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ที่มาของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
เกณฑ์ EdPEx เสริ มพลั งให้ ส ถาบั นบรรลุ เ ป้าหมาย ปรับปรุงผลลั พธ์ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน องค์กรจานวนมากทั่วโลกใช้ Baldrige Excellence Framework (เกณฑ์บัลดริจ) เพื่อปรับปรุง
และน าไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ยั่ ง ยื น องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล บั ล ดริ จ คื อ องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น ต้ น แบบ
ระดั บ ประเทศ และจากการที่ อ งค์ ก รเหล่ า นี้ ได้ แ บ่ ง ปั น แนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ อย่ า ง
กว้างขวาง ทาให้องค์กรจานวนมากสามารถนาไปพัฒนาทั้งแนวทางการดาเนินการและผลลัพธ์ ส่งผลดีต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจของประเทศและโลก ในประเทศไทยได้เริ่มปรับใช้เกณฑ์บัลดริจ มาเป็นเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เ ป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) และกรอบการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
รั ฐ วิส าหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) รวมทั้งเป็นส่ ว นหนึ่งของเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation: HA)
สาหรับเกณฑ์ EdPEx นั้น เป็นการนาเกณฑ์บัลดริจด้านการศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของ
การอุดมศึกษาไทย เพื่อให้สถาบันใช้พัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

เกณฑ์ EdPEx จะช่วยสถาบันของท่านได้อย่างไร
ไม่ว่าสถาบันของท่านจะเพิ่งจัดตั้งใหม่ กาลังเติบโต หรือจัดตั้งมาแล้วเป็นเวลานาน ทุกแห่งจะเผชิญ
กับความท้าทายในทุก ๆ วันและในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ก็มีจุดแข็งที่ให้ประโยชน์กับสถาบันเช่นกัน
เกณฑ์ EdPEx ช่วยให้ท่านค้นพบและใช้จุดแข็งเหล่านั้นและเตรียมสถาบันให้รับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ เกณฑ์ EdPEx ยังเอื้อให้สถาบันสามารถระบุประเด็นสาคัญดังนี้
• คุณลักษณะที่สถาบันจาเป็นต้องมีเพื่ อให้สามารถแข่งขันได้ และประสบความสาเร็จในระยะยาว
ในสภาวะแวดล้อมด้านการศึกษา
• การทาให้ผู้นา ผู้บริหารแต่ละระดับ และบุคลากรทั้งหมดเห็นภาพเดียวกัน
• การทาให้มั่นใจว่าบุคลากรเข้าใจและร่วมขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความสาเร็จ
• การทาความเข้าใจ และตอบสนอง หรือทาได้เหนือกว่าความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น
• การทาให้มั่นใจว่า การดาเนินการของสถาบันมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่ความสาเร็จในระยะสั้น
และระยะยาว
ประเด็นข้างต้นนี้ จะส่งผลให้สามารถวางตาแหน่งสถาบันเพื่อปฏิบัติพันธกิจให้ประสบผลสาเร็จ มีความ
ชัดเจนขึ้น และทุกกลุ่ม (ผู้นา บุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการที่สาคัญ)
สามารถดาเนินการไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน
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จะทราบได้อย่างไรว่า เกณฑ์ EdPEx เหมาะกับสถาบันของท่าน
เกณฑ์ EdPEx สามารถนาไปปรับใช้ให้สอดรับกับความต้องการของสถาบันใด ๆ ก็ได้ เพราะไม่ได้
กาหนดว่า ควรมีโครงสร้างหรือแนวการดาเนินการอย่างไร
ในโครงร่างองค์กร (หน้า 17-22) สถาบันจะระบุเองว่าอะไรคือเรื่องที่สาคัญ เกณฑ์ EdPEx กระตุ้นให้
สถาบันใช้วิธีการที่สร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยน สร้างนวัตกรรมและมีความคล่องตัว ทั้งยังให้เลือกเครื่องมือที่เหมาะ
กับสถาบันมากที่สุดและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลเต็มที่ต่อการขับเคลื่อนการปรับปรุงและการทาให้ผลการ
ดาเนิ น การดีต่อเนื่ อง เช่น Plan-Do-Study-Act [PDSA] การประเมินตนเองเพื่อให้ ได้การรับรอง การใช้
International Organization for Standardization [ISO] series เป็นต้น
เกณฑ์ EdPEx มีบทบาทที่สาคัญ 3 ด้านในการทาให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น
• เกณฑ์ช่วยปรับปรุงวิธีการดาเนินงานของสถาบันการศึกษา เพิม่ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ให้ดีขึ้น
• เกณฑ์ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างสถาบันต่าง ๆ
ในประเทศ
• เกณฑ์เป็นเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจและบริหารจัดการผลการดาเนินการของสถาบัน ชี้แนะ
แนวทางการจัดทาแผนกลยุทธ์ และเปิดโอกาสการเรียนรู้

เกณฑ์ EdPEx มีลักษณะอย่างไร
เกณฑ์นี้ช่วยให้สถาบันของท่านตอบคาถามสาคัญ 3 ข้อคือ
1. สถาบันของท่านดาเนินการได้ดีอย่างที่ต้องเป็นหรือไม่
2. สถาบันทราบได้อย่างไร
3. สถาบันของท่านควรจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรและอย่างไร
เกณฑ์ EdPEx ช่ว ยให้ ส ถาบั น บริห ารจัดการทุกเรื่อง/องค์ประกอบของสถาบัน ให้ เป็นหนึ่ ง เดี ย ว
เพื่อให้บรรลุพันธกิจ ประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งก็คือ “มุมมองเชิง
ระบบ” องค์ประกอบและกลไกที่บูรณาการในเกณฑ์ ได้แก่ ค่านิยมและแนวคิดหลัก เกณฑ์ 7 หมวดที่มีความ
เชื่อมโยงกัน และแนวทางการให้คะแนน

ค่านิยมและแนวคิดหลัก
เกณฑ์ EdPEx มีฐ านคิดมาจากความเชื่อและพฤติกรรมที่พบในองค์ กรที่มีผ ลการดาเนิน การที่ ดี
(หน้า 1-12) 11 ด้านดังนี้
• มุมมองเชิงระบบ (Systems perspective)
• การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary leadership)
• ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น (Student- and customer-centered Excellence)
• การให้ความสาคัญกับคน (Valuing people)
• การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว (Organizational learning and agility)
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•
•
•
•
•
•

การมุ่งเน้นความสาเร็จ (Focus on success)
การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for innovation)
การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by fact)
การสร้างประโยชน์ให้สังคม (Societal contributions)
จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and transparency)
การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ (Delivering value and results)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ด้วยการตอบคาถามของเกณฑ์ EdPEx (หน้า 17-61) สถาบันจะสารวจจุดแข็งและโอกาสในการ
พัฒนาของตนเอง ใน 7 หมวดที่สาคัญเพื่อบริหารจัดการและดาเนินการของทั้งสถาบัน
1. การนาองค์กร: สถาบันแบ่งปันวิสัยทัศน์และนาองค์กรอย่างไร และทาให้มั่นใจถึงการกากับดูแล
สถาบันที่ดีอย่างไร
2. กลยุทธ์: สถาบันเตรียมความพร้อมสาหรับอนาคตอย่างไร
3. ลู กค้า : สถาบั น รั บ ฟัง สร้ างความพึงพอใจ และสร้างความผู กพัน กับผู้เรียนและลูกค้า กลุ่ มอื่น
อย่างไร
4. การวั ด การวิ เ คราะห์ และการจั ด การความรู้ : สถาบั น ใช้ ข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้
เพื่อการตัดสินใจอย่างไร
5. บุคลากร: สถาบันสร้างความผูกพันและเพิ่มอานาจการตัดสินใจให้แก่บุคลากรอย่างไร
6. ระบบปฏิบัติการ: สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่า ระบบปฏิบัติการที่ใช้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งจะทาให้สามารถจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
7. ผลลัพธ์: สถาบันดาเนินการได้ดีเพียงใด
ความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์หมวดต่าง ๆ เหล่านี้ ทาให้เกิดมุมมองเชิงระบบของสถาบัน ตัวอย่าง
ความเชื่อมโยงระหว่างกัน เช่น
1. การเชื่อมโยงระหว่างแนวทางของสถาบันในหมวด 1-6 และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (หมวด 7)
2. การเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนบุคลากรกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. ความจาเป็นต้องมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ผู้ เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ

แนวทางการให้คะแนน
สาหรับเกณฑ์ EdPEx นี้ การระบุเพียงกระบวนการหรือผลลัพธ์ ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กร
สถาบันสามารถประเมินระดับพัฒนาการของทั้งกระบวนการ (หมวด 1-6) และผลลัพธ์ (หมวด 7) ได้ใน 4 มิติ
รายละเอียด แนวทางการให้คะแนน (หน้า 66-67)
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กระบวนการ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่สถาบันใช้เพื่อทาให้งานสาเร็จ เกณฑ์ EdPEx ช่วยให้สถาบัน
ตรวจประเมินและปรับปรุงกระบวนการ ใน 4 มิติ ดังนี้
1. แนวทาง (Approach): สถาบั น มี วิ ธี ก ารอย่ า งไรที่ จ ะท าให้ ง านของสถาบั น ประสบผลส าเร็ จ
แนวทางที่สาคัญของสถาบันเป็นระบบและมีประสิทธิผลอย่างไร
2. การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ (Deployment): สถาบันนาแนวทางที่สาคัญไปใช้อย่างคงเส้นคงวา
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร
3. การเรียนรู้ (Learning): สถาบันประเมินและปรับปรุงแนวทางที่สาคัญของตนได้ดีเพียงใด มีการ
แบ่งปันผลการปรับปรุงภายในสถาบันได้ดีเพียงใด องค์ความรู้ใหม่ ๆ นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือไม่
4. การบู ร ณาการ (Integration): แนวทางต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ส ะท้ อ นสิ่ ง ที่ ส ถาบั น จ าเป็ น ต้ อ งท า/มี
(Organizational needs) ทั้งในปั จ จุ บั นและอนาคตอย่ างไร กระบวนการและระบบปฏิบั ติการประสาน
สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กรได้ดีเพียงใด เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่สาคัญระดับสถาบัน
เกณฑ์ EdPEx ช่วยให้สถาบันประเมินผลลัพธ์ ใน 4 มิติ ดังนี้
1. ระดับ (Levels): ระดับผลการดาเนินการปัจจุบันตามตัววัดที่เหมาะสมเป็นอย่างไร
2. แนวโน้ม (Trends): ผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น คงเดิม หรือด้อยลงกว่าเดิม
3. การเปรียบเทียบ (Comparisons): ผลการดาเนินการของสถาบันเทียบกับสถาบัน/องค์ กรอื่น
ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร เช่น เทียบกับคู่แข่ง หรือระดับเทียบเคียง หรือผู้นาในวงการ
4. การบูรณาการ (Integration): มีการแสดงผลลัพธ์ที่สาคัญและจาเป็นของสถาบันหรือไม่ สถาบันใช้
ผลลัพธ์นั้น ๆ เพื่อการตัดสินใจหรือไม่
เมื่อสถาบันตอบคาถามตามเกณฑ์และประเมินคาตอบดังกล่าวกับแนวทางการให้คะแนน สถาบันจะ
สามารถระบุ จุ ดแข็งและโอกาสในการพัฒ นา ทั้ง จากเกณฑ์ ในแต่ล ะหมวดและระหว่า งหมวด วงจรการ
ปรับปรุงต่าง ๆ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการสอดประสานระหว่างกระบวนการที่สาคัญ และใช้ข้อมูลป้อนกลับระหว่าง
กระบวนการและผลลัพธ์
การใช้เกณฑ์นี้อย่างต่อเนื่อง จะทาให้สถาบันได้รู้จักตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และจะสามารถระบุวิธีที่ดี
ที่สุดในการสร้างจุดแข็ง ปิดช่องว่าง และสร้างนวัตกรรม

เกณฑ์ EdPEx จะทาให้เกิดผลกระทบอะไร ในระดับชาติและนานาชาติ
เกณฑ์ EdPEx สร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน 3 ด้าน ได้แก่
1. เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ของทั้งสถาบัน
2. เพื่อเอื้อต่อการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีระหว่างสถาบัน/องค์กรต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจและบริหารจัดการผลการดาเนินการของสถาบัน ด้วยการชี้แนะ
วิธีคิดเชิงกลยุทธ์และสร้างโอกาสในการเรียนรู้

(Draft) EdPEx Criteria V_18112563

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566  จ

วิธีการใช้เกณฑ์เล่มนี้
สถาบันทั้งขนาดใหญ่หรือเล็ก สามารถจะใช้เกณฑ์นี้เพื่อการพัฒนา การทาความเข้าใจกับเกณฑ์
EdPEx นี้ จะช่วยให้สถาบันตัดสินใจได้ว่า ควรจะเริ่มต้นอย่างไร
หากสถาบันเพิ่งเริ่มเรียนรู้เกณฑ์ EdPEx สถาบันสามารถจะใช้แนวทางบางอย่างต่อไปนี้ เพื่อพัฒนา
องค์กร
1. อ่านคาถามในโครงร่างองค์กรอย่างคร่าว ๆ (หน้า 17-22) เพื่อหาคาตอบร่วมกับกับทีมผู้ นา
ระดับสูง ซึ่งอาจถือได้ว่า เป็นการเริ่มประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
2. ศึกษาค่านิยมและแนวคิดหลัก 11 ข้อของเกณฑ์ (หน้า 1-12) พิจารณาวิธีที่สถาบันจะปรับเพิ่ม
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมหลัก และประเด็นที่ควรจะปรับปรุง
3. ตอบคาถามในหัวข้อทั้ง 17 ข้อ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์และผลการดาเนินการของ
สถาบัน
4. ทาความเข้าใจกับเค้าโครงแบบง่าย ๆ ของระบบการบริหารจัดการ เพื่อผลการดาเนินการ
ในภาพรวมได้ ด้วยการอ่านหัวข้อหลัก ๆ (หน้า 17-61) สถาบันได้คานึงถึงมิติต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อวางระบบการ
นาองค์กรและวัดผลการดาเนินการหรือไม่
5. ใช้เกณฑ์ EdPEx และเอกสารประกอบ (สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.edpex.org และ
http://nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm หรือแหล่งอื่น ๆ) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
สาหรับการพัฒนาผลการดาเนินการของสถาบัน อาจช่วยให้สถาบันมีมุมมองหรือแนวคิดที่แตกต่างไปจาก
เดิมหรือแสวงหาแหล่งอ้างอิงใหม่ ๆ

สาหรับสถาบันที่มีความพร้อมที่จะตรวจประเมินองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
พิจารณาใช้คาแนะนาต่อไปนี้เพื่อประเมินสถาบันด้วยเกณฑ์ EdPEx
1. จัดทาโครงร่างองค์กรให้เสร็จสมบูรณ์ (หน้า 17-22) ขอให้ทีมผู้นาระดับสูงร่วมตอบคาถามใน
โครงร่างองค์กร หากพบประเด็นใดที่ยังขาดสารสนเทศ มีน้อย หรือยังขัดแย้งกัน สถาบันสามารถใช้ประเด็น
ดังกล่าวมาจัดทาแผนพัฒนา ในหลายสถาบัน แนวทางนี้จะเป็นขั้นแรกในการประเมินตนเองตามเกณฑ์
EdPEx
2. ใช้คาถามทั้งชุดในเกณฑ์เป็นแนวทางในการทาทุกเรื่องที่สาคัญเพื่อนาองค์ก ร สถาบันอาจพบ
จุดบอดหลายด้านที่ไม่เคยนึกถึงและเป็นประเด็นที่ควรให้ความสาคัญมากขึ้น
3. ทบทวนแนวทางการให้คะแนน (หน้า 65-66) แนวทางนี้ จะช่วยประเมินระดับพัฒนาของสถาบัน
โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ “จากการผจญเพลิงสู่นวัตกรรม: อุปมาอุปมัยสาหรับการเรียนรู้ ” (หน้า 67) และ
“ขั้นตอนสู่ความก้าวหน้าในการพัฒนา” (หน้า 68)
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4. ตอบค าถามในหมวดที่ เ ห็ น ว่ า จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะตอบด้ ว ยตนเองหรื อ
ตอบร่วมกันกับทีมผู้นาก็ได้ จากนั้นจึงประเมิน จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
โปรดตระหนักว่า การประเมินในลักษณะนี้อาจจะทาให้ได้ประโยชน์จากมุมมองเชิงระบบซึ่งฝังลึกอยู่ในเกณฑ์
ทั้ง 7 หมวดไม่เต็มที่
5. จัดให้มีการประเมินสถาบันโดยทีมผู้นาระดับสูง ระหว่างการประชุมทบทวน (Retreat) ให้ทีมผู้นา
ตอบโครงร่างองค์กรและเกณฑ์ทั้ง 7 หมวด และบันทึกไว้ จากนั้นจึงวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา
และร่วมกันกาหนดแผนปฏิบัติการ
6. ดาเนินการประเมิน ตนเองตามเกณฑ์ EdPEx จัดทีมในสถาบันเพื่อตอบคาถามตามโครงร่ าง
องค์กรและเกณฑ์ทั้ง 7 หมวด
เมื่อสถาบันพร้อมที่จะยื่นขอรับการประเมินจากภายนอก
สถาบันสามารถดาเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น เชิญผู้ตรวจประเมินจากภายนอกมาตรวจประเมิน
ยื่นขอรับการประเมินจากสานั กงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป อว.)
ตามประกาศขั้นตอนการดาเนินการ โดยติดตาม จากเว็บไซต์ www.edpex.org หรือยื่นขอรับการประเมินจาก
คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

