมายรวมถึึง การเตรีียมบุุคลากรสำำ�หรัับสมรรถนะหลัักในอนาคตของสถาบัันด้้วย การสอนงาน
ในขณะปฏิิบัติั งิ านเป็็นวิธีีิ การพััฒนาบุุคลากรที่่มีี� ความคุ้้�มค่่า ที่่จ� ะอบรมข้้ามสายงานและเชื่่อ� มโยง
เรื่่�องการฝึึกอบรมกัับความจำำ�เป็็นด้้านอััตรากำำ�ลัังของสถาบััน
ในสถาบัันที่่�การทำำ�งานต้้องพึ่่�งพาอาสาสมััคร การพััฒนาและการเรีียนรู้้�ของอาสาสมััคร
แต่่ละคนถืือเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ควรพิิจารณาเช่่นกััน
สถาบัันที่ป�่ ระสบความสำำ�เร็็จต้อ้ งสร้้างความร่่วมมืือทั้้ง� ภายในและภายนอก และคู่่ค� วามร่่วมมืือ
แบบพหุุภาคีี ทั้้�งกัับบุุคคลอื่่�นและองค์์กรอื่่�น เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุเป้้าประสงค์์โดยรวมได้้ดีีขึ้้�น
ความร่่วมมืือภายในสถาบััน อาจรวมถึึงความร่่วมมืือระหว่่างบุุคลากรและผู้้�บริิหาร การสร้้าง
เครืือข่่ายความสััมพัันธ์์ ระหว่่างบุุคคลข้้ามสายงานในหน่่วยงานต่่าง ๆ และในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ
หรืือระหว่่างอาจารย์์ บุุคลากร และอาสาสมััคร เพื่่�อพััฒนาความยืืดหยุ่่�น การตอบสนอง และ
การแบ่่งปัันความรู้้�ให้้มากขึ้้�น
เมื่่�อการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ มีีความเป็็นสหสาขามากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ สถาบััน
อาจต้้องการพัันธมิิตรกลุ่่�มใหม่่ การจััดการคู่่�ความร่่วมมืือ กลุ่่�มสถาบััน เครืือข่่ายที่่�มีีคุุณค่่า
และรููปแบบธุุรกิิจใหม่่ ๆ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าประสงค์์ การจััดการทั้้�งหมดเหล่่านี้้�จะช่่วยทำำ�ให้้สถาบััน
ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่�อง

การเรีียนรู้้�ระดัับองค์์กรและความคล่่องตััว (Organizational Learning
and Agility)

ความสำำ�เร็็จในภาวะปััจจุุบัันที่มีี่� การเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลาและมีีการแข่่งขัันในระดัับโลก
จำำ� เป็็ นต้้ อ งอาศัั ย การเรีียนรู้้�ระดัั บ องค์์ ก รอย่่างต่่อเนื่่� อ งและมีีความคล่่องตัั ว ซึ่่� ง หมายถึึ ง
ขีีดความสามารถในการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างฉัับไวและความยืืดหยุ่่�นในการปฏิิบััติิการ สถาบััน
การศึึกษากำำ�ลัังเผชิิญหน้้ากับั รอบเวลาที่่สั้้� น� ลงเรื่่อ� ย ๆ ในการนำำ�เสนอหลัักสููตรใหม่่ หรืือหลัักสููตร
ที่่�มีีการปรัับปรุุง หรืือบริิการต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
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องค์์ ก รที่่� ไ ม่่แสวงหาผลกำำ� ไรและองค์์ ก รภาครัั ฐ เองก็็ มีี ความจำำ� เป็็ นต้้ อ งตอบสนอง
อย่่างรวดเร็็วต่่อประเด็็นใหม่่ ๆ เหตุุการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรุุนแรง (Disruptive events)
ซึ่่�งเกิิดบ่่อยขึ้้�น อาจสืืบเนื่่�องมาจากการเกิิดขึ้้�นของเทคโนโลยีีที่่�เป็็นนวััตกรรม หรืือการเสนอ
การจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ วิิกฤตเศรษฐกิิจ สภาพภููมิิอากาศที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง ข้้อบัังคัับใหม่่ หรืือ
เสีียงเรีียกร้้องจากชุุมชนหรืือสัังคม ดัังนั้้�น สถาบัันจึงึ ต้้องมีีความสามารถในการรัับมืือกัับการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและการเปลี่่�ยนแปลงแบบพลิิกโฉมด้้วยรอบเวลาที่่�สั้้�นลง การปรัับปรุุงเรื่่�องเวลาใน
การตอบสนองมัักต้้องอาศััยระบบงานใหม่่ การปรัับกระบวนการทำำ�งานให้้เรีียบง่่ายขึ้้น� เครืือข่่าย
ผู้้�ส่่งมอบและคู่่ค� วามร่่วมมืือที่่ค� ล่่องตััว หรืือความสามารถในการปรัับเปลี่่ย� นจากกระบวนการหนึ่่�ง
ไปสู่่อีี� กกระบวนการหนึ่่�ง หรืือจากสถานที่่ห� นึ่่�งไปสู่่อีี� กสถานที่่ห� นึ่่�งอย่่างรวดเร็็ว ดัังนั้้�น การจััดการ
องค์์ความรู้้�ของสถาบัันให้้ทัันสมััยและมีีประสิิทธิิผล และบุุคลากรที่่�ได้้รัับการอบรมข้้ามสายงาน
และได้้รัับอำำ�นาจในการตััดสิินใจเพิ่่�มขึ้้�น จึึงเป็็นสิินทรััพย์์สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งท่่ามกลางสถานการณ์์
ที่่�มีีความผัันแปรตลอดเวลา
การเรีียนรู้้�ระดัับองค์์กรประกอบด้้วยการปรัับปรุุงแนวทางที่่�มีีอยู่่�แล้้วอย่่างต่่อเนื่่�อง และ
การเปลี่่� ย นแปลงที่่� สำำ� คัั ญ หรืือการสร้้ า งนวัั ต กรรมที่่� นำำ� ไปสู่่� เ ป้้ า ประสงค์์ ใ หม่่ แนวทางใหม่่
การจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และตลาดใหม่่
การเรีียนรู้้�ต้้องถููกปลููกฝัังลงไปในวิิถีีการปฏิิบัติั งิ านของสถาบััน ซึ่ง่� หมายความว่่า การเรีียนรู้้�
ควรเป็็น
1.	ส่่วนหนึ่่�งของการปฏิิบััติิงานประจำำ�วัันที่่�ทำำ�จนเป็็นกิิจวััตร
2.	สิ่่�งที่่�ส่่งผลต่่อการแก้้ปััญหาที่่ต้� ้นเหตุุโดยตรง (รากเหง้้าของปััญหา)
3. การเน้้นการสร้้างองค์์ความรู้้�และแบ่่งปัันความรู้้�ทั่่�วทั้้�งสถาบััน
4.	สิ่่� ง ที่่� ถูู กผลัั ก ดัั นจา กการเห็็ น โอกาสที่่� จ ะนำำ� ไปสู่่� ก ารเปลี่่� ย นแปลงที่่� สำำ� คัั ญ และ
มีีความหมาย รวมทั้้�งการสร้้างนวััตกรรม
แหล่่งการเรีียนรู้้� ได้้แก่่ แนวคิิดของอาจารย์์ บุุคลากร และอาสาสมััคร ผลการวิิจััย
และพััฒนา ข้้อมููลนำำ�เข้้าจากผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น การแบ่่งปัันวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศ ผลการ
ดำำ�เนิินการของคู่่�แข่่ง และกระบวนการเทีียบเคีียงการเรีียนรู้้�ระดัับองค์์กร ส่่งผลดัังนี้้�
1. การเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� ผ่่านการจััดการศึึกษาใหม่่ ๆ /ปรัับปรุุงใหม่่
การบริิการฯ และการสนัับสนุุนใหม่่ ๆ ต่่อผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
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2. การสร้้างโอกาสใหม่่ ๆ ทางการศึึกษา
3. การสร้้างและปรัับปรุุงกระบวนการใหม่่หรืือรููปแบบธุุรกิิจใหม่่ ๆ /ปรัับปรุุงใหม่่
4. การลดความผิิดพลาด ของเสีีย ความสููญเสีีย และต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. การเพิ่่�มผลิิตภาพและประสิิทธิิผลในการใช้้ทรััพยากรทั้้�งหมดของสถาบััน
6. การเพิ่่�มความสามารถในการดำำ�เนิินการของสถาบัันเพื่่�อการสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม
7. การเพิ่่�มความคล่่องตััวในการจััดการการเปลี่่�ยนแปลงและภาวะการหยุุดชะงัักของ
การปฏิิบััติิการ
ปััจจััยความสำำ�เร็็จในการตอบสนองความท้้าทายเชิิงแข่่งขััน คืือ ระยะเวลาตั้้�งแต่่ออกแบบ
จนถึึงการนำำ�ไปสู่่�การนำำ�เสนอ (Design-to-introduction time) (คืือระยะเวลาที่่�ใช้้เพื่่�อกำำ�หนด
คุุณลัักษณะหลัักสููตรหรืือบริิการ) หรืือรอบเวลาในการสร้้างนวััตกรรม สถาบัันจำำ�เป็็นต้อ้ งบููรณาการ
กิิจกรรมต่่าง ๆ จากขั้้�นตอนหนึ่่�งไปสู่่�อีีกขั้้�นตอนหนึ่่�งอย่่างรวดเร็็ว จากการวิิจััยและแนวความคิิด
ไปสู่่�การนำำ�ไปใช้้ได้้ เพื่่�อตอบสนองการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของตลาด
ตััววััดที่่เ� กี่่ย� วกัับเวลาในทุุกแง่่มุุมมีีความสำำ�คััญมากขึ้้น� และตััววััดรอบเวลากลายเป็็นตัวั วััด
ที่่�สำำ�คััญตััวหนึ่่�งของกระบวนการ การให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องเวลายัังก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สำำ�คััญอื่่�น ๆ
เช่่น การปรัับปรุุง “เวลาที่่ใ� ช้้ในการดำำ�เนิินงาน” (Time improvement) จะส่่งผลต่่อการปรัับปรุุง
หรืือการเปลี่่ย� นแปลงระบบงาน สถาบััน คุุณภาพ ต้้นทุนุ การบููรณาการเครืือข่่ายอุุปทาน ผลิิตภาพ
และความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่�องในสภาพตลาดที่่�ท้้าทายไปพร้้อม ๆ กััน
การเรีียนรู้้�ระดัับองค์์กรและความคล่่องตััวจะประสบความสำำ�เร็็จได้้ โดยพัันธมิิตรหรืือ
คู่่�ความร่่วมมืือเชิิงกลยุุทธ์์ ซึ่่�งอาจมีีสมรรถนะหลัักที่่�เติิมเต็็มให้้แก่่สถาบััน ทำำ�ให้้สถาบัันสามารถ
เข้้าสู่่�ตลาดใหม่่หรืือเป็็นพื้้�นฐานสำำ�หรัับการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ ใหม่่ นอกจากนี้้�
การร่่วมมืือหรืือเป็็นพัันธมิิตรอาจช่่วยผสมผสานและเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้สมรรถนะหลััก
ของสถาบััน/ขีีดความสามารถของผู้้�นำำ�ของทั้้�งสององค์์กรในประเด็็นที่่�เป็็นความสนใจร่่วมกััน
ความร่่วมมืือเช่่นนี้้�จะทำำ�ให้้เกิิดความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์ใหม่่ ๆ ของสถาบััน ผลลััพธ์์ที่่�ได้้
อาจเป็็นเครืือข่่ายความร่่วมมืือที่่ก� ว้้างขวางและพึ่่�งพากััน ซึ่ง่� หมายถึึงพัันธมิิตรและคู่่ค� วามร่่วมมืือ
ทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการแบบเดิิม หรืือขยายไปถึึงคู่่�แข่่ง ผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ชุุมชน
และองค์์กรที่่�อยู่่�นอกภาคส่่วนการศึึกษา
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การมุ่่�งเน้้นความสำำ�เร็็จ (Focus on Success)

การสร้้างสถาบัันที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในปััจจุุบัันและในอนาคตต้้องอาศััยความเข้้าใจ
ปััจจััยต่่าง ๆ ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวที่่�ยาวขึ้้�น ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อสถาบัันและตลาด ดัังนั้้�น
เพื่่�อให้้เกิิดความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่�อง สถาบัันต้้องจััดการกัับความไม่่แน่่นอนของสภาวะแวดล้้อม
รวมถึึงการสร้้างความสมดุุลระหว่่างความต้้องการระยะสั้้�นของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียบางกลุ่่�ม
กัับความจำำ�เป็็นที่ต้่� อ้ งทำำ�/มีี ของสถาบัันและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่ม� อื่่น� ในการลงทุุนเพื่่�อความสำำ�เร็็จ
ในระยะยาว
ในการสร้้างความยั่่ง� ยืืนและเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านผลการดำำ�เนิินการ สถาบัันต้อ้ งมีีแนวทางที่่มุ่่� ง� เน้้น
อนาคตที่่�เข้้มแข็็งและมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างพัันธะระยะยาวกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่สำ� ำ�คััญ ได้้แก่่
ผู้้�เรีียน ลููกค้้า บุุคลากรกลุ่่ม� อื่่น� ผู้้�ส่่งมอบ คู่่ค� วามร่่วมมืือ สาธารณชน และชุุมชนของสถาบััน ซึ่่ง� ต้้อง
อาศััยความคล่่องตััวในการปรัับเปลี่่ย� นแผน กระบวนการ และความสััมพัันธ์์ เมื่่อ� สถานการณ์์บังั คัับ
การวางแผนงานของสถาบัันและการจััดสรรทรััพยากรจึึงควรคาดการณ์์ล่่วงหน้้าถึึง
ปััจจััยต่่าง ๆ กล่่าวคืือ
• ความคาดหวัังของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว
• โอกาสในการสร้้างการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ ใหม่่ ผู้้�ให้้ความร่่วมมืือใหม่่
• วิิกฤตที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิิจ
• ความจำำ�เป็็นด้้านอััตรากำำ�ลัังและขีีดความสามารถของบุุคลากร
• ตลาดโลกที่่�มีีการแข่่งขัันสููง
• การพััฒนาด้้านเทคโนโลยีี
• ความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์
• การเปลี่่�ยนแปลงของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น หรืือส่่วนตลาด
• รููปแบบธุุรกิิจใหม่่ ๆ
• การเปลี่่�ยนแปลงของกฎระเบีียบข้้อบัังคัับต่่าง ๆ
• ความต้้องการและความคาดหวัังของชุุมชนและสัังคมที่่�เปลี่่�ยนไป
• การปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ของคู่่�แข่่ง
ดัังนั้้�น วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์และการจััดสรรทรััพยากรของสถาบััน จึึงต้้องพิิจารณา
ถึึงปััจจััยดัังกล่่าวด้้วย

11
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2563 - 2566

การมุ่่�งเน้้นความสำำ�เร็็จครอบคลุุมถึึงการพััฒนาผู้้�นำำ� บุุคลากร และผู้้�ส่่งมอบ การวางแผน
สืืบทอดตำำ�แหน่่งที่่�มีีประสิิทธิิผล การสร้้างสภาวะแวดล้้อมที่่�สนัับสนุุนความกล้้าเสี่่�ยงที่่�ผ่่าน
การประเมิินผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน และการกระตุ้้�นให้้เกิิดนวััตกรรม ตลอดจนการคาดการณ์์
ถึึงประเด็็นการสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคมและความกัังวลของสัังคม

การจััดการเพื่่�อนวััตกรรม (Managing for Innovation)

นวััตกรรม หมายถึึง การเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีความหมายเพื่่�อปรัับปรุุงหลัักสููตรการจััดการ
ศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ กระบวนการ การปฏิิบััติิการ และรููปแบบธุุรกิิจของสถาบััน หรืือ
ประสิิทธิผิ ลของสถาบััน รวมทั้้�งสร้้างคุุณค่่าใหม่่ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย นวััตกรรมควรนำำ�สถาบััน
ไปสู่่�มิิติิใหม่่ของผลการดำำ�เนิินการ การสร้้างนวััตกรรมจำำ�เป็็นต้้องมีีสภาวะแวดล้้อมที่่�เกื้้�อหนุุน
กระบวนการในการระบุุโอกาสเชิิงกลยุุทธ์์ และการแสวงหาประเด็็นที่ผ่่าน
่� การประเมิินผลได้้ผลเสีีย
อย่่างรอบด้้านว่่าสมควรที่่�จะเสี่่�ยง นวััตกรรมเป็็นแนวคิิดที่่�แตกต่่างจากการปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง (Incremental continuous improvement) แต่่เติิมเต็็มซึ่่�งกัันและกััน สถาบััน
ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จใช้้ทั้้�งนวััตกรรมและการปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มีีผลการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ดีีขึ้้�น
นวััตกรรมไม่่จำำ�กััดอยู่่�ในขอบเขตของฝ่่ายวิิจััยและพััฒนาเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีความสำำ�คััญ
ต่่อการปฏิิบัติั ิการ ระบบงาน และกระบวนการทำำ�งานของสถาบัันในทุุก ๆ ด้้าน ผู้้�นำำ�จึึงควรชี้้�นำำ�
และบริิหารสถาบัันเพื่่�อทำำ�ให้้การระบุุโอกาสเชิิงกลยุุทธ์์ และความกล้้าเสี่่�ยงที่่�ผ่่านการประเมิิน
ผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้านกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมการเรีียนรู้้�ของสถาบััน ผู้้�นำำ�ควร
บููรณาการนวััตกรรมเข้้าไว้้ในการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�วััน และมีีระบบการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการ
ของสถาบัันช่่วยเกื้้�อหนุุน กระบวนการระบุุโอกาสเชิิงกลยุุทธ์์อย่่างเป็็นระบบควรมีีการปฏิิบััติิ
อย่่างทั่่�วถึึงทั้้�งสถาบััน และควรค้้นหาพัันธมิิตรเชิิงกลยุุทธ์ที่์ สา
่� มารถเติิมเต็็มให้้แก่่สถาบััน ตลอดจน
องค์์กรใหม่่ที่่�ไม่่เคยอยู่่�ในเครืือข่่ายความร่่วมมืือมาก่่อน
นวัั ต กรรมอาจเกิิ ด จากการปรัั บ ใช้้ นวัั ต กรรมของอุุ ต สาหกรรมอื่่� น เพื่่� อ ทำำ� ให้้ เ กิิ ด
การเปลี่่ย� นแปลงอย่่างก้้าวกระโดดในภาคการศึึกษา นวััตกรรมเกิิดจากการสั่่ง� สมความรู้้�ของสถาบััน
และบุุคลากร และนวััตกรรมของคู่่�ความร่่วมมืือทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ คู่่�แข่่ง ลููกค้้า
และองค์์กรที่่เ� กี่่ย� วข้้องอื่่น� ๆ นวััตกรรมอาจเป็็นความร่่วมมืือระหว่่างบุุคลากรซึ่่ง� ปกติิไม่่ได้้ทำำ�งาน
ด้้วยกัันและอยู่่�ในหน่่วยงานที่่�แตกต่่างกัันในสถาบััน รวมทั้้�งบุุคลากรอื่่�น ๆ ในองค์์กรเครืือข่่าย
ความร่่วมมืือ ดัังนั้้�น ความสามารถในการเผยแพร่่และใช้้ประโยชน์์จากความรู้้�ใหม่่และที่่สั่่� ง� สมมา
เหล่่านี้้�อย่่างรวดเร็็ว จึึงมีีความสำำ�คััญต่่อการผลัักดัันนวััตกรรมของสถาบััน
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การจััดการโดยใช้้ข้้อมููลจริิง (Management by Fact)

การจััดการโดยใช้้ข้้อมููลจริิง ต้้องมีีการวััดและการวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน
ทั้้�งภายในสถาบัันและในสภาพแวดล้้อมการแข่่งขััน การวััดผลควรพััฒนาจากความต้้องการและ
กลยุุทธ์์ และควรสื่่อ� ถึึงข้้อมููลและสารสนเทศที่่สำ� ำ�คััญอย่่างยิ่่ง� เกี่่ย� วกัับกระบวนการ ผลผลิิต ผลลััพธ์์
และผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญ รวมทั้้�งผลการดำำ�เนิินการของคู่่�แข่่ง ของวงการศึึกษา และวงการอื่่�น
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง การบริิ ห ารผลการดำำ� เนิิ น การของสถาบัั น อย่่างมีีประสิิ ทธิิ ผ ลต้้ อ งอาศัั ย ข้้ อ มููล
และสารสนเทศหลากหลายรููปแบบประกอบกััน ข้้อมููลสารสนเทศอาจอยู่่�ในหลายรููปแบบ
เช่่น ตััวเลข กราฟ หรืือข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ และมาจากหลายแหล่่ง ทั้้�งกระบวนการภายใน
ผลสำำ�รวจ และอิินเทอร์์เน็็ต (รวมทั้้�งสื่่�อสัังคมออนไลน์์)
ระบบการวััดผลการดำำ�เนิินการควรครอบคลุุมถึึง
• ผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน ผลการดำำ�เนิินการด้้านลููกค้้า การจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ
และกระบวนการ
• การเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินการด้้านการปฏิิบััติิการ ด้้านตลาด และการแข่่งขััน
• ผลการดำำ�เนิินการด้้านผู้้�ส่่ งมอบ บุุ คลากร คู่่� ความร่่วมมืือ ต้้นทุุน งบประมาณ
และการเงิิน
• ผลลััพธ์์ด้้านการกำำ�กัับดููแลองค์์กรและการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ และ
การบรรลุุวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
ในการปรัั บ ปรุุ ง ผลการดำำ� เนิิ น การและการจัั ด การการเปลี่่� ย นแปลง สถาบัั น ควรให้้
ความสำำ�คััญกัับการเลืือกและใช้้ตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินการ ตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�เลืือกมา
ต้้องเป็็นตัวั ที่่ดีีที่
� สุ่� ดุ ในการสะท้้อนถึึงปััจจััยที่่�นำำ�ไปสู่่ผ� ลการดำำ�เนิินการที่่ดีีขึ้้
� �นในด้้านผลการเรีียนรู้้�
ของผู้้�เรีียน และผลการดำำ�เนิินการที่่ดีีขึ้้
� น� ในด้้านผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� การปฏิิบัติั กิ าร งบประมาณ
การเงิิน และสัังคม
กลุ่่ม� ตััววััดหรืือตััวชี้้วั� ดั ควรผ่่านการคััดเลืือกมาอย่่างรอบคอบ โดยต้้องเชื่่อ� มโยงกัับความต้้องการ
ของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน ตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดดัังกล่่าว
จะช่่วยให้้กระบวนการทั้้�งหมดสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกัันกัับเป้้าประสงค์์ของสถาบััน
สถาบัันอาจจำำ�เป็็นต้้องใช้้ตััววััดและตััวชี้้�วััดเพื่่�อสนัับสนุุนการตััดสิินใจในสภาพแวดล้้อมที่่�มีี
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว การวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ได้้จากกระบวนการติิดตามจะทำำ�ให้้สถาบััน
สามารถประเมิินและปรัับเปลี่่�ยนตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดเหล่่านั้้�นเพื่่�อให้้สนัับสนุุนเป้้าประสงค์์ของ
สถาบัันยิ่่�งขึ้้�น
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การวิิเคราะห์์ หมายถึึง การสกััดสาระสำำ�คััญของข้้อมููลและสารสนเทศออกมา เพื่่�อใช้้
สนัับสนุุนการประเมิินผล การตััดสิินใจ การปรัับปรุุง และการสร้้างนวััตกรรม ในการวิิเคราะห์์
สถาบัันจำำ�เป็็นต้อ้ งใช้้ข้อ้ มููลเพื่่�อกำำ�หนดแนวโน้้ม การคาดการณ์์ ตลอดจนความเป็็นเหตุุเป็็นผลกััน
ซึ่่�งอาจจะยัังไม่่เห็็นเด่่นชััดในช่่วงแรก การวิิเคราะห์์จะสนัับสนุุนจุุดมุ่่�งหมายหลายประการ เช่่น
การวางแผน การทบทวนผลการดำำ�เนิินการโดยรวม การปรัับปรุุงการปฏิิบัติั กิ าร การเปรีียบเทีียบ
ผลการดำำ�เนิินการกัับคู่่�แข่่ง หรืือกัับระดัับเทีียบเคีียงที่่�เป็็นเลิิศ และการจััดการการเปลี่่�ยนแปลง
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการวิิเคราะห์์ อาจต้้องมีีการรวบรวมข้้อมููลจากแหล่่งต่่าง ๆ
ทั้้�งนี้้� อาจต้้องมีีการจำำ�แนกข้้อมููล เช่่น ตามส่่วนตลาด การจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และ
กลุ่่�มบุุคลากร เพื่่�อความเข้้าใจที่่�ลึึกซึ้้�งขึ้้�น

การสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม (Societal Contributions)

ผู้้�นำำ�ของสถาบัันควรให้้ความสำำ�คััญต่่อความการสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม และการคำำ�นึึง
ถึึงความผาสุุกและประโยชน์์ของสัังคม ผู้้�นำำ�ควรเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่สถาบัันและบุุคลากรใน
การคุ้้�มครองป้้องกัันสุุขอนามััย ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่�ง่ ครอบคลุุมถึึงผลกระทบของ
การปฏิิบััติิการของสถาบััน นอกจากนี้้� สถาบัันควรให้้ความสำำ�คััญต่่อการอนุุรัักษ์์ทรััพยากร
การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และการลดความสููญเสีียตั้้ง� แต่่ต้้นทาง การวางแผนจึึงควรคาดการณ์์ล่่วงหน้้า
ถึึงผลกระทบในเชิิงลบที่่อ� าจเกิิดขึ้้นจา
� กการบริิหารสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก การทำำ�งานและการขนส่่ง
การวางแผนที่่�มีีประสิิทธิิผลควรลดหรืือป้้องกัันมิิให้้เกิิดปััญหา แก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่าง
ตรงไปตรงมา และจััดให้้มีีสารสนเทศและการสนัับสนุุนที่จำ่� ำ�เป็็นเพื่่�อให้้สาธารณะมีีความตระหนััก
ในเรื่่�องดัังกล่่าวอยู่่�เสมอ รวมทั้้�งรัักษาความปลอดภััยและความเชื่่�อมั่่�นของสาธารณะ
สถาบัันควรปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบข้้อบัังคัับของท้้องถิ่่น� จัังหวััด หรืือประเทศ
และควรถืือเอาข้้อบัังคัับเหล่่านั้้�นเป็็นโอกาสในการทำำ�ให้้เหนืือกว่่าสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นต้้องปฏิิบััติิตาม
กฎระเบีียบ การคำำ� นึึ ง ถึึ ง ความผาสุุ ก และประโยชน์์ ข องสัั ง คม หมายถึึ ง การเป็็ นผู้้�นำำ�
และการสนัับสนุุนความต้้องการที่่�สำำ�คััญ (เท่่าที่่�ทำ�ำ ได้้ตามข้้อจำำ�กััดทางทรััพยากรของสถาบััน)
ในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจในขอบข่่ายที่่�สถาบัันสามารถสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงได้้
การเป็็นผู้้�นำำ�และการสนัับสนุุนดัังกล่่าวอาจรวมถึึง
• การปรัับปรุุงด้้านการศึึกษา การดููแลสุุขภาพ และบริิการอื่่�นในชุุมชน
• การสร้้างความเป็็นเลิิศด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

14

• การเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีของสัังคมในประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญ
• การอนุุรัักษ์์ทรััพยากร
• การลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
• การให้้บริิการชุุมชนและกิิจกรรมเพื่่�อการกุุศล
• การปรัับปรุุงการศึึกษาและปรัับปรุุงวิิธีีปฏิิบััติิของสถาบััน และ
• การแบ่่งปัันสารสนเทศที่่�ไม่่เป็็นความลัับ
ทั้้�งนี้้� การแสดงภาวะผู้้�นำำ�ในฐานะที่่�เป็็นต้้นแบบสามารถส่่งผลต่่อองค์์กรอื่่�นทั้้�งภาครััฐ
และเอกชน ในการสร้้างความร่่วมมืือเพื่่�อให้้บรรลุุเจตจำำ�นงดัังกล่่าวด้้วย
ในการจััดการสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม สถาบัันต้้องใช้้ตััววััดที่่�เหมาะสม และผู้้�นำำ�ต้้อง
รัับผิิดชอบตััววััดดัังกล่่าว

จริิยธรรมและความโปร่่งใส (Ethics and Transparency)

สถาบัันควรแสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการประพฤติิปฏิิบััติิอย่่างมีีจริิยธรรมต่่อการทำำ�
ธุุรกรรมและการปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกกลุ่่�ม คณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลองค์์กรต้้องมีี
จริิยธรรมสููงและตรวจติิดตามการดำำ�เนิินการทั้้�งหมด ผู้้�นำำ�ระดัับสููงควรปฏิิบััติิตนเป็็นแบบอย่่างที่่ดี� ี
ของการประพฤติิปฏิิบััติิอย่่างมีีจริิยธรรม และแสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนถึึงความคาดหวัังต่่อบุุคลากร
ในเรื่่�องดัังกล่่าว
แนวปฏิิบััติิเรื่อ�่ งการประพฤติิปฏิิบััติิอย่่างมีีจริิยธรรมของสถาบัันเป็็นพื้้น� ฐานสำำ�หรับั วััฒนธรรม
และค่่านิิยมของสถาบัันและเป็็นสิ่่�งที่่�แยกแยะ “ความถููกต้้อง” ออกจาก “ความไม่่ถููกต้้อง”
การกำำ�หนดหลัักจริิยธรรมที่่�ออกแบบเป็็นอย่่างดีีและค่่านิิยมของสถาบัันจะเพิ่่�มอำำ�นาจในการ
ตััดสิินใจแก่่บุุคลากรเพื่่�อให้้สามารถตััดสิินใจอย่่างมีีประสิิทธิิผลด้้วยความมั่่�นใจยิ่่�งขึ้้�น และ
อาจเป็็นขอบเขตในการกำำ�หนดบรรทััดฐานและข้้อห้้ามของสถาบััน
คุุณลัักษณะของความโปร่่งใส คืือ การสื่่อ� สารอย่่างเปิิดเผยและตรงไปตรงมาอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ความรัับผิิดชอบ และการแบ่่งปัันข้้อมููลที่่�ชััดเจนและถููกต้้องโดยผู้้�นำ�ำ และผู้้�บริิหาร ความโปร่่งใส
มีีประโยชน์์ต่อ่ สถาบัันหลายประการ และเป็็นปััจจััยที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในการสร้้างความผููกพัันของบุุคลากร
ทำำ�ให้้บุุคลากรเข้้าใจเหตุุผลของการกระทำำ�และสิ่่�งที่่�พวกเขาจะมีีส่่วนร่่วมได้้ ความโปร่่งใส
และความรัับผิิดชอบยัังมีีความสำำ�คััญในการปฏิิสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น
ทำำ�ให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วม ความผููกพััน และความเชื่่�อมั่่�นในสถาบััน
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การประพฤติิปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีจริิยธรรมและความโปร่่งใสจะสร้้างความไว้้วางใจให้้แก่่สถาบััน
และผู้้�นำำ� สร้้างความเชื่่�อเรื่่�องความเท่่าเทีียมและความเป็็นธรรม ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ที่่�สำำ�คััญทุุกกลุ่่�มให้้คุุณค่่า

การส่่งมอบคุุณค่่าและผลลััพธ์์ (Delivering Value and Results)

การส่่งมอบคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญและสร้้างสมดุุลของคุุณค่่าระหว่่าง
กลุ่่�มเหล่่านั้้�น จะช่่วยในเรื่่�องการสร้้างความภัักดีีต่่อสถาบััน ทำำ�ให้้มีีความเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
และเป็็นการสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคมด้้วย ในการตอบสนองต่่อเป้้าหมายที่่�เปลี่่�ยนแปลงและ
ขััดแย้้งกัันในบางครั้้�ง เพื่่�อรัักษาสมดุุลระหว่่างคุุณค่่าของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียไว้้ อาจหมายถึึงว่่า
กลยุุทธ์์ของสถาบัันต้้องระบุุความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่สำ� ำ�คััญไว้้ให้้ชััดเจน เพื่่�อช่่วยให้้
มั่่น� ใจว่่าแผนและการปฏิิบัติั ต่่า
ิ ง ๆ สนองความต้้องการของทุุกฝ่่าย โดยหลีีกเลี่่ย� งการเกิิดผลกระทบ
ด้้านลบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง
การใช้้ตัวั วััดผลการดำำ�เนิินการแบบนำำ�และแบบตาม (Leading & lagging measures) ร่่วมกััน
อย่่างสมดุุล เป็็นวิิธีีการที่่�มีีประสิิทธิิผลในการสื่่�อสารถึึงจุุดเน้้นสำำ�คััญในระยะสั้้�นและระยะยาว
ของสถาบััน การตรวจติิดตามผลการดำำ�เนิินการจริิง และเป็็นพื้้�นฐานเพื่่�อการปรัับปรุุงผลลััพธ์์
การวัั ด ผลการดำำ� เนิิ น การของสถาบัั นจำำ� เป็็ นต้้ อ งมุ่่� ง เน้้ น ผลลัั พธ์์ ที่่� สำำ� คัั ญ ซึ่่� ง นำำ� ไปใช้้
เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าและรัักษาความสมดุุลของคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ผู้้�เรีียน
และผู้้�ปกครอง ลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� บุุคลากร ผู้้�ส่่งมอบ คู่่ค� วามร่่วมมืือทั้้�งที่่เ� ป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ
สาธารณะ และชุุมชน ดัังนั้้�นผลลััพธ์์จึึงต้้องประกอบด้้วยตััววััดต่่าง ๆ ที่่�ไม่่ใช่่ตััววััดเฉพาะ
ด้้านการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนและการเงิิน แต่่รวมถึึงผลลััพธ์์ด้้านกระบวนการ ความพึึงพอใจ และ
ความผููกพัันของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และบุุคลากร รวมทั้้�งผลการดำำ�เนิินการด้้านการนำำ�สถาบััน
กลยุุทธ์์และด้้านสัังคม
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ที่่�เป็็นเลิิศสร้้างจากค่่านิิยมและแนวคิิดหลััก
ผลลัพั ธ์ด้์ ้านการนำำำอง
ผลลัพั าธ์์รด้กำำา้ ำนกักับาดูรนำูแำำองค์ค์์ก์กรร
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ซึ่่ง� ถููกฝัังลึึกไว้้ในกระบวนการ
ที่่�เป็็นระบบ (หมวด 1 - 6)

มุุมมอง
เชิิงระบบ
การให้้ความสำำ�คััญกัับคน

ค่่า
อบคุุณ
การส่่งม ลััพธ์์
และผล

ที่

ยี น และบริิการ
รู้ข้ องผู้้เรี ด้า้ นกระบว
นการ
ละ
รเรียี น
นกา ลุ่ม่ อื่น่ แ
ธ์ด้์ า้ อ่ ลูกู ค้า้ ก
ลัพั
ผล นองต่
บส
ปฏิบัิ ติั กิ าร
ต่ อ
ระบบ

การจััด
ข้้อมููล การโดยใช้้
จริิง

รม
ัตกร
อนวั

ารเพื่่�
จััดก
การ

ธ์์
ยุทุ

การมุ่่�งเน้้นความสำำ�เร็็จ

การนำำำ องค์์กร

ผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงาน
(หมวด 7) ที่่�ได้้

บทบาทของค่่านิิยมและแนวคิิดหลััก

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการ
ที่เป็นเลิศและโครงสร้าง
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการ
ที่เป็นเลิศและโครงสร้าง
เกณฑ์์คุณ
ุ ภาพการศึึกษาเพื่่�อการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศ : มุุมมองเชิิงระบบ

ระบบการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศประกอบด้้วยเกณฑ์์ 7 หมวด ที่่�ส่่วนกลางของภาพซึ่่�งระบุุ
กระบวนการและผลลััพธ์์ตามที่่ส� ถาบัันกำำ�หนดไว้้
การดำำ�เนิินการที่่เ� ป็็นเลิิศต้อ้ งอาศััยการนำำ�องค์์กรที่่เ� ข้้มแข็็ง และแสดงให้้เห็็นได้้จากผลลััพธ์์
ที่่�โดดเด่่น
คำำ�ว่่า “บููรณาการ” ตรงกลางภาพ แสดงให้้เห็็นว่่าทุุกองค์์ประกอบของระบบมีีความ
สััมพัันธ์์และเชื่่�อมโยงกััน
ลููกศรแนวนอนตรงกลางภาพ แสดงความเชื่่�อมโยงที่่สำ� ำ�คััญในกลุ่่�มการนำำ�องค์์กร (หมวด
1 - 3 ทางด้้านซ้้าย) และในกลุ่่�มผลลััพธ์์ (หมวด 5 - 7 ทางด้้านขวา) ทั้้�งยัังแสดงถึึงความสััมพัันธ์์
ร่่วมกัันระหว่่างกลุ่่�มการนำำ�องค์์กรและกลุ่่�มผลลััพธ์์
หััวลููกศรแนวตั้้�งตรงกลางภาพ ชี้้�ไปที่่�โครงร่่างองค์์กรและฐานหลัักของระบบที่่�จะให้้
สารสนเทศและข้้อมููลสะท้้อนกลัับแก่่กระบวนการที่่�สำำ�คััญและสภาวะแวดล้้อมขององค์์กร
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กลุ่่�มการนำำ�องค์์กร (การนำำ�องค์์กร
กลยุุทธ์์ และลููกค้้า) เน้้นให้้เห็็น
ความสำำ� คัั ญ ว่่าการนำำ� องค์์ ก รต้้ อ ง
มุ่่�งเน้้นที่่�กลยุุทธ์์และลููกค้้า

โครงร่่างองค์์กร บ่่งบอกถึึงบริิบทและอธิิบาย
วิิ ธีี การปฏิิบััติิขององค์์กร สภาพแวดล้้อม
การดำำ� เนิิ น การ เป็็ น บริิ บ ทพื้้� น ฐานของ กลุ่่�มผลลััพธ์์ (บุุคลากร ระบบปฏิิบััติิการ
การดำำ�เนิินงานทุุกอย่่างของสถาบััน
และผลลััพธ์์) ประกอบด้้วยกระบวนการที่่�
มุ่่ง� เน้้นบุคุ ลากร กระบวนการ ปฏิิบัติั กิ ารที่่�
สำำ�คััญ และผลลััพธ์ที่์ ไ่� ด้้จากการดำำ�เนิินการ

พื้้�นฐานของระบบ (การวััดการวิิเคราะห์์
และการจัั ด การความรู้้�) มีีความสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งในการทำำ�ให้้องค์์กรมีีการจััดการ
ที่่�มีีประสิิทธิิผลและมีีการปรัับปรุุงผลการ
ดำำ�เนิินการและความสามารถในการแข่่งขััน
โดยระบบที่่�ใช้้ข้้อมููลจริิง มีีความคล่่องตััว
และใช้้ความรู้้�เป็็นแรงผลัักดััน

การปฏิิ บัั ติิ ก ารทุุ ก ด้้ านมุ่่� ง สู่่� ผ ลลัั พ ธ์์
ซึ่่�งประกอบด้้วยผลลััพธ์์ด้้านการเรีียนรู้้�
ของผู้้�เรีียน และบริิ ก ารที่่�ต อบสนอง
พื้้� น ฐานของเกณฑ์์ EdPEx มาจาก
ต่่อลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นและด้้านกระบวนการ
ชุุ ด ของค่่ า นิิ ย มและแนวคิิ ด หลัั ก ซึ่่� ง
ผลลััพธ์ด้์ านลูู
้ กค้้า ผลลััพธ์ด้์ านบุ
้ คุ ลากร
ฝัังลึึกในองค์์กรที่่�มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี
ผลลัั พธ์์ ด้้ าน การนำำ� องค์์ ก รและการ
(ดููหน้้า 1 - 16)
กำำ�กัับดููแลองค์์กร รวมถึึงผลลััพธ์์ด้้าน
งบประมาณ การเงิิน ตลาด และกลยุุทธ์์

20
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เกณฑ์์ EdPEx ทั้้�ง 7 หมวดประกอบด้้วยหััวข้้อและประเด็็นที่่�ควรพิิจารณาต่่าง ๆ ดัังนี้้�

หััวข้้อ
เกณฑ์์มีีทั้้ง� หมด 17 หััวข้้อ (และมีีอีีก 2 หััวข้้อในโครงร่่างองค์์กร) แต่่ละหััวข้้อมีีจุุดมุ่่ง� เน้้นที่่�
เฉพาะเจาะจง หััวข้้อเหล่่านี้้�แบ่่งเป็็น 3 กลุ่่ม� ตามประเภทของสารสนเทศที่่ส� ถาบัันต้อ้ งอธิิบายดัังนี้้�
• โครงร่่างองค์์กร กำำ�หนดให้้อธิิบายสภาวะแวดล้้อมของสถาบััน
• หััวข้้อที่่เ� กี่่ย� วกัับกระบวนการ (หมวด 1 - 6) กำำ�หนดให้้อธิิบายกระบวนการของสถาบััน
• หััวข้้อที่่�เกี่่�ยวกัับผลลััพธ์์ (หมวด 7) กำำ�หนดให้้รายงานผลลััพธ์์ของกระบวนการของ
สถาบััน
ดููชื่่�อหััวข้้อและคะแนนในหน้้า 23
หมายเหตุุ
หมายเหตุุมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อ (1) อธิิบายคำำ�ศััพท์์หรืือข้้อคำำ�ถามให้้ชััดเจน (2) ให้้คำำ�แนะนำำ�
และตััวอย่่างในการตอบ และ (3) ระบุุความเชื่่�อมโยงที่่สำ� ำ�คััญกัับหััวข้้ออื่่�น ๆ
ประเด็็นเพื่่�อพิิจารณา
ในแต่่ละหััวข้้อจะมีีประเด็็นเพื่่�อพิิจารณาในรููปแบบของคำำ�ถามหรืือข้้อความ ซึ่่�งแบ่่งเป็็น
3 ระดัับ ได้้แก่่
• คำำ�ถามพื้้�นฐาน (Basic questions) จะต่่อจากหััวข้้อหลััก
• คำำ�ถามโดยรวม (Overall questions) จะเป็็นคำำ�ถามที่่ใ� ช้้ตัวั อัักษรเข้้ม คำำ�ถามชี้้นำ� ำ�เหล่่านี้้�
เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการตอบคำำ�ถามของเกณฑ์์
• คำำ�ถามย่่อย (Multiple questions) เป็็นคำำ�ถามเดี่่ย� ว ๆ ในแต่่ละประเด็็นพิจา
ิ รณา รวมทั้้�ง
คำำ�ถามที่่�ใช้้ตััวอัักษรเข้้ม คำำ�ถามข้้อแรกเป็็นคำำ�ถามที่่�สำำ�คััญที่่สุ� ุดในชุุดคำำ�ถามนั้้�น
คำำ�ศััพท์์ที่่�สำำ�คััญ
สถาบัันสามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์์สำำ�คััญ (พิิมพ์์ด้้วยภาษาอัังกฤษตััวใหญ่่) ได้้ใน
อภิิธานศััพท์์ ตั้้�งแต่่หน้้า 107 - 135
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รููปแบบของหััวข้้อ
หมายเลขหััวข้้อ ชื่่�อหััวข้้อ

คำำ�ถามพื้้�นฐาน

ประเด็็นพิิจารณา
คะแนนของหััวข้้อ

สรุุปหััวข้้อของ
คำำ�ถามย่่อย
คำำ�ถามโดยรวม
คำำ�ถามย่่อย

หมายเหตุุ

หัวข้อและคะแนนของเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
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หัวข้อและคะแนนของเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
(หน้้า 77 - 87) แสดงระบบการให้้คะแนนที่่�ใช้้กัับเกณฑ์์ EdPEx

บทนำำ� : โครงร่่างองค์์กร

ส่่วนที่่� 1	ลัักษณะองค์์กร
ส่่วนที่่� 2	สถานการณ์์ของสถาบััน
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ

1 การนำำ�องค์์กร
1.1 การนำำ�องค์์กรโดยผู้้�นำำ�ระดัับสููง
1.2 การกำำ�กัับดููแลองค์์กรและการสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม
2 กลยุุทธ์์
2.1 การจััดทำำ�กลยุุทธ์์
2.2 การนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบััติิ
3 ลููกค้้า
3.1 ความคาดหวัังของลููกค้้า
3.2 ความผููกพัันของลููกค้้า
4 การวััด การวิิเคราะห์์ และการจััดการความรู้้�
4.1 การวััด วิิเคราะห์์ และปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน
4.2 การจััดการสารสนเทศและการจััดการความรู้้�
5 บุุคลากร
5.1	สภาวะแวดล้้อมด้้านบุุคลากร
5.2 ความผููกพัันของบุุคลากร
6 ระบบปฏิิบััติิการ
6.1 กระบวนการทำำ�งาน
6.2 ประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิการ
7 ผลลััพธ์์
7.1 ผลลััพธ์์ด้้านการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน และบริิการที่่�ตอบสนองต่่อลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
และด้้านกระบวนการ
7.2 ผลลััพธ์์ด้้านลููกค้้า
7.3 ผลลััพธ์์ด้้านบุุคลากร
7.4 ผลลััพธ์์ด้้านการนำำ�องค์์กรและการกำำ�กัับดููแลองค์์กร
7.5 ผลลััพธ์์ด้้านงบประมาณ การเงิิน ตลาด และกลยุุทธ์์
คะแนนรวม

คะแนน
70
50

120
85

45
40
40
45
45
45
40
45
45
40
120
80
80
80
90

85
90
85
85
450

1,000
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการ
ที่เป็นเลิศ
เริ่่�มต้้นด้้วยโครงร่่างองค์์กร

โครงร่่างองค์์กรเป็็นจุดุ เริ่่ม� ต้้นที่เ่� หมาะสมที่่สุ� ดุ ในการประเมิินตนเอง และเพื่่�อเขีียนรายงาน
หากต้้องการขอรัับการตรวจประเมิินจากภายนอก โครงร่่างองค์์กรมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง
ด้้วยเหตุุผลดัังต่่อไปนี้้�
• สถาบัันสามารถใช้้ประเมิินตนเองในเบื้้�องต้้น หากสามารถระบุุได้้ว่่ามีีประเด็็นใดที่่�
ไม่่มีีสารสนเทศ มีีน้้อย หรืือขััดแย้้งกััน จะสามารถใช้้ประเด็็นเหล่่านั้้�นมาวางแผน
เพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิ
• โครงร่่างองค์์กรทำำ�ให้้เข้้าใจบริิบทของสถาบััน วิิธีีที่่�ใช้้ปฏิิบััติิการ และทำำ�ให้้สถาบััน
สามารถระบุุลัักษณะเฉพาะของตน เพื่่�อใช้้ตอบคำำ�ถามของเกณฑ์์ในหมวด 1 - 7
การตอบคำำ�ถามทั้้�งหมดในเกณฑ์์ควรสััมพัันธ์์กัับบริิบทของสถาบัันที่่�อธิิบายไว้้ใน
โครงร่่างองค์์กร
• โครงร่่างองค์์ ก รช่่วยให้้ ส ถาบัั นสา มารถระบุุ สา รสนเทศสำำ� คัั ญ ที่่� อ าจขาดหายไป
และช่่วยให้้สถาบัันมุ่่�งเน้้นไปที่่�ข้้อกำำ�หนดและผลลััพธ์์การดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญ

บทนำำ� : โครงร่่างองค์์กร

โครงร่่างองค์์กร คืือ ภาพรวมของสถาบััน และสภาวะแวดล้้อมเชิิงกลยุุทธ์์

P. 1 ลัักษณะองค์์กร (Organizational Description) : คุุณลัักษณะ
สำำ�คััญขององค์์กรคืืออะไร
ก. สภาพแวดล้้อมขององค์์กร (Organizational Environment)
(1) การจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการทางการศึึกษาอื่่�น ๆ ที่่�สำำ�คััญตามพัันธกิิจ
(EDUCATIONAL PROGRAM AND SERVICE and Service Offerings)
	สถาบัันมีีการจััดการศึึกษา วิิจััย บริิการ และตอบสนองต่่อพัันธกิิจอื่่�น ๆ ที่่�สำำ�คััญ
ตามพัันธกิิจ อะไรบ้้าง (ดููคำำ�อธิิบายในหมายเหตุุ) ความสำำ�คััญเชิิงเปรีียบเทีียบของแต่่ละหลัักสููตร
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วิิจััย และบริิการฯ ที่่�มีีต่่อความสำำ�เร็็จของสถาบัันคืืออะไร สถาบัันใช้้วิิธีีการอย่่างไร ในการจััดการ
ศึึกษา วิิจััย บริิการ และตอบสนองพัันธกิิจอื่่�น ๆ
(2)	พัันธกิิจ วิิสััยทััศน์์ ค่่านิิยม และวััฒนธรรม (MISSION, VISION, VALUES, and
Culture)
พัันธกิิจ วิิสัยั ทััศน์์ ค่่านิิยม ของสถาบััน คืืออะไร นอกเหนืือจากค่่านิิยมแล้้ว คุุณลัักษณะ
ของวััฒนธรรมองค์์กรคืืออะไร (ถ้้ามีี) สมรรถนะหลัักของสถาบััน (CORE COMPETENCIES)
คืืออะไร และมีีความเกี่่�ยวข้้องอย่่างไรกัับพัันธกิิจของสถาบััน
(3)	ลัักษณะโดยรวมของบุุคลากร (WORKFORCE Profile)
	ลัักษณะโดยรวมของบุุคลากรเป็็นอย่่างไร มีีการเปลี่่�ยนแปลงอะไรใหม่่ ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น
ด้้านองค์์ประกอบของบุุคลากรหรืือที่่�เกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นของสถาบัันในเรื่่�องนี้้�
• กลุ่่�มและประเภทของบุุคลากรหรืือคณาจารย์์/พนัักงานเป็็นอย่่างไร
• ข้้อกำำ�หนดด้้านวุุฒิิทางการศึึกษาของคณาจารย์์/พนัักงานในแต่่ละกลุ่่�มแต่่ละ
ประเภท มีีอะไรบ้้าง
• อะไรคืือปััจจััยขัับเคลื่่�อนที่่�สำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้บุุคลากรผููกพัันและเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
อย่่างจริิงจัังเพื่่�อให้้สถาบัันบรรลุุพัันธกิิจและวิิสััยทััศน์์
• กลุ่่�มที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเจรจาสิิทธิิประโยชน์์กัับสถาบััน (เช่่น สภาพนัักงาน/สภา
คณาจารย์์/สภาลููกจ้้าง) มีีอะไรบ้้าง (ถ้้ามีี)
• ข้้อกำำ�หนดพิิเศษด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยที่่�สำำ�คััญของสถาบัันมีีอะไรบ้้าง
(ถ้้ามีี)
(4)	สิินทรััพย์์ (Assets)
	สถาบัันมีีอาคารสถานที่่� อุุปกรณ์์ เทคโนโลยีี และทรััพย์์สิินทางปััญญาที่่�สำำ�คััญกัับ
การบรรลุุวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ อะไรบ้้าง
(5) สภาวะแวดล้้อมด้้านกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ (Regulatory Environment)
	สถาบัั นดำำ� เนิิ น การภายใต้้ ก ฎระเบีียบข้้ อ บัั ง คัั บ ที่่� สำำ� คัั ญ อะไรบ้้ า งในด้้ านต่่ อไปนี้้�
1) อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 2) การรัับรองมาตรฐาน/วิิทยฐานะ (accreditation)
การรัับรองคุุณสมบััติหิ รืือการขึ้้นท
� ะเบีียน (certification) 3) มาตรฐานการศึึกษา และ 4) กฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อม การเงิิน และด้้านการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ

27
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2563 - 2566

ข. ความสััมพัันธ์์ระดัับองค์์กร (Organizational Relationships)
(1) โครงสร้้างองค์์กร (Organizational Structure)
โครงสร้้างการนำำ�องค์์กร (Leadership Structure) และการกำำ�กัับดููแลองค์์กร
(GOVERNANCE Structure) มีีลัักษณะอย่่างไร โครงสร้้างและกลไกระบบการนำำ�องค์์กร
(LEADERSHIP SYSTEM) มีีอะไรบ้้าง ระบบการรายงานระหว่่างคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลองค์์กร
ผู้้�นำำ�ระดัับสููง และองค์์กรแม่่ มีีลัักษณะเช่่นใด (*)
(2)	ผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่่วนเสีีย (Students, Other CUSTOMERS
and STAKEHOLDERS)
	ส่่วนตลาด ผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญของสถาบััน
มีีอะไรบ้้าง (*) กลุ่่�มดัังกล่่าวมีีความต้้องการและความคาดหวัังที่่�สำำ�คััญอะไรต่่อการจััดการศึึกษา
วิิจัยั และบริิการฯ การบริิการสนัับสนุุน และการปฏิิบัติั กิ าร อะไรคืือความแตกต่่างในความต้้องการ
และความคาดหวัังของแต่่ละกลุ่่�ม
(3)	ผู้้�ส่่งมอบ คู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ (Suppliers, PARTNERS,
and COLLABORATORS)
	ผู้้�ส่่งมอบ คู่่ค� วามร่่วมมืือที่่เ� ป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการที่่สำ� ำ�คััญมีีใครบ้้าง แต่่ละกลุ่่ม�
ต่่าง ๆ เหล่่านี้้�มีีบทบาทอย่่างไรต่่อ
• การสร้้างหลัักสููตรและการดำำ�เนิินการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ
• การเสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันของสถาบััน
กลุ่่ม� ต่่าง ๆ เหล่่านี้้�มีีส่่วนช่่วยและร่่วมทำำ�ให้้เกิิดนวััตกรรมของสถาบัันอย่่างไร สถาบััน
มีีข้้อกำำ�หนดที่่สำ� ำ�คััญของเครืือข่่ายอุุปทาน (supply-network) อะไรบ้้าง
คำำ�ศััพท์์ที่สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์์สำำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135

หมายเหตุุ
หมายเหตุุ P. 1 ก (1) การจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ ที่่สำ� ำ�คััญ หมายถึึง กิิจกรรมต่่าง ๆ
ที่่�สถาบัันนำำ�มาสู่่�ตลาดเพื่่�อดึึงให้้ผู้้�เรีียนเข้้ามาเรีียนรู้้� และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นมาใช้้บริิการหรืือมีีส่่วน
ในการศึึกษาค้้นคว้้าและพััฒนาศาสตร์์หรืือองค์์ความรู้้� กระบวนการจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ
ต่่อผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นของสถาบััน อาจเป็็นการจััดให้้โดยตรงหรืือโดยผ่่านคู่่�ความร่่วมมืือ
ทั้้�งที่่เ� ป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ การจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ ของสถาบัันที่ไ่� ม่่แสวงหา
ผลกำำ�ไร (รวมถึึงสถาบัันภาครััฐ) อาจหมายถึึงโปรแกรม/แผนงาน โครงการหรืือบริิการต่่าง ๆ
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หมายเหตุุ P. 1 ก (2) หากสถาบัันมีีการกำำ�หนดเจตจำำ�นงและพัันธกิิจ ควรอธิิบายถึึง
สิ่่ง� เหล่่านั้้�นในการตอบคำำ�ถาม บางสถาบัันอาจระบุุพันั ธกิิจและเจตจำำ�นง และบางสถาบัันใช้้คำ�ำ เหล่่านี้้�
แทนกััน ในบางสถาบััน เจตจำำ�นงหมายถึึงเหตุุผลพื้้�นฐานในการดำำ�รงอยู่่�ของสถาบััน สิ่่�งเหล่่านี้้�
มีีบทบาทในการสร้้างแรงบัันดาลใจให้้สถาบัันและชี้้�นำำ�การกำำ�หนดค่่านิิยม
หมายเหตุุ P. 1 ก (2) ค่่านิิยมของสถาบัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร คุุณลัักษณะอื่่น�
ของวััฒนธรรมองค์์กร อาจรวมถึึงความเชื่่อ� และบรรทััดฐานร่่วมกััน (Shared beliefs and norms)
ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�ลัักษณะเฉพาะของบรรยากาศแวดล้้อมภายในสถาบััน
หมายเหตุุ P. 1 ก (3) กลุ่่�มและประเภทของบุุคลากรหรืือคณาจารย์์/พนัักงาน (รวมถึึง
กลุ่่�มที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเจรจาสิิทธิิประโยชน์์กัับสถาบััน) อาจจััดแบ่่งตามประเภทของการจ้้างหรืือ
สััญญาจ้้าง สถานที่่�ปฏิิบััติิงาน (รวมทั้้�งการทำำ�งานผ่่านระบบออนไลน์์) การทำำ�งานนอกสถานที่่�
สภาวะแวดล้้อมในการทำำ�งาน นโยบายที่่เ� อื้้อ� ต่่อการดููแลครอบครััว หรืือปััจจััยอื่่น� ๆ สำำ�หรัับสถาบััน
ที่่�มีีอาสาสมััครและพนัักงานฝึึกหััดที่่�ไม่่ได้้รัับค่่าจ้้างมาช่่วยทำำ�งานให้้สถาบััน ให้้รวมกลุ่่�มเหล่่านี้้�
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของบุุคลากรของสถาบัันด้้วย
หมายเหตุุ P. 1 ก (5) ในเกณฑ์์ EdPEx คำำ�ว่่า “มาตรฐานด้้านการศึึกษา” อาจรวมถึึง
ข้้อกำำ�หนดตามกฎหมาย หลัักปฏิิบััติิ (Codes of conduct) และนโยบาย (policy guidance)
ที่่�ใช้้ทั่่�วไปในภาคส่่วนการศึึกษา ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นกัับพื้้�นที่่�ที่่�สถาบัันดำำ�เนิินการอยู่่� ซึ่่�งอาจมีีกฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับด้้านสภาพแวดล้้อม ที่่�ครอบคลุุมถึึงการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การควบคุุมและ
การแลกเปลี่่�ยนคาร์์บอนเครดิิต รวมถึึงการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
หมายเหตุุ P. 1 ข (1) ในโครงร่่างองค์์กร จะถามคำำ�ถาม “อะไร (What)” สำำ�หรัับ
การนำำ�องค์์กร (โครงสร้้างและกลไกระบบการนำำ�องค์์กร) ส่่วนหมวด 1 และหมวด 5 จะถามว่่า
ระบบถููกนำำ�ไปใช้้ “อย่่างไร (How)”
หมายเหตุุ P. 1 ข (2) กลุ่่�มผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น อาจจััดกลุ่่�มตามความคาดหวััง
พฤติิกรรม ความนิิยม หรืือคุุณลัักษณะร่่วมกััน ภายในแต่่ละกลุ่่�มอาจมีีการแบ่่งย่่อยเพิ่่�มเติิมอีีก
ตามความแตกต่่าง ความเหมืือน หรืือทั้้�งสองอย่่าง สำำ�หรัับส่่วนตลาดอาจจำำ�แนกตาม
• หลัักสููตร วิิจััย และบริิการฯ หรืือรููปแบบเฉพาะ
• วิิธีีการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ ต่่าง ๆ
• พื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ หรืือ
• ปััจจััยอื่่�น ๆ ที่่�ได้้ระบุุไว้้
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หมายเหตุุ P. 1 ข (2) ความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย และความต้้องการด้้านการปฏิิบัติั กิ าร ผลัักดัันให้้สถาบัันตระหนัักถึึงความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจาก
การหยุุดชะงัักของการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ กระบวนการสนัับสนุุน และเครืือข่่าย
อุุปทาน รวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิและภาวะฉุุกเฉิินอื่่�น
หมายเหตุุ P. 1 ข (3) ผู้้�ส่่งมอบและคู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการ ควรรวมถึึงโรงเรีียนหลััก
ที่่�เตรีียมความพร้้อมของนัักเรีียนที่่�จะเข้้ามาเรีียนต่่อในสถาบััน
หมายเหตุุ P. 1 ข (3) เครืือข่่ายอุุปทานของสถาบััน ประกอบด้้วย หน่่วยงาน/องค์์กรที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนาหลัักสููตร และบริิการฯ และการจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ ให้้แก่่ผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ในบางสถาบััน หน่่วยงาน/องค์์กรเหล่่านี้้�จะอยู่่�ในรููปแบบของห่่วงโซ่่ โดยที่่�
หน่่วยงานหนึ่่�งทำำ�หน้้าที่เ่� ป็็นผู้้�ส่่งมอบให้้อีีกหน่่วยงาน/องค์์กรหนึ่่�งโดยตรง อย่่างไรก็็ตาม หน่่วยงาน/
องค์์กรเหล่่านี้้�มีีโครงข่่ายที่่�เชื่่�อมโยงและพึ่่�งพาซึ่่�งกัันและกัันมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ไม่่เพีียงแค่่เป็็นความ
สััมพัันธ์์เชิิงเส้้นตรง (Linear relationships) เกณฑ์์ใช้้คำำ�ว่่า “เครืือข่่ายอุุปทาน” แทน “ห่่วงโซ่่
อุุปทาน (Supply Chain)” เพื่่�อชี้้�ให้้เห็็นถึึงการพึ่่�งพาซึ่่�งกัันและกัันระหว่่างสถาบัันและผู้้�ส่่งมอบ

P. 2 สถานการณ์์ของสถาบััน (Organizational Situation) : สถานการณ์์
เชิิงกลยุุทธ์์ของสถาบัันคืืออะไร
ก. สภาพแวดล้้อมด้้านการแข่่งขััน (Competitive Environment)
(1)	ตำำ�แหน่่งในการแข่่งขััน (Competitive Position)
ให้้อธิิบายขนาดและการเติิบโตของสถาบััน เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับองค์์กรในธุุรกิิจหรืือ
ตลาดเดีียวกััน คู่่�แข่่งมีีจำำ�นวนเท่่าไรและประเภทอะไรบ้้าง
(2) การเปลี่่�ยนแปลงความสามารถในการแข่่งขััน (Competitiveness Changes)
การเปลี่่ย� นแปลงที่่สำ� ำ�คััญ (ถ้้ามีี) ซึ่่ง� มีีผลต่่อสถานการณ์์การแข่่งขัันของสถาบััน รวมถึึง
การเปลี่่�ยนแปลงที่่สร้
� ้างโอกาสสำำ�หรัับการสร้้างนวััตกรรมและความร่่วมมืือคืืออะไร (*)
(3) แหล่่งข้้อมููลเชิิงเปรีียบเทีียบ (Comparative Data)
ระบุุแหล่่งที่่�มาที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับข้้อมููลเชิิงเปรีียบเทีียบและเชิิงแข่่งขัันในธุุรกิิจเดีียวกััน
รวมทั้้�งข้้อมููลเชิิงเปรีียบเทีียบที่่�สำำ�คััญจากธุุรกิิจอื่่�น สถาบัันมีีข้้อจำำ�กััดอะไรบ้้าง (ถ้้ามีี) ในการ
ได้้มาซึ่่�งข้้อมููล หรืือข้้อจำำ�กััดในการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลเหล่่านี้้�
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ข. บริิบทเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic Context)
ระบุุความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์์และความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คััญ
ค. ระบบการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการ (PERFORMANCE Improvement System)
ระบุุระบบการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการรวมถึึงกระบวนการของสถาบััน สำำ�หรัับการ
ประเมิินผลและการปรัับปรุุงโครงการและกระบวนการของสถาบัันที่สำ่� ำ�คััญ
คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135

หมายเหตุุ
หมายเหตุุ P. 2 (ก) องค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรต้้องแข่่งขัันกัับองค์์กรที่่�ไม่่แสวงหา
ผลกำำ�ไรอื่่�น และกัับหน่่วยงานอื่่�นที่่�ให้้บริิการคล้้ายคลึึงกััน เพื่่�อให้้ได้้แหล่่งทุุนสนัับสนุุนและ
อาสาสมััคร สมาชิิกภาพ การเป็็นที่่�รู้้�จัักในชุุมชนที่่�เหมาะสม และการได้้รัับความสนใจจากสื่่�อ
หมายเหตุุ P. 2 (ข) ความท้้าทายและความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์ อาจเกี่่�ยวข้้องกัับ
ด้้านการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ ด้้านการปฏิิบััติิการ ด้้านการสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม
และด้้านบุคุ ลากร ความท้้าทายและความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์ อาจสััมพัันธ์กั์ บั ผลิิตภััณฑ์์ การเงิิน
โครงสร้้างและวััฒนธรรมองค์์กร เทคโนโลยีีอุุบัติั ิใหม่่ (Emerging technology) การบููรณาการ
ด้้านดิิจิิทััล (Digital integration) ความปลอดภััยของข้้อมููลและสารสนเทศ ชื่่�อเสีียงของสถาบััน
เช่่น ความสำำ�เร็็จของผู้้�เรีียน อััตราการสร้้างนวััตกรรม ทำำ�เลที่่ตั้้� ง� และการเข้้าถึงึ บริิการได้้โดยสะดวก
และความสามารถในการสรรหาและรัักษาบุุคลากร
หมายเหตุุ P. 2 (ค) ระบบการให้้คะแนนของเกณฑ์์ EdPEx (หน้้า 77 - 87) พิิจารณาการ
ปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการ ผ่่านการเรีียนรู้้�และการบููรณาการ ซึ่่ง� เป็็นมิติิ หิ นึ่่�งในการตรวจประเมิิน
ระดัับพััฒนาการของแนวทางและการถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบัติั ขิ องสถาบััน คำำ�ถามนี้้�ช่่วยกำำ�หนด
บริิบทโดยรวมของแนวทางที่่ใ� ช้้ในการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน แนวทางที่่ส� ถาบัันใช้้
ควรสััมพัันธ์์กัับความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องทำำ�/มีี ของสถาบััน ทั้้�งนี้้�อาจรวมถึึง PDSA การประเมิินตนเอง
เพื่่�อขอการรัับรอง การใช้้ระบบ UK Professional Standards Framework (UKPSF)
เพื่่�อพััฒนาการสอน การประเมิินระดัับคณะ สถาบััน จากองค์์กรภายนอก เช่่น 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) รวมถึึงเครื่่�องมืือพััฒนาคุุณภาพองค์์กรอื่่�น เช่่น
การใช้้ระบบ Lean Enterprise, Six Sigma, Story Board หรืือเครื่่�องมืือปรัับปรุุงอื่่�น ๆ
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1. การนำำ�องค์์กร (Leadership) (120 คะแนน)

ในหมวดการนำำ�องค์์กร เกณฑ์์ถามว่่าการปฏิิบัติั ติ นของผู้้�นำำ�ระดัับสููง ชี้้นำ� ำ� และทำำ�ให้้สถาบััน
มีีความยั่่�งยืืนอย่่างไร นอกจากนี้้� เกณฑ์์ยัังถามถึึงระบบการกำำ�กัับดููแลองค์์กร (GOVERNANCE
system) รวมทั้้�งวิิธีีการที่่�สถาบัันใช้้เพื่่�อบรรลุุผลความรัับผิิดชอบด้้านกฎหมายและจริิยธรรม
และวิิธีีการที่่�สถาบัันใช้้เพื่่�อตอบแทนสัังคม

1.1 การนำำ�องค์์กรโดยผู้้�นำำ�ระดัับสููง (Senior Leadership) : ผู้้�นำำ�ระดัับสููง
นำำ�องค์์กรอย่่างไร (70 คะแนน)
ก. วิิสััยทััศน์์และค่่านิิยม (VISION and VALUES)
(1)	กำำ�หนดวิิสัยทั
ั ัศน์์และค่่านิิยม (VISION and VALUES)
	ผู้้�นำำ�ระดัับสููง (SENIOR LEADERS) ดำำ�เนิินการอย่่างไรในการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์
และค่่านิิยม
	ผู้้�นำำ�ระดัับสููงดำำ�เนิินการอย่่างไรในการถ่่ายทอดวิิสััยทััศน์์และค่่านิิยมสู่่�การปฏิิบััติิ
โดยผ่่านระบบการนำำ�องค์์กร (LEADERSHIP SYSTEM) ไปยัังบุุคลากร ผู้้�ส่่งมอบ และคู่่ค� วามร่่วมมืือ
ที่่เ� ป็็นทางการที่่สำ� ำ�คััญ ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� รวมทั้้�งผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่น� ๆ (*) การปฏิิบัติั ติ น
ของผู้้�นำำ�ระดัับสููงแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นต่่อค่่านิิยมของสถาบัันอย่่างไร
(2) การส่่งเสริิมการประพฤติิปฏิิบััติิตามกฎหมายและอย่่างมีีจริิยธรรม (Promoting
Legal and ETHICAL BEHAVIOR)
การปฏิิบััติิตนของผู้้�นำำ�ระดัับสููงแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นต่่อการประพฤติิปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและอย่่างมีีจริิยธรรมอย่่างไร
	ผู้้�นำำ�ระดัับสููงสร้้างสภาวะแวดล้้อมในสถาบัันเพื่่�อสิ่่�งเหล่่านี้้�อย่่างไร
ข. การสื่่�อสาร (Communication)
	ผู้้�นำำ�ระดัับสููงดำำ�เนิินการอย่่างไรในการสื่่�อสารและสร้้างความผููกพัันกัับบุุคลากร
(WORKFORCE) ทั่่�วทั้้�งสถาบััน คู่่�ความร่่วมมืือสำำ�คััญที่่�เป็็นทางการ ผู้้�เรีียน และลููกค้้า
กลุ่่�มอื่่�นที่่�สำำ�คััญ
	ผู้้�นำำ�ระดัับสููงดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่อไปนี้้�อย่่างไร
• กระตุ้้�นให้้เกิิดการสื่่�อสารสองทางที่่�ตรงไปตรงมา
• สื่่�อสารให้้ทราบถึึงการตััดสิินใจที่่�สำำ�คััญและความจำำ�เป็็นต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของ
สถาบััน
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• แสดงบทบาทโดยตรงในการจููงใจบุุคลากรเพื่่อ� ให้้มีีผลการดำำ�เนิินการที่่ดีี� ให้้ความสำำ�คััญ
กัับผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และมุ่่�งเน้้นการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
ค. พัันธกิิจและผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน (MISSION and Organizational PERFORMANCE)
(1) การสร้้างสภาวะแวดล้้อมเพื่่�อความสำำ�เร็็จ (Creating an Environment for
Success)
	ผู้้�นำำ�ระดัับสููงดำำ�เนิินการอย่่างไรในการสร้้างสภาวะแวดล้้อมเพื่่�อทำำ�ให้้สถาบััน
ประสบความสำำ�เร็็จทั้้�งในปััจจุุบัันและในอนาคต
	ผู้้�นำำ�ระดัับสููงดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่อไปนี้้�อย่่างไร
• สร้้างสภาวะแวดล้้อมเพื่่�อให้้เกิิดการบรรลุุพันั ธกิิจ
• สร้้างและเสริิมสร้้างให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กร และวััฒนธรรมที่่ส่่� งเสริิมความผููกพััน
ของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และบุุคลากร
• พััฒนาให้้เกิิดความคล่่องตััวของสถาบััน ความรัับผิิดชอบ การเรีียนรู้้�ระดัับองค์์กร
และระดัับบุุคคล นวััตกรรม และความกล้้าที่่�จะเสี่่�ยงโดยประเมิินผลได้้ผลเสีีย
อย่่างรอบด้้าน (INTELLIGENT RISK taking)
• มีีส่่วนร่่วมในการวางแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง และการพััฒนาผู้้�นำำ�ในอนาคตของ
สถาบััน
(2) การทำำ�ให้้เกิิดการมุ่่�งเน้้นการปฏิิบัติั อิ ย่่างจริิงจััง (Creating a Focus on Action)
	ผู้้�นำำ�ระดัับสููงดำำ�เนิินการอย่่างไรในการทำำ�ให้้เกิิดการมุ่่�งเน้้นการปฏิิบัติั ิอย่่างจริิงจััง
เพื่่�อให้้บรรลุุพัันธกิิจของสถาบััน
ผู้้�นำำ�ระดัับสููงดำำ�เนิินการอย่่างไรในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
• ทำำ�ให้้เกิิดการมุ่่ง� เน้้นการปฏิิบัติั อิ ย่่างจริิงจัังที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการ
ของสถาบััน
• กำำ�หนดเรื่่�องที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องทำำ�
• ในการตั้้�งความคาดหวัังต่่อผลการดำำ�เนิินการ ได้้พิิจารณาถึึงการสร้้างคุุณค่่า
และทำำ�ให้้เกิิดความสมดุุลของคุุณค่่า ระหว่่างผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ
• แสดงให้้เห็็นถึึงความรัับผิิดชอบส่่วนตนต่่อการดำำ�เนิินการของสถาบััน
คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135

33
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2563 - 2566

หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 1.1 ผลลััพธ์์การดำำ�เนิินการของสถาบัันควรรายงานในหััวข้้อ 7.1 - 7.5 ผลลััพธ์์
ด้้านประสิิทธิิผลของการนำำ�องค์์กรและระบบการนำำ�องค์์กรควรรายงานในหััวข้้อ 7.4
หมายเหตุุ 1.1 ก (1) วิิสััยทััศน์์ของสถาบัันควรเป็็นตััวกำำ�หนดบริิบทสำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์
เชิิงกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิการที่่�ได้้อธิิบายไว้้ในหััวข้้อ 2.1 และ 2.2
หมายเหตุุ 1.1 ข การสื่่�อสารในลัักษณะสองทาง อาจรวมถึึงการใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ เช่่น
การส่่งข่่าวสารเป็็นระยะ ๆ ผ่่านเว็็บไซต์์ทั้้ง� ภายในและภายนอก ทวีีต (Tweet) บล็็อก (Blogging)
และวงสนทนาอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic forums) ของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และบุุคลากร
รวมทั้้�งการติิดตามและการตอบกลัับ (*) ช่่องทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์จากภายนอก
หมายเหตุุ 1.1 ข บทบาทโดยตรงของผู้้�นำำ�ระดัับสููงในการสร้้างแรงจููงใจแก่่บุุคลากร
อาจรวมถึึงการมีีส่่วนร่่วมในการให้้รางวััลและยกย่่องชมเชย
หมายเหตุุ 1.1 ข สำำ�หรัับสถาบัันที่ต้่� อ้ งพึ่่�งพาอาสาสมััครอย่่างมากในการทำำ�งาน ควรกล่่าว
ถึึงวิิธีีการที่่ส� ถาบัันใช้้ในการสื่่อ� สารและสร้้างความผููกพัันกับั บุุคลากรที่่เ� ป็็นอาสาสมััครเหล่่านั้้�นด้ว้ ย
หมายเหตุุ 1.1 ค (1) องค์์กรที่่�ประสบความสำำ�เร็็จต้้องสามารถตอบสนองต่่อความจำำ�เป็็น
ของสถาบัันในปััจจุุบััน ให้้ความสำำ�คััญกัับความเสี่่�ยง ความคล่่องตััว และการบริิหารจััดการ
เชิิงกลยุุทธ์์ ต้้องพร้้อมรัับต่่อสภาวะแวดล้้อมในอนาคตของสถาบััน ตลาด และการปฏิิบััติิการ
ในการสร้้างสภาวะแวดล้้อมเพื่่�อความสำำ�เร็็จ ผู้้�นำำ�ควรคำำ�นึึงถึึงทั้้�งปััจจััยภายในและภายนอก
ปััจจััยเหล่่านี้้�อาจรวมถึึง
• ระดัับความเสี่่�ยงและความสามารถในการยอมรัับความเสี่่�ยงนั้้�น
• วััฒนธรรมองค์์กร
• ระบบงาน
• ความจำำ�เป็็นในการเปลี่่�ยนแปลงแบบพลิิกโฉม (Transformational changes)
ในด้้านโครงสร้้างและวััฒนธรรมของสถาบัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
• ขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลัังของบุุคลากร
• การมีีทรััพยากรพร้้อมใช้้งาน
• สมรรถนะหลัักของสถาบััน
• ความจำำ�เป็็นในการสร้้างนวััตกรรมด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรมระดัับสถาบััน
ปััจจััยอื่่�น ๆ รวมถึึงความเสี่่�ยงและโอกาสต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจากเทคโนโลยีีอุุบััติิใหม่่
การบููรณาการข้้อมููล ความปลอดภััยด้้านข้้อมููลและสารสนเทศ รวมทั้้�งการพิิจารณาปััจจััย
สิ่่�งแวดล้้อม
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หมายเหตุุ 1.1 ค (2) การมุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิการอย่่างจริิงจัังของผู้้�นำำ�ระดัับสููงต้้องคำำ�นึึงถึึง
กลยุุทธ์์ บุุคลากร ระบบงาน และสิินทรััพย์์ของสถาบััน ทั้้�งนี้้� รวมถึึงความกล้้าเสี่่�ยงที่่�ผ่่าน
การประเมิินผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน การนำำ�นวััตกรรมไปใช้้ และการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินงาน
และผลิิตภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง ผู้้�นำำ�ระดัับสููงต้้องคำำ�นึึงถึึงสิ่่ง� ที่่ต้� อ้ งการปฏิิบัติั อิ ย่่างจริิงจัังเพื่่�อให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ของสถาบััน (Strategic objectives) (ดูู 2.2. ก (1)) และอาจเกี่่ย� วข้้องกัับ
การวางแผนบริิหารเพื่่อ� จััดการเปลี่่ย� นแปลงที่่สำ� �ำ คััญ หรืือการตอบสนองอย่่างรวดเร็็วต่่อสารสนเทศใหม่่
ที่่�สำำ�คััญ

1.2 การกำำ�กับั ดููแลองค์์กรและการสร้้างประโยชน์์ให้้สังั คม (Governance and
Societal Contributions) : สถาบัันดำำ�เนิินการอย่่างไรในการกำำ�กับั ดููแลองค์์กร
และสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม (50 คะแนน)
ก. การกำำ�กัับดููแลองค์์กร (Organizational GOVERNANCE)
(1) ระบบการกำำ�กัับดููแลองค์์กร (GOVERNANCE System)
สถาบัันทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้อย่่างไรว่่ามีีการกำำ�กัับดููแลองค์์กรด้้วยความรัับผิิดชอบ
อย่่างครอบคลุุมและรอบด้้าน
	สถาบัันดำำ�เนิินการอย่่างไรในการทบทวนและทำำ�ให้้ประสบความสำำ�เร็็จในระบบ
การกำำ�กัับดููแลองค์์กรดัังต่่อไปนี้้�
• ความรัับผิิดชอบในการกระทำำ�ของผู้้�นำำ�ระดัับสููง
• ความรัับผิิดชอบต่่อกลยุุทธ์์
• ความรัับผิิดชอบด้้านการเงิิน
• ความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินการ
• การคััดเลืือกคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลองค์์กร และนโยบายในเรื่่�องการเปิิดเผย
ข้้อมููลข่่าวสารของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลองค์์กร (*)
• ความเป็็นอิิสระและมีีประสิิทธิิผลของการตรวจสอบภายในและภายนอก
• การปกป้้องผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและผู้้�ถืือหุ้้�น (*)
• การวางแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับผู้้�นำำ�ระดัับสููง
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(2) การประเมิินผลการดำำ�เนิินการ (PERFORMANCE Evaluation)
สถาบัันประเมิินผลการดำำ�เนิินการของผู้้�นำำ�ระดัับสููงและคณะกรรมการกำำ�กัับดููแล
องค์์กรอย่่างไร
	สถาบัันใช้้การประเมิินผลการดำำ�เนิินการเหล่่านี้้�เพื่่�อกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหาร
อย่่างไร ผู้้�นำำ�ระดัับสููงและคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลองค์์กรใช้้ผลการประเมิินผลการดำำ�เนิินการ
ดัังกล่่าวเพื่่�อการพััฒนาตนเองและปรัับปรุุงประสิิทธิิผล ทั้้�งการนำำ�องค์์กรของผู้้�นำำ�แต่่ละคน และ
ของคณะกรรมการ และระบบการนำำ�องค์์กรต่่อไปอย่่างไร (*)
ข. การประพฤติิปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและอย่่างมีีจริิยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR)
(1) การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย กฎระเบีียบ และการรัับรองคุุณภาพ (Legal, Regulatory,
and Accreditation Compliance)
สถาบัันดำำ�เนิินการด้้านกฎหมาย กฎระเบีียบข้้อบัังคัับในปััจจุุบััน และในอนาคต
รวมถึึงความกัังวลของชุุมชนที่่�มีีต่่อหลัักสููตรการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และการปฏิิบััติิการ
อย่่างไร
	สถาบัันดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่อไปนี้้�อย่่างไร
• ดำำ�เนิินการในกรณีีที่่�หลัักสููตรการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และการปฏิิบััติิการ
มีีผลกระทบในเชิิงลบต่่อสัังคม
• คาดการณ์์ล่่วงหน้้าถึึงความกัังวลของสาธารณะ (Public concerns) ที่่�มีีต่่อ
หลัักสููตร วิิจััย และบริิการฯ และการปฏิิบััติิการในอนาคตฯ
• เตรีียมการเชิิงรุุกต่่อความกัังวลและผลกระทบเหล่่านี้้�อย่่างไร
	สถาบัันมีีกระบวนการ ตััววััด และเป้้าประสงค์์ที่สำ่� ำ�คััญอะไรเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการเป็็นไป
ตามกฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ และการรัับรองคุุณภาพที่่กำ� ำ�หนดหรืือดีีกว่่าที่่กำ� ำ�หนด (*) สถาบััน
มีีกระบวนการ ตััววััด และเป้้าประสงค์์ที่่�สำำ�คััญอะไรในการดำำ�เนิินการเรื่่�องความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และการปฏิิบััติิการของสถาบััน
(2) การประพฤติิปฏิิบััติิอย่่างมีีจริิยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR)
สถาบัันดำำ�เนิินการอย่่างไรในการส่่งเสริิมและสร้้างความมั่่�นใจว่่าปฏิิสััมพัันธ์์
ทุุกด้้านของสถาบัันเป็็นไปอย่่างมีีจริิยธรรม
	สถาบัันมีีกระบวนการและตััววััดหรืือตััวชี้้วั� ดั ที่่สำ� �ำ คััญอะไรในการส่่งเสริิมและทำำ�ให้้มั่่น� ใจ
ว่่ามีีการประพฤติิปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีจริิยธรรมทั่่ว� ทั้้ง� สถาบััน ภายใต้้โครงสร้้างระบบการกำำ�กัับดููแลองค์์กร
รวมทั้้�งในการปฏิิสััมพัันธ์์กัับบุุคลากร ผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น คู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการ
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ผู้้�ส่่งมอบ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการติิดตามและดำำ�เนิินการ
ในกรณีีที่่�มีีการกระทำำ�ที่่ขั� ัดต่่อการประพฤติิปฏิิบััติิอย่่างมีีจริิยธรรม
ค. การสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม (Societal Contributions)
(1) ความผาสุุกของสัังคม (Societal Well-being)
สถาบัันคำำ�นึึงถึึงความผาสุุกและผลประโยชน์์ของสัังคมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในกลยุุทธ์์
และการปฏิิบััติิการประจำำ�วัันอย่่างไร
	สถาบัันมีีส่่วนร่่วมอย่่างไรในการสร้้างความสมบููรณ์์แก่่ระบบสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และเศรษฐกิิจ
(2) การสนัับสนุุนชุุมชน (Community Support)
สถาบัันดำำ�เนิินการอย่่างไรในการสนัับสนุุนและสร้้างความเข้้มแข็็งให้้แก่่ชุุมชน
ที่่�สำำ�คััญ (KEY communities) ของสถาบััน
	ชุุมชนที่่�สำำ�คััญของสถาบัันมีีอะไรบ้้าง สถาบัันมีีวิิธีีการในการกำำ�หนดชุุมชนดัังกล่่าว
อย่่างไร รวมทั้้�งวิิธีีการกำำ�หนดเรื่่อ� งที่่ส� ถาบัันจะเข้้าไปมีีส่่วนร่่วม ผู้้�นำำ�ระดัับสููงและบุุคลากรร่่วมมืือกััน
พััฒนาชุุมชนดัังกล่่าวอย่่างไร
คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135

หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 1.2 ควรนำำ�เรื่่อ� งการสร้้างประโยชน์์ให้้สังั คมในประเด็็นที่มีี่� ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง�
ต่่อความสำำ�เร็็จด้้านการตลาดของสถาบัันไปใช้้ประกอบการจััดทำำ�กลยุุทธ์์ (หััวข้้อ 2.1) และ
ในการมุ่่ง� เน้้นการปฏิิบัติั กิ าร (หมวด 6) ด้้วย ควรรายงานผลลััพธ์สำ์ ำ�คััญด้้านสังั คมในหััวข้้อผลลััพธ์์
ด้้านการนำำ�องค์์กรและการกำำ�กัับดููแลองค์์กร (หััวข้้อ 7.4)
หมายเหตุุ 1.2 หััวข้้อนี้้�ไม่่ครอบคลุุมเรื่่�องสุุขภาพและความปลอดภััยของบุุคลากร
ควรอธิิบายเรื่่�องดัังกล่่าวในหััวข้้อ 5.1 และหััวข้้อ 6.2 ตามลำำ�ดัับ
หมายเหตุุ 1.2 ก (1) หากคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลองค์์กรมีีการทบทวนผลการดำำ�เนิินการ
และความก้้าวหน้้าของสถาบััน ให้้รายงานใน 4.1 (ข) (*)
หมายเหตุุ 1.2 ก (1) ความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินการของระบบการกำำ�กัับดููแลองค์์กร ควร
ครอบคลุุมเรื่่อ� งการควบคุุมภายในของกระบวนการกำำ�กัับดููแลองค์์กร สำำ�หรัับสถาบัันการศึึกษาบางแห่่ง
องค์์กรแม่่ หรืือคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาภายนอกอาจทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแล
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2563 - 2566

องค์์กรทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน สถาบัันการศึึกษาบางแห่่งที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลรัักษาเงิินกองทุุนของ
สาธารณะต้้องเน้้นความสำำ�คััญในเรื่่อ� งการดููแลรัักษาเงิินกองทุุนสาธารณะ และความโปร่่งใสในการ
ดำำ�เนิินงานด้้วย
หมายเหตุุ 1.2 ก (2) การประเมิินผลการดำำ�เนิินการของผู้้�นำำ�อาจใช้้ข้้อมููลที่่�ได้้จาก
การประเมิิ น โดยผู้้�ร่่วมงาน การทบทวนผลการดำำ� เนิิ น การของผู้้�บริิ ห ารอย่่างเป็็ นทา งการ
การประเมิินจากคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาภายนอก รวมทั้้�งข้้อมููลป้้อนกลัับทั้้�งที่่�เป็็นทางการ
หรืือไม่่เป็็นทางการ และผลสำำ�รวจที่่�ได้้จากบุุคลากรและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ
หมายเหตุุ 1.2 ข (1) การเตรีียมการเชิิงรุุกต่่อผลกระทบเชิิงลบและความกัังวลของ
สัังคม อาจรวมถึึงการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและกระบวนการจััดการเครืือข่่ายอุุปทานที่่�มีี
ประสิิทธิิผล (*)
หมายเหตุุ 1.2 ข (2) ตััววััดหรืือตััวชี้้วั� ดั ของการประพฤติิปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีจริิยธรรม อาจรวมถึึง
เหตุุการณ์์การละเมิิดจริิยธรรมหรืือการฝ่่าฝืืนกฎเกณฑ์์และการตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์นั้้�น ๆ
ผลสำำ�รวจความคิิดเห็็นของบุุคลากรต่่อจริิยธรรมของสถาบััน การติิดต่่อผ่่านโทรศััพท์์สายด่่วน
จริิยธรรม การทดสอบอย่่างตรงไปตรงมา (The integrity of testing) การเข้้าถึึงทรััพยากรอย่่าง
เท่่าเทีียม และการดำำ�เนิินการของคณะกรรมการจริิยธรรมในคนและสััตว์์ทดลอง (Institutional
Review Boards : IRB) ในการทำำ�วิิจัยั ตััววััดหรืือตััวชี้้วั� ดั ของการประพฤติิปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีจริิยธรรม
อาจรวมถึึงหลัักฐานที่่แ� สดงให้้เห็็นว่่าสถาบัันมีีนโยบาย การฝึึกอบรมบุุคลากร และระบบการติิดตาม
เฝ้้าระวัังในเรื่่�องผลประโยชน์์ทัับซ้้อน การป้้องกัันและการใช้้ข้้อมููลที่่�มีีความอ่่อนไหว สารสนเทศ
และองค์์ ความรู้้�ที่่�เกิิ ดจากการสัั งเคราะห์์ และหาความสัั ม พัั นธ์์ ของข้้ อมููลเหล่่านี้้� ตลอดจน
การใช้้เงิินกองทุุนอย่่างเหมาะสม (อ่่านเพิ่่�มเติิมที่่อ� ภิิธานศััพท์์ ETHICAL BEHAVIOR : การประพฤติิ
ปฏิิบััติิอย่่างมีีจริิยธรรม หน้้า 115)
หมายเหตุุ 1.2 ค (1) ควรรายงานความผาสุุกและผลประโยชน์์ของสัังคมที่่น� อกเหนืือจาก
การปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�อธิิบายใน 1.2 ข (1) ซึ่่�งอาจรวมถึึงการดำำ�เนิินการของสถาบัันหรืือ
ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานอื่่�นในการปรัับปรุุงสิ่่�งแวดล้้อม สร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับชุุมชนในงาน
บริิการ การศึึกษา รวมทั้้�งปรัับปรุุงวิิธีีปฏิิบััติิขององค์์กร/สมาคมวิิชาชีีพต่่าง ๆ
หมายเหตุุ 1.2 ค (2) การมีีส่่วนสนัับสนุุนชุุมชนที่่�สำำ�คััญอาจรวมถึึงเรื่่�องที่่�ใช้้ประโยชน์์
จากสมรรถนะหลัักของสถาบััน
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2. กลยุุทธ์์ (Strategy) (85 คะแนน)

ในหมวดกลยุุทธ์์ ถามว่่าสถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการจััดทำำ�วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
และแผนปฏิิบัติั กิ าร วิิธีีการในการนำำ�แผนไปปฏิิบัติั ิ การปรัับเปลี่่ย� นแผนเมื่่�อสถานการณ์์เปลี่่ย� นไป
ตลอดจนวิิธีีการวััดผลความก้้าวหน้้า

2.1 การจััดทำำ�กลยุุทธ์์ (Strategy Development) : สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไร
ในการจััดทำำ�กลยุุทธ์์ (45 คะแนน)
ก. กระบวนการจััดทำำ�กลยุุทธ์์ (Strategy Development PROCESS)
(1) กระบวนการวางแผนกลยุุทธ์์ (Strategic Planning PROCESS)
	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการวางแผนกลยุุทธ์์ ขั้้�นตอนที่่�สำำ�คััญของกระบวนการ
วางแผนกลยุุทธ์์มีีอะไรบ้้าง ผู้้�เกี่่�ยวข้้องที่่�สำำ�คััญมีีใครบ้้าง กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้้�น
และระยะยาวคืืออะไร และสถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการทำำ�ให้้กระบวนการวางแผนกลยุุทธ์์มีี
ความสอดคล้้องกัับกรอบเวลาดัังกล่่าว กระบวนการวางแผนกลยุุทธ์ไ์ ด้้คำำ�นึึงถึึงความจำำ�เป็็นที่อ่� าจ
เกิิดขึ้้�นของสถาบัันในเรื่่�องต่่อไปนี้้�อย่่างไร
• การเปลี่่�ยนแปลงแบบพลิิกโฉม
• การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของเรื่่�องที่่�ริิเริ่่�มขึ้้�นเพื่่�อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
• ความคล่่องตััวของสถาบััน
(2) นวััตกรรม (INNOVATION)
กระบวนการจััดทำำ�กลยุุทธ์์ของสถาบัันกระตุ้้�นและทำำ�ให้้เกิิดนวััตกรรมได้้อย่่างไร
	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการกำำ�หนดโอกาสเชิิงกลยุุทธ์์ และมีีวิิธีีการอย่่างไรในการ
ตััดสิินใจว่่าจะเลืือกโอกาสเชิิงกลยุุทธ์์เรื่่�องใดเป็็นความเสี่่�ยงที่่�ผ่่านการประเมิินผลได้้ผลเสีีย
อย่่างรอบด้้าน (INTELLIGENT RISKS) โอกาสเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คััญของสถาบัันมีีอะไรบ้้าง
(3) การวิิเคราะห์์และกำำ�หนดกลยุุทธ์์ (Strategy Considerations)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการรวบรวมและวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�ง
พััฒนาสารสนเทศเพื่่�อใช้้ในกระบวนการวางแผนกลยุุทธ์์
ในการรวบรวมและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลดัังกล่่าว สถาบัันคำำ�นึึงถึึงองค์์ประกอบที่่สำ� ำ�คััญของ
ความเสี่่�ยงต่่อไปนี้้�อย่่างไร
• ความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์์และความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์ของสถาบััน
• การเปลี่่�ยนแปลงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และสภาวะแวดล้้อม
ภายนอก
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• จุุดบอดที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในกระบวนการและสารสนเทศที่่�ใช้้ในการวางแผนกลยุุทธ์์
• ความสามารถของสถาบัันในการนำำ�แผนกลยุุทธ์์ไปปฏิิบัติั ิ
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลััก (WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการตััดสิินใจว่่ากระบวนการสำำ�คััญใดจะดำำ�เนิินการ
โดยบุุ ค ลากรของสถาบัั น และกระบวนการใดจะดำำ� เนิิ น การจากภายนอกโดยผู้้�ส่่ ง มอบ
คู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ
การตััดสิินใจเหล่่านี้้�ได้้คำำ�นึึงถึึงวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ สมรรถนะหลัักของสถาบััน
และสมรรถนะหลัักของผู้้�ส่่งมอบ คู่่ค� วามร่่วมมืือที่่เ� ป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการอย่่างไร สถาบััน
มีีวิิธีีการอย่่างไรในการกำำ�หนดสมรรถนะหลัักและระบบงานในอนาคตที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับสถาบััน
(ดููคำำ�อธิิบายเรื่่�องระบบงานและสมรรถนะหลัักที่่�หมายเหตุุ 2.1 ก (4) และอภิิธานศััพท์์ CORE
COMPETENCIES : สมรรถนะหลัักของสถาบัันหน้้า 111 และ WORK SYSTEMS : ระบบงาน
หน้้า 133)
ข. วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ (STRATEGIC OBJECTIVES)
(1)	วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คััญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES)
	วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คััญของสถาบัันมีีอะไรบ้้าง
ให้้ระบุุตารางเวลาที่่�จะบรรลุุวััตถุุประสงค์์เหล่่านั้้�น เป้้าประสงค์์ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของ
วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์เ์ หล่่านั้้�นมีีอะไรบ้้าง สถาบัันได้้วางแผนการเปลี่่ย� นแปลงที่่สำ� ำ�คััญอะไรบ้้าง
(ถ้้ามีี) ในด้้านหลัักสููตร วิิจััย และบริิการฯ ลููกค้้าและตลาด ผู้้�ส่่งมอบและคู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็น
ทางการ และการปฏิิบััติิการ
(2) การพิิจารณาวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ (STRATEGIC OBJECTIVE Considerations)
	วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ของสถาบัันสามารถสร้้างความสมดุุลอย่่างเหมาะสมกัับ
ความต้้องการที่่�มีีความหลากหลายและที่่�มีีโอกาสจะแข่่งขัันกัันเองได้้อย่่างไร
	วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ของสถาบัันได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่อไปนี้้�อย่่างไร
• ตอบสนองความท้้ าทา ยเชิิ ง กลยุุ ทธ์์ แ ละใช้้ ป ระโยชน์์ จา กสมรรถนะหลัั ก
ความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์ และโอกาสเชิิงกลยุุทธ์์ของสถาบััน
• สร้้างสมดุุลระหว่่างกรอบเวลาระยะสั้้�นและระยะที่่�ยาวขึ้้�น
• พิิจารณาและสร้้างสมดุุลระหว่่างความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญ
ทั้้�งหมด

คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135
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หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 2.1 หััวข้้อนี้้�กล่่าวถึึงกลยุุทธ์โ์ ดยรวมของสถาบััน ซึ่ง่� อาจรวมถึึงการเปลี่่ย� นแปลง
หลัั ก สููตรและบริิ ก ารฯ รวมทั้้� ง กระบวนการสร้้ า งความผููกพัั นกัั บ ผู้้�เรีียนและลููกค้้ า กลุ่่� ม อื่่� น
อย่่างไรก็็ตามสถาบัันควรอธิิบายกลยุุทธ์์ในการออกแบบ การจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ
รวมทั้้�งกลยุุทธ์์ในการสร้้างความผููกพัันกัับผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ในหััวข้้อ 3.2 และ 6.1
ตามความเหมาะสม
หมายเหตุุ 2.1 การจััดทำำ�กลยุุทธ์์ หมายถึึง แนวทางของสถาบัันที่่�จะเตรีียมการสำำ�หรัับ
อนาคต ในการจััดทำำ�กลยุุทธ์์ สถาบัันควรพิิจารณาถึึงระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ของสถาบััน
เพื่่�อการตััดสิินใจและการจััดสรรทรััพยากร สถาบัันอาจใช้้รููปแบบต่่าง ๆ ของการพยากรณ์์
การคาดการณ์์ ทางเลืือก สถานการณ์์จำำ�ลอง องค์์ความรู้้� (ดููหััวข้้อ 4.2 ข. เกี่่ย� วกัับความรู้้�ของสถาบััน)
การวิิเคราะห์์ หรืือแนวทางอื่่�นที่่�ช่่วยให้้เห็็นภาพในอนาคต การจััดทำำ�กลยุุทธ์์อาจให้้ผู้้�ส่่งมอบ
คู่่ค� วามร่่วมมืือที่่เ� ป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ ผู้้�จัดั จำำ�หน่่าย/ผู้้�ได้้รับั มอบอำำ�นาจ (distributors)
ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
หมายเหตุุ 2.1 คำำ�ว่่า "กลยุุทธ์์" ควรตีีความให้้กว้้าง กลยุุทธ์์อาจเป็็นผลมาจากหรืือนำำ�ไปสู่่�
สิ่่�งต่่อไปนี้้�
• การเพิ่่�มหลัักสููตรและบริิการฯ ใหม่่
• บริิการที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อรองรัับกลุ่่�มผู้้�เรีียนใหม่่ กลุ่่�มที่่�เปลี่่�ยนไปหรืือกลุ่่�มที่่�มีีความต้้องการ
พิิเศษ
• นิิยามหรืือกำำ�หนดนิิยามใหม่่ถึึงบทบาทของสถาบัันในระบบนิิเวศ (เครืือข่่ายคู่่�ความ
ร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ ผู้้�ส่่งมอบ คู่่�แข่่ง ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
ชุุมชน และสถาบัันที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและภายนอกภาคส่่วนการศึึกษาที่่�มีีโอกาส
เป็็นแหล่่งทรััพยากรที่่�มีีศัักยภาพ)
• การหาคู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการและพัันธมิิตรใหม่่หรืือกำำ�หนดบทบาทใหม่่
• การสร้้างความแตกต่่างให้้กัับภาพลัักษณ์์หรืือชื่่�อเสีียงของสถาบััน
• การสร้้างสมรรถนะหลัักใหม่่ของสถาบััน
• การได้้มาและการเข้้าสู่่�บริิการใหม่่เพื่่�อเพิ่่�มการเข้้าถึึง เพิ่่�มรายได้้ หรืือลดต้้นทุุน
• การสร้้างความสััมพัันธ์์กัับบุุคลากรใหม่่และอาสาสมััคร
• การมุ่่�งตอบสนองความต้้องการของชุุมชนหรืือสาธารณะ
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หมายเหตุุ 2.1 ก (1) ความคล่่องตััวของสถาบััน หมายถึึง ความสามารถในการเปลี่่ย� นแปลง
กลยุุทธ์อ์ ย่่างรวดเร็็ว และความสามารถในการปรัับเปลี่่ย� นการปฏิิบัติั กิ ารของสถาบัันเมื่่อ� มีีโอกาส
หรืือมีีความจำำ�เป็็น
หมายเหตุุ 2.1 ก (3) การบููรณาการข้้อมููลจากทุุกแหล่่งเพื่่�อสร้้างสารสนเทศที่่�นำำ�ไปใช้้
สร้้างกลยุุทธ์์ ถืือว่่าเป็็นข้้อพิิจารณาที่่�สำำ�คััญ ข้้อมููลและสารสนเทศอาจเกี่่�ยวข้้องกัับ
• ความต้้องการของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และตลาด
• ความคาดหวััง โอกาส และความเสี่่�ยง
• ความเสี่่ย� งและโอกาสในด้้านการเงิิน สัังคม จริิยธรรม กฎระเบีียบข้้อบัังคัับ เทคโนโลยีี
ความปลอดภััย และการรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์ รวมทั้้�งประเด็็นอื่่�น ๆ
• สมรรถนะหลัักของสถาบััน
• สภาพแวดล้้อมด้้านการแข่่งขัันและผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันในปััจจุุบัันและ
อนาคตเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับคู่่�แข่่งและสถาบัันที่่�เปรีียบเทีียบกัันได้้
• การปฏิิรููปการศึึกษา
• นวััตกรรมด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�สำำ�คััญอื่่�น ๆ หรืือการเปลี่่�ยนแปลงที่่�อาจมีี
ผลกระทบต่่อหลัักสููตรและบริิการฯ ตลอดจนวิิธีีการปฏิิบััติิของสถาบััน รวมทั้้�งอััตรา
การสร้้างนวััตกรรม
• ความต้้องการด้้านทรััพยากรบุุคคลและทรััพยากรอื่่�น ๆ
• ความสามารถในการใช้้ประโยชน์์จากความหลากหลาย
• โอกาสในการผัันทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ไปใช้้กัับการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ หรืือ
กิิจกรรมอื่่�นที่่�มีีความสำำ�คััญกว่่า
• ความสามารถของสถาบัันในการป้้องกัันและตอบสนองต่่อภััยพิิบััติิและภาวะฉุุกเฉิิน
• การเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจในระดัับท้้องถิ่่�น ระดัับประเทศ หรืือระดัับโลก
• ข้้อกำำ�หนด รวมทั้้�งจุุดแข็็งและจุุดอ่่อนของคู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการและเครืือข่่าย
อุุปทาน
• การเปลี่่�ยนแปลงขององค์์กรแม่่
• ปััจจััยอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นลัักษณะเฉพาะของสถาบััน
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หมายเหตุุ 2.1 ก (3) การวางแผนกลยุุทธ์์ของสถาบััน ควรคำำ�นึึงถึึงความสามารถในการ
ระดมทรััพยากรและความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อนำำ�แผนกลยุุทธ์์ไปปฏิิบััติิ รวมถึึงความสามารถของ
สถาบัันที่่�จะนำำ�แผนสำำ�รองมาใช้้ หรืือปรัับเปลี่่�ยนและนำำ�แผนใหม่่ไปปฏิิบััติิอย่่างรวดเร็็วในกรณีี
ที่่�สถานการณ์์บัังคัับ
หมายเหตุุ 2.1 ก (4) ระบบงานของสถาบััน คืือ การรวมกัันของกระบวนการทำำ�งานภายใน
และทรััพยากรภายนอกที่่ส� ถาบัันต้อ้ งการเพื่่�อพััฒนาและจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ ส่่งมอบ
ให้้กับั ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� และเพื่่�อให้้สถาบัันประสบความสำำ�เร็็จในตลาด ทรััพยากรภายนอก
อาจรวมถึึงคู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ ผู้้�ส่่งมอบ คู่่�แข่่ง หรืือองค์์กรอื่่�น ๆ
ที่่เ� ป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบนิิเวศของสถาบััน การตััดสิินใจเกี่่ย� วกัับระบบงานเกี่่ย� วข้้องกัับการปกป้้อง
ทรััพย์์สิินทางปััญญา การใช้้ประโยชน์์จากสมรรถนะหลัักของสถาบััน และการลดความเสี่่�ยง
หมายเหตุุ 2.1 ข (1) วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ ควรมุ่่�งเน้้นความท้้าทาย ความได้้เปรีียบ
และโอกาสที่่เ� ป็็นลักั ษณะเฉพาะของสถาบััน ซึ่่ง� มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง� ต่่อความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่�อง
ของสถาบััน และเสริิมสร้้างให้้ผลการดำำ�เนิินการโดยรวมของสถาบัันดีีขึ้้นทั้้
� ง� ในปััจจุบัุ นั และอนาคต

