คานา
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ระดับ คณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา
2560 เล่มนี้ ได้ถอดแนวคิดการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ในประเด็นที่สาคัญและจาเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนคณะในระยะเริ่มต้น ซึ่งได้วิเคราะห์และเลือกข้อคาถามที่เป็นแนวทางในการประเมินกระบวนการ หมวด 1 – 6
จานวน 32 ข้อ พร้อมทั้งมีตัวอย่างตัววัดผลลัพธ์ในหมวด 7 เพื่อเป็นกรอบในการประเมิน
สานักงานประกันคุณภาพขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจาภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ถอดรหัสเกณฑ์
EdPEx ในประเด็นสาคัญให้เป็นภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะจะนาแนวทางตามเกณฑ์ EdPEx
จากคู่มือฯ เล่มนี้ ไปสู่การปฏิบัติจริงตามแต่ละบริบทของคณะ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

สานักงานประกันคุณภาพ
ตุลาคม 2560
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บทที่ 1

1.1

เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ

ทาความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://drive.google.com/open?id=0BzxVQUsnIpb-c1ZNSk9mc0tsZkk

เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ออกแบบมาเพื่ อ ช่ ว ยให้ ส ถาบั น
การศึกษาใช้เป็นแนวทางที่จะบูรณาการในการจัดการผลการดาเนินการของสถาบัน ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ดังนี้
1) การจั ด การศึ กษาที่ มี ก ารปรั บ ปรุงอย่างสม่ าเสมอให้ แก่ ผู้ เรียน และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ซึ่ งส่ งผลต่ อ
คุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนของสถาบัน
2) การปรับปรุงประสิทธิผล และขีดความสามารถโดยรวมของสถาบัน
3) การเรียนรู้ระดับสถาบันและระดับบุคคล
เกณฑ์ EdPEx มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งมาจากเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา ลักษณะของเกณฑ์ EdPEx เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน หน่วยงานในภาพรวม อยู่บนกรอบของการ
ดาเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถใช้ประเมินได้ทั้งระดับคณะวิชา สถาบัน สานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ระดับมหาวิทยาลัย เป็นเกณฑ์ความเป็นเลิศเดียวกันกับระบบอื่นๆ ที่ได้มีการริเริ่มใช้ในภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย
ได้ แ ก่ PMQA (เกณฑ์ ป ระเมิ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ) HA (เกณฑ์ ป ระเมิ น โรงพยาบาล) TQA (เกณฑ์ รางวัล คุ ณ ภาพ
แห่งชาติ) และ SELF (เกณฑ์ประเมินโรงเรียน) เนื้อหาในเกณฑ์ EdPEx เป็นข้อกาหนดของระบบการบริหารจัดการ
หน่วยงานในเรื่องหลักๆ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีของการจัดการที่เป็นระบบ และการปรับปรุงผลการดาเนินงานที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สอดแทรกหลักการของการบริหารจัดการที่อยู่บนระบบค่านิยมที่สร้างความยั่งยืนให้กับ หน่วยงาน
และความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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วัตถุประสงค์ของเกณฑ์ EdPEx
1) พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่เป็นสากล ให้เหมาะกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาไทย
2) ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
การจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) และการดาเนินงานที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาในการก้าวสู่ความเป็น
เลิศอย่างก้าวกระโดด
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ระบบการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ที่สามารถเทียบได้ในระดับสากล
การบริห ารจัดการทั่วทั้งองค์กรที่มองจากบริบทของหน่วยงานเป็นหลัก มีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ 6
หมวด ดังภาพที่ 1 มีผลลัพธ์ที่สะท้อนความสามารถในการแข่งขัน ดังภาพที่ 2 ซึ่งเกณฑ์ถูกพัฒนามาจากค่านิยมความ
เป็นเลิศ 11 ประการ ค่านิยมชุดนี้คือแนวคิดของเกณฑ์ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเนื้อหาในเกณฑ์ ดังนี้
แผนนา





ทาเป็น

การนาองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์
การมุ่งเน้นความสาเร็จ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
มุมมองเชิงระบบ






เน้นเรียนรู้
 การเรียนรู้ระดับคณะและความ
คล่องตัว
 การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
 การจัดการเพื่อนวัตกรรม

ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน
การให้ความสาคัญกับคน
จริยธรรมและความโปร่งใส
การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
การนาองค์การและ
ระบบการกากับดูแล

การบริหาร
ยุทธศาสตร์

การบริหารงาน

Organizational Excellence
การบริหารและสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร

การใส่ใจผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การใช้ข้อมูลและการจัดการ
ความรู้

ภาพที่ 1 เรื่องหลักๆ ในการบริหารงาน
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ประสิทธิผลการนาองค์การ
การนาองค์การและ
ระบบการกากับดูแล

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของทุกคณะ

การบริหารงาน

การบรรลุแผนงาน
และยุทธศาสตร์

การบริหารยุทธศาสตร์

Organizational Excellence
การบริหารและสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร
การสร้างและการ
พัฒนาบุคลากร

การใส่ใจผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การใช้ข้อมูลและการจัดการ
ความรู้