.
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ค่านิยมและแนวคิดหลัก (Core Values and Concepts)
ค่านิยมและแนวคิดหลั กของเกณฑ์ EdPEx เป็นความเชื่อและพฤติกรรมที่ฝังลึ กอยู่ในองค์ กรที่มี
ผลการดาเนินการที่เป็นเลิศหลายแห่ง ค่านิยมหลักและแนวคิดจึงเป็นฐานรากที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างความต้องการหลักของสถาบันและกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ภายใต้กรอบการจัดการที่เน้น
ผลลัพธ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของ 1) การปฏิบัติ 2) ผลตอบรับ และ 3) ความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ EdPEx จัดทาขึ้นโดยอาศัยค่านิยมและแนวคิดหลักต่าง ๆ ดังนี้
• มุมมองในเชิงระบบ (Systems perspective)
• การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary leadership)
• ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น (Student- and customer-centered Excellence)
• การให้ความสาคัญกับคน (Valuing people)
• การเรียนรู้ระดับองค์กร และความคล่องตัว (Organizational learning and agility)
• การมุ่งเน้นความสาเร็จ (Focus on success)
• การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for innovation)
• การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by fact)
• การสร้างประโยชน์ให้สังคม (Societal contributions)
• จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and transparency)
• การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ (Delivering value and results)
มุมมองในเชิงระบบ (Systems Perspective)
มุ ม มองในเชิ ง ระบบ หมายถึ ง สถาบั น บริ ห ารจั ด การทุ ก เรื่อ ง/องค์ ป ระกอบของสถาบั น ให้ เป็น
หนึ่งเดียว เพื่อให้บรรลุพันธกิจ ประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ มุมมอง
ในเชิงระบบ ยังหมายถึงการจัดการสถาบันภายใต้บริบทของระบบนิเวศ (ecosystem) ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและ
กัน ซึง่ แสดงให้เห็นถึงโอกาสสาหรับความสัมพันธ์ใหม่ ๆ และนวัตกรรม
การจัดการผลการดาเนินการโดยรวมของสถาบันจะประสบความสาเร็จได้ ต้องอาศัยการตระหนักรู้ว่า
สถาบั น เป็ น ระบบที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ชื่ อ มโยงกั น การสั ง เคราะห์ ใ นประเด็ น เฉพาะของแต่ ล ะสถาบั น
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ เป็นสิ่งที่ทาให้ระบบประสบความสาเร็จ
“การสั งเคราะห์ ” (Synthesis) หมายถึง การมองภาพรวมของทั้งสถาบันซึ่งรวมถึงคุณลักษณะ
ที่สาคัญของสถาบัน ได้แก่ สมรรถนะหลักของสถาบัน วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ระบบงาน
และความต้องการของบุคลากร
“ความสอดคล้ องไปในแนวทางเดียวกัน ” (Alignment) หมายถึง การใช้ความเชื่อมโยงที่ส าคัญ
ในสถาบัน เพื่อทาให้มั่นใจว่าแผนงาน กระบวนการ ตัววัด และการปฏิบัติการต่าง ๆ มีความสอดคล้ องไป
ในแนวทางเดียวกัน
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“การบูรณาการ” (Integration) เป็นการต่อยอดจากความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้
ทุกองค์ประกอบของการจัดการผลการดาเนินการของสถาบัน เช่น แผนงาน กระบวนการ ตัววัด และการ
ปฏิบัติการต่าง ๆ มีความสอดประสาน และเชื่อมโยงเป็นภาพใหญ่ภาพเดียวกัน ในลักษณะที่เสริมประโยชน์
ซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ สถาบันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรต่าง ๆ รวมถึงคู่ความ
ร่ วมมือทั้ ง ที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ ผู้ ส่ ง มอบ คู่ แ ข่ ง ผู้ เ รี ย น ลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น ชุ ม ชน และองค์ ก ร
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกภาคส่วนการศึกษา ภายในระบบนิเวศขนาดใหญ่นี้ บทบาทระหว่าง
องค์ ก รอาจเป็ น ไปอย่ า งลื่ น ไหล เมื่ อ มี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น และจ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลง ส าหรั บ ระบบนิ เ วศ
การสังเคราะห์หมายถึงการเข้าใจว่าสถาบันเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมใหญ่ ซึ่งรวมคุณสมบัติที่สาคัญที่สถาบัน
มีส่วนร่วมในการให้และต้องได้รับจากคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คู่แข่ง ผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอื่น ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงไว้ในภาพรวมการบริหารจัดการตามแนวทาง EdPEx (หน้า 13)
มุมมองเชิงระบบ ครอบคลุมถึงการที่ผู้นาระดับสูงของสถาบันให้ความสาคัญต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์และการ
มุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น ซึ่งหมายความว่า ผู้นาระดับสูงต้องตรวจติดตาม ตอบสนอง และจัดการผล
การดาเนินการ โดยอาศัยผลลัพธ์เป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ มุมมองเชิงระบบยังหมายรวมถึงการใช้ตัววัด ตัวชี้วัด
สมรรถนะหลักของสถาบั น และความรู้ของสถาบัน เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่สาคัญ และเชื่อมโยงกลยุทธ์เหล่านั้น
เข้ากับระบบงานและกระบวนการที่สาคัญ บริหารความเสี่ยง และจัดสรรทรัพยากรให้มีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน เพื่อปรับปรุงผลการดาเนินการโดยรวม และเพื่อมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ค่านิยมและแนวคิดหลัก เกณฑ์ทั้ง 7 หมวด และแนวทางการให้คะแนน เป็นองค์ประกอบและกลไก
การบูรณาการระบบเข้าด้วยกัน
การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership)
ผู้นาระดับสูงของสถาบัน 1) ควรกาหนดวิสัยทัศน์ 2) แสดงให้เห็นถึงค่านิยมและจริยธรรมของสถาบัน
ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 3) ทาให้เกิดการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และ 4) ชี้ให้เห็นว่าสถาบัน
มีความคาดหวังต่อผลการดาเนินงานที่ดียิ่งจากบุคลากร
วิสั ย ทัศน์ ค่านิ ย ม และความคาดหวั งของสถาบั น ควรมีความสมดุล ระหว่า งความต้ อ งการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้นาต้องทาให้มั่นใจว่า มีการกาหนดกลยุทธ์ ระบบ และวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ และขีดความสามารถ กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม บริหารความเสี่ยง กาหนดให้มีความรับผิดชอบ
(Accountability) ทาให้บรรลุผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ เพื่อทาให้มั่นใจได้ว่าสถาบันจะประสบความสาเร็จ
อย่างต่อเนื่อง
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ค่านิยมและกลยุทธ์ที่ผู้นาได้กาหนดไว้ ควรช่วยชี้นาการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมของสถาบัน
ผู้นาระดับสูงต้องสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนสนับสนุนงานของสถาบัน มีการ
พัฒนาและการเรียนรู้ ใฝ่สร้างนวัตกรรม และเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ผู้นาระดับสูงควรรับผิดชอบ
ต่อการกระทาและผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกากับดูแลสถาบัน ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการชุดนี้
ควรรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งในด้านจริยธรรม การปฏิบัติการ รวมทั้งผลการดาเนินการของ
สถาบันและของผู้นาระดับสูงด้วย
ผู้นาระดับสูงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนร่วม
ด้ว ยตนเองในเรื่ องการวางแผน การสร้างสภาวะแวดล้ อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างนวัตกรรม การสื่ อสาร
การสอนงานและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร การพัฒนาผู้นาในอนาคต และการทบทวนผลการดาเนินการ
ของสถาบัน รวมทั้งการแสดงให้เห็นว่าผู้นาตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากร
ในการเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้นาระดับสูงสามารถเสริมสร้างจริยธรรม ค่านิยม และความคาดหวังของ
สถาบันไปพร้อม ๆ กับการสร้างภาวะผู้นา ความมุ่งมั่น และความคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นทั่วทั้ง สถาบัน นอกจากนี้
ผู้นาระดับสูงควรแสดงให้เห็นถึง ความเป็นตัวตนที่แท้จริง (Authenticity) และการยอมรับความผิดพลาด
รวมทั้งโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student- and customer-Centered Excellence)
เนื่องจากผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นของสถาบันเป็นผู้ตัดสินผลการดาเนินการและคุณภาพของการจัด
การศึกษาและบริการฯ ดังนั้น สถาบันจึงต้องคานึงถึงลั กษณะเฉพาะที่โดดเด่น ของการจัดการศึกษาและ
บริการฯ รวมทั้งช่องทางในการเข้าถึงและสนับสนุนเพื่อเป็นการส่งมอบคุณค่าให้แก่ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
เหล่านี้ ซึ่งจะนาไปสู่การได้ผู้เรียนและลูกค้าใหม่ ความพึงพอใจ ความนิยม และความภักดี การกล่าวถึงในทาง
ที่ดี ไปจนถึงความสาเร็จอย่างต่อเนื่องของสถาบันในที่สุด
ความเป็ น เลิ ศที่มุ่งเน้ น ผู้ เรี ย นและลู กค้า กลุ่ มอื่น มีส่ ว นประกอบทั้งที่เป็นปัจจุบันและอนาคตคือ
การเข้าใจความปรารถนา (desires) ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ ถึงความปรารถนาในอนาคตของผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น และโอกาสของตลาด
คุณค่าและความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มาจาก
ประสบการณ์ทั้งหมดที่พวกเขามีกับสถาบัน ปัจจัยดังกล่าวรวมถึง การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและความภักดี
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น สถาบันไม่ควรมองเพียงแค่ความสาเร็จของผู้เรียน
เช่น ความสามารถตามมาตรฐานขั้นต่าสุด ความจาเป็นที่ต้องสอบซ่อม/เรียนเสริม แม้ว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่
มีผลต่อมุมมองของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีต่อสถาบัน และเป็นสิ่งสาคัญในเรื่องความเป็นเลิ ศที่สถาบัน
ต้องการมุ่งเน้น เช่น หากตั้งวิสัยทัศน์ในการผลิ ตบัณฑิตที่มีความสามารถระดับนานาชาติ อาจใช้ตัวชี้วัด
ความสามารถในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนา 10 ลาดับแรกของต่างประเทศ หรือ การได้
รับเข้าทางานในองค์กรข้ามชาติ/องค์การระหว่างประเทศ หรือ ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ
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นอกจากนี้ ความสาเร็จของสถาบันในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การลดข้อร้องเรียน หรือ ความผิดพลาดของกระบวนการให้บริการ และข้อบกพร่อง เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง
ในการรักษาผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว การรักษาความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเป็นคุณลักษณะที่จาเป็นในการรักษาลูกค้าไว้
สถาบันที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ไม่เพียงแต่ให้ความสาคัญต่อลักษณะของการจัดการศึกษา
วิจั ย และบริ การฯ ที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ เรียนและลู กค้ า กลุ่ ม อื่น เท่านั้น แต่ยังต้องให้
ความสาคัญต่อลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นที่ทาให้สถาบันแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น นวัตกรรม บริการ ที่ผสมผสาน
หลายอย่ างเข้าด้ว ยกัน การจั ดการศึกษา และบริการฯ ตามความต้องการของลู กค้าเฉพาะราย กลไกที่
หลากหลายในการเข้าถึง การสื่อสารสู่ภายนอก การตอบสนองอย่างรวดเร็ว หรือความสัมพันธ์พิเศษ ทั้งหมดนี้
อาจรวมถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รหรื อ เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที่ ขั บ เคลื่ อ นประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและนวัตกรรม
ดังนั้น ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้ นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นจึงเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น การรักษา
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และสร้างความภักดี การรับรู้ภาพลักษณ์ของสถาบัน (Brand recognition) การเพิ่ม
ส่วนแบ่งตลาด และการเติบโตของสถาบัน นอกจากนี้ สถาบันต้องมีความไวอย่างต่อเนื่องต่อความต้องการ
ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาดที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความผูกพัน
ของลูกค้า สถาบันต้องรับฟังเสียงของลูกค้าอย่างตั้งใจ และต้องคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงในตลาด ดังนั้น
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้น ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น จึงต้องประกอบด้วยวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น ผู้เรียนและลู ก ค้า
กลุ่มอื่น และความคล่องตัวของสถาบัน
การให้ความสาคัญกับคน (Valuing People)
ความส าเร็ จ ของสถาบั น ขึ้น กับบุคลากรที่มีความผู กพัน ซึ่งเกิดจากการได้ทางานที่มีความหมาย
ทิศทางสถาบันชัดเจน โอกาสในการเรียนรู้ ความรับผิดชอบในผลการดาเนินการ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่
ปลอดภัย มีความไว้เนื้อเชื่อใจ และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
สถาบันที่ประสบความสาเร็จจะต้องมีวัฒนธรรมที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของภูมิหลังและ
คุณลั กษณะ ความรู้ ทักษะ ความคิด สร้างสรรค์ และแรงจูงใจของบุคลากร และคู่ความร่วมมือ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ สถาบันที่ประสบความสาเร็จจะให้ความสาคัญแก่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในสถาบัน
ลูกค้ากลุ่มอื่น สมาชิกในชุมชน และบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของสถาบัน
การให้ความสาคัญกับคน ในส่วนของบุคลากร หมายถึง ความมุ่งมั่นต่อการสร้างความผูกพัน การพัฒนา
และความผาสุกของบุคลากร ซึ่ง อาจต้องเสนอการทางานที่มี ความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานที่ทางานและ
ความต้องการในชีวิตที่มีความแตกต่างกัน มากขึ้นเรื่อย ๆ ความท้าทายที่ส าคัญในการให้ความสาคัญกับ
บุคลากร มีดังนี้
1. การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้นาที่มีต่อความสาเร็จของบุคลากร
2. การสร้างระบบจูงใจและยกย่องชมเชยหรือให้รางวัลที่เกินกว่าระบบการให้ผลตอบแทนตามปกติ
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3. ข้อเสนอด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากรที่มีในสถาบัน
4. การแบ่งปันความรู้ของสถาบันเพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และช่วย
ให้สถาบันบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น
5. การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าที่จะเสี่ยงโดยประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน
เพื่อนาไปสู่นวัตกรรม
6. การสร้างระบบความรับผิดชอบในผลการดาเนินการของบุคลากรและสถาบัน
ความส าเร็ จ ของบุ ค ลากร รวมทั้ ง ผู้ น า ขึ้ น อยู่ กั บ การที่ บุ ค ลากรมี โ อกาสที่ จ ะเรี ยนรู้ การเรียนรู้
หมายรวมถึงการเตรี ย มบุ คลากรส าหรับสมรรถนะหลั ก ในอนาคตของสถาบัน ด้ว ย การสอนงานในขณะ
ปฏิบัติงานเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีความคุ้มค่า ที่จะอบรมข้ามสายงานและเชื่อมโยงเรื่องการฝึกอบรมกับ
ความจาเป็นด้านอัตรากาลังของสถาบัน
ในสถาบันที่การทางานต้องพึ่งพาอาสาสมัคร การพัฒนาและการเรียนรู้ของอาสาสมัครแต่ล ะคน
ถือเป็นสิ่งสาคัญที่ควรพิจารณาเช่นกัน
สถาบั น ที่ป ระสบความส าเร็ จ ต้ องสร้างความร่ว มมือทั้งภายในและภายนอก และคู่ความร่ว มมือ
แบบพหุภาคี ทั้งกับกับบุคคลอื่นและองค์กรอื่น เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์โดยรวมได้ดีขึ้น ความร่วมมือ
ภายในสถาบั น อาจรวมถึงความร่ ว มมือระหว่างบุคลากรและผู้ บริห าร การสร้างเครือข่ายความสั มพันธ์
ระหว่างบุ คคลข้ามสายงานในหน่ ว ยงานต่าง ๆ และในพื้นที่ต่าง ๆ หรือระหว่างอาจารย์ บุคลากร และ
อาสาสมัคร เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่น การตอบสนอง และการแบ่งปันความรู้ให้มากขึ้น
เมื่อการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ มีความเป็นสหสาขามากขึ้นเรื่อย ๆ สถาบันอาจต้องการ
พันธมิตรกลุ่มใหม่ การจัดการคู่ความร่วมมือ กลุ่มสถาบัน เครือข่ายที่มีคุณค่า และรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ การจัดการทั้งหมดเหล่านี้ จะช่วยทาให้สถาบันประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว (Organizational Learning and Agility)
ความสาเร็จในภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการแข่งขันในระดับโลก จาเป็นต้อง
อาศั ย การเรี ย นรู้ ร ะดั บ องค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ค วามคล่ อ งตั ว ซึ่ ง หมายถึ ง ขี ด ความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ สถาบันการศึกษากาลังเผชิญหน้า กับรอบเวลา
ที่สั้นลงเรื่อย ๆ ในการนาเสนอหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรที่มีการปรับปรุง หรือบริการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรและองค์กรภาครัฐ เองก็มีความจาเป็นต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อ
ประเด็นใหม่ ๆ เหตุการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (Disruptive events) ซึ่งเกิดบ่อยขึ้น อาจสืบเนื่อง
มาจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรม หรือการเสนอการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ วิกฤต
เศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ ย นแปลง ข้อบังคับใหม่ หรือเสี ยงเรียกร้องจากชุมชนหรือสังคม ดังนั้น
สถาบั น จึ งต้องมีความสามารถในการรับมือกับการบริห ารความเสี่ ยงและการเปลี่ ยนแปลงแบบพลิ กโฉม
ด้ ว ยรอบเวลาที่ สั้ น ลง การปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งเวลาในการตอบสนองมั ก ต้ อ งอาศั ย ระบบงานใหม่ การปรั บ
กระบวนการทางานให้เรียบง่ายขึ้น เครือข่ายผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่คล่องตัว หรือความสามารถในการ
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ปรับเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสู่อีกกระบวนการหนึ่ง หรือจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น การจัดการองค์ความรู้ของสถาบันให้ทันสมัยและมีประสิทธิผล และบุคลากรที่ได้รับการอบรม
ข้ามสายงานและได้รับอานาจในการตัดสินใจเพิ่มขึ้น จึงเป็นสินทรัพย์สาคัญอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์ที่มี
ความผันแปรตลอดเวลา
การเรียนรู้ระดับองค์กรประกอบด้วยการปรับปรุงแนวทางที่มีอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญหรือการสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่เป้าประสงค์ใหม่ แนวทางใหม่ การจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ
และตลาดใหม่
การเรียนรู้ต้องถูกปลูกฝังลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของสถาบัน ซึ่งหมายความว่า การเรียนรู้ควรเป็น
1. ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาวันที่ทาจนเป็นกิจวัตร
2. สิ่งที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง (รากเหง้าของปัญหา)
3. การเน้นการสร้างองค์ความรู้และแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งสถาบัน
4. สิ่งที่ถูกผลักดันจากการเห็นโอกาสที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและมีความหมาย รวมทั้ง
การสร้างนวัตกรรม
แหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ แนวคิดของอาจารย์ บุคลากรและอาสาสมัคร ผลการวิจัยและพัฒนา ข้อมูล
น าเข้ า จากผู้ เ รี ย นและลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น การแบ่ ง ปั น วิ ธี ป ฏิบั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ ผลการด าเนิ น การของคู่ แ ข่ ง และ
กระบวนการเทียบเคียงการเรียนรู้ระดับองค์กร ส่งผลดังนี้
1. การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ผ่านการจัดการศึกษาใหม่ ๆ /ปรับปรุงใหม่ และการ
บริการฯ และการสนับสนุนใหม่ ๆ ต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
2. การสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางการศึกษา
3. การสร้างและปรับปรุงกระบวนการใหม่หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ /ปรับปรุงใหม่
4. การลดความผิดพลาด ของเสีย ความสูญเสีย และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
5. การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรทั้งหมดของสถาบัน
6. การเพิ่มความสามารถในการดาเนินการของสถาบันเพื่อการสร้างประโยชน์ให้สังคม
7. การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการการเปลี่ยนแปลงและภาวะการหยุดชะงักของการปฏิบัติการ
ปัจจัยความสาเร็จในการตอบสนองความท้าทายเชิงแข่งขัน คือ ระยะเวลาตั้งแต่ ออกแบบจนถึง
การนาไปสู่การนาเสนอ (Design-to-introduction time) (คือระยะเวลาที่ใช้เพื่อกาหนดคุณลักษณะหลักสูตร
หรือบริการ) หรือรอบเวลาในการสร้างนวัตกรรม สถาบันจาเป็นต้องบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ จากขั้นตอนหนึ่ง
ไปสู่ อี ก ขั้ น ตอนหนึ่ ง อย่ า งรวดเร็ ว จากการวิ จั ย และแนวความคิ ด ไปสู่ ก ารน าไปใช้ ไ ด้ เพื่ อ ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด
ตัววัดที่เกี่ยวกับเวลาในทุกแง่มุมมีความสาคัญมากขึ้น และตัววัดรอบเวลากลายเป็นตัววัดที่สาคัญ
ตัวหนึ่งของกระบวนการ การให้ ความสาคัญเรื่องเวลายังก่อให้เกิดประโยชน์สาคัญอื่น ๆ เช่น การปรับปรุง
“เวลาที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งาน” (Time improvement) จะส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ปรุ ง หรื อ การเปลี่ ย นแปลง
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ระบบงาน สถาบัน คุณภาพ ต้นทุน การบูรณาการเครือข่ายอุปทาน ผลิตภาพ และความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
ในสภาพตลาดที่ท้าทายไปพร้อม ๆ กัน
การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัวจะประสบความสาเร็ จได้ โดยพันธมิตรหรือคู่ความร่วมมือ
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีสมรรถนะหลักที่เติมเต็มให้ แก่ สถาบัน ทาให้สถาบันสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่หรือเป็น
พื้นฐานสาหรับการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ ใหม่ นอกจากนี้ การร่วมมือหรือเป็นพันธมิตรอาจช่วย
ผสมผสานและเสริมความแข็งแกร่งให้สมรรถนะหลักของสถาบัน/ขีดความสามารถของผู้นาของทั้งสององค์กร
ในประเด็นที่เป็นความสนใจร่วมกัน ความร่วมมือเช่นนี้จะทาให้เกิด ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ ของ
สถาบัน ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางและพึ่งพากัน ซึง่ หมายถึงพันธมิตรและคู่ความ
ร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการแบบเดิม หรือขยายไปถึง คู่แข่ง ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ชุมชน และ
องค์กรที่อยู่นอกภาคส่วนการศึกษา
การมุ่งเน้นความสาเร็จ (Focus on Success)
การสร้างสถาบันที่ประสบความสาเร็จในปัจจุบันและในอนาคตต้องอาศัยความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ยาวขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อสถาบันและตลาด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสาเร็จอย่าง
ต่อเนื่อง สถาบันต้องจัดการกับความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อม รวมถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความ
ต้องการระยะสั้น ของผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสี ยบางกลุ่ ม กับความจาเป็น ที่ต้องทา/มี ของสถาบันและผู้มีส่ ว นได้
ส่วนเสียกลุ่มอื่น ในการลงทุนเพื่อความสาเร็จในระยะยาว
ในการสร้างความยั่งยืนและเป็นผู้นาด้านผลการดาเนินการ สถาบันต้องมีแนวทางที่มุ่งเน้นอนาคตที่
เข้มแข็ง และมี ความมุ่ง มั่น ที่จ ะสร้ างพั นธะระยะยาวกั บผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยที่ ส าคัญ ได้แก่ ผู้ เรียน ลู กค้ า
บุคลากรกลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ สาธารณชน และชุมชนของสถาบัน ซึ่งต้องอาศัยความคล่องตัว
ในการปรับเปลี่ยนแผน กระบวนการ และความสัมพันธ์ เมื่อสถานการณ์บังคับ
การวางแผนงานของสถาบัน และการจัดสรรทรัพยากรจึงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัจจัยต่าง ๆ
กล่าวคือ
• ความคาดหวังของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• โอกาสในการสร้างการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ ใหม่ ผู้ให้ความร่วมมือใหม่
• วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
• ความจาเป็นด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
• ตลาดโลกที่มีการแข่งขันสูง
• การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
• ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
• การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น หรือส่วนตลาด
• รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ
• การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
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• ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนและสังคมที่เปลี่ยนไป
• การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคู่แข่ง
ดั งนั้ น วั ตถุ ประสงค์ เชิ งกลยุ ทธ์ และการจั ดสรรทรั พยากรของสถาบั น จึ งต้ องพิ จารณาถึ ง ปั จจั ย
ดังกล่าวด้วย
การมุ่งเน้นความสาเร็จ ครอบคลุมถึงการพัฒนาผู้นา บุคลากร และผู้ส่งมอบ การวางแผนสืบทอด
ตาแหน่งที่มีประสิทธิผล การสร้างสภาวะแวดล้อมที่สนับสนุนความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสีย
อย่างรอบด้าน และการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ตลอดจนการคาดการณ์ถึงประเด็นการสร้างประโยชน์ให้
สังคมและความกังวลของสังคม
การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for Innovation)
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษา วิจัย และ
บริการฯ กระบวนการ การปฏิบัติการ และรูปแบบธุรกิจของสถาบัน หรือประสิทธิผลของสถาบัน รวมทั้งสร้าง
คุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมควรนาสถาบันไปสู่มิติใหม่ของผลการดาเนินการ การสร้าง
นวัตกรรมจาเป็นต้องมีสภาวะแวดล้อมที่เกื้อหนุน กระบวนการในการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์ และการแสวงหา
ประเด็นทีผ่ ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านว่าสมควรที่จะเสี่ยง นวัตกรรมเป็นแนวคิดที่แตกต่างจาก
การปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Incremental continuous improvement) แต่เติมเต็มซึ่งกันและกัน
สถาบันทีป่ ระสบความสาเร็จใช้ทั้งนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น
นวัตกรรมไม่จากัดอยู่ในขอบเขตของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเท่านั้น แต่ยังมีความสาคัญต่อการปฏิบัติการ
ระบบงาน และกระบวนการทางานของสถาบันในทุก ๆ ด้าน ผู้นาจึงควรชี้นาและบริหารสถาบันเพื่อทาให้การ
ระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์ และความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ของสถาบัน ผู้นาควรบูรณาการนวัตกรรมเข้าไว้ในการปฏิบัติงานประจาวัน และมีระบบ
การปรับปรุงผลการดาเนินการของสถาบันช่วยเกื้อหนุน กระบวนการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบควรมี
การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน และควรค้นหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สามารถเติมเต็มให้แก่ สถาบัน ตลอดจน
องค์กรใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในเครือข่ายความร่วมมือมาก่อน
นวัตกรรมอาจเกิดจากการปรับใช้นวัตกรรมของอุตสาหกรรมอื่นเพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ก้าวกระโดดในภาคการศึกษา นวัตกรรมเกิดจากการสั่งสมความรู้ของสถาบันและบุคลากร และนวัตกรรมของ
คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คู่แข่ง ลูกค้า และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นวัตกรรมอาจ
เป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรซึ่งปกติไม่ได้ทางานด้วยกันและอยู่ในหน่วยงานที่แตกต่างกันในสถาบัน
รวมทั้งบุคลากรอื่น ๆ ในองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ดังนั้น ความสามารถในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์
จากความรู้ใหม่และที่สั่งสมมาเหล่านี้อย่างรวดเร็ว จึงมีความสาคัญต่อการผลักดันนวัตกรรมของสถาบัน
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การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact)
การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ต้องมีการวัดและการวิเคราะห์ผลการดาเนินการของสถาบัน ทั้งภายใน
สถาบันและในสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวัดผลควรพัฒนาจากความต้องการและกลยุทธ์ และควรสื่อถึง
ข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ รวมทั้ง
ผลการดาเนินการของคู่แข่ง ของวงการศึกษาและวงการอื่นที่เกี่ยวข้อง การบริหารผลการดาเนินการของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิผลต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศหลากหลายรูปแบบประกอบกัน ข้อมูลสารสนเทศ
อาจอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข กราฟ หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ และมาจากหลายแหล่ง ทั้งกระบวนการ
ภายใน ผลสารวจ และอินเทอร์เน็ต (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์)
ระบบการวัดผลการดาเนินการควรครอบคลุมถึง
• ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการดาเนินการด้านลูกค้า การจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ และ
กระบวนการ
• การเปรียบเทียบผลการดาเนินการด้านการปฏิบัติการ ด้านตลาด และการแข่งขัน
• ผลการดาเนินการด้านผู้ส่งมอบ บุคลากร คู่ความร่วมมือ ต้นทุน งบประมาณ และการเงิน
• ผลลั พ ธ์ ด้ า นการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รและการปฏิ บั ติ ต ามกฏระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ในการปรับปรุงผลการดาเนินการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง สถาบัน ควรให้ความสาคัญกับ
การเลือกและใช้ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการ ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่เลือกมาต้องเป็นตัวที่ดีที่สุดในการ
สะท้อนถึงปัจจัยที่นาไปสู่ผลการดาเนินการที่ดีขึ้นในด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลการดาเนินการ
ที่ดีขึ้นในด้านผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น การปฏิบัติการ งบประมาณ การเงิน และสังคม
กลุ่มตัววัดหรือตัวชี้วัดควรผ่านการคัดเลือกมาอย่างรอบคอบ โดยต้องเชื่อมโยงกับความต้องการของ
ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น และผลการดาเนินการของสถาบัน ตัววัดหรือตัวชี้วัดดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการ
ทั้งหมดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์ของสถาบัน สถาบันอาจจาเป็นต้องใช้ตัววัดและ
ตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากกระบวนการติดตามจะทาให้ สถาบันสามารถประเมินและปรับเปลี่ยนตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านั้นเพื่อให้
สนับสนุนเป้าประสงค์ของสถาบันยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ หมายถึง การสกัดสาระส าคัญของข้อมูล และสารสนเทศออกมา เพื่อใช้ส นับสนุน
การประเมินผล การตัดสินใจ การปรับปรุง และการสร้างนวัตกรรม ในการวิเคราะห์ สถาบัน จาเป็นต้องใช้
ข้อมูล เพื่อกาหนดแนวโน้ม การคาดการณ์ ตลอดจนความเป็นเหตุเป็นผลกัน ซึ่ ง อาจจะยังไม่เห็น เด่นชัด
ในช่ว งแรก การวิเคราะห์ จ ะสนั บ สนุ น จุด มุ่งหมายหลายประการ เช่น การวางแผน การทบทวนผลการ
ดาเนินการโดยรวม การปรับปรุงการปฏิบัติการ การเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับคู่แข่ง หรือ กับระดับ
เทียบเคียงที่เป็นเลิศ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
เพื่ออานวยความสะดวกในการวิเคราะห์ อาจต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งนี้ อาจต้อง
มีการจาแนกข้อมูล เช่น ตามส่วนตลาด การจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ และกลุ่มบุคลากร เพื่อความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น
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การสร้างประโยชน์ให้สังคม (Societal Contributions)
ผู้นาของสถาบันควรให้ความสาคัญต่อความการสร้างประโยชน์ให้สังคม และการคานึงถึงความผาสุก
และประโยชน์ของสังคม ผู้นาควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ สถาบันและบุคลากรในการคุ้มครองป้องกันสุขอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงผลกระทบของการปฏิบัติการของสถาบัน นอกจากนี้ สถาบัน
ควรให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร การนากลับ มาใช้ใหม่ และการลดความสูญเสียตั้งแต่ต้นทาง
การวางแผนจึงควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารสิ่งอานวยความ
สะดวก การทางานและการขนส่ง การวางแผนที่มีประสิทธิผลควรลดหรือป้องกันมิให้เกิดปัญหา แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น อย่ างตรงไปตรงมา และจั ดให้ มีส ารสนเทศและการสนับสนุนที่จาเป็ นเพื่ อให้ ส าธารณะมี ค วาม
ตระหนักในเรื่องดังกล่าวอยู่เสมอ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของสาธารณะ
สถาบันควรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น จังหวัด หรือประเทศ และควร
ถือเอาข้อบังคับเหล่านั้น เป็นโอกาสในการทาให้เหนือกว่าสิ่งที่จาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ การคานึงถึง
ความผาสุกและประโยชน์ของสังคม หมายถึงการเป็นผู้นาและการสนับสนุนความต้องการที่สาคัญ (เท่าที่ทาได้
ตามข้อจากัดทางทรั พยากรของสถาบั น ) ในเรื่องสิ่งแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจในขอบข่ายที่ ส ถาบัน
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ การเป็นผู้นาและการสนับสนุนดังกล่าว อาจรวมถึง
• การปรับปรุงด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และบริการอื่นในชุมชน
• การสร้างความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม
• การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในประเด็นที่มีความสาคัญ
• การอนุรักษ์ทรัพยากร
• การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
• การให้บริการชุมชนและกิจกรรมเพื่อการกุศล
• การปรับปรุงการศึกษา และปรับปรุงวิธีปฏิบัติของสถาบัน และ
• การแบ่งปันสารสนเทศที่ไม่เป็นความลับ
ทั้งนี้ การแสดงภาวะผู้นาในฐานะที่เป็นต้นแบบสามารถส่งผลต่อองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการสร้างความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเจตจานงดังกล่าวด้วย
ในการจัดการสร้างประโยชน์ให้สังคม สถาบันต้องใช้ตัววัดที่เหมาะสม และผู้นาต้องรับผิดชอบตัววัด
ดังกล่าว
จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency)
สถาบันควรแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการประพฤติปฏิบัติอ ย่างมีจริยธรรมต่อการทาธุรกรรม
และการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการกากับดูแลองค์กรต้องมีจริยธรรมสูงและตรวจ
ติดตามการดาเนินการทั้งหมด ผู้นาระดับสูงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการประพฤติปฏิบัติอย่าง
มีจริยธรรม และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความคาดหวังต่อบุคลากรในเรื่องดังกล่าว
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แนวปฏิบัติเรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของสถาบันเป็นพื้นฐานสาหรับวัฒนธรรมและ
ค่ า นิ ย มของสถาบั น และเป็ น สิ่ ง ที่ แ ยกแยะ “ความถู ก ต้ อ ง” ออกจาก “ความไม่ ถู ก ต้ อ ง” การก าหนด
หลักจริยธรรมที่ออกแบบเป็นอย่างดีและค่านิยมของสถาบันจะเพิ่มอานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรเพื่อให้
สามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น และอาจเป็นขอบเขตในการกาหนดบรรทัดฐานและ
ข้อห้ามของสถาบัน
คุ ณ ลั ก ษณะของความโปร่ ง ใส คื อ การสื่ อ สารอย่ า งเปิ ด เผยและตรงไปตรงมาอย่ า งสม่ าเสมอ
ความรับผิดชอบ และการแบ่งปันข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องโดยผู้นาและผู้บริหาร ความโปร่งใสมีประโยชน์
ต่อสถาบันหลายประการ และเป็นปัจจัยที่สาคัญในการสร้างความผูกพันของบุคลากร ทาให้บุคลากรเข้าใจ
เหตุผลของการกระทาและสิ่งที่พวกเขาจะมีส่วนร่วมได้ความโปร่งใสและความรับผิดชอบยังมีความสาคัญ
ในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ทาให้เกิดการมีส่วนร่วม ความผูกพัน และความเชื่อมั่น
ในสถาบัน
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและความโปร่งใสจะสร้างความไว้วางใจให้แก่ สถาบันและผู้นา
สร้างความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมและความเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญทุกกลุ่มให้คุณค่า
การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ (Delivering Value and Results)
การส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญและสร้างสมดุลของคุณค่าระหว่างกลุ่มเหล่านั้น
จะช่วยในเรื่องการสร้างความภักดีต่อสถาบัน ทาให้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นการสร้างประโยชน์ให้
สังคมด้วย ในการตอบสนองต่อเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงและขัดแย้งกันในบางครั้ง เพื่อ รักษาสมดุลระหว่าง
คุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้ อาจหมายถึงว่ากลยุทธ์ของสถาบันต้องระบุความต้องการของผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสียที่สาคัญไว้ให้ ชัดเจน เพื่อช่วยให้มั่นใจว่า แผนและการปฏิบัติต่าง ๆ สนองความต้องการของทุกฝ่าย
โดยหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบด้านลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การใช้ตัววัดผลการดาเนินการแบบนาและแบบตาม (Leading & lagging measures) ร่วมกันอย่าง
สมดุล เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการสื่อสารถึงจุดเน้นสาคัญในระยะสั้นและระยะยาวของสถาบัน การตรวจ
ติดตามผลการดาเนินการจริง และเป็นพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงผลลัพธ์
การวัดผลการดาเนินการของสถาบัน จาเป็นต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สาคัญ ซึ่งนาไปใช้เพื่อสร้างคุณค่า
และรักษาความสมดุลของคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ได้แก่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง ลูกค้ากลุ่มอื่น
บุคลากร ผู้ส่งมอบ คูค่ วามร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สาธารณะ และชุมชน ดังนั้นผลลัพธ์จึง
ต้องประกอบด้วยตัววัดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตัววัดเฉพาะด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเงิน แต่รวมถึงผลลัพธ์ด้าน
กระบวนการ ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และบุคลากร รวมทั้งผลการดาเนินการ
ด้านการนาสถาบัน กลยุทธ์ และด้านสังคม
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บทบาทของค่านิยมและแนวคิดหลัก
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศและโครงสร้าง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ: มุมมองเชิงระบบ
ระบบการดาเนินการที่เป็นเลิศประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด ที่ส่วนกลางของภาพซึ่งระบุกระบวนการ
และผลลัพธ์ตามที่สถาบันกาหนดไว้
การดาเนินการที่เป็นเลิศต้องอาศัยการนาองค์กรที่เข้มแข็ง และแสดงให้เห็นได้จากผลลัพธ์ที่โดดเด่น
คาว่า “บูรณาการ” ตรงกลางภาพ แสดงให้เห็นว่าทุกองค์ประกอบของระบบมีความสัมพันธ์ และ
เชื่อมโยงกัน
ลูกศรแนวนอนตรงกลางภาพ แสดงความเชื่อมโยงที่สาคัญในกลุ่มการนาองค์กร (หมวด 1-3 ทางด้านซ้าย)
และในกลุ่มผลลัพธ์ (หมวด 5-7 ทางด้านขวา) ทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์ ร่วมกันระหว่างกลุ่มการนาองค์กร
และกลุ่มผลลัพธ์
หัวลูกศรแนวตั้งตรงกลางภาพ ชี้ไปที่โครงร่างองค์กรและฐานหลักของระบบที่จะให้สารสนเทศและ
ข้อมูลสะท้อนกลับแก่กระบวนการที่สาคัญและสภาวะแวดล้อมขององค์กร
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โครงสร้างของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
เกณฑ์ EdPEx ทั้ง 7 หมวดประกอบด้วยหัวข้อและประเด็นที่ควรพิจารณาต่าง ๆ ดังนี้
หัวข้อ
เกณฑ์ มี ทั้ ง หมด 17 หั ว ข้ อ (และมี อี ก 2 หั ว ข้ อ ในโครงร่ า งองค์ ก ร) แต่ ล ะหั ว ข้ อ มี จุ ด มุ่ ง เน้ น ที่
เฉพาะเจาะจง หัวข้อเหล่านี้แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามประเภทของสารสนเทศทีส่ ถาบันต้องอธิบายดังนี้
• โครงร่างองค์กร กาหนดให้อธิบายสภาวะแวดล้อมของสถาบัน
• หัวข้อที่เกี่ยวกับกระบวนการ (หมวด 1-6) กาหนดให้อธิบายกระบวนการของสถาบัน
• หัวข้อที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ (หมวด 7) กาหนดให้รายงานผลลัพธ์ของกระบวนการของสถาบัน
ดูชื่อหัวข้อและคะแนนในหน้า 15
หมายเหตุ
หมายเหตุมีจุดประสงค์เพื่อ (1) อธิบายคาศัพท์หรือข้อคาถามให้ชัดเจน (2) ให้คาแนะนาและตัวอย่าง
ในการตอบ และ (3) ระบุความเชื่อมโยงที่สาคัญกับหัวข้ออื่น ๆ
ประเด็นเพื่อพิจารณา
ในแต่ละหัวข้อ จะมีประเด็น เพื่อพิจารณาในรูปแบบของคาถามหรือข้อความ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ
ได้แก่
• คาถามพื้นฐาน (Basic questions) จะต่อจากหัวข้อหลัก
• คาถามโดยรวม (Overall questions) จะเป็นคาถามที่ใช้ตัว อักษรเข้ม คาถามชี้นาเหล่านี้ เป็น
จุดเริ่มต้นในการตอบคาถามของเกณฑ์
• คาถามย่อย (Multiple questions) เป็นคาถามเดี่ยว ๆ ในแต่ละประเด็นพิจารณา รวมทั้งคาถาม
ที่ใช้ตัวอักษรเข้ม คาถามข้อแรกเป็นคาถามทีส่ าคัญที่สุดในชุดคาถามนั้น
คาศัพท์ที่สาคัญ
สถาบันสามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญ (พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษตัวใหญ่) ได้ในอภิธานศัพท์
ตั้งแต่หน้า 83-105
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รูปแบบของหัวข้อ

หมายเลขหัวข้อ

ชื่อหัวข้อ

คาถามพื้นฐาน

คะแนนของหัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
คาถามโดยรวม
สรุปหัวข้อของ
คาถามย่อย
คาถามย่อย

หมายเหตุ

เชื่อมโยงไปยังคาอธิบาย
เพิ่มเติมของเกณฑ์และหัวข้อ
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หัวข้อและคะแนนของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(หน้า 62-66) แสดงระบบการให้คะแนนที่ใช้กับเกณฑ์ EdPEx

บทนา: โครงร่างองค์กร
ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์กร
ส่วนที่ 2 สภาวการณ์ขององค์กร

หมวดและหัวข้อต่างๆ
1

2

3

4

5

6

7

คะแนน

การนาองค์กร
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
1.2 การกากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม
กลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ลูกค้า
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้
บุคลากร
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
การปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางาน
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน การตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่น
และด้านกระบวนการ
7.2 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร และการกากับดูแลองค์กร
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์
คะแนนรวม

120
70
50
85
45
40
85
40
45
90
45
45
85
40
45
85
45
40
450
120
80
80
80
90
1,000
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
เริ่มต้นด้วยโครงร่างองค์กร
โครงร่ า งองค์ ก รเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการประเมิ น ตนเอง และเพื่ อ เขี ย นรายงาน
หากต้องการขอรับการตรวจประเมินจากภายนอก โครงร่างองค์กรมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้
• สถาบันสามารถใช้ประเมินตนเองในเบื้องต้น หากสามารถระบุได้ว่ามีประเด็นใดที่ไม่มีสารสนเทศ
มีน้อย หรือขัดแย้งกัน จะสามารถใช้ประเด็นเหล่านั้นมาวางแผนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
• โครงร่างองค์กรทาให้เข้าใจบริบทของสถาบัน วิธีที่ใช้ปฏิบัติการ และทาให้สถาบันสามารถระบุ
ลักษณะเฉพาะของตน เพื่อใช้ตอบคาถามของเกณฑ์ในหมวด 1 – 7 การตอบคาถามทั้งหมดในเกณฑ์ควรสัมพันธ์
กับบริบทของสถาบันที่อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กร
• โครงร่างองค์กรช่วยให้สถาบันสามารถระบุสารสนเทศสาคัญที่อาจขาดหายไป และช่วยให้สถาบัน
มุ่งเน้นไปที่ข้อกาหนดและผลลัพธ์การดาเนินการที่สาคัญ

บทนา: โครงร่างองค์กร
โครงร่างองค์กร คือ ภาพรวมของสถาบัน และสภาวะแวดล้อมเชิงกลยุทธ์
P.1 ลักษณะองค์กร (Organizational Description): คุณลักษณะสาคัญขององค์กรคืออะไร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)
(1) หลักสูตรและบริการทางการศึกษาอื่น ๆ ที่สาคัญตามพันธกิจ (EDUCATIONAL PROGRAM
AND SERVICE and Service Offerings)
สถาบันมีการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ ที่สาคัญตามพันธกิจ
อะไรบ้าง (ดูคาอธิบายในหมายเหตุ) ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร วิจัย และบริการฯ ที่มีต่อ
ความสาเร็จของสถาบันคืออะไร สถาบันใช้วิธีการอย่างไร ในการจัด การศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนอง
พันธกิจอื่นๆ
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม (MISSION, VISION, VALUES, and Culture)
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ของสถาบัน คืออะไร นอกเหนือจากค่านิยมแล้ว คุณลักษณะของ
วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร (ถ้ามี) สมรรถนะหลักของสถาบัน (CORE COMPETENCIES) คืออะไร และมีความ
เกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของสถาบัน
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile)
ลั ก ษณะโดยรวมของบุ ค ลากรเป็ น อย่ า งไร มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอะไรใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ า น
องค์ประกอบของบุคลากรหรือที่เกี่ยวกับความจาเป็นของสถาบันในเรื่องนี้
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• กลุ่มและประเภทของบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงาน เป็นอย่างไร
• ข้ อ ก าหนดด้ า นวุ ฒิ ท างการศึ ก ษาของคณาจารย์ / พนั ก งานในแต่ ล ะกลุ่ ม แต่ ล ะประเภท
มีอะไรบ้าง
• อะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญที่ทาให้บุคลากรผูกพันและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้
สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์
• กลุ่ มที่จั ดตั้งขึ้น เพื่อเจรจาสิ ทธิประโยชน์กับ สถาบัน (เช่น สภาพนักงาน/สภาคณาจารย์/
สภาลูกจ้าง) มีอะไรบ้าง (ถ้ามี)
• ข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สาคัญของสถาบัน มีอะไรบ้าง (ถ้ามี)
(4) สินทรัพย์ (Assets)
สถาบัน มีอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาที่สาคัญกับการบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ อะไรบ้าง
(5) สภาวะแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Environment)
สถาบันดาเนินการภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่สาคัญอะไรบ้างในด้านต่อไปนี้ 1) อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 2) การรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ (accreditation) การรับรองคุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียน
(certification) 3) มาตรฐานการศึกษา และ 4) กฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และด้านการจั ด
การศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ ที่สาคัญตามพันธกิจ
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)
(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
โครงสร้างการนาองค์กร (Leadership Structure) และการกากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE
Structure) มีลักษณะอย่างไร โครงสร้างและกลไกระบบการนาองค์กร (LEADERSHIP SYSTEM) มีอะไรบ้าง
ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกากับดูแลองค์กร ผู้นาระดับสูง และองค์กรแม่ มีลักษณะเช่นใด (*)
(2) ผู้เ รี ยน ลูกค้า กลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Students, Other CUSTOMERS and
STAKEHOLDERS)
ส่วนตลาด ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของสถาบัน มีอะไรบ้าง (*)
กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญ อะไรต่อการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนอง
ต่อพันธกิจอื่น ๆ การบริการสนับสนุน และการปฏิบัติการ อะไรคือความแตกต่างในความต้องการและความ
คาดหวังของแต่ละกลุ่ม
(3) ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Suppliers, PARTNERS, and
COLLABORATORS)
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่สาคัญมีใครบ้าง แต่ละกลุ่มต่าง ๆ
เหล่านี้มีบทบาทอย่างไรต่อ
• การสร้างหลักสูตรและการดาเนินการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ
• การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน
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กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยและร่วมทาให้เกิดนวัตกรรมของสถาบันอย่างไร สถาบันมีข้อกาหนด
ที่สาคัญของเครือข่ายอุปทาน (supply-network) อะไรบ้าง
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ P.1 ก(1) การจั ด การศึ ก ษา วิ จั ย บริ ก าร และตอบสนองต่ อ พั น ธกิ จ อื่ น ๆ ที่ ส าคั ญ
หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันนามาสู่ตลาดเพื่อดึงให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้ และลูกค้ากลุ่มอื่นมาใช้บริการ
หรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู้ กระบวนการจัด การศึกษา และบริการฯ ต่อ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นของสถาบันอาจเป็นการจัดให้โดยตรง หรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ การจัดการศึกษา วิจัย และบริการ ของสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร (รวมถึงสถาบัน
ภาครัฐ) อาจหมายถึง โปรแกรม/แผนงาน โครงการหรือบริการต่าง ๆ
หมายเหตุ P.1 ก(2) หากสถาบันมีการกาหนดเจตจานงและพันธกิจ ควรอธิบายถึงสิ่งเหล่านั้นในการ
ตอบคาถาม บางสถาบันอาจระบุพันธกิจและเจตจานง และบางสถาบันใช้คาเหล่านี้แทนกัน ในบางสถาบัน
เจตจานงหมายถึงเหตุผลพื้นฐานในการดารงอยู่ของสถาบัน สิ่งเหล่านี้มีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจให้
สถาบันและชี้นาการกาหนดค่านิยม
หมายเหตุ P.1 ก(2) ค่านิยมของสถาบันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร คุณลักษณะอื่นของ
วัฒ นธรรมองค์กร อาจรวมถึงความเชื่อและบรรทัดฐานร่ว มกัน (Shared beliefs and norms) ซึ่งนาไป
สู่ลักษณะเฉพาะของบรรยากาศแวดล้อมภายในสถาบัน
หมายเหตุ P.1 ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงาน (รวมถึงกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อเจรจาสิทธิประโยชน์กับสถาบัน) อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้าง หรือสัญญาจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน
(รวมทั้งการทางานผ่านระบบออนไลน์) การทางานนอกสถานที่ สภาวะแวดล้อมในการทางาน นโยบาย
ที่เ อื้อ ต่อ การดูแลครอบครัว หรือปัจจัยอื่น ๆ สาหรับสถาบันที่มีอาสาสมัครและพนักงานฝึกหัดที่ไม่ได้รับ
ค่าจ้างมาช่วยทางานให้สถาบัน ให้รวมกลุ่มเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของสถาบันด้วย
หมายเหตุ P.1 ก(5) ในเกณฑ์ EdPEx คาว่า “มาตรฐานด้านการศึกษา” อาจรวมถึงข้อกาหนดตาม
กฎหมาย หลักปฏิบัติ (Codes of conduct) และนโยบาย (policy guidance) ที่ใช้ทั่วไปในภาคส่วนการศึกษา
ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นที่ที่สถาบันดาเนินการอยู่ ซึ่งอาจมีกฎระเบียบข้อบังคับด้านสภาพแวดล้อม ที่ ครอบคลุมถึงการ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก การควบคุ ม และการแลกเปลี่ ยนคาร์บ อนเครดิ ต รวมถึ ง การใช้ พ ลั ง งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
หมายเหตุ P.1 ข(1) ในโครงร่างองค์กร จะถามคาถาม “อะไร (What)” ส าหรับ การนาองค์กร
(โครงสร้างและกลไกระบบการนาองค์กร) ส่วนหมวด 1 และหมวด 5 จะถามว่าระบบถูกนาไปใช้ “อย่างไร
(How)”
หมายเหตุ P.1 ข(2) กลุ่ มผู้ เรียนและลู ก ค้า กลุ่ ม อื่น อาจจัดกลุ่ มตามความคาดหวั ง พฤติก รรม
ความนิยม หรือคุณลักษณะร่วมกัน ภายในแต่ละกลุ่มอาจมีการแบ่งย่อยเพิ่มเติมอีกตามความแตกต่าง ความ
เหมือน หรือทั้งสองอย่าง สาหรับส่วนตลาดอาจจาแนกตาม
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• หลักสูตร วิจัย และบริการฯ หรือรูปแบบเฉพาะ
• วิธีการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ ต่าง ๆ
• พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือ
• ปัจจัยอื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้
หมายเหตุ P.1 ข(2) ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และความต้องการด้านการปฏิบัติการ ผลักดันให้สถาบันตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการหยุดชะงักของ
การจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ กระบวนการสนับสนุน และเครือข่ายอุปทาน
รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอื่น
หมายเหตุ P.1 ข(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ ควรรวมถึงโรงเรียนหลักที่เตรียม
ความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนต่อในสถาบัน
หมายเหตุ P.1 ข(3) เครือข่ายอุปทานของสถาบัน ประกอบด้วย หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตร และบริการฯ และการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ ให้แก่
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ในบางสถาบัน หน่วยงาน/องค์กรเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของห่วงโซ่ โดยที่หน่วยงาน
หนึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ส่งมอบให้อีกหน่วยงาน/องค์กรหนึ่งโดยตรง อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน/องค์กรเหล่านี้มี
โครงข่ายที่เชื่อมโยงและพึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เพียงแค่เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear
relationships) เกณฑ์ใช้คาว่า “เครือข่ายอุปทาน” แทน “ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)” เพื่อชี้ให้เห็นถึงการ
พึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสถาบันและผู้ส่งมอบ
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P.2 สถานการณ์ของสถาบัน (Organizational Situation): สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันคืออะไร
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)
(1) ลาดับในการแข่งขัน (Competitive Position)
ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของสถาบัน เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในธุรกิจหรือตลาดเดียวกัน
คู่แข่งมีจานวนเท่าไรและประเภทอะไรบ้าง
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes)
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ (ถ้ า มี ) ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ สถานการณ์ ก ารแข่ ง ขั น ของ สถาบั น รวมถึ ง
การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสสาหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
ระบุแหล่งที่มาที่สาคัญสาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบที่สาคัญจากธุรกิจอื่น สถาบันมีข้อจากัดอะไรบ้าง (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูล หรือข้อจากัด
ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)
ระบุความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ (PERFORMANCE Improvement System)
ระบุ ระบบการปรั บปรุ งผลการด าเนิ นการรวมถึ งกระบวนการของสถาบั น ส าหรั บการประเมินผลและ
การปรับปรุงโครงการและกระบวนการของสถาบันที่สาคัญ
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ P.2 (ก) องค์กรไม่แสวงหาผลกาไรต้องแข่งขันกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรอื่น และกับ
หน่วยงานอื่นที่ให้บริการคล้ายคลึงกัน เพื่อให้ได้แหล่งทุนสนับสนุนและอาสาสมัคร สมาชิกภาพ การเป็นที่รู้จัก
ในชุมชนที่เหมาะสม และการได้รับความสนใจจากสื่อ
หมายเหตุ P.2 (ข) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจเกี่ยวข้องกับด้านการจัดการศึกษา
วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการสร้างประโยชน์ให้สังคม และด้าน
บุ คลากร ความท้าทายและความได้เ ปรี ยบเชิง กลยุ ทธ์ อาจสั มพันธ์กั บ ผลิ ตภัณฑ์ การเงิน โครงสร้างและ
วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging technology) การบูรณาการด้านดิจิทัล (Digital integration)
ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ชื่อเสียงของสถาบัน เช่น ความสาเร็จของผู้เรียน อัตราการสร้าง
นวัตกรรม ทาเลที่ตั้งและการเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก และความสามารถในการสรรหา และรักษาบุคลากร
หมายเหตุ P.2 (ค) ระบบการให้คะแนนของเกณฑ์ EdPEx (หน้า 62-66) พิจารณาการปรับปรุงผล
การดาเนินการ ผ่านการเรียนรู้และการบูรณาการ ซึ่งเป็นมิติหนึ่งในการตรวจประเมินระดับพัฒนาการของ
แนวทางและการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติของสถาบัน คาถามนี้ช่วยกาหนดบริบทโดยรวมของแนวทางที่ใช้
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ในการปรั บปรุ งผลการดาเนิ นการของสถาบัน แนวทางที่ ส ถาบัน ใช้ควรสั มพันธ์กับความจาเป็น ที่ต้องท า/มี
ของสถาบัน ทั้งนี้ อาจรวมถึง PDSA การประเมินตนเองเพื่อขอการรับรอง การใช้ระบบ UK Professional
Standards Framework (UKPSF) เพื่อพัฒนาการสอน การประเมินระดับคณะ สถาบัน จากองค์กรภายนอก
เช่ น 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) รวมถึงเครื่องมือพัฒนาคุณภาพองค์กรอื่น เช่น การใช้ระบบ
Lean Enterprise, Six Sigma, Story Board หรือเครื่องมือปรับปรุงอื่น ๆ
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1. การนาองค์กร (Leadership) (120 คะแนน)
ในหมวดการนาองค์กร เกณฑ์ถามว่าการปฏิบัติตนของผู้นาระดับสูง ชี้นา และทาให้สถาบันมีความ
ยั่งยืนอย่างไร นอกจากนี้ เกณฑ์ยังถามถึงระบบการกากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE system) รวมทั้ง
วิธีการที่สถาบันใช้เพื่อบรรลุผลความรับผิดชอบด้านกฎหมายและจริยธรรม และวิธีการที่สถาบันใช้เพื่อตอบ
แทนสังคม
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง (Senior Leadership): ผู้นาระดับสูงนาองค์กรอย่างไร (70 คะแนน)
ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม (VISION and VALUES)
(1) กาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม (VISION and VALUES)
ผู้นาระดับสูง (SENIOR LEADERS) ดาเนินการอย่างไรในการกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติโดยผ่านระบบ
การนาองค์กร (LEADERSHIP SYSTEM) ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการที่สาคัญ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ (*) การปฏิบัติตนของผู้นาระดับสูงแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของสถาบันอย่างไร
(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม (Promoting Legal and
ETHICAL BEHAVIOR)
การปฏิ บั ติ ต นของผู้ น าระดั บ สู ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ต่ อ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและอย่างมีจริยธรรมอย่างไร
ผู้นาระดับสูงสร้างสภาวะแวดล้อมในสถาบันเพื่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร
ข. การสื่อสาร (Communication)
ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร (WORKFORCE)
ทั่วทั้งสถาบัน คู่ความร่วมมือสาคัญที่เป็นทางการ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นที่สาคัญ
ผู้นาระดับสูงดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารสองทางที่ตรงไปตรงมา
• สื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจที่สาคัญและความจาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสถาบัน
• แสดงบทบาทโดยตรงในการจูงใจบุคลากรเพื่อให้มีผลการดาเนินการที่ดี ให้ความสาคัญกับผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น และมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค. พันธกิจและผลการดาเนินการของสถาบัน (MISSION and Organizational PERFORMANCE)
(1) การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความสาเร็จ (Creating an Environment for Success)
ผู้ น าระดั บ สู ง ด าเนิ น การอย่ า งไรในการสร้ า งสภาวะแวดล้ อ มเพื่ อ ท าให้ ส ถาบั น ประสบ
ความสาเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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ผู้นาระดับสูงดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• สร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ
• สร้างและเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น และบุคลากร
• พัฒนาให้เกิดความคล่องตัวของสถาบัน ความรับผิดชอบ การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับ
บุคคล นวัตกรรม และความกล้าที่จะเสี่ยงโดยประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISK taking)
• มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง และการพัฒนาผู้นาในอนาคตของสถาบัน
(2) การทาให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง (Creating a Focus on Action)
ผู้นาระดับสูง ดาเนินการอย่างไรในการทาให้เกิดการปฏิบัติการอย่า งจริ งจังเพื่อให้บ รรลุ
พันธกิจของสถาบัน
ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรในเรื่องต่อไปนี้
• ทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังที่ทาให้เกิดการปรับปรุงผลการดาเนินการของสถาบัน
• กาหนดเรื่องที่จาเป็นต้องทา
• ในการตั้งความคาดหวังต่อผลการดาเนินการ ได้พิจารณาถึงการสร้างคุณค่าและทาให้เกิด
ความสมดุลของคุณค่า ระหว่างผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
• แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบส่วนตนต่อการดาเนินการของสถาบัน
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 1.1 ผลลั พธ์การดาเนินการของสถาบันควรรายงานในหั ว ข้อ 7.1 - 7.5 ผลลั พธ์ด้าน
ประสิทธิผลของการนาองค์กรและระบบการนาองค์กรควรรายงานในหัวข้อ 7.4
หมายเหตุ 1.1 ก(1) วิสัยทัศน์ของสถาบันควรเป็นตัวกาหนดบริบทสาหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1 และ 2.2
หมายเหตุ 1.1 ข การสื่อสารในลักษณะสองทาง อาจรวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การส่ง
ข่าวสารเป็นระยะ ๆ ผ่านเว็บไซต์ทั้งภายในและภายนอก ทวีต (Tweet) บล็อก (Blogging) และวงสนทนา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic forums) ของผู้ เ รี ย น ลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น และบุ ค ลากร รวมทั้ ง การติ ด ตามและ
การตอบกลับ (*) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์จากภายนอก
หมายเหตุ 1.1 ข บทบาทโดยตรงของผู้นาระดับสูงในการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร อาจรวมถึงการ
มีส่วนร่วมในการให้รางวัลและยกย่องชมเชย
หมายเหตุ 1.1 ข สาหรับสถาบันที่ต้องพึ่งพาอาสาสมัครอย่างมากในการทางาน ควรกล่าวถึงวิธีการ
ที่สถาบันใช้ในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรที่เป็นอาสาสมัครเหล่านั้นด้วย