2.2 การนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบัติั ิ (Strategy Implementation) : สถาบัันนำำ�กลยุุทธ์์
ไปสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างไร (40 คะแนน)
ก. การจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการและการถ่่ายทอดสู่่�การปฏิิบััติิ (ACTION PLAN Development
and DEPLOYMENT)
(1) แผนปฏิิบััติิการ (ACTION PLANS)
แผนปฏิิบััติิการที่่�สำำ�คััญทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวขึ้้�นของสถาบัันมีีอะไรบ้้าง
แผนดัังกล่่าวมีีความสััมพัันธ์์กัับวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ของสถาบัันอย่่างไร สถาบััน
มีีวิิธีีการอย่่างไรในการจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั ิการ
(2) การนำำ�แผนปฏิิบััติิการไปใช้้ (ACTION PLAN Implementation)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการถ่่ายทอดแผนปฏิิบััติิการไปสู่่�การปฏิิบััติิ
	สถาบัันมีีวิธีีิ การอย่่างไรในการถ่่ายทอดแผนปฏิิบัติั กิ ารไปยัังบุุคลากร ผู้้�ส่่งมอบที่่สำ� ำ�คััญ
และคู่่�ความร่่วมมืือที่่�สำำ�คััญทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ (*) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสถาบัันบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คััญ สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรเพื่่�อทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าผลการดำำ�เนิินการ
ที่่�สำำ�คััญตามแผนปฏิิบััติิการนี้้�จะมีีความยั่่�งยืืน
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(3) การจััดสรรทรััพยากร (Resource Allocation)
สถาบัันทำำ�อย่่างไรให้้มั่่�นใจว่่ามีีทรััพยากรด้้านการเงิินและด้้านอื่่�น ๆ พร้้อมใช้้
ในการสนัับสนุุนแผนปฏิิบััติิการจนประสบความสำำ�เร็็จและบรรลุุพัันธะผููกพัันในปััจจุุบััน
	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการจััดสรรทรััพยากรเหล่่านี้้�เพื่่�อสนัับสนุุนแผนปฏิิบััติิการ
สถาบัันจััดการความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับแผนดัังกล่่าวอย่่างไรเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าฐานะการเงิิน
ยัังมีีความมั่่�นคง
(4) แผนด้้านบุุคลากร (WORKFORCE Plans)
แผนด้้านบุุคลากรที่่�สำำ�คััญที่่�สนัับสนุุนวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิการ
ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะที่่�ยาวขึ้้�นมีีอะไรบ้้าง
แผนดัังกล่่าวได้้คำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อบุุคลากร และการเปลี่่�ยนแปลงที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นต่่อความจำำ�เป็็นด้้านขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลัังของบุุคลากรอย่่างไร
(5)	ตััววััดผลการดำำ�เนิินการ (PERFORMANCE MEASURES)
	ตัั ววัั ด หรืื อ ตัั วชี้้� วัั ด ที่่�สำำ�คัั ญ ที่่�ใช้้ ติิ ด ตามความสำำ� เร็็ จ และประสิิ ท ธิิ ผ ลของแผน
ปฏิิบััติิการมีีอะไรบ้้าง
	สถาบัั นมีีวิิ ธีี การอย่่างไรเพื่่� อ ทำำ� ให้้ ร ะบบการวัั ด ผลโดยรวมของแผนปฏิิ บัั ติิ ก าร
เสริิมสร้้างให้้สถาบัันดำำ�เนิินการสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกััน
(6) การคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS)
การคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญตามกรอบเวลา
ของการวางแผนทั้้�งระยะสั้้�นและระยะที่่�ยาวขึ้้�นของสถาบัันมีีอะไรบ้้าง
หากพบว่่าผลการดำำ�เนิินการที่่�คาดการณ์์ไว้้มีีความแตกต่่างเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับคู่่�แข่่ง
หรืือกัับสถาบัันที่่�เปรีียบเทีียบกัันได้้ สถาบัันจะพิิจารณาปรัับแผนปฏิิบััติิการอย่่างไร
ข. การปรัับเปลี่่�ยนแผนปฏิิบััติิการ (ACTION PLAN Modification)
สถาบัั น รัั บ รู้้� แ ละตอบสนองอย่่ า งไร ในกรณีี ที่่� สถานการณ์์ บัั ง คัั บ ให้้ ต้้ อ งปรัั บ แผน
ปฏิิบััติิการและนำำ�แผนใหม่่ไปปฏิิบััติิอย่่างรวดเร็็ว
คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135
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หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 2.2 การจััดทำำ�กลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิการ รวมทั้้�งการถ่่ายทอดสู่่�การปฏิิบััติมีีิ
ความเชื่่อ� มโยงกัันอย่่างใกล้้ชิดิ กัับหััวข้้ออื่่น� ในเกณฑ์์ EdPEx ตััวอย่่างความเชื่่อ� มโยงที่่สำ� ำ�คััญ มีีดัังนี้้�
• หััวข้้อ 1.1 วิิธีีการที่่ผู้้�นำ
� ำ�ระดัับสููงใช้้ในการกำำ�หนดและสื่่�อสารทิิศทางของสถาบััน
• หมวด 3 วิิธีีการรวบรวมความรู้้�เกี่่�ยวกัับผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และตลาด เพื่่�อเป็็น
ข้้อมููลนำำ�เข้้าสำำ�หรัับการวางแผนกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิการของสถาบััน รวมทั้้�งใช้้
ในการถ่่ายทอดแผนปฏิิบััติิการไปสู่่�การปฏิิบััติิ
• หมวด 4 สถาบัันมีีวิิธีีการวััด และวิิเคราะห์์ข้้อมููล และจััดการความรู้้�เพื่่�อสนัับสนุุน
1) ความจำำ�เป็็นด้านสา
้ รสนเทศที่่สำ� ำ�คััญ 2) สนัับสนุุนการจััดทำำ�กลยุุทธ์์ 3) เป็็นพื้น้� ฐาน
ที่่มีี� ประสิิทธิผิ ลในการวััดผลการดำำ�เนิินการ และ 4) ติิดตามความก้้าวหน้้าของการบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิการ
• หมวด 5 วิิธีีการที่่�สถาบัันบรรลุุความจำำ�เป็็นด้้านขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลัังของ
บุุคลากร ค้้นหาความจำำ�เป็็น และออกแบบระบบการเรีียนรู้้� และการพััฒนาบุุคลากร
และเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคลากรซึ่�ง่ เป็็นผลจากแผนปฏิิบััติิการ
• หมวด 6 วิิธีีการปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทำำ�งานซึ่�ง่ เป็็นผลมาจากแผนปฏิิบัติั ิการ
• หััวข้้อ 7.1 การบรรลุุวััตถุุประสงค์์เฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิการ
ของสถาบััน
• หััวข้้อ 7.5 ผลลััพธ์์โดยรวมของการบรรลุุกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิการ
หมายเหตุุ 2.2 ก (6) การคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการ อาจรวมถึึงการเปลี่่ย� นแปลงที่่เ� กิิดจาก
• นวััตกรรมสำำ�คััญที่่�คาดหมายไว้้ในหลัักสููตร บริิการฯ และเทคโนโลยีี
• การผัันทรััพยากร
• การเปลี่่�ยนแปลงตลาดและการเข้้าสู่่�ตลาดใหม่่
• การปรัับปรุุงการบริิหารและหน่่วยงานสนัับสนุุนต่่าง ๆ
• การปรัับปรุุงด้้านความปลอดภััย
• กฎหมายใหม่่ที่่ใ� ช้้บังั คัับ ข้้อกำำ�หนดด้้านกฎหมาย มาตรฐานการศึึกษาหรืือการรัับรอง
มาตรฐาน
• กระบวนการคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการในอนาคตควรรายงานไว้้ใน 4.1 ค (1)
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3. ลููกค้้า (CUSTOMERS) (85 คะแนน)

ในหมวดลููกค้้านี้้� ถามถึึงวิิธีีการที่่�สถาบัันสร้้างความผููกพัันกัับผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
เพื่่�อความสำำ�เร็็จด้าน
้ ตลาดอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งวิิธีีการที่่ส� ถาบัันรับั ฟัังเสีียงของลููกค้้า (VOICE OF
CUSTOMERS) ตอบสนองและทำำ�ให้้เหนืือความคาดหวัังของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� รวมทั้้�งสร้้าง
ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นในระยะยาว

3.1 ความคาดหวัังของลููกค้้า (Customer Expectations) : สถาบัันมีีวิิธีีการ
อย่่างไรในการรัับฟัังผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และกำำ�หนดการจััดการศึึกษา วิิจัยั
และบริิการฯ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นอย่่างไร
(40 คะแนน)
ก. การรัับฟัังผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น (Listening to Students and Other CUSTOMERS)
(1)	ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน (Current Students and Other
CUSTOMERS)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการรัับฟััง ปฏิิสััมพัันธ์์ และสัังเกตผู้้�เรีียนและลููกค้้า
กลุ่่�มอื่่�นเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งสารสนเทศที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้
	วิิธีีการรัับฟัังดัังกล่่าวแตกต่่างกัันอย่่างไรระหว่่างกลุ่่�มผู้้�เรีียน กลุ่่�มลููกค้้าอื่่�น ๆ หรืือ
ส่่วนตลาด (Market SEGMENT) วิิธีีการดัังกล่่าวแตกต่่างกัันในแต่่ละช่่วงเวลาของการสานสััมพัันธ์์
กัับสถาบัันอย่่างไร สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการค้้นหาข้้อมููลป้้อนกลัับที่่�เกี่่�ยวกัับคุุณภาพ
การจัั ด การศึึ ก ษา วิิ จัั ย และบริิ ก ารฯ การสนัั บ สนุุ น และการให้้ บ ริิ ก าร จากผู้้�เรีียนและ
ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นได้้อย่่างทัันท่่วงทีีและสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้
(2)	ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นที่่�พึึงมีี (Potential Students and Other CUSTOMERS)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการรัับฟัังผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นที่่�พึึงมีีเพื่่�อให้้ได้้
สารสนเทศที่่�นำำ�ไปใช้้ได้้
	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการรัับฟัังผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นทั้้�งในอดีีต ทั้้�งที่่�พึึงมีี
และทั้้�งของคู่่�แข่่ง เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลป้้อนกลัับเกี่่�ยวกัับการจััดการศึึกษาและบริิการฯ ตลอดจน
การสนัับสนุุนและการให้้บริิการผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น (*)
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ข. การจำำ�แนกกลุ่่�มผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และการกำำ�หนดการจััดการศึึกษา วิิจััย และ
บริิการฯ (Student and Other CUSTOMER Segmentation, and Program and
Service Offerings)
(1) การจำำ�แนกกลุ่่�มผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น (Student and Other CUSTOMER
Segmentation)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการกำำ�หนดกลุ่่�มผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และส่่วนตลาด
	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการ
• ใช้้สารสนเทศที่่�มีีเกี่่�ยวกัับผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และส่่วนตลาด รวมถึึงหลัักสููตร
และบริิการฯ เพื่่�อกำำ�หนดกลุ่่�มผู้้�เรีียนปััจจุุบััน คาดการณ์์เกี่่�ยวกัับผู้้�เรีียนและ
ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น รวมทั้้�งส่่วนตลาดในอนาคต
• กำำ�หนดว่่ากลุ่่�มผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และส่่วนตลาดใด ที่่�จะให้้ความสำำ�คััญ
และเชิิญชวนให้้มาใช้้บริิการที่่�สถาบัันมากขึ้้�น
(2) การจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ (Program and Service Offerings)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ
	สถาบัันทำำ�อย่่างไรในการ
• ค้้นหาความจำำ�เป็็นและความต้้องการด้้านการจััดการศึึกษา และบริิการฯ จากผู้้�เรีียน
ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และตลาด
• กำำ�หนดและปรัับการจััดการศึึกษา รวมทั้้�งกำำ�หนดหลัักสููตร วิิจััย และบริิการฯ
เพื่่�อให้้ตอบสนองต่่อความต้้องการและทำำ�ให้้เหนืือความคาดหวัังของแต่่ละกลุ่่�ม
ผู้้�เรีียน กลุ่่�มลููกค้้าอื่่�น และส่่วนตลาด (ตามที่่�ระบุุไว้้ในโครงร่่างองค์์กร)
• กำำ�หนดและปรัับการจััดการศึึกษา รวมทั้้�งกำำ�หนดหลัักสููตร วิิจััย และบริิการฯ
เพื่่�อดึึงดููดผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� ใหม่่ ๆ เจาะตลาดใหม่่ และสร้้างโอกาสในการขยาย
ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นในปััจจุบัุ ัน (*)
คำำ�ศััพท์์ที่สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135

หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 3.1 ผลลััพธ์์ของผลการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวกัับคุุณลัักษณะของการจััดการศึึกษา
วิิจััย และบริิการฯ สำำ�คััญ ควรรายงานไว้้ในหััวข้้อ 7.1
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หมายเหตุุ 3.1 ก (1) วิิธีีการรัับฟัังเสีียงผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� อาจรวมถึึงการใช้้สื่่อ� สัังคม
ออนไลน์์และเทคโนโลยีีที่่�ใช้้งานบนเว็็บ (Web-based technologies) การรัับฟัังผ่่านสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์อาจรวมถึึงการติิดตามข้้อคิิดเห็็นต่่าง ๆ บนสื่่�อฯ ของสถาบัันและสื่่�ออื่่�น ๆ ที่่�เป็็นอิสิ ระ
หมายเหตุุ 3.1 ก (1) วิิธีีการรัับฟัังควรครอบคลุุมทุุกช่่วงที่่�สถาบัันเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นของสถาบััน ช่่วงต่่าง ๆ ดัังกล่่าว อาจรวมถึึงระยะการสร้้างความสััมพัันธ์์
การรัักษาความสััมพัันธ์์ และกลยุุทธ์์ในการติิดตามผล (*)
หมายเหตุุ 3.1 ข (2) ในการกำำ�หนดการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ นั้้�น สถาบัันควร
พิิจารณาคุุณลัักษณะสำำ�คััญทั้้�งหมดและผลที่่�ได้้จากหลัักสููตรและบริิการฯ ในแต่่ละช่่วงที่่�ผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� อยู่่กั� บั สถาบััน ควรใส่่ใจต่่อองค์์ประกอบที่่มีี� ผลต่่อความชอบและความภัักดีีของ
ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ตััวอย่่างเช่่น องค์์ประกอบที่่�ทำำ�ให้้การจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ
ของสถาบัันแตกต่่างจากคู่่�แข่่งหรืือสถาบัันอื่่�น ๆ อย่่างชััดเจน องค์์ประกอบดัังกล่่าวอาจรวมถึึง
จุุดเน้้นของหลัักสููตร รููปแบบการจััดการศึึกษา รููปแบบการจััดหางานให้้ผู้้�เรีียนหลัังจากที่่�สำำ�เร็็จ
การศึึกษา องค์์ประกอบของผู้้�ปฏิิบััติิงาน กิิจกรรมนอกหลัักสููตร หรืือค่่าเล่่าเรีียนและค่่าใช้้จ่่าย
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง นอกจากนี้้�ยังั อาจต้้องคำำ�นึึงถึึงวิิธีีการในการติิดต่่อระหว่่างกััน รวมถึึงปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น
ความเป็็นส่่วนตััวและความปลอดภััยของข้้อมููลของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น

3.2 ความผููกพัันของลููกค้้า (Customer Engagement) : สถาบัันมีีวิิธีีการ
อย่่างไรในการสร้้างความสััมพัันธ์์กัับผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นและประเมิิน
ความพึึงพอใจและความผููกพััน (45 คะแนน)
ก. ความสััมพัันธ์์และการสนัับสนุุนผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ๆ (Student and Other
CUSTOMER Relationships and Support)
(1) การจััดการความสััมพัันธ์์ (Relationship Management)
สถาบัันมีีวิธีิ กี ารอย่่างไรในการสร้้าง และจััดการความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�เรีียนและลููกค้้า
กลุ่่�มอื่่�น
	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการทำำ�การตลาดหรืือประชาสััมพัันธ์์ สร้้าง และจััดการ
ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นเพื่่�อ
• ให้้ได้้ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นและสร้้างส่่วนแบ่่งตลาด
• จััดการและเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์
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• รัักษาผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นไว้้ และสนองความต้้องการและทำำ�ให้้เหนืือกว่่า
ความคาดหวัังในแต่่ละช่่วงที่่�มีีการสานสััมพัันธ์์กัับสถาบััน
(2) การเข้้าถึึงและการสนัับสนุุนผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น (Student and Other
CUSTOMER Access and Support)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการช่่วยให้้ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นสามารถสืืบค้้น
สารสนเทศและรัับการสนัับสนุุนจากสถาบััน
	สถาบัันช่่วยให้้กลุ่่�มเหล่่านี้้�มาใช้้บริิการอย่่างไร สถาบัันมีีการสนัับสนุุนที่่�สำำ�คััญแก่่
ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� รวมทั้้�งกลไกหลัักในการสื่่อ� สารอะไรบ้้าง วิิธีีการดัังกล่่าวมีีความแตกต่่างกััน
อย่่างไรในแต่่ละกลุ่่�มผู้้�เรีียน กลุ่่�มลููกค้้า และส่่วนตลาด (*) สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการ
• ค้้นหาความต้้องการหลัักของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ในการรัับการสนัับสนุุน
• ถ่่ายทอดความต้้องการดัังกล่่าวไปสู่่�ทุุกคนและทุุกกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อ
ปฏิิบัติั ิ
(3) การจััดการข้้อร้้องเรีียน (Complaint Management)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการจััดการข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการแก้้ไขข้้อร้้องเรีียนอย่่างทัันท่่วงทีีและมีีประสิิทธิิผล
วิิธีีการดัังกล่่าวทำำ�ให้้ความเชื่่อ� มั่่�นของผู้้�เรีียนและกลุ่่ม� ลููกค้้าอื่่น� กลัับคืืนมาอย่่างไร รวมทั้้�งสร้้างเสริิม
ความพึึงพอใจและความผููกพััน และหลีีกเลี่่�ยงข้้อร้้องเรีียนลัักษณะเดีียวกัันในอนาคตอย่่างไร

ข. การค้้นหาความพึึงพอใจและความผููกพัันของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น (Determination
of Student and Other CUSTOMER Satisfaction and ENGAGEMENT)
(1) ความพึึงพอใจ ความไม่่พึงึ พอใจ และความผููกพััน (Satisfaction, Dissatisfaction,
and ENGAGEMENT)
สถาบัันมีีวิธีิ กี ารอย่่างไรในการค้้นหาความพึึงพอใจ ความไม่่พึงึ พอใจ และความผููกพััน
ของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
	วิิธีีการเหล่่านี้้�มีีความแตกต่่างกัันอย่่างไรสำำ�หรัับแต่่ละกลุ่่�มผู้้�เรีียน กลุ่่�มลููกค้้าอื่่�น
และส่่วนตลาด (*) การวััดผลของวิิธีีการข้้างต้้นให้้สารสนเทศที่่สา
� มารถนำำ�ไปใช้้ได้้อย่่างไร
(2) ความพึึงพอใจเปรีียบเทีียบกัับองค์์กรอื่่�น (Satisfaction Relative to Other
Organizations)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการรวบรวมสารสนเทศเกี่่�ยวกัับความพึึงพอใจของ
ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นเปรีียบเทีียบกัับองค์์กรอื่่�น
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	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการรวบรวมสารสนเทศเกี่่�ยวกัับความพึึงพอใจของผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น โดย
• เปรีียบเทีียบความพึึ ง พอใจของผู้้�เรีียนและลููกค้้ า กลุ่่� ม อื่่� น ของสถาบัั นกัั บ
ความพึึงพอใจที่่�มีีต่่อสถาบัันคู่่�แข่่ง
• เปรีียบเทีียบความพึึ ง พอใจของผู้้�เรีียนและลููกค้้ า กลุ่่� ม อื่่� น ของสถาบัั นกัั บ
ความพึึงพอใจที่่มีีต่่
� อสถาบัันอื่่น� ซึ่ง�่ มีีการจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ ที่่ค� ล้้ายคลึึงกััน
หรืือกัับค่่าเทีียบเคีียงในวงการการศึึกษา (*)
ค. การใช้้ข้้อมููลเสีียงของลููกค้้าและตลาด (Use of VOICE-OF-THE-CUSTOMER and
Market Data)
สถาบัันมีีวิธีิ กี ารอย่่างไรในการใช้้ข้อ้ มููลและสารสนเทศที่่�ได้้จากเสีียงของลููกค้้าและตลาด
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการใช้้ข้้อมููลและสารสนเทศที่่�ได้้จากเสีียงของลููกค้้าและตลาด
เพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมที่่�มุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนให้้มากขึ้้�นและสนัับสนุุนการตััดสิินใจในการปฏิิบััติิการ
คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135

หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 3.2 ผลลััพธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมุุมมองและการตอบสนองของผู้้�เรีียนและลููกค้้า
กลุ่่�มอื่่�นควรรายงานไว้้ในหััวข้้อ 7.2
หมายเหตุุ 3.2 ข (1) การค้้นหาความไม่่พึึงพอใจของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� ควรพิิจารณา
มากกว่่าเพีียงแค่่เป็็นการดููค่่าความพึึงพอใจที่่ไ� ด้้คะแนนน้้อย การค้้นหาความไม่่พึึงพอใจควรแยก
ต่่างหากเพื่่�อวิิเคราะห์์ถึึงสาเหตุุที่่�มาของความไม่่พึึงพอใจและให้้สามารถทำำ�การแก้้ไขอย่่างเป็็น
ระบบเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความไม่่พึึงพอใจในอนาคต
หมายเหตุุ 3.2 ข (2) การค้้นหาความพึึงพอใจของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� ในเชิิงเปรีียบเทีียบ
อาจได้้จากการเปรีียบเทีียบกัับคู่่�แข่่ง กัับสถาบัันอื่่�น ๆ ที่่มีี� หลัักสููตรหรืือบริิการฯ ที่่�คล้้ายคลึึงกััน
แต่่ไม่่ได้้เป็็นคู่แ่� ข่่งในตลาดเดีียวกััน หรืือสารสนเทศจากวงการศึึกษาหรืือองค์์กรอื่่น� ๆ สารสนเทศ
เชิิงเปรีียบเทีียบดัังกล่่าวอาจรวมถึึงเหตุุผลที่่ผู้้�� เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นเลืือกสถาบัันคู่่�แข่่ง
หมายเหตุุ 3.2 ค สถาบัันควรใช้้ข้อ้ มููลและสารสนเทศเกี่่ย� วกัับผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� เพื่่�อ
สนัับสนุุนการทบทวนผลการดำำ�เนิินการโดยรวมที่่�ได้้ระบุุไว้้ในหััวข้้อ 4.1 ข ข้้อมููลสารสนเทศที่่�ได้้
จากเสีียงของลููกค้้าและตลาดอาจรวมถึึงข้้อมููลที่่�รวบรวมได้้จากข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้าและข้้อมููล
สารสนเทศจากสื่่�อสัังคมออนไลน์์ (*)
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4. การวััด การวิิเคราะห์์ และการจััดการความรู้้� (Measurement,
Analysis, and Knowledge Management) (90 คะแนน)

ในหมวดการวััด การวิิเคราะห์์ และการจััดการความรู้้� เกณฑ์์ถามว่่าสถาบัันมีีวิธีีิ การเลืือก
รวบรวม วิิเคราะห์์ จััดการ และปรัับปรุุงข้้อมููล สารสนเทศ และสิินทรัพย์
ั ทา
์ งความรู้้� (KNOWLEDGE
ASSETS) อย่่างไร สถาบัันใช้้ผลการทบทวนเพื่่�อปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการและสร้้างการเรีียนรู้้�
ในระดัับสถาบัันอย่่างไร

4.1 การวัั ด วิิ เ คราะห์์ และปรัั บ ปรุุ ง ผลการดำำ� เนิิ น การของสถาบัั น
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational
Performance) : สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการวััด วิิเคราะห์์ และเพื่่�อนำำ�มา
ปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน (45 คะแนน)
ก. การวััดผลการดำำ�เนิินการ (PERFORMANCE Measurement)
(1)	ตััววััดผลการดำำ�เนิินการ (PERFORMANCE MEASURES)
สถาบัันมีีวิิธีีการติิดตามข้้อมููล และสารสนเทศของการปฏิิบััติิงานประจำำ�วััน
(Organizational PERFORMANCE) และการดำำ�เนิินการโดยรวมของสถาบัันอย่่างไร
	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการ
• เลืือก รวบรวม ปรัับให้้สอดคล้้องและบููรณาการข้้อมููลสารสนเทศ เพื่่�อติิดตาม
การปฏิิบััติิการประจำำ�วัันและผลการดำำ�เนิินการโดยรวมของสถาบััน
• ติิ ด ตามความก้้ า วหน้้ า ของการบรรลุุ ผ ลตามวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เชิิ ง กลยุุ ทธ์์ แ ละ
แผนปฏิิบััติิการ
	สถาบัันมีีตััววััดผลการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญอะไรบ้้าง รวมทั้้�งตััววััดด้้านการเงิินและ
งบประมาณที่่�สำำ�คััญทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว สถาบัันมีีการติิดตามตััววััดเหล่่านี้้�บ่่อยเพีียงใด
(2)	ข้้อมููลเชิิงเปรีียบเทีียบ (Comparative Data)
สถาบัันมีีวิธีิ กี ารเลืือกและใช้้ข้อ้ มููล สารสนเทศเชิิงเปรีียบเทีียบอย่่างไร เพื่่�อสนัับสนุุน
การตััดสิินใจโดยใช้้ข้้อมููลจริิง
(3) ความคล่่องตััวของการวััดผล (Measurement Agility)
สถาบัันมั่่�นใจได้้อย่่างไรว่่าระบบการวััดผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันสามารถ
ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งภายในหรืือภายนอกสถาบัันที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วหรืือที่่�ไม่่ได้้
คาดคิิด และให้้ข้้อมููลที่่�ทัันเวลา
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ข. การวิิเคราะห์์และทบทวนผลการดำำ�เนิินการ (PERFORMANCE ANALYSIS and Review)
สถาบัันมีีวิิธีีการทบทวนผลการดำำ�เนิินการและขีีดความสามารถของสถาบัันอย่่างไร
สถาบัันมีีวิธีีิ การใช้้ตัวั วััดผลการดำำ�เนิินการที่่สำ� ำ�คััญของสถาบัันอย่่างไร รวมทั้้�งการใช้้ข้อ้ มููล
เชิิงเปรีียบเทีียบในการทบทวนเหล่่านี้้� สถาบัันวิิเคราะห์์อะไรบ้้างเพื่่�อสนัับสนุุนการทบทวนและ
ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าผลสรุุปนั้้�นใช้้ได้้ สถาบัันและผู้้�นำำ�ระดัับสููงใช้้ผลการทบทวนในเรื่่�องต่่อไปนี้้�อย่่างไร
• ประเมิินความสำำ�เร็็จของสถาบััน ผลการดำำ�เนิินการในเชิิงแข่่งขััน ความมั่่�นคงทาง
การเงิิน (financial health) และความก้้าวหน้้าของการบรรลุุผลตามวััตถุุประสงค์์
เชิิงกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิการ
• ตอบสนองอย่่างรวดเร็็ ว ต่่อความเปลี่่� ย นแปลงในด้้ าน ความต้้ อ งการของสถาบัั น
และความท้้าทายในสภาพแวดล้้อมที่่�สถาบัันดำำ�เนิินงานอยู่่�
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลสถาบััน มีีวิิธีีการอย่่างไรในการทบทวนผลการดำำ�เนิินการ
ของสถาบัันและความก้้าวหน้้าของการบรรลุุผลของวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์แ์ ละแผนปฏิิบัติั กิ าร (*)
ค. การปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการ (PERFORMANCE Improvement)
(1) ผลการดำำ�เนิินการในอนาคต (Future PERFORMANCE)
สถาบัันคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการในอนาคตอย่่างไร
	สถาบัันใช้้ผลการทบทวนผลการดำำ�เนิินการ ข้้อมููลเชิิงเปรีียบเทีียบและเชิิงแข่่งขััน
ที่่�สำำ�คััญเพื่่�อคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันอย่่างไร
(2) การปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�องและการสร้้างนวััตกรรม (Continuous Improvement
and INNOVATION)
สถาบัันใช้้ผลการทบทวนผลการดำำ�เนิินการ นำำ�ไปจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของเรื่่�องที่่�
ต้้องปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�องและโอกาสในการสร้้างนวััตกรรมอย่่างไร
	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการถ่่ายทอดในเรื่่�องที่่�จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญและโอกาส
ดัังกล่่าวสู่่�การปฏิิบััติิ ไปยััง
• คณาจารย์์ บุุคลากร คณะทำำ�งานและระดัับปฏิิบััติิ
• สถาบัันอื่่นที่
� ส่่่� งผู้้�เรีียนเข้้ามาศึึกษาหรืือรัับผู้้�เรีียนของสถาบัันเข้้าศึึกษาต่่อ ผู้้�ส่่งมอบ
และคู่่� ค วามร่่วมมืือทั้้� ง ที่่� เ ป็็ นทา งการและไม่่เป็็ นทา งการ เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ามีี
การดำำ�เนิินการที่่�สอดคล้้องในแนวทางเดีียวกัันกัับสถาบััน (*)
คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135
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หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 4.1 คำำ�ถามในหััวข้้อนี้้�มีีการเชื่่�อมโยงอย่่างใกล้้ชิิดระหว่่างกัันภายในหััวข้้อ
และเชื่่�อมโยงกัับหััวข้้ออื่่�นในเกณฑ์์ ตััวอย่่างของการเชื่่�อมโยงที่่สำ� ำ�คััญ มีีดัังนี้้�
• การวััดผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน (4.1 ก) รวมถึึงข้้อมููลสารสนเทศเชิิงเปรีียบเทีียบ
ที่่ส� ถาบัันเลืือก และตััววััดผลการดำำ�เนิินการที่่ร� ายงานในเกณฑ์์หัวั ข้้ออื่่น� ๆ ควรนำำ�เข้้าสู่่�
การทบทวนผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน (4.1 ข)
• การทบทวนผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน (4.1 ข) ควรสะท้้อนถึึงวััตถุุประสงค์์
เชิิงกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิการ (หมวด 2) และผลลััพธ์์การวิิเคราะห์์และทบทวน
ผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน ควรใช้้เป็็นข้้อมููลสารสนเทศ ในการจััดทำำ�กลยุุทธ์์
การนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบััติิ การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญในการปรัับปรุุง และเป็็นโอกาส
สำำ�หรัับนวััตกรรม (4.1 ค)
• การคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการของแผนปฏิิบััติิการที่่�สำำ�คััญของสถาบัันควรรายงาน
ใน 2.2 ก (6)
• ควรรายงานผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันในหััวข้้อ 7.1 ถึึง 7.5
หมายเหตุุ 4.1 ก ข้้อมููลและสารสนเทศจากการวััดผลการดำำ�เนิินการ ควรนำำ�มาใช้้สนับั สนุุน
การตััดสิินใจบนพื้้�นฐานของข้้อมููลจริิงเพื่่�อกำำ�หนดและปรัับให้้สอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกััน
ในเรื่่�องทิิศทางของสถาบัันและทรััพยากรที่่�ใช้้ในหน่่วยงานในระดัับต่่าง ๆ กระบวนการที่่�สำำ�คััญ
ระดัับภาควิิชา คณะ/สำำ�นัักวิิชา/ส่่วนงาน และระดัับสถาบััน
หมายเหตุุ 4.1 ก (2) ข้้อมููลและสารสนเทศเชิิงเปรีียบเทีียบที่่ส� ถาบัันเลืือกมาควรนำำ�มาใช้้
สนัั บ สนุุ น การตัั ด สิิ น ใจในระดัั บ ปฏิิ บัั ติิ ก ารและในระดัั บ กลยุุ ทธ์์ ข้้ อ มููลและสารสนเทศ
เชิิงเปรีียบเทีียบได้้มาจากการเทีียบเคีียงกัับองค์์กรอื่่นด้
� ว้ ยกระบวนการเทีียบเคีียง และการค้้นหา
ตััวเปรีียบเทีียบในเชิิงแข่่งขััน คำำ�ว่่า “กระบวนการเทีียบเคีียง” หมายถึึง การเฟ้้นหากระบวนการ
และผลลััพธ์์ ซึ่่�งแสดงถึึงวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศและผลการดำำ�เนิินการในกิิจกรรมที่่�คล้้ายคลึึงกััน
ทั้้�งภายในและภายนอกวงการศึึกษา ข้้อมููลเปรีียบเทีียบเชิิงแข่่งขัันเป็็นการเปรีียบเทีียบผลการ
ดำำ�เนิินการระหว่่างสถาบัันกัับคู่่�แข่่งและสถาบัันอื่่�น ๆ ที่่�มีีหลัักสููตรและบริิการฯ ที่่�คล้้ายคลึึงกััน
หมายเหตุุ 4.1 ก (3) สถาบัันอาจจำำ�เป็็นต้้องมีีความคล่่องตััวในเรื่่�องระบบการวััดผลเพื่่�อ
ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ในด้้านกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ รวมทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงอื่่�น ๆ
ของสภาวะแวดล้้อมด้้านการเมืือง นวััตกรรมด้้านกระบวนการหรืือรููปแบบธุุรกิิจ (business
models) หลัักสููตร และบริิการฯ ใหม่่ของคู่่�แข่่ง ตััวอย่่างการตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ดัังกล่่าว เช่่น การปรัับใช้้ตัวั วััดผลการดำำ�เนิินการที่่แ� ตกต่่างกััน หรืือการปรัับความถี่่ข� องการวััดผล
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หมายเหตุุ 4.1 ข การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินการ ประกอบด้้วย การประเมิินแนวโน้้ม
ของผลการดำำ� เนิิ น การ การคาดการณ์์ ใ นระดัั บ สถาบัั น วงการการศึึ ก ษา และเทคโนโลยีี
การเปรีียบเทีียบ การหาค่่าความสััมพัันธ์เ์ ชิิงเหตุุและผล และค่่าปฏิิสัมั พัันธ์ร์ ะหว่่างกััน การวิิเคราะห์์
ดัังกล่่าวควรสนัับสนุุนการทบทวนผลการดำำ�เนิินการ ช่่วยให้้ทราบต้้นเหตุุของปััญหา และช่่วย
จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของการใช้้ทรััพยากร ด้้วยเหตุุนี้้� การวิิเคราะห์์จึึงต้้องใช้้ข้้อมููลทุุกประเภท
เช่่น การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน ข้้อมููลของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ข้้อมููลด้้านงบประมาณ การเงิิน
และตลาด ข้้อมููลด้้านปฏิิบัติั กิ ารและข้้อมููลเชิิงแข่่งขัันและเทีียบเคีียง การวิิเคราะห์์นี้้ค� วรคำำ�นึึงถึึง
ตััววััดที่่�เป็็นมาตรการบัังคัับจากภาครััฐด้้วย (*) รวมทั้้�งอาจมาจากผลการตรวจประเมิินภายใน
หรืือภายนอกตามเกณฑ์์ EdPEx
หมายเหตุุ 4.1 ข การตอบสนองอย่่างรวดเร็็วต่่อความเปลี่่�ยนแปลงด้้านความต้้องการ
และความท้้าทายของสถาบััน อาจรวมถึึ งการตอบสนองความจำำ�เป็็นต่่อการเปลี่่� ยนแปลง
แบบพลิิกโฉมในโครงสร้้างและระบบงานของสถาบััน

4.2 การจััดการสารสนเทศและการจััดการความรู้้� (Information, and Knowledge
Management) : สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการจััดการสารสนเทศและ
สิินทรััพย์์ทางความรู้้�ของสถาบััน (45 คะแนน)
ก. ข้้อมููลและสารสนเทศ (Data and Information)
(1)	คุุณภาพ (Quality)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการทวนสอบและทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าข้้อมููลและสารสนเทศ
ที่่�ใช้้ในสถาบัันมีีคุุณภาพ
	สถาบัันมีีวิิธีีการจััดการอย่่างไรในการจััดการข้้อมููลและสารสนเทศเชิิงอิิเล็็กทรอนิิกส์์
และในรููปแบบอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีความแม่่นยำำ� ถููกต้้อง ความคงสภาพ (integrity) เชื่่�อถืือได้้
และเป็็นปัจจุ
ั ุบััน
(2) ความพร้้อมใช้้ (Availability)
สถาบัันทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้อย่่างไรว่่าข้้อมููลและสารสนเทศของสถาบัันมีีความพร้้อมใช้้
	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรเพื่่�อให้้ข้้อมููลและสารสนเทศที่่�จำำ�เป็็น มีีพร้้อมใช้้ในรููปแบบที่่�
ใช้้งานง่่ายและทัันการสำำ�หรัับบุุคลากร ผู้้�ส่่งมอบ คู่่ค� วามร่่วมมืือที่่เ� ป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ
ผู้้�เรีียน และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น (*) สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศของสถาบัันเชื่่�อถืือได้้และใช้้งานง่่าย

54

ข. ความรู้้�ของสถาบััน (Organizational Knowledge)

(1) การจััดการความรู้้� (Knowledge Management)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการสร้้างและจััดการความรู้้�ของสถาบััน
	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการ
• รวบรวมและถ่่ายทอดความรู้้�ของบุุคลากร
• ผสานและเชื่่อ� มความสััมพัันธ์ข์ องข้้อมููลจากแหล่่งต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่
• ถ่่ายทอดความรู้้�ที่เ่� ป็็นประโยชน์์ระหว่่างสถาบัันกับั ผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� ผู้้�ส่่งมอบ
คู่่�ความร่่วมมืือทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ
• รวบรวมความรู้้�และถ่่ายทอดความรู้้�ที่่�เป็็นประโยชน์์ไปใช้้ในการสร้้างนวััตกรรม
และในกระบวนการวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์
(2) วิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศ (Best Practices)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศในสถาบััน
	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการค้้นหาหน่่วยงานหรืือการปฏิิบััติิการ ทั้้�งภายในและ
ภายนอกสถาบััน ที่่�มีีผลการดำำ�เนิินการที่่�โดดเด่่น สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการค้้นหาวิิธีีปฏิิบััติิ
ที่่�เป็็นเลิิศเพื่่�อการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และนำำ�ไปปฏิิบััติิทั่่�วทั้้�งสถาบััน (*)
(3) การเรีียนรู้้�ระดัับสถาบััน (Organizational LEARNING)
สถาบัันใช้้ความรู้้�และทรััพยากรอย่่างไร เพื่่�อให้้การเรีียนรู้้�ฝัังลึึกเข้้าไปในวิิถีี
การปฏิิบััติิงานของสถาบััน
คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135

หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 4.2 ก (2) ตััวอย่่างระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ได้้แก่่ ระบบและอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ
(ฮาร์์ดแวร์์) ซอฟต์์แวร์์แพลตฟอร์์ม (Software platforms) และแอปพลิิเคชััน รวมถึึงระบบ
สารสนเทศภายนอก เช่่น ระบบที่่จั� ดั เก็็บบนคลาวน์์ (Cloud) หรืือระบบอื่่นที่
� น่� อกเหนืือการควบคุุม
ของสถาบััน
หมายเหตุุ 4.2 ก (2) ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของสถาบััน
ไม่่ได้้อยู่่�ในเกณฑ์์หััวข้้อนี้้� สถาบัันควรตอบเรื่่�องนี้้� ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการจััดการโดยรวมด้้าน
ความปลอดภััยและด้้านการรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์ในหััวข้้อ 6.2
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หมายเหตุุ ข (1) การผสานและเชื่่อ� มความสััมพัันธ์ข์ องข้้อมููลจากแหล่่งต่่าง ๆ อาจเกี่่ย� วกัับ
ชุุดข้้อมููลขนาดใหญ่่ และประเภทของข้้อมููลสารสนเทศที่่�แตกต่่างกััน เช่่น ตารางข้้อมููล วีีดิิทััศน์์
และข้้อความอาจเกี่่�ยวข้้องกัับการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data analytics) และเทคนิิควิิทยาการข้้อมููล
(Data science) นอกจากนี้้� ความรู้้�ของสถาบัันที่สร้
่� า้ งจากข้้อมููลเหล่่านี้้� อาจเป็็นเพีียงการประมวล
ข้้อคิิดเห็็นและอาจเปิิดเผยสารสนเทศที่่�อ่่อนไหวเกี่่�ยวกัับสถาบััน หรืือรายบุุคคล ที่่�จำำ�เป็็นต้้อง
ได้้รัับการปกป้้องจากการนำำ�ไปใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�น
หมายเหตุุ 4.2 ข (3) การปลููกฝัังการเรีียนรู้้�ลงไปในวิิถีีการปฏิิบััติิงานของสถาบััน
หมายความว่่าการเรีียนรู้้�ควรเป็็น
1)	ส่่วนหนึ่่�งของการปฏิิบััติิงานประจำำ�วััน
2) เรื่่�องที่่�มีีผลต่่อการแก้้ปััญหาที่่ต้� ้นเหตุุโดยตรง
3) การมุ่่�งเน้้นการสร้้างองค์์ความรู้้�และแบ่่งปัันความรู้้�ทั่่�วทั้้�งสถาบััน
4) เรื่่� อ งที่่� เ กิิ ด จากการมองเห็็ น โอกาสการเปลี่่� ย นแปลงที่่� สำำ� คัั ญ และมีีนัั ย รวมทั้้� ง
การสร้้างนวััตกรรม
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5. บุุคลากร (Workforce) (85 คะแนน)

ในหมวดบุุคลากร เกณฑ์์ถามว่่าสถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการประเมิินความต้้องการ
ด้้านขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลัังบุุคลากร และในการสร้้างสภาวะแวดล้้อมของบุุคลากร
ที่่�ก่่อให้้เกิิดผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีี หมวดนี้้�ยัังถามถึึงวิิธีีการสร้้างความผููกพััน จััดการและพััฒนา
บุุคลากร เพื่่�อนำำ�ศัักยภาพของบุุคลากรมาใช้้อย่่างเต็็มที่่� ให้้สอดคล้้องไปในทางเดีียวกัันกัับ
ความจำำ�เป็็นโดยรวมขององค์์กร

5.1 สภาวะแวดล้้อมด้้านบุุคลากร (Workforce Environment) : สถาบััน
มีี วิิ ธีี ก ารอย่่ า งไรในการสร้้ า งสภาพแวดล้้ อ มด้้ า นบุุ ค ลากรที่่�เกื้้� อ หนุุ น และ
มีีประสิิทธิิผล (40 คะแนน)
ก. ขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลังั บุุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)
(1) ความจำำ�เป็็นด้้านขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลังั (CAPABILITY and CAPACITY)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการประเมิินด้้านขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลััง
บุุคลากรที่่�สถาบัันจำำ�เป็็นต้้องมีี
	สถาบัันมีีวิธีีิ การอย่่างไรในการประเมิินทักั ษะ สมรรถนะ เอกสาร/หลัักฐานการรัับรอง
คุุณวุุฒิิ และจำำ�นวนบุุคลากรที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องมีีในแต่่ละลัักษณะงาน/ระดัับ (Staffing Levels)
(2)	บุุคลากรใหม่่ (New WORKFORCE Members)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการสรรหา ว่่าจ้้าง และดููแล (Onboard) บุุคลากรใหม่่
	สถาบัั น ทำำ� ให้้ มั่่� น ใจได้้ อ ย่่างไรว่่าบุุ ค ลากรเป็็ นตัั ว แทนที่่� ส ะท้้ อ นให้้ เ ห็็ นถึึ ง
ความหลากหลายของมุุมมอง (ideas) วััฒนธรรม และวิิธีีคิดิ (thinking) ของชุุมชนของบุุคลากรที่่�
สถาบัันจ้้างและของผู้้�เรีียน สถาบัันทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้อย่่างไรว่่าบุุคลากรใหม่่เข้้ากัันได้้กัับวััฒนธรรม
ของสถาบััน
(3) การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงด้้านบุุคลากร (WORKFORCE Change Management)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการเตรีียมบุุคลากรให้้พร้้อมรัับต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ความจำำ�เป็็นด้้านขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลััง
	สถาบัันดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่อไปนี้้�อย่่างไร
• สร้้างความสมดุุลด้้านความจำำ�เป็็นของบุุคลากรและของสถาบััน เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าสามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และลดผลกระทบในกรณีีที่่�จำำ�เป็็นต้้อง
ลดจำำ�นวนของบุุคลากร
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• เตรีียมการและจััดการในช่่วงเวลาที่่มีี� การเพิ่่�มจำำ�นวนของบุุคลากร
• เตรีียมบุุคลากรสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงในโครงสร้้างและระบบงานของสถาบััน
หากจำำ�เป็็น
(4) การทำำ�งานให้้บรรลุุผล (Work Accomplishment)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการจััดระบบการทำำ�งานและบริิหารบุุคลากร
	สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการจััดระบบการทำำ�งานและบริิหารบุุคลากรเพื่่�อให้้
• งานของสถาบัันบรรลุุผล
• ใช้้ประโยชน์์จากสมรรถนะหลัักของสถาบัันอย่่างเต็็มที่่�
• ส่่งเสริิมสนัับสนุุนการมุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียน/ลููกค้้าและธุุรกิิจ
• มีีผลการดำำ�เนิินการที่่�เหนืือกว่่าความคาดหมาย

ข. บรรยากาศการทำำ�งานของบุุคลากร (WORKFORCE Climate)
(1) สภาวะแวดล้้อมของการทำำ�งาน (Workplace Environment)
สถาบัั น ดำำ� เนิิ น การอย่่ า งไรเพื่่�อสร้้ า งความมั่่�นใจว่่ า สถานที่่�ทำำ� งานมีี สุุ ข ภาวะ
ความมั่่�นคง และความสะดวกในการเข้้าทำำ�งานของบุุคลากร
	ตััววััดผลการดำำ�เนิินงานและเป้้าประสงค์์ในการปรัับปรุุงปััจจััยด้้านสภาวะแวดล้้อม
ในการทำำ�งานมีีอะไรบ้้าง
(2) นโยบายและสิิทธิิประโยชน์์สำำ�หรัับบุุคลากร (WORKFORCE Benefits and
Policies)
สถาบัันสนัับสนุุนบุุคลากรโดยจััดให้้มีีการบริิการ สิิทธิิประโยชน์์ และนโยบาย
อย่่างไร
	สถาบัันได้้ออกแบบสิ่่ง� ดัังกล่่าวให้้เหมาะสมตามความต้้องการของบุุคลากรที่่ห� ลากหลาย
รวมทั้้�งความแตกต่่างของกลุ่่�มและประเภทของบุุคลากรอย่่างไร
คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135

หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 5 ผลลััพธ์์เกี่่�ยวกัับสภาวะแวดล้้อมของบุุคลากรและความผููกพัันของบุุคลากร
ควรรายงานในหััวข้้อ 7.3 สำำ�หรัับพนัักงานที่่�ควบคุุมดููแลโดยผู้้�รัับจ้้างเหมาควรอธิิบายในหมวด 2
และหมวด 6 โดยให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์ด้์ าน
้ ระบบงาน และกระบวนการทำำ�งานภายในสถาบััน
สำำ�หรัับสถาบัันที่่�ต้้องพึ่่�งพาอาสาสมััคร คำำ�ว่่าบุุคลากร รวมถึึงอาสาสมััครเหล่่านี้้�ด้้วย
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หมายเหตุุ 5.1 ก (1) การประเมิินความจำำ�เป็็นด้านขีี
้ ดความสามารถและอััตรากำำ�ลัังบุุคลากร
ควรคำำ�นึึงถึึงความจำำ�เป็็นทั้้�งในปััจจุุบัันและในอนาคต ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์และ
แผนปฏิิบััติิการที่่�ระบุุในหมวด 2 และการคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการที่่�อธิิบายใน 4.1 ค (1)
หมายเหตุุ 5.1 ก (3) การเตรีียมบุุคลากรให้้พร้้อมรัับต่่อการเปลี่่�ยนแปลงความจำำ�เป็็น
ด้้านขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลััง อาจครอบคลุุมการฝึึกอบรม การศึึกษา การสื่่�อสาร
อย่่างสมํ่่�าเสมอ การพิิจารณาเกี่่�ยวกัับการจ้้างบุุคลากรและความพร้้อมปฏิิบััติิงานในตำำ�แหน่่ง/
หน้้าที่่�ใหม่่ของบุุคลากร การให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับอาชีีพ รวมถึึงการช่่วยพนัักงานหางานใหม่่
(Outplacement) และบริิการอื่่�น
หมายเหตุุ 5.1 ก (3), 5.1 ก (4) การจััดระบบการทำำ�งานและบริิหารบุุคลากรอาจเกี่่ย� วข้้อง
กัับการจััดโครงสร้้างบุุคลากรสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สถาบัันระบุุไว้้ในด้้านเทคโนโลยีี สภาวะ
แวดล้้อมภายนอก วััฒนธรรม หรืือวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
หมายเหตุุ 5.1 ข. (1) ความสะดวกในการเข้้าถึึงสถานที่่�ทำำ�งานสามารถทำำ�ให้้ผลิิตภาพ
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเต็็มที่่�ด้้วยการขจััดอุุปสรรคต่่อผู้้�พิิการเพื่่�อให้้ทำำ�งานได้้ตามศัักยภาพของตน สถานที่่�
ทำำ�งานที่่มีีส
� ภาวะแวดล้้อมที่่บุ� คุ ลากรทุุกคนทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิผิ ล (inclusive workplace)
ต้้องเข้้าถึึงได้้ทั้้�งทางด้้านกายภาพ เทคโนโลยีี และทััศนคติิ (attitudinally accessible)
หมายเหตุุ 5.1 ข. (1) หากปััจจััยด้้านสภาวะแวดล้้อมในการทำำ�งานและตััววััดผลการ
ดำำ�เนิินงานหรืือเป้้าหมายมีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญสำำ�หรัับสถานที่่�ทำำ�งานที่่�ต่่างกััน
สถาบัันควรอธิิบายถึึงความแตกต่่างเหล่่านี้้�ในการตอบคำำ�ถามด้้วย สถาบัันควรอธิิบายเรื่่�อง
ความปลอดภััยของสถานที่่ทำ� ำ�งานในหััวข้้อ 6.2 โดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบความปลอดภััยโดยรวม

5.2 ความผููกพัันของบุุคลากร (Workforce Engagement) : สถาบัันมีีวิิธีีการ
อย่่ า งไรในการสร้้ า งความผูู ก พัั น กัั บ บุุ ค ลากร เพื่่�อให้้ มีี ผ ลการดำำ� เนิิ น การ
ที่่�โดดเด่่น (45 คะแนน)
ก. การประเมิินความผููกพัันของบุุคลากร (Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT)
(1)	ปััจจััยขัับเคลื่่�อนความผููกพััน (Drivers of ENGAGEMENT)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการกำำ�หนดปััจจััยที่่�สำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อความผููกพัันของ
บุุคลากร
	วิิธีีการกำำ�หนดปััจจััยขัับเคลื่่�อนเหล่่านี้้�แตกต่่างกัันอย่่างไรตามกลุ่่�มและประเภทของ
บุุคลากร
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(2) การประเมิินความผููกพััน (Assessment of ENGAGEMENT)
สถาบัันประเมิินความผููกพัันของบุุคลากรอย่่างไร
	มีีวิิธีีการและตััววััดทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการอะไรบ้้างที่่�ใช้้ในการประเมิิน
ความพึึงพอใจและความผููกพัันของบุุคลากร วิิธีีการและตััววััดเหล่่านี้้�มีีความแตกต่่างกัันอย่่างไร
ในแต่่ละกลุ่่�มและประเภทของบุุคลากร สถาบัันใช้้ตััวชี้้�วััดอื่่�น ๆ เพื่่�อประเมิินและปรัับปรุุง
ความผููกพัันของบุุคลากรอย่่างไร
ข. วััฒนธรรมองค์์กร (Organizational Culture)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีลัักษณะการสื่่�อสาร
ที่่�เปิิดกว้้าง มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี และบุุคลากรมีีความผููกพััน
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร สถาบัันทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้อย่่างไร
ว่่าวััฒนธรรมองค์์กรสนัับสนุุนวิิสััยทััศน์์และค่่านิิยม รวมทั้้�งได้้ใช้้ประโยชน์์จากความหลากหลาย
ของมุุมมอง (Ideas) วััฒนธรรม และวิิธีีคิิด (Thinking) ของบุุคลากร สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไร
ในการเพิ่่�มอำำ�นาจการตััดสิินใจให้้แก่่บุุคลากร
ค. การจััดการผลการปฏิิบััติิงานและการพััฒนา (PERFORMANCE Management and
Development)
(1) การจััดการผลการปฏิิบััติิงาน (PERFORMANCE Management)
ระบบการจััดการผลการปฏิิบััติิงานของบุุคลากรสนัับสนุุนให้้เกิิดการทำำ�งานที่่�
ให้้ผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีีอย่่างไร
ระบบการจััดการผลการปฏิิบััติิงานของบุุคลากรพิิจารณาถึึงการบริิหารค่่าตอบแทน
การให้้รางวััล การยกย่่องชมเชย และการสร้้างแรงจููงใจอย่่างไร ระบบการจััดการผลการปฏิิบัติั งิ าน
ของบุุคลากรเสริิมสร้้างในเรื่่�องต่่อไปนี้้�อย่่างไร
• ความกล้้าที่จ่� ะเสี่่ย� งโดยประเมิินผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน (INTELLIGENT RISK
taking)
• การมุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียน/ลููกค้้าและธุุรกิิจ
• การบรรลุุผลสำำ�เร็็จของแผนปฏิิบััติิการ
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(2) การพััฒนาผลการปฏิิบััติิงาน (PERFORMANCE Development)
ระบบการเรีียนรู้้�และการพััฒนาสนัับสนุุนความต้้องการพััฒนาตนเองของบุุคลากร
และความจำำ�เป็็นของสถาบัันอย่่างไร
ระบบการเรีียนรู้้�และการพััฒนาของสถาบัันได้้พิจา
ิ รณาถึึงเรื่่�องต่่อไปนี้้�อย่่างไร
• ความปรารถนาในการเรีียนรู้้�และพััฒนาของบุุคลากร
• สนัับสนุุนการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันและความกล้้าที่่�จะเสี่่�ยง
โดยประเมิินผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน (INTELLIGENT RISK taking)
• สนัับสนุุนจริิยธรรมและวิิธีีปฏิิบััติิทางธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม
(3) ประสิิทธิิผลของการเรีียนรู้้�และการพััฒนา (LEARNING and Development
EFFECTIVENESS)
สถาบัั น มีี วิิ ธีี ป ระเมิิ น ประสิิ ท ธิิ ผ ลและประสิิ ท ธิิ ภ าพของระบบการเรีี ย นรู้้� แ ละ
การพััฒนาอย่่างไร
	สถาบัันดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่อไปนี้้�อย่่างไร
• เชื่่อ� มโยงผลลััพธ์ก์ ารเรีียนรู้้�และพััฒนากัับผลการประเมิินความผููกพัันของบุุคลากร
และกัับผลลััพธ์์ที่่�สำำ�คััญของสถาบััน
• ใช้้ผลความเชื่่�อมโยงนี้้�เพื่่�อระบุุโอกาสในการปรัับปรุุงทั้้�งในความผููกพัันของ
บุุคลากรและในการเรีียนรู้้�และพััฒนา
(4) ความก้้าวหน้้าในอาชีีพการงาน (Career Development)
สถาบัันมีีวิธีิ กี ารอย่่างไรในการจััดการความก้้าวหน้้าในอาชีีพการงานของบุุคลากร
และผู้้�นำำ�ในอนาคตของสถาบััน
	สถาบัั นมีีวิิ ธีี การอย่่างไรในการวางแผนการสืืบทอดตำำ� แหน่่งของผู้้�บริิ หาร ผู้้�นำำ�
และตำำ�แหน่่งอื่่�นที่่�สำำ�คััญ

คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135
หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 5.2 ก (1) ตััวขัับเคลื่่�อนความผููกพัันของบุุคลากร (ระบุุใน P. 1 ก (3)) หมายถึึง
สิ่่� ง ที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นความมุ่่� ง มั่่� น ทั้้� ง ทางอารมณ์์ แ ละสติิ ปัั ญ ญาเพื่่� อ ให้้ ง านสำำ� เร็็ จ บรรลุุ พัั น ธกิิ จ
และวิิสััยทััศน์์ของสถาบััน

61
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2563 - 2566

หมายเหตุุ 5.2 ก (2) ตััวชี้้�วััดอื่่�น ๆ ที่่�ใช้้ประเมิินและปรัับปรุุงความผููกพัันของบุุคลากร
อาจรวมถึึงอััตราการคงอยู่่�ของบุุคลากร การขาดงาน การร้้องทุุกข์์ ความปลอดภััย และผลิิตภาพ
หมายเหตุุ 5.2 ค (1) ระบบการบริิหารค่่าตอบแทนของสถาบัันบางแห่่งถููกกำำ�หนด
โดยกฎหมาย หรืือกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ ดัังนั้้�นจึึงต้้องใช้้ทางเลืือกอื่่�นในการให้้รางวััลและ
การยกย่่องชมเชย
หมายเหตุุ 5.2 ค (2) สำำ�หรัับการตอบคำำ�ถามในหััวข้้อนี้้� ควรรวมถึึงการพิิจารณาเป็็น
การเฉพาะในเรื่่�องการพััฒนา การเรีียนรู้้� และความก้้าวหน้้าในอาชีีพการงานของบุุคลากรที่่�เป็็น
ลัักษณะเฉพาะของสถาบััน และอาจรวมถึึง
• โอกาสในการพัั ฒนาที่่� ตอบสนองสมรรถนะหลัั ก ความท้้ าทายเชิิ งกลยุุทธ์์ และ
แผนปฏิิบััติิการของสถาบััน
• การเปลี่่�ยนแปลงระดัับองค์์กรและนวััตกรรม
• การปรัับปรุุงเรื่่�องการมุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียน
• การเสริิมสร้้างความรู้้�และทัักษะใหม่่ในการปฏิิบัติั งิ าน สถาบัันควรพิิจารณาถึึงขอบเขต
ของโอกาสในการพััฒนาที่่ส� ถาบัันจััดให้้ ซึ่ง่� รวมถึึงการศึึกษา การฝึึกอบรม การสอนงาน
การเป็็นพี่่�เลี้้�ยง และประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับงานด้้วย
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6. ระบบปฏิิบััติิการ (Operations) (85 คะแนน)

ในหมวดระบบปฏิิบัติั กิ ารนี้้� ถามว่่าสถาบัันมีีวิธีีิ การอย่่างไรในการออกแบบ จััดการ ปรัับปรุุง
และสร้้างนวััตกรรมในการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และกระบวนการทำำ�งาน รวมทั้้�ง
มีีวิิธีีการอย่่างไรในการปรัับปรุุงประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิการ เพื่่�อส่่งมอบคุุณค่่าแก่่ผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นและทำำ�ให้้สถาบัันประสบความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่�อง

6.1 กระบวนการทำำ�งาน (Work processes) : สถาบัันมีีวิธีิ กี ารออกแบบ จััดการ
และปรัับปรุุง การจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และกระบวนการทำำ�งาน
ที่่�สำำ�คััญอย่่างไร (45 คะแนน)
ก. การออกแบบการจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ และกระบวนการ (Program, Service,
and PROCESS Design)
(1) การจััดทำำ�ข้้อกำำ�หนดของการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และกระบวนการ
(Determination of Program, Service, and PROCESS Requirements)
สถาบัั น มีี วิิ ธีี ก ารอย่่ า งไรในการจัั ด ทำำ�ข้้ อ กำำ� หนดของการจัั ด การศึึ ก ษา วิิ จัั ย
และบริิการฯ และกระบวนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญ
(2) กระบวนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญ (Key WORK PROCESSES)
กระบวนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญขององค์์กรมีีอะไรบ้้าง
	ข้้อกำำ�หนดที่่สำ� ำ�คััญของกระบวนการทำำ�งานเหล่่านี้้�คืืออะไร
(3) แนวคิิดในการออกแบบ (Design Concepts)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการออกแบบการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ
และกระบวนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญเพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
	สถาบัันได้้นำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ความรู้้�ของสถาบััน ความเป็็นเลิิศด้าน
้ การจััดการศึึกษา
วิิจััย และบริิการฯ คุุณค่่าในมุุมมองของลููกค้้า การคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยง และความคล่่องตััวที่่�อาจ
จำำ�เป็็นต้้องมีี มาพิิจารณาในการออกแบบการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และตอบสนอง
ต่่อพัันธกิิจอื่่�น ๆ และกระบวนการเหล่่านี้้�อย่่างไร
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ข. การจััดการและการปรัับปรุุงกระบวนการ (PROCESS Management and Improvement)
(1) การนำำ�กระบวนการไปสู่่�การปฏิิบััติิ (Process Implementation)
สถาบัันมั่่�นใจได้้อย่่างไรว่่าการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�วันั ของกระบวนการทำำ�งานต่่าง ๆ
เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดที่่�สำำ�คััญ
	สถาบัันมีีตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดของผลการดำำ�เนิินการและตััววััดภายในกระบวนการ
อะไรบ้้างที่่�ใช้้เพื่่�อควบคุุมและปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน ตััววััดเหล่่านี้้�สััมพัันธ์์กัับคุุณภาพของ
สััมฤทธิ์์�ผลและผลการดำำ�เนิินการของการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ ของสถาบัันอย่่างไร
(2) กระบวนการสนัับสนุุน (Support PROCESSES)
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรในการกำำ�หนดกระบวนการสนัับสนุุนที่่�สำำ�คััญ
กระบวนการสนัับสนุุนที่่�สำำ�คััญมีีอะไรบ้้าง สถาบัันมั่่�นใจได้้อย่่างไรว่่าการปฏิิบััติิงาน
ประจำำ�วัันของกระบวนการเหล่่านี้้�เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดที่่สำ� ำ�คััญของสถาบััน
(3) การปรัับปรุุงการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และกระบวนการ (Program,
Service, and PROCESSES Improvement)
สถาบัันมีีวิธีิ กี ารอย่่างไรในการปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานเพื่่�อเพิ่่�มการเรีียนรู้้�ของ
ผู้้�เรีียน ปรัับปรุุงการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และผลการดำำ�เนิินการ เสริิมสร้้าง
สมรรถนะหลัักของสถาบััน และลดความแปรปรวนของกระบวนการ
ค. การจััดการเครืือข่่ายอุุปทาน (Supply-Network Management)
สถาบัันมีีการจััดการเครืือข่่ายอุุปทานอย่่างไร
สถาบัันดำำ�เนิินการอย่่างไรในเรื่่อ� งการคััดเลืือกผู้้�ส่่งมอบ/คู่่ค� วามร่่วมมืือ และทำำ�ให้้มั่่น� ใจว่่า
มีีคุุณสมบััติิและอยู่่�ในสถานะที่่�ไม่่เพีียงตอบสนองต่่อความต้้องการของการปฏิิบััติิการเท่่านั้้�น
แต่่ยัังสามารถยกระดัับผลการดำำ�เนิินการและสนัับสนุุนวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ของสถาบััน
รวมถึึงเพิ่่�มความพึึงพอใจของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
นอกจากนั้้�นสถาบัันดำำ�เนิินการอย่่างไร ในเรื่่�อง
• ส่่งเสริิมความสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกัันและความร่่วมมืือภายในเครืือข่่าย
อุุปทาน
• ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าเครืือข่่ายอุุปทานมีีความคล่่องตััวในการตอบสนองต่่อความต้้องการ
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ตลาด และสถาบััน
• สื่่�อสารความคาดหวัังต่่อผลการดำำ�เนิินการ วััดและประเมิินผลการดำำ�เนิินการของ
ผู้้�ส่่งมอบ ให้้ข้้อมููลป้้อนกลัับแก่่ผู้้�ส่่งมอบเพื่่�อช่่วยให้้เกิิดการปรัับปรุุง และจััดการกัับ
ผู้้�ส่่งมอบที่่�มีีผลการดำำ�เนิินการที่่�ไม่่ดีี
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ง. การจััดการนวััตกรรม (INNOVATION Management)
สถาบัันมีีการดำำ�เนิินการกัับโอกาสในการสร้้างนวััตกรรมอย่่างไร
สถาบัันมีีการดำำ�เนิินการตามโอกาสเชิิงกลยุุทธ์ที่์ กำ่� ำ�หนดว่่าเป็็นความเสี่่ย� งที่่ผ่่าน
� การประเมิิน
ผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน (INTELLIGENT RISKS) อย่่างไร สถาบัันได้้เตรีียมทรััพยากรด้้าน
การเงิินและทรััพยากรอื่่�น ๆ ไว้้เพื่่�อสนัับสนุุนโอกาสดัังกล่่าวอย่่างไร สถาบัันยุุติิการสนัับสนุุน
เรื่่�องดัังกล่่าว ณ เวลาที่่�เหมาะสมเพื่่�อนำำ�ทรััพยากรไปสนัับสนุุนโอกาสอื่่�นที่่�สำำ�คััญกว่่าอย่่างไร
คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135

หมายเหตุุ
การจััดการศึึกษา หมายรวมถึึง การออกแบบหลัักสููตรทั้้�งที่่�เป็็น degree/non degree
การคััดเลืือกนัักศึึกษา การออกแบบการจััดประสบการณ์์การเรีียนรู้้�และประเมิินผลที่่ส� อดคล้้องกัับ
หลัักสููตร การพิิจารณาทรััพยากรการเรีียนรู้้�และสภาพแวดล้้อมที่่สนั
� บั สนุุนการศึึกษา การดำำ�เนิินการ
ตามแนวทางที่่กำ� ำ�หนดไว้้ และการติิดตามทบทวน เพื่่�อให้้ได้้บัณ
ั ฑิิต/ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามีีคุุณลัักษณะ
ตรงตามผลสััมฤทธิ์์�ที่่�พึึงประสงค์์
หมายเหตุุ 6.1 ผลลััพธ์์ของการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการของการจััดการศึึกษา วิิจััย
และบริิการฯ และกระบวนการของสถาบัันควรรายงานไว้้ในหััวข้้อ 7.1
หมายเหตุุ 6.1 ก (3) การออกแบบกระบวนการยัังรวมถึึงความจำำ�เป็็นในการออกแบบ
กระบวนการใหม่่ เนื่่�องจากการเปลี่่ย� นแปลงข้้อกำำ�หนดหรืือปััจจััยอื่่น� ๆ ความคล่่องตััวอาจจำำ�เป็็น
หากมีีความจำำ�เป็็นที่ต้่� อ้ งเปลี่่ย� นแปลงกระบวนการทำำ�งาน ซึ่ง่� เป็็นผลมาจากการเปลี่่ย� นแปลงระบบ
งานโดยรวม เช่่น การที่่�สถาบัันนำำ�การจััดการศึึกษา วิิจััย บริิการ และตอบสนองต่่อพัันธกิิจอื่่�น ๆ
หรืือกระบวนการของเครืือข่่ายอุุปทานมาดำำ�เนิินการเอง เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการหยุุดชะงััก อัันเนื่่�อง
มาจากการเปลี่่�ยนแปลงเหตุุการณ์์ภายนอกที่่�ไม่่อาจทำำ�นายได้้ หรืือการจ้้างหน่่วยงานภายนอก
เพื่่�อดำำ�เนิินการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และกระบวนการซึ่่�งก่่อนหน้้านี้้�ดำำ�เนิินการเอง
ภายในสถาบััน
หมายเหตุุ 6.1 ข (2) กระบวนการสนัับสนุุนที่สำ่� ำ�คััญของสถาบัันควรสนัับสนุุนกระบวนการ
ทำำ�งานที่่�สำำ�คััญที่่สร้
� ้างคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�เรีียนและลููกค้้า (value-creation processes) กระบวนการ
เหล่่านี้้� อาจรวมถึึงกระบวนการที่่�สนัับสนุุนผู้้�นำำ�และบุุคลากรอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในกระบวนการ
เช่่น การออกแบบและดำำ�เนิินการของการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ ปฏิิสััมพัันธ์กั์ ับผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น การจััดการด้้านธุุรกิิจและกิิจการอื่่�น ๆ ภายในองค์์กร ตััวอย่่างกระบวนการ
เหล่่านี้้�อาจรวมถึึงการบััญชีีและการจััดซื้้�อ
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หมายเหตุุ 6.1 ข (3) สถาบัันอาจใช้้เครื่่�องมืือต่่าง ๆ เพื่่�อปรัับปรุุงการดำำ�เนิินการของ
กระบวนการและลดความแปรปรวน แนวทางเหล่่านี้้�ควรเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบการปรัับปรุุง
ผลการดำำ�เนิินการตามที่่�สถาบัันระบุุไว้้ในโครงร่่างองค์์กรข้้อ P. 2 (ค)
หมายเหตุุ 6.1 ค เพื่่�อทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าการกำำ�หนดบทบาทของผู้้�ส่่งมอบสามารถตอบสนอง
ความต้้องการด้้านปฏิิบััติิการและสนัับสนุุนผลการดำำ�เนิินงาน สร้้างความพึึงพอใจให้้กัับผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น สถาบัันอาจเป็็นคู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการกัับผู้้�ส่่งมอบ หรืือจััดตั้้�งกลุ่่�ม
คู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการระหว่่างองค์์กรต่่าง ๆ ภายในเครืือข่่ายอุุปทานเพื่่�อประโยชน์์ร่่วมกััน
การสื่่�อสารความคาดหวัังและข้้อมููลป้้อนกลัับแก่่ผู้้�ส่่งมอบ ควรเป็็นการสื่่�อสารแบบสองทิิศทาง
เพื่่�อให้้ผู้้�ส่่งมอบอธิิบายถึึงสิ่่�งที่่�ต้้องการได้้จากสถาบัันและจากองค์์กรอื่่�นภายในเครืือข่่ายอุุปทาน
กลไกเหล่่านี้้�อาจเปลี่่�ยนแปลงตามความต้้องการของตลาด ผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย
หมายเหตุุ 6.1 ง กระบวนการจััดการโอกาสสำำ�หรัับนวััตกรรมควรใช้้ประโยชน์์จากโอกาส
เชิิงกลยุุทธ์์ที่่�อธิิบายใน 2.1 ก (2)

6.2 ประสิิ ทธิิ ผลของการปฏิิ บััติิการ (Operational Effectiveness) :
สถาบัันทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้อย่่างไรว่่าการปฏิิบััติกิ ารต่่าง ๆ มีีการบริิหารจััดการอย่่าง
มีีประสิิทธิิผล (40 คะแนน)
ก. ประสิิ ท ธิิ ภ าพและประสิิ ท ธิิ ผ ลของกระบวนการ (PROCESS Efficiency and
EFFECTIVENESS)
สถาบัันมีีการจััดการต้้นทุุน ประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิการอย่่างไร
สถาบัันดำำ�เนิินการอย่่างไร ในเรื่่�อง
• พิิจารณารอบเวลาการทำำ�งาน (CYCLE TIME) การเพิ่่�มผลผลิิต (PRODUCTIVITY)
และปััจจััยด้้านประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล มาใช้้ในกระบวนการทำำ�งาน
• ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดข้้อผิิดพลาดหรืือการทำำ�งานซ้ำำ��
• ลดต้้นทุุนในการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจติิดตามกระบวนการหรืือ
ผลการดำำ�เนิินการ (*)
• สร้้างสมดุุลระหว่่างความจำำ�เป็็นในการควบคุุมต้้นทุุนกัับความต้้องการของผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
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ข. ความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์ (Security and Cybersecurity)
สถาบัันมีีวิธีิ กี ารอย่่างไรเพื่่�อทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าข้้อมููลและสารสนเทศที่่�อ่่อนไหวหรืือเป็็นสิิทธิิ
พิิเศษ (Privilege) และสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คัญ
ั มีีความปลอดภััยและมีีการป้้องกัันภััยบนโลกไซเบอร์์
สถาบัันมีีวิิธีีการอย่่างไรเพื่่�อทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าข้้อมููลและสารสนเทศทั้้�งแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
และรููปแบบอื่่�น ๆ และระบบการปฏิิบััติิการที่่�สำำ�คััญเป็็นความลัับและสามารถเข้้าถึึงได้้เฉพาะ
ตามสิิทธิิที่่�เหมาะสม รวมถึึงสถาบัันมีีวิธีีิ การอย่่างไร ในเรื่่�อง
• เฝ้้าระวัังสิ่่�งคุุกคามความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นใหม่่
• ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าบุุคลากร ผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น คู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการ และ
ผู้้�ส่่งมอบ เข้้าใจและปฏิิบััติิตามบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของตนด้้านความ
ปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์
• ระบุุและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและระบบการปฏิิบัติั กิ าร
ที่่�สำำ�คััญเพื่่�อให้้มีีความมั่่�นคงปลอดภััย
• ป้้องกัันระบบเหล่่านี้้�จากเหตุุการณ์์ที่่�อาจกระทบต่่อความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์
ตรวจจัับ ตอบสนอง และกู้้�คืืนจากการถููกโจมตีีทางไซเบอร์์
ค. การเตรีียมพร้้อมด้้านความปลอดภััยและภาวะฉุุกเฉิิน (Safety and Emergency
Preparedness)
(1) ความปลอดภััย (Safety)
สถาบัันดููแลให้้มีีสภาพแวดล้้อมในการปฏิิบััติิการที่่�ปลอดภััยได้้อย่่างไร
ระบบความปลอดภััยของสถาบัันได้้คำำ�นึึงถึึงการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุ การตรวจสอบ
การวิิเคราะห์์หาสาเหตุุ (Root-cause ANALYSIS) ของความไม่่ปลอดภััย และการกู้้�คืืนสู่่ส� ภาพเดิิม
อย่่างไร
(2) ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity)
สถาบัั น มีี วิิ ธีี ก ารอย่่ า งไรเพื่่�อให้้ มั่่� นใจว่่ า มีี ก ารเตรีี ย มพร้้ อ มต่่ อ ภัั ยพิิ บัั ติิ ห รืื อ
ภาวะฉุุกเฉิิน
ระบบการเตรีียมพร้้อมดัังกล่่าวได้้คำำ�นึึงถึึงการป้้องกััน การจััดการความต่่อเนื่่�อง
ของการดำำ�เนิินการ และการกู้้�คืืนสู่่�สภาพเดิิมอย่่างไร ระบบการเตรีียมพร้้อมต่่อภััยพิิบััติิและ
ภาวะฉุุกเฉิินดังั กล่่าวได้้คำำ�นึึงถึึงการพึ่่�งพาบุุคลากรขององค์์กร เครืือข่่ายอุุปทาน และคู่่ค� วามร่่วมมืือ
ที่่เ� ป็็นทางการอย่่างไร สถาบัันมีีวิธีีิ การในการทำำ�ให้้มั่่น� ใจว่่าระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศขององค์์กร
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มีีความมั่่น� คงปลอดภััยและพร้้อมใช้้งานอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้สามารถบริิการผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น�
และตอบสนองความจำำ�เป็็นของสถาบัันได้้อย่่างไร
คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135

หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 6.2 ข ตััวอย่่างระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่ส� ถาบัันอาจรวมถึึง ให้้ดููหมายเหตุุ
4.2 ก (2)
หมายเหตุุ 6.2 ข การจััดการการรัักษาการความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์ รวมถึึงการปกป้้อง
มิิให้้เกิิดการสููญเสีียข้้อมููลที่่�มีีความอ่่อนไหวเกี่่�ยวกัับบุุคลากร ผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และสถาบััน
การปกป้้องสิินทรััพย์์ทางปััญญา การปกป้้องมิิให้้เกิิดการรั่่�วไหลและนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในทางที่่�ผิิด
ที่่ส่่� งผลด้้านการเงิิน กฎหมาย และชื่่อ� เสีียงของสถาบััน มีีแหล่่งข้้อมููลที่่ห� ลากหลายด้้านมาตรฐาน
และแนวปฏิิบััติิด้้านการรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์ที่่�ใช้้โดยทั่่�วไปและภาคส่่วนเฉพาะ
ซึ่่�งถููกอ้้างอิิงไว้้ในเกณฑ์์บััลดริิจ เพื่่�อปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการรัักษาความปลอดภััย
บนโลกไซเบอร์์ที่มีี่� ความสำำ�คััญ (https://www.nist.gov/cyberframework) สถาบัันที่สน
่� ใจอาจ
ใช้้ The Baldrige Cybersecurity Excellence Builder (https://www.nist.gov/baldrige/
products-services) ซึ่่�งได้้รวมกรอบแนวคิิดด้้านการรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์
และมุุมมองของเกณฑ์์บััลดริิจมาเป็็นเครื่่�องมืือในการประเมิินตนเอง
หมายเหตุุ 6.2 ค (2) ภััยพิิบัติั แิ ละภาวะฉุุกเฉิินอาจเกี่่ย� วข้้องกัับสภาพอากาศ สาธารณููปโภค
ความปลอดภััย โรคระบาด หรืือภาวะฉุุกเฉิินทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�นหรืือระดัับประเทศ ขอบข่่าย
ของการเตรีียมภััยพิิบััติิและภาวะฉุุกเฉิินขึ้้�นกัับสภาพแวดล้้อมของสถาบัันและการหยุุดชะงััก
ของการปฏิิบััติิการ ระดัับการยอมรัับความเสี่่�ยงขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของหลัักสููตรและบริิการฯ
เครืือข่่ายอุุปทาน และความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
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7. ผลลััพธ์์ (Results) (450 คะแนน)

ในหมวดของผลลััพธ์์นี้้�ถามถึึงผลดำำ�เนิินการและผลการปรัับปรุุงในด้้านที่่�สำำ�คััญทุุกด้้าน
ของสถาบััน ได้้แก่่ ผลลััพธ์์ด้้านการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน การตอบสนองต่่อลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นและด้้าน
กระบวนการ ผลลััพธ์์ด้้านลููกค้้า ผลลััพธ์์ด้้านบุุคลากร ผลลััพธ์์ด้้านการนำำ�องค์์กรและการกำำ�กัับ
ดููแลองค์์กร และผลลััพธ์์ด้้านงบประมาณ การเงิิน ตลาด และผลลััพธ์์ด้้านกลยุุทธ์์

7.1 ผลลััพธ์์ด้า้ นการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน และบริิการที่่�ตอบสนองต่่อลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
และด้้านกระบวนการ (Student Learning, Customer-Focused Service
Results, Process Results) : ผลลััพธ์์ด้้านการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน และบริิการ
ที่่�ตอบสนองต่่อลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และด้้านประสิิทธิิผลของกระบวนการเป็็นอย่่างไร
(120 คะแนน)
ก. ผลลััพธ์์ด้้านการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนและด้้านบริิการที่่�มุ่่�งเน้้นลููกค้้า (Student LEARNING
and CUSTOMER-Focused Service RESULTS)
ผลลััพธ์์ด้า้ นการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนและด้้านบริิการที่่�ตอบสนองผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
คืืออะไร
ผลลััพธ์์ของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญของการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนและผลการดำำ�เนิินการ
ของด้้านบริิการที่่สำ� ำ�คััญและเกี่่ย� วข้้องโดยตรงกัับผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่นคืื
� ออะไร ผลลััพธ์เ์ หล่่านี้้�
แตกต่่างกัันอย่่างไรระหว่่างหลัักสููตรและบริิการฯ กลุ่่�มของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และส่่วน
ตลาด (*)
ข. ผลลััพธ์์ด้้านประสิิทธิิผลของกระบวนการทำำ�งาน (WORK PROCESS EFFECTIVENESS
RESULTS)
(1) ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของกระบวนการ (PROCESS EFFECTIVENESS
and Efficiency)
ผลลััพธ์์ด้้านประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของกระบวนการคืืออะไร
ผลลััพธ์์ของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญของผลการดำำ�เนิินการด้้านปฏิิบััติิการของ
กระบวนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญและกระบวนการสนัับสนุุนที่่�สำำ�คััญคืืออะไร รวมทั้้�งผลลััพธ์์ด้้าน
ผลิิตภาพ รอบเวลา และตััววััดอื่่�น ๆ ด้้านประสิิทธิิผล ประสิิทธิิภาพ ความปลอดภััยและ
การรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์ และนวััตกรรม ผลลััพธ์์เหล่่านี้้�แตกต่่างกัันตามประเภท
ของกระบวนการอย่่างไร (*)
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(2) ความปลอดภััยและการเตรีียมพร้้อมต่่อภาวะฉุุกเฉิิน (Safety and Emergency
Preparedness)
ผลลััพธ์์ด้้านความปลอดภััยและการเตรีียมพร้้อมต่่อภาวะฉุุกเฉิินเป็็นอย่่างไร
ผลลััพธ์์ของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญด้้านประสิิทธิิผลในระบบความปลอดภััย และ
การเตรีียมพร้้อมของสถาบัันเพื่่�อรัับมืือกัับภััยพิิบััติิและภาวะฉุุกเฉิินคืืออะไร ผลลััพธ์์เหล่่านี้้�
แตกต่่างกัันอย่่างไรตามที่่�ตั้้�งหรืือประเภทของกระบวนการต่่าง ๆ (*)
ค. ผลลััพธ์์ด้้านการจััดการเครืือข่่ายอุุปทาน (Supply-Network Management Results)
ผลลััพธ์์ด้้านการจััดการเครืือข่่ายอุุปทานเป็็นอย่่างไร
ผลลััพธ์์ของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญของผลการดำำ�เนิินการด้้านเครืือข่่ายอุุปทาน รวมทั้้�ง
ผลลััพธ์์ที่่�แสดงว่่าเครืือข่่ายอุุปทานได้้ช่่วยยกระดัับผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันให้้ดีีขึ้้�นคืืออะไร

คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135
หมายเหตุุ
ผลลััพธ์ข์ องคำำ�ถามในระดัับพื้้น� ฐาน หััวข้้อ 7.1 EdPEx ได้้เพิ่่�มเติิมให้้สถาบัันต้อ้ งตอบผลลััพธ์์
ที่่ค� รอบคลุุมถึึงการตอบสนองต่่อลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่�นในทุุกพัันธกิิจหลัักของสถาบัันด้ว้ ย เช่่น ผลิิตภััณฑ์์
ที่่�เป็็นนวััตกรรม ชิ้้�นงาน สิ่่�งประดิิษฐ์์ งานวิิจััย บริิการวิิชาการ และบริิการอื่่�น ๆ เนื่่�องจากเป็็น
บริิบทของอุุดมศึึกษาไทย
หมายเหตุุ 7. ระหว่่างหััวข้้อในหมวดผลลััพธ์์กัับเกณฑ์์หมวด 1 - 6 ไม่่มีีความเชื่่�อมโยง
แบบ 1 ต่่อ 1 ดัังนั้้�นสถาบัันควรพิิจารณาผลลััพธ์อ์ ย่่างเป็็นระบบ ผลลััพธ์แ์ ต่่ละตััวในหมวดผลลััพธ์์
มัักมาจากกระบวนการมากกว่่า 1 หมวด
ระบบการให้้คะแนน (หน้้า 77 - 87) ถามถึึงข้้อมููลปััจจุุบััน แนวโน้้ม การเปรีียบเทีียบ และ
แบ่่งกลุ่่ม� ตามความเหมาะสม เพื่่�อแสดงสารสนเทศที่่สำ� ำ�คััญเพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์และทบทวน
ผลการดำำ�เนิินการขององค์์กร (หััวข้้อ 4.1) แสดงถึึงการนำำ�ความรู้้�ขององค์์กรมาใช้้ (หััวข้้อ 4.2)
และใช้้เป็็นพื้้�นฐานในการปฏิิบััติิการสำำ�หรัับผลลััพธ์์ด้้านลููกค้้า (หััวข้้อ 7.2) รวมทั้้�งผลลััพธ์์
ด้้านการเงิิน งบประมาณ ตลาด และกลยุุทธ์์ (หััวข้้อ 7.5) ผลลััพธ์บ์ างตััวอาจเป็็นเรื่่อ� งเชิิงคุุณภาพ
หรืือไม่่สามารถรายงานเป็็นแนวโน้้มได้้ ตััวอย่่างเช่่น ผลลััพธ์์ด้้านความรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับ
ดููแลองค์์กร จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมผู้้�ส่่งมอบเกี่่�ยวกัับการบริิการหรืือกระบวนการใหม่่ และ
ผลลััพธ์์สำำ�หรัับโครงการหรืือกระบวนการที่่�ดำำ�เนิินการเพีียงครั้้�งเดีียว
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ข้้อมููลและสารสนเทศเชิิงเปรีียบเทีียบได้้มาจากกระบวนการเทีียบเคีียง (Benchmarking)
(ภายในหรืือภายนอกอุุ ตสาหกรรม) (*) และจากการค้้นหาข้้ อมููลเปรีียบเทีียบเชิิ งแข่่งขััน
ในบางกรณีี เช่่น ผลลััพธ์สำ์ ำ�หรัับโครงการหรืือกระบวนการที่่มีี� ความเฉพาะในองค์์กรอาจไม่่มีีข้้อมููล
เชิิงเปรีียบเทีียบหรืือไม่่มีีที่่�เหมาะสมก็็ได้้
หมายเหตุุ 7.1 ผลลััพธ์ที่์ ร่� ายงานควรรวมตััววััดที่่สำ� ำ�คััญที่่บั� งั คัับใช้้โดยผู้้�ให้้ทุนุ และที่่ต้� อ้ งแจ้้ง
ต่่อสาธารณะ และ/หรืือบัังคัับใช้้โดยสถาบัันรัับรองมาตรฐาน หรืือหน่่วยงานที่่กำ� ำ�กัับดููแล
หมายเหตุุ 7.1 ก ผลลััพธ์ด้์ าน
้ การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนและด้้านกระบวนการบริิการลููกค้้า ควร
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับความต้้องการและความคาดหวัังที่่�สำำ�คััญของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นตามที่่�ระบุุ
ไว้้ใน P. 1 ข (2) ซึ่่�งเป็็นสารสนเทศที่่�ได้้จากการรวบรวมผ่่านกระบวนการในหมวด 3 ตััววััดหรืือ
ตััวชี้้�วััดต่่าง ๆ ควรพิิจารณาปััจจััยที่่�มีีผลต่่อความนิิยมของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ดัังตััวอย่่าง
ที่่�ให้้ไว้้ในหมายเหตุุข้้อ P. 1 ข (2) และ 3.2 ข
สำำ�หรัับสถาบัันการศึึกษา ผลลััพธ์ด้์ าน
้ กระบวนการบริิการลููกค้้า ควรครอบคลุุมถึึงผลลััพธ์์
ด้้านการวิิจััย การบริิการ รวมถึึงด้้านการดำำ�เนิินงานที่่�ตอบสนองต่่อพัันธกิิจอื่่�น ๆ ด้้วย
หมายเหตุุ 7.1 ข ผลลัั พธ์์ ที่่� ร ายงานในข้้ อ นี้้� ค วรตอบสนองข้้ อ กำำ� หนดที่่� สำำ� คัั ญ ใน
การปฏิิบััติิการ ตามที่่�ระบุุไว้้ในโครงร่่างองค์์กร และหมวด 6
หมายเหตุุ 7.1 ข ตััววััดและตััวชี้้�วััดที่่�เหมาะสมของประสิิทธิิผลกระบวนการอาจรวมเรื่่�อง
ดัังต่่อไปนี้้� ผลการตรวจสอบทั้้�งภายในและภายนอก อััตราการสร้้างและผลลััพธ์ด้์ านนวั
้ ตั กรรมของ
หลัักสููตร และการจััดการศึึกษา และการสร้้างนวััตกรรมในระบบงาน ผลลััพธ์จา
์ กการปรัับปรุุงงาน
ภายในให้้ง่่ายขึ้้น� และการจััดกลุ่่ม� งานใหม่่ การลดความสููญเปล่่าทางการศึึกษาและกระบวนการอื่่�น/
ของเสีีย การปรัับเปลี่่�ยนสััดส่่วนการบัังคัับบััญชา การรายงานอุุบััติิการณ์์ของการบริิหาร
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย (Occupational Safety and Health Administration : OSHA)
ระยะเวลารวมพลในการซ้้อมฉุุกเฉิิน และผลลััพธ์์ของการซ้้อมย้้ายที่่�ทำำ�งานหรืือซ้้อมแผนฉุุกเฉิิน
หมายเหตุุ 7.1 ค ตััววััดและตััวชี้้�วััดที่่�เหมาะสมของผลการดำำ�เนิินการของด้้านการจััดการ
เครืือข่่ายอุุปทาน อาจรวมถึึงการตรวจสอบผู้้�ส่่งมอบและคู่่ค� วามร่่วมมืือที่่เ� ป็็นทางการ การส่่งมอบ
ที่่ทั� นั เวลา และผลการยอมรัับของการจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ และกระบวนการที่่ดำ� ำ�เนิินการ
โดยภายนอก
ตััววััดและตััวชี้้�วััดที่่�ช่่วยยกระดัับให้้การดำำ�เนิินการของสถาบัันดีีขึ้้�น อาจรวมถึึงตััววััด
ด้้านการปรัับปรุุงการบริิการของผู้้�ส่่งมอบที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
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7.2 ผลลััพธ์์ด้้านลููกค้้า (Customer Results) : ผลลััพธ์์การดำำ�เนิินการ
ด้้านการมุ่่�งเน้้นลููกค้้าเป็็นอย่่างไร (80 คะแนน)
ก. ผลลััพธ์์ด้้านการมุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น (Student and Other CUSTOMERFocused RESULTS)
(1) ความพึึงพอใจของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น (Student and Other CUSTOMER
Satisfaction)
ผลลััพธ์์ด้้านความพึึงพอใจและความไม่่พึึงพอใจของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นคืือ
อะไร
ผลลััพธ์์ของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญด้้านความพึึงพอใจและความไม่่พึึงพอใจของ
ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่นคืื
� ออะไร ผลลััพธ์เ์ หล่่านี้้�แตกต่่างกัันอย่่างไรระหว่่างหลัักสููตรและบริิการฯ
กลุ่่�มของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และส่่วนตลาด (*)
(2) ความผููกพัันของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น (Student and Other CUSTOMER
ENGAGEMENT)
ผลลััพธ์์ด้้านความผููกพัันของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นคืืออะไร
ผลลััพธ์์ของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญด้้านความผููกพัันของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
ซึ่่ง� รวมถึึงผลลััพธ์ด้์ าน
้ การสร้้างความสััมพัันธ์กั์ บั ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่นคืื
� ออะไร ให้้เปรีียบเทีียบ
ผลลััพธ์์ตลอดช่่วงเวลาที่่�ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นมีีความสััมพัันธ์์กัับสถาบััน (*) ผลลััพธ์์เหล่่านี้้�
แตกต่่างกัันอย่่างไรระหว่่างหลัักสููตรและบริิการฯ กลุ่่�มของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และ
ส่่วนตลาด (*)
คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135

หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 7.2 ผลลััพธ์์ด้้านความพึึงพอใจ ความไม่่พึึงพอใจ ความผููกพัันและการสร้้าง
ความสััมพัันธ์์ของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ที่่�รายงานไว้้ในหััวข้้อนี้้�ควรสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มผู้้�เรีียน
กลุ่่�มลููกค้้า และส่่วนตลาดที่่�ระบุุไว้้ในโครงร่่างองค์์กร P. 1 ข (2) และควรสััมพัันธ์์กัับวิิธีีการรัับฟััง
และวิิธีีการค้้นหาที่่�ได้้อธิิบายไว้้ในหมวด 3
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7.3 ผลลััพธ์์ด้้านบุุคลากร (Workforce Results) : ผลการดำำ�เนิินการ
ด้้านการมุ่่�งเน้้นบุุคลากรมีีอะไรบ้้าง (80 คะแนน)
ก. ผลลััพธ์์ด้้านการมุ่่�งเน้้นบุุคลากร (WORKFORCE-Focused RESULTS)
(1)	ขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลัังบุุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and
CAPACITY)
ผลลััพธ์์ด้้านขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลัังบุุคลากรมีีอะไรบ้้าง
ผลลััพธ์์ของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญด้้านขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลัังบุุคลากร
รวมถึึงจำำ�นวนบุุคลากรที่่ต้� อ้ งการในแต่่ละลัักษณะงาน/ระดัับ และทัักษะที่่เ� หมาะสมของบุุคลากร
มีีอะไรบ้้าง ผลลััพธ์์เหล่่านี้้�แตกต่่างกัันตามความหลากหลาย กลุ่่�ม และประเภทของบุุคลากร
อย่่างไร (*)
(2) บรรยากาศการทำำ�งาน (WORKFORCE Climate)
ผลลััพธ์์ด้้านบรรยากาศการทำำ�งานมีีอะไรบ้้าง
ผลลััพธ์์ของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญด้้านบรรยากาศการทำำ�งาน รวมถึึงสุุขภาพ
ความปลอดภััย การเข้้าถึงึ สถานที่่ทำ� �ำ งาน การบริิการ และสิิทธิปิ ระโยชน์์สำ�ำ หรัับบุุคลากรมีีอะไรบ้้าง (*)
ผลลััพธ์์เหล่่านี้้�แตกต่่างกัันตามความหลากหลาย กลุ่่�ม และประเภทของบุุคลากรอย่่างไร (*)
(3) ความผููกพัันของบุุคลากร (WORKFORCE ENGAGEMENT)
ผลลััพธ์์ด้้านความผููกพัันของบุุคลากรมีีอะไรบ้้าง
ผลลััพธ์ข์ องตััววััดหรืือตััวชี้้วั� ดั ที่่สำ� ำ�คััญด้้านความพึึงพอใจของบุุคลากรและความผููกพััน
ของบุุคลากรมีีอะไรบ้้าง ผลลััพธ์์เหล่่านี้้�แตกต่่างกัันตามความหลากหลาย กลุ่่�ม และประเภท
ของบุุคลากรอย่่างไร (*)
(4) การพััฒนาบุุคลากร (WORKFORCE Development)
ผลลััพธ์์ด้้านการพััฒนาบุุคลากรและผู้้�นำำ�องค์์กรมีีอะไรบ้้าง
ผลลัั พธ์์ ข องตัั ว วัั ด หรืือตัั ว ชี้้� วัั ด ที่่� สำำ� คัั ญ ด้้ าน การพัั ฒ นาบุุ ค ลากรและผู้้�นำำ� องค์์ ก ร
มีีอะไรบ้้าง ผลลััพธ์์เหล่่านี้้�แตกต่่างกัันตามความหลากหลาย กลุ่่�ม และประเภทของบุุคลากร
อย่่างไร (*)
คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135
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หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 7.3 ผลลััพธ์ที่์ ร่� ายงานในหััวข้้อนี้้�ต้อ้ งเชื่่อ� มโยงกัับกระบวนการ ตััววััด และตััวชี้้วั� ดั
ที่่ร� ายงานไว้้ในหมวด 5 รวมทั้้�งตอบสนองความจำำ�เป็็นที่ต้่� อ้ งมีีของกระบวนการทำำ�งานสำำ�คััญตามที่่�
อธิิบายไว้้ในหมวด 6 และต่่อแผนปฏิิบัติั กิ ารของสถาบัันและแผนด้้านบุคุ ลากรตามที่่ร� ายงานไว้้ใน
หััวข้้อ 2.2 สถาบัันที่่�ต้้องอาศััยอาสาสมััครหรืือนัักศึึกษาฝึึกงานควรรายงานผลลััพธ์์ของบุุคลากร
ที่่�เป็็นอาสาสมััครด้้วยเหล่่านี้้� (*)

7.4 ผลลััพธ์์ด้้านการนำำ�องค์์กรและการกำำ�กัับดููแลองค์์กร (Leadership and
Governance Results) : ผลลััพธ์์ด้า้ นการนำำ�องค์์กรและการกำำ�กับั ดููแลองค์์กร
เป็็นอย่่างไร (80 คะแนน)
ก. ผลลัั พธ์์ ด้้านการนำำ�องค์์ กร การกำำ�กัั บดูู แลองค์์ กร และการสร้้ างประโยชน์์ ให้้ สัั ง คม
(Leadership, GOVERNANCE, and Societal Contribution RESULTS)
(1) การนำำ�องค์์กร (Leadership)
ผลลััพธ์์ด้้านการสื่่�อสารของผู้้�นำำ�ระดัับสููงและการสร้้างความผููกพัันกัับบุุคลากร
คู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการ ผู้้�เรีียน และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นมีีอะไรบ้้าง
ผลลััพธ์์ของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญของการดำำ�เนิินการของผู้้�นำำ�ระดัับสููงในเรื่่�อง
การสื่่อ� สารและการสร้้างความผููกพัันกับั บุุคลากร คู่่ค� วามร่่วมมืือที่่เ� ป็็นทางการ ผู้้�เรีียน และลููกค้้า
กลุ่่�มอื่่�นเพื่่�อถ่่ายทอดวิิสััยทััศน์์และค่่านิิยมสู่่�การปฏิิบััติิ การกระตุ้้�นให้้เกิิดการสื่่�อสารในลัักษณะ
สองทาง และการทำำ�ให้้เกิิดการปฏิิบััติิการอย่่างจริิงจัังเป็็นอย่่างไร ผลลััพธ์์เหล่่านี้้�แตกต่่างกััน
ตามหน่่วยงานต่่าง ๆ ของสถาบััน กลุ่่�มผู้้�เรีียน และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นอย่่างไร (*)
(2) การกำำ�กัับดููแลองค์์กร (GOVERNANCE)
ผลลััพธ์์ด้้านความรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลองค์์กรมีีอะไรบ้้าง
ผลลััพธ์์ของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่สำ� ำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลองค์์กรและความรัับผิิดชอบ
ด้้านการเงิินทั้้�งภายในและภายนอกเป็็นอย่่างไร (*)
(3) กฎหมาย กฎระเบีียบข้้อบัังคัับ และการรัับรองคุุณภาพ (Law, Regulation, and
Accreditation)
ผลลััพธ์์ด้้านกฎหมาย กฎระเบีียบข้้อบัังคัับ และการรัับรองคุุณภาพมีีอะไรบ้้าง
ผลลััพธ์์ของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญด้้านการปฏิิบััติิตามหรืือปฏิิบััติิได้้เหนืือกว่่า
ข้้อกำำ�หนดด้้านกฎหมาย กฎระเบีียบข้้อบัังคัับ และการรัับรองคุุณภาพมีีอะไรบ้้าง ผลลััพธ์์เหล่่านี้้�
แตกต่่างกัันตามหน่่วยงานต่่าง ๆ ของสถาบัันอย่่างไร (*)
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(4) จริิยธรรม (Ethics)
ผลลััพธ์์ด้้านการประพฤติิปฏิิบััติิอย่่างมีีจริิยธรรมมีีอะไรบ้้าง
ผลลัั พธ์์ ของตัั ววัั ดหรืื อตัั วชี้้� วััดที่่�สำำ�คัั ญของการประพฤติิ ป ฏิิ บัั ติิอ ย่่ างมีีจริิ ยธรรม 
พฤติิกรรมที่่�ละเมิิดการประพฤติิปฏิิบัติั ิอย่่างมีีจริิยธรรม  และความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ที่มี่� ีต่่อผู้้นำ� ำ�ระดัับสููงและการกำำ�กัับดููแลองค์์กรมีีอะไรบ้้าง ผลลััพธ์์เหล่่านี้แ้� ตกต่่างกัันตามหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ ของสถาบัันอย่่างไร (*)
(5) สัังคม (Society)
ผลลััพธ์์ด้้านความผาสุุกของสัังคมและการสนัับสนุุนชุุมชนที่�สำ่ ำ�คััญมีีอะไรบ้้าง
ผลลััพธ์์ของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งแสดงการบรรลุุเป้้าหมายด้้านการสร้้าง
ประโยชน์์ให้้สัังคมและการสนัับสนุุนชุุมชนที่่�สำำ�คััญมีอี ะไรบ้้าง
คำำ�ศััพท์์ที่สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์์สำำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135

หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 7.4 การรายงานในหััวข้้อนี้้ค� วรสััมพันั ธ์์กับั กระบวนการสื่่�อสารที่่ร� ะบุุไว้้ในหััวข้้อ
1.1 และกระบวนการและตััววััดด้้านการกำำ�กัับดููแลองค์์กร  กฎหมายและกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ 
จริิยธรรม  และการสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม  ที่่�รายงานในหััวข้้อ 1.2 ผลลััพธ์์ด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยของบุุคลากร (ตััวอย่่างเช่่น การรายงานการอุุบัติั กิ ารณ์์เกี่่ย� วกัับความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย) ควรรายงานไว้้ในหััวข้้อ 7.1 ข (2) และหััวข้้อ 7.3 ก (2)
หมายเหตุุ 7.4 ก (2) การรายงานในหััวข้้อนี้้�อาจรวมถึึงประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับรายงาน
ทางการเงิินและความเสี่่ย� ง คำำ�แนะนำำ�ที่่�มีีความสำำ�คััญของผู้้�ตรวจสอบภายในและภายนอก และ
การตอบสนองของผู้้�บริิหารในประเด็็นดัังกล่่าว
หมายเหตุุ 7.4 ก (4) ตััวอย่่างตััววััดของการประพฤติิปฏิิบััติิอย่่างมีีจริิยธรรม  และ
ความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ให้้ดููหมายเหตุุของหััวข้้อ 1.2 ข (2)
หมายเหตุุ 7.4 ก (5) ตััววััดการสนัับสนุุนให้้เกิิดความผาสุุกของสัังคม อาจรวมถึึงการลด
การใช้้พลัังงาน การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน การหมุุนเวีียนน้ำำ��เพื่่�อกลัับมาใช้้ใหม่่ การลดคาร์์บอน
ฟุุตพริ้้น� ท์์ การลดและการใช้้ประโยชน์์จากของเสีีย และทางเลืือกอื่่น� สำำ�หรัับการอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากร
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7.5 ผลลััพธ์์ด้้านงบประมาณ การเงิิน ตลาด และกลยุุทธ์์ (Budgetary,
Financial, Market, and Strategy Results) : ผลลััพธ์์การดำำ�เนิินการ
ด้้านความมั่่�นคงทางการเงิินและการนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบััติิเป็็นอย่่างไร (90
คะแนน)
ก. ผลลััพธ์์ด้้านงบประมาณ การเงิิน และตลาด (Budgetary, Financial, and Market
RESULTS)
(1) ผลการดำำ�เนิินการด้้านงบประมาณและการเงิิน (Budgetary and Financial
PERFORMANCE)
ผลลััพธ์์ของการดำำ�เนิินการด้้านการเงิินคืืออะไร
ผลลัั พธ์์ ข องการดำำ� เนิิ น การด้้ าน งบประมาณและการเงิิ น รวมถึึ ง ตัั ว วัั ด เชิิ ง รวม
(Aggregate measures) ของการควบคุุมต้้นทุุน ความมั่่�นคงทางการเงิิน (Financial viability)
หรืือผลการดำำ�เนิินการด้้านงบประมาณ (Budgetary performance) (*) ผลลััพธ์์เหล่่านี้้�มีี
ความแตกต่่างตามส่่วนตลาด กลุ่่�มและประเภทของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นอย่่างไร (*)
(2) ผลการดำำ�เนิินการด้้านตลาด (Market PERFORMANCE)
ผลลััพธ์์ของการดำำ�เนิินการด้้านตลาด
ผลลััพธ์์ของตััววััดหรืือตััวชี้้�วััดที่่�สำ�ำ คััญของผลการดำำ�เนิินการด้้านตลาด ซึ่่�งรวมถึึง
ส่่วนแบ่่งตลาดหรืือตำำ�แหน่่งในตลาด การเติิบโตของตลาดและส่่วนแบ่่งตลาด การเจาะตลาดใหม่่ (*)
ผลลััพธ์เ์ หล่่านี้้�มีีความแตกต่่างตามส่่วนตลาด กลุ่่ม� และประเภทของผู้้�เรีียนและลููกค้้า
กลุ่่�มอื่่�นอย่่างไร (*)
ข. ผลลััพธ์์ด้้านการนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบััติิ (Strategy Implementation RESULTS)
ผลลััพธ์์ด้า้ นการบรรลุุความสำำ�เร็็จของกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบัติั กิ ารของสถาบัันมีีอะไรบ้้าง
ผลลััพธ์์ของความสำำ�เร็็จตามตััววััดและตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญในการบรรลุุกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิ
การของสถาบัันคืืออะไร และผลลััพธ์์ของการดำำ�เนิินการด้้านความกล้้าเสี่่�ยงที่่�ผ่่านการประเมิิน
ผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้านมีีอะไรบ้้าง
คำำ�ศััพท์ที่์ สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ สามารถดููความหมายของคำำ�ศััพท์สำ์ ำ�คััญได้้ในอภิิธานศััพท์์ หน้้า 107 - 135
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หมายเหตุุ
หมายเหตุุ 7.5 ก ผลลััพธ์์ด้้านนี้้ค� วรสััมพัันธ์กั์ บั ตััววััดด้้านการเงิินตามที่่ร� ายงานไว้้ในหััวข้้อ
4.1 ก (1) และแนวทางการจััดการด้้านการเงิิน ตามที่่�รายงานไว้้ในหััวข้้อ 2.2 รวมทั้้�งควรรายงาน
ผลลััพธ์์ด้้านนี้้�ตามข้้อบัังคัับของสถาบัันรัับรองและของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
หมายเหตุุ 7.5 ก (1) ตััววััดอาจรวม
• สภาพคล่่อง เงิินสดย่่อยรายวััน (Days cash on hand) ประสิิทธิิภาพในการใช้้
สิินทรััพย์์ กระแสเงิินสด การจััดอัันดัับพัันธบััตร
• ค่่าใช้้จ่่ายของการเรีียนการสอนและการบริิหารทั่่�วไปต่่อหััวผู้้�เรีียนหรืือเป็็นร้้อยละ
ของงบประมาณทั้้�งหมด
• เงิินทุุนสำำ�รองและเงิินบริิจาค (Endowments)
• ค่่าเล่่าเรีียนและค่่าธรรมเนีียมต่่าง ๆ
• ค่่าใช้้จ่่ายต่่อหน่่วยกิิต
• ต้้นทุุนที่่�ลดลงต่่อผู้้�เรีียนหรืือผลตอบแทนจากกองทุุนที่่�เป็็นผลจากการบริิหารที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น
• เงิินทุุนและรางวััลที่่�ได้้รัับในแต่่ละปีี
• ต้้นทุุนการดำำ�เนิินการเมื่่�อเทีียบกัับงบประมาณ
• ต้้นทุุนที่่�หลีีกเลี่่�ยงหรืือประหยััดได้้
• ร้้อยละของค่่าใช้้จ่่ายตามหลัักสููตรต่่องบประมาณ
• งบประมาณรายปีีที่่�เพิ่่�มหรืือลดลง
• การโยกย้้ายทรััพยากรด้้านอื่่�น ๆ เพื่่�อนำำ�มาจััดการศึึกษาให้้ผู้้�เรีียน
• ทุุนการศึึกษาที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
หมายเหตุุ 7.5 ข ตััววััดหรืือตััวชี้้วั� ดั การบรรลุุแผนกลยุุทธ์แ์ ละแผนปฏิิบัติั กิ าร ต้้องเชื่่อ� มโยง
กัับวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์แ์ ละเป้้าประสงค์์ที่ร่� ายงานไว้้ใน 2.1 ข (1) องค์์ประกอบของความเสี่่ย� ง
ที่่�รายงานใน 2.1 ก (3) และตััววััดผลการดำำ�เนิินการของแผนปฏิิบััติิการและการคาดการณ์์
ผลการดำำ�เนิินการที่่�ระบุุไว้้ใน 2.2 ก (5) และ 2.2 ก (6) ตามลำำ�ดัับ
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ระบบการให้คะแนน
การให้้คะแนนคำำ�ตอบในแต่่ละหััวข้้อ และการให้้ข้้อมููลป้้อนกลัับแก่่สถาบััน จะขึ้้�นอยู่่�กัับ
การประเมิินใน 2 มิิติิ คืือกระบวนการ (หมวด 1 - 6) และผลลััพธ์์ (หมวด 7)
การให้้คะแนนคำำ�ตอบในแต่่ละหััวข้้อ ให้้พิิจารณาถึึงสารสนเทศที่่�เชื่่�อมโยงกัับคำำ�ถาม
ของหััวข้้อและแนวทางการให้้คะแนน (หน้้า 82 - 85) ดัังนี้้�
• ปััจจััยสำำ�คััญของสถาบัันซึ่่�งนำำ�เสนอไว้้ในโครงร่่างองค์์กร
• ระดัับพััฒนาการและความเหมาะสมของแนวทาง ความครอบคลุุมของการถ่่ายทอด
สู่่�การปฏิิบััติิ ความเข้้มแข็็งของกระบวนการเรีียนรู้้�และกระบวนการปรัับปรุุง
• ระดัับของผลการดำำ�เนิินการและผลลััพธ์์เมื่่�อเทีียบเคีียงกัับสถาบัันอื่่�น สถาบัันที่่�มีี
คุุณลัักษณะเดีียวกัันหรืือคู่่�เทีียบ

มิิติิการให้้คะแนน
กระบวนการ

“กระบวนการ” หมายถึึง วิิธีีการที่่ส� ถาบัันใช้้และปรัับปรุุง เพื่่�อตอบสนองคำำ�ถามของหััวข้้อ
ต่่าง ๆ ในหมวด 1 - 6 ปััจจััยทั้้�ง 4 ที่่ใ� ช้้ในการประเมิินกระบวนการ ได้้แก่่ A (Approach) – แนวทาง
D (Deployment) – การถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ L (Learning) – การเรีียนรู้้� และ I (Integration) –
การบููรณาการ (ADLI) การให้้คะแนนหััวข้้อในหมวด 1 - 6 เป็็นองค์์รวมซึ่่�งมีีพื้้�นฐานจากผลการ
ดำำ�เนิินการโดยรวม โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยทั้้�ง 4 ด้้านของกระบวนการ
การรายงานป้้อนกลัับ (Feedback report) ตามแนวทาง EdPEx สะท้้อนถึึงจุุดแข็็ง
และโอกาสในการพััฒนาของปััจจััยต่่าง ๆ เหล่่านี้้�
A (Approach) – “แนวทาง” หมายถึึง
• วิิธีีการที่่�ใช้้เพื่่�อให้้บรรลุุผลตามกระบวนการ
• ความเหมาะสมของวิิธีีการที่่�ใช้้เพื่่�อตอบคำำ�ถามของหััวข้้อต่่าง ๆ ตามสภาวะแวดล้้อม
ของการปฏิิบััติิการ (Operating environment)
• ประสิิทธิิผลของการใช้้วิิธีีการเหล่่านั้้�น
• “แนวทาง” ถููกนำำ�ไปใช้้ซ้ำำ��ได้้เพีียงใด และ “แนวทาง” นั้้�นอาศััยข้้อมููลและสารสนเทศ
ที่่�เชื่่�อถืือได้้เพีียงใด (ซึ่่�งหมายถึึงการดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นระบบ)
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D (Deployment) – “การถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิ” หมายถึึง ความครอบคลุุม
และทั่่�วถึึงของ
• การใช้้ “แนวทาง” เพื่่�อตอบสนองคำำ�ถามของหััวข้้อต่่าง ๆ ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องและ
มีีความสำำ�คััญต่่อสถาบััน
• การใช้้ “แนวทาง” อย่่างคงเส้้นคงวา
• การใช้้ “แนวทาง” ในทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
L (Learning) – “การเรีียนรู้้�” หมายถึึง
• การปรัับปรุุง “แนวทาง” ให้้ดีีขึ้้�น ผ่่านวงรอบของการประเมิินและการปรัับปรุุง
• การกระตุ้้�นให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง “แนวทาง” อย่่างก้้าวกระโดด ผ่่านการสร้้าง
นวััตกรรม
• การแบ่่งปัันความรู้้�ที่่�ได้้จากการปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�นและการสร้้างนวััตกรรมกัับหน่่วยงาน
และกระบวนการอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในสถาบััน
ให้้ดููจาก “จากการผจญเพลิิง สู่่�นวััตกรรม : อุุปมาอุุปมััยสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�” หน้้า 86
ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงระดัับการพััฒนาประกอบกัับมิิติิการให้้คะแนน
I (Integration) – “การบููรณาการ” หมายถึึง ความครอบคลุุมและทั่่�วถึึงของ
• “แนวทาง” ที่่�ใช้้สะท้้อนสิ่่�งที่่�สถาบัันจำำ�เป็็นต้้องทำำ�/มีี ตามที่่�ระบุุไว้้ในโครงร่่างองค์์กร
และคำำ�ถามของหััวข้้อต่่าง ๆ ในหมวด 1 ถึึงหมวด 6
• การใช้้ตััววััด สารสนเทศ และระบบการปรัับปรุุงที่่ช่่� วยเสริิมซึ่�ง่ กัันและกัันทั้้�งระหว่่าง
กระบวนการและระหว่่างหน่่วยงานต่่าง ๆ ของสถาบััน
• การที่่�แผนงาน กระบวนการ ผลลััพธ์์ การวิิเคราะห์์ การเรีียนรู้้� และการปฏิิบััติิการ
มีีความสอดคล้้องกลมกลืืนกัันในทุุกกระบวนการและหน่่วยงาน เพื่่�อสนัับสนุุน
เป้้าประสงค์์ในระดัับสถาบััน
การประเมิินให้้คะแนนหััวข้้อหมวดกระบวนการ (หมวด 1 - 6) พึึงระลึึกไว้้เสมอว่่า
“แนวทาง” “การถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบัติั ”ิ “การเรีียนรู้้�” และ “บููรณาการ” มีีความเชื่่อ� มโยงกััน
การอธิิบายเกี่่�ยวกัับ “แนวทาง” ต้้องระบุุถึึงการนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิที่่�สอดรัับกัับคำำ�ถามเฉพาะ
ของหััวข้้อและของสถาบัันเสมอ เมื่่�อกระบวนการมีีพััฒนาการมากขึ้้น� คำำ�อธิิบายควรครอบคลุุม
ถึึงวงรอบของการเรีียนรู้้� (รวมทั้้�งการสร้้างนวััตกรรม) รวมถึึงการบููรณาการกัับกระบวนการ
และหน่่วยงานอื่่�น ๆ (ให้้ดูู “ลำำ�ดัับการพััฒนากระบวนการ” หน้้า 87)
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ผลลััพธ์์

“ผลลัั พธ์์” หมายถึึง ผลผลิิต (outputs) และผลลััพธ์์ (outcomes) ของสถาบััน
ซึ่่�งตอบสนองต่่อคำำ�ถามในหมวดผลลััพธ์์ (หมวด 7) ปััจจััยทั้้�ง 4 ที่่�ใช้้ในการประเมิินผลลััพธ์์ ได้้แก่่
L (Level) – ระดัับ T (Trends) – แนวโน้้ม C (Comparisons) – การเปรีียบเทีียบ และ
I (Integration) – การบููรณาการ (LeTCI) การให้้คะแนนหััวข้้อในหมวด 7 เป็็นผลรวมซึ่่�งมีี
พื้้�นฐานจากผลการดำำ�เนิินการโดยรวม โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยทั้้�ง 4 ด้้านของผลลััพธ์์
L (Level) – “ระดัับ” หมายถึึง ระดัับของผลการดำำ�เนิินการในปััจจุุบััน โดยใช้้มาตรวััด
ที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างมีีนััย (meaningful Measurement scales)
T (Trends) – “แนวโน้้ม” หมายถึึง อััตราของการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการ หรืือ
ผลการดำำ� เนิิ น การที่่� ดีี อย่่างต่่อเนื่่� อ งในเรื่่� อ งที่่� มีี ความสำำ� คัั ญ (เช่่น ความลาดชัั น ของข้้ อ มููล
ในช่่วงเวลาที่่ต่่� อเนื่่�อง)
C (Comparisons) – “การเปรีียบเทีียบ” หมายถึึง ผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน
โดยเทีียบกัับข้้อมููลเชิิงเปรีียบเทีียบที่่เ� หมาะสม เช่่น เปรีียบเทีียบกัับคู่่แ� ข่่งหรืือสถาบัันที่ค่� ล้้ายคลึึงกััน
หรืือกัับองค์์กรเทีียบเคีียง
I (Integration) – “การบููรณาการ” ของผลลััพธ์์ หมายถึึง ความครอบคลุุมและทั่่�วถึึง
ของตััววััด (มัักจำำ�แนกตามกลุ่่�มต่่าง ๆ) ที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการที่่�สำำ�คััญของผู้้�เรีียนและ
ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น การจััดการศึึกษา วิิจััย บริิการ ตลาด กระบวนการ แผนปฏิิบััติิการ และเป้้าหมาย
ของสถาบััน ที่่�ระบุุไว้้ในโครงร่่างองค์์กรและหััวข้้อที่่�อยู่่�ในหมวดกระบวนการ (ในหมวด 1 - 6)
การประเมิิ น ให้้ ค ะแนนหัั ว ข้้ อ หมวดผลลัั พธ์์ ค วรมองหาข้้ อ มููลผลการดำำ� เนิิ น การที่่� มีี
“ระดัับ” “แนวโน้้ม” “การเปรีียบเทีียบ” ที่่�เหมาะสมของตััววััดและตััวชี้้�วััดที่่สำ� ำ�คััญ ตลอดจนดูู
“การบููรณาการ” กัับความต้้องการหลัักของสถาบัันด้้วย นอกจากนี้้�ผลลััพธ์์ควรแสดงข้้อมููลให้้
ครอบคลุุมถึึงผลลััพธ์ข์ องการดำำ�เนิินการทั้้�งหมด ซึ่ง่� เป็็นผลมาจาก “การถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบัติั ”ิ
และผลการเรีียนรู้้�ระดัับองค์์กร หากกระบวนการปรัับปรุุงได้้ถููกนำำ�ไปแลกเปลี่่�ยนและถ่่ายทอด
เพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างกว้้างขวางแล้้ว ควรจะมีีผลลััพธ์์เกิิดขึ้้�น
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“ความสำำ�คััญ” เมื่่�อใช้้ในการพิิจารณาให้้คะแนน

องค์์ประกอบสำำ�คััญในการประเมิินและให้้ข้้อมููลป้้อนกลัับตามเกณฑ์์ EdPEx คืือต้้อง
พิิจารณาว่่ากระบวนการและผลลััพธ์์ที่่�รายงานไว้้มีี “ความสำำ�คััญ” ต่่อปััจจััยเชิิงธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญ
ในการดำำ� เนิิ น การของสถาบัั น หรืือไม่่ สถาบัั น ควรระบุุ เรื่่� อ งที่่� เ ห็็ นว่่า “สำำ� คัั ญ ที่่� สุุ ด ” ไว้้ ใ น
โครงร่่างองค์์กรและหััวข้้อต่่าง ๆ เช่่น 2.1 2.2 3.2 5.1 5.2 และ 6.1 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเรื่่�อง
ความต้้องการที่่�สำำ�คััญของลููกค้้า สภาวะแวดล้้อมด้้านการแข่่งขััน ความจำำ�เป็็นของบุุคลากร
วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คััญ และแผนปฏิิบััติิการ

วิิธีีการให้้คะแนนในแต่่ละหััวข้้อ

ลำำ�ดัับการให้้คะแนนในแต่่ละหััวข้้อ มีีดัังนี้้�
1. 	พิิจารณาแนวทางการให้้คะแนน (หน้้า 82 - 85)
2. เลืือกว่่าช่่วงคะแนนใด (เช่่น 30 - 45% 50 - 65% หรืือ 70 - 85%) ที่่สา
� มารถอธิิบาย
“ระดัับความสำำ�เร็็จของสถาบัันได้้ใกล้้เคีียงที่่�สุุด” ดัังที่่�รายงานไว้้ในการตอบในหััวข้้อนั้้�น
การเลืือกช่่วงคะแนนให้้พิจา
ิ รณาจากภาพรวมของปััจจััยทั้้�ง 4 ของการประเมิินกระบวนการ
(ADLI) หรืือปััจจััยการประเมิินทั้้�ง 4 ของผลลััพธ์์ (LeTCI) ช่่วงคะแนนที่่�ให้้จะเป็็นช่่วงคะแนน
ที่่�สะท้้อนการตอบรายงานในภาพรวมได้้ดีีที่่�สุุด โดยไม่่เป็็นการนัับจำำ�นวนคะแนนที่่�ให้้หรืือ
การเฉลี่่�ยผลของการตรวจประเมิินทีีละปััจจััย และที่่�สำำ�คััญคืือจะไม่่ใช้้ปััจจััยหนึ่่�งปััจจััยใดเป็็น
“ตััวกััน (Gate)” การขยัับไปยัังช่่วงคะแนนที่่�สููงขึ้้�น
ช่่วงคะแนนที่่�ให้้ไม่่จำำ�เป็็นต้้องสมบููรณ์์แบบ เพราะใช้้อธิิบายระดัับพััฒนาการของสถาบััน
ที่่�ใกล้้เคีียงที่่�สุุด ซึ่่�งอาจมีีความต่่างในบางปััจจััยที่่�ใช้้พิิจารณาในการตรวจประเมิินในหมวด 1 - 6
(ADLI) หรืือในหมวด 7 (LeTCI) ก็็ได้้
ขั้้�นตอนต่่อไปให้้อ่่านช่่วงคะแนนถััดไปที่่�สููงขึ้้�นหรืือต่ำำ��ลงมา การตััดสิินใจให้้คะแนน (เช่่น
35% หรืือ 40%) ภายในช่่วงคะแนนที่่เ� ลืือกไว้้ ต้้องประเมิินว่่าภาพรวมของคำำ�ตอบในหััวข้้อนั้้�น ๆ
ใกล้้เคีียงกัับเนื้้�อหาที่่�อธิิบายในช่่วงคะแนนที่่�สููงขึ้้�นไปหรืือต่ำำ��ลงมาเพีียงใด

แนวทางการให้คะแนน สำ�หรับหมวด 1 - 6
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แนวทางการให้คะแนน สำ�หรับหมวด 1 - 6
คะแนน
0% หรืือ 5%

คำ�อธิบาย
A
D
L
I

: ไม่่ปรากฏแนวทางอย่่างเป็็นระบบ มีีสารสนเทศเพีียงผิิวเผิิน
: แทบไม่่ปรากฏหลัักฐานการถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิ
: ไม่่แสดงให้้เห็็นว่่ามีีแนวคิิดในการปรัับปรุุง มีีการปรัับปรุุงเมื่่�อเกิิดปััญหา
: ไม่่แสดงให้้เห็็นว่่ามีีความสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกัันในระดัับสถาบัันแต่่ละส่่วนหรืือหน่่วยงาน
ดำำ�เนิินการอย่่างเอกเทศ

10%, 15%, 20% A : แสดงให้้เห็็นว่่าเริ่่�มมีีแนวทางที่่�เป็็นระบบที่่�ตอบสนองต่่อคำำ�ถามพื้้�นฐานของหััวข้้อ
หรืือ 25%
D : การนำำ�แนวทางไปถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบัติั ิเพีียงอยู่่�ในขั้้�นเริ่่�มต้้นในเกืือบทุุกส่่วนหรืือหน่่วยงาน
ซึ่่�งเป็็นอุุปสรรคต่่อการบรรลุุผลของคำำ�ถามพื้้�นฐานของหััวข้้อนั้้�น
L : เริ่่�มมีีการเปลี่่�ยนแปลงจากการตั้้�งรัับปััญหามาเป็็นแนวคิิดในการปรัับปรุุงแบบพื้้น� ๆ
I :	มีีแนวทางที่่�สอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกัันกัับส่่วนหรืือหน่่วยงานอื่่�น โดยส่่วนใหญ่่เกิิดจากการ
ร่่วมกัันแก้้ปััญหา
30%, 35%, 40% A : แสดงให้้เห็็นว่่ามีีแนวทางที่่�เป็็นระบบและมีีประสิิทธิิผลที่่�ตอบสนองต่่อคำำ�ถามพื้้�นฐานของหััวข้้อ
หรืือ 45%
D :	มีีการนำำ�แนวทางไปถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิ ถึึงแม้้ว่่าบางส่่วนหรืือบางหน่่วยงานเพิ่่�งอยู่่�ในขั้้�นเริ่่�มต้้น
L : เริ่่�มมีีแนวทางอย่่างเป็็นระบบในการประเมิินและปรัับปรุุงกระบวนการที่่�สำำ�คััญ
I : แนวทางเริ่่�มมีีความสอดคล้้องกัับความจำำ�เป็็นพื้้�นฐานที่่�สถาบัันต้้องทำำ�/มีี ตามที่่�ระบุุไว้้ในโครงร่่างองค์์กร
และหััวข้้อกระบวนการอื่่�น ๆ
50%, 55%, 60% A :	มีีแนวทางที่่�เป็็นระบบและมีีประสิิทธิิผลที่่�ตอบสนองต่่อคำำ�ถามโดยรวมของหััวข้้อ
หรืือ 65%
D :	มีีการนำำ�แนวทางไปถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิเป็็นอย่่างดีี ถึึงแม้้การปฏิิบััติิอาจแตกต่่างกัันในบางส่่วน
หรืือบางหน่่วยงาน
L :	มีีกระบวนการประเมิินและปรัับปรุุงอย่่างเป็็นระบบโดยใช้้ข้้อมููลจริิง และเริ่่�มมีีการเรีียนรู้้�ในระดัับองค์์กร
ซึ่่�งรวมถึึงการสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของกระบวนการที่่�สำำ�คััญ
I : แนวทางมีีความสอดคล้้องกัับความจำำ�เป็็นโดยรวมที่่�สถาบัันต้้องทำำ�/มีี ตามที่่�ระบุุไว้้ในโครงร่่างองค์์กร
และในหััวข้้อกระบวนการอื่่�น ๆ
70%, 75%, 80% A : ปรากฏหลัักฐานว่่ามีีแนวทางอย่่างเป็็นระบบและมีีประสิิทธิิผลที่่�ตอบคำำ�ถามย่่อยของหััวข้้อ
หรืือ 85%
D :	มีีการนำำ�แนวทางไปถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิเป็็นอย่่างดีีโดยไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในพื้้�นที่่�
หรืือหน่่วยงานส่่วนใหญ่่
L :	มีีกระบวนการประเมิินและปรัับปรุุงอย่่างเป็็นระบบโดยใช้้ข้้อมููลจริิง และมีีการเรีียนรู้้�ในระดัับองค์์กร
รวมถึึงการสร้้างนวััตกรรม ซึ่�ง่ เป็็นเครื่่�องมืือที่่สำ� ำ�คััญในการจััดการ ปรากฏหลัักฐานอย่่างชััดเจนถึึง
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�น อัันเป็็นผลมาจากการวิิเคราะห์์และการแบ่่งปัันระดัับองค์์กร
I :	มีีแนวทางที่่�บููรณาการกัับความจำำ�เป็็นที่ส่� ถาบัันต้้องทำำ�/มีี ทั้้�งในปััจจุุบันั และอนาคต ตามที่่�ระบุุไว้้
ในโครงร่่างองค์์กรและในหััวข้้อกระบวนการอื่่�น ๆ
90%, 95%
หรืือ 100%

A :	มีีแนวทางอย่่างเป็็นระบบและมีีประสิิทธิิผลที่่�ตอบคำำ�ถามย่่อยของหััวข้้ออย่่างครบถ้้วน
D :	มีีการนำำ�แนวทางไปถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างทั่่�วถึึงโดยไม่่มีีจุุดอ่่อนหรืือความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญในพื้้�นที่่�หรืือหน่่วยงานใด ๆ
L :	มีีกระบวนการประเมิินและปรัับปรุุงอย่่างเป็็นระบบโดยใช้้ข้้อมููลจริิง และมีีการเรีียนรู้้�ในระดัับองค์์กร
ผ่่านการสร้้างนวััตกรรม โดยนำำ�มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญในการจััดการทั่่�วทั้้�งองค์์กร ปรากฏหลัักฐาน
อย่่างชััดเจนถึึงการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�น และนวััตกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วทั้้�งองค์์กรนี้้�เป็็นผลมาจากการวิิเคราะห์์
และการแบ่่งปัันความรู้้�
I : แนวทางมีีการบููรณาการอย่่างดีีกัับความจำำ�เป็็นที่ส่� ถาบัันต้้องทำำ�/มีี ทั้้�งในปััจจุุบันั และอนาคต
ตามที่่�ระบุุไว้้ในโครงร่่างองค์์กรและในหััวข้้อกระบวนการอื่่�น ๆ

แนวทางการให้คะแนน สำ�หรับหมวด 7
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แนวทางการให้คะแนน สำ�หรับหมวด 7
คะแนน
0% หรืือ 5%

คำ�อธิบาย
Le : ไม่่มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน และ/หรืือมีีผลลััพธ์์ที่่�ไม่่ดีีในเรื่่�องที่่�รายงานไว้้
T : ไม่่มีีการรายงานข้้อมููลที่่�แสดงแนวโน้้ม หรืือข้้อมููลที่่�แสดงส่่วนใหญ่่มีีแนวโน้้มในทางลบ
C : ไม่่มีีการรายงานสารสนเทศเชิิงเปรีียบเทีียบ
I : ไม่่มีีการรายงานผลลััพธ์์ในเรื่่�องที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการบรรลุุพัันธกิิจของสถาบััน

10%, 15%, 20%
หรืือ 25%

Le :	มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันเพีียงบางเรื่่�องที่่มีี� ความสำำ�คััญ ตอบสนองต่่อคำำ�ถาม
พื้้�นฐานของหััวข้้อ และเริ่่�มมีีระดัับผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีีในบางเรื่่�อง
T :	มีีการรายงานแนวโน้้มของข้้อมููลบางเรื่่�อง บางเรื่่�องแสดงแนวโน้้มในทางลบ
C : แทบไม่่มีีหรืือไม่่มีีการรายงานสารสนเทศเชิิงเปรีียบเทีียบ
I :	มีีการรายงานผลลััพธ์์เพีียงบางเรื่่�องที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการบรรลุุพัันธกิิจของสถาบััน

30%, 35%, 40%
หรืือ 45%

Le :	มีีการรายงานถึึงระดัับผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีี ตอบสนองต่่อคำำ�ถามพื้้�นฐานของหััวข้้อ
T :	มีีการรายงานแนวโน้้มของข้้อมููลบางเรื่่�อง และข้้อมููลส่่วนใหญ่่ที่่�แสดงนั้้�นมีีแนวโน้้มที่่�ดีี
C : เริ่่�มมีีสารสนเทศเชิิงเปรีียบเทีียบ
I :	มีีการรายงานผลลััพธ์์ในหลายเรื่่�องที่่มีี� ความสำำ�คััญต่่อการบรรลุุพัันธกิิจของสถาบััน

50%, 55%, 60%
หรืือ 65%

Le :	มีีการรายงานถึึงระดัับผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีี ตอบสนองต่่อคำำ�ถามโดยรวมของหััวข้้อ
T : แสดงถึึงแนวโน้้มที่่�ดีีในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่มีี� ความสำำ�คััญต่่อการบรรลุุพัันธกิิจของสถาบััน
C : ผลการดำำ�เนิินการในปััจจุุบัันบางเรื่่�องมีีการเทีียบเคีียงกัับคู่่�เทีียบและ/หรืือระดัับเทีียบเคีียง
ที่่�เหมาะสม และมีีผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีีในเชิิงเปรีียบเทีียบ
I :	มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันที่่�ครอบคลุุมความต้้องการส่่วนใหญ่่ของผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ตลาด และกระบวนการที่่สำ� ำ�คััญตามความต้้องการที่่สำ� ำ�คััญของลููกค้้า
ตลาด และกระบวนการ

70%, 75%, 80%
หรืือ 85%

Le :	มีีการรายงานระดัับผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีีถึึงดีีเลิิศ ตอบสนองต่่อคำำ�ถามย่่อยของหััวข้้อ
T :	มีีแนวโน้้มที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�องในเรื่่�องที่่สำ� ำ�คััญส่่วนใหญ่่ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้บรรลุุพัันธกิิจของสถาบััน
C : แนวโน้้มและผลการดำำ�เนิินการในปััจจุุบันส่่
ั วนใหญ่่หรืือหลายเรื่่�องมีีการเทีียบเคีียงกัับคู่่�เทีียบ
และ/หรืือระดัับเทีียบเคีียงที่่�เหมาะสม มีีผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีีมากในเชิิงเปรีียบเทีียบ
รวมทั้้�งผลการดำำ�เนิินการที่่�แสดงถึึงความเป็็นผู้้�นำำ�ในวงการ
I :	มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินการขององค์์กรที่่�ครอบคลุุมความต้้องการส่่วนใหญ่่ของผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิิบััติิการที่่สำ� ำ�คััญ

90%, 95%
หรืือ 100%

Le :	มีีการรายงานระดัับผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีีเลิิศ ตอบสนองต่่อคำำ�ถามของหััวข้้อย่่อยอย่่างครบถ้้วน
T :	มีีแนวโน้้มที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�องในเรื่่�องที่่สำ� ำ�คััญทุุกเรื่่�อง ซึ่�ง่ จะทำำ�ให้้บรรลุุพัันธกิิจของสถาบััน
C : แสดงถึึงความเป็็นผู้้�นำำ�ในวงการและเป็็นผู้้�นำำ�ในเชิิงเปรีียบเทีียบในหลายด้้าน
I :	มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินการและการคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันที่่�ครอบคลุุม
ความต้้องการส่่วนใหญ่่ของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิิบััติิการที่่สำ� ำ�คััญ
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จากการผจญเพลิิง สู่่�นวััตกรรม : อุุปมาอุุปมััยสำ�ำ หรัับการเรีียนรู้้�

“การเรีียนรู้้�” นัับเป็็นคุุณลัักษณะสำำ�คััญขององค์์กรที่่�มีีสมรรถนะสููง “การเรีียนรู้้�” และ
“การถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบัติั ”ิ ที่่มีี� ประสิิทธิผิ ลจะช่่วยผลัักดัันองค์์กรจากระดัับเริ่่ม� ต้้นที่มุ่่่� ง� ตั้้ง� รัับ
ปััญหา ไปสู่่�ระดัับสููงสุุดของการปรัับปรุุงอย่่างทั่่�วถึึง การพััฒนา และการสร้้างนวััตกรรม
1. ตั้้�งรัับปััญหา (0 - 5%)
• ผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบโดยตรงเกิิดความตระหนกตกใจกัับปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น เน้้นการ
หาทางแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้า คลี่่ค� ลายสถานการณ์์ให้้ปกติิอย่่างรวดเร็็วคล้้ายกัับ
เจ้้าหน้้าที่ผู้้�รั
�่ บั ผิิดชอบเร่่งวิ่่ง� ลากสายดัับเพลิิงเพื่่อ� ดัับเพลิิงให้้เร็็วที่่สุ� ดุ เท่่าที่่จ� ะทำำ�ได้้
2. รณรงค์์ให้้เกิิดการปรัับปรุุงแบบพื้้�น ๆ (10 - 25%)
• ผู้้�ที่่รั� ับผิิดชอบแสวงหาเครื่่�องมืือหรืือกำำ�หนดมาตรการในการแก้้ไขปััญหาเพื่่�อให้้
สามารถรัับมืือกัับปััญหาได้้อย่่างรวดเร็็วและลดผลกระทบของความเสีียหาย
ที่่�เกิิดขึ้้�น เทีียบได้้กัับการติิดตั้้�งท่่อและสายดัับเพลิิงจำำ�นวนมากขึ้้�นเพื่่�อช่่วยเพิ่่�ม
ความรวดเร็็วในการดัับเพลิิงและลดความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
3. การประเมิินผลและการปรัับปรุุงอย่่างเป็็นระบบ (30 - 45%)
• องค์์กรเริ่่ม� มีีการประชุุมหารืือร่่วมกัันเพื่่�อประเมิินจุดุ ที่่เ� ป็็นความเสี่่ย� งหรืือสาเหตุุ
ของปััญหา เพื่่�อหาทางรัับมืือกัับความผิิดปกติิที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลมากขึ้้�น
เทีียบได้้กัับการที่่�องค์์กรประเมิินว่่าพื้้�นที่่�ใดมีีความเสี่่�ยงในการเกิิดเพลิิงไหม้้
และติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ตรวจจัับความร้้อนและหััวรดน้ำำ�� (heat sensors and a
sprinkler system) เป็็นพิิเศษพร้้อมทั้้�งแผนการรัับมืืออััคคีีภััยที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ในพื้้�นที่่�บริิเวณนั้้�น
4. การเรีียนรู้้�และการปรัับปรุุงระดัับองค์์กร (50 - 65%)
• องค์์กรมีีกลยุุทธ์ใ์ นการบริิหารจััดการเชิิงป้้องกัันการเกิิดอััคคีีภััยอย่่างเป็็นระบบ
มากขึ้้�น เทีียบได้้กัับการที่่�องค์์กรติิดตั้้�งระบบตรวจจัับความร้้อนและหััวรดน้ำำ��
เพื่่�อช่่วยเตืือนภััยให้้ทราบเมื่่�อระดัับอุุณหภููมิิเพิ่่�มสููงขึ้้�นจนสามารถทำำ�ให้้เกิิด
เพลิิงไหม้้ได้้
5. การวิิเคราะห์์องค์์กรและสร้้างนวััตกรรม (70 - 100%)
• สถาบัันดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ข้้อมููลสารสนเทศระดัับองค์์กรและสร้้างนวััตกรรม
ที่่�เน้้นการป้้องกัันที่่�สาเหตุุเบื้้�องต้้น เพื่่�อลดโอกาสการเกิิดของปััญหา เทีียบได้้
กัับการที่่อ� งค์์กรเน้้นให้้เกิิดความปลอดภััยโดยเปลี่่ย� นมาใช้้วัสดุ
ั อุุ ปุ กรณ์์ที่ป้่� อ้ งกััน
ไฟและติิดไฟยาก การเปลี่่�ยนมาใช้้ของเหลวที่่�มีีน้ำำ��เป็็นส่่วนประกอบหลัักแทน
ของเหลวไวไฟ แนวคิิดการป้้องกัันเป็็นการปกป้้องชั้้�นแรก โดยมีีระบบตรวจจัับ
ความร้้ อ นและหัั ว รดน้ำำ�� เป็็ น การป้้ อ งกัั นชั้้� นที่่� ส อง แนวคิิ ด นี้้� ไ ด้้ นำำ� ไปใช้้ ใ น
ทุุกสถานการณ์์และพื้้นที่
� ่�ในองค์์กร
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ลำำ�ดัับการพััฒนากระบวนการ
ตััวช่่วยในการตรวจประเมิินและให้้คะแนนในหมวดกระบวนการ
1) ตั้้�งรัับปััญหา
(0 - 25%)

เป้้าประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
และการปฏิิบััติิการ
การปฏิิบััติิการมีีลัักษณะเป็็นกิิจกรรมมากกว่่าเป็็นกระบวนการ และส่่วนใหญ่่จะ
ตอบสนองความต้้องการหรืือการแก้้ปัญ
ั หาเฉพาะหน้้าขาดการกำำ�หนดเป้้าประสงค์์ที่ดีี่�

(2) แนวทาง
เริ่่�มเป็็นระบบ
(30 - 45%)

เป้้าประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
และการปฏิิบััติิการ
สถาบัันเพิ่่�งเริ่่�มต้้นการปฏิิบััติิการด้้วยการใช้้กระบวนการที่่�สามารถทำำ�ซ้ำำ��ได้้ มีีการ
ประเมิินผล การปรัับปรุุง และเริ่่�มมีีการประสานงานบ้้างระหว่่างหน่่วยงานต่่าง ๆ
ภายในสถาบััน มีีการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และเป้้าประสงค์์เชิิงปริิมาณ

(3) แนวทาง
สอดคล้้องไป
ในทิิศทางเดีียวกััน
(50 - 65%)

(4) แนวทาง
ที่่�มีีการบููรณาการ
(70 - 100%)

เป้้าประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
และการปฏิิบััติิการ
การปฏิิบััติิการมีีลัักษณะเป็็นกระบวนการที่่�สามารถทำำ�ซ้ำำ��ได้้ และมีีการประเมิินผล
อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อการปรัับปรุุง มีีการแบ่่งปัันการเรีียนรู้้�และมีีการประสานงาน
ระหว่่างหน่่วยงานต่่าง ๆ ภายในสถาบััน กระบวนการสามารถตอบสนองกลยุุทธ์์
และเป้้าประสงค์์ที่่�สำำ�คััญของสถาบััน
เป้้าประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
และการปฏิิบััติิการ
การปฏิิบััติิการมีีลัักษณะเป็็นกระบวนการที่่�สามารถทำำ�ซ้ำำ��ได้้ และมีีการประเมิินผล
อย่่างสม่ำำ�� เสมอเพื่่�อการเปลี่่ย� นแปลงและการปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้น� โดยร่่วมมืือกัับหน่่วยงานอื่่�น
ที่่� ไ ด้้ รัับ ผลกระทบ สถาบัั นมุ่่� งมั่่� นสู่่� ความมีีประสิิ ทธิิภาพจนประสบความสำำ�เร็็ จ
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร การวิิเคราะห์์ การสร้้างนวััตกรรม การแบ่่งปัันสารสนเทศและความรู้้�
มีีการใช้้ ก ระบวนการและตัั ว วัั ด ในการติิ ด ตามความก้้ า วหน้้ า ของเป้้ า ประสงค์์
เชิิงกลยุุทธ์์และการปฏิิบััติิการที่่�สำำ�คััญ

แนวทางการใช้เกณฑ์ EdPEx
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แนวทางการใช้เกณฑ์ EdPEx
แนวทางต่่อไปนี้้�จะช่่วยให้้สถาบัันสามารถตอบสนองต่่อคำำ�ถามทั้้�ง 17 หััวข้้อในเกณฑ์์ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิผลที่่�สุุด ให้้ดููระบบการให้้คะแนนรวมทั้้�งแนวทางการให้้คะแนน (หน้้า 82 - 85)
ซึ่่ง� อธิิบายวิิธีีการตรวจประเมิินผลการวิิเคราะห์์ตนเองและการบรรลุุผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน

ขั้้�นตอนแรก

1. เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับเกณฑ์์
ให้้ทำำ�ความเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้กับั เนื้้อ� หาในส่่วนต่่าง ๆ ซึ่่ง� ให้้ภาพทั้้�งหมดเกี่่ย� วกัับเกณฑ์์นี้้�
ดัังต่่อไปนี้้� :
• เนื้้�อหารายละเอีียดของเกณฑ์์ EdPEx ตั้้�งแต่่หมวด 1 - 7 (ในหน้้า 25 - 76)
• ระบบการให้้คะแนน (ในหน้้า 77 - 87)
• อภิิธานศััพท์์ (ในหน้้า 107 - 135)
2.	รู้้�วิิธีีอ่่านเกณฑ์์และวิิธีีการตอบคำำ�ถามในหััวข้้อต่่าง ๆ
ให้้ทำำ�ความเข้้าใจโครงสร้้างของเกณฑ์์ EdPEx (ดููรููปในหน้้า 21) ซึ่่�งแสดงประเภท
ของหััวข้้อ (ข้้อมููลที่่�ต้้องตอบในหััวข้้อนั้้�น ๆ) ส่่วนต่่าง ๆ ของหััวข้้อ และบทบาทของแต่่ละส่่วน
เพื่่� อ ความเข้้ า ใจควรให้้ ค วามสำำ� คัั ญ กัั บ คำำ� ถามย่่อยที่่� อ ยู่่� ภ ายใต้้ ป ระเด็็ น เพื่่� อ พิิ จา รณาและ
หมายเหตุุด้้วย สำำ�หรัับองค์์กรซึ่่�งเพิ่่�งนำำ�เกณฑ์์นี้้�มาใช้้ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องตอบคำำ�ถามย่่อยทุุกคำำ�ถาม
	หััวข้้อประกอบด้้วยคำำ�ถามหลายระดัับ เนื้้�อหาที่่�สมบููรณ์์ของแต่่ละประเด็็นเพื่่�อ
พิิจารณามาจากคำำ�ถามย่่อยทั้้�งหมดภายใต้้ประเด็็นนั้้น� ๆ ดัังนั้้�น สถาบัันที่มีี่� ระดัับพััฒนาการสููงจึึงควร
ตอบคำำ�ถามทั้้�งหมดในแต่่ละประเด็็นเพื่่�อพิิจารณา เพราะหากไม่่สามารถให้้สารสนเทศได้้ครบถ้้วน
ก็็แสดงว่่าระบบการจััดการผลการดำำ�เนิินการยัังไม่่สมบููรณ์์ สถาบัันอาจจััดกลุ่่�มของคำำ�ตอบตาม
บริิบทของสถาบััน โดยไม่่ต้้องแยกตอบทีีละคำำ�ถาม
3.	อ่่านแนวทางการให้้คะแนนให้้เข้้าใจ
ในการตอบคำำ�ถามของหััวข้้อต่่าง ๆ สถาบัันต้้องพิิจารณาทั้้�งคำำ�ถามของเกณฑ์์
และแนวทางการให้้คะแนน (หน้้า 82 - 85) ทั้้�งนี้้�เพราะแนวทางการให้้คะแนนนั้้�น นอกจากจะ
เสริิมความเข้้าใจในคำำ�ถามของหััวข้้อกระบวนการ (หมวด 1 - 6) แล้้ว ยัังสะท้้อนให้้เห็็นระดัับ
พััฒนาการของแนวทาง ความครอบคลุุมของการนำำ�แนวทางดัังกล่่าวไปปฏิิบััติิ ระดัับของการ
เรีียนรู้้�และการบููรณาการกัับองค์์ประกอบอื่่น� ๆ ในระบบการจััดการผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน
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ในทำำ�นองเดีียวกััน การตอบคำำ�ถามหััวข้้อผลลััพธ์์ (หมวด 7) แนวทางการประเมิินผลลััพธ์์
ยัังเน้้นถึึงระดัับผลการดำำ�เนิินการในปััจจุุบััน ความสำำ�คััญของแนวโน้้มของผลลัั พธ์์ ข้้อมููล
เชิิงเปรีียบเทีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง การบููรณาการกัับองค์์ประกอบสำำ�คััญในระบบการจััดการผลการ
ดำำ�เนิินการของสถาบััน และผลลััพธ์์ของกระบวนการปรัับปรุุง
ความสมบููรณ์์ของคำำ�ตอบต่่อคำำ�ถามในเกณฑ์์พิจา
ิ รณาจากมิิติิการประเมิิน (ADLI/LeTCI)
ให้้ดูู “แนวทางการตอบหััวข้้อในหมวดกระบวนการ” และ “แนวทางการตอบหััวข้้อในหมวด
ผลลััพธ์์” ด้้านล่่าง)
4.	ทำำ�ความเข้้าใจกัับความหมายของคำำ�สำำ�คััญ ๆ ที่่�ใช้้ในเกณฑ์์
	คำำ�ศััพท์์หลายคำำ�ที่่�ใช้้ในเกณฑ์์อาจมีีความหมายไม่่ตรงกัับความหมายที่่�ใช้้ทั่่�วไปหรืือ
ใช้้ในสถาบัันของท่่าน คำำ�ศััพท์์ดัังกล่่าวจะมีีภาษาอัังกฤษพิิมพ์์ตััวใหญ่่ (Capital letter) ประกอบ
และมีีคำำ�อธิิบายขยายความไว้้ใน “อภิิธานศััพท์”์ ในหน้้า 107 - 135 การทำำ�ความเข้้าใจกัับคำำ�ศััพท์์
เหล่่านี้้�จะช่่วยให้้สถาบัันสามารถประเมิินตนเองได้้อย่่างถููกต้้อง และสื่่�อให้้ผู้้�ประเมิินเข้้าใจ
กระบวนการและผลลััพธ์์ของสถาบััน และเพื่่�อใช้้ในการวางแผนการปรัับปรุุง
5. เริ่่�มต้้นด้้วยการจััดทำำ�โครงร่่างองค์์กร
โครงร่่างองค์์กร (หน้้า 25 - 30) เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�เหมาะสมที่่�สุุด โครงร่่างองค์์กร
จะช่่วยทุุกฝ่่าย ได้้แก่่ สถาบัันที่่�ใช้้เกณฑ์์ในการประเมิินตนเอง ผู้้�เตรีียมรายงานเพื่่�อขอรัับ
การตรวจประเมิินหรืือผู้้�ประเมิินรายงาน ให้้เข้้าใจในสิ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องและสำำ�คััญที่่�สุุดต่่อธุุรกิิจ
พัันธกิิจ และผลการดำำ�เนิินงานของสถาบััน