ความพึงพอใจและ
ความผูกพัน

ผลการเรียนรู้ของหน่วยงาน
และการแก้ปัญหา

ภาพที่ 2 ผลลัพธ์ของคณะในเรื่องที่สาคัญ
ความสาคัญของการใช้เกณฑ์ EdPEx
เป็นเกณฑ์การประเมิน คณะเพื่อค้นหาว่า คณะเข้าใจบริบทของตนเองหรือไม่ ปัจจัยภายใน ปัจจัยสภาวะ
แวดล้อมการแข่งขันภายนอก การสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในคณะ ความเป็นระบบ ความมีประสิทธิผล ผลการ
ดาเนินการของคณะที่แข่งขันได้ เป็นต้นแบบ เทียบเคียงได้
โครงสร้างของเกณฑ์ EdPEx ดังภาพที่ 3 ประกอบด้วย
1) โครงร่างองค์ก าร ประกอบด้วย พื้นฐานด้านสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมการ
แข่งขันและความท้าทาย
2) หมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) ดังนี้
หมวด 1 การนาองค์การ
หมวด 2 กลยุทธ์
หมวด 3 ลูกค้า
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 บุคลากร
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
3) หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ระดับคณะ มก. ปีการศึกษา 2560
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ภาพที่ 3 ระบบการบริหารเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
บทบาทของเกณฑ์ EdPEx
1) ช่วยปรับปรุงวิธีการดาเนินงานของคณะ เพิ่มขีดความสามารถ และผลลัพธ์ให้ดีขึ้น
2) ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3) เป็นเครื่องมือ
3.1) สร้างความเข้าใจและบริหารจัดการผลการดาเนินงานของคณะ
3.2) ชี้แนะแนวทางการจัดทาแผนกลยุทธ์
3.3) เปิดโอกาสการเรียนรู้
คุณลักษณะสาคัญของเกณฑ์ EdPEx
1) เกณฑ์มุ่งเน้นผลลัพธ์ : ผลลัพธ์ที่สาคัญของหน่วยงาน 5 ด้าน ดังนี้
- ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการ
- ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
- ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
- ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ และการกากับดูแลหน่วยงาน
- ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด
หมายเหตุ ผลลั พธ์ควรเป็ น ตัววัดที่ ส ะท้ อนการด าเนิ นการของกระบวนการต่าง ๆ ภายในคณะ ซึ่ งการ
ปรับปรุงกระบวนการควรส่งผลให้ผลลัพธ์ดีขึ้น
2) เกณฑ์ไม่กาหนดวิธีการที่เฉพาะเจาะจง และสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมได้
2.1) เกณฑ์ไม่กาหนดโครงสร้างองค์การ คณะ หรือวิธีการ เพราะ
- มุ่งเน้นประเด็นสาคัญ / ความจาเป็นที่ต้องมีร่วมกัน (common needs)
- มุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสร้างของคณะ
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2.2) เกณฑ์ ส นั บ สนุ น ให้ เลื อกใช้เครื่ องมื อ วิธีการ ระบบ และโครงสร้างที่ เหมาะสมกับ คณะ และมีความ
ยืดหยุ่น กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไป และอย่างก้าวกระโดด
หมายเหตุ คณะควรค้นหาแนวทางในการดาเนินการในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพื่อนาไปสู่วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเยี่ยม (Best Practices)
3) เกณฑ์มงุ่ เน้นที่ความต้องการของคณะ
3.1) ให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนเป็นหลัก
3.2) สถาบันต่างๆ อาจมีพันธกิจ บทบาท และหลักสูตรที่แตกต่าง
3.3) คานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ปกครอง นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่น และชุมชน)
หมายเหตุ การสร้างสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมุ่งเน้นตามพันธกิจ เป็นส่วนสาคัญในการวางแผน
กลยุทธ์
4) เกณฑ์สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การ
สร้างความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน (Integrated) ทั้งคณะ ตาม
กลยุทธ์และเป้าหมายที่เปลี่ยนไปตามเวลา
 ใช้ตัววัดจากกระบวนการที่เชื่อมโยงและเสริมกันโดยตรงกับคุณค่าในมุมมองของผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่ม
อื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการดาเนินการโดยรวม
- ลดความจาเป็นที่จะกาหนดวิธีปฏิบัติโดยละเอียด ลดการรวมศูนย์การตัดสินใจ หรือ ลดกระบวนการ
จัดการที่ซับซ้อนเกินไป
- เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และวิธีการถ่ายทอดความต้องการของผลการดาเนินการ
หมายเหตุ พิจารณาความเชื่อมโยงของเนื้อหาภายในเกณฑ์แต่ละหมวด
5) เกณฑ์สนับสนุนการตรวจประเมินที่เน้นเป้าประสงค์
5.1) แนวทางการให้คะแนน แยกเป็น 2 ส่วน
- กระบวนการ (A – D – L – I)
- ผลลัพธ์ (Le – T – C – I)
5.2) ค้นหาระดับของการพัฒนา (Maturity Level) ทาให้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาปรับปรุง
คณะเพื่อยกระดับพัฒนาการของคณะ
- สร้างการรับรู้และความร่วมมือระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาคณะ
- ชี้บ่งเรื่องสาคัญๆ ที่จาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
- จัดทาแผนพัฒนาและลงมือดาเนินการอย่างจริงจัง
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1.2 การประยุกต์ใช้เกณฑ์ในระดับคณะ
การนาเกณฑ์ EdPEx มาประยุกต์ใช้ในการประเมินฯ คณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ วิเคราะห์และ
เลือกข้อคาถามที่เป็นแนวทางในการประเมินกระบวนการขององค์กร จานวน 32 ข้อ พร้อมทั้งจัดทาตัววัดกลางเพื่อ
เป็นทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพ (ศึกษารายละเอียดตัววัดที่หมวด 7)
หมวด
1 การนาองค์การ

2 กลยุทธ์

3 ลูกค้า

4 การวัด
การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้

5 บุคลากร
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ข้อคาถาม
1-1 ผู้นาระดับสูงชี้นาคณะอย่างไร
1-2 ผูน้ าระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
อย่างไร
1-3 ผู้นาระดับสูงทาให้คณะประสบความสาเร็จ และยั่งยืนได้อย่างไร
1-4 ผู้นาระดับสูงติดตามและปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างไร
1-5 ผู้นาระดับสูงทาให้คณะมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมได้อย่างไร
1-6 ผู้นาระดับสูงให้การสนับสนุนชุมชนอย่างไร (ถ้ามี)
2-1 คณะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการทาแผนกลยุทธ์อย่างไร
2-2 คณะมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์อย่างไร
2-3 คณะมีวิธีการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการอย่างไร
2-4 คณะมีวิธีการนาแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างไร
2-5 คณะมีวิธีการกากับติดตามแผน และการแก้ไขปรับปรุงแผนกรณีที่สถานการณ์
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
3-1 คณะมีวิธีการจาแนกกลุ่มผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
3-2 คณะมีวิธีการ หรือช่องทางในการรับฟังเสียงของผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างไร
3-3 คณะคิดค้นหลักสูตร/ บริการใหม่ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทาอย่างไร
3-4 คณะมีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างไร
3-5 คณะมีวิธีการสร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างไร (ถ้ามี)
3-6 คณะมีการสารวจความพึงพอใจ / ความผูกพัน (ถ้ามี) / ความไม่พึงพอใจ ของผู้เรียน/
ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
4-1 คณะมีวิธีการวัดผลการดาเนินงานอย่างไร
4-2 คณะมีวิธีการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงานอย่างไร
4-3 คณะมีวิธีการจัดลาดับความสาคัญของหัวข้อเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างไร
4-4 ระบบ IT ทีค่ ณะใช้ในการดาเนินงานเป็นอย่างไร
4-5 คณะมีวิธีการจัดการความรู้อย่างไร
5-1 คณะมีการบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลังอย่างไร
5-2 คณะทาอย่างไรให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทางาน
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หมวด

6 ระบบปฏิบัติการ

7 ผลลัพธ์

5-3
5-4
5-5
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

ข้อคาถาม
คณะทาอย่างไรให้บุคลากรมีความพึงพอใจ/ ผูกพัน กับคณะ
คณะพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงานอย่างไร
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเป็นอย่างไร
คณะมีวิธีการออกแบบระบบงานอย่างไร
คณะมีการนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร
คณะมีการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
คณะมีวิธีการในการควบคุม หรือลดต้นทุนอย่างไร
คณะมีวิธีการในการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินอย่างไร (ถ้ามี)
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ และการกากับดูแล
ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
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บทที่ 2

โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP)

โครงร่างองค์การ คือ ภาพรวมของคณะ เป็นสิ่งสาคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดาเนินงาน และเป็นความ
ท้าทายสาคัญที่คณะเผชิญอยู่
การตอบคาถามในโครงร่างองค์การเป็นสิ่งสาคัญมาก เนื่องจากเป็นการกาหนดบริบทเพื่อให้เข้าใจคณะและ
วิธีการดาเนินงานของคณะ การตอบคาถามตามเกณฑ์ EdPEx ควรสัมพันธ์กับบริบทของคณะที่ได้อธิบายในโครงร่าง
องค์การ สิ่งที่ตอบในโครงร่างองค์การ จะทาให้คณะสามารถตอบคาถามตามเกณฑ์ได้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
คณะ
P.1

ลักษณะองค์การ (Organizational Description): คุณลักษณะที่สาคัญของคณะคืออะไร

ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของคณะ และความ สัมพันธ์หลักกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่ง
มอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ (Organizational Environment)
(1) หลักสูตร และบริการ
- หลักสูตรและบริการที่สาคัญของคณะมีอะไรบ้าง (การกาหนดหลักสูตรและบริการให้พิจารณาความ
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะด้วย)
- การส่งมอบหลักสูตรและบริการทาอย่างไร (ได้แก่ ส่งมอบโดยตรง หรือผ่านตัวแทน หรือผ่านสื่อ
ออนไลน์ ฯลฯ)
หมายเหตุ การวิเคราะห์หลักสูตร และบริการใน OP มีความสัมพันธ์ต่อการวิเคราะห์ลูกค้าในหมวด 3
และระบบปฏิบัติการในหมวด 6
“หลักสูตร และบริการ” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่คณะนาเข้าสู่ตลาดเพื่อดึงให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้ หรือ
มีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู้ กระบวนการจัดหลักสูตรและบริการต่อผู้เรียนของคณะ
อาจเป็นการจัดให้โดยตรง หรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของคณะที่ได้ประกาศไว้คืออะไร
 สมรรถนะหลักของคณะคืออะไร (การกาหนดสมรรถนะหลักของคณะให้พิจารณาความสอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะด้วย)
หมายเหตุ
“สมรรถนะหลัก” หมายถึง เรื่องที่คณะมีความชานาญที่สุด สมรรถนะหลักเป็นขีดความสามารถเชิง
กลยุทธ์ที่สาคัญซึ่งเป็นแกนหลักในการทาให้บรรลุพันธกิจและสร้างความได้เปรียบในตลาดหรือสภาพแวดล้อมด้านการ
บริการ สมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขัน หรือผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือจะลอกเลียนแบบได้ยาก และในหลายๆ
กรณีทาให้คณะคงความได้เปรียบในการแข่งขัน
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร (การวิเคราะห์ภาพรวมของบุคลากรอาจแสดงแยกตาม
ประเภทการจ้างงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ตาแหน่งวิชาการ อายุ เป็นต้น ทั้งนี้ การจาแนกประเภท
ของบุคลากรควรคานึงถึงการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะด้วย)
 ความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่มคืออะไรบ้าง
หมายเหตุ การวิเคราะห์ลักษณะโดยรวมของบุคลากรใน OP มีความสัมพันธ์ต่อการวิเคราะห์ขีดความสามารถ
และอัตรากาลัง ความผูกพัน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในหมวด 5
(4) สินทรัพย์
 สินทรัพย์ที่สาคัญของคณะมีอะไรบ้าง
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ
 กฎระเบี ยบข้อบั งคับ ที่ส าคัญ ของคณะมีอะไรบ้าง (หากเป็นกฎระเบียบข้อบังคับที่กาหนดขึ้นเอง
ภายในคณะไม่ต้องนามาแสดงไว้ในหัวข้อนี้)
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ (Organizational Relationships)
(1) โครงสร้างองค์การ
- โครงสร้างองค์กรของคณะมีลักษณะอย่างไร
- การกากับดูแลของคณะเป็นอย่างไร
(2) ลูกค้า ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ลูกค้า/ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมีใครบ้าง
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- ความต้องการของลูกค้า/ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอะไรบ้าง (การวิเคราะห์ความต้องการ
ของลูกค้า/ ผู้รับบริการ ถ้าพบว่าไม่ต่างกันก็ไม่จาเป็นต้องแยกกลุ่ม)
หมายเหตุ การวิเคราะห์ลูกค้า/ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน OP มีความสัมพันธ์ต่อการ
วิเคราะห์ลูกค้าในหมวด 3
ลูกค้า รวมถึง ผู้ใช้ หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตร และบริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง รวมถึงกลุ่มบุคคล
อื่นๆ ที่นาหลักสูตรและบริการไปใช้ หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
- ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการที่สาคัญของคณะมีใครบ้าง
- บทบาทของผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ที่สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของคณะมีอะไรบ้าง
หมายเหตุ ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ กลไกการสื่อสารควรเป็นการ
สื่อสารสองทางในภาษาที่เข้าใจได้ และอาจกระทาในลักษณะการติดต่อโดยบุคคล e-mail สื่อสังคมออนไลน์ World
Wide Web หรือโดยทางโทรศัพท์ ในหลายองค์กรกลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของตลาด ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
P.2

สภาวการณ์ขององค์การ (Organizational Situation): สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะเป็น
อย่างไร

ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ และระบบการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการของคณะ
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน (ถ้ามี)
- คณะอยู่ที่ลาดับใดในการแข่งขัน (การจัดลาดับการแข่งขันจาเป็นต้องวิเคราะห์มิติที่จะแข่งขันก่อน
อาจไม่ต้องแข่งขันในภาพรวมของการดาเนินงานทั้งคณะก็ได้)
- มีหน่วยงานใดบ้างที่เป็นคู่แข่ง/ คู่เทียบ ของคณะ (การเลือกคู่แข่ง/ คู่เทียบ ให้พิจารณาเทียบกับ
หน่วยงานที่มีลักษณะงานคล้ายๆ กัน โดยดูที่ performance ของหน่วยงานที่เราจะเทียบด้วย)
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(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (ถ้ามี)
- อะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของคณะ
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของคณะอาจมีทั้งทีม่ ีผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันของคณะ
และที่สร้างโอกาสสาหรับคณะในการสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือ
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (ถ้ามี)
- แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบคือแหล่งใด
- มีข้อจากัดอะไรบ้างในการรวบรวมและใช้ข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูลนั้น
หมายเหตุ การพิจ ารณาเลือกแหล่ งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบควรสั มพันธ์กับล าดับการแข่งขัน และให้
พิจารณาที่ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วย
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
- ความท้าทายเชิงกลยุทธ์มีอะไรบ้าง (ให้แสดง/อธิบายถึงปัญหาที่สาคัญที่คณะกาลังเผชิญอยู่ และเป็น
ปัญหาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์)
- ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มีอะไรบ้าง (ให้แสดง/อธิบายถึงความโดดเด่นที่คณะมีอยู่ และสามารถ
ผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์)
หมายเหตุ มิติที่ใช้พิจารณาความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ด้านหลักสูตรและบริการ ด้าน
ปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
- คณะมีระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างไร (อาจแสดงด้วย Model หรือแผนภาพของระบบ
ทีค่ ณะใช้)
หมายเหตุ เจตจานงของคาถามนี้ เพื่อกาหนดบริบทโดยรวมของแนวทางที่ คณะใช้เพื่อการปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ แนวทางดังกล่าวควรเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของคณะ ได้แก่ การใช้วงจรการปรับปรุงตามวิธีของ P
(Plan :วางแผน) – D (Do : ปฏิบัติ ) – S (Study : ศึกษาตรวจสอบ) – A (Act : ปรับปรุงพัฒ นา) ศึกษาเกณฑ์การ
ประกั น คุณ ภาพด้ ว ยตนเอง completing accreditation self-studies การน าระบบการตรวจสอบที่ มีม าตรฐาน
ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ม าใช้ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและบริก าร วิ ธี ก ารต่ า งๆ อาจรวมถึ งการใช้ ร ะบบ Lean
Enterprise System Six Sigma มาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น ISO 9000 หรือ 14000 การใช้ศาสตร์การตัดสินใจ หรือ
เครื่องมือการปรับปรุงอื่นๆ
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บทที่ 3
หมวด 1

ข้อกาหนดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ

การนาองค์การ (Leadership)

หมวด 1 การนาองค์การ เน้นที่วิธีการปฏิบัติของผู้นาระดับสูงในการชี้นา และทาให้ คณะมีความยั่งยืน
การเป็น Role Model รวมถึงการสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน / ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ตอบคาถาม 1-1 ถึง 1-6 ต่อไปนี้
1-1 ผู้นาระดับสูงชี้นาคณะอย่างไร

แนวทางการตอบคาถาม
1-1-1 ให้อธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงกาหนดทิศทางและเป้าหมายคณะทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้
ชัดเจน ได้แก่
- วิธีการที่ผู้นาระดับสูงกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของการบรรลุผล พร้อม
แผนงานระยะยาว
- วิธีการที่ผู้นาระดับสูงจัดทาแผนระยะสั้นพร้อมกาหนดตัววัดและเป้าหมายในการบรรลุผลประจาปี
หมายเหตุ วิสัยทัศน์ของคณะควรเป็นตัวกาหนดบริบทของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- วิสัยทัศน์
- เป้าหมายองค์กร
- พันธกิจ
- แผนงานระยะสั้น
- ค่านิยม
- แผนงานระยะยาว
1-2 ผู้นาระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน / ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

แนวทางการตอบคาถาม
1-2-1 ให้อธิบายวิธีการ และช่องทางที่ผู้นาระดับสูงใช้ในการสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน / ลูกค้ากลุ่ม
อื่น และผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในเรื่อ งต่างๆ ได้ แก่ วิสั ยทั ศน์ (Vision) พั นธกิจ (Mission) ค่ านิ ยม (Value) นโยบาย
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ และข้อมูลที่สาคัญ
1-2-2 ให้อธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงส่งเสริมให้การสื่อสารเป็นไปในลักษณะ 2 ทิศทาง (Two - way
communication)
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ช่องทางการสื่อสาร
- ข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร
- ผู้รับสาร (บุคลากร/ ผู้เรียน/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
- ความถี่ในการสื่อสารแต่ละกลุ่ม
- ประสิทธิผลของการสื่อสาร (ต้องมีการประเมินการรับรู้ สาหรับกลุ่ม
บุคลากรควรประเมินการรับรู้ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร)
1-3 ผู้นาระดับสูงทาให้คณะประสบความสาเร็จ และยั่งยืนได้อย่างไร

แนวทางการตอบคาถาม
1-3-1 ให้อธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังตามแผนงานที่กาหนดไว้ให้
สาเร็จ
1-3-2 ให้อธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงสร้างวัฒนธรรมในการทางานให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และสร้างนวัตกรรม
1-3-3 ให้อธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงสร้างแรงจูงใจ ขวัญและกาลังใจ เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพัน
ในคณะ
หมายเหตุ คณะที่มีความยั่งยืน หมายถึง คณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของคณะในปัจจุบัน
ด้วยความคล่องตัว และมีการบริหารจัดการกลยุทธ์ที่ช่วยให้คณะพร้อมรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และตลาด
ในอนาคต
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนการปรับปรุงงาน
- นโยบายการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
1-4 ผู้นาระดับสูงติดตามและปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างไร

แนวทางการตอบคาถาม
1-4-1 ให้อธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงทบทวนตัววัดผลการดาเนินงานในเรื่องที่สาคัญ รวมทั้งการ
กาหนดความถี่ในการทบทวนตัววัด
1-4-2 ให้อธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงใช้ในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผน
- การประเมินประสิทธิผลของแผนต่อความสาเร็จขององค์กร
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1-5 ผู้นาระดับสูงทาให้คณะมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมได้อย่างไร

แนวทางการตอบคาถาม
1-5-1 ให้อธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงแสดงความเป็น Role Model ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
จริยธรรม และค่านิยมของคณะ
1-5-2 ให้อธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม และค่านิยม
ของคณะ
หมายเหตุ ตั ว วั ด หรื อ ตั ว บ่ งชี้ ข องการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ มี จ ริ ย ธรรมอาจใช้ ก รณี ที่ ท าผิ ด / ละเมิ ด
จริยธรรม กรณีที่ขัดต่อกฎ ระเบียบ และการจัดการต่อกรณีเหล่านั้น ผลการสารวจการรับรู้ของบุคลากรเรื่องจริยธรรม
ของคณะ การใช้สายด่วนจริยธรรม ผลลัพธ์ด้านการทบทวนและตรวจสอบด้านจริยธรรม ตัววัดและตัวบ่งชี้อื่นๆ อาจ
รวมถึงความถูกต้องแม่นยาในการทดสอบ ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร การตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจั ยในมนุ ษย์ และในสัตว์ ทดลอง ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ด้านพฤติกรรมที่มีจริยธรรม รวมถึงหลั กฐานที่แสดงว่ามี
นโยบาย การฝึกอบรมบุคลากรและการติดตามเพื่อดูแลด้าน
 ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องเหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ การบริหาร
จัดการกองทุนและการคัดเลือกผู้ขายอย่างเหมาะสม
 การป้ อ งกั น และการใช้ ข้ อมู ล สารสนเทศซึ่ งมี ค วามอ่อ นไหว รวมทั้ งความรู้ที่ ได้ จากการสั งเคราะห์
เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้
การใช้เงินทุนอย่างเหมาะสม
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ค่านิยมองค์กร
- การถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติ
- ผลประเมินผู้บริหารด้านการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม ค่านิยม
- ผลประเมินองค์กรด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม (อาจพิจารณาจากข้อ
ร้องเรียนที่องค์กรได้รับ)
1-6 ผู้นาระดับสูงให้การสนับสนุนชุมชนอย่างไร (ถ้ามี)
แนวทางการตอบคาถาม
1-6-1 ให้อธิบายวิธีการทีค่ ณะเลือกชุมชนที่สาคัญในการให้การสนับสนุน
1-6-2 ให้อธิบายวิธีการที่คณะกาหนดเรื่องที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนเพื่อให้เกิดการ
พัฒนา
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- แนวทางการกาหนดชุมชน และกาหนดเรื่องที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
- ผลการพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคณะ
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หมวด 2