(Draft) EdPEx Criteria V_18112563

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 25

หมายเหตุ 1.1 ค(1) องค์กรที่ประสบความสาเร็จต้องสามารถตอบสนองต่อความจาเป็ นของสถาบัน
ในปัจจุบัน ให้ความสาคัญกับความเสี่ยง ความคล่องตัว และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ต้องพร้อมรับต่อ
สภาวะแวดล้อมในอนาคต ของสถาบัน ตลาด และการปฏิบัติการ
ในการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความสาเร็จผู้นาควรคานึงถึงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัย
เหล่านี้ อาจรวมถึง
• ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงนั้น
• วัฒนธรรมองค์กร
• ระบบงาน
• ความจ าเป็ น ในการเปลี่ ยนแปลงแบบพลิ กโฉม (Transformational changes) ในด้าน
โครงสร้างและวัฒนธรรมของสถาบันทีอ่ าจเกิดขึ้น
• ขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร
• การมีทรัพยากรพร้อมใช้งาน
• สมรรถนะหลักของสถาบัน
• ความจาเป็นในการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสถาบัน
ปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีอุบัติใหม่ การบูรณาการ
ข้อมูล ความปลอดภัยด้านข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ 1.1 ค(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการอย่างจริงจังของผู้นาระดับสูงต้องคานึงถึงกลยุทธ์
บุคลากร ระบบงาน และสินทรัพย์ของสถาบัน ทั้งนี้ รวมถึงความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่าง
รอบด้าน การนานวัตกรรมไปใช้ และการปรับปรุงผลการดาเนินงานและผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้นาระดับสูง
ต้องคานึงถึงสิ่งที่ต้องการปฏิบัติอย่ างจริงจังเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน (Strategic
objectives) (ดู 2.2.ก(1)) และอาจเกี่ยวข้องกับการวางแผนบริหารเพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ หรือการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสารสนเทศใหม่ที่สาคัญ
1.2 การกากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม (Governance and Societal Contributions):
สถาบันดาเนินการอย่างไรในการกากับดูแลองค์กรและสร้างประโยชน์ให้สังคม (50 คะแนน)
ก. การกากับดูแลองค์กร (Organizational GOVERNANCE)
(1) ระบบการกากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE System)
สถาบันทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่ามีการกากับดูแลองค์กรด้วยความรับผิดชอบอย่างครอบคลุม
และรอบด้าน
สถาบันดาเนินการอย่างไรในการทบทวนและทาให้ประสบความสาเร็จในระบบการกากับดูแล
องค์กรดังต่อไปนี้
• ความรับผิดชอบในการกระทาของผู้นาระดับสูง
• ความรับผิดชอบต่อกลยุทธ์
• ความรับผิดชอบด้านการเงิน
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• ความโปร่งใสในการดาเนินการ
• การคัดเลือกคณะกรรมการกากับดูแลองค์กร และนโยบายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของคณะกรรมการกากับดูแลองค์กร (*)
• ความเป็นอิสระและมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในและภายนอก
• การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น (*)
• การวางแผนสืบทอดตาแหน่งสาหรับผู้นาระดับสูง
(2) การประเมินผลการดาเนินการ (PERFORMANCE Evaluation)
สถาบัน ประเมิน ผลการดาเนินการของผู้น าระดับสูง และคณะกรรมการกากับดูแลองค์กร
อย่างไร
สถาบันใช้การประเมินผลการดาเนินการเหล่านี้เพื่อกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างไร ผู้นา
ระดับสูงและคณะกรรมการกากับดูแลองค์กร ใช้ผลการประเมินผลการดาเนินการดังกล่าวเพื่อการพัฒนา
ตนเองและปรับปรุงประสิทธิผลทั้งการนาองค์กรของผู้นาแต่ละคน และของคณะกรรมการ และระบบการนาองค์กร
ต่อไปอย่างไร (*)
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR)
(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ (Legal, Regulatory, and
Accreditation Compliance)
สถาบันดาเนินการด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในปัจจุบัน และในอนาคต รวมถึงความ
กังวลของชุมชน ที่มีต่อหลักสูตรการศึกษา บริการฯ และการปฏิบัติการอย่างไร
สถาบันดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• ดาเนินการในกรณีที่หลักสูตรการศึกษา บริการฯ และการปฏิบัติการมีผลกระทบในเชิงลบ
ต่อสังคม
• คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะ (Public concerns) ที่มีต่อหลักสูตร บริการฯ และ
การปฏิบัติการในอนาคตฯ
• เตรียมการเชิงรุกต่อความกังวลและผลกระทบเหล่านี้อย่างไร
สถาบันมีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่สาคัญอะไรเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตาม
กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพที่กาหนดหรือดีกว่าที่กาหนด (*) สถาบันมีกระบวนการ
ตัววัด และเป้าประสงค์ที่สาคัญอะไรในการดาเนินการเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรการศึกษา
บริการฯ และการปฏิบัติการของสถาบัน
(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR)
สถาบันดาเนินการอย่า งไรในการส่งเสริ มและสร้า งความมั่นใจว่า ปฏิสัมพันธ์ ทุกด้า นของ
สถาบันเป็นไปอย่างมีจริยธรรม
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สถาบั น มีกระบวนการและตัว วัดหรือตัว ชี้วัดที่ส าคัญ อะไรในการส่ งเสริมและทาให้ มั่น ใจว่ า
มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมทั่วทั้งสถาบัน ภายใต้โครงสร้างระบบการกากับดูแลองค์กร รวมทั้ง
ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น ๆ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการติดตาม และดาเนินการในกรณีที่มีการกระทาที่ขัดต่อการประพฤติ ปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม
ค. การสร้างประโยชน์ให้สังคม (Societal Contributions)
(1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being)
สถาบัน ค านึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ ของสั งคมเป็น ส่วนหนึ่งในกลยุ ทธ์ แ ละการ
ปฏิบัติการประจาวันอย่างไร
สถาบันมีส่วนร่วมอย่างไรในการสร้างความสมบูรณ์แก่ระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
(2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support)
สถาบันดาเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญ (KEY
communities) ของสถาบัน
ชุมชนที่ส าคัญของสถาบั นมีอะไรบ้าง สถาบันมีวิธีการในการกาหนดชุมชนดังกล่ าวอย่างไร
รวมทั้งวิธีการกาหนดเรื่องที่สถาบันจะเข้าไปมีส่วนร่วม ผู้นาระดับสูง และบุคลากรร่วมมือกันพัฒนาชุมชน
ดังกล่าวอย่างไร
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 1.2 ควรน าเรื่ อ งการสร้า งประโยชน์ ใ ห้ สั ง คมในประเด็ น ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ งต่อ
ความสาเร็จด้านการตลาดของสถาบัน ไปใช้ประกอบการจัดทากลยุทธ์ (หัวข้อ 2.1) และในการมุ่งเน้นการ
ปฏิบั ติการ (หมวด 6) ด้ว ย ควรรายงานผลลัพธ์ส าคัญด้านสังคมในหั วข้อผลลั พธ์ด้านการนาองค์กรและ
การกากับดูแลองค์กร (หัวข้อ 7.4)
หมายเหตุ 1.2 หัวข้อนี้ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ควรอธิบายเรื่อง
ดังกล่าวในหัวข้อ 5.1 และหัวข้อ 6.2 ตามลาดับ
หมายเหตุ 1.2 ก(1) หากคณะกรรมการกากับดูแลองค์กร มีการทบทวนผลการดาเนินการและ
ความก้าวหน้าของสถาบัน ให้รายงานใน 4.1(ข) (*)
หมายเหตุ 1.2 ก(1) ความโปร่งใสในการดาเนินการของระบบการกากับดูแลองค์กร ควรครอบคลุม
เรื่องการควบคุมภายในของกระบวนการกากับดูแลองค์กร สาหรับสถาบันการศึกษาบางแห่ง องค์กรแม่หรือ
คณะกรรมการที่ปรึ กษาภายนอกอาจทาหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลองค์กรทั้งหมดหรือบางส่ ว น
สถาบันการศึกษาบางแห่งที่ทาหน้าที่ดูแลรักษาเงินกองทุนของสาธารณะ ต้องเน้นความสาคัญในเรื่องการดูแล
รักษาเงินกองทุนสาธารณะ และความโปร่งใสในการดาเนินงานด้วย
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หมายเหตุ 1.2 ก(2) การประเมินผลการดาเนินการของผู้นา อาจใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินโดย
ผู้ร่วมงาน การทบทวนผลการดาเนิ นการของผู้บริหารอย่างเป็นทางการ การประเมินจากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาภายนอก รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ และผลสารวจที่ได้จากบุคลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
หมายเหตุ 1.2 ข(1) การเตรียมการเชิงรุกต่อผลกระทบเชิงลบและความกังวลของสังคม อาจรวมถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและกระบวนการจัดการเครือข่ายอุปทานที่มีประสิทธิผล (*)
หมายเหตุ 1.2 ข(2) ตัววัดหรือตัวชี้วัดของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม อาจรวมถึงเหตุการณ์
การละเมิดจริยธรรมหรือการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ผลสารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อจริยธรรมของสถาบัน การติดต่อผ่านโทรศัพท์สายด่วนจริยธรรม การทดสอบอย่างตรงไปตรงมา
(The integrity of testing) การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม และการดาเนินการของคณะกรรมการ
จริยธรรมในคนและสัตว์ทดลอง (Institutional Review Boards: IRB) ในการทาวิจัย ตัววัดหรือตัวชี้วัดของ
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม อาจรวมถึงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบัน มีนโยบาย การฝึกอบรม
บุคลากร และระบบการติดตามเฝ้าระวังในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและการใช้ข้อมูลที่มีความ
อ่อนไหว สารสนเทศ และองค์ความรู้ที่เกิดจากการสังเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านี้ ตลอดจน
การใช้เงินกองทุนอย่างเหมาะสม (อ่านเพิ่มเติมที่ อภิธานศัพท์ ETHICAL BEHAVIOR: การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม หน้า 91)
หมายเหตุ 1.2 ค(1) ควรรายงานความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมที่นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่อธิบายใน 1.2 ข(1) ซึ่งอาจรวมถึงการดาเนินการของสถาบันหรือความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในงานบริการ การศึกษา รวมทั้งปรับปรุง วิธีปฏิบัติ
ขององค์กร/สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ
หมายเหตุ 1.2 ค(2) การมีส่วนสนับสนุนชุมชนที่สาคัญอาจรวมถึงเรื่องที่ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ
หลักของสถาบัน
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2. กลยุทธ์ (Strategy) (85 คะแนน)
ในหมวดกลยุทธ์ ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดทาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
วิ ธี ก ารในการน าแผนไปปฏิ บั ติ การปรั บ เปลี่ ย นแผนเมื่ อ สถานการณ์ เ ปลี่ ย นไป ตลอดจนวิ ธี ก ารวั ด ผล
ความก้าวหน้า
2.1 การจัดทากลยุทธ์ (Strategy Development): สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดทากลยุทธ์ (45 คะแนน)
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS)
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning PROCESS)
สถาบั น มี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการวางแผนกลยุ ท ธ์ ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ ของกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์มีอะไรบ้าง ผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญมีใครบ้าง กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร
และสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทาให้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้คานึงถึงความจาเป็นที่อาจเกิดขึ้นของสถาบันในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม
• การจัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ริเริ่มขึ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
• ความคล่องตัวของสถาบัน
(2) นวัตกรรม (INNOVATION)
กระบวนการจัดทากลยุทธ์ของสถาบันกระตุ้นและทาให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไร
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ และมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่า
จะเลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์เรื่องใดเป็นความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT
RISKS) โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง
(3) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations)
สถาบั น มี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมทั้ ง พั ฒ นา
สารสนเทศเพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังกล่าว สถาบันคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญของความเสี่ยง
ต่อไปนี้อย่างไร
• ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
• การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวะแวดล้อมภายนอก
• จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการและสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
• ความสามารถของสถาบันในการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก (WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่ากระบวนการสาคัญใดจะดาเนินการโดยบุคลากร
ของสถาบันและกระบวนการใดจะดาเนินการจากภายนอกโดยผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ
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การตั ด สิ น ใจเหล่ า นี้ ได้ ค านึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ สมรรถนะหลั ก ของสถาบั น และ
สมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างไร สถาบันมีวิธีการอย่างไร
ในการกาหนดสมรรถนะหลักและระบบงานในอนาคตที่จาเป็นสาหรับสถาบัน (ดูคาอธิบายเรื่องระบบงานและ
สมรรถนะหลัก ที่หมายเหตุ 2.1ก(4) และ อภิธานศัพท์ CORE COMPETENCIES: สมรรถนะหลักของสถาบัน
หน้า 88 และ WORK SYSTEMS: ระบบงาน หน้า 106)
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES)
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง
ให้ระบุตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น เป้าประสงค์ที่สาคัญที่สุดของวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง สถาบันได้วางแผนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ อะไรบ้าง (ถ้ามี) ในด้านหลักสูตร
และบริการฯ ลูกค้าและตลาด ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ และการปฏิบัติการ
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVE Considerations)
วัต ถุประสงค์เ ชิงกลยุ ทธ์ ข องสถาบัน สามารถสร้ า งความสมดุล อย่า งเหมาะสมกั บ ความ
ต้องการที่มีความหลากหลายและทีม่ ีโอกาสจะแข่งขันกันเองได้อย่างไร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันได้ดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลั ก ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
• สร้างสมดุลระหว่างกรอบเวลาระยะสั้นและระยะทีย่ าวขึ้น
• พิจารณาและสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญทั้งหมด
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 2.1 หัวข้อนี้กล่าวถึงกลยุทธ์โดยรวมของสถาบัน ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
และบริการฯ รวมทั้งกระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น อย่างไรก็ตามสถาบันควร
อธิบายกลยุทธ์ในการออกแบบหลักสูตร และบริการฯ รวมทั้งกลยุทธ์ในการสร้างความผู กพันกับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น ในหัวข้อ 3.2 และ 6.1 ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ 2.1 การจั ดทากลยุทธ์ หมายถึง แนวทางของสถาบันที่จะเตรียมการส าหรับอนาคต
ในการจัดทากลยุทธ์ สถาบันควรพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของสถาบันเพื่อการตัดสินใจและ
การจัดสรรทรัพยากร สถาบันอาจใช้รูปแบบต่าง ๆ ของการพยากรณ์ การคาดการณ์ ทางเลือก สถานการณ์
จาลอง องค์ความรู้ (ดูหัวข้อ 4.2 ข. เกี่ยวกับความรู้ของสถาบัน) การวิเคราะห์ หรือแนวทางอื่นที่ช่วยให้เห็น
ภาพในอนาคต การจั ดทากลยุ ทธ์อาจให้ ผู้ส่ งมอบ คู่ความร่ว มมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้ จัด
จาหน่าย/ผู้ได้รับมอบอานาจ (distributors) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเข้ามามีส่วนร่วม
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หมายเหตุ 2.1 คาว่า "กลยุทธ์" ควรตีความให้กว้าง กลยุทธ์อาจเป็นผลมาจากหรือนาไปสู่สิ่งต่อไปนี้
• การเพิ่มหลักสูตร และบริการฯ ใหม่
• บริการที่จัดขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนใหม่ กลุ่มที่เปลี่ยนไปหรือกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ
• นิยามหรือกาหนดนิยามใหม่ถึงบทบาทของสถาบันในระบบนิเวศ (เครือข่ายคู่ความร่วมมือ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้ส่งมอบ คู่แข่ง ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ชุมชน และสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกภาคส่วนการศึกษาทีม่ ีโอกาสเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพ)
• การหาคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและพันธมิตรใหม่หรือกาหนดบทบาทใหม่
• การสร้างความแตกต่างให้กับภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของสถาบัน
• การสร้างสมรรถนะหลักใหม่ของสถาบัน
• การได้มาและการเข้าสู่บริการใหม่เพื่อเพิ่มการเข้าถึง เพิ่มรายได้ หรือลดต้นทุน
• การสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรใหม่และอาสาสมัคร
• การมุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือสาธารณะ
หมายเหตุ 2.1 ก(1) ความคล่องตัวของสถาบัน หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
อย่างรวดเร็ว และความสามารถในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการของสถาบันเมื่อมีโอกาสหรือมีความจาเป็น
หมายเหตุ 2.1 ก(3) การบูรณาการข้อมูลจากทุกแหล่งเพื่อ สร้างสารสนเทศที่นาไปใช้สร้างกลยุทธ์
ถือว่าเป็นข้อพิจารณาที่สาคัญ ข้อมูลและสารสนเทศ อาจเกี่ยวข้องกับ
• ความต้องการของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาด
• ความคาดหวัง โอกาส และความเสี่ยง
• ความเสี่ ย งและโอกาสในด้านการเงิน สั งคม จริยธรรม กฎระเบียบข้อบังคับ เทคโนโลยี
ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ
• สมรรถนะหลักของสถาบัน
• สภาพแวดล้ อมด้านการแข่งขันและผลการดาเนินการของสถาบันในปัจจุบันและอนาคต
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งและสถาบันทีเ่ ปรียบเทียบกันได้
• การปฏิรูปการศึกษา
• นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สาคัญอื่น ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ
ต่อหลักสูตรและบริการฯ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติของสถาบัน รวมทั้งอัตราการสร้างนวัตกรรม
• ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ
• ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
• โอกาสในการผันทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้กับหลักสูตร บริการฯ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความสาคัญกว่า
• ความสามารถของสถาบันในการป้องกันและตอบสนองต่อภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน
• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับโลก
• ข้อกาหนด รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและเครือข่ายอุปทาน
• การเปลี่ยนแปลงขององค์กรแม่
• ปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
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หมายเหตุ 2.1 ก(3) การวางแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ควรคานึงถึงความสามารถในการระดมทรัพยากร
และความรู้ที่จาเป็นเพื่อนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมถึงความสามารถของสถาบันที่จะนาแผนสารองมาใช้
หรือปรับเปลี่ยนและนาแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วในกรณีที่สถานการณ์บังคับ
หมายเหตุ 2.1 ก(4) ระบบงานของสถาบัน คือ การรวมกันของกระบวนการทางานภายในและ
ทรัพยากรภายนอกทีส่ ถาบันต้องการเพื่อพัฒนาและผลิตหลักสูตร และบริการฯ ส่งมอบให้กับผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น และเพื่อให้สถาบันประสบความสาเร็จในตลาด ทรัพยากรภายนอกอาจรวมถึง คู่ความร่วมมือที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผู้ส่งมอบ คู่แข่ง หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของสถาบัน
การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเกี่ยวข้องกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ
หลักของสถาบัน และการลดความเสี่ยง
หมายเหตุ 2.1 ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ควรมุ่งเน้นความท้าทาย ความได้เปรียบ และโอกาสที่
เป็ น ลั กษณะเฉพาะของสถาบั น ซึ่งมีความส าคัญอย่า งยิ่งต่ อ ความส าเร็จ อย่ างต่ อเนื่อ งของสถาบัน และ
เสริมสร้างให้ผลการดาเนินการโดยรวมของสถาบันดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation): สถาบันนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
(40 คะแนน)
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ACTION PLAN Development and
DEPLOYMENT)
(1) แผนปฏิบัติการ (ACTION PLANS)
แผนปฏิบัติการที่สาคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาวขึ้นของสถาบันมีอะไรบ้าง
แผนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างไร สถาบัน มีวิธีการ
อย่างไรในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
(2) การนาแผนปฏิบัติการไปใช้ (ACTION PLAN Implementation)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
สถาบั น มีวิธีการอย่ างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปยังบุคลากร ผู้ ส่ งมอบที่ส าคัญและ
คู่ความร่วมมือที่สาคัญทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (*) เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ที่สาคัญ สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่าผลการดาเนินการที่สาคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมี
ความยั่งยืน
(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)
สถาบันทาอย่างไรให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่น ๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนประสบความสาเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ สถาบัน
จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนดังกล่าวอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าฐานะการเงินยังมีความมั่นคง
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(4) แผนด้านบุคลากร (WORKFORCE Plans)
แผนด้านบุคลากรที่สาคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น
และระยะทีย่ าวขึ้นมีอะไรบ้าง
แผนดังกล่าวได้คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ต่อความจาเป็นด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากรอย่างไร
(5) ตัววัดผลการดาเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)
ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญที่ใช้ติดตามความสาเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้ระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมสร้างให้ สถาบันดาเนินการ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS)
การคาดการณ์ ผลการด าเนิน การของตั ว วัด หรื อตั วชี้ วัด ที่ส าคัญ ตามกรอบเวลาของการ
วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะทีย่ าวขึ้นของสถาบันมีอะไรบ้าง
หากพบว่าผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือ กับ
สถาบันทีเ่ ปรียบเทียบกันได้ สถาบันจะพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการอย่างไร
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Modification)
สถาบันรับรู้และตอบสนองอย่างไร ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผนปฎิบัติการและนา
แผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 2.2 การจัดทากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติมีความเชื่อมโยงกัน
อย่างใกล้ชิดกับหัวข้ออื่นในเกณฑ์ EdPEx ตัวอย่างความเชื่อมโยงที่สาคัญ มีดังนี้
• หัวข้อ 1.1 วิธีการที่ผู้นาระดับสูงใช้ในการกาหนดและสื่อสารทิศทางของสถาบัน
• หมวด 3 วิธีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและตลาด เพื่อเป็นข้อมูล นาเข้า
ส าหรั บ การวางแผนกลยุ ทธ์และแผนปฏิบัติการของสถาบัน รวมทั้ง ใช้ในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไป
สู่การปฏิบัติ
• หมวด 4 สถาบันมีวิธีการวัด และวิเคราะห์ข้อมูล และจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน 1) ความจาเป็น
ด้ า นสารสนเทศที่ ส าคั ญ 2) สนั บ สนุ น การจั ด ท ากลยุ ท ธ์ 3) เป็ น พื้ น ฐานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการวั ด ผล
การดาเนินการ และ 4) ติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
• หมวด 5 วิธีการที่สถาบันบรรลุความจาเป็นด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร
ค้นหาความจาเป็น และออกแบบระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร และเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรซึ่งเป็นผลจากแผนปฏิบัติการ
• หมวด 6 วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานซึ่งเป็นผลมาจากแผนปฏิบัติการ
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• หัวข้อ 7.1 การบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถาบัน
• หัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์โดยรวมของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
หมายเหตุ 2.2 ก(6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
• นวัตกรรมสาคัญที่คาดหมายไว้ในหลักสูตร บริการฯ และเทคโนโลยี
• การผันทรัพยากร
• การเปลี่ยนแปลงตลาดและการเข้าสู่ตลาดใหม่
• การปรับปรุงการบริหารและหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ
• การปรับปรุงด้านความปลอดภัย
• กฎหมายใหม่ที่ใช้บังคับ ข้อกาหนดด้านกฎหมาย มาตรฐานการศึกษาหรือการรับรองมาตรฐาน
กระบวนการคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคตควรรายงานไว้ใน 4.1ค(1)
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3. ลูกค้า (CUSTOMERS) (85 คะแนน)
ในหมวดลูกค้านี้ ถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อความสาเร็จ
ด้านตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิธีการที่สถาบันรับฟังเสียงของลูกค้า (VOICE OF CUSTOMERS) ตอบสนองและ
ทาให้เหนือความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กั บผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ในระยะยาว
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations): สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟั งผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น และกาหนดหลักสูตร และบริการฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างไร (40 คะแนน)
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Listening to Students and Other CUSTOMERS)
(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current Students and Other CUSTOMERS)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเพื่ อให้
ได้มาซึง่ สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ได้
วิธีการรับฟังดังกล่าวแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอื่น ๆ หรือส่วนตลาด
(Market SEGMENT) วิธีการดังกล่าวแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของการสานสัมพันธ์กับสถาบันอย่างไร
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับที่เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร และบริการฯ การสนับสนุน
และการให้บริการ จากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้อย่างทันท่วงทีและสามารถนาไปใช้ได้
(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี (Potential Students and Other CUSTOMERS)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมีเพื่อให้ได้สารสนเทศที่
นาไปใช้ได้
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ทั้งในอดีต ทั้งที่พึงมี และทั้งของ
คู่แข่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร และบริการฯ ตลอดจนการสนับสนุน และการให้บริการ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (*)
ข. การจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการกาหนดหลักสูตรและบริการฯ (Student and Other
CUSTOMER Segmentation, and Program and Service Offerings)
(1) การจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student and Other CUSTOMER Segmentation)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาด
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
• ใช้สารสนเทศที่มีเกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและส่วนตลาด รวมถึงหลักสูตร และบริการฯ
เพื่อกาหนดกลุ่มผู้เรียนปัจจุบัน คาดการณ์เกี่ยวกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งส่วนตลาดในอนาคต
• กาหนดว่ากลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาดใด ที่จะให้ความสาคัญและเชิญชวนให้มา
ใช้บริการที่สถาบันมากขึ้น
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(2) การจัดการศึกษา และบริการฯ (Program and Service Offerings)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการศึกษา และบริการฯ
สถาบันทาอย่างไรในการ
• ค้นหาความจาเป็นและความต้องการด้านหลักสูตร และบริการฯ จากผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น
และตลาด
• กาหนดและปรับการจัดการศึกษา รวมทั้งกาหนดหลักสูตร และบริการฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการและทาให้เหนือความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอื่น และส่วนตลาด (ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร)
• กาหนดและปรับการจัดการศึกษา รวมทั้งกาหนดหลักสูตร และบริการฯ เพื่อดึงดูดผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เจาะตลาดใหม่ และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นใน
ปัจจุบัน (*)
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 3.1 ผลลัพธ์ของผลการดาเนินการที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของหลักสูตร และบริการฯ สาคัญ
ควรรายงานไว้ในหัวข้อ 7.1
หมายเหตุ 3.1 ก(1) วิธีการรับฟังเสียงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น อาจรวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์
และเทคโนโลยีที่ใช้งานบนเว็บ (Web-based technologies) การรับฟังผ่านสื่อสังคมออนไลน์อาจรวมถึงการ
ติดตามข้อคิดเห็นต่าง ๆ บนสื่อฯ ของสถาบัน และสื่ออื่น ๆ ที่เป็นอิสระ
หมายเหตุ 3.1 ก(1) วิธีการรั บฟังควรครอบคลุมทุกช่วงที่สถาบันเกี่ยวข้องกับผู้เรียนและลู กค้า
กลุ่มอื่นของสถาบัน ช่วงต่าง ๆ ดังกล่าว อาจรวมถึงระยะการสร้างความสัมพันธ์ การรักษาความสัมพันธ์ และ
กลยุทธ์ในการติดตามผล (*)
หมายเหตุ 3.1 ข(2) ในการกาหนดหลักสูตร และบริการฯ นั้น สถาบันควรพิจารณาคุณลักษณะ
สาคัญทั้งหมดและผลที่ได้จากหลักสูตร และบริการฯ ในแต่ละช่วงที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอยู่กับสถาบัน
ควรใส่ ใจต่อองค์ป ระกอบที่ มีผ ลต่ อความชอบและความภัก ดีข องผู้ เรี ยนและลู ก ค้า กลุ่ ม อื่น ตัว อย่างเช่ น
องค์ประกอบที่ทาให้หลักสูตร และบริการฯ ของสถาบันแตกต่างจากคู่แข่งหรือสถาบันอื่น ๆ อย่างชัดเจน
องค์ประกอบดังกล่าวอาจรวมถึง จุดเน้นของหลักสูตร รูปแบบการจัดการศึกษา รูปแบบการจัดหางานให้
ผู้เรียนหลังจากที่สาเร็จการศึกษา องค์ประกอบของผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังอาจต้องคานึงถึงวิธีการในการติดต่อระหว่างกัน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
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3.2 ความผู ก พั น ของลู ก ค้ า (Customer Engagement): สถาบั น มี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เ รี ย นและลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น และประเมิ น ความพึ ง พอใจและความผู ก พั น
(45 คะแนน)
ก. ความสัมพัน ธ์ แ ละการสนับ สนุน ผู้เ รี ยนและลู กค้า กลุ่ ม อื่น ๆ (Student and Other CUSTOMER
Relationships and Support)
(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทาการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ สร้าง และจั ดการความสัมพันธ์
กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเพื่อ
• ให้ได้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและสร้างส่วนแบ่งตลาด
• จัดการและเสริมสร้างภาพลักษณ์
• รักษาผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นไว้ และสนองความต้องการและทาให้ เหนือกว่าความคาดหวัง
ในแต่ละช่วงที่มีการสานสัมพันธ์กับสถาบัน
(2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student and Other CUSTOMER
Access and Support)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นสามารถสืบค้นสารสนเทศและ
รับการสนับสนุนจากสถาบัน
สถาบันช่วยให้กลุ่มเหล่านี้มาใช้บริการอย่างไร สถาบันมีการสนับสนุนที่สาคัญแก่ผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งกลไกหลักในการสื่อสารอะไรบ้าง วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่ม
ผู้เรียน กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด (*) สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
• ค้นหาความต้องการหลักของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ในการรับการสนับสนุน
• ถ่ายทอดความต้องการดังกล่าวไปสู่ทุกคนและทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติ
(3) การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล วิธีการดังกล่าว
ทาให้ ความเชื่อมั่น ของผู้ เรี ย นและกลุ่ มลู กค้าอื่นกลั บคืนมาอย่างไร รวมทั้งสร้างเสริมความพึงพอใจและ
ความผูกพัน และหลีกเลี่ยงข้อร้องเรียนลักษณะเดียวกันในอนาคตอย่างไร
ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Determination of
Student and Other CUSTOMER Satisfaction and ENGAGEMENT)
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction, and
ENGAGEMENT)
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สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
วิธีการเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรสาหรับแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอื่นและส่วนตลาด (*)
การวัดผลของวิธีการข้างต้นให้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ได้อย่างไร
(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น (Satisfaction Relative to Other Organizations)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น โดย
• เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นของสถาบัน กับความพึงพอใจที่มีต่อ
สถาบันคู่แข่ง
• เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นของสถาบัน กับความพึงพอใจที่มีต่อ
สถาบันอื่น ซึ่งมีหลักสูตร และบริการฯ ที่คล้ายคลึงกัน หรือกับค่าเทียบเคียงในวงการการศึกษา (*)
ค. การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด (Use of VOICE-OF-THE-CUSTOMER and Market Data)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากเสียงของลูกค้าและตลาด
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากเสียงของลูกค้าและตลาดเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มากขึ้นและสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการ
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 3.2 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองและการตอบสนองของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นควร
รายงานไว้ในหัวข้อ 7.2
หมายเหตุ 3.2 ข(1) การค้นหาความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นควรพิจารณามากกว่า
เพียงแค่เป็นการดูค่าความพึงพอใจที่ได้คะแนนน้อย การค้นหาความไม่พึงพอใจควรแยกต่างหากเพื่อวิเคราะห์
ถึ ง สาเหตุ ที่ ม าของความไม่ พึ ง พอใจและให้ ส ามารถท าการแก้ ไ ขอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
ความไม่พึงพอใจในอนาคต
หมายเหตุ 3.2 ข(2) การค้นหาความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นในเชิงเปรียบเทียบอาจได้
จากการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง กับสถาบันอื่น ๆ ที่มีหลักสูตร หรือบริการฯ ที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่ได้เป็นคู่แข่ง
ในตลาดเดียวกัน หรือสารสนเทศจากวงการศึกษาหรือองค์กรอื่น ๆ สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบดังกล่าวอาจ
รวมถึงเหตุผลที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเลือกสถาบันคู่แข่ง
หมายเหตุ 3.2 ค สถาบันควรใช้ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเพื่อสนับสนุน
การทบทวนผลการดาเนินการโดยรวมที่ได้ระบุไว้ใน หัวข้อ 4.1ข ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากเสียงของลูกค้าและ
ตลาดอาจรวมถึงข้อมูลที่รวบรวมได้จากข้อร้องเรียนของลูกค้าและข้อมูลสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ (*)
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4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and
Knowledge Management) (90 คะแนน)
ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เกณฑ์ถามว่าสถาบันมีวิธีการเลือก รวบรวม
วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ (KNOWLEDGE ASSETS) อย่างไร
สถาบันใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินการและสร้างการเรียนรู้ในระดับสถาบันอย่างไร
4.1 การวัด วิเ คราะห์ และปรั บปรุ งผลการดาเนินการของสถาบัน (Measurement, Analysis, and
Improvement of Organizational Performance): สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์
และเพื่อนามาปรับปรุงผลการดาเนินการของสถาบัน (45 คะแนน)
ก. การวัดผลการดาเนินการ (PERFORMANCE Measurement)
(1) ตัววัดผลการดาเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)
สถาบันมีวิธีการติดตามข้อมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงานประจาวัน (Organizational
PERFORMANCE) และการดาเนินการโดยรวมของสถาบันอย่างไร
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
• เลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติการ
ประจาวันและผลการดาเนินการโดยรวมของสถาบัน
• ติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
สถาบันมีตัววัดผลการดาเนินการที่สาคัญอะไรบ้าง รวมทั้งตัววัดด้านการเงินและงบประมาณที่สาคัญ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สถาบันมีการติดตามตัววัดเหล่านี้บ่อยเพียงใด
(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
สถาบันมีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูล สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอย่างไร เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง
(3) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility)
สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการวัดผลการดาเนินการของสถาบันสามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด และให้ข้อมูล
ที่ทันเวลา