แนวทางในการตอบคำำ�ถามในหััวข้้อกระบวนการ

แม้้ว่่าเกณฑ์์ EdPEx จะมุ่่�งเน้้นในด้้านผลการดำำ�เนิินการสำำ�คััญ ๆ ของสถาบััน แต่่ผลลััพธ์์
เพีียงอย่่างเดีียวให้้คุุณค่่าทางด้้านการวิินิิจฉััยองค์์กรน้้อยมาก ตััวอย่่างเช่่น หากสถาบัันมีี
ผลการดำำ�เนิินการบางเรื่่�องที่่�ไม่่ดีีหรืือมีีอััตราของการปรัับปรุุงที่่�ต่ำำ��กว่่าของคู่่�แข่่งหรืือสถาบัันอื่่�น
ที่่�เปรีียบเทีียบกัันได้้ สถาบัันต้้องเข้้าใจถึึงสาเหตุุว่่าเพราะอะไรและควรดำำ�เนิินการอย่่างไรเพื่่�อเร่่ง
การปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�น
คำำ�ตอบของหััวข้้อกระบวนการ (หมวด 1 - 6) ช่่วยให้้สถาบัันหรืือผู้้�ประเมิินรายงานของ
สถาบัันสามารถวิินิิจฉััยกระบวนการที่่�มีีความสำำ�คััญที่่�สุุดกัับสถาบััน (ที่่�ส่่งผลต่่อการปรัับปรุุง
การดำำ� เนิิ น การมากที่่� สุุ ด และมีีผลต่่อผลลัั พธ์์ แ ละการดำำ� เนิิ น การที่่� สำำ� คัั ญ ) เนื้้� อ หาและ
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ความสมบููรณ์์ของคำำ�ตอบในแต่่ละหััวข้้อมีีผลอย่่างยิ่่�งต่่อการวิินิิจฉััย และคุุณภาพของข้้อมููล
ป้้อนกลัับ ดัังนั้้�น สถาบัันจึงึ ควรตอบคำำ�ถามในหััวข้้อต่่าง ๆ โดยมุ่่ง� เน้้นสารสนเทศของกระบวนการ
สำำ�คััญ ตามแนวทางดัังต่่อไปนี้้�
1. เข้้าใจความหมายของคำำ�ว่่า “อย่่างไร”
การตอบหมวดกระบวนการที่่ใ� ช้้คำำ�ถามว่่า “อย่่างไร” สถาบัันควรตอบคำำ�ถามดัังกล่่าว
ด้้วยการนำำ�เสนอสารสนเทศของกระบวนการสำำ�คััญที่่แ� สดงถึึง “แนวทาง” “การถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไป
ปฏิิบัติั ”ิ “การเรีียนรู้้�” และ “การบููรณาการ” (ดููระบบการให้้คะแนนในหน้้า 87 ประกอบ) คำำ�ตอบ
ที่่�ขาดสารสนเทศดัังกล่่าว หรืือแสดงแต่่เพีียงตััวอย่่างจะถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�ม “สารสนเทศปลีีกย่่อย
ที่่�ยัังไม่่แสดงถึึงความเป็็นระบบ” (Anecdotal information) ดัังระบุุในแนวทางการให้้คะแนน
- แสดงให้้เห็็นว่่ามีีแนวทางที่่�เป็็นระบบ
แนวทางที่่�เป็็นระบบจะสามารถนำำ�ไปทำำ�ซ้ำำ��ได้้ และใช้้ข้้อมููลและสารสนเทศ
เพื่่�อสนัับสนุุน การเรีียนรู้้� หรืืออีีกนััยหนึ่่�งคืือ แนวทางจะเป็็นระบบได้้ถ้้าสามารถ
ประเมิิน ปรัับปรุุง มีีนวััตกรรมและแบ่่งปัันความรู้้� จนทำำ�ให้้แนวทางมีีระดัับ
พััฒนาการที่่�สมบููรณ์์มากขึ้้�น
- แสดงให้้เห็็นว่่ามีีการถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ในการตอบคำำ�ถามควรสรุุปให้้เห็็นว่่าได้้มีีการนำำ�แนวทางไปใช้้ในหน่่วยงานต่่าง ๆ
ของสถาบััน
- แสดงหลัักฐานให้้เห็็นว่่ามีีการเรีียนรู้้�
แสดงหลัักฐานว่่ามีีวงจรการประเมิินผลและการปรัับปรุุงกระบวนการต่่าง ๆ
รวมถึึงศัักยภาพในการสร้้างนวััตกรรม และให้้เห็็นว่่ามีีการแบ่่งปัันการปรัับปรุุง
กระบวนการกัับหน่่วยงานภายในอื่่�น ๆ ที่่เ� หมาะสมเพื่่�อสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ระดัับ
สถาบััน
- แสดงให้้เห็็นว่่ามีีการบููรณาการ
การบููรณาการเป็็ น การแสดงให้้ เ ห็็ นถึึ ง ความสอดคล้้ อ งและความกลมกลืืน
ของกระบวนการ แผน ตััววััด กิิจกรรม และผลลััพธ์์ ซึ่่�งส่่งผลอย่่างยิ่่�งต่่อการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของสถาบััน
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การแสดงให้้เห็็นความสอดคล้้องในหััวข้้อกระบวนการ และตััววััดที่่สั� มั พัันธ์กั์ นั ในหััวข้้อ
ผลลััพธ์์ จะช่่วยให้้สถาบัันมีีผลการดำำ�เนิินการที่่ดีีขึ้้
� น� ความสอดคล้้องสามารถแสดงได้้ 4 ด้้าน ดัังนี้้�
• ในโครงร่่างองค์์กรควรระบุุเรื่่�องที่่มีี� ความสำำ�คััญต่่อสถาบัันไว้้ให้้ชััดเจน
• ในหมวดกลยุุทธ์์ (หมวด 2) ซึ่่�งรวมถึึงวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ แผนปฏิิบััติิการ
และสมรรถนะหลััก ต้้องแสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนถึึงสิ่่�งที่่�สถาบัันมุ่่�งเน้้นมากที่่�สุุด
และอธิิบายวิิธีีการถ่่ายทอดแผนกลยุุทธ์์ไปสู่่�การปฏิิบััติิ
• ในการอธิิบายการวิิเคราะห์์และทบทวนระดัับสถาบััน (ในหััวข้้อที่่� 4.1) ต้้องแสดง
ให้้เห็็นถึึงวิิธีีที่่�สถาบัันวิิเคราะห์์และทบทวนสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลการ
ดำำ�เนิินการ เพื่่�อเป็็นพื้น้� ฐานในการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
• ในหมวดกลยุุทธ์์ (หมวด 2) และการปฏิิบััติิการ (หมวด 6) เน้้นระบบงานและ
กระบวนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญต่่อผลการดำำ�เนิินการโดยรวมของสถาบััน
2. เข้้าใจความหมายของคำำ�ว่่า “อะไร”
	คำำ�ถามที่่�ใช้้คำำ�ว่่า“อะไร” เป็็นคำำ�ถามที่่�กำำ�หนดให้้แสดงความสอดคล้้องและการ
บููรณาการกัันของระบบการจััดการผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อสถาบัันระบุุ
วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ไว้้อย่่างไร แผนปฏิิบััติิการ ตััววััดผลการดำำ�เนิินการและผลลััพธ์์บางเรื่่�อง
ที่่�รายงานไว้้ในหมวด 7 ต้้องสััมพัันธ์์กัับวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ที่่�ได้้ระบุุไว้้ด้้วย
	คำำ�ถามที่่�ใช้้คำำ�ว่่า “อะไร” ในหััวข้้อกระบวนการ (หมวด 1 - 6) มีีอยู่่�สองลัักษณะ
ลัักษณะแรกเป็็นการถามหาสารสนเทศพื้้�นฐานของกระบวนการสำำ�คััญ และวิิธีีการดำำ�เนิินงาน
ลัักษณะที่่ส� องเป็็นการถามหาสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผล แผน วััตถุุประสงค์์ เป้้าประสงค์์ หรืือ
ตััววััดที่่�สำำ�คััญของสถาบััน

แนวทางในการตอบหััวข้้อผลลััพธ์์

1. ให้้เน้้นที่่�ผลการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของสถาบััน
ให้้รายงานผลลััพธ์์ที่่�ครอบคลุุมข้้อกำำ�หนดที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดต่่อความสำำ�เร็็จของสถาบััน
ที่่เ� น้้นไว้้ในโครงร่่างองค์์กร และในหมวดการนำำ�องค์์กร กลยุุทธ์์ ลููกค้้า บุุคลากร และการปฏิิบัติั กิ าร
2. รายงานระดัับ แนวโน้้ม และการเปรีียบเทีียบผลลััพธ์์และแสดงให้้เห็็นว่่ามีีการ
บููรณาการ
- รายงานระดัับของผลการดำำ�เนิินการ โดยใช้้มาตรวััดที่่�มีีความหมายและนำำ�มา
ใช้้ประโยชน์์ได้้
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- รายงานแนวโน้้ม เพื่่�อแสดงทิิศทางของผลลััพธ์์ อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�อง
ที่่�สำำ�คััญโดยทั่่�วไปแล้้วควรมีีข้้อมููลย้้อนหลัังอย่่างน้้อย 3 จุุด เพื่่�อให้้เห็็นแนวโน้้ม
ชัั ด เจน ทั้้� ง นี้้� ค วรแสดงผลการดำำ� เนิิ น การที่่� เ กิิ ด ขึ้้� นจริิ ง ในอดีีตและปัั จจุุ บัั น
โดยไม่่รวมถึึงผลการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นค่่าคาดการณ์์ในอนาคต
		 ไม่่มีีการกำำ�หนดระยะเวลาขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรัับข้้อมููลแนวโน้้ม แต่่ควรใช้้ช่่วงเวลา
ให้้เหมาะสมกัับตััววััดแต่่ละตััวที่่�ได้้รายงานไว้้ สำำ�หรัับผลลััพธ์์บางอย่่าง แนวโน้้ม
อาจจะนานถึึง 5 ปีีหรืือกว่่านั้้�นหรืือต่ำำ��กว่่า 1 ปีีก็ไ็ ด้้ ขึ้้น� อยู่่กั� บั การนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
สำำ�หรัับผลลััพธ์์ที่่�มีีความสำำ�คััญ โดยเฉพาะข้้อมููลใหม่่ให้้รายงานเท่่าที่่�มีี ถึึงแม้้ว่่า
จะยัั ง ไม่่สามารถแสดงแนวโน้้ ม ได้้ อ ย่่างชัั ด เจน ให้้ อ ธิิ บ ายแนวโน้้ ม ที่่� แ สดง
การเปลี่่�ยนแปลงที่่สำ� ำ�คััญทั้้�งที่่�ดีีและไม่่ดีี
- รายงานการเปรีียบเทีียบ เพื่่�อแสดงว่่าผลลััพธ์์ของสถาบัันเป็็นอย่่างไรเมื่่�อเทีียบ
กัับผลลััพธ์์ของสถาบัันอื่่�นหรืือค่่าเทีียบเคีียงที่่�ได้้เลืือกมาแล้้วว่่าเหมาะสม
- รายงานการบููรณาการ โดยรายงานผลลััพธ์์ที่่�สำำ�คััญทั้้�งหมดพร้้อมการจำำ�แนก
กลุ่่�มอย่่างเหมาะสม (ตััวอย่่างเช่่น ตามกลุ่่�มของผู้้�เรีียนหรืือกลุ่่�มลููกค้้าอื่่�นที่สำ่� ำ�คััญ
บุุคลากร กระบวนการ และกลุ่่�มหลัักสููตรและบริิการฯ ตามที่่ไ� ด้้ระบุุไว้้ในโครงร่่าง
องค์์กร)

ตอบคำำ�ถามอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

1.	อ้้างอิิงหััวข้้ออื่่�นตามความเหมาะสม
	คำำ�ตอบในแต่่ละหััวข้้อควรมีีความสมบููรณ์์ในตััวเองให้้มากที่่สุ� ดุ และคำำ�ตอบต่่างหััวข้้อ
ก็็ควรสนัับสนุุนซึ่่�งกัันและกัันด้้วย ดัังนั้้�นจึึงเป็็นการเหมาะสมที่่�จะอ้้างอิิงถึึงคำำ�ตอบในหััวข้้ออื่่�น
แทนการกล่่าวซ้ำำ�� ในกรณีีดัังกล่่าวสารสนเทศเกี่่�ยวกัับกระบวนการที่่�สำำ�คััญ จึึงควรกำำ�กัับหััวข้้อ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงไว้้ ตััวอย่่างเช่่น หากระบุุรายละเอีียดของระบบการพััฒนาบุุคลากรและระบบ
การเรีียนรู้้�ในหััวข้้อ 5.2 เมื่่อ� มีีการกล่่าวถึึงการพััฒนาบุุคลากรและการเรีียนรู้้�ในที่่อื่่� น� ๆ อีีกในรายงาน
ก็็ควรอ้้างอิิงว่่าได้้อธิิบายไว้้แล้้วในหััวข้้อ 5.2 โดยไม่่ต้้องให้้รายละเอีียดซ้ำำ��
2. ใช้้รููปแบบที่่�กระชัับ
ควรเขีียนรายงานโดยใช้้ประโยชน์์จากเนื้้�อที่่�บนกระดาษให้้ได้้มากที่่�สุุด อาจใช้้
แผนภููมิิ ตาราง และสััญลัักษณ์์นำำ�หััวข้้อ เพื่่�อนำำ�เสนอสารสนเทศได้้อย่่างกะทััดรััด ในการขอรัับ
การตรวจประเมิิน การจำำ�กััดจำำ�นวนหน้้าเป็็นความตั้้ง� ใจที่่จ� ะให้้สถาบัันพิจา
ิ รณาว่่าสิ่่�งใดที่่สำ� �ำ คััญที่่สุ� ดุ
ในการบริิหารสถาบัันและในการรายงานผลลััพธ์์
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3. การใช้้กราฟและตาราง
ควรใช้้กราฟและตารางเพื่่�อรายงานผลลััพธ์จำ์ ำ�นวนมากอย่่างกระชัับ การแสดงผลลััพธ์์
ในช่่วงเวลาระยะยาว หรืือเปรีียบเทีียบกัับสถาบัันอื่่�น ๆ ควร “ปรัับให้้เป็็นฐานเดีียวกััน” (ได้้แก่่
การนำำ�เสนอเมื่่�อมีีปััจจััยด้้านขนาดมาเกี่่�ยวข้้อง เช่่น การรายงานเป็็นสััดส่่วน) เช่่น ในกรณีีที่่�
จำำ�นวนบุุคลากรมีีการผัันแปรในช่่วงเวลานั้้�น หรืือสถาบัันมีีการเปรีียบเทีียบผลลััพธ์กั์ บั สถาบัันอื่่น�
ที่่�มีีจำำ�นวนบุุคลากรแตกต่่างกััน การรายงานแนวโน้้มด้้านความปลอดภััยในแง่่ของจำำ�นวนวััน
ทำำ�งานที่่�สููญเสีียไปเนื่่�องจากอุุบัติั ิเหตุุ ต่่อบุุคลากร 100 คนอาจมีีความหมายที่่ดีี� กว่่าการรายงาน
เป็็นจำำ�นวนวัันทำำ�งานที่่สูู� ญเสีียในภาพรวม
กราฟด้้านล่่างแสดงส่่วนหนึ่่�งของการตอบหััวข้้อ 7.1 ผลลััพธ์์ด้้านการเรีียนรู้้�ของ
ผู้้�เรีียน การตอบสนองต่่อลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� และด้้านกระบวนการ สถาบัันใช้้อัตั ราการสอบผ่่านการสอบ
ครั้้�งแรกเพื่่�อขอรัับใบประกอบวิิชาชีีพเป็็นตััววััดความสำำ�เร็็จที่่�สำำ�คััญ
กราฟแสดงให้้ เห็็ นถึึ งลัั กษณะหลายอย่่างของการรายงานผลลัั พธ์์ที่่�ชัั ดเจนและ
มีีประสิิทธิิผล ได้้แก่่
• การระบุุความหมายของทั้้�งสองแกนและหน่่วยวััดอย่่างชััดเจน
• รายงานทั้้�งระดัับและแนวโน้้มของผลลััพธ์์ของตััววััดผลการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญ
• รายงานผลลััพธ์์ในช่่วงเวลาหลายปีี
• ลููกศรชี้้�ขึ้้�นแสดงว่่าแนวโน้้มที่่สูู� งขึ้้�น ดีีสำำ�หรัับตััววััดนี้้�
• แสดงการเปรีียบเทีียบอย่่างเหมาะสมและชััดเจน
• สถาบัั น การศึึ ก ษานี้้� ใช้้ ก ราฟเพีียงรููปเดีียวเพื่่� อ แสดงว่่ามีีการติิ ด ตามอัั ต รา
การสอบผ่่านในการสอบครั้้ง� แรก เพื่่�อขอรัับใบประกอบวิิชาชีีพที่่สูู� งขึ้้นทั้้
� ง� ในระดัับ
ภาพรวมทั้้�งประเทศและเปรีียบเทีียบกัับคู่่�แข่่ง
• สถาบัันคาดการณ์์อัตั ราการสอบผ่่านฯ ที่่สูู� งขึ้้น� ในทุุกสถาบััน ระหว่่างปีีการศึึกษา
2561 - 2562 ถึึง 2563 - 2564 ซึ่่�งรวมถึึงการปรัับปรุุงอย่่างฉัับพลัันหรืืออย่่าง
ก้้าวกระโดดเมื่่�อเทีียบกัับผลการดำำ�เนิินการที่่�ผ่่านมาของสถาบััน ข ในรายงาน
ควรมีีข้้อความอธิิบายถึึงการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างก้้าวกระโดดดัังกล่่าวและอาจ
อ้้างถึึงการเรีียนรู้้�ที่่�สำำ�คััญจากสถาบััน ก ที่่�ใช้้เป็็นฐานในการคาดการณ์์
การวิิเคราะห์์กราฟโดยคำำ�นึึงถึึงแนวทางการให้้คะแนนทำำ�ให้้ได้้ข้้อสรุุปเกี่่�ยวกัับ
ผลการดำำ�เนิินการและระดัับพััฒนาการของสถาบัันดัังนี้้�
• ระดัับโดยรวมในปััจจุุบัันของผลการดำำ�เนิินการดีีเลิิศ (สถาบััน ก) โดยดููจาก
การเปรีียบเทีียบกัับสถาบัันอื่่�นภายในภาคเดีียวกััน (สถาบััน ข และ ค) และ
ค่่าเทีียบเคีียงระดัับชาติิ
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• ผลโดยรวมของสถาบัันมีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
• สถาบััน ก เป็็นสถาบัันที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ในปััจจุุบััน แสดงผลการดำำ�เนิินการที่่�สููงขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีแนวโน้้มที่่ดีี� ตั้้ง� แต่่ปีีการศึึกษา 2560 สถาบััน ข มีีการปรัับปรุุง
อย่่างรวดเร็็วแต่่ยัังต่ำำ��กว่่าสถาบััน ก
• สถาบััน ค ในรายงานระบุุว่่าเป็็นสถาบัันที่่�เพิ่่�งเปิิดใหม่่ กำำ�ลัังเริ่่�มมีีปััญหาเพราะ
อััตราการสอบผ่่านฯ ไม่่สููงขึ้้น� แต่่คาดว่่าจะดีีขึ้้�นอย่่างพลิิกผััน (สถาบัันควรอธิิบาย
ถึึงปััญหาดัังกล่่าวอย่่างสั้้�น ๆ)
	สถาบัันคาดการณ์์ว่่าทุุกสถาบัันจะมีีอััตราการสอบผ่่านฯ ที่่สูู� งขึ้้�น สถาบััน ค จะยัังคง
ตามหลัังสถาบัันอื่่�น ๆ และจะเริ่่�มเห็็นผลลััพธ์์ที่่�ดีีขึ้้�นในปีีการศึึกษา 2564 - 2565
Good
อััตราการสอบผ่่านใบรัับรองวิิชาชีีพ
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การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของ Baldrige
Excellence Framework (Education)
เกณฑ์์ EdPEx มีีที่่�มาจากเกณฑ์์ Baldrige Excellence Framework (Education)
ซึ่่�งมีีการเปลี่่�ยนแปลงหลัักทุุก 2 ปีี การปรัับเปลี่่�ยนเกณฑ์์ในแต่่ละครั้้�งมีีเจตจำำ�นงที่่�สำำ�คััญ คืือ
เพื่่�อนำำ�เสนอเกณฑ์์ที่พิ่� สููจน์
ิ แ์ ล้้วว่่าใช้้ได้้ผลในการนำำ�องค์์กรในระดัับแนวหน้้าและแนวปฏิิบัติั เิ พื่่�อให้้
เกิิดผลการดำำ�เนิินการที่่ดีี� ในขณะเดีียวกัันเกณฑ์์ต้้องมีีความกระชัับและใช้้งานง่่าย
คณะอนุุกรรมการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาสู่่ค� วามเป็็นเลิิศด้ว้ ยเกณฑ์์ EdPEx มีีความเห็็นว่่า
การปรัับเปลี่่�ยนเกณฑ์์ EdPEx ทุุก 2 ปีีตามเกณฑ์์บััลดริิจอาจจะเร็็วเกิินกว่่าที่่�สถาบัันจะเข้้าใจ
และพััฒนาหน่่วยงานจนเห็็นผลอย่่างชััดเจน จึึงกำำ�หนดให้้ใช้้เกณฑ์์แต่่ละฉบัับต่่อเนื่่�องเป็็นระยะ
เวลา 4 ปีี ในการปรัับเปลี่่�ยนเกณฑ์์ครั้้�งนี้้�คำำ�นึึงถึึงความสมดุุลที่่�สำำ�คััญ คืือ เกณฑ์์ต้้องสะท้้อนถึึง
มาตรฐานระดัับชาติิ/นานาชาติิสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นเลิิศ อีีกทั้้�งเอื้้�อให้้สถาบัันที่่�มีีระดัับ
พััฒนาการที่่แ� ตกต่่างกัันสามารถเข้้าถึงึ และนำำ�ไปใช้้ เพื่่�อสร้้างระบบการจััดการผลการดำำ�เนิินงาน
แบบบููรณาการ
หลายปีี ที่่� ผ่่าน มานัั บ ตั้้� ง แต่่การจัั ด ทำำ� เกณฑ์์ Baldrige Excellence Framework
(Education) เกณฑ์์ ไ ด้้ พัั ฒ นาไปตามปัั จ จัั ย ขัั บ เคลื่่� อ นความสามารถในการแข่่งขัั น และ
ความสำำ�เร็็จในระยะยาวของสถาบััน จากการพััฒนาอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป ในปััจจุบัุ นั เกณฑ์์ EdPEx
ได้้นำำ�เสนอกรอบการบริิหารจััดการสำำ�หรัับทุุกกลุ่่�มสถาบััน เพื่่�อเป็็นแนวทางการนำำ�องค์์กรและ
การบริิหารจััดการที่่ป� รัับใช้้ได้้ ซึ่่ง� ช่่วยให้้เกิิดแนวทางการดำำ�เนิินงานที่่เ� ป็็นระบบเพื่่�อความเป็็นเลิิศ
ทั่่�วทั้้�งสถาบััน
เนื้้�อหาด้้านล่่างเป็็นภาพรวมพััฒนาการของเกณฑ์์บััลดริิจที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งเป็็นต้้นแบบของ
เกณฑ์์ EdPEx ฉบัับ พ.ศ. 2563 - 2566 มุ่่�งเน้้นเพิ่่�มความตระหนัักของสถาบัันเกี่่�ยวกัับ
1. การบริิหารความเสี่่�ยงของสถาบััน (Enterprise risk management : ERM)
2. การรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์ (Cybersecurity)
3. ระบบนิิเวศธุุรกิิจ (Business ecosystems)
4.	วััฒนธรรมองค์์กร (Organizational Culture)
5. เครืือข่่ายอุุปทาน (Supply network)
และมุ่่�งเน้้นทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้เข้้าใจและนำำ�เกณฑ์์ไปใช้้ได้้
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การบริิหารความเสี่่�ยง (Enterprise Risk Management - ERM)

ไม่่มีีองค์์กรใดไม่่มีีความเสี่่ย� ง ในการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งที่่ผ่่าน
� การประเมิินผลได้้ผลเสีีย
อย่่างรอบด้้าน สถาบัันต้้องตััดสิินใจว่่า จะจััดการความเสี่่�ยงเมื่่�อใดและอย่่างไร การบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าวมีีนััยต่่อความแตกต่่างระหว่่างการล่่มสลาย การอยู่่�รอด หรืือการมีี
ผลการดำำ�เนิินการที่่เ� ป็็นแบบอย่่างที่่ดีี� ในการจััดการผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันด้ว้ ยมุุมมองเชิิง
ระบบ ได้้มีีการกล่่าวถึึงการบริิหารความเสี่่ย� ง (ERM) มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ตามหลัักเกณฑ์์และแนวทาง
ปฏิิบััติิของการจััดการความเสี่่�ยง ISO 31000 ด้้วยการเชื่่�อมโยงกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อกำำ�กัับและ
ควบคุุมผลกระทบของความไม่่แน่่นอน ที่่�จะทำำ�ให้้บรรลุุความสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ของสถาบััน
ความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันในอนาคตจะมาจากการบริิหารความเสี่่ย� งที่่ดีี� ด้้วยการบริิหาร
ความเสี่่ย� งแบบองค์์รวมและลงมืือปฏิิบัติั ิ (รวมถึึงการดำำ�เนิินการตามความเสี่่ย� งที่่ผ่่าน
� การประเมิิน
ผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน) โดยให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของแนวทางเชิิงกลยุุทธ์์ในภาพรวม เพื่่�อจััดการ
ผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน
ในเกณฑ์์บัลั ดริิจ ค.ศ. 2017 - 2018 เกณฑ์์บางหมวดได้้มีีการปรัับเปลี่่ย� นเพื่่�อเน้้นให้้เห็็นว่่า
(1) ความเสี่่�ยงเป็็นสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�ในทุุกสิ่่�งที่่�สถาบัันดำำ�เนิินการ และ (2) ความท้้าทายของสถาบััน คืือ
การสร้้างความสมดุุลระหว่่างความเสี่่�ยงกัับความยั่่�งยืืนของสถาบััน และโอกาสสำำ�หรัับนวััตกรรม

การรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์ (Cybersecurity)

ใน พ.ศ. 2558 โลกเผชิิญกัับการโจมตีีทางไซเบอร์์กว่่า 300 ล้้านครั้้�ง หากแต่่สามารถ
ตรวจจัับได้้เพีียง 90 ล้้านครั้้�ง การโจมตีีทางไซเบอร์์นี้้�มีีอััตราเพิ่่�มขึ้้�นปีีละประมาณร้้อยละ 40
การบริิหารจััดการและลดความเสี่่�ยงของข้้อมููล สารสนเทศ และระบบต่่าง ๆ บนโลกไซเบอร์์
กลายเป็็ น ความจำำ� เป็็ นสำำ� หรัั บ องค์์ ก รธุุ ร กิิ จทุุ ก ประเภท เกณฑ์์ ก ล่่าวถึึ ง การมุ่่� ง เน้้ น
ความปลอดภััยของระบบสารสนเทศและการรัักษาความลัับของสารสนเทศ ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2544
ในเกณฑ์์บััลดริิจ ค.ศ. 2017 - 2018 นี้้� ให้้ความสำำ�คััญเพิ่่�มขึ้้�นต่่อการป้้องกัันความเสีียหายของ
สารสนเทศที่่อ่่� อนไหวที่่เ� กี่่ย� วกัับพนัักงาน ลููกค้้า และองค์์กร รวมถึึงการปกป้้องสิินทรัพย์
ั ทา
์ งปััญญา
และการป้้องกัันการละเมิิดในประเด็็นด้าน
้ การเงิิน กฎหมาย และชื่่�อเสีียงสถาบััน
เกณฑ์์บัลั ดริิจ ค.ศ. 2019 - 2020 ได้้ปรัับประเด็็นเรื่่�องนี้้�เป็็นความปลอดภััยและการรัักษา
ความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์ (Security and cybersecurity)
เมื่่อ� การรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์มีีความสำำ�คััญเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกองค์์กร
เกณฑ์์จึึงมีีการขยายคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์
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เกณฑ์์บััลดริิจ ค.ศ. 2019 - 2020 ได้้เพิ่่�มเติิมประเด็็นที่่�เป็็นจุุดเน้้นคืือ
ระบบนิิเวศธุุรกิิจ (Business ecosystems)
ในขณะที่่� ส ถาบัั นต่่า ง ๆ นำำ� เสนอผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารหลากหลายซัั บ ซ้้ อ นมากขึ้้� น
ผู้้�นำำ�องค์์กรจำำ�เป็็นต้้องนำำ�สถาบัันของตนให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของอุุตสาหกรรมที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกััน
ทั้้�งในระดัับประเทศและบางครั้้ง� ระดัับโลก ซึ่ง่� เรีียกว่่าระบบนิิเวศ เครืือข่่ายความร่่วมมืือที่่ก� ว้้างขวาง
และพึ่่� ง พาซึ่่� ง กัั น และกัั น เหล่่านี้้� อาจรวมถึึ ง พัั น ธมิิ ต รและผู้้�ให้้ ค วามร่่วมมืือแบบเดิิ ม และ
อาจรวมถึึงคู่่�แข่่ง องค์์กรนอกภาคการศึึกษา ชุุมชน ผู้้�เรีียน และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
การเติิบโตของสถาบัันอาจขึ้้�นอยู่่�กัับการเติิบโตโดยรวมของระบบนิิเวศและความสามารถ
ของสถาบัันในการเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับอนาคต เมื่่�อเกิิดการแข่่งขัันกับั องค์์กรจากภาคอุุตสาหกรรม
อื่่�น ๆ สถาบัันอาจโดดเด่่นเหนืือคู่่�แข่่งด้้วยการนำำ�เสนอสิ่่�งแปลกใหม่่ ซึ่�ง่ บางครั้้�งอาจเนื่่�องมาจาก
ระบบนิิเวศของสถาบััน เพื่่�อขยายความมุุมมองเชิิงระบบของเกณฑ์์ คำำ�ว่่า “ระบบนิิเวศธุุรกิิจ
(Business ecosystems) จะปรากฏในส่่วนค่่านิิยมและแนวคิิดหลัักและในหมายเหตุุของเกณฑ์์
ในเนื้้�อหาเกณฑ์์ ประเด็็นเกี่่�ยวกัับผู้้�ส่่งมอบ คู่่�ความร่่วมมืือทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็น
ทางการ ผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และคู่่�แข่่งใน บางคำำ�ถามและหมายเหตุุบางข้้อได้้เน้้นให้้เห็็นถึึง
ความสำำ�คััญของการคิิดเรื่่�องนิิเวศธุุรกิิจให้้ครอบคลุุมกว้้างขวางขึ้้�น
เครืือข่่ายอุุปทาน (Supply network)
สืืบเนื่่�องจากแนวคิิดของระบบนิิเวศ วิิธีีการของสถาบัันในการจััดการศึึกษาและบริิการ
และส่่งมอบให้้กับั ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่�น เกี่่ย� วข้้องกัันมากกว่่าเป็็นเพีียงห่่วงโซ่่อย่่างง่่าย ๆ จาก
ผู้้�ส่่งมอบหนึ่่�งไปยัังอีีกผู้้�ส่่งมอบหนึ่่�ง และไปยัังสถาบััน สถาบัันที่ซั่� บั ซ้้อนอาจต้้องประสานกิิจกรรม
ต่่าง ๆ กัับผู้้�ส่่งมอบจำำ�นวนมาก และบางสถาบัันอาจเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเครืือข่่ายที่่�ซัับซ้้อนของ
องค์์กรต่่าง ๆ แต่่ละแห่่งมีีบทบาทสำำ�คััญในการจััดการศึึกษาและบริิการ หรืือการส่่งมอบ หน่่วยงาน
เหล่่านี้้�จะมีีความเชื่่�อมโยงกัันและพึ่่�งพาซึ่่�งกัันและกัันมากกว่่าจะเป็็นความสััมพัันธ์์เชิิงเส้้นตรง
ความสำำ� เร็็ จขึ้้� น อยู่่� กัั บ การรัั บ รู้้�และการจัั ด การการพึ่่� ง พาซึ่่� ง กัั น และกัั น เหล่่านี้้� เ พื่่� อ ให้้ มีี
ความสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกััน เกณฑ์์ใช้้คำำ�ว่่า “เครืือข่่ายอุุปทาน” เพื่่�อกล่่าวถึึงหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในการจััดการศึึกษาและบริิการของสถาบััน และส่่งมอบให้้แก่่ผู้้�เรีียนและลููกค้้า
กลุ่่�มอื่่�น ความสอดคล้้องของเครืือข่่ายอุุปทาน ความร่่วมมืือกััน และความคล่่องตััวมีีความสำำ�คััญ
เพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ในปััจจุุบััน
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วััฒนธรรมองค์์กร (Culture)
วััฒนธรรมองค์์กร – ความเชื่่�อร่่วมกััน บรรทััดฐาน และค่่านิิยม ที่่�สร้้างสภาวะแวดล้้อม
ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ภายในสถาบััน – มีีผลกระทบอย่่างยิ่่�งต่่อการตััดสิินใจ ความผููกพัันของบุุคลากร
ความผููกพัันของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และความสำำ�เร็็จขององค์์กร
ตั้้ง� แต่่ ค.ศ. 2000 เกณฑ์์บัลั ดริิจได้้ถามถึึงค่่านิิยมของสถาบััน ซึ่ง่� เป็็นองค์์ประกอบที่่สำ� ำ�คััญ
ของวััฒนธรรมองค์์กร ในหลายปีีที่ผ่่าน
่� มา เกณฑ์์มีีคำำ�ถามเกี่่ย� วกัับวััฒนธรรม บางคำำ�ถามใช้้คำำ�ศััพท์นี้้์ �
และบางคำำ�ถามใช้้พฤติิกรรมอ้้างอิิงที่่�อยู่่�ภายใต้้วััฒนธรรม
ปีีล่่าสุุดนี้้�เกณฑ์์ถามชััดเจนเกี่่�ยวกัับลัักษณะอื่่�น ๆ ของวััฒนธรรมองค์์กร และวิิธีีที่่�ผู้้�นำำ�
ระดัับสููงและสถาบัันสร้้างและเสริิมสร้้างวััฒนธรรมนั้้�น
ในการมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�ใช้้เข้้าใจและนำำ�เกณฑ์์ไปใช้้ได้้นั้้�น ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
การทำำ�ให้้เกณฑ์์เข้้าใจง่่าย (Simplification)
เกณฑ์์มีีการปรัับปรุุงให้้ง่่ายขึ้้�นในหลายหััวข้้อ คำำ�ถามและหมายเหตุุบางข้้อถููกตััดทิ้้�ง
จััดระเบีียบใหม่่ ปรัับปรุุง ย้้ายที่่� หรืือเปลี่่�ยนถ้้อยคำำ�เพื่่�อช่่วยสร้้างความเข้้าใจ เนื้้�อหาจากคำำ�ถาม
บางข้้อถููกย้้ายไปยัังหมายเหตุุเพื่่�อเป็็นตััวอย่่างให้้สถาบัันนำำ�ไปพิิจารณา
คำำ�ถามของเกณฑ์์ (เดิิมคืือข้้อกำำ�หนดของเกณฑ์์)
คำำ�ถามพื้้น� ฐาน คำำ�ถามโดยรวม และคำำ�ถามย่่อยในเกณฑ์์ เป็็นคำำ�ถามเกี่่ย� วกัับกระบวนการ
วิิธีีปฏิิบััติิ และผลลััพธ์์ ที่่�พบในสถาบัันที่่�มีีผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีี คำำ�ถามเหล่่านี้้�มีีความสำำ�คััญ
แตกต่่างกัันไปตามแต่่ละสถาบััน ขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยที่่�สนัับสนุุนและทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าสถาบัันจะประสบ
ความสำำ�เร็็จทั้้ง� ในปััจจุบัุ นั และอนาคต โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในระดัับคำำ�ถามย่่อย คำำ�ถามเหล่่านี้้�ไม่่ใช่่
รายการตรวจสอบ (checklist) ที่่�ทุุกสถาบัันต้้องปฏิิบััติิตามให้้บรรลุุผลในทุุกคำำ�ถาม
เพื่่�อถ่่ายทอดแนวคิิดนี้้� เกณฑ์์ไม่่เรีียกคำำ�ถามเหล่่านี้้�ว่่า “ข้้อกำำ�หนด” อีีกต่่อไป แต่่เรีียก
อย่่างง่่าย ๆ ว่่า “คำำ�ถาม” เกณฑ์์ยังั คงคาดหวัังให้้ผู้้�ใช้้เกณฑ์์เพื่่�อพััฒนาสถาบััน หรืือผู้้�เขีียนรายงาน
เพื่่�อขอรัับการตรวจประเมิิน ตอบคำำ�ถามเหล่่านี้้� แต่่ถ้้าสถาบัันเชื่่อ� ว่่าบางคำำ�ถามไม่่สำำ�คััญต่่อความ
สำำ�เร็็จในปััจจุุบัันหรืือในอนาคต สถาบัันควรระบุุเหตุุผลว่่าทำำ�ไมจึึงไม่่ตอบ ในฐานะผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ในวงการศึึกษา ผู้้�ตรวจประเมิินควรพิิจารณาคำำ�อธิิบายของสถาบััน และใช้้ความรู้้� ประสบการณ์์
ในวงการศึึกษาและในเกณฑ์์ เพื่่�อตััดสิินใจว่่าคำำ�ถามนั้้�น ๆ มีีความสำำ�คััญต่่อผู้้�ขอรัับการตรวจ
ประเมิินหรืือไม่่ (คำำ�ว่่า ‘ความสำำ�คััญ’ นี้้�จะถููกนำำ�ไปใช้้ในการพิิจารณาให้้คะแนน หน้้า 81)

หมวด 1
การนำำ�องค์์กร
(Leadership)

หัวข้อ
โครงร่่างองค์์กร
(Organizational
Profile)

เกณฑ์บัลดริจ ค.ศ. 2019 - 2020
หััวข้อ้ 1. ลัักษณะองค์์กร ถามถึึงลัักษณะของวััฒนธรรมองค์์กร
นอกเหนืือจากค่่านิิยม และถามเกี่่�ยวกัับโครงสร้้างและกลไก
ของระบบการนำำ�องค์์กร

• หััวข้อ้ 1.1 การนำำ�องค์์กรโดยผู้้�นำำ�ระดัับสููง (Senior Leadership) • หััวข้อ้ 1.1 การนำำ�องค์์กรโดยผู้้�นำำ�ระดัับสููง ถามถึึงการสร้้าง
ถามถึึงการกระทำำ�ของคณะผู้้�นำำ�ในการชี้้�นำำ�และทำำ�ให้้องค์์กร และเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร
ยั่่�งยืืนใน 3 ประเด็็นพิิจารณา ได้้แก่่
• หััวข้อ้ 1.2 และที่่อื่่� น� ๆ ในเกณฑ์์ ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
1)	วิิสััยทััศน์์และค่่านิิยม
เปลี่่�ยนเป็็นการสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม เมื่่�อแนวคิิดเรื่่�อง
2) การสื่่�อสาร และ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมได้้รัับการยอมรัับ สถาบัันที่่�มีี
3) พัันธกิิจและผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน
ผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีีเห็็นว่่าการสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม
การปรัั บ เปลี่่� ย นนี้้� ทำำ� ให้้ ผู้้� ใช้้ เ กณฑ์์ เ ห็็ นถึึ ง ความสัั ม พัั นธ์์ ที่่� เป็็ น มากกว่่าสิ่่� ง ที่่� ถูู กบัั ง คัั บ ให้้ ทำำ� การทำำ� ให้้ เ หนืือกว่่า
เป็็นเหตุุเป็็นผลในการกระทำำ�ของผู้้�นำำ�ระดัับสููง
ความรัับผิิดชอบในการสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคมอาจเป็็น
ตััวขัับเคลื่่�อนความผููกพัันของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และ
บุุคลากร และการสร้้างความแตกต่่างในตลาด

เกณฑ์บัลดริจ ค.ศ. 2017 - 2018

การปรัับเปลี่่�ยนเกณฑ์์หมวดต่่าง ๆ ที่่สำ� ำ�คััญ และในส่่วนที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกััน ตั้้�งแต่่ ค.ศ. 2015 - 2016 มาถึึงปััจจุุบััน สรุุปได้้ดัังนี้้�
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หมวด 3
ลููกค้้า (Customers)

หัวข้อ
เกณฑ์บัลดริจ ค.ศ. 2017 - 2018
หมวด 2
• หััวข้้อ 2.1 การจััดทำำ�กลยุุทธ์์ (Strategy Development)
กลยุุทธ์์ (Strategy)
- ถามถึึงประเด็็นที่่�ควรพิิจารณาในการจััดทำำ�กลยุุทธ์์ ซึ่�ง่ ต้้อง
รวมเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงเชิิงกลยุุทธ์์ด้้วย
- ถามเกี่่ย� วกัับระบบงานมุ่่�งเน้้นการตััดสิินใจพื้้�นฐานซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�
การตััดสิินใจเรื่่�องกระบวนการทำำ�งานและระบบงานที่่�มีี
ประสิิทธิิผล
• ประเด็็นพิิจารณาในหมวด 3 ถููกจััดระเบีียบใหม่่เพื่่�อทำำ�ให้้
เกณฑ์์เป็็นเหตุุเป็็นผลมากขึ้้�นจากมุุมมองของผู้้�ใช้้
• หัั ว ข้้ อ 3.1 เปลี่่� ย นชื่่� อ เป็็ น ความคาดหวัั ง ของลููกค้้ า
ประกอบด้้วย 2 ประเด็็นพิิจารณา ได้้แก่่ 1) การรัับฟัังผู้้�เรีียน
และลููกค้้ า กลุ่่� ม อื่่� น และ 2) การจำำ� แนกกลุ่่� ม ผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และการกำำ�หนดการจััดการศึึกษา วิิจััย
และบริิการฯ
• หััวข้้อ 3.2 ความผููกพัันของลููกค้้า ประกอบด้้วย 3 ประเด็็น
พิิจารณา ได้้แก่่ 1) ความสััมพัันธ์์และการสนัับสนุุนผู้้�เรีียน
และลููกค้้ า กลุ่่� ม อื่่� น ๆ 2) การค้้ น หาความพึึ ง พอใจ
และความผููกพัั น ของผู้้�เรีียนและลููกค้้ า กลุ่่� ม อื่่� น และ
3) การใช้้ข้้อมููลเสีียงของลููกค้้าและตลาด

เกณฑ์บัลดริจ ค.ศ. 2019 - 2020
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หัวข้อ
หมวด 4
การวััด
การวิิเคราะห์์ และ
การจััดการความรู้้�
(Measurement,
Analysis, and
Knowledge
Management)

เกณฑ์บัลดริจ ค.ศ. 2017 - 2018
• หััวข้้อ 4.1 การวััด การวิิเคราะห์์ และการปรัับปรุุงผลการ
ดำำ�เนิินการของสถาบััน (Measurement, analysis, and
improvement of organizational performance) มีีการ
ปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อความชััดเจนและเน้้นจุุดสำำ�คััญ ข้้อกำำ�หนด
หลายเรื่่�องถููกตััดทิ้้�งหรืือรวมกัันเพื่่�อลดความซํ้้�าซ้้อน ได้้แก่่
ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศ ย้้ายไปอยู่่�ที่่�หััวข้้อ 4.2
โดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการจััดการความรู้้�ของสถาบััน
• หััวข้้อ 4.2 การจััดการสารสนเทศและการจััดการความรู้้�
(Information and knowledge management) ได้้จััด
เรีียงใหม่่เพื่่� อ มุ่่� ง เน้้ น เรื่่� อ งคุุ ณ ภาพและความพร้้ อ มใช้้ ง าน
ของข้้ อ มููลและสารสนเทศ และเรื่่� อ งองค์์ ค วามรู้้�ของ
สถาบััน รวมทั้้�งการแบ่่งปัันวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศ ข้้อกำำ�หนด
เกี่่ย� วกัับการรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์และการจััดการ
ระบบสารสนเทศได้้ย้้ายไปอยู่่�ที่่�หััวข้้อ 6.2 โดยเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ขององค์์ประกอบที่่�สำ�ำ คััญของประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิการ
(Operational effectiveness)

เกณฑ์บัลดริจ ค.ศ. 2019 - 2020
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เกณฑ์บัลดริจ ค.ศ. 2017 - 2018
เกณฑ์บัลดริจ ค.ศ. 2019 - 2020
• หัั วข้้ อ 5.1 สภาพแวดล้้ อ มของบุุ ค ลากร (Workforce • หััวข้้อ 5.2 ความผููกพัันของบุุคลากร ในเกณฑ์์ปััจจุุบััน
environment) ถามถึึ ง วิิ ธีี การที่่� ส ถาบัั น ทำำ� ให้้ มั่่� น ใจว่่า ถามถึึงการเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร จากความสััมพัันธ์์
บุุคลากรใหม่่เหมาะสมกัับวััฒนธรรมองค์์กร โดยตระหนัักว่่า อย่่างใกล้้ชิิดระหว่่างการจััดการผลการปฏิิ บััติิงานและ
วััฒนธรรมองค์์กรเป็็นปัจั จััยขัับเคลื่่อ� นความผููกพัันของบุุคลากร การพัั ฒ นาบุุ ค ลากร จึึ ง กำำ� หนดประเด็็ นพิิ จา รณาใหม่่
ที่่�กล่่าวถึึงในหััวข้้อ 5.2
ได้้แก่่ การจััดการผลการปฏิิบัติั งิ านและการพััฒนาบุุคลากร
• หัั วข้้ อ 5.2 ความผููกพัั น ของบุุ ค ลากร (Workforce ซึ่่�งรวมคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการเรีียนรู้้�และพััฒนา ประสิิทธิิผล
engagement) ถามถึึงวิิธีีการที่่ส� ถาบัันพิจา
ิ รณาความต้้องการ ของการเรีียนรู้้�และพััฒนา และการพััฒนาความก้้าวหน้้า
ในการเรีียนรู้้�และพััฒนาของบุุคลากรในระบบการเรีียนรู้้�และ ในอาชีีพการงาน
พััฒนาของสถาบััน

• หััวข้้อ 6.1 กระบวนการทำำ�งาน (Work processes) ถามถึึง • หััวข้อ้ 6.1 กระบวนการทำำ�งานในประเด็็นพิจา
ิ รณาที่่� 6.1 ค
กระบวนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญของสถาบัันโดยเป็็นข้้อกำำ�หนด ในเกณฑ์์ปััจจุุบัันเรีียกว่่า การจััดการเครืือข่่ายอุุปทาน
โดยรวม เพราะตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของกระบวนการเหล่่านี้้� ได้้รวมคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับความเชื่่�อมโยงกััน ความร่่วมมืือ
และยัังถามถึึงการพิิจารณาความเสี่่�ยงในการออกแบบการ และความคล่่องตััวของเครืือข่่ายอุุปทาน และการสื่่�อสาร
จััดการศึึกษาและบริิการ รวมถึึงการออกแบบกระบวนการด้้วย กัับผู้้�ส่่งมอบ
นอกจากนี้้� ยัังมีีเรื่่�องการจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานไว้้ในหััวข้้อนี้้�
เพื่่� อ สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ นถึึ ง ความสำำ� คัั ญ ว่่าเป็็ นส่่ วนหนึ่่� ง ของ
กระบวนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญ

หัวข้อ
หมวด 5
บุุคลากร
(Workforce)

หมวด 6
การปฏิิบััติิการ
(Operations)

104

หมวด 7
ผลลััพธ์์ (Results)
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• หััวข้้อ 6.2 ประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิการ (Operational • หััวข้้อ 6.2 ประเด็็นพิิจารณาที่่� 6.2 ข ได้้รวมคำำ�ถาม
effectiveness) ถามถึึงการบริิหารจััดการระบบสารสนเทศ เกี่่� ย วกัั บ บทบาทของบุุ ค ลากร ผู้้�เรีียน ลููกค้้ า กลุ่่� ม อื่่� น
รวมทั้้� ง วิิ ธีี การที่่� ส ถาบัั น ทำำ� ให้้ มั่่� น ใจถึึ ง ความเชื่่� อ ถืือได้้ คู่่ค� วามร่่วมมืือ และผู้้�ส่่งมอบ เพื่่อ� ทำำ�ให้้มั่่น� ใจถึึงความปลอดภััย
ความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์ บนโลกไซเบอร์์และเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันสิินทรััพย์์ที่สำ่� ำ�คััญ
ทั้้�งในระหว่่างการปฏิิบััติิงานปกติิ และทั้้�งที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจในกรณีีที่่�มีีภััยพิิบััติิหรืือ
ภาวะฉุุกเฉิิน
• หััวข้้อ 7.1 ผลลััพธ์์ด้้านการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนและกระบวนการ • ระบบการให้้คะแนน (หน้้า 77 - 87) ถามถึึงข้้อมููลปััจจุุบััน
(Product and Process results) ถามเพิ่่�มถึึงผลลััพธ์ที่์ สั่� มั พัันธ์์ แนวโน้้ม การเปรีียบเทีียบ และแบ่่งกลุ่่�มเพื่่�อตอบสนอง
กัั บ กระบวนการด้้ าน ความปลอดภัั ย และการรัั ก ษาความ ต่่อผลลััพธ์แ์ ต่่ละเรื่่อ� ง เพื่่อ� ลดความสัับสนเกี่่ย� วกัับความซ้ำำ�� ซ้้อน
ปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์ และระบบการรัักษาความปลอดภััย ระหว่่างคำำ� ถามของเกณฑ์์ แ ละแนวทางการให้้ ค ะแนน
ซึ่่ง� ไม่่เพีียงคำำ�นึึงถึึงความสำำ�คััญของกระบวนการเหล่่านี้้� แต่่รวม ผลลัั พธ์์ จึึ ง ตัั ด ข้้ อ ความที่่� ถ ามถึึ ง ระดัั บ แนวโน้้ ม และ
ถึึงความสำำ�คััญในการติิดตามผลลััพธ์ก์ ารดำำ�เนิินการเหล่่านี้้�เพื่่�อ การเปรีียบเทีียบจากหัั ว ข้้ อ ผลลัั พธ์์ แต่่สถาบัั นยัั ง ควร
การดำำ�เนิินการขั้้�นต่่อไป
รายงานข้้อมููลเหล่่านี้้�ตามความเหมาะสม
• ปรัับชื่่�อหััวข้้อ 7.2 ผลลััพธ์์ด้้านลููกค้้า (Customer results) • หััวข้อ้ 7.5 เรีียกว่่าผลลััพธ์ด้์ าน
้ งบประมาณ การเงิิน การตลาด
และหััวข้้อ 7.3 ผลลััพธ์์ด้้านบุุคลากร (Workforce results)
และกลยุุทธ์์ ถามถึึงผลลััพธ์์ของสถาบัันในการนำำ�กลยุุทธ์์
ไปปฏิิบััติิ โดยตระหนัักว่่าการดำำ�เนิินการตามกลยุุทธ์์นั้้�น
เกี่่�ยวข้้องกัับความสำำ�เร็็จด้้านการเงิินและการตลาดอย่่าง
ใกล้้ชิิด
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• หััวข้อ้ 7.4 ผลลััพธ์ด้์ าน
้ การนำำ�องค์์กรและการกำำ�กัับดููแลองค์์กร
(Leadership and governance results) ถามถึึงผลลััพธ์์
ในการบริิหารความเสี่่�ยงและการดำำ�เนิินการตามความเสี่่�ยง
ที่่�ผ่่านการประเมิินผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน (intelligent
risks) ด้้วยตระหนัักว่่าความเสี่่�ยงเป็็นสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�ในสิ่่�งที่่�สถาบััน
ดำำ�เนิินการเพื่่�อมุ่่�งสู่่�ความสำำ�เร็็จของสถาบััน
ระบบคะแนน
• ในส่่วนของระบบคะแนนยัั ง คงเน้้ นว่่า ความสำำ� คัั ญ ของ
(Scoring System)
ข้้ อ กำำ� หนดแต่่ละคำำ� ถามขึ้้� น อยู่่� กัั บ ปัั จ จัั ย ทางธุุ ร กิิ จที่่� สำำ� คัั ญ
ของแต่่ละองค์์กร และเป็็นข้อ้ พิิจารณาที่่สำ� ำ�คััญในการให้้คะแนน
นอกจากนี้้� ไม่่ใช่่ปััจจััยหนึ่่�งปััจจััยใดที่่�ถืือว่่าเป็็น ‘ข้้อจำำ�กััด’
ที่่ทำ� ำ�ให้้คะแนนไม่่สามารถขยัับขึ้้น� ไปในช่่วงคะแนนที่่สูู� งกว่่านั้้�น
ค่่านิิยม
• คำำ� อธิิ บ ายของการนำำ� องค์์ ก รอย่่างมีีวิิ สัั ย ทัั ศน์์ (Visionary
และแนวคิิดหลััก
leadership) ได้้รวมถึึงการแสดงให้้เห็็นถึึงความเป็็นตััวตน
(Core Values and ที่่�แท้้จริิง (Authenticity) และความเต็็มใจของผู้้�นำำ�ระดัับสููง
Concepts)
ในการแบ่่งปัันข้อ้ มููล ความผิิดพลาดและโอกาสในการปรัับปรุุง
พัั ฒ นา ซึ่่� ง เป็็ นปัั จ จัั ย ที่่� มีีคุุ ณ ค่่าในการสร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น
ในตััวผู้้�นำำ�

หัวข้อ
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อภิธานศัพท์
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อภิธานศัพท์
คำำ�ศััพท์์ด้้านล่่างนี้้�เป็็นภาษาอัังกฤษตััวใหญ่่ที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์และในแนวทางการให้้คะแนน
คำำ�นิิยามแต่่ละคำำ�จะมีีคำำ�อธิิบายเป็็นตััวหนัังสืือเข้้ม ประโยคที่่�เหลืือในย่่อหน้้าแรกเป็็นการ
ขยายความ ย่่อหน้้าถััดมาเป็็นการให้้ตััวอย่่าง พร้้อมคำำ�อธิิบาย หรืือแสดงความเชื่่�อมโยงที่่สำ� ำ�คััญ
กัับสารสนเทศอื่่�น ๆ ในเกณฑ์์