กลยุทธ์ (Strategy)

หมวด 2 กลยุทธ์ เน้นที่วิธีการจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะ วิธีการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รวมถึง
วิธีการติดตามประเมินผลที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและวิสัยทัศน์
ให้ตอบคาถาม 2-1 ถึง 2-5 ต่อไปนี้
2-1 คณะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการทาแผนกลยุทธ์อย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
2-1-1 ให้อธิบายวิธีการกาหนดข้อมูลสารสนเทศที่ต้องเก็บในการทาแผนกลยุทธ์
2-1-2 ให้อธิบายวิธีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในการทาแผนกลยุทธ์ ได้แก่ การกาหนดผู้รับผิดชอบ
ความถี่ และแหล่งข้อมูล
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ข้อมูลที่ใช้ในการทาแผน ได้แก่
- ข้อมูลภายนอก (สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม)
- ข้อมูลภายใน (ผลการดาเนินงานด้านการเงิน การตลาด ลูกค้า การวิเคราะห์
บุคลากร การวิเคราะห์กระบวนการ)
2-2 คณะมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์อย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
2-2-1 ให้อธิบายกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่แสดงขั้นตอน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา และตัววัด
หมายเหตุ คาว่า "กลยุทธ์" ควรตีความให้กว้าง กลยุทธ์อาจได้จากหรือนาไปสู่สิ่งต่อไปนี้ เช่น การเพิ่ม
หรือยกเลิกผลิตภัณฑ์และบริการ บริการที่จัดขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ กลุ่มที่เปลี่ยนไป หรือกลุ่มพิเศษ การผัน
ทรัพยากร การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบหรือการนามาตรฐานใหม่มาใช้
การสร้างความแตกต่างให้กับภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของคณะ สร้างสมรรถนะหลักใหม่ของคณะ ความท้าทายเชิง
ภูมิศาสตร์ เงินอุดหนุนและเงินบริจาค งานวิจัยที่เน้นความสาคัญ การมีคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและพันธมิตรใหม่
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานทั้งบุคลากร และอาสาสมัคร กลยุทธ์อาจมุ่งไปสู่การเป็นผู้ให้บริการที่มีต้นทุนต่า
หรือเป็นนวัตกรรมด้านการตลาด และอาจหมายถึงการมุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือสาธารณะ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- แผนกลยุทธ์/ ตัววัดกลยุทธ์
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2-3 คณะมีวิธีการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
2-3-1 ให้อธิบายวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์
2-3-2 ให้อธิบายวิธีการจัดสรรทรัพยากร (บุคลากร เงิน อุปกรณ์) ในการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- แผนปฏิบัติการระยะสั้น ระยะยาว
2-4 คณะมีวิธีการนาแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
2-4-1 ให้อธิบายวิธีการกาหนดตัววัดที่สะท้อนถึงความสาเร็จของแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะ
ยาว
2-4-2 ให้อธิบายกระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
หมายเหตุ วิธีการกาหนดตัววัดให้พิจารณาจากความสอดคล้องตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ตัววัดแผนปฏิบัติการ
- การกระจายตัววัด
2-5 คณะมีวิธีการกากับติดตามแผน และการแก้ไขปรับปรุงแผนกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
2-5-1 ให้อธิบายวิธีการติดตามแผน ได้แก่ ความถี่ในการรวบรวมตัววัดผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ผล
2-5-2 ให้อธิบายวิธีการปรับแผนปฏิบัติการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ผลวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
- กระบวนการปรับแผนในหน่วยงาน
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หมวด 3

ลูกค้า (Customer)