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ (PERFORMANCE ANALYSIS and Review)
สถาบันมีวิธีการทบทวนผลการดาเนินการและขีดความสามารถของสถาบันอย่างไร
สถาบั น มี วิ ธี ก ารใช้ ตั ว วั ด ผลการด าเนิ น การที่ ส าคั ญ ของสถาบั น อย่ า งไร รวมทั้ ง การใช้ ข้ อ มู ล
เชิงเปรียบเทียบในการทบทวนเหล่านี้ สถาบันวิเคราะห์อะไรบ้างเพื่อสนับสนุนการทบทวนและทาให้มั่นใจว่า
ผลสรุปนั้นใช้ได้ สถาบันและผู้นาระดับสูงใช้ผลการทบทวนในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• ประเมิ น ความส าเร็ จ ของสถาบั น ผลการด าเนิ น การในเชิ ง แข่ ง ขั น ความมั่ น คงทางการเงิ น
(financial health) และความก้าวหน้าของการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
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• ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของสถาบันและความท้าทาย
ในสภาพแวดล้อมทีส่ ถาบันดาเนินงานอยู่
คณะกรรมการกากับดูแลสถาบัน มีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดาเนินการของสถาบันและ
ความก้าวหน้าของการบรรลุผลของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (*)
ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ (PERFORMANCE Improvement)
(1) ผลการดาเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE)
สถาบันคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคตอย่างไร
สถาบันใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สาคัญเพื่อ
คาดการณ์ผลการดาเนินการของสถาบันอย่างไร
(2) การปรั บปรุ งอย่ า งต่ อเนื่ องและการสร้ า งนวัต กรรม (Continuous Improvement and
INNOVATION)
สถาบัน ใช้ผลการทบทวนผลการดาเนิ น การ น าไปจัดลาดับความสาคั ญ ของเรื่ อ งที่ ต้ อ ง
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม อย่างไร
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดในเรื่องที่จัดลาดับความสาคัญและโอกาสดังกล่าวสู่การ
ปฏิบัติ ไปยัง
• คณาจารย์ บุคลากร คณะทางานและระดับปฏิบัติ
• สถาบันอื่นที่ส่งผู้เรียนเข้ามาศึกษาหรือรับผู้เรียนของสถาบันเข้าศึกษาต่อ ผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดาเนินการที่สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน
กับสถาบัน (*)
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 4.1 คาถามในหัวข้อนี้มีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างกันภายในหัวข้อและเชื่อมโยงกับ
หัวข้ออื่นในเกณฑ์ ตัวอย่างของการเชื่อมโยงที่สาคัญ มีดังนี้
• การวัดผลการดาเนิน การของสถาบัน (4.1ก) รวมถึงข้อมูล สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่
สถาบันเลือก และตัววัดผลการดาเนินการที่รายงานในเกณฑ์หัวข้ออื่น ๆ ควรนาเข้าสู่ การทบทวนผลการ
ดาเนินการของสถาบัน (4.1ข)
• การทบทวนผลการดาเนินการของสถาบัน (4.1ข) ควรสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ (หมวด 2) และผลลัพธ์การวิ เคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการของสถาบัน ควรใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศ ในการจัดทากลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การจัดลาดับความสาคัญในการปรับปรุงและ
เป็นโอกาสสาหรับนวัตกรรม (4.1ค)
• การคาดการณ์ผลการดาเนินการของแผนปฏิบัติการที่สาคัญของสถาบัน ควรรายงานใน 2.2 ก(6)
• ควรรายงานผลการดาเนินการของสถาบันในหัวข้อ 7.1 ถึง 7.5
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หมายเหตุ 4.1 ก ข้อมูลและสารสนเทศจากการวัดผลการดาเนินการ ควรนามาใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริงเพื่อกาหนดและปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในเรื่องทิศทางของ
สถาบันและทรัพยากรที่ใช้ในหน่วยงานในระดับต่าง ๆ กระบวนการที่สาคัญ ระดับภาควิชา คณะ/สานักวิชา/
ส่วนงาน และระดับสถาบัน
หมายเหตุ 4.1 ก(2) ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ สถาบันเลือกมาควรนามาใช้สนับสนุน
การตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและในระดับกลยุทธ์ ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบได้มาจากการ
เทีย บเคีย งกับ องค์กรอื่น ด้ว ยกระบวนการเทียบเคียง และการค้นหาตัว เปรียบเทียบในเชิงแข่งขัน คาว่า
“กระบวนการเทียบเคียง” หมายถึง การเฟ้นหากระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งแสดงถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและ
ผลการด าเนิ น การในกิ จ กรรมที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ทั้ ง ภายในและภายนอกวงการศึ ก ษา ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บ
เชิงแข่งขันเป็นการเปรียบเทียบผลการดาเนินการระหว่างสถาบันกับคู่แข่งและสถาบันอื่นๆ ที่มีหลักสูตร
และบริการฯ ที่คล้ายคลึงกัน
หมายเหตุ 4.1 ก(3) สถาบันอาจจาเป็นต้องมีความคล่องตัวในเรื่องระบบการวัดผลเพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในด้านกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของสภาวะแวดล้อมด้าน
การเมือง นวัตกรรมด้านกระบวนการหรือรูปแบบธุรกิจ (business models) หลักสูตร และบริการฯ ใหม่ของ
คู่แข่ง ตัวอย่างการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น การปรับใช้ตัววัดผลการดาเนินการที่แตกต่าง
กัน หรือการปรับความถี่ของการวัดผล
หมายเหตุ 4.1 ข การวิเคราะห์ผลการดาเนินการ ประกอบด้วย การประเมินแนวโน้มของผลการ
ดาเนิ น การ การคาดการณ์ ในระดับ สถาบัน วงการการศึ ก ษา และเทคโนโลยี การเปรียบเที ยบ การหา
ค่าความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การวิเคราะห์ดังกล่าวควรสนับสนุนการทบทวน
ผลการดาเนินการ ช่วยให้ทราบต้นเหตุของปัญหา และช่วยจัดลาดับความสาคัญของการใช้ทรัพยากร ด้วยเหตุนี้
การวิเคราะห์จึงต้องใช้ข้อมูลทุกประเภท เช่น การเรียนรู้ของผู้เรียน ข้อมูลของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ข้อมูล
ด้ า นงบประมาณ การเงิ น และตลาด ข้ อ มู ล ด้ า นปฏิ บั ติ ก ารและข้ อ มู ล เชิ ง แข่ ง ขั น และเที ย บเคี ย ง
การวิเคราะห์นี้ควรคานึ งถึงตัววัดที่เป็นมาตรการบังคับจากภาครัฐด้วย (*) รวมทั้งอาจมาจากผลการตรวจ
ประเมินภายในหรือภายนอกตามเกณฑ์ EdPEx
หมายเหตุ 4.1 ข การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการและความท้าทาย
ของสถาบั น อาจรวมถึงการตอบสนองความจาเป็น ต่อ การเปลี่ ยนแปลงแบบพลิ กโฉมในโครงสร้า งและ
ระบบงานของสถาบัน
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (Information, and Knowledge Management): สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการจัดการสารสนเทศและสินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน (45 คะแนน)
ก. ข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information)
(1) คุณภาพ (Quality)
สถาบัน มีวิธี การอย่า งไรในการทวนสอบและทาให้มั่น ใจว่า ข้อ มูลและสารสนเทศที่ ใ ช้ ใ น
สถาบันมีคุณภาพ
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สถาบั น มี วิ ธี ก ารจั ด การอย่ า งไรในการจั ด การข้ อ มู ล และสารสนเทศเชิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
ในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความแม่นยา ถูกต้อง ความคงสภาพ (integrity) เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน
(2) ความพร้อมใช้ (Availability)
สถาบันทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันมีความพร้อมใช้
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็น มีพร้อมใช้ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย และ
ทันการสาหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น (*)
สถาบันวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันเชื่อถือได้และใช้งานง่าย
ข. ความรู้ของสถาบัน (Organizational Knowledge)
(1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างและจัดการความรู้ของสถาบัน
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ
• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร
• ผสานและเชื่อมความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
• ถ่ า ยทอดความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ระหว่ า งสถาบั น กั บ ผู้ เ รี ย น ลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น ผู้ ส่ ง มอบ
คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
• รวบรวมความรู้ แ ละถ่ า ยทอดความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ไ ปใช้ ใ นการสร้ า งนวั ต กรรมและ
ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในสถาบัน
สถาบั น มีวิธีการอย่ างไรในการค้นหาหน่ว ยงานหรือ การปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบั น ที่ มี ผ ลการด าเนิ น การที่ โ ดดเด่ น สถาบั น มี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการค้ น หาวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ เพื่ อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาไปปฏิบัติทั่วทั้งสถาบัน (*)
(3) การเรียนรู้ระดับสถาบัน (Organizational LEARNING)
สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากรอย่างไร เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงาน
ของสถาบัน
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 4.2 ก(2) ตัวอย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ (ฮาร์ดแวร์)
ซอฟแวร์ แพลตฟอร์ ม (Software platforms) และแอพพลิ เคชั่น รวมถึงระบบสารสนเทศภายนอก เช่น
ระบบที่จัดเก็บบนคลาวน์ (Cloud) หรือระบบอื่นที่นอกเหนือการควบคุมของสถาบัน
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หมายเหตุ 4.2 ก(2) ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันไม่ได้อยู่ใน
เกณฑ์หั ว ข้อนี้ สถาบั น ควรตอบเรื่ อ งนี้ ให้ เป็นส่ ว นหนึ่งของการจั ดการโดยรวมด้า นความปลอดภั ย และ
ด้านการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ในหัวข้อ 6.2
หมายเหตุ ข (1) การผสานและเชื่อมความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อาจเกี่ยวกับชุดข้อมูล
ขนาดใหญ่ และประเภทของข้อมูล สารสนเทศที่แตกต่างกัน เช่น ตารางข้อมูล วีดิ ทัศน์ และข้อความอาจ
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) และเทคนิควิทยาการข้อมูล (Data science) นอกจากนี้
ความรู้ของสถาบันที่สร้างจากข้อมูลเหล่านี้ อาจเป็ นเพียงการประมวลข้อคิดเห็นและอาจเปิดเผยสารสนเทศ
ที่อ่อนไหวเกี่ยวกับสถาบัน หรือรายบุคคล ที่จาเป็นต้องได้รับการปกป้องจากการนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
หมายเหตุ 4.2 ข(3) การปลูกฝังการเรียนรู้ลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของสถาบัน หมายความว่า
การเรียนรู้ควรเป็น
1) ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาวัน
2) เรื่องที่มผี ลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง
3) การมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งสถาบัน
4) เรื่องที่เกิดจากการมองเห็ นโอกาสการเปลี่ ยนแปลงที่ส าคัญ และมี นัยยะ รวมทั้ง การสร้าง
นวัตกรรม
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5. บุคลากร (Workforce) (85 คะแนน)
ในหมวดบุ ค ลากร เกณฑ์ ถ ามว่ า สถาบั น มี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการประเมิ น ความต้ อ งการด้ า น
ขีดความสามารถและอัต รากาลั ง บุ คลากร และในการสร้างสภาวะแวดล้ อ มของบุ คลากรที่ ก่ อให้ เ กิ ด ผล
การดาเนินการที่ดี หมวดนี้ยังถามถึงวิธีการสร้างความผูกพัน จัดการและพัฒนาบุคลากร เพื่อนาศักยภาพของ
บุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับความจาเป็นโดยรวมขององค์กร
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment): สถาบันมีวิธีการอย่างไร
ในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เกื้อหนุนและมีประสิทธิผล (40 คะแนน)
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)
(1) ความจาเป็นด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง (CAPABILITY and CAPACITY)
สถาบัน มีวิธี การอย่า งไรในการประเมิน ด้า นขี ดความสามารถและอัต ราก าลั ง บุค ลากรที่
สถาบันจาเป็นต้องมี
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินทักษะ สมรรถนะ เอกสาร/หลักฐานการรับรองคุณวุฒิ
และจานวนบุคลากรที่จาเป็นต้องมีในแต่ละลักษณะงาน/ระดับ (Staffing Levels)
(2) บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE Members)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง และดูแล (Onboard) บุคลากรใหม่
สถาบันทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของ
มุมมอง (ideas) วัฒนธรรม และวิธีคิด (thinking) ของชุมชนของบุคลากรที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน สถาบัน
ทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรใหม่เข้ากันได้กับวัฒนธรรมของสถาบัน
(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความจาเป็น
ด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง
สถาบันดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• สร้ างความสมดุล ด้านความจาเป็น ของบุคลากรและของสถาบัน เพื่อให้ มั่นใจว่าสามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบในกรณีที่จาเป็นต้องลดจานวนของบุคลากร
• เตรียมการและจัดการในช่วงเวลาที่มีการเพิ่มจานวนของบุคลากร
• เตรียมบุคลากรสาหรับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและระบบงานของสถาบัน หากจาเป็น
(4) การทางานให้บรรลุผล (Work Accomplishment)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดระบบการทางานและบริหารบุคลากร
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดระบบการทางานและบริหารบุคลากรเพื่อให้
• งานของสถาบันบรรลุผล
• ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่
• ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน/ลูกค้าและธุรกิจ
• มีผลการดาเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย
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ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร (WORKFORCE Climate)
(1) สภาวะแวดล้อมของการทางาน (Workplace Environment)
สถาบันดาเนินการอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ทางานมีสุขภาวะ ความมั่นคง และ
ความสะดวกในการเข้าทางานของบุคลากร
ตัววัดผลการดาเนินงานและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมในการทางาน
มีอะไรบ้าง
(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์สาหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits and Policies)
สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร
สถาบันได้ออกแบบสิ่งดังกล่าวให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่หลากหลาย รวมทั้ง
ความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากรอย่างไร
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 5 ผลลัพธ์เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของบุคลากรและความผูกพันของบุคลากรควรรายงาน
ในหัวข้อ 7.3 สาหรับพนักงานที่ควบคุมดูแลโดยผู้รับจ้างเหมาควรอธิบายในหมวด 2 และหมวด 6 โดยให้เป็น
ส่ ว นหนึ่ งของกลยุ ทธ์ด้านระบบงาน และกระบวนการทางานภายในสถาบัน ส าหรับสถาบันที่ต้องพึ่งพา
อาสาสมัคร คาว่าบุคลากร รวมถึงอาสาสมัครเหล่านี้ด้วย
หมายเหตุ 5.1 ก(1) การประเมิ น ความจ าเป็ น ด้ า นขี ด ความสามารถและอั ต ราก าลั ง บุ ค ลากร
ควรคานึงถึงความจาเป็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ที่ระบุในหมวด 2 และการคาดการณ์ผลการดาเนินการที่อธิบายใน 4.1 ค(1)
หมายเหตุ 5.1 ก(3) การเตรี ย มบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงความจ าเป็ น ด้ า น
ขี ด ความสามารถและอั ต ราก าลั ง อาจครอบคลุ ม การฝึ ก อบรม การศึ ก ษา การสื่ อ สารอย่ า งสม่ า เสมอ
การพิจารณาเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรและความพร้อมปฏิบัติงานในตาแหน่ง/หน้าที่ใหม่ของบุคลากร การให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ รวมถึงการช่วยพนักงานหางานใหม่ (Outplacement) และบริการอื่น
หมายเหตุ 5.1 ก(3), 5.1 ก(4) การจัดระบบการทางานและบริห ารบุคลากรอาจเกี่ยวข้องกับ
การจัดโครงสร้างบุคลากรสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่สถาบันระบุไว้ในด้านเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อมภายนอก
วัฒนธรรม หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
หมายเหตุ 5.1ข.(1) ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง สถานที่ ท างานสามารถท าให้ ผ ลิ ต ภาพเพิ่ ม ขึ้น
อย่างเต็มที่ด้วยการขจัดอุปสรรคต่อผู้พิการเพื่อให้ทางานได้ตามศักยภาพของตน สถานที่ทางานที่มีสภาวะ
แวดล้อมที่บุคลากรทุกคนทางานได้อย่างมีประสิทธิผล (inclusive workplace) ต้องเข้าถึงได้ ทั้งทางด้าน
กายภาพ เทคโนโลยี และทัศนคติ (attitudinally accessible)
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หมายเหตุ 5.1ข.(1) หากปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมในการทางานและตัววัดผลการดาเนินงานหรือ
เป้าหมายมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญสาหรับ สถานที่ ทางานที่ต่างกัน สถาบันควรอธิบายถึงความ
แตกต่างเหล่านี้ในการตอบคาถามด้วย สถาบันควรอธิบายเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ทางานในหัวข้อ 6.2
โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยโดยรวม
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement): สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้มีผลการดาเนินการที่โดดเด่น (45 คะแนน)
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT)
(1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of ENGAGEMENT)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
วิธีการกาหนดปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร
(2) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGEMENT)
สถาบันประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร
มีวิธีการและตัว วัด ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการอะไรบ้างที่ใช้ในการประเมิน ความ
พึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร วิธีการและตัววัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มและ
ประเภทของบุคลากร สถาบันใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอย่างไร
ข. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเสริ มสร้า งวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะการสื่อสารที่เ ปิด กว้ า ง
มีผลการดาเนินงานที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สถาบันทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าวัฒนธรรม
องค์กรสนั บ สนุ น วิสั ย ทัศน์ และค่านิ ย ม รวมทั้งได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของมุม มอง (Ideas)
วัฒนธรรม และวิธีคิด (Thinking) ของบุคลากร สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเพิ่มอานาจการตัดสินใจให้แก่
บุคลากร
ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา (PERFORMANCE Management and Development)
(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management)
ระบบการจัดการผลการปฎิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้เกิดการทางานที่ให้ผลการ
ดาเนินการที่ดีอย่างไร
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล
การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจอย่างไร ระบบ การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเสริมสร้าง
ในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• ความกล้าที่จะเสี่ยงโดยประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISK taking)
• การมุ่งเน้นผู้เรียน/ลูกค้าและธุรกิจ
• การบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
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(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรและความ
จาเป็นของสถาบันอย่างไร
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของสถาบันได้พิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• ความปรารถนาในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร
• สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการของสถาบัน และความกล้าที่จะเสี่ยงโดยประเมินผล
ได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISK taking)
• สนับสนุนจริยธรรม และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
(3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development EFFECTIVENESS)
สถาบันมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างไร
สถาบันดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้และพัฒนากับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับ
ผลลัพธ์ที่สาคัญของสถาบัน
• ใช้ผลความเชื่อมโยงนี้เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้งในความผูกพันของบุคลากรและในการ
เรียนรู้และพัฒนา
(4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career Development)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรและผู้นาใน
อนาคตของสถาบัน
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหาร ผู้นา และตาแหน่งอื่น
ที่สาคัญ
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 5.2 ก(1) ตัว ขับ เคลื่ อนความผู ก พัน ของบุ คลากร (ระบุใน P1ก.(3)) หมายถึง สิ่ งที่
ขับเคลื่อนความมุ่งมั่น ทั้งทางอารมณ์และสติปัญญาเพื่อให้งานสาเร็จ บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบัน
หมายเหตุ 5.2 ก(2) ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ใช้ประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร อาจรวมถึง
อัตราการคงอยู่ของบุคลากร การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ
หมายเหตุ 5.2 ค(1) ระบบการบริหารค่าตอบแทนของสถาบันบางแห่งถูกกาหนดโดยกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบข้อบังคับ ดังนั้น จึงต้องใช้ทางเลือกอื่นในการให้รางวัล และการยกย่องชมเชย
หมายเหตุ 5.2 ค(2) สาหรับการตอบคาถามในหัวข้อนี้ ควรรวมถึงการพิจารณาเป็นการเฉพาะ
ในเรื่องการพัฒนา การเรียนรู้ และความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรที่ เป็นลั กษณะเฉพาะของ
สถาบัน และอาจรวมถึง
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• โอกาสในการพัฒนาที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของ
สถาบัน
• การเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรและนวัตกรรม
• การปรับปรุงเรื่องการมุ่งเน้นผู้เรียน
• การเสริมสร้างความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน สถาบันควรพิจารณาถึงขอบเขตของโอกาส
ในการพั ฒ นาที่ ส ถาบั น จั ด ให้ ซึ่ ง รวมถึ ง การศึ ก ษา การฝึ ก อบรม การสอนงาน การเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานด้วย
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6. การปฏิบัตกิ าร (Operations) (85 คะแนน)
ในหมวดการปฏิบัติการนี้ ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และสร้าง
นวัตกรรมในการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการทางาน รวมทั้งมี
วิธีการอย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
และทาให้สถาบันประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
6.1 กระบวนการท างาน (Work processes): สถาบั น มี วิ ธี ก ารออกแบบ จั ด การ และปรั บ ปรุ ง
การจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการทางานที่สาคัญ
อย่างไร (45 คะแนน)
ก. การออกแบบการจั ด การศึก ษา วิ จั ย บริ ก าร และตอบสนองต่อ พั น ธกิจ อื่ น ๆ และกระบวนการ
(Program, Service, and PROCESS Design)
(1) การจัดทาข้อกาหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และ
กระบวนการ (Determination of Program, Service, and PROCESS Requirements)
สถาบัน มีวิธี การอย่างไร ในการจัดทาข้อกาหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริ การ และ
ตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการทางานที่สาคัญ
(2) กระบวนการทางานที่สาคัญ (Key WORK PROCESSES)
กระบวนการทางานที่สาคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง
ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการทางานเหล่านี้คืออะไร
(3) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อ
พันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการทางานที่สาคัญเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด
สถาบันได้นาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้ของสถาบัน ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา วิจัย
บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ คุณค่าในมุมมองของลูกค้า การคานึงถึงความเสี่ยง และความคล่องตัว
ที่อาจจาเป็นต้องมี มาพิจารณาในการออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ
และกระบวนการเหล่านี้อย่างไร
ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ (PROCESS Management and Improvement)
(1) การนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ (Process Implementation)
สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการทางานต่าง ๆ เป็นไปตาม
ข้อกาหนดที่สาคัญ
สถาบันมีตัววัดหรือตัวชี้วัดของผลการดาเนินการและตัววัดภายในกระบวนการอะไรบ้างที่ใช้เพื่อ
ควบคุ ม และปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างาน ตั ว วั ด เหล่ า นี้ สั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพของสั ม ฤทธิ์ ผ ลและผลการ
ดาเนินการของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ ของสถาบันอย่างไร
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(2) กระบวนการสนับสนุน (Support PROCESSES)
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการกาหนดกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ
กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญมีอะไรบ้าง สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจาวันของ
กระบวนการเหล่านี้ เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญของสถาบัน
(3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ
(Program, Service, and PROCESSES Improvement)
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรี ยน
ปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และผลการดาเนินการ เสริมสร้าง
สมรรถนะหลักของสถาบัน และลดความแปรปรวนของกระบวนการ
ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน (Supply-Network Management)
สถาบันมีการจัดการเครือข่ายอุปทานอย่างไร
สถาบั น ด าเนิ น การอย่ า งไร ในเรื่ อ ง การคั ด เลื อ กผู้ ส่ ง มอบ/คู่ ค วามร่ ว มมื อ และท าให้ มั่ น ใจว่ า
มีคุณสมบัติและอยู่ในสถานะที่ไม่เพียงตอบสนองต่อความต้องการของการปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยังสามารถ
ยกระดับผลการดาเนินการและสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน รวมถึงเพิ่มความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
นอกจากนั้นสถาบันดาเนินการอย่างไร ในเรื่อง
• ส่งเสริมความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและความร่วมมือภายในเครือข่ายอุปทาน
• ทาให้มั่นใจว่าเครือข่ายอุปทานมีความคล่องตัวในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ตลาด และสถาบัน
• สื่ อ สารความคาดหวั ง ต่อ ผลการด าเนิ นการ วั ด และประเมิ น ผลการดาเนิ น การของผู้ ส่ งมอบ
ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุง และจัดการกับผู้ส่งมอบที่มีผลการดาเนินการที่ไม่ดี
ง. การจัดการนวัตกรรม (INNOVATION Management)
สถาบันมีการดาเนินการกับโอกาสในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร
สถาบันมีการดาเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่กาหนดว่าเป็น ความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผล
เสียอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISKS) อย่างไร สถาบันได้เตรียมทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรอื่น ๆ
ไว้เพื่อสนั บสนุ นโอกาสดั งกล่ าวอย่ างไร สถาบันยุติการสนับสนุนเรื่ องดังกล่ าว ณ เวลาที่เหมาะสมเพื่ อน า
ทรัพยากรไปสนับสนุนโอกาสอื่นที่สาคัญกว่าอย่างไร
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105
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หมายเหตุ
การจัดการศึกษา หมายรวมถึง การออกแบบหลักสูตรทั้งที่เป็น degree /non degree การคัดเลือก
นักศึกษา การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตร การพิจารณา
ทรัพยากรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการศึกษา การดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้และ
การติดตามทบทวน เพื่อให้ได้บัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตรงตามผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์
หมายเหตุ 6.1 ผลลัพธ์ของการปรับปรุงผลการดาเนินการของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และ
ตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการของสถาบันควรรายงานไว้ในหัวข้อ 7.1
หมายเหตุ 6.1 ก(3) การออกแบบกระบวนการยังรวมถึงความจาเป็นในการออกแบบกระบวนการใหม่
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดหรือปัจจัยอื่น ๆ ความคล่องตัวอาจจาเป็น หากมีความจาเป็น ที่ ต้ อง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางาน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบงานโดยรวม เช่น การที่ สถาบันนา
การจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ หรือกระบวนการของเครือข่ายอุปทานมา
ดาเนินการเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ภายนอกที่ ไม่อาจ
ทานายได้ หรือการจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดาเนินการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจ
อื่น ๆ และกระบวนการซึ่งก่อนหน้านี้ดาเนินการเองภายในสถาบัน
หมายเหตุ 6.1 ข(2) กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญของสถาบันควรสนับสนุนกระบวนการทางานที่
สาคัญที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้เรียนและลูกค้า (value-creation processes) กระบวนการเหล่านี้ อาจรวมถึง
กระบวนการที่สนับสนุนผู้นาและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ เช่น การออกแบบและดาเนินการ
ของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
การจัดการด้านธุรกิจและกิจการอื่น ๆ ภายในองค์กร ตัวอย่างกระบวนการเหล่านี้อาจรวมถึงการบัญชีและการ
จัดซื้อ
หมายเหตุ 6.1 ข(3) สถาบันอาจใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดาเนินการของกระบวนการและ
ลดความแปรปรวน แนวทางเหล่านี้ ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการตามที่สถาบัน
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรข้อ P2(ค)
หมายเหตุ 6.1 ค เพื่อทาให้มั่นใจว่าการกาหนดบทบาทของผู้ส่งมอบสามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านปฏิบัติการและสนับสนุนผลการดาเนินงาน สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น สถาบัน
อาจเป็นคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการกับผู้ส่งมอบ หรือจัดตั้งกลุ่มคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการระหว่างองค์กร
ต่าง ๆ ภายในเครือข่ายอุปทานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน การสื่อสารความคาดหวังและข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่ง
มอบ ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทิศทางเพื่อให้ผู้ส่งมอบอธิบายถึงสิ่งที่ต้องการได้จากสถาบัน และจากองค์กร
อื่นภายในเครือข่ายอุปทาน กลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาด ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมายเหตุ 6.1ง. กระบวนการจัดการโอกาสสาหรับนวัตกรรมควรใช้ประโยชน์จากโอกาสเชิงกลยุทธ์
ที่อธิบายใน 2.1ก(2)
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6.2 ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ก าร (Operational Effectiveness): สถาบั น ท าให้ มั่ น ใจ
ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่าง ๆ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล (40 คะแนน)
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS Efficiency and EFFECTIVENESS)
สถาบันมีการจัดการต้นทุน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติการอย่างไร
สถาบันดาเนินการอย่างไรในเรื่อง
• พิจารณารอบเวลาการทางาน (CYCLE TIME) การเพิ่มผลผลิต (PRODUCTIVITY) และปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มาใช้ในกระบวนการทางาน
• ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการทางานซ้า
• ลดต้นทุนในการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจติดตามกระบวนการหรือผลการดาเนินการ (*)
• สร้างสมดุลระหว่างความจาเป็นในการควบคุมต้นทุน กับความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Security and Cybersecurity)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่าข้อมูล และสารสนเทศที่อ่อนไหวหรือ เป็นสิทธิพิเศษ
(Privilege) และสินทรัพย์ที่สาคัญ มีความปลอดภัยและมีการป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบอื่น
ๆ และระบบการปฏิบัติการที่สาคัญเป็นความลับและสามารถเข้าถึงได้เ ฉพาะตามสิทธิที่เหมาะสม รวมถึง
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในเรื่อง
• เฝ้าระวังสิ่งคุกคามความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม่
• ทาให้มั่นใจว่าบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ และผู้ส่งมอบ เข้าใจ
และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
บนโลกไซเบอร์
• ระบุ แ ละจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบการปฏิ บั ติ ก าร
ที่สาคัญ เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัย
• ป้ องกัน ระบบเหล่ านี้ จ ากเหตุการณ์ที่ อาจกระทบต่อ ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ตรวจจับ
ตอบสนอง และกู้คืนจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness)
(1) ความปลอดภัย (Safety)
สถาบันดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัยได้อย่างไร
ระบบความปลอดภัยของสถาบันได้คานึงถึงการป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ การวิเคราะห์หา
สาเหตุ (Root-cause ANALYSIS) ของความไม่ปลอดภัย และการกู้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร
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(2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity)
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
ระบบการเตรี ย มพร้ อ มดั ง กล่ า วได้ ค านึ ง ถึ ง การป้ อ งกั น การจั ด การความต่ อ เนื่ อ งของ การ
ดาเนินการ และการกู้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้
คานึงถึงการพึ่งพาบุคลากรขององค์กร เครือข่ายอุปทาน และคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการอย่างไร สถาบันมี
วิธีการในการทาให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริการผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตอบสนองความจาเป็นของสถาบันได้อย่างไร
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 6.2ข ตัวอย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สถาบันอาจรวมถึง ให้ดูหมายเหตุ 4.2ก(2)
หมายเหตุ 6.2ข การจัดการการรักษาการความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ รวมถึงการปกป้องมิให้เกิด
การสูญเสียข้อมูลที่มีความ อ่อนไหวเกี่ยวกับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และสถาบัน การปกป้องสินทรัพย์
ทางปัญญา การปกป้องมิให้เกิดการรั่วไหล และนาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดที่ส่งผลด้านการเงิน กฎหมาย และ
ชื่อเสียงของสถาบัน มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้านมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยบน
โลกไซเบอร์ที่ใช้โดยทั่วไปและภาคส่วนเฉพาะ ซึ่งถูกอ้ างอิงไว้ในเกณฑ์บัลดริจ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่มีความสาคัญ (https://www.nist.gov/- cyber framework)
สถาบั น ที่ ส นใจอาจใช้ The Baldrige Cybersecurity Excellence Builder (https://www.nist.gov/
baldrige/products-services) ซึ่งได้ร วมกรอบแนวคิดด้านการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ แ ละ
มุมมองของเกณฑ์บัลดริจ มาเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง
หมายเหตุ 6.2 ค(2) ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินอาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความ
ปลอดภัย โรคระบาด หรือภาวะฉุกเฉินทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ขอบข่ายของการเตรียมภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉินขึ้นกับสภาพแวดล้อมของสถาบันและการหยุดชะงักของการปฏิบัติการ ระดับการยอมรับ
ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับลักษณะของหลักสูตร บริการฯ เครือข่ายอุปทาน และความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
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7. ผลลัพธ์ (Results) (450 คะแนน)
ในหมวดของผลลัพธ์นี้ถามถึงผลดาเนินการและผลการปรับปรุงในด้านที่สาคัญทุกด้านของสถาบัน
ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน การตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่นและด้านกระบวนการ ผลลัพธ์ด้าน
ลูกค้า ผลลัพธ์ด้านบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ด้านงบประมาณ
การเงิน ตลาด และผลลัพธ์ด้านกลยุทธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่น และด้านกระบวนการ
(Student Learning, Customer-Focused Service Results, Process Results): ผลลั พ ธ์ ด้ า น
การเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่น และด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
เป็นอย่างไร (120 คะแนน)
ก. ผลลั พ ธ์ ด้ า นการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นและด้ า นบริ ก ารที่ มุ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า (Student LEARNING and
CUSTOMER-Focused Service RESULTS)
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่ตอบสนองผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการดาเนินการของด้านบริการ
ที่สาคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกัน อย่างไรระหว่าง
หลักสูตร และบริการฯ กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาด (*)
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน (WORK PROCESS EFFECTIVENESS RESULTS)
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS EFFECTIVENESS and Efficiency)
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการคืออะไร
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านปฏิบัติการของกระบวนการทางาน
ที่สาคัญ และกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญคืออะไร รวมทั้งผลลัพธ์ด้านผลิตภาพ รอบเวลา และตัววัดอื่น ๆ ด้าน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และนวัตกรรม ผลลัพธ์
เหล่านี้แตกต่างกันตามประเภทของกระบวนการอย่างไร (*)
(2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness)
ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย และการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินเป็นอย่างไร
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านประสิทธิผลในระบบความปลอดภัย และการเตรียมพร้อม
ของสถาบันเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินคืออะไร ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรตามที่ตั้งหรือ
ประเภทของกระบวนการต่าง ๆ (*)
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน (Supply-Network Management Results)
ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทานเป็นอย่างไร
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัว ชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านเครือข่ายอุปทาน รวมทั้งผลลัพธ์
ที่แสดงว่าเครือข่ายอุปทานได้ช่วยยกระดับผลการดาเนินการของสถาบันให้ดีขึ้นคืออะไร
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105
(Draft) EdPEx Criteria V_18112563
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หมายเหตุ
ผลลั พธ์ของคาถามในระดับ พื้ นฐาน หั ว ข้อ 7.1 EdPEx ได้เพิ่มเติ ม ให้ ส ถาบัน ต้ องตอบผลลั พ ธ์ ที่
ครอบคลุมถึงการตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่นในทุกพันธกิจหลักของสถาบันด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย บริการวิชาการ และบริการอื่น ๆ เนื่องจากเป็นบริบทของอุดมศึกษาไทย
หมายเหตุ 7. ระหว่างหัวข้อในหมวดผลลัพธ์กับเกณฑ์หมวด 1-6 ไม่มีความเชื่อมโยงแบบ 1 ต่อ 1
ดังนั้นสถาบันควรพิจารณาผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์แต่ละตัวในหมวดผลลัพธ์ มักมาจากกระบวนการ
มากกว่า 1 หมวด
ระบบการให้คะแนน (หน้า 62-66) ถามถึงข้อมูลปัจจุบัน แนวโน้ม การเปรียบเทียบ และแบ่งกลุ่ม
ตามความเหมาะสม เพื่อแสดงสารสนเทศที่สาคัญเพื่อใช้สาหรับการวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
ขององค์กร (หั ว ข้อ 4.1) แสดงถึงการนาความรู้ขององค์กรมาใช้ (หั ว ข้อ 4.2) และใช้เป็นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติการสาหรับผลลัพธ์ด้านลูกค้า (หัวข้อ 7.2) รวมทั้ง ผลลัพธ์ด้านการเงิน งบประมาณ ตลาด และกลยุทธ์
(หัวข้อ 7.5) ผลลัพธ์บางตัวอาจเป็นเรื่องเชิง คุณภาพ หรือไม่สามารถรายงานเป็นแนวโน้มได้ ตัวอย่างเช่น
ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบในการกากับดูแลองค์กร จานวนชั่วโมงการฝึกอบรมผู้ส่งมอบเกี่ยวกับ การบริการ
หรือกระบวนการใหม่ และผลลัพธ์สาหรับโครงการหรือกระบวนการที่ดาเนินการเพียงครั้งเดียว
ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรีย บเทียบได้มาจากกระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking) (ภายใน
หรือภายนอกอุตสาหกรรม) (*) และจากการค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบเชิงแข่งขัน ในบางกรณี เช่น ผลลัพธ์
สาหรับโครงการหรือกระบวนการที่มีความเฉพาะในองค์กร อาจไม่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือไม่มีที่เหมาะสม
ก็ได้
หมายเหตุ 7.1 ผลลัพธ์ที่รายงานควรรวมตัววัดที่ส าคัญ ที่บังคับใช้โดยผู้ ให้ ทุนและที่ต้องแจ้ งต่ อ
สาธารณะ และ/หรือ บังคับใช้โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน หรือหน่วยงานที่กากับดูแล
หมายเหตุ 7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการบริการลูกค้า ควรเกี่ยวเนื่อง
กับความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นตามที่ระบุไว้ใน P.1 ข(2) ซึ่งเป็น
สารสนเทศที่ได้จากการรวบรวมผ่านกระบวนการใน หมวด 3 ตัววัดหรือตัว ชี้วัดต่าง ๆ ควรพิจารณาปัจจัยที่มี
ผลต่อความนิยมของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ดังตัวอย่างที่ให้ไว้ในหมายเหตุข้อ P.1 ข(2) และ 3.2 ข
หมายเหตุ 7.1ข ผลลัพธ์ที่รายงานในข้อนี้ ควรตอบสนองข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิบัติการ ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร และหมวด 6
หมายเหตุ 7.1ข ตัววัดและตัวชี้วัดที่เหมาะสมของประสิทธิผลกระบวนการอาจรวมเรื่องดังต่อไปนี้
ผลการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก อัตราการสร้างและผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมของหลักสูตร และการจัด
การศึกษา และการสร้างนวัตกรรมในระบบงาน ผลลัพธ์จากการปรับปรุงงานภายในให้ง่ายขึ้น และการจัดกลุ่ม
งานใหม่ การลดความสูญเปล่าทางการศึกษาและกระบวนการอื่น/ของเสีย การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการบังคับ
บัญชา การรายงานอุบัติการณ์ของการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and
Health Administration: OSHA) ระยะเวลารวมพลในการซ้อมฉุกเฉิน และผลลัพธ์ของการซ้อมย้ายที่ทางาน
หรือซ้อมแผนฉุกเฉิน
(Draft) EdPEx Criteria V_18112563
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หมายเหตุ 7.1ค ตัววัดและตัวชี้วัดที่เหมาะสมของผลการดาเนินการของด้านการจัดการเครือข่าย
อุปทาน อาจรวมถึงการตรวจสอบผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ การส่งมอบที่ทันเวลา และผลการยอมรับ
ของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และกระบวนการที่ดาเนินการโดยภายนอก
ตั ว วั ด และตั ว ชี้ วั ด ที่ ช่ ว ยยกระดั บ ให้ ก ารด าเนิ น การของสถาบั น ดี ขึ้ น อาจรวมถึ ง ตั ว วั ด ด้ า น
การปรับปรุงการบริการของผู้ส่งมอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
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7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า (Customer Results): ผลลัพธ์การดาเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร
(80 คะแนน)
ก. ผลลัพธ์ ด้ า นการมุ่งเน้น ผู้เ รี ยนและลูกค้า กลุ่ มอื่น (Student and Other CUSTOMER-Focused
RESULTS)
(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student and Other CUSTOMER Satisfaction)
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร
ผลลัพธ์ของตัววัด หรือตัวชี้วัด ที่สาคัญด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรระหว่างหลักสูตรและบริการฯ กลุ่มของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาด (*)
(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student and Other CUSTOMER ENGAGEMENT)
ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญ ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ซึ่งรวมถึง
ผลลัพธ์ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร ให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ตลอดช่วงเวลา
ที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นมีความสัมพันธ์กับสถาบัน (*) ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรระหว่างหลักสู ตร
และบริการฯ กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาด (*)
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.2 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันและการสร้างความสัมพันธ์
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ที่รายงานไว้ในหัวข้อนี้ควรสัมพันธ์กับกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาดที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร [P 1ข(2)] และควรสัมพันธ์กับวิธีการรับฟังและวิธีการค้นหาที่ได้อธิบายไว้ในหมวด 3
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7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce Results): ผลการดาเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรมีอะไรบ้าง
(80 คะแนน)
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (WORKFORCE - Focused RESULTS)
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)
ผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากรมีอะไรบ้าง
ผลลั พธ์ของตัว วัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร รวมถึง
จานวนบุคลากรที่ต้องการในแต่ละลักษณะงาน/ระดับ และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากรมีอะไรบ้าง ผลลัพธ์
เหล่านี้แตกต่างกันตามความหลากหลาย กลุ่ม และประเภทของบุคลากรอย่างไร (*)
(2) บรรยากาศการทางาน (WORKFORCE Climate)
ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทางานมีอะไรบ้าง
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านบรรยากาศการทางาน รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย
การเข้าถึงสถานที่ทางาน การบริ การ และสิ ทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากรมีอะไรบ้าง (*) ผลลั พธ์เหล่านื้
แตกต่างกันตามความหลากหลาย กลุ่ม และประเภทของบุคลากรอย่างไร (*)
(3) ความผูกพันของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGEMENT)
ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรมีอะไรบ้าง
ผลลั พธ์ของตัว วัดหรื อ ตัว ชี้วัดที่ส าคั ญด้ านความพึง พอใจของบุ คลากรและความผู ก พั น ของ
บุคลากรมีอะไรบ้าง ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตามความหลากหลาย กลุ่ม และประเภทของบุคลากรอย่างไร (*)
(4) การพัฒนาบุคลากร (WORKFORCE Development)
ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นาองค์กรมีอะไรบ้าง
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นาองค์กรมีอะไรบ้าง ผลลัพธ์
เหล่านี้แตกต่างกันตามความหลากหลาย กลุ่ม และประเภทของบุคลากรอย่างไร (*)
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.3 ผลลัพธ์ที่รายงานในหัว ข้อนี้ ต้องเชื่อมโยงกับกระบวนการ ตัววัด และตัวชี้วัด ที่
รายงานไว้ในหมวด 5 รวมทั้งตอบสนองความจาเป็น ที่ต้องมีของกระบวนการทางานสาคัญตามที่อธิบายไว้ใน
หมวด 6 และต่อแผนปฏิบัติการของสถาบันและแผนด้านบุคลากรตามที่รายงานไว้ในหัวข้อ 2.2 สถาบันที่ต้อง
อาศัยอาสาสมัคร หรือนักศึกษาฝึกงาน ควรรายงานผลลัพธ์ของบุคลากรที่เป็นอาสาสมัครด้วยเหล่านี้ (*)
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร (Leadership and Governance Results):
ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กรเป็นอย่างไร (80 คะแนน)
ก. ผลลัพธ์ ด้ า นการน าองค์กร การกากับดูแ ลองค์กร และการสร้า งประโยชน์ให้สังคม (Leadership,
GOVERNANCE, and Societal Contribution RESULTS)
(1) การนาองค์กร (Leadership)
ผลลัพธ์ ด้ า นการสื่อสารของผู้น าระดับ สูงและการสร้ า งความผูก พัน กับ บุค ลากร คู่ค วาม
ร่วมมือที่เป็นทางการ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นมีอะไรบ้าง
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของการดาเนินการของผู้นาระดับสูงในเรื่องการสื่อสารและ
การสร้ างความผู กพัน กับ บุ คลากร คู่ความร่ว มมือ ที่เป็นทางการ ผู้ เรียน และลู กค้ ากลุ่ มอื่น เพื่อถ่า ยทอด
วิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ การกระตุ้นให้เกิ ดการสื่อสารในลักษณะสองทาง และการทาให้เกิดการ
ปฏิบัติการอย่างจริงจังเป็นอย่างไร ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตามหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน กลุ่มผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น อย่างไร (*)
(2) การกากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE)
ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบในการกากับดูแลองค์กรมีอะไรบ้าง
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการกากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบด้านการเงิน
ทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างไร (*)
(3) กฎหมาย กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และการรั บ รองคุ ณ ภาพ (Law, Regulation, and
Accreditation)
ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ มีอะไรบ้าง
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการปฏิบัติตามหรือปฏิบัติได้เหนือกว่าข้อกาหนดด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพมีอะไรบ้าง ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของสถาบันอย่างไร (*)
(4) จริยธรรม (Ethics)
ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมมีอะไรบ้าง
ผลลั พ ธ์ ข องตั ว วัดหรื อ ตัว ชี้วัด ที่ ส าคั ญ ของการประพฤติ ป ฏิบั ติอ ย่ า งมีจ ริย ธรรม พฤติ ก รรม
ที่ละเมิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้นาระดับสูงและ
การกากับดูแลองค์กรมีอะไรบ้าง ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันตามหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันอย่างไร (*)
(5) สังคม (Society)
ผลลัพธ์ด้านความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญมีอะไรบ้าง
ผลลัพธ์ของตัววั ดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญ ซึ่งแสดงการบรรลุเป้าหมายด้านการสร้างประโยชน์ให้
สังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญมีอะไรบ้าง
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105
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หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.4 การรายงานในหัวข้อนี้ ควรสัมพันธ์กับกระบวนการสื่อสารที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1 และ
กระบวนการและตัววัดด้านการกากับดูแลองค์กร กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ จริยธรรม และการสร้าง
ประโยชน์ ใ ห้ สั ง คม ที่ ร ายงานในหั ว ข้ อ 1.2 ผลลั พ ธ์ ด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ของบุ ค ลากร
(ตัวอย่างเช่น การรายงานการอุบัติการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย) ควรรายงานไว้ในหัวข้อ 7.1ข.
(2) และหัวข้อ7.3ก.(2)
หมายเหตุ 7.4 ก(2) การรายงานในหัวข้อนี้ อาจรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและ
ความเสี่ยง คาแนะนาที่มีความสาคัญของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก และการตอบสนองของผู้บริหาร
ในประเด็นดังกล่าว
หมายเหตุ 7.4 ก(4) ตัวอย่างตัววัดของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ดูหมายเหตุของหัวข้อ 1.2 ข(2)
หมายเหตุ 7.4 ก(5) ตัว วัดการสนับสนุนให้เกิดความผาสุ กของสั งคม อาจรวมถึงการลดการใช้
พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน การหมุนเวียนน้าเพื่อกลับมาใช้ใหม่ การลดคาร์บอนฟุตพริ้นซ์ การลดและ
การใช้ประโยชน์จากของเสีย และทางเลือกอื่นสาหรับการอนุรักษ์ทรัพยากร
7.5 ผลลั พ ธ์ ด้ า นงบประมาณ การเงิ น ตลาด และกลยุ ท ธ์ (Budgetary, Financial, Market, and
Strategy Results): ผลลัพธ์การดาเนินการด้านความมั่นคงทางการเงินและการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
เป็นอย่างไร (90 คะแนน)
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Budgetary, Financial, and Market RESULTS)
( 1) ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร เ งิ น ( Budgetary and Financial
PERFORMANCE)
ผลลัพธ์ของการดาเนินการด้านการเงินคืออะไร
ผลลั พ ธ์ ข องการด าเนิ น การด้า นงบประมาณและการเงิ น รวมถึ ง ตั ว วั ด เชิ ง รวม (Aggregate
measures) ของการควบคุมต้นทุน ความมั่นคงทางการเงิน (Financial viability) หรือผลการดาเนินการด้าน
งบประมาณ (Budgetary performance) (*) ผลลัพธ์เหล่านี้มีความแตกต่างตามส่วนตลาด กลุ่มและประเภท
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างไร (*)
(2) ผลการดาเนินการด้านตลาด (Market PERFORMANCE)
ผลลัพธ์ของการดาเนินการด้านตลาด
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านตลาด ซึ่งรวมถึงส่วนแบ่งตลาด
หรือตาแหน่งในตลาด การเติบโตของตลาดและส่วนแบ่งตลาด การเจาะตลาดใหม่ (*)
ผลลัพธ์เหล่านี้มีความแตกต่างตามส่วนตลาด กลุ่มและประเภทของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
อย่างไร (*)
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ข. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation RESULTS)
ผลลัพธ์ด้านการบรรลุความสาเร็จของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถาบันมีอะไรบ้าง
ผลลัพธ์ของความสาเร็จตามตัววัดและตัว ชี้วัดที่สาคัญในการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ
สถาบันคืออะไร และผลลัพธ์ ของการดาเนินการด้านความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสีย อย่ าง
รอบด้านมีอะไรบ้าง
คาศัพท์ที่สาคัญต่าง ๆ สามารถดูความหมายของคาศัพท์สาคัญได้ในอภิธานศัพท์ หน้า 83-105