ACTION PLANS : แผนปฏิิบััติิการ

“แผนปฏิิบััติิการ” หมายถึึง แผนการดำำ�เนิินการที่่�เฉพาะเจาะจงที่่�สถาบัันใช้้ในการ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ แผนปฏิิบััติิการนี้้�ต้้องระบุุรายละเอีียดของ
ทรััพยากรที่่�ต้้องใช้้และกรอบเวลาที่่�ต้้องทำำ�ให้้สำำ�เร็็จ การจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการถืือว่่าเป็็นขั้้�นตอน
ที่่สำ� ำ�คััญอย่่างยิ่่ง� ในการวางแผน หลัังจากได้้กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์แ์ ละเป้้าประสงค์์อย่่าง
ชััดเจนแล้้ว เพื่่�อให้้สามารถถ่่ายทอดไปยัังบุุคลากรทั่่�วทั้้�งสถาบัันอย่่างมีีประสิิทธิผิ ลและเข้้าใจง่่าย
ในเกณฑ์์นี้้�การถ่่ายทอดแผนปฏิิบััติิการสู่่�การปฏิิบััติิ ครอบคลุุมถึึงการสร้้างตััววััดให้้
สอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกัันระหว่่างภาควิิชาและหน่่วยงานที่่�ได้้รัับผลกระทบทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้�
การถ่่ายทอดแผนปฏิิบััติิการสู่่�การปฏิิบััติิอาจจำำ�เป็็นต้้องให้้การฝึึกอบรมเฉพาะด้้านแก่่บุุคลากร
บางกลุ่่�ม หรืืออาจมีีการสรรหาบุุคลากรใหม่่ด้้วย
ตััวอย่่างเช่่น วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ของสถาบัันการศึึกษาในตลาดที่่มีี� การแข่่งขัันสููง อาจ
หมายถึึง การตั้้ง� เป้้าให้้ผู้้�เรีียนมีีผลการสอบในระดัับชาติิอยู่่ใ� นกลุ่่ม� นำำ� (25% แรก) แผนปฏิิบัติั กิ าร
อาจรวมถึึง การวิิเคราะห์์ว่่าวิชิ าใดที่่ผู้้�� เรีียนทำำ�คะแนนได้้น้อ้ ยที่่สุ� ดุ และวิิเคราะห์์ถึงึ ทัักษะที่่ผู้้�� เรีียน
อาจต้้องพััฒนาเพิ่่�มเติิมในวิิชานั้้�น ๆ เพื่่�อสร้้างหลัักสููตรที่่จ� ะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนพััฒนาทัักษะนั้้�นขึ้้น� มาได้้
ในการนำำ� แผนปฏิิ บัั ติิ ก ารไปปฏิิ บัั ติิ อ าจต้้ อ งมีีการฝึึ ก อบรมคณาจารย์์ ถึึ ง วิิ ธีี การสอนและ
การประเมิินผล การวิิเคราะห์์และการทบทวนในระดัับสถาบัันควรมุ่่�งเน้้นที่่�ผลการเรีียนรู้้�ของ
ผู้้�เรีียน การใช้้งบประมาณ และความพึึงพอใจของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
ดููคำำ�จำำ�กััดความของคำำ�ว่่า “STRATEGIC OBJECTIVES : วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์”
ในหน้้า 130
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ALIGNMENT : ความสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกััน

“ความสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกััน” หมายถึึง ความสอดคล้้องของแผนงาน
กระบวนการ สารสนเทศ การตััดสิินใจด้้านทรััพยากร ขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลัังของ
บุุคลากร การปฏิิบััติิการ ผลลััพธ์์ และการวิิเคราะห์์ เพื่่�อสนัับสนุุนเป้้าประสงค์์ที่่�สำำ�คััญของ
สถาบััน การทำำ�ให้้เกิิดความสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกัันอย่่างมีีประสิิทธิิผล จำำ�เป็็นต้้อง
สร้้างความเข้้าใจร่่วมกัันถึงึ เจตจำำ�นงและเป้้าประสงค์์ รวมทั้้�งต้้องใช้้ตัวั วััดและสารสนเทศที่่เ� สริิมกััน
เพื่่�อใช้้ในการวางแผน การติิดตาม การวิิเคราะห์์ และการปรัับปรุุงใน 3 ระดัับ คืือ ระดัับสถาบััน
ระดัับกระบวนการที่่�สำำ�คััญ และระดัับหลัักสููตรการศึึกษา หรืือระดัับรายวิิชา
ดููคำำ�จำำ�กััดความของคำำ�ว่่า “INTEGRATION : การบููรณาการ” ในหน้้า 119

ANALYSIS : การวิิเคราะห์์

“การวิิเคราะห์์” หมายถึึง การตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงและข้้อมููล เพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นฐาน
ในการตััดสิินใจอย่่างมีีประสิิทธิิผล การวิิเคราะห์์มัักเกี่่�ยวข้้องกัับการหาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
เหตุุและผล การวิิเคราะห์์ภาพรวมในระดัับสถาบัันจะช่่วยชี้้�นำำ�การบริิหารจััดการระบบงาน
และกระบวนการทำำ�งาน เพื่่�อให้้บรรลุุผลการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญและวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
ของสถาบััน
ถึึงแม้้ว่่าข้้อเท็็จจริิงและข้้อมููลแต่่ละตััวจะมีีความสำำ�คััญ แต่่ไม่่ใช่่องค์์ประกอบหลัักที่่�มีี
ประสิิทธิผิ ลต่่อการปฏิิบัติั กิ ารหรืือการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญเสมอไป การปฏิิบัติั กิ ารที่่มีี� ประสิิทธิผิ ล
ขึ้้�นอยู่่�กัับความเข้้าใจในความสััมพัันธ์์ ซึ่่�งได้้จากการวิิเคราะห์์ข้้อเท็็จจริิงและข้้อมููล

ANECDOTAL : สารสนเทศปลีีกย่่อยที่่�ยัังไม่่แสดงถึึงความเป็็นระบบ

“สารสนเทศปลีีกย่่อยที่่�ยัังไม่่แสดงถึึงความเป็็นระบบ” หมายถึึง สารสนเทศที่่�ใช้้
ตอบเกณฑ์์ EdPEx แต่่ละหััวข้้อที่่�ขาดความเฉพาะเจาะจงในด้้านวิิธีีการ ตััววััด กลไกในการ
ถ่่ายทอดสู่่�การปฏิิบัติั ิ และปััจจััยการประเมิิน การปรัับปรุุง และการเรีียนรู้้� สารสนเทศปลีีกย่่อย
ที่่�ยัังไม่่แสดงถึึงความเป็็นระบบนี้้� มัักอาศััยตััวอย่่างและการอธิิบายกิิจกรรมแต่่ละเรื่่�องมากกว่่า
กระบวนการที่่�เป็็นระบบ
ตััวอย่่างการตอบที่่�มีีสารสนเทศปลีีกย่่อยที่่�ยัังไม่่แสดงถึึงความเป็็นระบบในเรื่่�องวิิธีีการที่่�
ผู้้�นำำ�ระดัับสููงถ่่ายทอดผลการดำำ�เนิินการที่่�คาดหวัังสู่่�การปฏิิบััติิ อาจอธิิบายเพีียงเหตุุการณ์์ที่่�ผู้้�นำำ�
ระดัับสููงคนหนึ่่�งได้้ไปตรวจเยี่่�ยมสถานที่่�ต่่าง ๆ ของสถาบััน ในขณะที่่�การตอบด้้วยกระบวนการ
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ที่่�เป็็นระบบจะอธิิบายถึึงวิิธีีการที่่�ผู้้�นำำ�ระดัับสููงทั้้�งหมดของสถาบัันสื่่�อสารถึึงผลการดำำ�เนิินการ
ที่่�คาดหวัังไปยัังหน่่วยงานทุุกแห่่งและบุุคลากรทุุกคนอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งอธิิบายถึึงตััววััด
ที่่�ผู้้�นำำ�ใช้้ในการประเมิินประสิิทธิิผลของวิิธีีการดัังกล่่าว ตลอดจนเครื่่�องมืือและเทคนิิคที่่�ใช้้
ในการประเมิินและปรัับปรุุงวิิธีีการสื่่�อสารในรููปแบบต่่าง ๆ
ดููคำำ�จำำ�กััดความของ “SYSTEMATIC : เป็็นระบบ” ในหน้้า 131

APPROACH : แนวทาง

“แนวทาง” หมายถึึง วิิธีีการที่่�สถาบัันใช้้ในการดำำ�เนิินการในกระบวนการต่่าง ๆ
นอกจากนั้้�น แนวทางยัังหมายรวมถึึงความเหมาะสมของวิิธีีการนั้้�นต่่อคำำ�ถามของหััวข้้อและสภาวะ
แวดล้้อมในการปฏิิบััติิงานของสถาบััน รวมทั้้�งประสิิทธิิผลของการใช้้แนวทางนั้้�น
แนวทาง เป็็นมิิติิหนึ่่�งในการประเมิินหััวข้้อในหมวด 1 - 6
ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับแนวทาง ในเรื่่�อง “ระบบการให้้คะแนน” ในหน้้า 77 - 87

BASIC QUESTIONS : คำำ�ถามพื้้�นฐาน

“คำำ�ถามพื้้�นฐาน” หมายถึึง แนวคิิดที่่�เป็็นแก่่นสำำ�คััญของหััวข้้อในเกณฑ์์ EdPEx
ซึ่่�งแสดงอยู่่�ในลัักษณะคำำ�ถามที่่�แสดงไว้้ที่่�ชื่่�อหััวข้้อ
ดููตััวอย่่างโครงสร้้างของเกณฑ์์ ในหน้้า 21

BENCHMARKS : การเทีียบเคีียง

“การเทีียบเคีียง” หมายถึึง กระบวนการและผลลััพธ์์ ซึ่่�งแสดงวิิธีีการปฏิิบััติิงาน
และผลการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศของกิิจกรรมที่่�คล้้ายคลึึงกัันทั้้�งภายในและภายนอกวงการ
ศึึกษา การที่่�สถาบัันทั้้�งหลายทำำ�การเทีียบเคีียง ก็็เพื่่�อให้้เข้้าใจถึึงผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน
ระดัับโลกในปััจจุุบััน และเกิิดการปรัับปรุุงแบบก้้าวกระโดด (ไม่่ใช่่แบบค่่อยเป็็นค่่อยไป)
ค่่าเทีียบเคีียง เป็็นรููปแบบหนึ่่�งของข้้อมููลเชิิงเปรีียบเทีียบ ข้้อมููลเชิิงเปรีียบเทีียบอื่่�น ๆ
หมายรวมถึึงข้้อมููลในวงการศึึกษาที่่ไ� ด้้จากองค์์กรภายนอก (โดยส่่วนใหญ่่เป็็นค่่าเฉลี่่ย� ของสถาบััน
การศึึกษาต่่าง ๆ) ข้้อมููลด้้านผลการดำำ�เนิินการของคู่่แ� ข่่ง การเปรีียบเทีียบกัับสถาบัันที่ค่� ล้้ายคลึึงกััน
ในภููมิิภาคเดีียวกััน หรืือสถาบัันที่่�มีีหลัักสููตรและบริิการฯ แบบเดีียวกัันในภููมิิภาคอื่่�น ๆ รวมทั้้�ง
ข้้อมููล แหล่่งข้้อมููลสาธารณะ (เช่่น ผลลััพธ์์ของการศึึกษาวิิจััยและแนวทางปฏิิบััติิ)
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2563 - 2566

CAPABILITY, WORKFORCE : ขีีดความสามารถ บุุคลากร

ดููคำำ�จำำ�กััดความของ “WORKFORCE CAPABILITY : ขีีดความสามารถของบุุคลากร”
ในหน้้า 134

CAPACITY, WORKFORCE : อััตรากำำ�ลััง บุุคลากร

คำำ�จำำ�กััดความของ “WORKFORCE CAPACITY : อััตรากำำ�ลังั ของบุุคลากร” ในหน้้า 134

COLLABORATORS : คู่่�ความร่่วมมืือที่่�ไม่่เป็็นทางการ

“คู่่�ความร่่วมมืือที่่�ไม่่เป็็นทางการ” หมายถึึง องค์์กรหรืือกลุ่่�มบุุคคลที่่�ให้้ความร่่วมมืือ
กัั บ สถาบัั น ในการสนัั บ สนุุ น การจัั ด งานหรืื อ กิิ จ กรรมบางอย่่ า ง หรืื อ ผู้้�ที่่�ร่่ ว มดำำ� เนิิ น การ
เป็็นครั้้�งคราวเมื่่�อมีีเป้้าหมายระยะสั้้�นที่่�สอดคล้้องกัันหรืือเหมืือนกัันกัับสถาบััน ความร่่วมมืือ
ในลัักษณะนี้้�มัักไม่่มีีข้้อตกลงหรืือรููปแบบที่่�เป็็นทางการ
ดููคำำ�จำำ�กััดความของ “PARTNERS : คู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการ” ในหน้้า 123

CORE COMPETENCIES : สมรรถนะหลัักของสถาบััน

“สมรรถนะหลัักของสถาบััน” หมายถึึง เรื่่�องที่่�สถาบัันมีีความชำำ�นาญที่่�สุุด เป็็น
ขีีดความสามารถเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�เป็็นหััวใจสำำ�คััญซึ่่�งจะช่่วยให้้สถาบัันบรรลุุพัันธกิิจ หรืือสร้้าง
ความได้้เปรีียบในตลาดหรืือสภาวะแวดล้้อมของการบริิการ สมรรถนะหลัักของสถาบัันมักั เป็็น
สิ่่ง� ที่่คู่� แ่� ข่่งหรืือผู้้�ส่่งมอบและคู่่ค� วามร่่วมมืือที่่เ� ป็็นทางการลอกเลีียนแบบได้้ยาก และอาจสร้้างความ
ได้้เปรีียบในการแข่่งขัันอย่่างต่่อเนื่่�องหรืือสร้้างโอกาสในระบบนิิเวศธุุรกิิจ หากขาดสมรรถนะหลััก
ที่่�จำำ�เป็็นของสถาบัันอาจส่่งผลต่่อความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คััญ หรืือการเสีียเปรีียบในตลาด
สมรรถนะหลัักของสถาบัันอาจเกี่่�ยวข้้องกัับความเชี่่�ยวชาญในเทคโนโลยีี ด้้านหลัักสููตร
และบริิการฯ ที่่มีีลั
� กั ษณะเฉพาะ ซึ่่ง� ตอบสนองต่่อความจำำ�เป็็นของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� และตลาด
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CUSTOMER : ลููกค้้า

ลููกค้้า หมายถึึง ผู้้�เรีียนหรืือลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นที่่�ใช้้หรืือมีีแนวโน้้มจะมาใช้้บริิการการจััด
การศึึกษาและบริิการอื่่�น ๆ ลููกค้้า หมายรวมถึึง ผู้้�ใช้้บริิการการจััดการศึึกษาและบริิการอื่่น� ๆ โดยตรง
(ผู้้�เรีียนและอาจรวมถึึงผู้้�ปกครอง) และกลุ่่�มบุุคคลอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นผู้้�ออกค่่าใช้้จ่่ายให้้ เกณฑ์์ EdPEx
กล่่าวถึึงลููกค้้าในความหมายอย่่างกว้้าง ๆ ซึ่่�งหมายถึึงผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นทั้้�งในปััจจุุบััน
และอนาคต รวมถึึงผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นของสถาบัันคู่่�แข่่ง
ความเป็็นเลิิศที่่�มุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียน เป็็นค่่านิิยมหลัักของเกณฑ์์ EdPEx ที่่�ฝัังลึึกอยู่่�ในความเชื่่�อ
และพฤติิกรรมของสถาบัันที่มีี่� ผลการดำำ�เนิินการที่่โ� ดดเด่่น การมุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนมีีผลโดยตรงต่่อทิิศทาง
เชิิงกลยุุทธ์์ต่่าง ๆ ระบบงาน กระบวนการทำำ�งาน และผลลััพธ์์ของการดำำ�เนิินการของสถาบััน
และควรเป็็นปััจจััยที่่�นำำ�มาใช้้บููรณาการเรื่่�องดัังกล่่าวข้้างต้้น
ดููคำำ�จำำ�กััดความของ “STAKEHOLDERS : ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย” ในหน้้า 128 เพื่่�อให้้
ทราบถึึงความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างลููกค้้าและบุุคคลอื่่นที่
� อ่� าจได้้รับั ผลกระทบจากหลัักสููตรและบริิการ
ของสถาบััน

CUSTOMER ENGAGEMENT : ความผููกพัันของลููกค้้า

“ความผููกพัันของลููกค้้า” หมายถึึง การที่่�ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�นจะมาใช้้การจััดการ
ศึึกษาและบริิการฯ รวมทั้้�งมอบความไว้้วางใจให้้กัับสถาบััน ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับความสามารถ
ของสถาบัันในการตอบสนองความต้้องการ และสร้้างความสััมพัันธ์์อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่นยั
� งั คงมาใช้้การจััดการศึึกษาและบริิการฯ ของสถาบััน คุุณลัักษณะของความผููกพััน
หมายรวมถึึง การคงอยู่่� ความจงรัักภัักดีี ความเต็็มใจของลููกค้้าในการใช้้และสนัับสนุุนหลัักสููตร
และบริิการฯ ของสถาบััน และคงความต่่อเนื่่�องไปในอนาคต รวมถึึงเต็็มใจที่่�จะสนัับสนุุน
และแนะนำำ�ผู้้�อื่่�นให้้รู้้�จัักสถาบััน การจััดการศึึกษาและบริิการฯ อื่่�น ๆ อย่่างแข็็งขััน

CYCLE TIME : รอบเวลา

“รอบเวลา” หมายถึึง เวลาที่่�ต้้องใช้้เพื่่�อบรรลุุข้อ้ ผููกพัันหรืือเพื่่�อทำำ�งานให้้สำำ�เร็็จ รวมถึึง
เวลาที่่�ใช้้ดำำ�เนิินการในทุุกแง่่มุุม เช่่น เวลาที่่�ใช้้ตอบสนองต่่อความจำำ�เป็็นที่่�เปลี่่�ยนไปของผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น เวลาที่่�ใช้้ออกแบบการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และกระบวนการใหม่่
เวลาที่่�ใช้้ตอบสนองต่่อผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และตััววััดด้้านเวลาที่่สำ� ำ�คััญอื่่�น ๆ
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การปรัับปรุุงรอบเวลาอาจรวมถึึงเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังกล่่าว ผลการดำำ�เนิินการด้้านเวลาและ
ความเร็็วมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง� ต่่อการปรัับปรุุงความสามารถในการแข่่งขัันและผลการดำำ�เนิินการ
โดยรวม

DEPLOYMENT : การถ่่ายทอดสู่่�การปฏิิบััติิ

“การถ่่ายทอดสู่่�การปฏิิบััติิ” หมายถึึง ความครอบคลุุมและทั่่�วถึึงของการนำำ�แนวทาง
ไปดำำ�เนิินการเพื่่�อตอบคำำ�ถามในเกณฑ์์ การประเมิินเรื่่�องการถ่่ายทอดสู่่�การปฏิิบััติิจะพิิจารณา
จากความครอบคลุุมและความลึึกในการนำำ�แนวทางไปใช้้กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั่่�วทั้้�งสถาบััน
การถ่่ายทอดสู่่�การปฏิิบัติั ิ เป็็นมิติิ ิหนึ่่�งในการประเมิินหััวข้้อกระบวนการในหมวด 1 - 6
ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการถ่่ายทอดสู่่�การปฏิิบััติิ ในเรื่่�อง “ระบบการให้้คะแนน”
ในหน้้า 77 - 87

DIVERSITY : ความหลากหลาย

“ความหลากหลาย” หมายถึึง ความแตกต่่างระหว่่างบุุคลากรซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดสภาพแวดล้้อม
การทำำ�งานที่่�เป็็นประโยชน์์และเป็็นตััวแทนของชุุมชนของบุุคลากรที่่�สถาบัันจ้้างและชุุมชน
ของผู้้�เรีียน ความแตกต่่างของบุุคลากร ครอบคลุุมถึึงตััวแปรต่่าง ๆ เช่่น เชื้้�อชาติิ ศาสนา สีีผิิว
เพศ สััญชาติิ ความพิิการ ความหลากหลายทางเพศ อายุุและช่่วงอายุุ การศึึกษา ถิ่่�นกำำ�เนิิด
และทัักษะเฉพาะตััว รวมทั้้�งความแตกต่่างทางความคิิด แนวคิิด ศาสตร์์/สาขาวิิชา และมุุมมอง
เกณฑ์์ EdPEx ให้้คุุณค่่าและใช้้ประโยชน์์จากความหลากหลายของบุุคลากรที่่�สถาบัันจ้้าง
และชุุมชนของผู้้�เรีียน การใช้้ประโยชน์์จากความหลากหลายของทั้้�งสองประเด็็นนี้้ใ� นการเสริิมสร้้าง
บุุคลากร จะเพิ่่�มโอกาสให้้มีีผลการดำำ�เนิินการที่่ดีี� สร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
บุุคลากร และชุุมชน รวมทั้้�งสร้้างความผููกพัันกัับผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และบุุคลากร

EDUCATIONAL PROGRAMS AND SERVICES : การจััดการศึึกษา วิิจััย
และบริิการ ที่่�ตอบสนองต่่อพัันธกิิจของสถาบััน
“การจััดการศึึกษา” หมายถึึง กิิจกรรมที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนทุ่่�มเทในการเรีียนรู้้� หรืือที่่�ส่่งเสริิม
ให้้เกิิดการค้้นหาความจริิงทางวิิทยาศาสตร์์หรืือทางวิิชาการ ซึ่่�งรวมถึึงวิิชาทั้้�งที่่�มีีหน่่วยกิิต
และไม่่มีีหน่่วยกิิต หลัักสููตรระดัับปริิญญา การวิิจัยั การบริิการสู่่�ภายนอก การบริิการชุุมชน
โครงการความร่่วมมืือ และการศึึกษาในต่่างประเทศ
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โดยทั่่�วไป “การจััดการศึึกษา” อาจหมายรวมถึึงขั้้�นตอนในการรวบรวมความต้้องการ/
คาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�มีีต่อ่ ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากหลัักสููตร การนำำ�มากำำ�หนด
Expected learning outcomes การออกแบบหลัักสููตรเพื่่�อให้้บรรลุุ Learning outcomes
ดัังกล่่าว การกำำ�หนดและเรีียงลำำ�ดัับของรายวิิชาต่่าง ๆ การจััดประสบการณ์์การเรีียนรู้้�
การประเมิินผู้้�เรีียน การจััดกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตร บริิการที่่�สนัับสนุุนการเรีียนรู้้�อื่่�น ๆ รวมถึึง
การประเมิินการเรีียนการสอนและการประเมิินหลัักสููตร
การออกแบบหลัักสููตรต้้องกำำ�หนดจุุดวิิกฤติิ (Critical points) ให้้เร็็วที่่สุ� ดุ ในกระบวนการสอน
และการเรีียนรู้้� เพื่่�อการวััดผล การสัังเกต และการดำำ�เนิินการแก้้ไข
บริิการทางการศึึกษา หมายถึึง บริิการที่่�ได้้พิิจารณาว่่ามีีความสำำ�คััญที่่�สุุดต่่อการสมััคร
เข้้าศึึกษาหรืือความสำำ�เร็็จของผู้้�เรีียน กิิจกรรมเหล่่านี้้�อาจรวมถึึงการให้้คำำ�ปรึึกษา การแนะนำำ�
และการสอนเสริิมให้้ผู้้�เรีียน ห้้องสมุุด และเทคโนโลยีีสารสนเทศ กระบวนการคััดเลืือก การรัับเข้้า
การลงทะเบีียน การจััดชั้้น� เรีียน ทุุนการศึึกษา และที่่พั� กั อาศััย นอกจากนั้้�น กิิจกรรมต่่าง ๆ เหล่่านี้้�
อาจรวมถึึงการบริิการด้้านอาหาร การรัักษาความปลอดภััย การบริิการสุุขภาพ การขนส่่ง และ
ร้้านหนัังสืือ เป็็นต้้น
บริิการที่่�ตอบสนองต่่อพัันธกิิจของสถาบััน หมายรวมถึึง การบริิการงานวิิจััย การบริิการ
ให้้คำำ�ปรึึกษา การบริิการวิิชาการ การบริิการวิิเคราะห์์ทางห้้องปฏิิบััติิการ การบริิการทางด้้าน
สุุขภาพ และการบริิการอื่่�น ๆ ตามบริิบทขององค์์กร

EFFECTIVE : ประสิิทธิิผล

“ประสิิทธิิผล” หมายถึึง การพิิจารณาว่่ากระบวนการหรืือมาตรการที่่�ใช้้สามารถ
ตอบสนองเจตจำำ�นงที่่�ตั้้ง� ไว้้ได้้ดีเี พีียงใด การประเมิินประสิิทธิผิ ลต้้อง (1) ประเมิินว่่าแนวทางนั้้�นมีี
ความสอดคล้้องไปในทิิศทางเดีียวกัันกับั ความจำำ�เป็็นของสถาบััน และสถาบัันสามารถนำำ�แนวทาง
ไปปฏิิบััติิได้้ดีีเพีียงใด หรืือ (2) การประเมิินผลลััพธ์์ของวิิธีีการที่่�ใช้้ โดยพิิจารณาจากตััวชี้้�วััดของ
กระบวนการ การจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ

EMPOWERMENT : การเพิ่่�มอำำ�นาจในการตััดสิินใจ

“การเพิ่่�มอำำ�นาจในการตััดสิินใจ” หมายถึึง การเพิ่่�มอำำ�นาจและความรัับผิิดชอบ
ในการตััดสิินใจและการปฏิิบัติั กิ ารแก่่บุคุ ลากร เมื่่อ� บุุคลากรได้้รับั อำำ�นาจจะสามารถตััดสิินใจเองได้้
เนื่่�องจากเป็็นผู้้�ที่่�ปฏิิบัติั ิงานใกล้้ชิิดกัับผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
งานมากที่่สุ� ุด
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การเพิ่่�มอำำ�นาจในการตััดสิินใจมีีจุุดมุ่่ง� หมายเพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ปฏิิบััติงิ านสามารถตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของผู้้�เรีียน สร้้างความพึึงพอใจแก่่ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� ตั้้ง� แต่่การติิดต่่อครั้้ง� แรก
ปรัับปรุุงกระบวนการ เพิ่่�มผลิิตภาพ ปรัับปรุุงการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน และผลการดำำ�เนิินการของ
สถาบัันให้้ดีีขึ้้�น รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้มีีการร่่วมมืือกัับหน่่วยงานอื่่�นมากขึ้้�น ผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ได้้รัับ
การเพิ่่�มอำำ�นาจในการตััดสิินใจจำำ�เป็็นต้้องมีีสารสนเทศเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจที่่�เหมาะสม
ดัังนั้้�นสถาบัันจึึงต้้องจััดให้้มีีสารสนเทศในรููปแบบที่่�ทัันการและใช้้ประโยชน์์ได้้

ENGAGEMENT, CUSTOMER : ความผููกพัันของลููกค้้า

ดููคำำ�จำำ�กััดความของคำำ�ว่่า “CUSTOMER ENGAGEMENT : ความผููกพัันของลููกค้้า”
ในหน้้า 112

ENGAGEMENT, WORKFORCE : ความผููกพัันของบุุคลากร

ดููคำำ�จำำ�กััดความของคำำ�ว่่า “ความผููกพัันของบุุคลากร : WORKFORCE ENGAGEMENT”
ในหน้้า 134 - 135

ETHICAL BEHAVIOR : การประพฤติิปฏิิบััติิอย่่างมีีจริิยธรรม

“การประพฤติิปฏิิบััติิอย่่างมีีจริิยธรรม” หมายถึึง วิิธีีการที่่�สถาบัันปฏิิบััติิเพื่่�อทำำ�ให้้
มั่่�นใจว่่าทุุกการตััดสิินใจ การปฏิิบัติั กิ าร และการปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย เป็็นไปตาม
หลัักปฏิิบััติิด้้านวิิชาชีีพและจรรยาบรรณ/จริิยธรรมของสถาบััน หลัักการเหล่่านี้้�ควรสนัับสนุุน
กฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�บัังคัับใช้้ทั้้�งหมด รวมทั้้�งเป็็นพื้้�นฐานสำำ�หรัับค่่านิิยมและวััฒนธรรม
องค์์กร ซึ่่�งจะแยกแยะ “ความถููกต้้อง” ออกจาก “ความไม่่ถููกต้้อง”
ผู้้�นำำ�ระดัับสููง ควรประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างที่่ดีี� ตามหลัักปฏิิบัติั ข้ิ า้ งต้้น หลัักการนี้้�ประยุุกต์์
ใช้้ได้้กัับทุุกคนในสถาบััน ตั้้�งแต่่ผู้้�ปฏิิบััติิงานชั่่�วคราว จนถึึงคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลองค์์กร
หลัักการนี้้�จะเกิิดประโยชน์์เมื่่�อมีีการสื่่�อสารและตอกย้ำำ��อย่่างสม่ำำ��เสมอ แม้้ว่่าเกณฑ์์ไม่่ได้้กำำ�หนด
รููปแบบที่่�เฉพาะเจาะจงเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสถาบัันมีีพฤติิกรรมที่่�มีีจริิยธรรม แต่่เป็็นความรัับผิิดชอบ
ของผู้้�นำำ�ระดัับสููงที่่จ� ะทำำ�ให้้มั่่น� ใจว่่าพัันธกิิจและวิิสัยั ทััศน์ข์ องสถาบัันสอดคล้้องกัับหลัักจริิยธรรม
ของสถาบััน ทั้้�งนี้้� การประพฤติิปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีจริิยธรรม ครอบคลุุมการปฏิิบัติั ต่่ิ อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทั้้�งหมด รวมถึึงบุุคลากร ผู้้�เรีียน ผู้้�ปกครอง ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น คู่่�ความร่่วมมืืออย่่างเป็็นทางการ
ผู้้�ส่่งมอบ และชุุมชนในท้้องถิ่่�นที่่�สถาบัันตั้้�งอยู่่�
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การกำำ�หนดหลัักจริิยธรรมที่่ผ่่าน
� การออกแบบเป็็นอย่่างดีีและมีีความชััดเจน จะเพิ่่�มอำำ�นาจ
ในการตััดสิินใจให้้แก่่บุุคลากร เพื่่�อให้้สามารถตััดสิินใจได้้อย่่างมีีประสิิทธิผิ ลด้้วยความมั่่�นใจยิ่่�งขึ้้น�
ในบางสถาบัันจะใช้้หลัักจริิยธรรมเป็็นกรอบในการกำำ�กัับพฤติิกรรมบางอย่่างที่่�อาจจะทำำ�ให้้เกิิด
ผลกระทบทางลบต่่อสถาบััน และ/หรืือสัังคม
ดููค่่านิิยม “จริิยธรรมและความโปร่่งใส” ประกอบ ในหน้้า 14 - 15

EXCELLENCE : ความเป็็นเลิิศ

ดููคำำ�จำำ�กััดความของ “PERFORMANCE EXCELLENCE : ผลการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศ”
ในหน้้า 125

GOALS : เป้้าประสงค์์

“เป้้าประสงค์์” หมายถึึง สภาวะในอนาคตหรืือระดัับผลการดำำ�เนิินการที่่�สถาบัันต้้องการ
หรืือปรารถนาที่่�จะบรรลุุ เป้้าประสงค์์เป็็นได้้ทั้้ง� ระยะสั้้น� และระยะยาว และเป็็นจุดุ หมายปลายทาง
ที่่�ชี้้�นำำ�การปฏิิบััติิการ
เป้้าประสงค์์ในเชิิงปริิมาณที่่แ� สดงค่่าเป็็นจุดุ หรืือช่่วงที่่เ� ป็็นตัวั เลข มัักเรีียกว่่า ‘เป้้าหมาย’ ทั้้�งนี้้�
เป้้าหมายอาจเป็็นผลการดำำ�เนิินการที่่�สถาบัันปรารถนา โดยพิิจารณาจากข้้อมููลเชิิงเปรีียบเทีียบ
หรืือข้้อมููลเชิิงแข่่งขััน
“เป้้าประสงค์์ที่ท้�่ าทา
้ ย” หมายถึึง เป้้าประสงค์์ที่ทำ�่ �ำ ให้้เกิิดการปรัับปรุุงครั้้ง� ใหญ่่ หรืือการปรัับปรุุง
แบบก้้าวกระโดด (ไม่่ใช่่แบบค่่อยเป็็นค่่อยไป) ในเรื่่�องที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อความสำำ�เร็็จ
ในอนาคตของสถาบััน
ประโยชน์์ของเป้้าประสงค์์ รวมถึึง
• การทำำ�ให้้วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิการมีีความชััดเจน เพื่่�อให้้สามารถ
วััดความสำำ�เร็็จได้้
• การสนัับสนุุนการทำำ�งานเป็็นทีีมด้้วยการมุ่่�งเน้้นจุุดหมายปลายทางร่่วมกััน
• การสนัับสนุุนให้้มีีความคิิดนอกกรอบ (นวััตกรรม) เพื่่�อบรรลุุเป้้าประสงค์์ที่ท้่� ้าทาย
• การเป็็นพื้้�นฐานสำำ�หรัับวััดและเร่่งความก้้าวหน้้า
ดููคำำ� จำำ� กัั ด ความของ “PERFORMANCE PROJECTIONS : การคาดการณ์์ ผ ล
การดำำ�เนิินการ” ในหน้้า 125
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GOVERNANCE : การกำำ�กัับดููแล

“การกำำ�กัับดููแล” หมายถึึง ระบบการบริิหารจััดการและการควบคุุมต่่าง ๆ ที่่�ใช้้กำำ�กัับ
การบริิหารของผู้้�นำำ�ระดัับสููงของสถาบััน รวมทั้้�งความรัับผิิดชอบในด้้านต่่าง ๆ ของคณะกรรมการ
ประจำำ� สถาบัั น (เช่่น คณะกรรมการด้้ าน การศึึ ก ษา คณะกรรมการบริิ ห ารของคณะ
สภามหาวิิทยาลััย) ผู้้�บริิหารระดัับสููงของสถาบััน สำำ�หรัับในสถาบัันการศึึกษาเอกชน อาจรวมถึึง
เจ้้าของหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย ประมวลกฎหมายต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับประเทศ ระดัับท้้องถิ่่น� กฎกระทรวง
นโยบาย รวมถึึงพระราชบััญญติิของสถาบัันจะกำำ�หนดสิิทธิแิ ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
แต่่ละชุุด รวมทั้้�งอธิิบายวิิธีีการกำำ�หนดทิิศทางและการควบคุุมเพื่่�อสร้้างหลัักประกัันในเรื่่อ� งต่่อไปนี้้�
• ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• ความโปร่่งใสของการปฏิิบััติิการ
• การปฏิิบัติั ิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างเป็็นธรรม
กระบวนการต่่าง ๆ ด้้านการกำำ�กัับดููแลอาจรวมถึึง การให้้ความเห็็นชอบกัับทิิศทาง
เชิิงกลยุุทธ์์ของสถาบััน การกำำ�หนดและดำำ�เนิินการตามนโยบาย การติิดตามและประเมิินผล
การดำำ�เนิินการของผู้้�นำำ�ระดัับสููงของสถาบััน การกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสิิทธิปิ ระโยชน์์ของผู้้�นำำ�
ระดัับสููง การวางแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง การตรวจสอบทางการเงิิน และการบริิหารความเสี่่�ยง
การทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าการกำำ�กัั บดููแลมีีประสิิทธิิผล เป็็นสิ่่� งที่่�มีีความสำำ�คัั ญต่่อความเชื่่� อมั่่�นของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและสัังคมภายนอก ตลอดจนต่่อประสิิทธิิผลของสถาบััน

HIGH PERFORMANCE : ผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีี

“ผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีี” หมายถึึง ผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันและของแต่่ละบุุคคล
มีีระดัับดีีขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยรวมถึึงคุุณภาพ ผลิิตภาพ อััตราการสร้้างนวััตกรรม และรอบเวลา
ซึ่่ง� จะส่่งผลให้้มีีการปรัับปรุุงการบริิการและคุุณค่่าต่่อผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่น� ๆ
แนวทางที่่�นำำ�ไปสู่่�ผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีี มีีรููปแบบ วิิธีีการ และระบบจููงใจที่่�แตกต่่างกัันไป
ผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีีเกิิดมาจากความผููกพัันของบุุคลากร และช่่วยเสริิมสร้้างความผููกพัันของ
บุุคลากร ต้้องพิิจารณาถึึง
• ความร่่วมมืือระหว่่างผู้้�นำำ�ระดัับสููง ผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ และบุุคลากร ซึ่ง่� อาจเกี่่ย� วข้้อง
กัับกลุ่่�มที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ต่่อรอง
• ความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงาน ทีีมงานต่่าง ๆ
• การเพิ่่�มอำำ�นาจในการตััดสิินใจแก่่บุุคลากร รวมถึึงความรัับผิิดชอบของแต่่ละบุุคคล
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•
•
•
•
•

การนำำ�ข้้อคิิดเห็็นของบุุคลากรมาใช้้ในการวางแผน
การเรีียนรู้้�และการสร้้างทัักษะระดัับบุุคคลและระดัับสถาบััน
การเรีียนรู้้�จากองค์์กรอื่่�น
การกำำ�หนดหน้้าที่่�และการมอบหมายงานที่่มีี� ความยืืดหยุ่่�น
การคงโครงสร้้างองค์์กรแนวราบเพื่่�อให้้มีีการกระจายอำำ�นาจในการตััดสิินใจไปยััง
ผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิงานใกล้้ชิิดกัับผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
• การใช้้ตััววััดผลการดำำ�เนิินการอย่่างมีีประสิิทธิิผล ซึ่่�งรวมถึึงการใช้้ข้้อมููลเปรีียบเทีียบ
สถาบัันส่่วนใหญ่่ส่่งเสริิมผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีี โดยใช้้สิ่่�งจููงใจทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและไม่่เป็็น
ตััวเงิิน โดยพิิจารณาจากปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น ผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน ผลงานของแต่่ละบุุคคล
และทีีมงาน และการเสริิมสร้้างทัักษะ นอกจากนี้้� แนวทางที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลการดำำ�เนิินการที่่�ดีี
ต้้องพยายามทำำ�ให้้โครงสร้้างสถาบััน สมรรถนะหลัักของสถาบััน งาน ภาระงาน การพััฒนาบุุคลากร
และการให้้สิ่่�งจููงใจมีีความสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกััน

HOW : อย่่างไร

“อย่่างไร” หมายถึึง ระบบและกระบวนการที่่�สถาบัันใช้้เพื่่�อบรรลุุข้อ้ กำำ�หนดต่่าง ๆ ของ
พัันธกิิจ ในการตอบคำำ�ถาม “อย่่างไร” ในคำำ�ถามของหััวข้้อในหมวด 1 - 6 ควรรวมถึึงสารสนเทศ
ที่่�เกี่่�ยวกัับแนวทาง (วิิธีีการและตััววััด) การนำำ�ไปปฏิิบััติิ การเรีียนรู้้� และการบููรณาการด้้วย

INDICATORS : ตััวชี้้�วััด

ดููคำำ�จำำ�กััดความของ “MEASURES AND INDICATORS : ตััววัดั และตััวชี้้วั� ดั ” ในหน้้า 122

INNOVATION : นวััตกรรม

“นวัั ต กรรม” หมายถึึ ง การเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีี ค วามหมายเพื่่�อปรัั บ ปรุุ ง หลัั ก สูู ต ร
การจััดการศึึกษา วิิจััย บริิการ กระบวนการ การปฏิิบััติิการ และรููปแบบธุุรกิิจของสถาบััน
หรืือประสิิทธิิผลของสถาบััน รวมทั้้�งสร้้างคุุณค่่าใหม่่ให้้แก่่ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย นวััตกรรมเป็็นการ
รัับเอาแนวคิิด กระบวนการ เทคโนโลยีี หลัักสููตร การจััดการศึึกษา วิิจััย บริิการ หรืือรููปแบบ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งอาจเป็็นของใหม่่หรืือนำำ�มาปรัับเพื่่�อการใช้้งานในรููปแบบใหม่่ ผลลััพธ์์ของ
นวััตกรรม คืือ การปรัับปรุุงแบบก้้าวกระโดดของผลลััพธ์์ หลัักสููตร และบริิการฯ และกระบวนการ
นวััตกรรมจะเกิิดขึ้้�นได้้ต้้องมีีสภาพแวดล้้อมที่่�เกื้้�อหนุุน มีีกระบวนการที่่�ค้้นหาโอกาสเชิิงกลยุุทธ์์
และพร้้อมที่่�จะเสี่่�ยงในเรื่่�องที่่�ผ่่านการประเมิินผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน
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นวัั ต กรรมที่่� ป ระสบความสำำ� เร็็ จ ในระดัั บ สถาบัั น เป็็ น กระบวนการที่่� ป ระกอบด้้ ว ย
หลายขั้้�นตอนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาและการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� การตััดสิินใจที่่�จะดำำ�เนิินการ
การลงมืือปฏิิบััติิการประเมิินผล และการเรีียนรู้้� แม้้ว่่านวััตกรรมมัักจะเกี่่�ยวข้้องกัับนวััตกรรม
ด้้านเทคโนโลยีี แต่่นวััตกรรมสามารถเกิิดขึ้้�นได้้ในทุุกกระบวนการที่่�สำำ�คััญของสถาบัันที่่�อาจจะ
เกิิดประโยชน์์จากการเปลี่่�ยนแปลงผ่่านนวััตกรรม ไม่่ว่่าจะเป็็นการปรัับปรุุงอย่่างก้้าวกระโดด
หรืือการเปลี่่�ยนแปลงแนวทาง หรืือผลผลิิต นวััตกรรมอาจรวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้าง
พื้้�นฐานของสถาบััน หรืือรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อให้้งานสำำ�เร็็จอย่่างมีีประสิิทธิิผลยิ่่�งขึ้้�น
ดููคำำ� จำำ� กัั ด ความของ “INTELLIGENT RISKS : ความเสี่่�ยงที่่�ผ่่ า นการประเมิิ น
ผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน” ในหน้้า 119 - 120 และ “STRATEGIC OPPORTUNITIES : โอกาส
เชิิงกลยุุทธ์์” ในหน้้า 130

INTEGRATION : การบููรณาการ

“การบููรณาการ” หมายถึึง การผสมกลมกลืืนกัันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การตััดสิินใจเพื่่�อจััดสรรทรััพยากร ขีีดความสามารถและอััตรากำำ�ลังั ของบุุคลากร การปฏิิบัติั กิ าร
ผลลััพธ์์ และการวิิเคราะห์์ เพื่่�อสนัับสนุุนเป้้าประสงค์์ที่่�สำำ�คััญของสถาบััน การบููรณาการ
ที่่�มีีประสิิทธิิผลเป็็นมากกว่่าความสอดคล้้องไปในแนวทางเดีียวกัันและจะสำำ�เร็็จได้้ก็็ต่่อเมื่่�อ
การดำำ�เนิินการของแต่่ละองค์์ประกอบภายในระบบการจััดการผลการดำำ�เนิินการมีีความเชื่่อ� มโยง
กัันเป็็นหนึ่่�งเดีียวอย่่างสมบููรณ์์
การบููรณาการเป็็นมิิติิหนึ่่�งของการประเมิินทั้้�งในหมวดกระบวนการและผลลััพธ์์
ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ “การบููรณาการ” ในระบบการให้้คะแนน ในหน้้า 77 - 87

INTELLIGENT RISKS : ความเสี่่�ยงที่่�ผ่่านการประเมิินผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน
“ความเสี่่�ยงที่่�ผ่่านการประเมิินผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน” หมายถึึง โอกาสที่่�จะได้้รัับ
ประโยชน์์มีีสููงกว่่าโอกาสที่่�จะเกิิดความเสีียหาย หรืือหากไม่่นำ�ำ โอกาสนั้้�นมาพิิจารณา
การกล้้าเสี่่�ยงที่่�ผ่่านการประเมิินผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้านนี้้� ตั้้�งแต่่ตอนเริ่่�มต้้นสถาบััน
ต้้องเลืือกลงทุุนในเรื่่�องที่่�มีีโอกาสสำำ�เร็็จ แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็ต้้องยอมรัับว่่ามีีโอกาสล้้มเหลวและ
อาจไม่่เกิิดนวััตกรรมตามที่่ค� าดหวััง แม้้จะเลืือกดำำ�เนิินการเฉพาะเรื่่อ� งที่่มีี� โอกาสสำำ�เร็็จแล้้วก็็ตาม
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ระดัับของความเสี่่�ยงที่่�จะรัับได้้อาจแตกต่่างกัันตามจัังหวะและระดัับของภััยคุุกคาม
และโอกาสที่่�มีีในภาคส่่วนการศึึกษา สำำ�หรัับในสภาวะแวดล้้อมซึ่่�งเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
มีีการนำำ�เสนอหลัักสููตร และบริิการฯ กระบวนการ หรืือรููปแบบการดำำ�เนิินการทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ
ตลอดเวลา สถาบัันจำำ�เป็็นต้อ้ งลงทุุนด้านทรั
้ พั ยากรมากกว่่าในสภาวะแวดล้้อมที่่เ� คยมั่่น� คงอยู่่เ� ดิิม
ในกรณีีหลัังนี้้� สถาบัันต้้องเฝ้้าติิดตาม สำำ�รวจศัักยภาพการเติิบโต และการเปลี่่�ยนแปลง แต่่โดย
ส่่วนมากมัักจะใช้้ทรััพยากรน้้อยลง
ดููคำำ�จำำ�กััดความของ “STRATEGIC OPPORTUNITIES : โอกาสเชิิงกลยุุทธ์์” ในหน้้า 130

KEY : ที่่�สำำ�คััญ/หลััก

“ที่่�สำำ�คััญ/หลััก” หมายถึึง สิ่่�งที่่�สำำ�คััญมากหรืือสำำ�คััญที่่�สุุดต่่อการบรรลุุผลลััพธ์์ที่่�
สถาบัันตั้้�งเป้้าไว้้ ตััวอย่่างเช่่น ในเกณฑ์์ EdPEx กล่่าวถึึงความท้้าทายที่่�สำำ�คััญ แผนงานที่่สำ� ำ�คััญ
กระบวนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญ และตััววััดที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อความสำำ�เร็็จ
ของสถาบััน สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นองค์์ประกอบที่่�จำำ�เป็็นในการมุ่่�งไปสู่่�หรืือติิดตามผลลััพธ์์ที่่�ต้้องการ
คำำ�ว่่า “ที่่�สำำ�คััญ” โดยทั่่�วไปมัักระบุุประมาณ 5 ประเด็็น (เช่่น ความท้้าทายที่่สำ� ำ�คััญ 5 ประเด็็น)

KNOWLEDGE ASSETS : สิินทรััพย์์ทางความรู้้�

“สิินทรััพย์์ทางความรู้้�” หมายถึึง ทรััพยากรทางปััญญาที่่�สถาบัันสั่่�งสมมา เป็็นองค์์ความรู้้�
ของทั้้� ง สถาบัั น และผู้้�ปฏิิ บัั ติิ ง านในรูู ป แบบของสารสนเทศ แนวความคิิ ด การเรีี ย นรู้้�
ความเข้้าใจ ความทรงจำำ� ความเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�ง ทัักษะทางปััญญาและทางเทคนิิค รวมทั้้�ง
ขีีดความสามารถต่่าง ๆ สิินทรัพย์
ั ทา
์ งความรู้้�ของสถาบััน มีีอยู่่ใ� นผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน หลัักสููตร ซอฟต์์แวร์์
ฐานข้้อมููล เอกสาร แนวทางปฏิิบััติิ นโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิ สิินทรััพย์์ทางความรู้้�ยัังอยู่่�ที่่�
ผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ผู้้�ส่่งมอบ และคู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการด้้วย
สิินทรัพย์
ั ทา
์ งความรู้้�เป็็น “ความรู้้�ความชำำ�นาญ” (Know-how) ที่่ส� ถาบัันมีีอยู่่แ� ละสามารถ
นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ เพื่่�อเพิ่่�มพููนและพััฒนาสถาบัันให้้เติิบโต การเสริิมสร้้างและการจััดการสิินทรัพย์
ั ์
ทางความรู้้�จึงึ เป็็นส่่วนประกอบที่่สำ� ำ�คััญสำำ�หรัับสถาบัันในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทั้้�งยัังช่่วยธำำ�รงความสำำ�เร็็จของสถาบัันให้้ยั่่�งยืืน
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2563 - 2566

LEADERSHIP SYSTEM : ระบบการนำำ�องค์์กร

“ระบบการนำำ�องค์์กร” หมายถึึง วิิธีกี ารนำำ�องค์์กรอย่่างเป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ
ที่่�ได้้นำำ�ไปใช้้ทั่่�วทั้้ง� สถาบััน เป็็นพื้้�นฐานและแนวทางการตััดสิินใจที่่�สำำ�คัญ
ั และนำำ�ไปสู่่�การสื่่�อสาร
และปฏิิบัติั ิ ระบบการนำำ�องค์์กร ประกอบด้้วยโครงสร้้างและกลไกในการตััดสิินใจ สร้้างความมั่่น� ใจ
ว่่าเกิิดการสื่่�อสารสองทิิศทาง การสรรหาและการพััฒนาผู้้�นำำ� ผู้้�บริิหาร หััวหน้้าภาควิิชา และผู้้�นำำ�
ในระดัับต่่าง ๆ รวมทั้้�งการตอกย้ำำ��ค่่านิิยม การประพฤติิปฏิิบััติิอย่่างมีีจริิยธรรม ทิิศทาง และ
ความคาดหวัังต่่อผลการดำำ�เนิินการ
ระบบการนำำ�องค์์กรที่่�มีีประสิิทธิิผลต้้องใส่่ใจต่่อขีีดความสามารถและความต้้องการ
ของบุุคลากรและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น และตั้้�งความคาดหวัังให้้สููงในด้้านผลการดำำ�เนิินการ
และการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการ ระบบการนำำ�องค์์กรสร้้างความภัักดีีและการทำำ�งานเป็็นทีีม
โดยอาศััยวิิสััยทััศน์์ ค่่านิิยม และการมุ่่�งไปสู่่�เป้้าประสงค์์ร่่วมกัันของสถาบััน นอกจากนี้้�ยัังกระตุ้้�น
และสนัับสนุุน
• ความคิิดริิเริ่่�ม นวััตกรรม และความกล้้าเสี่่�ยงในระดัับที่่�เหมาะสม
• การปรัับโครงสร้้างตามวััตถุุประสงค์์และหน้้าที่่�งาน
• ลดสายการบัังคัับบััญชาเพื่่�อให้้การตััดสิินใจเร็็วขึ้้�น
ระบบการนำำ�องค์์กรที่่มีี� ประสิิทธิผิ ลต้้องมีีกลไกที่่ผู้้�นำ
� ำ�ใช้้ประเมิินตนเอง รัับข้้อมููลป้้อนกลัับ
และปรัับปรุุงตนเอง