หมวด 3 ลูกค้า เน้นที่วิธีการรวบรวม และวิเคราะห์สารสนเทศของลูกค้าทั้งที่เป็นความต้องการ ความ
พึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงวิธีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและบริการให้ตรง
กับความต้องการของผู้เรียน / ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ตอบคาถาม 3-1 ถึง 3-6 ต่อไปนี้
3-1 คณะมีวิธีการจาแนกกลุ่มผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
3-1-1 ให้อธิบายวิธีการจาแนกกลุ่มผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาจจาแนกตาม
ประเภทบริการที่ให้ หรือสถิติของผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น ในการเข้ารับบริการ
3-1-2 ให้อธิบายวิธีการพิจารณาถึงผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น ในอนาคต
หมายเหตุ การจาแนกกลุ่มผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น ให้พิจารณาที่ความต้องการของผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่ม
อื่นด้วย ถ้าพบว่าไม่ต่างกันก็ไม่จาเป็นต้องแยกกลุ่ม
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- กลุ่มลูกค้า / กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความต้องการของลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3-2 คณะมีวิธีการ หรือช่องทางในการรับฟังเสียงของผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
อย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
3-2-1 ให้อธิบายวิธีการกาหนดสารสนเทศที่ต้องการรับฟังจากผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
3-2-2 ให้อธิบายวิธีการกาหนดช่องทางและความถี่ในการรับฟังเสียงของผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความถี่ในการรับฟัง/ ข้อมูลที่รับฟัง/ การนาไปใช้ประโยชน์
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3-3 คณะคิดค้นหลักสูตร/ บริการใหม่ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทาอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
3-3-1 ให้อธิบายวิธีการวิเคราะห์ และนาสารสนเทศที่ได้จากการรับฟังเสียงของผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น
มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/ บริการ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการ
หมายเหตุ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/ บริการ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการ นอกจากพิจารณาจาก
เสียงของผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น แล้ว ให้พิจารณานาปัจจัยอื่นที่สาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สภาพแวดล้อม และอื่นๆ ประกอบด้วย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ความเชื่อมโยงการนาสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ หรือหลักสูตร
3-4 คณะมีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
3-4-1 ให้อธิบายช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
3-4-2 ให้อธิบายวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียน ได้แก่ การกาหนดผู้รับผิดชอบ ความถี่ใน
การรวบรวม/ วิเคราะห์
3-4-3 ให้อธิบายวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และแก้ปัญหาระยะยาวสาหรับข้อร้องเรียนต่างๆ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
- ตัววัดผลการจัดการข้อร้องเรียน ได้แก่ จานวนข้อร้องเรียน ระยะเวลาในการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน สัดส่วนของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข
3-5 คณะมีวิธีการสร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น อย่างไร (ถ้ามี)
แนวทางการตอบคาถาม
3-5-1 ให้อธิบายวิธีการที่คณะใช้ในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น ที่ทาให้
สามารถได้ผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น รายใหม่ หรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ คณะ หรือสามารถรักษาผู้เรียน/ ลูกค้า
กลุ่มอื่น กลุ่มเดิมไว้ รวมถึงการเพิ่มความผูกพันของผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น ที่มีต่อคณะ
3-5-2 ให้อธิบายวิธีการที่คณะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับ ผู้เรียน/
ลูกค้ากลุ่มอื่น (ถ้ามี)
หมายเหตุ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น อาจจะรวมถึงการพัฒนาความเป็นคู่ความ
ร่วมมือ หรือการเป็นพันธมิตรกัน
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ผลที่เกิดขึ้นจากการสร้าง และจัดการความสัมพันธ์
3-6 คณะมีการสารวจความพึงพอใจ / ความผูกพัน (ถ้ามี) /ความไม่พึงพอใจ ของลูกค้า/ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
3-5-1 ให้อธิบายวิธีการกาหนดประเด็นในการสารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ พร้อมทั้ง
วิธีการรวบรวมข้อมูล
3-5-2 ให้อธิบายวิธีการสรุปและวิเคราะห์ผลการสารวจ รวมถึงการนาสารสนเทศที่ได้จากการสารวจ
ไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ การประเมินความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่นควรพิจารณามากกว่าเพียง
แค่เป็นการดูค่าความพึงพอใจที่ได้คะแนนน้อย การประเมินความไม่พึงพอใจควรแยกต่างหากเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ที่มาของความไม่พึงพอใจและให้สามารถทาการแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พึงพอใจในอนาคต
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ผลสารวจความพึงพอใจ /ไม่พึงพอใจ
- ผลการปรับปรุงที่ได้จากผลสารวจ

หมวด 4

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and
Knowledge Management)

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เน้นที่ วิธีการเลือกตัววัดผลการดาเนินงาน การ
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงาน รวมถึงวิธีการจัดการความรู้ในคณะ
ให้ตอบคาถาม 4-1 ถึง 4-5 ต่อไปนี้
4-1 คณะมีวิธีการวัดผลการดาเนินงานอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
4-1-1 ให้อธิบายวิธีการเลือกตัววัดผลการดาเนินงานที่สาคัญ
4-1-2 ให้อธิบายวิธีการเก็บข้อมูลตัววัดเพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความถี่ในการเก็บ
ความถูกต้องแม่นยา ผู้รับผิดชอบ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวม
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หมายเหตุ วิธีการเลือกตัววัดผลการดาเนินงานที่สาคัญอาจพิจารณาได้จาก สะท้อนผลการดาเนินการ
สะท้อนยุทธศาสตร์ สะท้อนความต้องการของผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะท้อนกระบวนการและการ
ดาเนินการประจาวัน รวมทั้งตัววัดด้านการเงินและงบประมาณที่สาคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ตัววัดสาคัญที่สะท้อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
- ตัววัดทางด้านการเงิน
- ตัววัดกระบวนการ
- ตัววัดผลการดาเนินการ
4-2 คณะมีวิธีการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงานอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
4-2-1 ให้ อ ธิบ ายวิธี ก ารวิ เคราะห์ แ ละทบทวนผลการด าเนิ น งาน ซึ่ งอาจพิ จ ารณาถึ ง ผู้ วิ เคราะห์
เครื่องมือที่ใช้ และการรายงานผลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงาน ได้แก่
Fishbone GAP Analysis Regression
4-3 คณะมีวิธีการจัดลาดับความสาคัญของหัวข้อเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
4-3-1 ให้ อ ธิบ ายวิธีก ารเลื อกกระบวนการ/หั ว ข้ อ ที่ ผ่ านการวิเคราะห์ และจัด ล าดั บ (Prioritize)
เพื่อที่จะปรับปรุงผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ผลการวิเคราะห์ที่แสดงถึงลาดับของเรื่องที่จะนาไปปรับปรุง
4-4 ระบบ IT ทีค่ ณะใช้ในการดาเนินงานเป็นอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
4-4-1 ให้อธิบายระบบ IT (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อทาให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ มีความปลอดภัย และใช้งานง่าย รวมถึงการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ระบบ IT ของหน่วยงาน
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4-5 คณะมีวิธีการจัดการความรู้อย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
4-5-1 ให้อธิบายวิธีการกาหนดองค์ความรู้ และแหล่งองค์ความรู้ที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
4-5-2 ให้อธิบายวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้
4-5-3 ให้อธิบายวิธีการนาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- กระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
- จานวนองค์ความรู้ที่มีในองค์กร/ ที่นาไปใช้

หมวด 5

บุคลากร (Workforce)