หมายเหตุ
หมายเหตุ 7.5ก ผลลัพธ์ด้านนี้ควรสัมพันธ์กับตัววัดด้านการเงินตามที่รายงานไว้ในหัวข้อ 4.1 ก(1)
และแนวทางการจัดการด้านการเงิน ตามที่รายงานไว้ในหัวข้อ 2.2 รวมทั้งควรรายงานผลลัพธ์ด้านนี้ตาม
ข้อบังคับของสถาบันรับรองและของหน่วยงานกากับดูแล
หมายเหตุ 7.5 ก(1) ตัววัดอาจรวม
• สภาพคล่ อง เงิน สดย่ อยรายวัน (Days cash on hand) ประสิ ทธิภ าพในการใช้สิ นทรั พ ย์
กระแสเงินสด การจัดอันดับพันธบัตร
• ค่ า ใช้ จ่ า ยของการเรี ย นการสอนและการบริ ห ารทั่ ว ไปต่ อ หั ว ผู้ เ รี ย นหรื อ เป็ น ร้ อ ยละของ
งบประมาณทั้งหมด
• เงินทุนสารองและเงินบริจาค (Endowments)
• ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
• ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิต
• ต้นทุนที่ลดลงต่อผู้เรียนหรือผลตอบแทนจากกองทุน ทีเ่ ป็นผลจากการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
• เงินทุนและรางวัลที่ได้รับในแต่ละปี
• ต้นทุนการดาเนินการเมื่อเทียบกับงบประมาณ
• ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงหรือประหยัดได้
• ร้อยละของค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรต่องบประมาณ
• งบประมาณรายปีที่เพิ่มหรือลดลง
• การโยกย้ายทรัพยากรด้านอื่น ๆ เพื่อนามาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
• ทุนการศึกษาที่เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ 7.5ข ตัว วัดหรื อตั ว ชี้วัด การบรรลุ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ต้องเชื่อมโยงกั บ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ที่รายงานไว้ใน 2.1 ข(1) องค์ประกอบของความเสี่ยงที่รายงานใน 2.1
ก(3) และตัววัดผลการดาเนินการของแผนปฏิบัติการและการคาดการณ์ผลการดาเนินการที่ระบุไว้ใน 2.2 ก(5)
และ 2.2 ก(6) ตามลาดับ
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ระบบการให้คะแนน
การให้คะแนนคาตอบในแต่ละหัวข้อ และการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถาบัน จะขึ้นอยู่กับการประเมิน
ใน 2 มิติ คือกระบวนการ (หมวด 1-6) และผลลัพธ์ (หมวด 7)
การให้คะแนนคาตอบในแต่ละหัวข้อ ให้พิจารณาถึงสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับ คาถามของหัวข้อและ
แนวทางการให้คะแนน (หน้า 65-66) ดังนี้
• ปัจจัยสาคัญของสถาบันซึ่งนาเสนอไว้ในโครงร่างองค์กร
• ระดับพัฒนาการและความเหมาะสมของแนวทาง ความครอบคลุมของการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
ความเข้มแข็งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการปรับปรุง
• ระดับของผลการดาเนินการ และผลลัพธ์เมื่อเทียบเคียงกับสถาบันอื่น สถาบันที่มีคุณลักษณะเดียวกัน
หรือคูเ่ ทียบ

มิติการให้คะแนน
กระบวนการ
“กระบวนการ”หมายถึง วิธีการที่สถาบันใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองคาถามของหัวข้อต่าง ๆ
ในหมวด 1-6 ปั จ จั ย ทั้ ง 4 ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น กระบวนการ ได้ แ ก่ A (Approach) – แนวทาง
D (Deployment) – การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ L (Learning) – การเรียนรู้ และ I (Integration) –
การบูรณาการ (ADLI) การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 1-6 เป็นองค์รวมซึ่งมีพื้นฐานจากผลการดาเนิน การ
โดยรวม โดยคานึงถึงปัจจัยทั้ง 4 ด้านของกระบวนการ
การรายงานป้อนกลับ (Feedback report) ตามแนวทาง EdPEx สะท้อนถึงจุดแข็งและโอกาสในการ
พัฒนาของปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
A (Approach ) – “แนวทาง” หมายถึง
• วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ
• ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้เพื่อตอบคาถามของหัวข้อต่าง ๆ ตามสภาวะแวดล้อมของการ
ปฏิบัติการ (Operating environment)
• ประสิทธิผลของการใช้วิธีการเหล่านั้น
• “แนวทาง” ถูกนาไปใช้ซ้าได้เพียงใด และ “แนวทาง” นั้นอาศัยข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือ
ได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบ)
D (Deployment) – “การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
• การใช้ “แนวทาง” เพื่ อ ตอบสนองค าถามของหั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและมี
ความสาคัญต่อสถาบัน
• การใช้ “แนวทาง” อย่างคงเส้นคงวา
• การใช้ “แนวทาง” ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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L (Learning) – “การเรียนรู้” หมายถึง
• การปรับปรุง “แนวทาง” ให้ดีขึ้น ผ่านวงรอบของการประเมินและการปรับปรุง
• การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง “แนวทาง” อย่างก้าวกระโดด ผ่านการสร้างนวัตกรรม
• การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุง ให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรม กับหน่วยงานและ
กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในสถาบัน
ให้ดูจาก “จากการผจญเพลิง สู่นวัตกรรม : อุปมาอุปมัยสาหรับการเรียนรู้ ” หน้าที่ 58 ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงระดับการพัฒนาประกอบกับมิติการให้คะแนน
I (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
• “แนวทาง” ที่ใช้สะท้อนสิ่งที่ส ถาบันจาเป็นต้องทา/มี ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและ
คาถามของหัวข้อต่าง ๆ ในหมวด 1 ถึง หมวด 6
• การใช้ ตั ว วั ด สารสนเทศ และระบบการปรั บ ปรุ ง ที่ ช่ ว ยเสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง ระหว่ า ง
กระบวนการ และระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน
• การที่แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติการมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ในระดับสถาบัน
การประเมินให้คะแนนหัวข้อหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) พึงระลึกไว้เสมอว่า “แนวทาง” “การ
ถ่ายทอดเพื่ อ น าไปปฏิบั ติ ” “การเรี ย นรู้ ” และ “บูรณาการ” มีความเชื่อมโยงกัน การอธิบายเกี่ ย วกั บ
“แนวทาง” ต้องระบุถึงการนาไปสู่การปฏิบัติที่สอดรับกับคาถามเฉพาะของหัวข้อและของสถาบันเสมอ เมื่อ
กระบวนการมี พั ฒ นาการมากขึ้ น ค าอธิ บ ายควรครอบคลุ ม ถึ ง วงรอบของการเรีย นรู้ (รวมทั้ ง การสร้ าง
นวัตกรรม) รวมถึงการบูรณาการกับกระบวนการ และหน่วยงานอื่นๆ (ให้ดู “ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการ”
หน้า 55)
ผลลัพธ์
“ผลลั พธ์ ” หมายถึงผลผลิ ต (outputs) และผลลั พธ์ (outcomes) ของสถาบัน ซึ่งตอบสนองต่อ
ค าถามในหมวดผลลั พ ธ์ (หมวด 7) ปั จ จั ย ทั้ ง 4 ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ได้ แ ก่ L (Level) –ระดั บ
T (Trends) – แนวโน้ม C (Comparisons) – การเปรียบเทียบ และ I (Integration) – การบูรณาการ (LeTCI)
การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 7 เป็นผลรวมซึ่งมีพื้นฐานจากผลการดาเนินการโดยรวม โดยคานึงถึงปัจจัยทั้ง 4
ด้านของผลลัพธ์
L (Level) – “ระดับ” หมายถึง ระดับของผลการดาเนินการในปัจจุบัน โดยใช้มาตรวัดที่มีความสาคัญอย่าง
มีนัย (meaningful Measurement scales)
T (Trends) – “แนวโน้ม” หมายถึง อัตราของการปรับปรุงผลการดาเนินการ หรือผลการดาเนินการที่ดี
อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่มีความสาคัญ (เช่น ความลาดชันของข้อมูลในช่วงเวลาที่ต่อเนื่อง)
C (Comparisons) – “การเปรี ยบเทียบ” หมายถึง ผลการดาเนินการของสถาบันโดยเทียบกับข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม เช่น เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือสถาบันที่คล้ายคลึงกัน หรือกับองค์กรเทียบเคียง
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I (Integration) – “การบูรณาการ” ของผลลัพธ์ หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของตัววัด
(มักจาแนกตามกลุ่มต่าง ๆ) ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่สาคัญของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น การจัดการ
ศึกษา วิจัย บริการ ตลาด กระบวนการ แผนปฏิบัติการ และเป้าหมายของสถาบัน ที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และหัวข้อที่อยู่ในหมวดกระบวนการ (ในหมวด 1 - 6)
การประเมิ น ให้ ค ะแนนหั ว ข้อ หมวดผลลั พธ์ ควรมองหาข้ อ มูล ผลการด าเนิน การที่มี “ระดั บ ”
“แนวโน้ม” “การเปรียบเทียบ” ที่เหมาะสมของตัววัดและตัวชี้วัดที่สาคัญ ตลอดจนดู “การบูรณาการ” กับ
ความต้องการหลั ก ของสถาบั น ด้ว ย นอกจากนี้ ผ ลลั พธ์ ควรแสดงข้ อ มูล ให้ ครอบคลุ มถึ งผลลั พธ์ ข องการ
ดาเนินการทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจาก “การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ” และผลการเรียนรู้ระดับองค์กร หาก
กระบวนการปรับปรุ งได้ถูกน าไปแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ อย่างกว้างขวางแล้ว ควรจะมี
ผลลัพธ์เกิดขึ้น
“ความสาคัญ” เมื่อใช้ในการพิจารณาให้คะแนน
องค์ประกอบส าคัญในการประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับตามเกณฑ์ EdPEx คือต้องพิจารณาว่า
กระบวนการและผลลั พธ์ที่ร ายงานไว้มี “ความสาคัญ ” ต่อปัจจัยเชิงธุรกิจที่ส าคัญ ในการดาเนินการของ
สถาบันหรือไม่ สถาบันควรระบุเรื่องที่เห็นว่า “สาคัญที่สุด” ไว้ในโครงร่างองค์กรและหัวข้อต่ าง ๆ เช่น 2.1
2.2 3.2 5.1 5.2 และ 6.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความต้องการที่สาคัญของลูกค้า สภาวะแวดล้อมด้านการ
แข่งขัน ความจาเป็นของบุคลากร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ และแผนปฏิบัติการ
วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ
ลาดับการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ มีดังนี้
1. พิจารณาแนวทางการให้คะแนน (หน้า 65-66)
2. เลือกว่า ช่วงคะแนนใด (เช่น 30–45% 50-65% หรือ 70–85%) ที่ส ามารถอธิบาย “ระดับ
ความสาเร็จของสถาบันได้ใกล้เคียงที่สุด” ดังที่รายงานไว้ในการตอบในหัวข้อนั้น
การเลือกช่วงคะแนนให้พิจารณาจากภาพรวมของปัจจัยทั้ง 4 ของการประเมินกระบวนการ (ADLI)
หรือปัจจัยการประเมิน ทั้ง 4 ของผลลัพธ์ (LeTCI) ช่วงคะแนนที่ให้จะเป็นช่วงคะแนนที่ส ะท้อนการตอบ
รายงานในภาพรวมได้ดีที่สุด โดยไม่เป็นการนับจานวนคะแนนที่ให้หรือการเฉลี่ยผลของการตรวจประเมินทีละ
ปัจจัย และที่สาคัญคือ จะไม่ใช้ปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดเป็น “ตัวกัน (Gate)” การขยับไปยังช่วงคะแนนที่สูงขึ้น
ช่วงคะแนนที่ให้ ไม่จาเป็นต้องสมบูรณ์แบบ เพราะใช้อธิบายระดับพัฒนาการของสถาบันที่ใกล้เคียง
ที่สุด ซึ่งอาจมีความต่างในบางปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการตรวจประเมินในหมวด 1-6 (ADLI) หรือในหมวด 7
(LeTCI) ก็ได้
ขั้นตอนต่อไป ให้อ่านช่วงคะแนนถัดไปที่สูงขึ้นหรือต่าลงมา การตัดสินใจให้คะแนน (เช่น 35% หรือ
40%) ภายในช่วงคะแนนที่เลือกไว้ ต้องประเมินว่า ภาพรวมของคาตอบในหัวข้อนั้น ๆ ใกล้เคียงกับเนื้อหาที่
อธิบายในช่วงคะแนนที่สูงขึ้นไปหรือต่าลงมาเพียงใด
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แนวทางการให้คะแนน สาหรับหมวด 1-6
คะแนน
0% หรือ 5%

10%,15%,
20% หรือ 25%

30%, 35%,
40% หรือ 45%

50%,55%,
60% หรือ 65%

70%,75%,
80% หรือ 85%

90%, 95%
หรือ 100%

คาอธิบาย
A: ไม่ปรากฏแนวทางอย่างเป็นระบบ มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน
D: แทบไม่ปรากฏหลักฐานการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา
I : ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน แต่ละส่วนหรือหน่วยงานดาเนินการ
อย่างเอกเทศ
A: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบที่ตอบสนองต่อคาถามพื้นฐานของหัวข้อ
D: การนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือหน่วยงานซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุผลที่ตอบสนองต่อคาถามพื้นฐานของหัวข้อนั้น
L: เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแบบพื้น ๆ
I : มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อคาถามพื้นฐานของหัวข้อ
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น
L: เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญ
I : แนวทางเริ่มมีความสอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานที่สถาบันต้องทา/มี ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและ
หัวข้อกระบวนการอื่น ๆ
A: มีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อคาถามโดยรวมของหัวข้อ
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์กร ซึ่ง
รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สาคัญ
I : แนวทางมีความสอดคล้องกับความจาเป็นโดยรวมที่ สถาบันต้องทา/มี ตามที่ระบุไว้ใ นโครงร่างองค์กรและใน
หัวข้อกระบวนการอื่น ๆ
A: ปรากฏหลักฐานว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบคาถามย่อยของหัวข้อ
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่า งดีโ ดยไม่มีความแตกต่างอย่า งมีนัยสาคัญ ในพื้นที่ห รือ
หน่วยงานส่วนใหญ่
L: มี ก ระบวนการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง อย่ า งเป็ น ระบบโดยใช้ ข้ อ มู ล จริ ง และมี ก ารเรี ย นรู้ ใ นระดั บ องค์ ก ร
รวมถึงการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการจัดการ ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดขี นึ้
อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์และการแบ่งปันระดับองค์กร
I : มีแนวทางที่บูรณาการกับความจาเป็นที่สถาบันต้องทา/มี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและในหัวข้อกระบวนการอื่น ๆ
A: มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบคาถามย่อยของหัวข้ออย่างครบถ้วน
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงโดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ใน
พื้นที่หรือหน่วยงานใด ๆ
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ในระดับองค์กรผ่านการ
สร้างนวัตกรรม โดยนามาใช้เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการจัดการทั่วทั้งองค์กร มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรนี้ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์และการแบ่งปันความรู้
I : แนวทางมีการบูรณาการอย่างดีกับความจาเป็นที่สถาบันต้องทา/มี ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและในหัวข้อกระบวนการอื่น ๆ
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แนวทางการให้คะแนน สาหรับหมวด 7
คะแนน
0% หรือ 5%

คาอธิบาย
Le: ไม่มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบัน และ/หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้
T: ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือข้อมูลที่แสดงส่วนใหญ่มีแนวโน้มในทางลบ
C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
Le: มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบันเพียงบางเรื่องที่ มีความสาคัญ ตอบสนองต่อคาถามพื้นฐานของหัวข้อ
10%,15%, 20%
หรือ 25%
และเริ่มมีระดับผลการดาเนินการที่ดีในบางเรื่อง
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ
C: แทบไม่มี หรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
30%, 35%,
Le: มีการรายงานถึงระดับผลการดาเนินการที่ดี ตอบสนองต่อคาถามพื้นฐานของหัวข้อ
40% หรือ 45%
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี
C: เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
50%,55%, 60%
Le: มีการรายงานถึงระดับผลการดาเนินการที่ดี ที่ตอบสนองต่อคาถามโดยรวมของหัวข้อ
หรือ 65%
T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: ผลการดาเนินการในปัจจุบันบางเรื่อง มีการเทียบเคียงกับคู่เทียบและ/หรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม และมีผล
การดาเนินการที่ดีในเชิงเปรียบเทียบ
I : มีการรายงานผลการดาเนินการของสถาบัน ที่ครอบคลุมความต้องการส่วนใหญ่ของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
ตลาดและกระบวนการที่สาคัญ
ตามความต้องการที่สาคัญของลูกค้า ตลาดและกระบวนการ
70%,75%, 80%
Le: มีการรายงานระดับผลการดาเนินการที่ดีถึงดีเลิศ ตอบสนองต่อคาถามย่อยของหัวข้อ
หรือ 85%
T: มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่สาคัญส่วนใหญ่ ซึ่งจะทาให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: แนวโน้มและผลการดาเนินการในปัจจุบันส่วนใหญ่ หรือหลายเรื่อง มีการเทียบเคียงกับคู่เทียบและ/หรือระดับ
เทียบเคียงที่เหมาะสม มีผลการดาเนินการที่ดีมากในเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้งผลการดาเนินการทีแ่ สดงถึงความเป็นผู้นาใน
วงการ
I : มีการรายงานผลการดาเนินการขององค์กรที่ ที่ครอบคลุมความต้องการส่วนใหญ่ของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการที่สาคัญ
90%, 95%
Le: มีการรายงานระดับผลการดาเนินการที่ดีเลิศ ตอบสนองต่อคาถามของหัวข้อย่อยอย่างครบถ้วน
หรือ 100%
T: มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่สาคัญทุกเรื่อง ซึ่งจะทาให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน
C: แสดงถึงความเป็นผู้นาในวงการและเป็นผู้นาในเชิงเปรียบเทียบในหลายด้าน
I : มีการรายงานผลการดาเนินการและการคาดการณ์ผลการดาเนินการของสถาบันที่ครอบคลุมความต้องการ
ส่วนใหญ่ของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการที่สาคัญ
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จากการผจญเพลิง สู่นวัตกรรม : อุปมาอุปมัยสาหรับการเรียนรู้
“การเรียนรู”้ นับเป็นคุณลักษณะสาคัญขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง “การเรียนรู้” และ “การถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ” ที่มีประสิทธิผลจะช่วยผลักดันองค์กรจากระดับ เริ่มต้น ที่มุ่ง ตั้งรับปัญ หา ไปสู่ระดับสูงสุดของการ
ปรับปรุงอย่างทั่วถึง การพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม
1. ตั้งรับปัญหา (0 – 5%)
• ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงเกิ ด ความตระหนกตกใจกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
เน้ น การหาทางแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า คลี่ ค ลายสถานการณ์ ใ ห้ ป กติ อ ย่าง
รวดเร็วคล้ายกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งวิ่งลากสายดับเพลิงเพื่อดับเพลิงให้
เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
2. รณรงค์ให้เกิดการปรับปรุงแบบพื้น ๆ (10-25%)
• ผู้ที่รับผิดชอบแสวงหาเครื่องมือหรือกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และลดผลกระทบของความ
เสียหายที่เกิดขึ้น เทียบได้กับการติดตั้งท่อและสายดับเพลิ งจานวนมากขึ้ น
เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการดับเพลิงและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
3. การประเมินผลและการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ (30-45%)
• องค์กรเริ่มมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อประเมินจุดที่เป็นความเสี่ยง
หรือสาเหตุของปัญหา เพื่อหาทางรับมือกับความผิดปกติที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
มากขึ้น เทียบได้กับการที่องค์กรประเมินว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงในการเกิดเพลิง
ไหม้และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและหัวรดน้า (heat sensors and a
sprinkler system) เป็ น พิ เ ศษพร้ อมทั้ งแผนการรับ มือ อั ค คีภัย ที่ อ าจเกิดขึ้น
ในพื้นที่บริเวณนั้น
4. การเรียนรู้และการปรับปรุงระดับองค์กร (50-65%)
• องค์กรมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงป้องกันการเกิดอัคคีภัยอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น เทียบได้กับการที่องค์กรติดตั้งระบบตรวจจับความร้อนและ
หัวรดน้า เพื่อช่วยเตือนภัยให้ทราบเมื่อระดับอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนสามารถทา
ให้เกิดเพลิงไหม้ได้
5. การวิเคราะห์องค์กรและสร้างนวัตกรรม (70-100%)
• สถาบันดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศระดับองค์กรและสร้าง
นวัตกรรมที่เน้นการป้องกันที่สาเหตุเบื้องต้น เพื่อลดโอกาสการเกิ ดของปัญหา
เทียบได้กับการที่องค์กรเน้นให้เกิดความปลอดภัยโดยเปลี่ยนมาใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่ป้องกันไฟและติดไฟยาก การเปลี่ยนมาใช้ของเหลวที่มีน้าเป็นส่วนประกอบ
หลักแทนของเหลวไวไฟ แนวคิดการป้องกันเป็นการปกป้องชั้นแรก โดยมีระบบ
ตรวจจับความร้อนและหัวรดน้าเป็นการป้องกัน ชั้นที่สอง แนวคิดนี้ได้นาไปใช้
ในทุกสถานการณ์และพื้นที่ในองค์กร
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ลาดับการพัฒนากระบวนการ
ตัวช่วยในการตรวจประเมินและให้คะแนนในหมวดกระบวนการ
1) ตั้งรับปัญหา
(0-25%)

การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่าเป็นกระบวนการ และส่วนใหญ่จะตอบสนอง
ความต้องการหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขาดการกาหนดเป้าประสงค์ที่ดี

(2) แนวทางเริ่มเป็นระบบ
(30-45%)

สถาบันเพิ่งเริ่มต้นการปฏิบัติการด้วยการใช้กระบวนการ ที่สามารถทาซ้าได้ มีการประเมินผล
การปรับปรุง และเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน มีการ
กาหนดกลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ

(3) แนวทางสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน
(50-65%)
การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ และมีการประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง มี ก ารแบ่ ง ปั น การเรี ย นรู้ แ ละมี ก ารประสานงานระหว่ า ง
หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน กระบวนการสามารถตอบสนองกลยุทธ์และเป้าประสงค์ที่
สาคัญของสถาบัน

(4) แนวทางที่มี
การบูรณาการ
(70-100%)

การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ และมีการประเมินผลอย่าง
สม่าเสมอเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
ผลกระทบ สถาบันมุ่ง มั่นสู่ความมีประสิทธิภาพจนประสบความสาเร็จทั่วทั้งองค์การ การ
วิเคราะห์ การสร้างนวัตกรรม การแบ่งปันสารสนเทศและความรู้ มีการใช้กระบวนการและ
ตัววัดในการติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติการที่สาคัญ
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แนวทางการใช้เกณฑ์ EdPEx
แนวทางต่อไปนี้จ ะช่ว ยให้ส ถาบัน สามารถตอบสนองต่อคาถามทั้ง 17 หัวข้อในเกณฑ์ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิผลที่สุด ให้ดูระบบการให้คะแนนรวมทั้งแนวทางการประเมิน (หน้ า 62-66) ซึ่งอธิบายวิธีการตรวจ
ประเมินผลการวิเคราะห์ตนเอง และการบรรลุผลการดาเนินการของสถาบัน