LEARNING : การเรีียนรู้้�

“การเรีียนรู้้�”หมายถึึง ความรู้้�หรืือทัักษะใหม่่ที่่�ได้้รับั จากการประเมิิน การศึึกษา ความรู้้�
จากประสบการณ์์ และนวััตกรรม นอกเหนืือจากการมุ่่�งเน้้นการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนในเกณฑ์์ EdPEx นี้้�
ยัังได้้เน้้นถึึงการเรีียนรู้้�ในสองระดัับที่่�แตกต่่างกััน คืือ การเรีียนรู้้�ระดัับองค์์กรและระดัับบุุคคล
โดย 1) การเรีียนรู้้�ระดัับองค์์กรได้้มาจากการวิิจััยและพััฒนา วงจรการประเมิินและการปรัับปรุุง
ความคิิดและข้้อมููลจากบุุคลากรและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย การแบ่่งปัันวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศและ
การจััดระดัับเทีียบเคีียง 2) การเรีียนรู้้�ของบุุคลากร ได้้มาจากการศึึกษา การฝึึกอบรม และการได้้รับั
โอกาสในการพััฒนาเพื่่�อความเจริิญก้้าวหน้้าของแต่่ละบุุคคล
เพื่่�อความมีีประสิิทธิผิ ล การเรีียนรู้้�ควรถููกปลููกฝัังอยู่่ใ� นวิิถีีการที่่ส� ถาบัันดำำ�เนิินการ ซึ่ง่� ส่่งผล
ให้้เกิิดการได้้เปรีียบเชิิงแข่่งขัันและความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่�องสำำ�หรัับสถาบัันและบุุคลากร
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ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมของหััวข้้อนี้้�ในค่่านิิยมและแนวคิิดหลััก ภายใต้้ห้้วข้้อ “การให้้ความ
สำำ�คััญกัับคน” และ “การเรีียนรู้้�ระดัับองค์์กรและความคล่่องตััว” ในหน้้า 6 - 7 และ 7 - 8
การเรีียนรู้้� เป็็นมิิติิหนึ่่�งในการประเมิินหััวข้้อในหมวด 1 - 6 ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
การเรีียนรู้้� ในเรื่่�อง “ระบบการให้้คะแนน” ในหน้้า 77 - 87

LEVELS : ระดัับ

“ระดัั บ ” หมายถึึ ง สารสนเทศที่่�เป็็ น ตัั ว เลข ที่่�ทำำ� ให้้ ท ราบว่่ า ผลลัั พ ธ์์ แ ละผล
การดำำ�เนิินการของสถาบัันอยู่่�ในตำำ�แหน่่งหรืืออัันดัับใดในมาตรวััดที่่�มีีนััย ระดัับของผล
การดำำ�เนิินการทำำ�ให้้สามารถประเมิินผลเปรีียบเทีียบกัับผลการดำำ�เนิินการที่่ผ่่าน
� มา การคาดการณ์์
เป้้าประสงค์์ และตััวเปรีียบเทีียบอื่่�น ๆ ที่่�เหมาะสม

MEASURES AND INDICATORS : ตััววััดและตััวชี้้�วััด

“ตััววัดั และตััวชี้้วั� ดั ” หมายถึึง สารสนเทศเชิิงตััวเลขที่่�บอกปริิมาณปััจจััยนำำ�เข้้า ผลผลิิต
และผลการดำำ�เนิินการในมิิติิต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการ (ตั้้�งแต่่หมวด 1 - 6) หลัักสููตร
โครงการ บริิการ และผลการดำำ�เนิินการโดยรวมของสถาบััน (ผลลััพธ์์) ตััววััดและตััวชี้้�วััด
อาจเป็็นแบบง่่าย ๆ (ได้้จากตััววััดเดี่่�ยว) หรืือเป็็นการใช้้ตััววััดหลายตััวมาประกอบกััน
เกณฑ์์ EdPEx นี้้� ไม่่ได้้แบ่่งแยกระหว่่างตััววััดและตััวชี้้�วััด อย่่างไรก็็ตาม มีีผู้้�นิิยมใช้้คำำ�ว่่า
“ตััวชี้้�วััด” ในกรณีีดัังนี้้�
(1) เมื่่อ� การวััดนั้้นมีี
� ความสััมพัันธ์กั์ บั ผลการดำำ�เนิินการ แต่่ไม่่เป็็นตัวั วััดผลการดำำ�เนิินการนั้้น�
โดยตรง (เช่่น จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนเป็็นตััวชี้้�วััดความไม่่พึึงพอใจแต่่ไม่่ใช่่ตััววััดผลความไม่่พึึงพอใจ
โดยตรง) และ
(2) เมื่่� อ การวัั ด ผลเป็็ นตัั ว ทำำ� นาย “ตัั ว ชี้้� วัั ด นำำ� ” (Leading indicator) ของผล
การดำำ�เนิินการด้้านอื่่น� ๆ ที่่สำ� ำ�คััญกว่่า (เช่่น ความพึึงพอใจของผู้้�เรีียนที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� อาจเป็็นตัวั ชี้้วั� ดั ถึึง
การคงอยู่่�ของผู้้�เรีียน)

MISSION : พัันธกิิจ

“พัันธกิิจ” หมายถึึง หน้้าที่่�โดยรวมของสถาบัันการศึึกษา เป็็นการตอบคำำ�ถามที่่�ว่่า
“สถาบัันต้้องการบรรลุุอะไร” พัันธกิิจอาจกำำ�หนดผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น หรืือตลาดเป้้าหมายที่่�
สถาบัันให้้บริิการ สมรรถนะหลัักของสถาบััน หรืือเทคโนโลยีีที่่�ใช้้
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MULTIPLE QUESTIONS : คำำ�ถามย่่อย

“คำำ�ถามย่่อย” หมายถึึง รายละเอีียดระบุุในแต่่ละคำำ�ถามภายใต้้ประเด็็นพิิจารณา
คำำ�ถามแรกสุุดในชุุดคำำ�ถามแสดงถึึงคำำ�ถามที่่�สำำ�คััญที่่สุ� ุดในชุุดคำำ�ถามนั้้�น คำำ�ถามต่่าง ๆ ที่่�ตามมา
จะขยายความคำำ�ถามแรก ดัังแสดงไว้้ในเรื่่�องของรููปแบบหััวข้้อ ในหน้้า 20
ถึึงแม้้สถาบัันจะมีีผลการดำำ�เนิินการที่่ดีี� และได้้คะแนนสููงจากการประเมิินตามเกณฑ์์ EdPEx
ก็็ไม่่จำำ�เป็็นว่่าแต่่ละสถาบัันจะสามารถตอบสนองต่่อข้้อคำำ�ถามย่่อยได้้สำำ�เร็็จเท่่าเทีียมกััน

OVERALL QUESTIONS : คำำ�ถามโดยรวม

“คำำ�ถามโดยรวม” หมายถึึง ประเด็็นที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของหััวข้้อตามเกณฑ์์ EdPEx
ซึ่่�งเป็็นคำำ�ถามประโยคแรกในแต่่ละข้้อคำำ�ถาม (ที่่�เป็็นตััวอักั ษรตััวเข้้ม) ในแต่่ละย่่อหน้้าภายใต้้
แต่่ละประเด็็นพิิจารณา ดููภาพประกอบได้้ในรููปแบบของเกณฑ์์ EdPEx หน้้า 21

PARTNERS : คู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการ

“คู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการ” หมายถึึง องค์์กรหรืือกลุ่่�มบุุคคลที่่�สำำ�คัญ
ั อื่่�น ๆ ซึ่ง่� ทำำ�งาน
ร่่วมกัับสถาบััน เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายร่่วมกัันหรืือเพื่่�อการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการ โดยทั่่�วไป
จะเป็็นความร่่วมมืืออย่่างเป็็นทางการเพื่่�อเป้้าประสงค์์ที่่�ชััดเจน เช่่น เพื่่�อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์
เชิิงกลยุุทธ์์หรืือการจััดการศึึกษา หรืือบริิการที่่�เฉพาะเจาะจง
คู่่� ค วามร่่วมมืือที่่� เ ป็็ นทา งการมัั ก มีีความร่่วมมืือเป็็ น ระยะเวลาพอสมควรและต้้ อ งมีี
ความเข้้าใจที่่�ชััดเจนต่่อบทบาทแต่่ละฝ่่าย และผลประโยชน์์ที่่�มีีร่่วมกััน
ดููคำำ�จำำ�กััดความของคำำ�ว่่า “COLLABORATORS : คู่่�ความร่่วมมืือที่่�ไม่่เป็็นทางการ”
ในหน้้า 111

PERFORMANCE : ผลการดำำ�เนิินการ

“ผลการดำำ�เนิินการ” หมายถึึง ผลผลิิตและผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
กระบวนการ หลัักสููตร ผู้้�เรีียน และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ซึ่ง่� สามารถประเมิินผลและเปรีียบเทีียบกัับ
ผลการดำำ�เนิินการที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผลการดำำ�เนิินการที่่�คาดการณ์์ไว้้ มาตรฐาน ผลลััพธ์์ที่่�ผ่่านมา
เป้้าประสงค์์และกัับผลลััพธ์์ขององค์์กรอื่่�น ๆ ผลการดำำ�เนิินการอาจแสดงทั้้�งในรููปของการเงิิน
และรููปแบบอื่่�น ๆ

124

เกณฑ์์ EdPEx นี้้� กล่่าวถึึงผลการดำำ�เนิินการ 4 ด้้าน ได้้แก่่ (1) ด้้านจััดการศึึกษา วิิจััย
และบริิการฯ (2) ด้้านการมุ่่�งเน้้นผู้้� เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น (3) ด้้านการปฏิิบััติิการ และ
(4) ด้้านงบประมาณ การเงิิน และตลาด
ผลการดำำ�เนิินการด้้านการจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ (ข้้อ 7.1) คืือ ผลการดำำ�เนิินการ
ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับคุุณลัักษณะของตััววััดและตััวชี้้�วััดของการจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ ซึ่่�งมีี
ความสำำ�คััญต่่อผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� ตััวอย่่างเช่่น ความมีีประสิิทธิผิ ลของหลัักสููตรและวิิธีีการสอน
การประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน โอกาสเข้้าร่่วมในกิิจกรรมการพััฒนาวิิชาชีีพของผู้้�เรีียน
และการได้้งานทำำ�เมื่่�อสำำ�เร็็จการศึึกษา
ผลการดำำ�เนิินการด้้านการมุ่่ง� เน้้นผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� (ข้้อ 7.2) คืือ ผลการดำำ�เนิินการ
ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กัับคุุณลัักษณะของตััววััดและตััวชี้้�วััดด้้านการรัับรู้้� การตอบสนอง และ
พฤติิกรรมของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ตััวอย่่างเช่่น การรัับผู้้�เรีียนเข้้าศึึกษาในสถานศึึกษา
การคงอยู่่�ของผู้้�เรีียน ข้้อร้้องเรีียนของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และผลการสำำ�รวจผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
ผลการดำำ�เนิินการด้้านการปฏิิบััติิการ (ข้้อ 7.3 - 7.5) คืือ ผลการดำำ�เนิินการด้้านบุุคลากร
ด้้านการนำำ�องค์์กร และผลการดำำ�เนิินการของทั้้�งสถาบััน (รวมถึึงจริิยธรรมและการปฏิิบััติิตาม
กฎหมาย) ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับตััววััดหรืือตััวชี้้�วััด ด้้านประสิิทธิิผล ประสิิทธิิภาพ และความรัับผิิดชอบ
ตััวอย่่างเช่่น รอบเวลา การเพิ่่�มผลผลิิต (ผลิิตภาพ) การรัับรองมาตรฐาน การลดของเสีีย อััตรา
การลาออกของบุุคลากร อััตราการฝึึกอบรมข้้ามสายงานของบุุคลากร การปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ
ความรัับผิิดชอบด้้านการเงิิน การบรรลุุแผนกลยุุทธ์์ ตลอดจนการมีีส่่วนร่่วมในชุุมชน ผลการ
ดำำ�เนิินการด้้านการปฏิิบัติั กิ ารอาจวััดที่่ร� ะดัับสถาบััน ระดัับกระบวนการหลััก และระดัับหลัักสููตร
สาขาวิิชา ชั้้�นเรีียน หรืือตััวบุุคคล
ผลการดำำ�เนิินการด้้านงบประมาณ การเงิิน และตลาด (ข้้อ 7.5) คืือ ผลการดำำ�เนิินการ
ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับคุุณลัักษณะของตััววััดในเรื่่�องต้้นทุุน รายได้้ และตำำ�แหน่่งในตลาด รวมถึึงการใช้้
งบประมาณ การเติิบโตของสิินทรััพย์์และส่่วนแบ่่งตลาด ตััวอย่่างเช่่น ร้้อยละของค่่าใช้้จ่่ายต่่อ
หััวผู้้�เรีียนในด้้านการบริิหารและด้้านการสอนต่่องบประมาณ ร้้อยละของค่่าใช้้จ่่ายหลัักสููตรต่่อ
งบประมาณ ผลการดำำ�เนิินการต่่องบประมาณที่่ไ� ด้้รับั การเพิ่่ม� ขึ้้น� หรืือลดลงของงบประมาณประจำำ�ปีี
รายได้้ ค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ เงิินทุุนสำำ�รอง และกองทุุนเงิินรางวััลและเงิินสมทบประจำำ�ปีี การผััน
ทรััพยากรมาจากแหล่่งอื่่�นเพื่่�อใช้้ในการศึึกษา ทุุนการศึึกษาที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละของงบประมาณ
สำำ�หรัับการวิิจััย ตลอดจนงบประมาณสำำ�หรัับการบริิการสัังคม รวมทั้้�งการเพิ่่�มส่่วนแบ่่งตลาด
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PERFORMANCE EXCELLENCE : ผลการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศ

“ผลการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศ” หมายถึึง แนวทางการจััดการผลการดำำ�เนิินการของ
สถาบัันแบบบููรณาการที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลในด้้าน
(1) การส่่งมอบคุุณค่่าที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องให้้กัับผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุงคุุณภาพการศึึกษา การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน ตลอดจนความสำำ�เร็็จ
อย่่างต่่อเนื่่�องของสถาบััน
(2) การปรัับปรุุงประสิิทธิิผลและขีีดความสามารถโดยรวมของสถาบััน และ
(3) การเรีียนรู้้�ในสถาบัันและในระดัับบุุคคล
เกณฑ์์ EdPEx ซึ่่ง� ประกอบด้้วย โครงร่่างองค์์กร ค่่านิิยมและแนวคิิดหลััก และแนวทางการ
ให้้คะแนน สามารถนำำ�มาใช้้เป็็นกรอบการทำำ�งานและเครื่่อ� งมืือในการตรวจประเมิินที่ทำ่� ำ�ให้้เข้้าใจ
ถึึงจุุดแข็็งและโอกาสในการปรัับปรุุง เพื่่�อเป็็นแนวทางในการวางแผนให้้บรรลุุผลการดำำ�เนิินการ
ที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น และมุ่่�งมั่่�นสู่่�ความเป็็นเลิิศ

PERFORMANCE PROJECTIONS : การคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการ

“การคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการ” หมายถึึง การคาดคะเนผลการดำำ�เนิินการในอนาคต
ของสถาบััน การคาดการณ์์ควรอยู่่บ� นพื้้น� ฐานของความเข้้าใจในผลการดำำ�เนิินการที่่ผ่่าน
� มา อััตรา
การปรัับปรุุง และสมมติิฐานเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้�นภายในสถาบัันและนวััตกรรม
ในอนาคต รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงภายนอกที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงภายในสถาบััน ดัังนั้้�น
การคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการจึึงเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญที่่�ใช้้จััดการการปฏิิบััติิการ การพััฒนา
และการนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบััติิ
การคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการ เป็็นการระบุุถึงึ ผลการดำำ�เนิินการที่่� “คาดหวัังในอนาคต”
(expected future performance) ในขณะที่่�เป้้าประสงค์์เป็็นการระบุุถึึงผลการดำำ�เนิินการที่่�
“ต้้องการในอนาคต” (desired future performance) การคาดการณ์์ผลการดำำ�เนิินการของ
สถาบัันคู่แ่� ข่่งหรืือสถาบัันที่ค่� ล้้ายคลึึงกััน อาจชี้้�ให้้เห็็นถึงึ ความท้้าทายที่่ส� ถาบัันต้อ้ งเผชิิญและเรื่่อ� ง
ที่่�สถาบัันจำำ�เป็็นต้้องปรัับปรุุงแบบก้้าวกระโดดหรืือนวััตกรรม ซึ่่�งในกรณีีดัังกล่่าวการคาดการณ์์
ผลการดำำ�เนิินการกัับเป้้าประสงค์์อาจเหลื่่�อมซ้้อนกััน
ดููคำำ�จำำ�กััดความของคำำ�ว่่า GOALS : เป้้าประสงค์์ ประกอบ ในหน้้า 116

126

PROCESS : กระบวนการ

“กระบวนการ”หมายถึึง กิิจกรรมที่่�เชื่่�อมโยงกัันโดยมุ่่�งหมายเพื่่�อสร้้างหลัักสููตร จััดการ
ศึึกษา รวมถึึงบริิการฯ สำำ�หรัับลููกค้้า (ผู้้�รัับบริิการ) ทั้้�งภายในหรืือภายนอกสถาบััน โดยทั่่�วไป
กระบวนการเป็็นขั้้�นตอนหรืือกิิจกรรมที่่�มีีลำำ�ดัับชััดเจน ซึ่่�งเกิิดจากการผสมผสานระหว่่างคน
เครื่่อ� งจัักร เครื่่อ� งมืือ เทคนิิค วััสดุุ และการปรัับปรุุง แทบจะไม่่มีีกระบวนการใดเลยที่่ดำ� ำ�เนิินการได้้
โดยลำำ�พััง ดัังนั้้�นจึงึ ต้้องคำำ�นึึงถึึงกระบวนการอื่่น� ๆ ที่่ส่่� งผลกระทบต่่อกััน ในบางกรณีีกระบวนการ
อาจต้้องดำำ�เนิินตามลำำ�ดัับขั้้นที่
� เ่� ฉพาะเจาะจงตามเอกสารวิิธีีปฏิิบัติั กิ ารและข้้อกำำ�หนด (ที่่อ� าจเป็็น
ทางการ) รวมทั้้�งการวััดและขั้้�นตอนการควบคุุมที่่�ชััดเจน
ในการให้้ บ ริิ ก ารโดยเฉพาะเมื่่� อ เกี่่� ย วข้้ อ งโดยตรงต่่อผู้้�เรีียนและลููกค้้ า กลุ่่� ม อื่่� น เช่่น
การจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ กระบวนการโดยทั่่�วไปจะต้้องบอกรายละเอีียดอย่่างชััดเจน
ว่่าต้้องทำำ�อย่่างไร บางกรณีีอาจรวมลำำ�ดัับขั้้�นตอนที่่�ต้้องการหรืือคาดหวััง ถ้้าหากขั้้�นตอนนั้้�น
มีีความสำำ�คััญจะต้้องให้้ข้้อมููลที่่�ช่่วยให้้ลููกค้้าเข้้าใจและทำำ�ตามขั้้�นตอนดัังกล่่าวได้้ กระบวนการ
บริิการที่่ก� ล่่าวข้้างต้้นจำำ�เป็็นต้อ้ งมีีแนวทางสำำ�หรัับผู้้�ให้้บริิการในการจััดการกัับปััญหาเฉพาะหน้้าที่่�
เกี่่�ยวกัับการกระทำำ�หรืือพฤติิกรรมของลููกค้้า
ในงานที่่ใ� ช้้ความรู้้� เช่่น การสอน การวางแผนกลยุุทธ์์ การวิิจัยั การพััฒนา และการวิิเคราะห์์นั้้น�
คำำ�ว่่า “กระบวนการ” อาจไม่่ได้้หมายความถึึงลำำ�ดัับขั้้น� ตอนที่่กำ� ำ�หนดไว้้อย่่างเป็็นทางการเท่่านั้้�น
แต่่อาจรวมถึึงความเข้้าใจโดยรวมเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งที่่ต้� อ้ งใช้้ประสบการณ์์และทัักษะ
เช่่น การพิิจารณาจัังหวะเวลาและทางเลืือกอื่่�น การประเมิินและรายงานผล ทั้้�งนี้้�ลำำ�ดัับขั้้�นตอน
ของกระบวนการอาจเป็็นผลที่่�เกิิดขึ้้�นจากความเข้้าใจดัังกล่่าว
กระบวนการ เป็็นหนึ่่�งในสองมิิติิของการประเมิินในเกณฑ์์ EdPEx ซึ่่�งการประเมิินอยู่่�บน
พื้้�นฐานของ 4 ปััจจััย คืือ “แนวทาง” “การถ่่ายทอดเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิ” “การเรีียนรู้้�” และ
“การบููรณาการ”
ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมเรื่่�อง “ระบบการให้้คะแนน” ในหน้้า 77 - 87
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PRODUCTIVITY : ผลิิตภาพ

“ผลิิตภาพ” หมายถึึง การวััดประสิิทธิิภาพของการใช้้ทรััพยากร ถึึงแม้้คำำ�ว่่า “ผลิิตภาพ” นี้้�
มัักจะใช้้กัับปััจจััยใดปััจจััยหนึ่่�งเพีียงอย่่างเดีียว เช่่น บุุคลากร (ผลิิตภาพแรงงาน) เครื่่�องจัักร วััสดุุ
พลัังงาน และทุุน แต่่แนวคิิดเกี่่�ยวกัับผลิิตภาพนี้้� ยัังสามารถนำำ�ไปพิิจารณาถึึงการใช้้ทรััพยากร
ทั้้�งหมดเพื่่�อดำำ�เนิินงานในการสร้้างผลผลิิต การวััด “ผลิิตภาพโดยรวม” โดยใช้้ตััววััดเชิิงประกอบ
ทำำ�ให้้สามารถประเมิินผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งหมดในกระบวนการ ซึ่่�งอาจรวมถึึง
การเลืือกใช้้ทรััพยากรว่่ามีีประโยชน์์หรืือไม่่

PROJECTIONS, PERFORMANCE : การคาดการณ์์ ผลการดำำ�เนิินการ

ดููคำำ�จำำ�กััดความของคำำ�ว่่า “PERFORMANCE PROJECTIONS : การคาดการณ์์
ผลการดำำ�เนิินการ” ในหน้้า 125

RESULTS : ผลลััพธ์์

“ผลลััพธ์์” หมายถึึง ผลผลิิตและผลลััพธ์์ (Output and Outcome) ที่่�เกิิดจากการ
ดำำ�เนิินการของสถาบััน
การประเมิินผลลััพธ์์จะพิิจารณาจาก
• ผลการดำำ�เนิินการในปััจจุุบััน
• ผลการดำำ�เนิินการเมื่่�อเทีียบกัับตััวเปรีียบเทีียบที่่�เหมาะสม
• อััตรา ความครอบคลุุม และความสำำ�คััญของการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการ
• ความเชื่่�อมโยงระหว่่างตััววััดกัับเป้้าหมายหลัักของผลการดำำ�เนิินการ
ผลลััพธ์์ เป็็นหนึ่่�งในสองมิิติขิ องการประเมิินในเกณฑ์์ EdPEx ซึ่่ง� การประเมิินอยู่่บ� นพื้้น� ฐาน
ของ 4 ปััจจััย คืือ ระดัับ แนวโน้้ม การเปรีียบเทีียบ และบููรณาการ
ดููคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมเรื่่�อง “ระบบการให้้คะแนน” ในหน้้า 77 - 87

SEGMENT : ส่่วน/กลุ่่�ม

“ส่่วน/กลุ่่�ม” หมายถึึง ส่่วน/กลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�งของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
ตลาด หลัักสููตร หรืือบริิการฯ หรืือบุุคลากร โดยปกติิ “ส่่วน/กลุ่่�ม” จะต้้องมีีลัักษณะร่่วมกััน
ที่่�สามารถจััดเป็็นกลุ่่�มได้้อย่่างสมเหตุุสมผล ในเกณฑ์์ EdPEx หมวดผลลััพธ์์ คำำ�ว่่า “ส่่วน/กลุ่่�ม”
หมายถึึง ข้้อมููลด้้านผลลััพธ์์ตามกลุ่่�มที่่�แบ่่งไว้้ เพื่่�อให้้การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินการของสถาบััน
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เกิิดประโยชน์์มากขึ้้น� ทั้้�งนี้้�ขึ้้นกั
� บั แต่่ละสถาบัันว่่าจะใช้้ปัจั จััยใดในการกำำ�หนดส่่วน/กลุ่่ม� ของผู้้�เรีียน
ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ตลาด หลัักสููตร บริิการฯ และบุุคลากร
ความเข้้าใจในเรื่่�อง “ส่่วน/กลุ่่�ม” มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการจำำ�แนกความจำำ�เป็็น
และความคาดหวัังเฉพาะของส่่วน/กลุ่่�มต่่าง ๆ ของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น ตลาด และบุุคลากร
และสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการทำำ�ให้้การจััดหลัักสููตรและบริิการฯ สามารถตอบสนองต่่อความจำำ�เป็็น
และความคาดหวัังของแต่่ละส่่วน/กลุ่่�มได้้
ตััวอย่่างเช่่น การแบ่่งส่่วนตลาด อาจแบ่่งตาม
• หลัักสููตรหรืือช่่องทางให้้บริิการ (เช่่น ห้้องเรีียนหรืือเว็็บไซต์์)
• ผู้้�เรีียน เช่่น แบ่่งตามความสนใจทางด้้านวิิชาชีีพ รููปแบบการเรีียนรู้้� (learning style)
ลัักษณะการอยู่่�อาศััย (เช่่น หอพัักหรืือไปกลัับ) การเคลื่่�อนย้้ายของผู้้�เรีียน (student
mobility)
• ในบางกรณีีอาจแบ่่งเป็็นส่่วนตลาดย่่อยลงไปตามกลุ่่�มผู้้�รัับผิิดชอบ
สำำ� หรัั บ การจำำ� แนกบุุ ค ลากรอาจแบ่่งตามพื้้� นที่่� ทา งภููมิิ ศาส ตร์์ ทัั ก ษะ ความจำำ� เป็็ น
การมอบหมายงาน หรืือการจำำ�แนกงาน/ตำำ�แหน่่งงาน

SENIOR LEADERS : ผู้้�นำำ�ระดัับสููง

“ผู้้�นำำ�ระดัับสููง” หมายถึึง กลุ่่�มบุุคคลหรืือทีีมผู้้�บริิหารระดัับสููงของสถาบััน ในหลายสถาบััน
ผู้้�นำำ�ระดัับสููง หมายถึึง ผู้้�นำำ�สููงสุุด และผู้้�ที่ร่� ายงานโดยตรงต่่อผู้้�นำำ�สููงสุุด และในระดัับคณะ/ส่่วนงาน
อาจหมายรวมถึึง คณบดีี/ผู้้�อำำ�นวยการ คณะผู้้�บริิหาร และหััวหน้้าสาขา/หััวหน้้าภาควิิชา

STAKEHOLDERS : ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

“ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย” หมายถึึง กลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�ได้้รับั ผลกระทบ หรืืออาจได้้รับั ผลกระทบ
จากการดำำ�เนิินการและความสำำ�เร็็จของสถาบััน ตััวอย่่างของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญ เช่่น
ลููกค้้า องค์์กรแม่่ บุุคลากร เครืือข่่ายอุุปทาน (คู่่�ความร่่วมมืือทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ
และผู้้�ส่่งมอบ) คณะกรรมการกำำ�กัับดููแล ศิิษย์์เก่่า นายจ้้าง สถาบัันการศึึกษาอื่่�น ๆ องค์์กรที่่�
ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลกฎระเบีียบ องค์์กรที่่�ให้้เงิินสนัับสนุุน ผู้้�เสีียภาษีี ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย ตลอดจน
ชุุมชนในท้้องถิ่่�นและองค์์กรวิิชาชีีพ
ดููคำำ�จำำ�กััดความของคำำ�ว่่า “CUSTOMER : ลููกค้้า” หน้้า 112
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STRATEGIC ADVANTAGES : ความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์

“ความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์” หมายถึึง ความได้้เปรีียบในตลาด ที่่�เป็็นตััวตััดสิินว่่า
สถาบััน จะประสบความสำำ�เร็็จในอนาคต ซึ่่�งโดยทั่่�วไปมัักเป็็นปััจจััยที่่�ช่่วยให้้สถาบัันประสบ
ความสำำ�เร็็จในการแข่่งขัันทั้้ง� ในปััจจุบัุ นั และอนาคต เมื่่อ� เทีียบกัับสถาบัันอื่่นที่
� ค่� ล้้ายคลึึงกัันในด้้าน
หลัักสููตร และบริิการฯ
ความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์มัักมาจาก 2 แหล่่ง คืือ
(1)	สมรรถนะหลัักของสถาบัันที่เ�่ น้้นการสร้้างและเพิ่่ม� พููนความสามารถภายในสถาบััน และ
(2)	ทรััพยากรภายนอกที่่�สำำ�คััญในเชิิงกลยุุทธ์์ซึ่่�งเกิิดจากการปรัับและใช้้ประโยชน์์จาก
ความสััมพัันธ์์กัับองค์์กรภายนอกและกัับคู่่�ความร่่วมมืือ
เมื่่�อสถาบัันเข้้าใจถึึงที่่�มาของความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์ทั้้�ง 2 แหล่่ง สถาบัันสามารถ
เพิ่่�มพููนความสามารถภายในที่่เ� ป็็นเอกลัักษณ์์ของสถาบัันได้้ด้ว้ ยการใช้้ประโยชน์์จากความสามารถ
ที่่�เกื้้�อหนุุนกันจา
ั กองค์์กรอื่่�น
ดููคำำ�จำำ�กััดความของคำำ�ว่่า “ความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์์” และ “วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์”
เพื่่�อให้้เข้้าใจความสััมพัันธ์ข์ องความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์ ความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์์ และวััตถุุประสงค์์
เชิิงกลยุุทธ์์ ซึ่่�งสถาบัันระบุุในการตอบสนองความท้้าทายและความได้้เปรีียบดัังกล่่าว

STRATEGIC CHALLENGES : ความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์์

“ความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์์” หมายถึึง แรงกดดัันต่่าง ๆ ที่่�มีีผลอย่่างชััดเจนต่่อความสำำ�เร็็จ
ในอนาคตของสถาบััน ความท้้าทายดัังกล่่าวมัักเกิิดจากแรงผลัักดัันของบรรยากาศความร่่วมมืือ
และ/หรืือตำำ�แหน่่งการแข่่งขัันที่่�สถาบัันคาดหวัังในอนาคต เมื่่�อเทีียบกัับสถาบัันอื่่�นที่่�มีีหลัักสููตร
และบริิการฯ ที่่�คล้้ายคลึึงกััน โดยทั่่�วไปความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์์จะมาจากแรงผลัักดัันภายนอก
อย่่างไรก็็ตาม ในการตอบสนองต่่อแรงผลัักดัันภายนอกดัังกล่่าว สถาบัันอาจต้้องเผชิิญกัับ
ความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์์ภายในสถาบัันเองด้้วย
ความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์ภ์ ายนอก อาจเกี่่ย� วกัับความต้้องการหรืือความคาดหวัังของผู้้�เรีียน
ลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� ตลาด การเปลี่่ย� นแปลงของหลัักสููตรหรืือบริิการฯ การเปลี่่ย� นแปลงทางเทคโนโลยีี
หรืือความเสี่่�ยงทางด้้านงบประมาณ การเงิิน สัังคม ตลอดจนความเสี่่�ยงหรืือความต้้องการ
ด้้านอื่่น� ๆ ความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์ภ์ ายใน อาจเกี่่ย� วกัับขีีดความสามารถของสถาบัันหรืือคณาจารย์์
รวมทั้้�งบุุคลากร และทรััพยากรอื่่�น ๆ ของสถาบััน
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ดููคำำ�จำำ�กััดความของคำำ�ว่่า “ความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์” และ “วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์”
เพื่่�อให้้ทราบความสััมพัันธ์์ระหว่่างความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์์ ความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์ และ
วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ที่่�สถาบัันระบุุในการตอบสนองต่่อความความท้้าทายและความได้้เปรีียบ
ดัังกล่่าว

STRATEGIC OBJECTIVES : วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์

“วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์” หมายถึึง จุุดมุ่่�งหมายหรืือการตอบสนองของสถาบัันต่่อ
1) การเปลี่่�ยนแปลงหรืือการปรัับปรุุงที่่�สำำ�คััญ 2) ความสามารถในการแข่่งขัันหรืือประเด็็น
ทางสัังคมและ 3) ข้้อได้้เปรีียบของสถาบััน โดยทั่่�วไปวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์มัักมุ่่�งเน้้นทั้้�ง
ภายนอกและภายในสถาบััน และเกี่่ย� วข้้องกัับโอกาสและความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์ที่์ เ่� กี่่ย� วกัับผู้้�เรีียน
ลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� ตลาด หลัักสููตรและบริิการฯ หรืือเทคโนโลยีี กล่่าวคืือ สถาบัันต้อ้ งบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์
เชิิ งกลยุุทธ์์เ พื่่�อคงไว้้ห รืือทำำ�ให้้มีีความสามารถในการแข่่งขััน และความสำำ�เร็็จของสถาบััน
ในระยะยาว วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์เ์ ป็็นตัวั กำำ�หนดทิิศทางระยะยาวของสถาบััน และเป็็นแนวทาง
ในการจััดสรรและปรัับการกระจายทรััพยากร
ให้้ดููคำำ�จำำ�กััดความของคำำ�ว่่า “ACTION PLANS : แผนปฏิิบััติิการ” ในหน้้า 108
เพื่่�อให้้ทราบความสััมพัันธ์์ระหว่่างวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิการ รวมทั้้�งตััวอย่่าง
ของวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบััติิการ

STRATEGIC OPPORTUNITIES : โอกาสเชิิงกลยุุทธ์์

“โอกาสเชิิงกลยุุทธ์์” หมายถึึง รููปแบบใหม่่หรืือการเปลี่่�ยนแปลงสำำ�หรัับการจััดการศึึกษา
บริิการ กระบวนการ รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (รวมทั้้�งคู่่�ความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ) หรืือตลาด
ภาพอนาคตดัั ง กล่่าวเกิิ ด จากการคิิ ด นอกกรอบ การระดมสมอง การใช้้ ป ระโยชน์์ จา ก
ความบัังเอิิญ กระบวนการวิิจััยและสร้้างนวััตกรรม การประมาณอย่่างฉีีกแนวจากสภาพปััจจุุบััน
และแนวทางอื่่�น ๆ เพื่่�อมองอนาคตที่่�แตกต่่างออกไป
การเกิิดความคิิดที่่�นำำ�ไปสู่่�โอกาสเชิิงกลยุุทธ์์ มัักเกิิดจากสภาพแวดล้้อมที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิด
ความคิิดอย่่างอิิสระโดยไม่่ถููกชี้้นำ� ำ� การเลืือกว่่าจะดำำ�เนิินการตามโอกาสเชิิงกลยุุทธ์ใ์ ด ต้้องพิิจารณา
ถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง ด้้านการเงิินและด้้านอื่่�น ๆ จากนั้้�นจึึงตััดสิินใจโดยประเมิินผลได้้ผลเสีีย
อย่่างรอบด้้าน
ดููคำำ�จำำ�กััดความของ “INTELLIGENT RISKS : ความเสี่่�ยงที่่�ผ่่านการประเมิินผลได้้
ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน” ประกอบ ในหน้้า 119 - 120
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2563 - 2566

SYSTEMATIC : เป็็นระบบ

“เป็็นระบบ” หมายถึึง แนวทางซึ่่�งมีีขั้้�นตอนเป็็นลำำ�ดัับ ดำำ�เนิินการซ้ำำ�� ได้้ รวมทั้้�งแสดง
การใช้้ข้อ้ มููลและสารสนเทศเพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้� แนวทางจะ “เป็็นระบบ” หากมีีการประเมิิน
การปรัับปรุุงและการแบ่่งปัันรวมอยู่่�ด้้วยจนส่่งผลให้้แนวทางนั้้�นมีีความสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น
ในการใช้้คำำ�ว่่า “เป็็นระบบ” ให้้ดูู “แนวทางการให้้คะแนนกระบวนการ” ในหน้้า 83

TREND : แนวโน้้ม

“แนวโน้้ม” หมายถึึง สารสนเทศที่่�เป็็นตััวเลข ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นทิิศทางและอััตรา
การเปลี่่�ยนแปลงของผลลััพธ์์ของสถาบััน หรืือความคงเส้้นคงวาของผลการดำำ�เนิินการในแต่่ละ
ช่่วงเวลา “แนวโน้้ม” เป็็นตััวแสดงผลการดำำ�เนิินการของสถาบัันตามลำำ�ดัับเวลา
โดยทั่่�วไป การแสดงแนวโน้้มต้้องมีีข้้อมููลในอดีีตอย่่างน้้อยสามจุุด (ไม่่รวมค่่าคาดการณ์์)
ทั้้�งนี้้� อาจจำำ�เป็็นต้้องแสดงข้้อมููลเพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อยืืนยัันผลในเชิิงสถิิติิ ระยะห่่างระหว่่างจุุดข้้อมููลที่่�
แสดงแนวโน้้มขึ้้�นกัับรอบเวลาของกระบวนการที่่�นำำ�เสนอ หากรอบเวลาสั้้�นต้้องมีีการวััดถี่่�ขึ้้�น
ในขณะที่่ร� อบเวลาที่่ย� าวกว่่าอาจต้้องใช้้ช่่วงเวลานานจึึงจะทราบแนวโน้้มที่่สื่่� อ� ความหมายได้้ชัดั เจน
ตััวอย่่างของแนวโน้้มที่่ถ� ามถึึงในเกณฑ์์ EdPEx นี้้� ครอบคลุุมถึึงผลลััพธ์ด้์ าน
้ การเรีียนรู้้�ของ
ผู้้�เรีียน ผลลััพธ์เ์ กี่่�ยวกัับความพึึงพอใจและไม่่พึึงพอใจของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และของบุุคลากร
ผลการดำำ�เนิินด้้านการเงิินและงบประมาณ ด้้านตลาด และด้้านการปฏิิบััติิการ เช่่น รอบเวลา
และผลิิตภาพของกระบวนการจััดการหลัักสููตรและบริิการฯ

VALUE : คุุณค่่า

“คุุณค่่า” หมายถึึง การยอมรัับในความคุ้้�มค่่าของการจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ
กระบวนการ สิินทรััพย์์ หรืือการใช้้งานเมื่่�อเทีียบกัับต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายและทางเลืือกอื่่�น ๆ
สถาบัันมัักจะพิิจารณาคุุณค่่าเพื่่�อประเมิินผลประโยชน์์ของทางเลืือกต่่าง ๆ เมื่่�อเทีียบกัับ
ค่่าใช้้จ่่าย เช่่น คุุณค่่าของทั้้�งหลัักสููตรและบริิการฯ โดยรวมในมุุมมองของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น�
สถาบัันต้้องเข้้าใจว่่าอะไรคืือคุุณค่่าที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ ให้้ความสำำ�คััญ เพื่่�อส่่งมอบ
คุุณค่่าให้้เหมาะสมกัับแต่่ละกลุ่่�ม ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องสร้้างสมดุุลของคุุณค่่าต่่อลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ ด้้วย เช่่น บุุคลากรและชุุมชน
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VALUES : ค่่านิิยม

“ค่่านิิยม” หมายถึึง หลัักการที่่�ชี้้�นำำ�และพฤติิกรรมที่่�หล่่อหลอมวิิถีีทางที่่�สถาบััน
และบุุคลากรพึึงปฏิิบััติิ ค่่านิิยมสะท้้อนและเสริิมสร้้างวััฒนธรรมที่่�พึึงประสงค์์ของสถาบััน
สนัับสนุุนและชี้้นำ� ำ�การตััดสิินใจของบุุคลากรทุุกคน และช่่วยให้้สถาบัันบรรลุุพันั ธกิิจและวิิสัยั ทััศน์์
ด้้วยวิิธีีการที่่�เหมาะสม
ตััวอย่่างของค่่านิิยม เช่่น การแสดงถึึงความมีีคุุณธรรมและความยุุติธิ รรมในการปฏิิสัมั พัันธ์์
ทุุกกรณีี การทำำ�ให้้เหนืือความคาดหมายของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� การให้้คุณ
ุ ค่่าต่่อแต่่ละบุุคคล
และต่่อความหลากหลาย การปกป้้ อ งสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และความมานะบากบั่่� น เพื่่� อ ให้้ มีี ผล
การดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศทุุกเมื่่�อเชื่่�อวััน

VISION : วิิสัยทั
ั ัศน์์

“วิิสัยทั
ั ศั น์์” หมายถึึง สภาวะที่่�สถาบัันต้้องการเป็็นในอนาคต วิิสัยั ทััศน์อ์ ธิิบายถึึงทิิศทาง
ที่่�สถาบัันจะมุ่่�งไป สิ่่�งที่่�สถาบัันต้้องการจะเป็็น หรืือภาพลัักษณ์์ในอนาคตที่่�สถาบัันต้้องการให้้
ผู้้�อื่่�นรัับรู้้�

VOICE OF THE CUSTOMER : เสีียงของลููกค้้า

“เสีียงของลููกค้้า” หมายถึึง กระบวนการในการเฟ้้นหาสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น กระบวนการเหล่่านี้้�ควรจะเป็็นเชิิงรุุกและมีีนวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อให้้ได้้ความต้้องการ ความคาดหวััง และความปรารถนา (ทั้้�งที่่�ระบุุอย่่างชััดเจน ไม่่ได้้ระบุุ
และที่่ค� าดการณ์์ไว้้) ของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่ม� อื่่น� โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้ได้้ความผููกพัันของลููกค้้า
การรัับฟััง “เสีียงของลููกค้้า” อาจรวมถึึงการรวบรวมและบููรณาการข้้อมููลชนิิดต่่าง ๆ ของผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น เช่่น ข้้อมููลจากการสำำ�รวจ ข้้อมููลจากการสนทนากลุ่่�ม ข้้อคิิดเห็็นในเว็็บไซต์์
ข้้อมููลความพึึงพอใจและข้้อร้้องเรีียนที่่�มีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจในการสานสััมพัันธ์์และสร้้าง
ความผููกพัันของผู้้�เรีียนและลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น
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WORK PROCESSES : กระบวนการทำำ�งาน

“กระบวนการทำำ�งาน” หมายถึึง กระบวนการสร้้างคุุณค่่าที่่�สำำ�คััญภายในสถาบััน
ซึ่่�งอาจรวมถึึงกระบวนการการออกแบบ การจััดการศึึกษาและบริิการตามหลัักสููตร การวิิจััย
การบริิการฯ การสนัับสนุุนผู้้�เรีียน กระบวนการทางธุุรกิิจและกระบวนการสนัับสนุุน
“กระบวนการทำำ�งาน” เป็็นกระบวนการซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับบุุคลากรส่่วนใหญ่่ของสถาบััน
กระบวนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญของสถาบัันมัักจะสััมพัันธ์์กัับ
1)	สมรรถนะหลัักของสถาบััน
2)	ปััจจััยที่่กำ� ำ�หนดความสำำ�เร็็จเมื่่อ� เทีียบกัับคู่่แ� ข่่งและสถาบัันอื่่นที่
� จั่� ดั หลัักสููตรและบริิการ
ในลัักษณะเดีียวกััน และ
3)	ปััจจััยที่่�ผู้้�นำำ�ระดัับสููงได้้พิิจารณาแล้้วว่่ามีีความสำำ�คััญต่่อการเติิบโตของสถาบััน
กระบวนการทำำ�งานหลัักของสถาบัันควรจะต้้องดำำ�เนิินการโดยบุุคลากรของสถาบััน

WORK SYSTEMS : ระบบงาน

“ระบบงาน” ประกอบด้้วย กระบวนการทำำ�งานภายในกัับแหล่่งทรััพยากรต่่าง ๆ จาก
ภายนอกที่่�จำำ�เป็็นต่่อการพััฒนา และจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ เพื่่�อส่่งมอบให้้ผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และเพื่่�อให้้ประสบความสำำ�เร็็จในตลาด ภายในระบบงาน “กระบวนการภายใน”
คืือ กระบวนการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบุุคลากรของสถาบััน “แหล่่งทรััพยากรจากภายนอก” อาจรวมถึึง
กระบวนการที่่�ดำำ�เนิินการโดยผู้้�ส่่งมอบและคู่่�ความร่่วมมืือที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ
ผู้้�รัับจ้้างเหมาช่่วงที่่�สำำ�คััญ และองค์์ประกอบอื่่�น ๆ ของเครืือข่่ายอุุปทานที่่�จำำ�เป็็นในการผลิิต
และดำำ�เนิินการตามหลัักสููตรและบริิการฯ รวมทั้้�งกระบวนการทางธุุรกิิจและกระบวนการสนัับสนุุน
ซึ่่�งระบบงานจะต้้องประสานกระบวนการภายในกัับทรััพยากรภายนอกเพื่่�อให้้งานของสถาบััน
บรรลุุผลสำำ�เร็็จ
การตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับระบบงานเป็็นเรื่่�องในระดัับกลยุุทธ์์ ซึ่่�งสถาบัันต้้องตััดสิินใจว่่า
ใช้้กระบวนการภายในหรืือแหล่่งทรััพยากรจากภายนอกเพื่่�อประสิิทธิิภาพสููงสุุดและความยั่่�งยืืน
ในตลาด การตััดสิินใจนี้้�ครอบคลุุมถึึงการปกป้้องสิินทรััพย์์ทางปััญญา การใช้้ประโยชน์์จาก
สมรรถนะหลัักของสถาบััน และการบรรเทาความเสี่่�ยง การตััดสิินใจใด ๆ ของสถาบัันจะมีี
ผลกระทบต่่อโครงสร้้างองค์์กร บุุคลากร กระบวนการทำำ�งาน และอุุปกรณ์์/เทคโนโลยีี
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WORKFORCE : บุุคลากร

“บุุคลากร” หมายถึึง บุุคลากรทั้้�งหมดที่่�สถาบัันกำำ�กัับดููแลและมีีส่่วนร่่วมโดยตรง
ในการทำำ�ให้้งานของสถาบัันบรรลุุผลสำำ�เร็็จ รวมถึึงคณาจารย์์และพนัักงานที่่�สถาบัันจ้้าง (เช่่น
พนัักงานประจำำ� พนัักงานที่่�ทำำ�งานไม่่เต็็มเวลา พนัักงานชั่่�วคราว พนัักงานที่่�ทำำ�งานจากระยะไกล
โดยใช้้ ก ารสื่่�อสารโทรคมนาคม (Telecommuting) คณาจารย์์ แ ละพนัั ก งานที่่�ได้้ รัั บ
การว่่าจ้้างตามสััญญาภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของสถาบััน) และอาสาสมััคร (*)
บุุคลากร หมายรวมถึึง ผู้้�นำำ�ระดัับสููง ผู้้�บริิหาร หััวหน้้างานทุุกระดัับด้้วย

WORKFORCE CAPABILITY : ขีีดความสามารถของบุุคลากร

“ขีีดความสามารถของบุุคลากร” หมายถึึง ความสามารถของสถาบัันที่่�จะทำำ�ให้้
กระบวนการต่่าง ๆ บรรลุุผลสำำ�เร็็จโดยอาศััยความรู้้� ทัักษะ ความสามารถ และสมรรถนะ
ของคนในสถาบััน
ขีีดความสามารถนี้้�อาจรวมถึึงความสามารถในการสร้้างและรัักษาความสััมพัันธ์กั์ บั ผู้้�เรีียน
และลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น การสร้้างนวััตกรรมและการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ การพััฒนา
การจััดการศึึกษา วิิจััย และบริิการฯ และกระบวนการทำำ�งานใหม่่ ๆ รวมทั้้�งตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของตลาดและกฎระเบีียบข้้อบัังคัับด้้านการศึึกษาที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

WORKFORCE CAPACITY : อััตรากำำ�ลัังของบุุคลากร

“อััตรากำำ�ลัังบุุคลากร” หมายถึึง ความสามารถของสถาบัันที่่�จะทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่ามีี
จำำ�นวนบุุคลากรที่่�ต้้องการในแต่่ละระดัับเพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินการตามกระบวนการทำำ�งาน และ
ประสบความสำำ�เร็็จในการจััดการศึึกษา วิิจัยั และบริิการฯ ให้้แก่่ผู้้�เรีียน รวมทั้้�งความสามารถ
ในการตอบสนองความต้้องการกำำ�ลัังคนตามช่่วงเวลาหรืือตามความต้้องการที่่�แปรเปลี่่�ยนไป

WORKFORCE ENGAGEMENT : ความผููกพัันของบุุคลากร

“ความผููกพัันของบุุคลากร” หมายถึึง ระดัับความมุ่่�งมั่่�นของบุุคลากรทั้้�งในด้้านจิิตใจ
และสติิปััญญา เพื่่�อให้้งานสำำ�เร็็จบรรลุุพัันธกิิจและวิิสััยทััศน์์ของสถาบััน องค์์กรที่่�บุุคลากร
มีีความผููกพัันสููง มัักจะมีีบรรยากาศการทำำ�งานที่่�ส่่งให้้เกิิดผลการปฏิิบััติิงานที่่�ดีี ทำำ�ให้้บุุคลากร
มีีแรงจููงใจที่่�จะปฏิิบััติิงานอย่่างเต็็มที่่�เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�เรีียน ลููกค้้ากลุ่่�มอื่่�น และความสำำ�เร็็จ
ของสถาบััน
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โดยทั่่�วไป บุุคลากรจะรู้้�สึึกมีีความผููกพัันกัับสถาบัันเมื่่�อมีีแรงจููงใจและได้้ทำำ�งานที่่�มีี
ความหมายต่่อตน และเมื่่�อได้้รัับการสนัับสนุุนจากเพื่่�อนร่่วมงานและในสถานที่่�ทำำ�งาน
ประโยชน์์ ข องความผููกพัั น ของบุุ ค ลากร คืือ การทำำ� ให้้ เ กิิ ด บรรยากาศความไว้้ ใจ
ซึ่่�งกัันและกััน สภาวะแวดล้้อมที่่�มีีความปลอดภััยและให้้ความร่่วมมืือซึ่่�งกัันและกััน การสื่่�อสาร
และแลกเปลี่่�ยนสารสนเทศที่่�ดีี การเพิ่่�มอำำ�นาจในการตััดสิินใจ และการมีีภาระรัับผิิดชอบต่่อ
ผลการดำำ�เนิินการของตน
ปััจจััยหลัักที่่นำ� ำ�มาซึ่่�งความผููกพััน อาจรวมถึึง การฝึึกอบรมและการพััฒนา ความก้้าวหน้้า
ในอาชีีพการงาน ระบบการยกย่่องชมเชยและระบบการให้้รางวััลที่่�มีีประสิิทธิิผล โอกาสที่่�
เท่่าเทีียมกัันและการได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม รวมทั้้�งการมีีไมตรีีจิิตกัับครอบครััวของ
บุุคลากร ฯลฯ
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