หมวด 5 บุคลากร เน้นที่วิธีการบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลัง การจัดสภาพแวดล้อมการทางาน
การประเมิ น ความพึ งพอใจ ความผูกพั น ของบุค ลากร การพั ฒ นาบุค ลากรให้มีศักยภาพเต็มที่ในการทางาน
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้ตอบคาถาม 5-1 ถึง 5-5 ต่อไปนี้
5-1 คณะมีการบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลังอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
5-1-1 ให้อธิบายวิธีการกาหนดสมรรถนะ และอัตรากาลัง สาหรับตาแหน่งงาน
5-1-2 ให้อธิบายวิธีการประเมินขีดความสามารถ/ อัตรากาลัง
5-1-3 ให้อธิบายวิธีการจัดทาแผนพัฒนาขีดความสามารถ (แผนพัฒนาบุคลากร) และแผนอัตรากาลัง
หมายเหตุ
“บุคลากร” หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังในการทาให้งานของคณะประสบความสาเร็จ
ทั้งนี้รวมบุคลากรประจา ชั่วคราว และที่ทางานไม่เต็มเวลา ตลอดจนบุคลากรที่คณะให้คาแนะนา นอกจากนี้บุคลากร
รวมถึ ง หั ว หน้ า ที ม (Team Leader) หั ว หน้ า งาน (Supervisor) และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ส าหรั บ คณะที่ ต้ อ งใช้
อาสาสมัคร คาว่า บุคลากรครอบคลุมถึงอาสาสมัครเหล่านี้ด้วย
“ขีดความสามารถ” หมายถึง ความสามารถในการดาเนินการตามกระบวนการทางานของคณะ โดย
ใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร ขีดความสามารถ อาจรวมถึง ความสามารถในการสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น การสร้างนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนสู่เทคโนโลยีใหม่ การ
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พัฒนาหลักสูตร บริการ และกระบวนการทางานใหม่ รวมทั้งเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
คณะ ตลาด และข้อบังคับตามกฎหมาย
“อัตรากาลัง”หมายถึง ความสามารถของคณะที่จะทาให้ มั่นใจว่า มีจานวนผู้ ปฏิบัติงานที่ตรงตาม
ความต้องการอย่างพอเพียงในการดาเนินการตามกระบวนการทางาน และความสาเร็จในการจัดหลักสูตร และบริการ
ให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองต่อระดับความต้องการที่แปรเปลี่ยนตามกรอบเวลา/ฤดูกาล
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ขีดความสามารถขององค์กร (Competencies Model)
- แผนอัตรากาลัง
5-2 คณะทาอย่างไรให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทางาน
แนวทางการตอบคาถาม
5-2-1 ให้อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมของคณะ ได้แก่ สารวจข้อกฎหมายที่บังคับ
ใช้กับสถานที่ทางาน สารวจความต้องการของบุคลากร
5-2-2 ให้ อธิ บ ายวิธี การประเมิ น และการจั ด ท าแผนพั ฒ นาและปรับ ปรุงสภาพแวดล้ อมของคณะ
(ประเมินจากสภาพที่เป็นอยู่)
5-2-3 ให้อธิบายวิธีการดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมการทางานให้ปลอดภัย รวมถึงการจัดสวัสดิการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- แผนพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคณะ
- ตัววัดผลการดาเนินงานด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แก่ จานวนครั้ง
ของการเกิดอุบัติเหตุ สุขภาพการทางานของบุคลากร ผลการประเมินการพัฒนา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
5-3 คณะทาอย่างไรให้บุคลากรมีความพึงพอใจ/ ผูกพัน กับคณะ
แนวทางการตอบคาถาม
5-3-1 ให้อธิบายวิธีการกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ/ ความผูกพันของบุคลากร
5-3-2 ให้อธิบายวิธีการประเมินผลความพึงพอใจ/ ความผูกพันของบุคลากร
5-3-3 ให้อธิบายวิธีการวิเคราะห์หาแนวทางในการสร้างความพึงพอใจ/ ความผูกพันเพื่อให้มีผลการ
ดาเนินการที่ดีขึ้น
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ผลประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจของบุคลากร
- ผลประเมินความผูกพันของบุคลากร
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5-4 คณะพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงานอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
5-4-1 ให้อธิบายวิธีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว/ แผนประจาปี
5-4-2 ให้อธิบายวิธีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาบุคลากร
5-4-3 ให้อธิบายวิธีการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร
หมายเหตุ การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้พิจารณาถึงผลการสารวจความต้องการของการพัฒนา
และผลประเมินขีดความสามารถของบุคลากรด้วย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- แผนพัฒนาบุคลากรที่มีความเชื่อมโยงกับขีดความสามารถของบุคลากร
- ผลประเมินการพัฒนาบุคลากร
5-5 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเป็นอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
5-5-1 ให้อธิบายวิธีการกาหนดภารกิจในการทางาน (TOR) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปี
5-5-2 ให้ อธิบายวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดทาเกณฑ์การประเมิน การกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการประเมิน การกาหนดระยะเวลาการประเมิน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

หมวด 6

ระบบปฏิบัติการ (Operation)

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ เน้นที่วิธีการออกแบบระบบงาน การนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ รวมถึง
วิธีการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ให้ตอบคาถาม 6-1 ถึง 6-5 ต่อไปนี้
6-1 คณะมีวิธีการออกแบบระบบงานอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
6-1-1 ให้อธิบายวิธีการในการจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญจากความต้องการของผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น
กฎระเบียบข้อบังคับ เทคโนโลยี และอื่นๆ
6-1-2 ให้อธิบายวิธีการจัดทาระบบงาน (ภาพรวมการทางานของคณะ)
6-1-3 ให้อธิบายวิธีการจัดทากระบวนการทางาน ได้แก่
- วิธีการจัดทา flow ของกระบวนการทางาน
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- วิธีการกาหนดตัววัดกระบวนการและผลผลิตของกระบวนการที่สอดคล้องกับการดาเนินการ
และพันธกิจ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- Work System / Work Process / ตัววัดกระบวนการและผลผลิต
- Critical Control Point (การควบคุมจุดวิกฤต)
6-2 คณะมีการนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
6-2-1 ให้อธิบายวิธีการติดตามตัววัดกระบวนการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกาหนดที่สาคัญ
หมายเหตุ การนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติต้องมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้วย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- กระบวนการ
- ตัววัดกระบวนการ
- ผู้รับผิดชอบ
- ข้อกาหนด
- ความถี่ในการติดตาม
6-3 คณะมีการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
แนวทางการตอบคาถาม
6-3-1 ให้อธิบายวิธีดาเนินการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีผลการดาเนินการที่ดีขึ้น
หมายเหตุ การปรับปรุงกระบวนการควรสอดคล้องกับการเลือกหัวข้อในการปรับปรุงจากหมวด 4
(เป็นทางเลือกหนึ่งเท่านั้น อาจมีอย่างอื่นอีกได้)
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ผลการวิเคราะห์กระบวนการที่จะนามาปรับปรุง ที่ระบุผู้รับผิดชอบ และความถี่
6-4 คณะมีวิธีการในการควบคุม หรือลดต้นทุนอย่างไร
แนวทางการตอบคาถาม
6-4-1 ให้อธิบายวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนการดาเนินงานของคณะ
6-4-2 ให้อธิบายแนวทางในการลดต้นทุนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- สัดส่วนของต้นทุนการดาเนินงาน
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6-5 คณะมีวิธีการในการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินอย่างไร (ถ้ามี)
แนวทางการตอบคาถาม
6-5-1 ให้อธิบายวิธีการดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
6-5-2 ให้อธิบายวิธีการที่คณะใช้ในการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- การเตรียมความพร้อมในการซ้อมรับภาวะฉุกเฉินของคณะ

หมวด 7

ผลลัพธ์ (Result)