ขั้นตอนแรก
1. เรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์
ให้ทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ กับเนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ซึ่งให้ภาพทั้งหมดเกี่ยวกับเกณฑ์นี้ ดังต่อไปนี้ :
• เนื้อหารายละเอียดของเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่หมวด 1-7 (ในหน้า 17-61)
• ระบบการให้คะแนน (ในหน้า 62-66)
• อภิธานศัพท์ (ในหน้า 85-107)
2. รู้วิธีอ่านเกณฑ์และวิธีการตอบคาถามในหัวข้อต่าง ๆ
ให้ ทาความเข้าใจโครงสร้ า งของเกณฑ์ EdPEx (ดูรูปในหน้า 3) ซึ่งแสดงประเภทของหั ว ข้ อ
(ข้อมูลที่ต้องตอบในหัวข้อนั้น ๆ) ส่วนต่าง ๆ ของหัวข้อ และบทบาทของแต่ละส่วน เพื่อความเข้าใจควรให้
ความสาคัญกับคาถามย่อยที่อยู่ภายใต้ประเด็นเพื่อพิจารณาและหมายเหตุด้วย สาหรับองค์กรซึ่งเพิ่งนาเกณฑ์
นี้มาใช้ ไม่จาเป็นต้องตอบคาถามย่อยทุกคาถาม
หัวข้อประกอบด้วยคาถามหลายระดับ เนื้อหาที่สมบูรณ์ของแต่ละประเด็นเพื่อพิจารณามาจาก
คาถามย่อยทั้งหมดภายใต้ประเด็นนั้น ๆ ดังนั้น สถาบันที่มีระดับพัฒนาการสูง จึงควรตอบคาถามทั้งหมดใน
แต่ละประเด็นเพื่อพิจารณาเพราะหากไม่สามารถให้สารสนเทศได้ครบถ้วนก็แสดงว่าระบบการจัดการผลการ
ดาเนินการยังไม่สมบูรณ์ สถาบันอาจจัดกลุ่มของคาตอบตามบริบทของสถาบัน โดยไม่ต้องแยกตอบทีล ะ
คาถาม
3. อ่านแนวทางการให้คะแนนให้เข้าใจ
ในการตอบคาถามของหัวข้อต่าง ๆ สถาบันต้องพิจารณาทั้งคาถามของเกณฑ์และแนวทางการให้
คะแนน (หน้า 65-66) ทั้งนี้เพราะแนวทางการให้คะแนนนั้น นอกจากจะเสริมความเข้าใจในคาถามของหัวข้อ
กระบวนการ (หมวด 1-6) แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นระดับพัฒนาการของแนวทาง ความครอบคลุมของการนา
แนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ ระดับของการเรียนรู้และการบูรณาการกับองค์ประกอบอื่น ๆ ในระบบการจัดการ
ผลการดาเนินการของสถาบัน
ในทานองเดียวกัน การตอบคาถามหัวข้อผลลัพธ์ (หมวด 7) แนวทางการประเมินผลลัพธ์ยังเน้น
ถึงระดับผลการดาเนินการในปัจจุบัน ความสาคัญของแนวโน้มของผลลัพธ์ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง
การบูรณาการกับ องค์ประกอบสาคัญในระบบการจัดการผลการดาเนินการของสถาบัน และผลลัพธ์ของ
กระบวนการปรับปรุง
ความสมบูรณ์ของคาตอบต่อคาถามในเกณฑ์พิจารณาจากมิติการประเมิน (ADLI/LeTCI) ให้ดู
“แนวทางการตอบหัวข้อในหมวดกระบวนการ” และ “แนวทางการตอบหัวข้อในหมวดผลลัพธ์” ด้านล่าง)
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4. ทาความเข้าใจกับความหมายของคาสาคัญ ๆ ที่ใช้ในเกณฑ์
คาศัพท์หลายคาที่ใช้ในเกณฑ์ อาจมีความหมายไม่ตรงกับความหมายที่ใช้ทั่วไปหรือใช้ในสถาบัน
ของท่าน คาศัพท์ดังกล่าวจะมีภาษาอังกฤษพิมพ์ตัวใหญ่ (Capital letter) ประกอบและมีคาอธิ บายขยาย
ความไว้ใน “อภิธานศัพท์” ในหน้า 83-105 การทาความเข้าใจกับคาศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้สถาบันสามารถ
ประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง และสื่อให้ผู้ประเมินเข้าใจกระบวนการและผลลัพธ์ของสถาบัน และเพื่อใช้ใน
การวางแผนการปรับปรุง
5. เริ่มต้นด้วยการจัดทาโครงร่างองค์กร
โครงร่างองค์กร (หน้า 17-22) เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุด โครงร่างองค์กรจะช่วยทุกฝ่าย
ได้แก่ สถาบันที่ใช้เกณฑ์ในการประเมินตนเอง ผู้เตรียมรายงานเพื่อขอรับการตรวจประเมินหรือผู้ประเมิน
รายงาน ให้เข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องและสาคัญที่สุดต่อธุรกิจ พันธกิจ และผลการดาเนินงานของสถาบัน

แนวทางในการตอบคาถามในหัวข้อกระบวนการ
แม้ ว่ า เกณฑ์ EdPEx จะมุ่ ง เน้ น ในด้ า นผลการด าเนิ น การส าคั ญ ๆ ของสถาบั น แต่ ผ ลลั พ ธ์
เพียงอย่างเดียวให้คุณค่าทางด้านการวินิจฉัยองค์กรน้อยมาก ตัวอย่างเช่น หากสถาบันมีผลการดาเนินการ
บางเรื่องที่ไม่ดีหรือมีอัตราของการปรับปรุงที่ต่ากว่าของคู่แข่งหรือสถาบันอื่นที่เปรียบเทียบกันได้ สถาบันต้อง
เข้าใจถึงสาเหตุว่าเพราะอะไร และควรดาเนินการอย่างไรเพื่อเร่งการปรับปรุงให้ดีขึ้น
คาตอบของหัวข้อกระบวนการ (หมวด 1-6) ช่วยให้สถาบันหรือผู้ประเมินรายงานของสถาบันสามารถ
วินิจฉัยกระบวนการที่มีความสาคัญที่สุดกับสถาบัน (ที่ส่งผลต่อการปรับปรุงการดาเนินการมากที่สุด และมีผลต่อ
ผลลัพธ์และการดาเนินการที่สาคัญ) เนื้อหาและความสมบูรณ์ของคาตอบในแต่ละหัวข้อมีผลอย่างยิ่งต่อการ
วินิ จ ฉัย และคุณภาพของข้ อ มูล ป้ อนกลั บ ดังนั้น สถาบันจึงควรตอบค าถามในหั ว ข้ อ ต่า ง ๆ โดยมุ่งเน้ น
สารสนเทศของกระบวนการสาคัญ ตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. เข้าใจความหมายของคาว่า “อย่างไร”
การตอบหมวดกระบวนการที่ใช้คาถามว่า “อย่างไร” สถาบันควรตอบคาถามดังกล่าวด้วยการ
น าเสนอสารสนเทศของกระบวนการส าคั ญ ที่ แ สดงถึ ง “แนวทาง” “การถ่ า ยทอดเพื่ อ น าไปปฏิ บั ติ ”
“การเรียนรู้” และ “การบูรณาการ” (ดูระบบการให้คะแนนในหน้า 62 ประกอบ) คาตอบที่ขาดสารสนเทศ
ดังกล่าว หรือแสดงแต่เพียงตัวอย่างจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “สารสนเทศปลีกย่อยที่ยังไม่แสดงถึงความเป็นระบบ”
(Anecdotal information) ดังระบุในแนวทางการให้คะแนน
- แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบ
แนวทางที่เป็ น ระบบจะสามารถนาไปทาซ้าได้ และใช้ข้อมูล และสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ แนวทางจะเป็นระบบได้ถ้าสามารถประเมิน ปรับปรุง มีนวัตกรรมและแบ่งปัน
ความรู้ จนทาให้แนวทางมีระดับพัฒนาการที่สมบูรณ์มากขึ้น
- แสดงให้เห็นว่ามีการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
ในการตอบคาถาม ควรสรุปให้เห็นว่าได้มีการนาแนวทางไปใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน
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- แสดงหลักฐานให้เห็นว่ามีการเรียนรู้
แสดงหลักฐานว่ามีวงจรการประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงศักยภาพ
ในการสร้ างนวัตกรรม และให้ เห็ น ว่ามีการแบ่งปั นการปรั บปรุ งกระบวนการกับ หน่ว ยงานภายในอื่ น ๆ
ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ระดับสถาบัน
- แสดงให้เห็นว่ามีการบูรณาการ
การบูรณาการเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและความกลมกลืนของกระบวนการ
แผน ตัววัด กิจกรรม และผลลัพธ์ ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบัน
การแสดงให้ เห็ น ความสอดคล้ องในหั ว ข้อกระบวนการ และตัว วัดที่สั มพันธ์กันในหั ว ข้อผลลั พ ธ์
จะช่วยให้สถาบันมีผลการดาเนินการที่ดีขึ้น ความสอดคล้องสามารถแสดงได้ 4 ด้าน ดังนี้
• ในโครงร่างองค์กรควรระบุเรื่องที่มีความสาคัญต่อสถาบันไว้ให้ชัดเจน
• ในหมวดกลยุทธ์ (หมวด 2) ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และสมรรถนะ
หลัก ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่สถาบันมุ่งเน้นมากที่สุด และอธิบายวิธีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ
• ในการอธิบายการวิเคราะห์และทบทวนระดับสถาบัน (ในหัวข้อที่ 4.1) ต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีที่
สถาบันวิเคราะห์และทบทวนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดลาดับ
ความสาคัญ
• ในหมวดกลยุทธ์ (หมวด 2) และการปฏิบัติการ (หมวด 6) เน้นระบบงานและกระบวนการ
ทางานที่สาคัญต่อผลการดาเนินการโดยรวมของสถาบัน
2. เข้าใจความหมายของคาว่า “อะไร”
คาถามที่ใช้คาว่า“อะไร” เป็นคาถามที่กาหนดให้แสดงความสอดคล้องและการบูรณาการกันของ
ระบบการจัดการผลการดาเนินการของสถาบัน ตัวอย่างเช่น เมื่อสถาบันระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไว้อย่างไร
แผนปฏิ บั ติ ก าร ตั ว วั ด ผลการด าเนิ น การและผลลั พ ธ์ บ างเรื่ อ งที่ ร ายงานไว้ ใ นหมวด 7 ต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ได้ระบุไว้ด้วย
คาถามที่ใช้คาว่า“อะไร” ในหัวข้อกระบวนการ (หมวด 1-6) มีอยู่สองลักษณะ ลักษณะแรกเป็น
การถามหาสารสนเทศพื้นฐานของกระบวนการสาคั ญ และวิธีการดาเนิน งาน ลักษณะที่สองเป็นการถามหา
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผล แผน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ หรือตัววัดที่สาคัญของสถาบัน

แนวทางในการตอบหัวข้อผลลัพธ์
1. ให้เน้นที่ผลการดาเนินการที่สาคัญที่สุดของสถาบัน
ให้ ร ายงานผลลั พธ์ที่ครอบคลุ มข้อกาหนดที่ส าคัญที่สุ ดต่อความส าเร็จของสถาบันที่เน้นไว้ใน
โครงร่างองค์กร และในหมวดการนาองค์กร กลยุทธ์ ลูกค้า บุคลากร และการปฏิบัติการ
2. รายงานระดับ แนวโน้มและการเปรียบเทียบผลลัพธ์และแสดงให้เห็นว่ามีการบูรณาการ
- รายงานระดับของผลการดาเนินการ โดยใช้มาตรวัดที่มีความหมายและนามาใช้ประโยชน์ได้
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- รายงานแนวโน้ ม เพื่ อ แสดงทิ ศ ทางของผลลั พ ธ์ อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งที่ ส าคั ญ
โดยทั่ ว ไปแล้ ว ควรมี ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง อย่ า งน้ อ ย 3 จุ ด เพื่ อ ให้ เ ห็ น แนวโน้ ม ชั ด เจน ทั้ ง นี้ ค วรแสดงผลการ
ดาเนินการที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและปัจจุบัน โดยไม่รวมถึงผลการดาเนินการที่เป็นค่าคาดการณ์ในอนาคต
ไม่มีการกาหนดระยะเวลาขั้นต่าสาหรับข้อมูลแนวโน้ม แต่ควรใช้ช่วงเวลาให้เหมาะสมกับตัววัด
แต่ละตัวที่ได้รายงานไว้ สาหรับผลลัพธ์บางอย่าง แนวโน้มอาจจะนานถึง 5 ปีหรือกว่านั้นหรือ ต่ากว่า 1 ปีก็ได้
ขึ้น อยู่ กับ การน าไปใช้ป ระโยชน์ ส าหรับผลลั พธ์ที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะข้อมูล ใหม่ ให้ รายงานเท่ า ที่ มี
ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถแสดงแนวโน้มได้อย่างชัดเจน ให้อธิบายแนวโน้มที่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งที่
ดีและไม่ดี
- รายงานการเปรียบเทียบ เพื่อแสดงว่าผลลัพธ์ของสถาบันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ของ
สถาบันอื่นหรือค่าเทียบเคียงทีไ่ ด้เลือกมาแล้วว่าเหมาะสม
- รายงานการบู ร ณาการ โดยรายงานผลลั พ ธ์ ที่ ส าคั ญ ทั้ง หมดพร้ อ มการจ าแนกกลุ่ ม อย่าง
เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น ตามกลุ่มของผู้เรียนหรือกลุ่ มลูกค้าอื่นที่สาคัญ บุคลากร กระบวนการ และกลุ่ ม
หลักสูตรและบริการฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร)

ตอบคาถามอย่างมีประสิทธิภาพ
1. อ้างอิงหัวข้ออื่นตามความเหมาะสม
คาตอบในแต่ล ะหั วข้อควรมีความสมบูรณ์ในตัว เองให้ มากที่สุด และคาตอบต่างหัว ข้อ ก็ ควร
สนับสนุนซึ่งกันและกันด้วย ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมที่จะอ้างอิงถึงคาตอบในหัวข้ออื่นแทนการกล่ าวซ้า
ในกรณีดังกล่าวสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการทีส่ าคัญ จึงควรกากับหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงไว้ ตัวอย่างเช่น
หากระบุรายละเอียดของระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบการเรียนรู้ในหัวข้อ 5.2 เมื่อมีการกล่าวถึงการ
พัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ในที่อื่น ๆ อีกในรายงาน ก็ควรอ้างอิงว่าได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ 5.2 โดยไม่ต้อง
ให้รายละเอียดซ้า
2. ใช้รูปแบบที่กระชับ
ควรเขียนรายงานโดยใช้ประโยชน์จากเนื้อที่บนกระดาษให้ได้มากที่สุด อาจใช้ แผนภูมิ ตาราง
และสัญลักษณ์นาหัวข้อ เพื่อนาเสนอสารสนเทศได้อย่างกะทัดรัด ในการขอรับการตรวจประเมิน การจากัด
จานวนหน้าเป็นความตั้งใจที่จ ะให้สถาบันพิจารณาว่าสิ่งใดที่สาคัญที่สุดในการบริห ารสถาบันและในการ
รายงานผลลัพธ์
3. การใช้กราฟและตาราง
ควรใช้กราฟและตาราง เพื่อรายงานผลลั พธ์ จานวนมากอย่ างกระชับ การแสดงผลลั พ ธ์ ใ น
ช่วงเวลาระยะยาว หรือเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น ๆ ควร “ปรับให้เป็นฐานเดียวกัน” (ได้แก่ การนาเสนอเมื่อ
มีปัจจัยด้านขนาดมาเกี่ยวข้อง เช่น การรายงานเป็นสัดส่วน) เช่น ในกรณีที่จานวนบุคลากรมีการผันแปรใน
ช่วงเวลานั้น หรือสถาบันมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับสถาบันอื่นที่มีจานวนบุคลากรแตกต่างกัน การรายงาน
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แนวโน้มด้านความปลอดภัย ในแง่ของจานวนวันทางานที่สูญเสียไปเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อบุคลากร 100 คน
อาจมีความหมายที่ดีกว่าการรายงานเป็นจานวนวันทางานที่สูญเสียในภาพรวม
กราฟด้านล่างแสดงส่วนหนึ่งของการตอบหัวข้อ 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่นและด้านกระบวนการ สถาบันใช้อัตราการสอบผ่านการสอบครั้งแรกเพื่อขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพ เป็นตัววัดความสาเร็จที่สาคัญ
กราฟแสดงให้เห็นถึงลักษณะหลายอย่างของการรายงานผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิผลได้แก่
• การระบุความหมายของทั้งสองแกนและหน่วยวัดอย่างชัดเจน
• รายงานทั้งระดับและแนวโน้มของผลลัพธ์ของตัววัดผลการดาเนินการที่สาคัญ
• รายงานผลลัพธ์ในช่วงเวลาหลายปี
• ลูกศรชี้ขึ้นแสดงว่าแนวโน้มที่สูงขึ้น ดีสาหรับตัววัดนี้
• แสดงการเปรียบเทียบอย่างเหมาะสมและชัดเจน
• สถาบันการศึกษานี้ ใช้กราฟเพียงรูปเดียวเพื่อแสดงว่ามีการติดตามอัตราการสอบผ่ านใน
การสอบครั้งแรก เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพที่สูงขึ้นทั้งในระดับภาพรวมทั้งประเทศและเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง
• สถาบันคาดการณ์อัตราการสอบผ่านฯ ที่สูงขึ้นในทุกสถาบัน ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562
ถึง 2563-2564 ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงอย่างฉับพลันหรืออย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับผลการดาเนินการที่
ผ่านมาของสถาบัน ข ในรายงานควรมีข้อความอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดดังกล่าวและอาจ
อ้างถึงการเรียนรู้ที่สาคัญจากสถาบัน ก ที่ใช้เป็นฐานในการคาดการณ์
การวิเคราะห์กราฟโดยคานึงถึงแนวทางการให้คะแนนทาให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการดาเนินการ
และระดับพัฒนาการของสถาบันดังนี้
• ระดับโดยรวมในปัจจุบันของผลการดาเนินการดีเลิศ (สถาบัน ก) โดยดูจากการเปรียบเทียบ
กับสถาบันอื่นภายในภาคเดียวกัน (สถาบัน ข และ ค) และค่าเทียบเคียงระดับชาติ
• ผลโดยรวมของสถาบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• สถาบัน ก เป็นสถาบันที่เป็นผู้นาในปัจจุบัน - แสดงผลการดาเนินการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มที่ดี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 สถาบัน ข มีการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว แต่ยังต่ากว่าสถาบัน ก
• สถาบัน ค ในรายงานระบุว่าเป็นสถาบันที่เพิ่งเปิ ดใหม่ – กาลังเริ่มมีปัญหาเพราะอัตราการ
สอบผ่านฯ ไม่สูงขึ้น แต่คาดว่าจะดีขึ้นอย่างพลิกผัน (สถาบันควรอธิบายถึงปัญหาดังกล่าวอย่างสั้น ๆ)
สถาบันคาดการณ์ว่าทุกสถาบันจะมีอัตราการสอบผ่านฯ ที่สูงขึ้น สถาบัน ค จะยังคงตามหลัง
สถาบันอื่นๆ และจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในปีการศึกษา 2564-2565
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Good

90

สถาบัน ก.

อัตราการสอบผ่านใบรับรองวิชาชีพ

85

สถาบัน ข.

80

สถาบัน ค.

75

ภาพรวมของประเทศ

70

สถาบันอื่นที่เทียบกัน
ได้
ค่าเทียบเคียง
ระดับชาติ

65
60
2559

2560

2561

2562
ปีการศึกษา

2563

2564*

2565*

* คือ ค่าคาดการณ์

หมายเหตุ - การนาเสนอผลลัพธ์ องค์กรควรนาเสนอข้อมูลที่จาเป็น สาคัญและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ประเมิน
รายงานสามารถเข้าใจได้ อาจเพิ่มเติมคาอธิบายถึงสาเหตุที่ผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงจากการคาดหวัง เนื่องจาก
สถานการณ์ทงั้ ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ Baldrige Excellence Framework (Education)
เกณฑ์ EdPEx มีที่มาจากเกณฑ์ Baldrige Excellence Framework (Education) ซึ่งมีก าร
เปลี่ยนแปลงหลักทุก 2 ปี การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในแต่ละครั้งมีเจตจานงที่สาคัญ คือ เพื่อนาเสนอเกณฑ์ที่
พิสู จ น์ แล้ ว ว่าใช้ได้ผลในการน าองค์กรในระดับแนวหน้าและแนวปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดผลการดาเนินการที่ดี
ในขณะเดียวกันเกณฑ์ต้องมีความกระชับและใช้งานง่าย
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิ ศด้วยเกณฑ์ EdPEx มีความเห็นว่า การ
ปรั บ เปลี่ ย นเกณฑ์ EdPEx ทุ ก 2 ปี ต ามเกณฑ์ บั ล ดริ จ อาจจะเร็ ว เกิ น กว่ า ที่ ส ถาบั น จะเข้ า ใจและพั ฒ นา
หน่ ว ยงานจนเห็ น ผลอย่ า งชัด เจน จึ งกาหนดให้ ใช้เ กณฑ์ แต่ ล ะฉบับ ต่ อ เนื่ อ งเป็น ระยะเวลา 4 ปี ในการ
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ครั้งนี้คานึงถึงความสมดุลที่สาคัญ คือ เกณฑ์ต้องสะท้อนถึงมาตรฐานระดับชาติ /นานาชาติ
สาหรับการดาเนินงานที่เป็น เลิศ อีกทั้งเอื้อให้สถาบัน ที่มีระดับพัฒนาการที่แตกต่างกัน สามารถเข้าถึงและ
นาไปใช้ เพื่อสร้างระบบการจัดการผลการดาเนินงานแบบบูรณาการ
หลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การจัดทาเกณฑ์ Baldrige Excellence Framework (Education) เกณฑ์
ได้พัฒนาไปตามปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันและความสาเร็จในระยะยาวของสถาบัน จากการ
พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในปัจจุบันเกณฑ์ EdPEx ได้นาเสนอกรอบการบริหารจัดการสาหรับทุก กลุ่ม
สถาบั น เพื่ อ เป็ น แนวทางการน าองค์ ก รและการบริ ห ารจั ด การที่ ป รั บ ใช้ ไ ด้ ซึ่ ง ช่ ว ยให้ เ กิ ด แนวทางการ
ดาเนินงานที่เป็นระบบเพื่อความเป็นเลิศทั่วทั้งสถาบัน
เนื้อหาด้านล่างเป็นภาพรวมพัฒนาการของเกณฑ์บัลดริจที่ผ่านมา ซึ่งเป็นต้นแบบของเกณฑ์ EdPEx
ฉบับปี พ.ศ. 2563-2566 มุ่งเน้นเพิ่มความตระหนักของสถาบันเกี่ยวกับ
1. การบริหารความเสี่ยงของสถาบัน (Enterprise risk management: ERM)
2. การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)
3. ระบบนิเวศธุรกิจ (Business ecosystems)
4. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
5. เครือข่ายอุปทาน (Supply network)
และมุ่งเน้นทาให้ผู้ใช้เข้าใจและนาเกณฑ์ไปใช้ได้
การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management - ERM)
ไม่มีองค์กรใดไม่มีความเสี่ยง ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่าง
รอบด้าน สถาบันต้องตัดสินใจว่า จะจัดการความเสี่ยงเมื่อใดและอย่างไร การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
มีนัยต่อความแตกต่างระหว่างการล่ มสลาย การอยู่รอด หรือการมีผลการดาเนินการที่เป็นแบบอย่า งที่ ดี
ในการจัดการผลการดาเนินการของสถาบันด้วยมุมมองเชิงระบบ ได้มีการกล่าวถึงการบริหารความเสี่ ยง
(ERM) มาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของการจัดการความเสี่ยง ISO 31000 ด้วยการ
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เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกากับและควบคุมผลกระทบของความไม่แน่นอน ที่จะทาให้บรรลุความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคตจะมาจากการบริหารความเสี่ยงที่ดี ด้วยการบริหารความเสี่ยง
แบบองค์รวมและลงมือปฏิบัติ (รวมถึงการดาเนินการตามความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบ
ด้าน) โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม เพื่อจัดการผลการดาเนินการของสถาบัน
ในเกณฑ์ บั ล ดริ จ ปี ค.ศ. 2017-2018 เกณฑ์ บ างหมวดได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ เน้ น ให้ เ ห็ น ว่ า
(1) ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกสิ่งที่สถาบันดาเนินการ และ (2) ความท้าทายของสถาบัน คือการสร้างความ
สมดุลระหว่างความเสี่ยงกับความยั่งยืนของสถาบัน และโอกาสสาหรับนวัตกรรม
การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)
ในปี พ.ศ. 2558 โลกเผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์กว่า 300 ล้านครั้ง หากแต่สามารถตรวจจับได้
เพียง 90 ล้านครั้ง การโจมตีทางไซเบอร์นี้ มีอัตราเพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ 40 การบริหารจัดการและลด
ความเสี่ยงของข้อมูล สารสนเทศ และระบบต่าง ๆ บนโลกไซเบอร์ กลายเป็นความจาเป็นสาหรับองค์กรธุรกิจ
ทุกประเภท เกณฑ์กล่ าวถึงการมุ่ง เน้ น ความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศและการรั กษาความลั บ ของ
สารสนเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในเกณฑ์บัลดริจปี ค.ศ. 2017-2018 นี้ ให้ความสาคัญเพิ่มขึ้นต่อการป้องกัน
ความเสียหายของสารสนเทศที่อ่อนไหวที่เกี่ยวกับพนักงาน ลูกค้า และองค์กร รวมถึงการปกป้องสินทรัพย์ทาง
ปัญญา และการป้องกันการละเมิดในประเด็นด้านการเงิน กฎหมาย และชื่อเสียงสถาบัน
เกณฑ์บัลดริจปี ค.ศ. 2019-2020 ได้ปรับประเด็นเรื่องนี้เป็น ความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Security and cybersecurity)
เมื่อการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์มีความสาคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกองค์กร เกณฑ์จึง
มีการขยายคาถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
เกณฑ์บัลดริจปี ค.ศ. 2019-2020 ได้เพิ่มเติมประเด็นที่เป็นจุดเน้นคือ
ระบบนิเวศธุรกิจ (Business ecosystems)
ในขณะที่ ส ถาบั น ต่ าง ๆ น าเสนอผลิ ตภัณฑ์และบริก ารหลากหลายซั บซ้ อนมากขึ้น ผู้ นาองค์ ก ร
จาเป็นต้องนาสถาบันของตนให้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับประเทศและ
บางครั้งระดับโลก ซึ่งเรียกว่าระบบนิเวศ เครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางและพึ่งพาซึ่งกันและกันเหล่านี้
อาจรวมถึงพันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือ แบบเดิม และอาจรวมถึงคู่แข่ง องค์กรนอกภาคการศึกษา ชุมชน
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
การเติบโตของสถาบันอาจขึ้นอยู่กับการเติบโตโดยรวมของระบบนิเวศและความสามารถของสถาบัน
ในการเตรียมพร้อมสาหรับอนาคต เมื่อเกิดการแข่งขันกับองค์กรจากภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ สถาบันอาจโดด
เด่นเหนือคู่แข่งด้วยการนาเสนอสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจเนื่องมาจากระบบนิเวศของสถาบัน เพื่อขยาย
ความมุมมองเชิงระบบของเกณฑ์ คาว่า “ระบบนิเวศธุรกิจ (Business ecosystems) จะปรากฏในส่วน
ค่านิยมและแนวคิดหลักและในหมายเหตุของเกณฑ์
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ในเนื้อหาเกณฑ์ ประเด็นเกี่ยวกับผู้ส่งมอบ คูค่ วามร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น และคู่แข่งในบางคาถามและหมายเหตุบางข้อ ได้เน้นให้เห็นถึงความสาคัญของการคิดเรื่องนิเวศ
ธุรกิจให้ครอบคลุมกว้างขวางขึ้น
เครือข่ายอุปทาน (Supply network)
สืบเนื่องจากแนวคิดของระบบนิเวศ วิธีการของสถาบันในการจัดการศึกษาและบริการ และส่งมอบ
ให้กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เกี่ยวข้องกันมากกว่าเป็นเพียงห่วงโซ่อย่างง่าย ๆ จากผู้ส่งมอบหนึ่งไปยังอีก
ผู้ส่งมอบหนึ่ง และไปยังสถาบัน สถาบันที่ซับซ้อนอาจต้องประสานกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้ส่งมอบจานวนมาก
และบางสถาบันอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ซับซ้อนขององค์กรต่าง ๆ แต่ละแห่งมีบทบาทสาคัญในการ
จัดการศึกษาและบริการ หรือการส่งมอบ หน่วยงานเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
มากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ความสาเร็จขึ้นอยู่กับการรับรู้และการจัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
เหล่ านี้ เพื่อให้ มีความสอดคล้ องไปในแนวทางเดียวกัน เกณฑ์ใช้คาว่า “เครือข่ายอุปทาน” เพื่อกล่ าวถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันในการจัดการศึกษาและบริการของสถาบัน และส่งมอบให้แก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ความสอดคล้องของเครือข่ายอุปทาน ความร่วมมือกัน และความคล่องตัวมีความสาคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ใน
ปัจจุบัน
วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร – ความเชื่ อ ร่ ว มกั น บรรทั ด ฐาน และค่ า นิ ย ม ที่ ส ร้ า งสภาวะแวดล้ อ มที่ เป็น
เอกลักษณ์ภายในสถาบัน – มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ ความผูกพันของบุคลากร ความผูกพันของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และความสาเร็จขององค์กร
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2000 เกณฑ์บัลดริจได้ถามถึงค่านิยมของสถาบัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของ
วัฒนธรรมองค์กร ในหลายปีที่ผ่านมา เกณฑ์มีคาถามเกี่ยวกับวัฒนธรรม บางคาถามใช้คาศัพท์นี้ และบาง
คาถามใช้พฤติกรรมอ้างอิงที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรม
ปีล่าสุดนี้เกณฑ์ถามชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะอื่น ๆ ของวัฒนธรรมองค์กร และวิธีที่ผู้นาระดับสูงและ
สถาบัน สร้างและเสริมสร้างวัฒนธรรมนั้น
ในการมุ่งเน้นให้ผู้ใช้เข้าใจและนาเกณฑ์ไปใช้ได้นั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องต่อไปนี้
การทาให้เกณฑ์เข้าใจง่าย (Simplification)
เกณฑ์มีการปรับปรุงให้ง่ายขึ้นในหลายหัวข้อ คาถามและหมายเหตุบางข้อถูกตัดทิ้ง จัดระเบียบใหม่
ปรับปรุง ย้ายที่ หรือเปลี่ยนถ้อยคาเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจ เนื้อหาจากคาถามบางข้อถูกย้ายไปยังหมายเหตุ
เพื่อเป็นตัวอย่างให้สถาบันนาไปพิจารณา
คาถามของเกณฑ์ (เดิมคือข้อกาหนดของเกณฑ์)
คาถามพื้นฐาน คาถามโดยรวม และคาถามย่อยในเกณฑ์ เป็นคาถามเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีปฏิบัติ
และผลลัพธ์ ที่พบในสถาบันที่มีผลการดาเนินการที่ดี คาถามเหล่านี้มีความสาคัญแตกต่างกันไปตามแต่ล ะ
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 78

สถาบัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สนับสนุนและทาให้ มั่นใจว่าสถาบันจะประสบความสาเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับคาถามย่อย คาถามเหล่านี้ไม่ใช่รายการตรวจสอบ (checklist) ที่ทุกสถาบันต้อง
ปฏิบัติตามให้บรรลุผลในทุกคาถาม
เพื่อถ่ายทอดแนวคิดนี้ เกณฑ์ไม่เรียกคาถามเหล่านี้ว่า "ข้อกาหนด" อีกต่อไป แต่เรียกอย่างง่าย ๆ ว่า
"คาถาม" เกณฑ์ยังคงคาดหวังให้ผู้ใช้เกณฑ์เพื่อพัฒนาสถาบัน หรือผู้เขียนรายงานเพื่อขอรับการตรวจประเมิน
ตอบคาถามเหล่านี้ แต่ถ้าสถาบันเชื่อว่าบางคาถามไม่สาคัญต่อความสาเร็จในปัจจุบันหรือในอนาคต สถาบัน
ควรระบุเหตุผลว่าทาไมจึงไม่ตอบ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในวงการศึกษา ผู้ตรวจประเมินควรพิจารณาคาอธิบาย
ของสถาบั น และใช้ ค วามรู้ ประสบการณ์ ใ นวงการศึ ก ษาและในเกณฑ์ เพื่ อ ตั ด สิ น ใจว่ า ค าถามนั้น ๆ มี
ความสาคัญต่อผู้ขอรับการตรวจประเมินหรือไม่ (คาว่า ‘ความสาคัญ’ นี้จะถูกนาไปใช้ในการพิจารณาให้
คะแนน หน้า 64)

(Draft) EdPEx Criteria V_18112563
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การปรับเปลี่ยนเกณฑ์หมวดต่าง ๆ ที่สาคัญ และในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกัน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015-2016 มาถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้
หัวข้อ
โครงร่างองค์กร
(Organizational
Profile)
หมวด 1
การนาองค์กร
(Leadership)

หมวด 2
กลยุทธ์ (Strategy)

หมวด 3
ลูกค้า (Customers)

เกณฑ์บัลดริจปี ค.ศ. 2017-2018

เกณฑ์บัลดริจปี ค.ศ. 2019-2020
หัวข้อ 1. ลักษณะองค์กร ถามถึงลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร นอกเหนือจาก
ค่านิยม และถามเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกของระบบการนาองค์กร

• หัวข้อ 1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง (Senior Leadership) ถามถึงการ
กระทาของคณะผู้นาในการชี้นาและทาให้องค์กรยั่งยืนใน 3 ประเด็นพิจารณา
ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์และค่านิยม
2) การสื่อสาร และ
3) พันธกิจและผลการดาเนินการของสถาบัน
การปรั บเปลี่ย นนี้ ทาให้ผู้ใ ช้ เกณฑ์เห็ นถึ งความสัม พัน ธ์ ที่เ ป็น เหตุ เป็น ผลในการ
กระทาของผู้นาระดับสูง

• หัวข้อ 1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง ถามถึงการสร้างและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
• หั ว ข้ อ 1.2 และที่ อื่ น ๆ ในเกณฑ์ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เปลี่ ย นเป็ น
การสร้างประโยชน์ให้สังคม เมื่อแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการ
ยอมรับ สถาบันที่มีผลการดาเนินการที่ดีเห็นว่า การสร้างประโยชน์ให้สังคมเป็น
มากกว่ า สิ่ง ที่ถู กบั งคับ ให้ ทา การท าให้ เหนื อกว่ าความรับผิดชอบในการสร้าง
ประโยชน์ให้สังคมอาจเป็นตัวขับเคลื่อนความผูก พันของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น
และบุคลากร และการสร้างความแตกต่างในตลาด

• หัวข้อ 2.1 การจัดทากลยุทธ์ (Strategy Development)
- ถามถึงประเด็นที่ควรพิจารณาในการจัดทากลยุทธ์ ซึ่งต้องรวมเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ด้วย
- ถามเกี่ยวกับระบบงานมุ่งเน้นการตัดสินใจพื้นฐานซึ่งนาไปสู่การตัดสินใจเรื่อง
กระบวนการทางานและระบบงานที่มีประสิทธิผล
• ประเด็นพิจารณาในหมวด 3 ถูกจัดระเบียบใหม่เพื่อทาให้เกณฑ์เป็นเหตุเป็นผล
มากขึ้นจากมุมมองของผู้ใช้
• หัวข้อ 3.1 เปลี่ยนชื่อเป็น ความคาดหวังของลูกค้า ประกอบด้วย 2 ประเด็น
พิจารณา ได้แก่ 1) การรับฟังผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น และ
2) การจ าแนกผู้ เ รี ย น ลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น หลั ก สู ต รและบริ ก ารฯ
ที่นาเสนอ
(Draft) EdPEx Criteria V_18112563
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หัวข้อ

เกณฑ์บัลดริจปี ค.ศ. 2017-2018

หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการ
ความรู้
(Measurement,
Analysis, and
Knowledge
Management)

• หัวข้อ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการของสถาบัน
(Measurement, analysis, and improvement of organizational
performance) มีการปรับเปลี่ยนเพื่อความชัดเจนและเน้นจุดสาคัญ ข้อกาหนด
หลายเรื่องถูกตัดทิ้งหรือรวมกันเพื่อลดความซ้าซ้อน ได้แก่ ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ย้ายไปอยู่ที่หัวข้อ 4.2 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ของ
สถาบัน
• หัวข้อ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (Information and
knowledge management) ได้จัดเรียงใหม่เพื่อมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความ
พร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ และเรื่ององค์ความรู้ของสถาบัน รวมทั้งการ
แบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนโลก
ไซเบอร์และการจัดการระบบสารสนเทศได้ย้ายไปอยู่ที่หัวข้อ 6.2 โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ก าร (Operational
effectiveness)
• หัวข้อ 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce environment) ถามถึง
วิธีการที่สถาบัน ทาให้มั่นใจว่าบุคลากรใหม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดย
ตระหนักว่าวัฒนธรรมองค์กร เป็นปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรที่
กล่าวถึงในหัวข้อ 5.2

หมวด 5
บุคลากร
(Workforce)

เกณฑ์บัลดริจปี ค.ศ. 2019-2020
• หัวข้อ 3.2 ความผูกพันของลูกค้า ประกอบด้วย 3 ประเด็นพิจารณา ได้แก่
1) การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละการสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย น และลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น
2) การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น และ
3) การใช้ข้อมูลเสียงของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและตลาด

• หัวข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร ในเกณฑ์ปัจจุบันถามถึงการเสริมสร้าง
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร จากความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งใกล้ ชิด ระหว่ า งการจั ด การผลการ
ปฏิ บั ติ ง านและการพั ฒ นาบุ ค ลากร จึ ง ก าหนดประเด็ น พิ จ ารณาใหม่ ได้ แ ก่
การจั ด การผลการปฏิ บัติ งานและการพั ฒนาบุ คลากร ซึ่ งรวมค าถามเกี่ยวกับ
การเรียนรู้และพัฒนา ประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนา และการพัฒนา
• หัวข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce engagement) ถามถึงวิธีการ ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
(Draft) EdPEx Criteria V_18112563
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หัวข้อ

หมวด 6
การปฏิบัติการ
(Operations)

หมวด 7
ผลลัพธ์ (Results)

เกณฑ์บัลดริจปี ค.ศ. 2017-2018
ที่สถาบัน พิจารณาความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรในระบบการ
เรียนรู้และพัฒนาของสถาบัน
• หัวข้อ 6.1 กระบวนการทางาน (Work processes) ถามถึงกระบวนการทางานที่
สาคัญของสถาบันโดยเป็นข้อกาหนดโดยรวม เพราะตระหนักถึงความสาคัญของ
กระบวนการเหล่านี้ และยังถามถึงการพิจารณาความเสี่ยงในการออกแบบการจัด
การศึกษาและบริการ รวมถึงการออกแบบกระบวนการด้วย นอกจากนี้ ยังมีเรื่อง
การจัดการห่วงโซ่อุปทานไว้ในหัวข้อนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญว่าเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการทางานที่สาคัญ
• หัวข้อ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational effectiveness) ถาม
ถึงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ รวมทั้งวิธีการที่สถาบันทาให้มั่นใจถึงความ
เชื่ อ ถื อ ได้ ความปลอดภั ย และการรั ก ษาความปลอดภั ย บนโลกไซเบอร์ ทั้ งใน
ระหว่างการปฏิบัติงานปกติ และทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
• หัวข้อ 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรีย นและกระบวนการ (Product and
Process results) ถามเพิ่มถึงผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กับกระบวนการด้านความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และระบบการรักษาความปลอดภัย
ซึ่งไม่เพียงคานึงถึงความสาคัญของกระบวนการเหล่านี้ แต่รวมถึงความสาคัญใน
การติดตามผลลัพธ์การดาเนินการเหล่านี้เพื่อการดาเนินการขั้นต่อไป
• ปรับชื่อหัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า (Customer results) และหัวข้อ 7.3
ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce results)

เกณฑ์บัลดริจปี ค.ศ. 2019-2020

• หัวข้อ 6.1 กระบวนการทางานในประเด็นพิจารณาที่ 6.1ค ในเกณฑ์ปัจจุบัน
เรียกว่า การจัดการเครือข่ายอุปทาน ได้รวมคาถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกัน
ความร่ ว มมื อ และความคล่ อ งตั ว ของเครื อ ข่ า ยอุ ป ทาน และการสื่ อ สารกั บ
ผู้ส่งมอบ

• หัวข้อ 6.2 ประเด็นพิจารณาที่ 6.2ข ได้รวมคาถามเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากร
ผู้ เ รี ย น ลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น คู่ ค วามร่ ว มมื อ และผู้ ส่ งมอบ เพื่ อ ท าให้ มั่ น ใจถึ งความ
ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์และเกี่ยวกับการป้องกันสินทรัพย์ที่สาคัญ

• ระบบการให้ ค ะแนน (หน้ า 65-66) ถามถึ ง ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น แนวโน้ ม
การเปรียบเทียบ และแบ่งกลุ่มเพื่อตอบสนองต่อผลลัพธ์แต่ละเรื่อง เพื่อลดความ
สับสนเกี่ยวกับความซ้าซ้อนระหว่างคาถามของเกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน
ผลลัพธ์ จึงตัดข้อความที่ถามถึงระดับ แนวโน้ม และการเปรียบเทียบจากหัวข้อ
ผลลัพธ์ แต่สถาบันยังควรรายงานข้อมูลเหล่านี้ตามความเหมาะสม
• หัวข้อ 7.5 เรียกว่า ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน การตลาด และกลยุทธ์
ถามถึ ง ผลลั พ ธ์ ข องสถาบั น ในการน ากลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ โดยตระหนั ก ว่ า การ
ดาเนินการตามกลยุทธ์นั้นเกี่ยวข้องกับความสาเร็จด้านการเงินและการตลาด
• หัวข้อ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร (Leadership อย่างใกล้ชิด
and governance results) ถามถึงผลลัพธ์ในการบริหารความเสี่ยง และการ
(Draft) EdPEx Criteria V_18112563
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หัวข้อ

เกณฑ์บัลดริจปี ค.ศ. 2017-2018
ด าเนิ น การตามความเสี่ ย งที่ ผ่ า นการประเมิ น ผลได้ ผ ลเสี ย อย่ า งรอบด้ า น
(intelligent risks) ด้ ว ยตระหนั ก ว่ า ความเสี่ ย งเป็ น สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นสิ่ ง ที่ ส ถาบั น
ดาเนินการเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จของสถาบัน
ระบบคะแนน
• ในส่วนของระบบคะแนน ยังคงเน้นว่าความสาคัญของข้อกาหนดแต่ละคาถาม
(Scoring System) ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธุรกิจที่สาคัญของแต่ละองค์กร และเป็นข้อพิจารณาที่สาคัญใน
การให้ ค ะแนน นอกจากนี้ ไม่ ใ ช่ ปั จ จั ย หนึ่ ง ปั จ จั ย ใดที่ ถื อ ว่ า เป็ น ‘ข้ อ จ ากั ด ’
ที่ทาให้คะแนนไม่สามารถขยับขึ้นไปในช่วงคะแนนที่สูงกว่านั้น
ค่านิยมและแนวคิด • คาอธิบายของการนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary leadership) ได้รวมถึง
หลัก
การแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริง (Authenticity) และความเต็มใจของ
(Core Values and ผู้นาระดับสูงในการแบ่งปันข้อมูล ความผิดพลาดและโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา
Concepts)
ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีคุณค่าในการสร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้นา

เกณฑ์บัลดริจปี ค.ศ. 2019-2020
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อภิธานศัพท์
คาศัพท์ด้านล่างนี้เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์และในแนวทางการให้คะแนน คานิยามแต่
ละคาจะมีคาอธิบายเป็นตัวหนังสือเข้ม ประโยคที่เหลือในย่อหน้าแรกเป็นการขยายความ ย่อหน้าถัดมาเป็น
การให้ตัวอย่าง พร้อมคาอธิบาย หรือแสดงความเชื่อมโยงที่สาคัญกับสารสนเทศอื่น ๆ ในเกณฑ์
ACTION PLANS: แผนปฏิบัติการ
“แผนปฏิบัติการ” หมายถึง แผนการดาเนินการที่เฉพาะเจาะจงที่สถาบันใช้ในการดาเนิน การ
เพื่อให้บรรลุวัต ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการนี้ต้องระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้และ
กรอบเวลาที่ต้องทาให้สาเร็จ การจัดทาแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญอย่างยิ่งในการวางแผน
หลังจากได้กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์อย่างชัดเจนแล้ว เพื่อให้สามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทั่วทั้งสถาบันอย่างมีประสิทธิผลและเข้าใจง่าย
ในเกณฑ์นี้การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมถึงการสร้างตัววัดให้สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันระหว่างภาควิชาและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ทั้งนี้ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
สู่การปฏิบัติ อาจจาเป็นต้องให้การฝึกอบรมเฉพาะด้านแก่บุคลากรบางกลุ่ม หรืออาจมีการสรรหาบุคลากรใหม่ด้วย
ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของสถาบันการศึกษาในตลาดที่มีการแข่งขันสูง อาจหมายถึง
การตั้งเป้าให้ผู้เรียนมีผลการสอบในระดับชาติอยู่ในกลุ่มนา (25% แรก) แผนปฏิบัติการอาจรวมถึงการวิเคราะห์ว่า
วิชาใดที่ผู้เรียนทาคะแนนได้น้อยที่สุด และวิเคราะห์ถึงทักษะที่ผู้เรียนอาจต้องพัฒนาเพิ่มเติมในวิชานั้น ๆ
เพื่อสร้างหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะนั้นขึ้นมาได้ ในการนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ อาจต้องมี
การฝึกอบรมคณาจารย์ถึงวิธีการสอนและการประเมินผล การวิเคราะห์และการทบทวนในระดับ สถาบัน
ควรมุ่งเน้นที่ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้งบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ดูคาจากัดความของคาว่า “STRATEGIC OBJECTIVES: วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” ในหน้า 101
ALIGNMENT: ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
“ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ” หมายถึงความสอดคล้องของแผนงาน กระบวนการ
สารสนเทศ การตัดสินใจด้านทรัพยากร ขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร การปฏิบัติการ
ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของสถาบัน การทาให้เกิดความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล จาเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงเจตจานงและเป้าประสงค์ รวมทั้ง
ต้องใช้ตัววัดและสารสนเทศที่เสริมกันเพื่อใช้ในการวางแผน การติดตาม การวิเคราะห์ และการปรับปรุงใน
3 ระดับ คือ ระดับสถาบัน ระดับกระบวนการที่สาคัญ และระดับหลักสูตรการศึกษา หรือระดับรายวิชา
ดูคาจากัดความของคาว่า “INTEGRATION: การบูรณาการ” ในหน้า 92
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ANALYSIS: การวิเคราะห์
“การวิเคราะห์” หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิผล การวิเคราะห์ มักเกี่ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล การวิเคราะห์ภาพรวม
ในระดับ สถาบั น จะช่ว ยชี้น าการบริ ห ารจั ด การระบบงานและกระบวนการทางาน เพื่อให้ บรรลุ ผ ลการ
ดาเนินการที่สาคัญและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
ถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงและข้อมูลแต่ละตัวจะมีความสาคัญ แต่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่มีประสิ ทธิผล
ต่อการปฏิบัติการหรือการจัดลาดับความสาคัญเสมอไป การปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับความเข้าใจ
ในความสัมพันธ์ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อมูล
ANECDOTAL: สารสนเทศปลีกย่อยที่ยังไม่แสดงถึงความเป็นระบบ
“สารสนเทศปลีกย่อยที่ยังไม่แสดงถึงความเป็นระบบ” หมายถึง สารสนเทศที่ใช้ตอบเกณฑ์
EdPEx แต่ละหัวข้อที่ขาดความเฉพาะเจาะจงในด้านวิธีการ ตัววัด กลไกในการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และ
ปัจจัยการประเมิน การปรับปรุง และการเรียนรู้ สารสนเทศปลีกย่อยที่ยังไม่แสดงถึงความเป็นระบบนี้
มักอาศัยตัวอย่างและการอธิบายกิจกรรมแต่ละเรื่องมากกว่ากระบวนการที่เป็นระบบ
ตัวอย่างการตอบที่มีสารสนเทศปลีกย่อยที่ยังไม่แสดงถึงความเป็นระบบในเรื่องวิธีการที่ผู้นาระดับสูง
ถ่ายทอดผลการดาเนินการที่คาดหวังสู่การปฏิบัติ อาจอธิบายเพียงเหตุการณ์ที่ผู้นาระดับสูงคนหนึ่งได้ไป
ตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ ของสถาบัน ในขณะที่การตอบด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ จะอธิบายถึงวิธีการที่
ผู้นาระดับสูงทั้งหมดของสถาบัน สื่อสารถึง ผลการดาเนินการที่คาดหวังไปยังหน่วยงานทุกแห่งและบุคลากร
ทุกคนอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งอธิบายถึงตัววัดที่ผู้นาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของวิธีการดังกล่าว ตลอดจน
เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ
ดูคาจากัดความของ “SYSTEMATIC: เป็นระบบ” ในหน้า 102
APPROACH: แนวทาง
“แนวทาง” หมายถึง วิธีการที่สถาบันใช้ในการดาเนินการในกระบวนการต่าง ๆ นอกจากนั้น
แนวทาง ยังหมายรวมถึงความเหมาะสมของวิธีการนั้นต่อคาถามของหัวข้อและสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ของสถาบัน รวมทั้งประสิทธิผลของการใช้แนวทางนั้น
แนวทาง เป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1-6
ดูคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 62-66
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BASIC QUESTIONS: คาถามพื้นฐาน
“คาถามพื้นฐาน” หมายถึง แนวคิดที่เป็นแก่นสาคัญของหัวข้อในเกณฑ์ EdPEx ซึ่งแสดงอยู่ใน
ลักษณะคาถามที่แสดงไว้ที่ชื่อหัวข้อ
ดูตัวอย่างโครงสร้างของเกณฑ์ ในหน้า 15
BENCHMARKS: การเทียบเคียง
“การเทียบเคียง” หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งแสดงวิธี การปฏิบัติงานและผลการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันทั้งภายในและภายนอกวงการศึกษา การที่สถาบันทั้งหลาย
ทาการเทียบเคียง ก็เพื่อให้เข้าใจถึงผลการดาเนินการของสถาบันระดับโลกในปัจจุบัน และเกิดการปรับปรุง
แบบก้าวกระโดด (ไม่ใช่แบบค่อยเป็นค่อยไป)
ค่าเทียบเคียง เป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอื่น ๆ หมายรวมถึง
ข้อมูลในวงการศึกษาที่ได้จากองค์กรภายนอก (โดยส่วนใหญ่เป็นค่าเฉลี่ยของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ) ข้อมูล
ด้านผลการดาเนินการของคู่แข่ง การเปรียบเทียบกับสถาบันที่คล้ายคลึงกันในภูมิภาคเดียวกัน หรือสถาบันที่มี
หลักสูตรและบริการฯ แบบเดียวกันในภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูล แหล่งข้อ มูลสาธารณะ (เช่น ผลลัพธ์ของ
การศึกษาวิจัยและแนวทางปฏิบัติ)
CAPABILITY, WORKFORCE: ขีดความสามารถ บุคลากร
ดูคาจากัดความของ “WORKFORCE CAPABILITY: ขีดความสามารถของบุคลากร” ในหน้า 104
CAPACITY, WORKFORCE: อัตรากาลัง บุคลากร
คาจากัดความของ “WORKFORCE CAPACITY: อัตรากาลังของบุคลากร” ในหน้า 105
COLLABORATORS: คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ
“คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ” หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับสถาบัน
ในการสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมบางอย่าง หรือผู้ที่ร่วมดาเนินการเป็นครั้งคราวเมื่อมีเป้าหมาย
ระยะสั้นที่สอดคล้องกันหรือเหมือนกันกับสถาบัน ความร่วมมือในลักษณะนี้มักไม่มีข้อตกลงหรือรูปแบบ
ที่เป็นทางการ
ดูคาจากัดความของ “PARTNERS: คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ” ในหน้า 95-96
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CORE COMPETENCIES: สมรรถนะหลักของสถาบัน
“สมรรถนะหลักของสถาบัน ” หมายถึง เรื่องที่สถาบันมีความชานาญที่สุด เป็นขีดความสามารถ
เชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจสาคัญซึ่งจะช่วยให้สถาบันบรรลุพันธกิจ หรือสร้างความได้เปรียบในตลาดหรื อ
สภาวะแวดล้อมของการบริการ สมรรถนะหลักของสถาบัน มักเป็นสิ่งที่คู่แข่งหรือผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ที่ เ ป็ น ทางการลอกเลี ย นแบบได้ ย าก และอาจสร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ
สร้ างโอกาสในระบบนิ เวศธุรกิจ หากขาดสมรรถนะหลักที่จาเป็นของสถาบัน อาจส่ งผลต่อความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ หรือการเสียเปรียบในตลาด
สมรรถนะหลักของสถาบัน อาจเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ด้านหลักสูตร และบริการฯ
ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งตอบสนองต่อความจาเป็นของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาด
CUSTOMER: ลูกค้า
ลูกค้า หมายถึง ผู้เรียนหรือลูกค้ากลุ่มอื่นที่ใช้หรือมีแนวโน้มจะมาใช้บริการการจัดการศึกษาและ
บริการอื่น ๆ ลูกค้า หมายรวมถึง ผู้ใช้บริการการจัดการศึกษาและบริการอื่น ๆ โดยตรง (ผู้เรียนและอาจ
รวมถึงผู้ปกครอง) และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ เกณฑ์ EdPEx กล่าวถึงลูกค้าในความหมาย
อย่างกว้าง ๆ ซึ่งหมายถึงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ของสถาบันคู่แข่ง
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน เป็นค่านิยมหลักของเกณฑ์ EdPEx ที่ฝังลึกอยู่ในความเชื่อและพฤติกรรม
ของสถาบั น ที่มีผ ลการดาเนิ น การที่โ ดดเด่น การมุ่งเน้นผู้ เรียนมีผ ลโดยตรงต่ อ ทิศ ทางเชิ งกลยุทธ์ ต่า ง ๆ
ระบบงาน กระบวนการทางาน และผลลัพธ์ของการดาเนินการของสถาบัน และควรเป็นปัจจัยที่นามาใช้
บูรณาการเรื่องดังกล่าวข้างต้น
ดู ค าจ ากั ด ความของ “STAKEHOLDERS: ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ” ในหน้ า 100 เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบุคคลอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากหลักสูตรและบริการของสถาบัน
CUSTOMER ENGAGEMENT: ความผูกพันของลูกค้า
“ความผูกพันของลูกค้า” หมายถึง การที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น จะมาใช้ การจัดการศึกษาและ
บริการฯ รวมทั้งมอบความไว้วางใจให้กับสถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของสถาบันในการตอบสนอง
ความต้องการ และสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นยังคงมาใช้การจัดการศึกษา
และบริการฯ ของสถาบัน คุณลักษณะของความผูกพัน หมายรวมถึงการคงอยู่ ความจงรักภักดี ความเต็มใจของ
ลูกค้าในการใช้และสนับสนุนหลักสูตร และบริการฯ ของสถาบัน และคงความต่อเนื่องไปในอนาคต รวมถึงเต็ม
ใจที่จะสนับสนุนและแนะนาผู้อื่นให้รู้จักสถาบัน การจัดการศึกษาและบริการฯ อื่น ๆ อย่างแข็งขัน
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CYCLE TIME: รอบเวลา
“รอบเวลา” หมายถึง เวลาที่ต้องใช้เพื่อบรรลุข้อผูกพันหรือเพื่อทางานให้สาเร็จ รวมถึง เวลาที่ใช้
ดาเนินการในทุกแง่มุม เช่น เวลาที่ใช้ตอบสนองต่อความจาเป็นที่เปลี่ยนไปของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น เวลาที่ใช้
ออกแบบการจัดการศึกษา บริการฯ และกระบวนการใหม่ เวลาที่ใช้ตอบสนองต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
และตัววัดด้านเวลาที่สาคัญอื่น ๆ
การปรับปรุงรอบเวลาอาจรวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว ผลการดาเนินการด้านเวลาและความเร็ว
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนินการโดยรวม
DEPLOYMENT: การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
“การถ่ า ยทอดสู่ ก ารปฏิ บั ติ ” หมายถึ ง ความครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ของการน าแนวทางไป
ด าเนิน การเพื่อตอบค าถามในเกณฑ์ การประเมินเรื่องการถ่ายทอดสู่ การปฏิบัติจะพิจารณาจากความ
ครอบคลุมและความลึกในการนาแนวทางไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งสถาบัน
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ เป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อกระบวนการในหมวด 1-6
ดูคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 62-66
DIVERSITY: ความหลากหลาย
“ความหลากหลาย” หมายถึง ความแตกต่างระหว่างบุคลากรซึ่งทาให้เกิดสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละเป็ น ตั ว แทนของชุ ม ชนของบุ ค ลากรที่ ส ถาบั น จ้า งและชุ ม ชนของผู้ เ รี ยน
ความแตกต่างของบุคลากร ครอบคลุมถึงตัวแปรต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ สัญชาติ ความพิการ
ความหลากหลายทางเพศ อายุแ ละช่วงอายุ การศึกษา ถิ่นกาเนิด และทักษะเฉพาะตัว รวมทั้งความแตกต่าง
ทางความคิด แนวคิด ศาสตร์/สาขาวิชา และมุมมอง
เกณฑ์ EdPEx ให้คุณค่าและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของบุคลากรที่สถาบันจ้างและชุมชน
ของผู้เรียน การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของทั้งสองประเด็นนี้ในการเสริมสร้างบุคลากร จะเพิ่ม
โอกาสให้มีผลการดาเนินการที่ดี สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น บุคลากรและชุมชน รวมทั้ง
สร้างความผูกพันกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และบุคลากร
EDUCATIONAL PROGRAMS AND SERVICES: การจัดการศึกษา และบริการฯ
“การจัดการศึกษา” หมายถึง กิจกรรมที่ทาให้ผู้เรียนทุ่มเทในการเรียนรู้ หรือที่ส่งเสริมให้เกิดการ
ค้ น หาความจริ งทางวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ ทางวิ ช าการ ซึ่ ง รวมถึ ง วิ ช าทั้ ง ที่ มี ห น่ ว ยกิ ต และไม่ มี ห น่วยกิต
หลักสูตรระดับปริญญา การวิจัย การบริการสู่ภายนอก การบริการชุมชน โครงการความร่วมมือ และ
การศึกษาในต่างประเทศ
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การออกแบบหลักสูตรต้องกาหนดจุดวิกฤติ (Critical points) ให้เร็วที่สุดในกระบวนการสอนและการ
เรียนรู้ เพื่อการวัดผล การสังเกต และการดาเนินการแก้ไข
บริการทางการศึกษา หมายถึง บริการที่ได้พิจารณาว่ามีความสาคัญที่สุดต่อการสมัครเข้าศึกษาหรือ
ความสาเร็จของผู้เรียน กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการให้คาปรึกษา การแนะนา และการสอนเสริมให้ผู้เรียน
ห้ องสมุด และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กระบวนการคัดเลื อก การรับเข้า การลงทะเบียน การจัดชั้นเรียน
ทุน การศึกษา และที่พัก อาศัย นอกจากนั้น กิจกรรมต่าง ๆ เหล่ านี้ อาจรวมถึง การบริการด้านอาหาร
การรักษาความปลอดภัย การบริการสุขภาพ การขนส่ง และร้านหนังสือ เป็นต้น
บริ การอื่น ๆ หมายรวมถึง งานวิจัย การบริการให้ คาปรึกษา การบริการวิช าการ การบริการ
วิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ การบริการทางด้านสุขภาพ และการบริการอื่น ๆ ตามบริบทขององค์กร
EFFECTIVE: ประสิทธิผล
“ประสิทธิ ผล” หมายถึง การพิจารณาว่ากระบวนการหรื อมาตรการที่ใ ช้สามารถตอบสนอง
เจตจานงที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผลต้อง (1) ประเมินว่าแนวทางนั้นมีความสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกันกับความจาเป็นของสถาบัน และสถาบันสามารถนาแนวทางไปปฏิบัติได้ดีเพียงใด หรือ
(2) การประเมินผลลัพธ์ของวิธีการที่ใช้ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดของกระบวนการ การจัดการศึกษา และ
บริการฯ
EMPOWERMENT: การเพิ่มอานาจในการตัดสินใจ
“การเพิ่มอานาจในการตัดสินใจ” หมายถึง การเพิ่มอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการปฏิ บัติ ก ารแก่ บุค ลากร เมื่อบุคลากรได้รับ อ านาจจะสามารถตัดสิ นใจเองได้ เนื่องจากเป็ น ผู้ ที่
ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานมากที่สุด
การเพิ่ม อานาจในการตัดสิ นใจมีจุด มุ่งหมายเพื่อช่วยให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ เรี ย น สร้ างความพึงพอใจแก่ผู้ เรียนและลู ก ค้ากลุ่ มอื่น ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก ปรั บปรุง
กระบวนการ เพิ่มผลิตภาพ ปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลการดาเนินการของสถาบันให้ดีขึ้น รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ การเพิ่มอานาจในการตัดสินใจจาเป็นต้อง
มีสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ดังนั้นสถาบันจึงต้องจัดให้มีสารสนเทศในรูปแบบที่ทันการ
และใช้ประโยชน์ได้
ENGAGEMENT, CUSTOMER: ความผูกพันของลูกค้า
ดูคาจากัดความของคาว่า “CUSTOMER ENGAGEMENT: ความผูกพันของลูกค้า” ในหน้า 86
ENGAGEMENT, WORKFORCE: ความผูกพันของบุคลากร
ดูคาจากัดความของคาว่า “WORKFORCE ENGAGEMENT: ความผูกพันของบุคลากร” ในหน้า 105
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ETHICAL BEHAVIOR: การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
“การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม” หมายถึง วิธีการที่สถาบันปฏิบัติเพื่อทาให้มั่นใจว่าทุกการ
ตัดสินใจ การปฏิบัติการ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามหลักปฏิบัติด้านวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ/จริยธรรมของสถาบัน หลักการเหล่านี้ควรสนับสนุนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้
ทั้งหมด รวมทั้งเป็นพื้นฐานสาหรับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะแยกแยะ “ความถูกต้อง” ออกจาก
“ความไม่ถูกต้อง”
ผู้นาระดับสูง ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามหลักปฏิบัติข้างต้น หลักการนี้ประยุกต์ใช้ได้กับ
ทุกคนในสถาบัน ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว จนถึงคณะกรรมการกากับดูแลองค์กร หลักการนี้จะเกิดประโยชน์
เมื่อมีการสื่อสารและตอกย้าอย่างสม่าเสมอ แม้ว่าเกณฑ์ไม่ได้กาหนดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้มั่นใจว่า
สถาบันมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม แต่เป็นความรับผิดชอบของผู้นาระดับสูงที่จะทาให้มั่นใจว่าพันธกิจและ
วิสั ย ทัศน์ ของสถาบั นสอดคล้องกับหลักจริยธรรมของสถาบัน ทั้งนี้ การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ครอบคลุมการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง ลูกค้ากลุ่มอื่น คู่ความ
ร่วมมืออย่างเป็นทางการ ผู้ส่งมอบ และชุมชนในท้องถิ่นที่สถาบันตั้งอยู่
การกาหนดหลักจริยธรรมที่ผ่านการออกแบบเป็นอย่างดีและมีความชัดเจน จะเพิ่มอานาจในการ
ตัดสินใจให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น ในบางสถาบันจะ
ใช้หลักจริยธรรมเป็นกรอบในการกากับพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะทาให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสถาบัน
และ/หรือสังคม
ดูค่านิยม “จริยธรรมและความโปร่งใส” ประกอบ ในหน้า 10-11
EXCELLENCE: ความเป็นเลิศ
ดูคาจากัดความของ “PERFORMANCE EXCELLENCE: ผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ” ในหน้า 97
GOALS: เป้าประสงค์
“เป้าประสงค์ ” หมายถึง สภาวะในอนาคตหรือระดับผลการดาเนินการที่สถาบันต้องการหรือ
ปรารถนาที่จะบรรลุ เป้าประสงค์เป็นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเป็นจุดหมายปลายทางที่ชี้นาการ
ปฏิบัติการ
เป้ าประสงค์ในเชิงปริ มาณที่แสดงค่าเป็นจุดหรื อช่วงที่เป็นตัวเลข มักเรียกว่า ‘เป้าหมาย’ ทั้งนี้
เป้าหมายอาจเป็นผลการดาเนินการที่สถาบันปรารถนา โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือข้อมูล
เชิงแข่งขัน
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“เป้าประสงค์ที่ท้าทาย” หมายถึง เป้าประสงค์ที่ทาให้เกิดการปรับปรุงครั้งใหญ่ หรือการปรับปรุง
แบบก้าวกระโดด (ไม่ใช่แบบค่อยเป็นค่อยไป) ในเรื่องที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จในอนาคตของ
สถาบัน
ประโยชน์ของเป้าประสงค์ รวมถึง
• การทาให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมีความชัดเจน เพื่อให้สามารถวัดความสาเร็จได้
• การสนับสนุนการทางานเป็นทีมด้วยการมุ่งเน้นจุดหมายปลายทางร่วมกัน
• การสนับสนุนให้มีความคิดนอกกรอบ (นวัตกรรม) เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่ท้าทาย
• การเป็นพื้นฐานสาหรับวัดและเร่งความก้าวหน้า
ดูคาจากัดความของ “PERFORMANCE PROJECTIONS: การคาดการณ์ผลการดาเนินการ”
ในหน้า 97
GOVERNANCE: การกากับดูแล
“การกากับดูแล” หมายถึง ระบบการบริหารจัดการและการควบคุมต่างๆ ที่ใช้กากับการบริหาร
ของผู้น าระดั บสูงของสถาบัน รวมทั้งความรับผิ ดชอบในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการประจาสถาบั น
(เช่น คณะกรรมการด้านการศึกษา คณะกรรมการบริหารของคณะ สภามหาวิทยาลัย) ผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบัน สาหรับในสถาบันการศึกษาเอกชน อาจรวมถึงเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นด้วย ประมวลกฎหมายต่าง ๆ
ทั้งในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น กฎกระทรวง นโยบาย รวมถึง พระราชบัญญติ ของสถาบันจะกาหนดสิทธิ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมทั้งอธิบายวิธีการกาหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อ
สร้างหลักประกันในเรื่องต่อไปนี้
• ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ความโปร่งใสของการปฏิบัติการ
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
กระบวนการต่าง ๆ ด้านการกากับดูแลอาจรวมถึง การให้ความเห็นชอบกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ
สถาบัน การกาหนดและดาเนินการตามนโยบาย การติดตามและประเมินผลการดาเนินการของผู้นาระดับสูง
ของสถาบัน การกาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้นาระดับสูง การวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง
การตรวจสอบทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง การทาให้มั่นใจว่าการกากับดูแลมีประสิทธิผล เป็นสิ่งที่
มีความสาคัญต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมภายนอก ตลอดจนต่อประสิทธิผลของสถาบัน
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HIGH PERFORMANCE: ผลการดาเนินการที่ดี
“ผลการดาเนินการที่ดี” หมายถึง ผลการดาเนินการของสถาบันและของแต่ละบุคคลมีระดับ ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยรวมถึงคุณภาพ ผลิตภาพ อัตราการสร้างนวัตกรรม และรอบเวลา ซึ่งจะส่งผลให้มีการ
ปรับปรุงการบริการและคุณค่าต่อผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
แนวทางที่ น าไปสู่ ผ ลการด าเนิ น การที่ ดี มี รู ป แบบ วิ ธี ก าร และระบบจู ง ใจที่ แ ตกต่ า งกั น ไป
ผลการดาเนินการที่ดีเกิดมาจากความผูกพันของบุคลากร และช่วยเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ต้อง
พิจารณาถึง
• ความร่วมมือระหว่างผู้นาระดับสูง ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่
ทาหน้าที่ต่อรอง
• ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทีมงานต่างๆ
• การเพิ่มอานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
• การนาข้อคิดเห็นของบุคลากรมาใช้ในการวางแผน
• การเรียนรู้และการสร้างทักษะระดับบุคคลและระดับสถาบัน
• การเรียนรู้จากองค์กรอื่น
• การกาหนดหน้าที่และการมอบหมายงานที่มีความยืดหยุ่น
• การคงโครงสร้างองค์ กรแนวราบเพื่อให้มีการกระจายอานาจในการตัดสินใจไปยังผู้ที่ปฏิบัติงาน
ใกล้ชิดกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
• การใช้ตัววัดผลการดาเนินการอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ
สถาบันส่วนใหญ่ส่งเสริมผลการดาเนินการที่ ดี โดยใช้สิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดาเนินการของสถาบัน ผลงานของแต่ละบุคคลและทีมงาน และการ
เสริมสร้างทักษะ นอกจากนี้ แนวทางที่ทาให้เกิดผลการดาเนินการที่ ดีต้องพยายามทาให้โครงสร้างสถาบัน
สมรรถนะหลักของสถาบัน งาน ภาระงาน การพัฒนาบุคลากร และการให้สิ่งจูงใจมีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน
HOW: อย่างไร
“อย่างไร” หมายถึง ระบบและกระบวนการที่สถาบันใช้เพื่อบรรลุข้อกาหนดต่าง ๆ ของพันธกิจ
ในการตอบคาถาม “อย่างไร” ในคาถามของหัวข้อในหมวด 1-6 ควรรวมถึงสารสนเทศที่ เกี่ยวกับแนวทาง
(วิธีการและตัววัด) การนาไปปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการด้วย
INDICATORS: ตัวชี้วัด
ดูคาจากัดความของ “MEASURES AND INDICATORS: ตัววัดและตัวชี้วัด” ในหน้า 95
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INNOVATION: นวัตกรรม
“นวัตกรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายเพื่อปรับปรุงหลักสูตร การจัดการศึกษา
วิจัย บริการ กระบวนการ การปฏิบัติการ และรูปแบบธุรกิจของสถาบัน หรือประสิทธิผลของสถาบัน
รวมทั้งสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมเป็นการรับเอาแนวคิด กระบวนการ เทคโนโลยี
หลักสูตร การจัดการศึกษา วิจัย บริการ หรือรูปแบบการดาเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นของใหม่หรือ นามาปรับเพื่อ
การใช้งานในรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของนวัตกรรม คือ การปรับปรุงแบบก้าวกระโดดของผลลัพธ์ หลักสูตร
บริการฯ และกระบวนการ นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน มีกระบวนการที่ค้นหาโอกาส
เชิงกลยุทธ์ และพร้อมที่จะเสี่ยงในเรื่องที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน
นวัตกรรมที่ประสบความสาเร็จในระดับสถาบัน เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาและการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การตั ด สิ น ใจที่ จ ะด าเนิ น การ การลงมื อ ปฏิ บั ติ ก าร
ประเมินผล และการเรียนรู้ แม้ว่านวัตกรรมมักจะ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี แต่นวัตกรรมสามารถ
เกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการที่สาคัญของสถาบันที่อาจจะเกิดประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงผ่านนวัตกรรม ไม่
ว่าจะเป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทาง หรือผลผลิต นวัตกรรมอาจรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของสถาบัน หรือรูปแบบการดาเนินธุรกิจเพื่อให้งานสาเร็จอย่างมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
ดูคาจากัดความของ “INTELLIGENT RISKS: ความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่าง
รอบด้าน” ในหน้า 92-93 และ “STRATEGIC OPPORTUNITIES: โอกาสเชิงกลยุทธ์” ในหน้า 101
INTEGRATION: การบูรณาการ
“การบูรณาการ” หมายถึง การผสมกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจ
เพื่อจัดสรรทรัพยากร ขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์
เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของสถาบัน การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันและจะสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผล
การดาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การบูรณาการเป็นมิติหนึ่งของการประเมินทั้งในหมวดกระบวนการและผลลัพธ์
ดูคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การบูรณาการ” ในระบบการให้คะแนน ในหน้า 63 และ 64
INTELLIGENT RISKS: ความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน
“ความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน” หมายถึง โอกาสที่จะได้รับประโยชน์
มีสูงกว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือหากไม่นาโอกาสนั้นมาพิจารณา
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การกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านนี้ ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นสถาบันต้องเลือกลงทุน
ในเรื่องที่มีโอกาสสาเร็จ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ามีโอกาสล้มเหลวและอาจไม่เกิดนวัตกรรมตามที่
คาดหวัง แม้จะเลือกดาเนินการเฉพาะเรื่องที่มีโอกาสสาเร็จแล้วก็ตาม
ระดับของความเสี่ยงที่จะรับได้อาจแตกต่างกันตามจังหวะและระดับของภัยคุกคามและโอกาสที่ มี
ในภาคส่วนการศึกษา สาหรับในสภาวะแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการนาเสนอหลักสูตร บริการฯ
กระบวนการ หรือรูปแบบการดาเนินการทางธุรกิจใหม่ ๆ ตลอดเวลา สถาบันจาเป็นต้องลงทุนด้านทรัพยากร
มากกว่ า ในสภาวะแวดล้ อ มที่ เ คยมั่ น คงอยู่ เ ดิ ม ในกรณี ห ลั ง นี้ สถาบั น ต้ อ งเฝ้ า ติ ด ตาม ส ารวจศั ก ยภาพ
การเติบโต และการเปลี่ยนแปลง แต่โดยส่วนมากมักจะใช้ทรัพยากรน้อยลง
ดูคาจากัดความของ “STRATEGIC OPPORTUNITIES: โอกาสเชิงกลยุทธ์” ในหน้า 101
KEY: ที่สาคัญ/หลัก
“ที่สาคัญ/หลัก” หมายถึง สิ่งที่สาคัญมากหรือสาคัญที่สุด ต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่สถาบันตั้งเป้าไว้
ตัวอย่างเช่น ในเกณฑ์ EdPEx กล่าวถึงความท้าทายที่สาคัญ แผนงานที่สาคัญ กระบวนการทางานที่สาคัญ
และตัววัดที่สาคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จของสถาบัน สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
ที่จาเป็นในการมุ่งไปสู่หรือติดตามผลลัพธ์ที่ต้องการ คาว่า “ที่สาคัญ” โดยทั่วไปมักระบุประมาณ 5 ประเด็น
(เช่น ความท้าทายที่สาคัญ 5 ประเด็น)
KNOWLEDGE ASSETS: สินทรัพย์ทางความรู้
“สินทรัพย์ทางความรู้” หมายถึง ทรัพยากรทางปัญญาที่สถาบันสั่งสมมา เป็นองค์ความรู้ของทั้ง
สถาบันและผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบของสารสนเทศ แนวความคิด การเรียนรู้ ความเข้าใจ ความทรงจา ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทักษะทางปัญญาและทางเทคนิค รวมทั้งขีดความสามารถต่าง ๆ สินทรัพย์ทางความรู้ของ
สถาบัน มีอยู่ในผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เอกสาร แนวทางปฏิบัติ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
สินทรัพย์ทางความรู้ยังอยู่ที่ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการด้วย
สินทรัพย์ทางความรู้เป็น “ความรู้ความชานาญ” (Know-how) ที่สถาบันมีอยู่และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาสถาบันให้เติบโต การเสริมสร้างและการจัดการสิ นทรัพย์ทางความรู้จึงเป็น
ส่วนประกอบที่สาคัญสาหรับสถาบันในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งยังช่วยธารงความสาเร็จ
ของสถาบันให้ยั่งยืน
LEADERSHIP SYSTEM: ระบบการนาองค์กร
“ระบบการน าองค์กร” หมายถึง วิธี การน าองค์กรอย่า งเป็น ทางการและไม่เ ป็น ทางการที่ได้
นาไปใช้ทั่วทั้งสถาบัน เป็นพื้นฐานและแนวทางการตัดสินใจที่สาคัญ และนาไปสู่การสื่อสารและปฏิบัติ
ระบบการนาองค์กร ประกอบด้วยโครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ สร้างความมั่นใจว่าเกิดการสื่อสาร
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สองทิศทาง การสรรหาและการพัฒนาผู้นา ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และผู้นาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการตอกย้า
ค่านิยม การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังต่อผลการดาเนินการ
ระบบการนาองค์กรที่มีประสิทธิผลต้องใส่ใจต่อขีดความสามารถและความต้องการของบุคลากรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น และตั้งความคาดหวังให้สูงในด้านผลการดาเนินการและการปรับปรุงผลการดาเนินการ
ระบบการน าองค์ กรสร้ า งความภั ก ดีและการทางานเป็น ที ม โดยอาศัยวิสั ยทัศ น์ ค่านิยม และการมุ่ ง ไป
สู่เป้าประสงค์ร่วมกันของสถาบัน นอกจากนี้ยังกระตุ้นและสนับสนุน
• ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม และความกล้าเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
• การปรับโครงสร้างตามวัตถุประสงค์และหน้าที่งาน
• ลดสายการบังคับบัญชาเพื่อให้การตัดสินใจเร็วขึ้น
ระบบการน าองค์กรที่มีป ระสิ ทธิผลต้องมีกลไกที่ผู้ นาใช้ประเมินตนเอง รับข้อมูล ป้อนกลั บ และ
ปรับปรุงตนเอง
LEARNING: การเรียนรู้
“การเรียนรู้ ”หมายถึง ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ไ ด้รั บจากการประเมิน การศึกษา ความรู้ จาก
ประสบการณ์ และนวัตกรรม นอกเหนือจากการมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนในเกณฑ์ EdPEx นี้ ยังได้เน้นถึง
การเรียนรู้ ในสองระดับที่แตกต่างกัน คือ การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล โดย 1) การเรียนรู้ระดับ
องค์กรได้มาจากการวิจัยและพัฒนา วงจรการประเมินและการปรับปรุง ความคิดและข้อมูลจากบุคลากรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและการจัดระดับเทียบเคียง 2) การเรียนรู้ของบุคลากร
ได้มาจากการศึกษา การฝึกอบรม และการได้รับโอกาสในการพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของแต่ละบุคคล
เพื่อความมีประสิทธิผล การเรียนรู้ควรถูกปลูกฝังอยู่ในวิถีการที่สถาบันดาเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
ได้เปรียบเชิงแข่งขันและความสาเร็จอย่างต่อเนื่องสาหรับสถาบันและบุคลากร
ดูคาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในค่านิยมและแนวคิดหลัก ภายใต้ห้วข้อ “การให้ความสาคัญกับคน”
และ “การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว” ในหน้า 4-5 และ 6-7
การเรียนรู้ เป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1-6 ดูคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้
ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 62-66
LEVELS: ระดับ
“ระดับ” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ที่ทาให้ทราบว่าผลลัพธ์และผลการดาเนินการของ
สถาบันอยู่ในตาแหน่งหรืออันดับใดในมาตรวัดที่มีนัย ระดับของผลการดาเนินการทาให้สามารถประเมินผล
เปรียบเทียบกับผลการดาเนินการที่ผ่านมา การคาดการณ์ เป้าประสงค์ และตัวเปรียบเทียบอื่น ๆ ที่เหมาะสม
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MEASURES AND INDICATORS: ตัววัดและตัวชี้วัด
“ตัววัดและตัวชี้วัด” หมายถึง สารสนเทศเชิงตัวเลขที่บอกปริมาณปัจจัยนาเข้า ผลผลิต และผล
การดาเนินการในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (ตั้งแต่หมวด 1-6) หลักสูตร โครงการ บริการ และ
ผลการดาเนินการโดยรวมของสถาบัน (ผลลัพธ์) ตัววัดและตัวชี้วัดอาจเป็นแบบง่าย ๆ (ได้จากตัววัดเดี่ยว)
หรือเป็นการใช้ตัววัดหลายตัวมาประกอบกัน
เกณฑ์ EdPEx นี้ ไม่ได้แบ่งแยกระหว่างตัววัดและตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม มีผู้นิยมใช้คาว่า “ตัวชี้วัด”
ในกรณีดังนี้
(1) เมื่อการวัดนั้นมีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินการ แต่ไม่เป็นตัววัดผลการดาเนินการนั้นโดยตรง
(เช่น จานวนข้อร้องเรียนเป็นตัวชี้วัดความไม่พึงพอใจแต่ไม่ใช่ตัววัดผลความไม่พึงพอใจโดยตรง) และ
(2) เมื่อการวัดผลเป็นตัวทานาย “ตัวชี้วัดนา” (Leading indicator) ของผลการดาเนินการด้านอื่น ๆ
ที่สาคัญกว่า (เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นตัวชี้วัด ถึงการคงอยู่ของผู้เรียน)
MISSION: พันธกิจ
“พันธกิจ” หมายถึง หน้าที่โดยรวมของสถาบันการศึกษา เป็นการตอบคาถามที่ว่า “สถาบันต้องการ
บรรลุอะไร” พันธกิจอาจกาหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น หรือตลาดเป้าหมายที่สถาบันให้บริการ สมรรถนะหลักของ
สถาบัน หรือเทคโนโลยีที่ใช้
MULTIPLE QUESTIONS: คาถามย่อย
“คาถามย่อย” หมายถึง รายละเอียดระบุในแต่ละคาถามภายใต้ประเด็นพิจารณา คาถามแรกสุด
ในชุดคาถาม แสดงถึงคาถามที่สาคัญที่สุดในชุดคาถามนั้น คาถามต่าง ๆ ที่ตามมาจะขยายความคาถามแรก
ดังแสดงไว้ในเรื่องของรูปแบบหัวข้อ ในหน้า 3
ถึ ง แม้ ส ถาบั น จะมี ผ ลการด าเนิ น การที่ ดี และได้ ค ะแนนสู ง จากการประเมิ น ตามเกณฑ์ EdPEx
ก็ไม่จาเป็นว่าแต่ละสถาบันจะสามารถตอบสนองต่อข้อคาถามย่อยได้สาเร็จเท่าเทียมกัน
OVERALL QUESTIONS: คาถามโดยรวม
“คาถามโดยรวม” หมายถึง ประเด็นที่สาคัญที่สุดของหัวข้อตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งเป็นคาถาม
ประโยคแรกในแต่ละข้อคาถาม (ที่เป็นตัวอักษรตัวเข้ม) ในแต่ละย่อหน้าภายใต้แต่ละประเด็นพิจารณา
ดูภาพประกอบได้ในรูปแบบของเกณฑ์ EdPEx หน้า 15
PARTNERS: คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ
“คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ” หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งทางานร่วมกับ
สถาบัน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันหรือเพื่อการปรับปรุงผลการดาเนินการ โดยทั่วไปจะเป็นความร่วมมือ
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อย่างเป็นทางการเพื่อเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เช่น เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือการจัด การศึกษา
หรือบริการทีเ่ ฉพาะเจาะจง
คู่ความร่ ว มมือที่เป็น ทางการมักมีความร่ว มมือเป็นระยะเวลาพอสมควรและต้องมีความเข้าใจที่
ชัดเจนต่อบทบาทแต่ละฝ่าย และผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน
ดูคาจากัดความของคาว่า “COLLABORATORS: คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ” ในหน้า 85
PERFORMANCE: ผลการดาเนินการ
“ผลการดาเนินการ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ของผู้เรียน กระบวนการ
หลักสูตร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ซึ่งสามารถประเมินผลและเปรียบเทียบกับผลการดาเนินการที่เกิด
ขึ้นกับผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้ มาตรฐาน ผลลัพธ์ที่ผ่านมา เป้าประสงค์และกับผลลัพธ์ ข อง
องค์กรอื่นๆ ผลการดาเนินการอาจแสดงทั้งในรูปของการเงินและรูปแบบอื่นๆ
เกณฑ์ EdPEx นี้ กล่าวถึงผลการดาเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านจัดการศึกษาและบริการฯ (2) ด้านการ
มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (3) ด้านการปฏิบัติการ และ (4) ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
ผลการดาเนินการด้านการจัดการศึกษาและบริ การฯ (ข้อ 7.1) คือ ผลการดาเนินการซึ่งเกี่ยวข้ องกั บ
คุ ณลั กษณะของตั ววั ดและตั วชี้ วั ดของหลั กสู ตรและบริ การฯ ซึ่ งมี ความส าคั ญต่ อผู้ เรี ยนและลู กค้ ากลุ่ มอื่ น
ตัวอย่างเช่น ความมีประสิทธิผลของหลักสูตรและวิธีการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โอกาสเข้าร่วม
ในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของผู้เรียน และการได้งานทาเมื่อสาเร็จการศึกษา
ผลการดาเนินการด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (ข้อ 7.2) คือ ผลการดาเนินการซึ่งเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับคุณลักษณะของตัววัดและตัวชี้วัดด้านการรับรู้ การตอบสนอง และพฤติกรรมของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อื่น ตัวอย่างเช่น การรับผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา การคงอยู่ของผู้เรียน ข้อร้องเรียนของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อื่น และผลการสารวจผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ผลการดาเนินการด้านการปฏิบัติการ (ข้อ 7.3 -7.5) คือ ผลการดาเนินการด้านบุคลากร ด้านการนา
องค์กร และผลการดาเนินการของทั้งสถาบัน (รวมถึงจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ตัววัดหรือตัวชี้วัด ด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น รอบเวลา การเพิ่ม
ผลผลิต (ผลิตภาพ) การรับรองมาตรฐาน การลดของเสีย อัตราการลาออกของบุคลากร อัตราการฝึกอบรม
ข้ามสายงานของบุค ลากร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความรับผิดชอบด้านการเงิน การบรรลุแผนกลยุทธ์
ตลอดจนการมี ส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชน ผลการด าเนิ น การด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารอาจวั ด ที่ ร ะดั บ สถาบั น ระดั บ
กระบวนการหลัก และระดับหลักสูตร สาขาวิชา ชั้นเรียน หรือตัวบุคคล
ผลการดาเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (ข้อ 7.5) คือ ผลการดาเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะของตัววัดในเรื่องต้นทุน รายได้ และตาแหน่งในตลาด รวมถึงการใช้งบประมาณ การเติบโต
ของสินทรัพย์และส่วนแบ่งตลาด ตัวอย่างเช่น ร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อหัวผู้เรียนในด้านการบริหารและด้าน
การสอนต่องบประมาณ ร้ อยละของค่าใช้จ่ายหลักสูตรต่องบประมาณ ผลการดาเนินการต่องบประมาณ
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ที่ได้รับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของงบประมาณประจาปี รายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินทุนสารอง และกองทุนเงิน
รางวัลและเงินสมทบประจาปี การผันทรัพยากรมาจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ในการศึกษา ทุนการศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละของงบประมาณสาหรับการวิจัย ตลอดจนงบประมาณสาหรับการบริการสังคม รวมทั้งการเพิ่มส่วน
แบ่งตลาด
PERFORMANCE EXCELLENCE: ผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ
“ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ ” หมายถึง แนวทางการจัดการผลการดาเนินการของสถาบันแบบ
บูรณาการ ที่ทาให้เกิดผลในด้าน
(1) การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนความสาเร็จอย่างต่อเนื่องของ
สถาบัน
(2) การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมของสถาบัน และ
(3) การเรียนรู้ในสถาบันและในระดับบุคคล
เกณฑ์ EdPEx ซึ่งประกอบด้วย โครงร่างองค์กร ค่านิยมและแนวคิดหลัก และแนวทางการให้คะแนน
สามารถนามาใช้เป็นกรอบการทางานและเครื่องมือในการตรวจประเมินที่ทาให้เข้าใจถึงจุดแข็งและโอกาส
ในการปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนให้บรรลุผลการดาเนินการที่ดียิ่งขึ้น และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
PERFORMANCE PROJECTIONS: การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
“การคาดการณ์ผลการดาเนินการ” หมายถึง การคาดคะเนผลการดาเนินการในอนาคตของ
สถาบัน การคาดการณ์ควรอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในผลการดาเนินการที่ผ่านมา อัตราการปรับปรุง
และสมมติฐ านเกี่ย วกับ การเปลี่ย นแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในสถาบันและนวัตกรรมในอนาคต รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกที่ส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงภายในสถาบัน ดังนั้นการคาดการณ์ผลการดาเนิ นการ
จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้จัดการการปฏิบัติการ การพัฒนาและการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การคาดการณ์ ผ ลการด าเนิ น การ เป็ น การระบุ ถึ ง ผลการด าเนิ น การที่ “คาดหวั ง ในอนาคต”
(expected future performance) ในขณะที่เป้าประสงค์เป็นการระบุถึงผลการดาเนินการที่ “ต้องการใน
อนาคต” (desired future performance) การคาดการณ์ผลการดาเนินการของสถาบันคู่แข่งหรือสถาบันที่
คล้ายคลึงกัน อาจชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่สถาบันต้องเผชิญและเรื่องที่สถาบันจาเป็นต้องปรับปรุงแบบก้าว
กระโดดหรือนวัตกรรม ซึ่งในกรณีดังกล่าวการคาดการณ์ผลการดาเนินการกับเป้าประสงค์อาจเหลื่อมซ้อนกัน
ดูคาจากัดความของคาว่า GOALS: เป้าประสงค์ ประกอบ ในหน้า 89
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PROCESS: กระบวนการ
“กระบวนการ”หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันโดยมุ่งหมายเพื่อสร้างหลักสูตรและจัดการศึกษา
รวมถึงบริการฯ สาหรับลูกค้า (ผู้รับบริการ) ทั้งภายในหรือภายนอกสถาบัน โดยทั่วไป กระบวนการเป็น
ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มีลาดับชัดเจน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ
และการปรับปรุง แทบจะไม่มีกระบวนการใดเลยที่ดาเนินการได้โดยลาพัง ดังนั้นจึงต้องคานึงถึงกระบวนการ
อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกัน ในบางกรณีก ระบวนการอาจต้องดาเนินตามลาดับขั้นที่เฉพาะเจาะจงตามเอกสาร
วิธีปฏิบัติการและข้อกาหนด (ที่อาจเป็นทางการ) รวมทั้งการวัดและขั้นตอนการควบคุมที่ชัดเจน
ในการให้บริการโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องโดยตรงต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น การจัดการศึกษา
บริการฯ กระบวนการโดยทั่วไปจะต้องบอกรายละเอียดอย่างชัดเจน ว่าต้องทาอย่างไร บางกรณีอาจรวม
ลาดับขั้นตอนที่ต้องการหรือคาดหวัง ถ้าหากขั้นตอนนั้นมีความสาคัญ จะต้องให้ข้อมูลที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจ
และทาตามขั้นตอนดังกล่าวได้ กระบวนการบริการที่กล่าวข้างต้น จาเป็นต้องมีแนวทางสาหรับผู้ให้บริการใน
การจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับการกระทาหรือพฤติกรรมของลูกค้า
ในงานที่ใช้ความรู้ เช่น การสอน การวางแผนกลยุทธ์ การวิจัย การพัฒนา และการวิเคราะห์นั้น คาว่า
“กระบวนการ” อาจไม่ได้หมายความถึงลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างเป็นทางการเท่านั้น แต่อาจรวมถึงความเข้าใจ
โดยรวมเกี่ยวกับการดาเนินการในเรื่องที่ต้องใช้ประสบการณ์และทักษะ เช่น การพิจารณาจังหวะเวลาและทางเลือก
อื่น การประเมินและรายงานผล ทั้งนี้ลาดับขั้นตอนของกระบวนการอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจดังกล่าว
กระบวนการ เป็นหนึ่งในสองมิติของการประเมินในเกณฑ์ EdPEx ซึ่งการประเมินอยู่บนพื้นฐานของ
4 ปัจจัย คือ “แนวทาง” “การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ” “การเรียนรู้” และ”การบูรณาการ”
ดูคาอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 62-66
PRODUCTIVITY: ผลิตภาพ
“ผลิตภาพ” หมายถึง การวัดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ถึงแม้คาว่า "ผลิตภาพ" นี้ มักจะ
ใช้กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น บุคลากร (ผลิตภาพแรงงาน) เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน และทุน
แต่แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพนี้ ยังสามารถนาไปพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรทั้งหมดเพื่อดาเนินงานในการสร้าง
ผลผลิ ต การวัด "ผลิ ตภาพโดยรวม" โดยใช้ตัว วัดเชิงประกอบทาให้ ส ามารถประเมินผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดในกระบวนการ ซึ่งอาจรวมถึงการเลือกใช้ทรัพยากร ว่ามีประโยชน์หรือไม่
PROJECTIONS, PERFORMANCE: การคาดการณ์, ผลการดาเนินการ
ดูคาจากัดความของคาว่า “PERFORMANCE PROJECTIONS: การคาดการณ์ผลการดาเนินการ”
ในหน้า 97
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RESULTS: ผลลัพธ์
“ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome) ที่เกิดจากการดาเนินการ
ของสถาบัน
การประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาจาก
• ผลการดาเนินการในปัจจุบัน
• ผลการดาเนินการเมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม
• อัตรา ความครอบคลุม และความสาคัญของการปรับปรุงผลการดาเนินการ
• ความเชื่อมโยงระหว่างตัววัดกับเป้าหมายหลักของผลการดาเนินการ
ผลลั พธ์ เป็ น หนึ่ งในสองมิติของการประเมินในเกณฑ์ EdPEx ซึ่งการประเมินอยู่บนพื้นฐานของ
4 ปัจจัย คือ ระดับ แนวโน้ม การเปรียบเทียบ และบูรณาการ
ดูคาอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 62-66
SEGMENT: ส่วน/กลุ่ม
“ส่วน/กลุ่ม” หมายถึง ส่วน/กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด
หลักสูตร หรือบริการฯ หรือบุคลากร โดยปกติ “ส่วน/กลุ่ม” จะต้องมีลักษณะร่วมกันที่สามารถจัดเป็นกลุ่ม
ได้อย่างสมเหตุสมผล ในเกณฑ์ EdPEx หมวดผลลัพธ์ คาว่า “ส่วน/กลุ่ม” หมายถึง ข้อมูลด้านผลลัพธ์ตาม
กลุ่มที่แบ่งไว้ เพื่อให้การวิเคราะห์ผลการดาเนินการของสถาบันเกิดประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละสถาบัน
ว่าจะใช้ปัจจัยใดในการกาหนดส่วน/กลุ่มของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ตลาด หลักสูตร บริการฯ และบุคลากร
ความเข้าใจในเรื่อง “ส่วน/กลุ่ม” มีความสาคัญอย่างยิ่งในการจาแนกความจาเป็นและความคาดหวัง
เฉพาะของส่วน/กลุ่มต่างๆ ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ตลาด และบุคลากร และสาคัญอย่างยิ่งในการทาให้การ
จัดหลักสูตรและบริการฯ สามารถตอบสนองต่อความจาเป็นและความคาดหวังของแต่ละส่วน/กลุ่มได้
ตัวอย่างเช่น การแบ่งส่วนตลาด อาจแบ่งตาม
• หลักสูตรหรือช่องทางให้บริการ (เช่น ห้องเรียนหรือเว็บไซต์)
• ผู้เรียน เช่น แบ่งตามความสนใจทางด้านวิชาชีพ รูปแบบการเรียนรู้ (learning style) ลักษณะการ
อยู่อาศัย (เช่น หอพักหรือไปกลับ) การเคลื่อนย้ายของผู้เรียน (student mobility)
• ในบางกรณีอาจแบ่งเป็นส่วนตลาดย่อยลงไปตามกลุ่มผู้รับผิดชอบ
สาหรับการจาแนกบุคลากรอาจแบ่งตาม พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ทักษะ ความจาเป็น การมอบหมายงาน
หรือการจาแนกงาน/ตาแหน่งงาน
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SENIOR LEADERS: ผู้นาระดับสูง
“ผู้นาระดับสูง” หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือทีมผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน ในหลายๆ สถาบันผู้นา
ระดับสูง หมายถึง ผู้นาสูงสุด และผู้ที่รายงานโดยตรงต่อผู้นาสูงสุด และในระดับคณะ/ส่วนงาน อาจหมาย
รวมถึง คณบดี/ผู้อานวยการ คณะผู้บริหาร และ หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา
STAKEHOLDERS: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
“ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย” หมายถึ ง กลุ่ มต่ าง ๆ ที่ ได้ รั บผลกระทบ หรื ออาจได้ รั บผลกระทบจากการ
ดาเนินการและความสาเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ เช่น ลูกค้า องค์กรแม่ บุคลากร
เครือข่ายอุปทาน (คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการ และผู้ส่งมอบ) คณะกรรมการกากับดูแล
ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ องค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแลกฎระเบียบ องค์กรที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสีย
ภาษี ผู้กาหนดนโยบาย ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและองค์กรวิชาชีพ
ดูคาจากัดความของคาว่า “CUSTOMER: ลูกค้า” หน้า 86
STRATEGIC ADVANTAGES: ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
“ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ” หมายถึง ความได้เปรียบในตลาด ที่เป็นตัวตัดสินว่าสถาบันจะ
ประสบความสาเร็จในอนาคต ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้สถาบันประสบความสาเร็จในการแข่งขันทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคตเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นที่คล้ายคลึงกันในด้านหลักสูตร และบริการฯ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักมาจาก 2 แหล่ง คือ
(1) สมรรถนะหลักของสถาบัน ที่เน้นการสร้างและเพิ่มพูนความสามารถภายในสถาบัน และ
(2) ทรัพยากรภายนอกที่สาคัญในเชิงกลยุทธ์ซึ่งเกิดจากการปรับและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์
กับองค์กรภายนอกและกับคู่ความร่วมมือ
เมื่ อ สถาบั น เข้ า ใจถึ ง ที่ ม าของความได้ เ ปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ์ ทั้ ง 2 แหล่ ง สถาบั น สามารถเพิ่ ม พู น
ความสามารถภายในที่เป็นเอกลักษณ์ ของสถาบันได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากความสามารถที่เกื้อหนุนกันจาก
องค์กรอื่น
ดูคาจากัดความของคาว่า “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ” และ “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ” เพื่อให้
เข้าใจความสัมพันธ์ของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ซึ่งสถาบันระบุในการตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบดังกล่าว
STRATEGIC CHALLENGES: ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
“ความท้ า ทายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ” หมายถึ ง แรงกดดั น ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลอย่ า งชั ด เจนต่ อ ความส าเร็ จ
ในอนาคตของสถาบัน ความท้าทายดังกล่าวมักเกิดจากแรงผลักดันของบรรยากาศความร่วมมือ และ/หรือ
ตาแหน่งการแข่งขันที่สถาบันคาดหวังในอนาคต เมื่อเทียบกับสถาบันอื่นที่มีหลักสูตรและบริการฯ ที่คล้ายคลึงกัน
โดยทั่ ว ไปความท้ า ทายเชิ ง กลยุ ท ธ์ จ ะมาจากแรงผลั ก ดั น ภายนอก อย่ า งไรก็ ต าม ในการตอบสนอง
ต่อแรงผลักดันภายนอกดังกล่าว สถาบันอาจต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายในสถาบันเองด้วย
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายนอก อาจเกี่ยวกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น
ตลาด การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรหรือบริการฯ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ ความเสี่ยงทางด้าน
งบประมาณ การเงิน สังคม ตลอดจนความเสี่ยงหรือความต้องการด้านอื่น ๆ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายใน
อาจเกี่ยวกับขีดความสามารถของสถาบัน หรือคณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ ของสถาบัน
ดูคาจากัดความของคาว่า “ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ” และ “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ” เพื่อให้
ทราบความสัมพันธ์ระหว่างความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่
สถาบันระบุในการตอบสนองต่อความความท้าทาย และความได้เปรียบดังกล่าว
STRATEGIC OBJECTIVES: วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
“วัต ถุประสงค์เ ชิงกลยุทธ์ ” หมายถึง จุดมุ่งหมายหรื อการตอบสนองของสถาบัน ต่อ 1) การ
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สาคัญ 2) ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคมและ 3) ข้อ
ได้ เ ปรี ยบของสถาบัน โดยทั่ว ไปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มักมุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายในสถาบัน และ
เกี่ยวข้องกับโอกาสและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ตลาด หลักสูตรและบริการฯ
หรือเทคโนโลยี กล่าวคือ สถาบันต้องบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อคงไว้หรือทาให้มีความสามารถในการ
แข่งขัน และความสาเร็จของสถาบันในระยะยาว วัตถุประสงค์เ ชิงกลยุทธ์เป็นตัวกาหนดทิศทางระยะยาวของ
สถาบัน และเป็นแนวทางในการจัดสรรและปรับการกระจายทรัพยากร
ให้ ดู ค าจ ากั ด ความของค าว่ า “ACTION PLANS: แผนปฏิ บั ติ ก าร” ในหน้ า 83 เพื่ อ ให้ ท ราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งตัวอย่างของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
STRATEGIC OPPORTUNITIES: โอกาสเชิงกลยุทธ์
“โอกาสเชิงกลยุทธ์” หมายถึง รูปแบบใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงสาหรั บการจัดการศึกษา บริการ
กระบวนการ รูปแบบการดาเนินธุรกิจ (รวมทั้งคู่ความร่วมมือทางธุรกิจ) หรือตลาด ภาพอนาคตดังกล่าว
เกิดจากการคิดนอกกรอบ การระดมสมอง การใช้ประโยชน์จากความบังเอิญ กระบวนการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม การประมาณอย่างฉีกแนวจากสภาพปัจจุบัน และแนวทางอื่น ๆ เพื่อมองอนาคตที่แตกต่างออกไป
การเกิดความคิดที่นาไปสู่โอกาสเชิงกลยุทธ์ มักเกิดจากสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดความคิดอย่าง
อิสระโดยไม่ถูกชี้นา การเลือกว่าจะดาเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์ใด ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเงินและด้านอื่น ๆ จากนั้นจึงตัดสินใจโดยประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน
ดูคาจากัดความของ “INTELLIGENT RISKS: ความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่าง
รอบด้าน” ประกอบ ในหน้า 92-93
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SYSTEMATIC: เป็นระบบ
“เป็นระบบ” หมายถึง แนวทางซึ่งมีขั้นตอนเป็นลาดับ ดาเนินการซ้าได้ รวมทั้งแสดงการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แนวทางจะ “เป็นระบบ” หากมีการประเมิน การปรับปรุงและ
การแบ่งปันรวมอยู่ด้วยจนส่งผลให้แนวทางนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ในการใช้คาว่า “เป็นระบบ” ให้ดู “แนวทางการให้คะแนนกระบวนการ” ในหน้า 65
TREND: แนวโน้ม
“แนวโน้ม” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดาเนินการในแต่ละช่วงเวลา “แนวโน้ม” เป็น
ตัวแสดงผลการดาเนินการของสถาบันตามลาดับเวลา
โดยทั่ว ไป การแสดงแนวโน้มต้องมีข้อมูล ในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้
อาจจาเป็นต้องแสดงข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อยืนยันผลในเชิงสถิติ ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับ
รอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้ น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่ า
อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน
ตัวอย่างของแนวโน้มที่ถามถึงในเกณฑ์ EdPEx นี้ ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
ผลลัพธ์เกี่ยวกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และของบุคลากร ผลการดาเนินด้าน
การเงินและงบประมาณ ด้านตลาด และด้านการปฏิบัติการ เช่น รอบเวลาและผลิตภาพของกระบวนการ
จัดการหลักสูตรและบริการฯ
VALUE: คุณค่า
“คุณค่า” หมายถึง การยอมรับในความคุ้มค่าของหลักสูตร บริการฯ กระบวนการ สินทรัพย์ หรือ
การใช้งานเมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายและทางเลือกอื่น ๆ
สถาบันมักจะพิจารณาคุณค่าเพื่อประเมินผลประโยชน์ของทางเลือกต่าง ๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย
เช่น คุณค่าของทั้งหลักสูตรและบริการฯ โดยรวมในมุมมองของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น สถาบันต้องเข้าใจว่า
อะไรคือคุณค่า ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มต่าง ๆ ให้ความสาคัญ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
ซึ่งจาเป็นต้องสร้างสมดุลของคุณค่าต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ด้วย เช่น บุคลากร และชุมชน
VALUES: ค่านิยม
“ค่านิยม” หมายถึง หลักการที่ชี้นาและพฤติกรรมที่หล่อหลอมวิถีทางที่สถาบันและบุค ลากร
พึงปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของสถาบัน สนับสนุนและชี้นาการตัดสินใจ
ของบุคลากรทุกคน และช่วยให้สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
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ตั ว อย่ า งของค่ า นิ ย ม เช่ น การแสดงถึ ง ความมี คุ ณ ธรรมและความยุ ติ ธ รรมในการปฏิ สั ม พั น ธ์
ทุกกรณี การทาให้ เหนื อความคาดหมายของผู้ เรียนและลู กค้ากลุ่ มอื่น การให้ คุณค่าต่อแต่ล ะบุคคลและ
ต่อความหลากหลาย การปกป้องสิ่งแวดล้อม และความมานะบากบั่นเพื่อให้มีผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ทุกเมื่อเชื่อวัน
VISION: วิสัยทัศน์
“วิสัยทัศน์” หมายถึง สภาวะที่สถาบันต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทางที่สถาบัน
จะมุ่งไป สิ่งที่สถาบันต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ในอนาคตที่สถาบันต้องการให้ผู้อื่นรับรู้
VOICE OF THE CUSTOMER: เสียงของลูกค้า
“เสียงของลูกค้า ” หมายถึง กระบวนการในการเฟ้นหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น กระบวนการเหล่านี้ควรจะเป็นเชิงรุกและมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ความต้องการ
ความคาดหวังและความปรารถนา (ทั้งที่ระบุอย่างชัดเจน ไม่ได้ระบุและที่คาดการณ์ไว้) ของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ความผูกพันของลูกค้า การรับฟัง “เสียงของลูกค้า” อาจรวมถึงการรวบรวม
และบูรณาการข้อมูลชนิดต่าง ๆ ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น ข้อมูลจากการสารวจ ข้ อมูลจากการ
สนทนากลุ่ม ข้อคิดเห็นในเว็บไซต์ ข้อมูลความพึงพอใจและข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อการตัดสิน ใจใน
การสานสัมพันธ์และสร้างความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
WORK PROCESSES: กระบวนการทางาน
“กระบวนการทางาน” หมายถึง กระบวนการสร้างคุณค่า ที่สาคัญภายในสถาบัน ซึ่งอาจรวมถึง
กระบวนการการออกแบบ การจัดการศึกษาและบริการตามหลักสูตร การวิจัย การบริการฯ การสนับสนุน
ผู้เรียน กระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการสนับสนุน
“กระบวนการทางาน” เป็นกระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ของสถาบัน
กระบวนการทางานที่สาคัญของสถาบันมักจะสัมพันธ์กับ
1) สมรรถนะหลักของสถาบัน
2) ปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จเมื่อเทียบกับคู่แข่งและสถาบันอื่นที่จัดหลักสูตรและบริการในลักษณะ
เดียวกัน และ
3) ปัจจัยที่ผู้นาระดับสู งได้พิจ ารณาแล้วว่ามีความส าคัญต่อการเติบโตของสถาบัน กระบวนการ
ทางานหลักของสถาบันควรจะต้องดาเนินการโดยบุคลากรของสถาบัน
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WORK SYSTEMS: ระบบงาน
“ระบบงาน” ประกอบด้วย กระบวนการทางานภายในกับแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ จากภายนอก
ที่จาเป็นต่อการพัฒนา และผลิตหลักสูตรและบริการฯ เพื่อส่งมอบให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และเพื่อให้
ประสบความสาเร็ จ ในตลาด ภายในระบบงาน “กระบวนการภายใน” คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรของสถาบัน “แหล่งทรัพยากรจากภายนอก” อาจรวมถึงกระบวนการที่ดาเนินการโดยผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้รับจ้างเหมาช่วง ที่สาคัญ และองค์ประกอบอื่น ๆ ของ
เครือข่ายอุปทานที่จาเป็นในการผลิตและดาเนินการตามหลักสูตรและบริการฯ รวมทั้งกระบวนการทางธุรกิจ
และกระบวนการสนับสนุน ซึ่งระบบงานจะต้องประสานกระบวนการภายในกับทรัพยากรภายนอกเพื่อให้งาน
ของสถาบันบรรลุผลสาเร็จ
การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเป็นเรื่องในระดับกลยุทธ์ ซึ่งสถาบันต้องตัดสินใจว่าใช้กระบวนการ
ภายในหรือแหล่งทรัพยากรจากภายนอกเพื่อประสิทธิภาพสู งสุดและความยั่งยืนในตลาด การตัดสินใจนี้
ครอบคลุ มถึงการปกป้ องสิ น ทรั พย์ ทางปัญญา การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบัน และการ
บรรเทาความเสี่ยง การตัดสินใจใดๆ ของสถาบันจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์กร บุคลากร กระบวนการ
ทางาน และอุปกรณ์ /เทคโนโลยี
WORKFORCE: บุคลากร
“บุคลากร” หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่สถาบันกากับดูแลและมีส่วนร่วมโดยตรงในการทาให้งาน
ของสถาบันบรรลุผลสาเร็จ รวมถึงคณาจารย์และพนักงานที่สถาบันจ้าง (เช่น พนักงานประจา พนักงาน
ที่ทางานไม่เต็มเวลา พนักงานชั่วคราว พนักงานที่ทางานจากระยะไกลโดยใช้การสื่อสารโทรคมนาคม
(Telecommuting) คณาจารย์และพนักงานที่ได้รับการว่า จ้า งตามสัญญาภายใต้การกากับดูแ ลของ
สถาบัน) และอาสาสมัคร (*)
บุคลากร หมายรวมถึง ผู้นาระดับสูง ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกระดับด้วย
WORKFORCE CAPABILITY: ขีดความสามารถของบุคลากร
“ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของสถาบันที่จะทาให้กระบวนการ
ต่างๆ บรรลุผลสาเร็จโดยอาศัย ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของคนในสถาบัน
ขีดความสามารถนี้อาจรวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น การสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ การพัฒนาการจัดการศึกษา และบริการฯ
และกระบวนการทางานใหม่ ๆ รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและกฎระเบียบข้อบังคับด้าน
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป
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WORKFORCE CAPACITY: อัตรากาลังของบุคลากร
“อัตรากาลังบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของสถาบันที่จะทาให้มั่นใจว่ามีจานวนบุคลากรที่
ต้องการในแต่ละระดับเพียงพอที่จะดาเนินการตามกระบวนการทางาน และประสบความสาเร็จในการจัด
การศึกษา และบริการฯ ให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองความต้องการกาลังคนตาม
ช่วงเวลาหรือตามความต้องการที่แปรเปลี่ยนไป
WORKFORCE ENGAGEMENT: ความผูกพันของบุคลากร
“ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร” หมายถึ ง ระดั บ ความมุ่ ง มั่ น ของบุ ค ลากรทั้ ง ในด้ า นจิ ต ใจและ
สติปัญญา เพื่อให้งานสาเร็จบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน องค์กรที่บุคลากรมีความผูกพันสูง
มักจะมีบ รรยากาศการทางานที่ส่ งให้ เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ทาให้ บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และความสาเร็จของสถาบัน
โดยทั่วไป บุคลากรจะรู้สึกมีความผูกพันกับสถาบันเมื่อมีแรงจูงใจและได้ทางานที่มีความหมายต่อตน
และเมื่อได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและในสถานที่ทางาน
ประโยชน์ของความผูกพันของบุคลากร คือ การทาให้เกิดบรรยากาศความไว้ใจซึ่งกันและกัน สภาวะ
แวดล้ อมที่มีความปลอดภัยและให้ ความร่วมมือซึ่งกันและกัน การสื่ อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี
การเพิ่มอานาจในการตัดสินใจ และการมีภาระรับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของตน
ปัจจัยหลักที่นามาซึ่งความผูกพัน อาจรวมถึง การฝึกอบรมและการพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพ
การงาน ระบบการยกย่องชมเชยและระบบการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสที่เท่าเทียมกันและการได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการมีไมตรีจิตกับครอบครัวของบุคลากร ฯลฯ
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