หมวด 7 ผลลัพธ์ เน้นที่การอธิบายว่า คณะมีผลการดาเนินการและผลการปรับปรุงในด้านที่สาคัญทุก
ด้านอย่างไร เช่น ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล และผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน
และตลาด หมวดนี้ถามถึง ระดับผลการดาเนินการที่เปรียบเทียบกับคู่แข่ง และองค์กรที่มีหลักสูตรและบริการใน
ลักษณะเดียวกัน
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ: ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร
เป็น การสรุปผลลัพธ์ ที่สาคัญ ด้ านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านประสิทธิผลและประสิทธิ ภาพของ
กระบวนการ ให้รวมผลลัพธ์ของกระบวนการที่ตอบสนองโดยตรงต่อผู้ เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น ตามพันธกิจหลัก
ของคณะ และที่มีผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการทีต่ อบสนองผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น คืออะไร
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการคืออะไร
(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
ผลลัพธ์การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินคืออะไร
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ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ถ้ามี)
ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานคืออะไร
หมายเหตุ
7.1 ผลลัพธ์ควรให้สารสนเทศสาคัญเพื่อการวิเคราะห์และการทบทวนผลการดาเนินการของคณะ แสดงให้
เห็ น ถึ ง การใช้ ค วามรู้ ข องคณะ (หมวด 4) และปู ท างไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ด้ า นการมุ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า (หั ว ข้ อ 7.2) และด้ า น
งบประมาณ การเงินและตลาด (หัวข้อ 7.5) ทั้งนี้ไม่มีการเกี่ยวเนื่องกันโดยตรง (หนึ่งต่อหนึ่ง) ระหว่างหัวข้อต่างๆ ของ
ผลลัพธ์กับหมวด 1–6 ควรพิจารณาผลลัพธ์อย่ างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อมักเป็นผลจากกระบวนการที่
ดาเนินการในหมวดต่างๆ มากกว่าหนึ่งหมวด
7.1ก ผลลัพธ์ที่รายงานควรรวมตัววัดที่สาคัญที่บังคับใช้โดยผู้ให้ทุนและที่ต้องแจ้งต่อสาธารณะ และ/หรือ
ถูกบังคับใช้โดยผู้ประเมินหรือหน่วยงานที่กากับ เช่น มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่กากับในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น
7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการบริการลูกค้า ควรเกี่ยวเนื่องกับความต้องการ
และความคาดหวังที่ส าคัญของผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นตามที่ระบุไว้ใน P.1ข (2) ซึ่งเป็นสารสนเทศที่ได้จากการ
รวบรวมผ่านกระบวนการในหมวด 3 ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ต่างๆ ควรพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมของผู้ เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น
7.1ข ผลลัพธ์ควรพิจารณาข้อกาหนดหลักของการปฏิบัติการตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและในหมวด 6
7.1ข ตัววัดและตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมของประสิทธิผลกระบวนการอาจรวมเรื่องดังต่อไปนี้ ผลการตรวจติดตาม
จานวนและผลลัพธ์ของนวัตกรรมของหลักสูตร บริการ และการสร้างนวัตกรรมในระบบงาน ผลลัพธ์จากการปรับปรุง
งานภายในให้ง่ายขึ้น และการจัดกลุ่มงานใหม่ การลดของเสีย การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการบังคับบัญชา การรายงาน
อุบัติการของการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระยะเวลารวมพลในการซ้อมฉุกเฉิน และผลลัพธ์ของการ
ซ้อมย้ายที่ทางานหรือซ้อมแผนฉุกเฉิน
7.1ค ข้อกาหนดนี้ไม่ได้ถามถึงระดับและแนวโน้ม ก็เพราะว่าผลลัพธ์ด้านห่วงโซ่อุปทานบางด้านอาจเป็น
ข้อมูล เชิงคุณ ภาพ หรือไม่ส ามารถแสดงเป็ น แนวโน้ม ตัว อย่างส าหรับผู้ ส่ งมอบ เช่น กระบวนการใหม่ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวนชั่วโมงในการตรวจสอบซึ่งแปรผันตามประสบการณ์ของผู้ส่งมอบหรือตามข้อกาหนดของ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรหรือกระบวนการ อย่างไรก็ตามคณะควรรายงานระดับและ
แนวโน้มของผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขและสามารถพัฒนาให้เกิดแนวโน้มได้ (ถ้ามี)
7.1ค ตัววัดและตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมของผลการดาเนินการของห่วงโซ่อุปทานอาจรวมถึงการตรวจติดตามผู้ส่ง
มอบและคู่ความร่วมมือ การส่งมอบแบบทันเวลาพอดี และผลการยอมรับของหลักสูตร บริการและกระบวนการที่
ดาเนิ น การโดยภายนอก ตัว วัดและตัว บ่ งชี้ที่ ช่ว ยเสริมให้ การดาเนินการของคณะดีขึ้น อาจรวมถึงตัว วัดด้านการ
ปรับปรุงการบริการของผู้ส่งมอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า: ผลลัพธ์การดาเนินงานด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร

ให้สรุปผลลัพธ์ที่สาคัญของการมุ่งเน้นผู้ เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นของคณะ รวมทั้งความพึงพอใจ ความ
ไม่พึงพอใจ ความผูกพัน
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร
(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ผลลัพธ์ความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร
หมายเหตุ
7.2 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันและการสร้างความสัมพันธ์ของผู้ เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นที่รายงานไว้ในหัวข้อนี้ควรสัมพันธ์กับกลุ่ม /ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาดที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์การ (P1ข(2)) และควรสัมพันธ์กับวิธีการรับฟังเสียงลูกค้าและวิธีการประเมินที่ได้อธิบายไว้ในหมวด 3
7.2ก(1) ตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านความพึงพอใจที่มีต่อ หลักสูตรและบริการเมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีต่อคู่แข่งและองค์การอื่นๆ ที่สามารถเทียบกันได้ อาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศจาก
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ลูกค้าของคู่แข่ง และองค์การอิสระอื่นๆ
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร: ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรของคณะมีอะไรบ้าง
ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่สาคัญ รวมถึงผลลัพธ์ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และ
ความผูกพันของบุคลากร
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
(1) อัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
ผลลัพธ์ด้านอัตรากาลังขีดความสามารถของบุคลากรคืออะไร
(2) บรรยากาศการทางาน
ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทางานคืออะไร
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(3) ความผูกพันของบุคลากร
ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรคืออะไร
(4) การพัฒนาบุคลากร
ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นาคืออะไร
หมายเหตุ
7.3 ผลลั พ ธ์ที่ ร ายงานในหั ว ข้ อ นี้ ควรจะเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กระบวนการที่ รายงานไว้ ใ นหมวด 5 และควร
ตอบสนองต่อข้อกาหนดของกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญตามที่อธิบายไว้ในหมวด 6 และต่อแผนปฏิบัติการและ
แผนด้านทรัพยากรบุคคล
7.3 สาหรับคณะที่ต้องใช้อาสาสมัคร ควรรายงานผลลัพธ์ของกลุ่มบุคลากรที่เป็นอาสาสมัครด้วย (ถ้ามี)
7.3ก(3) ในการตอบควรรวมถึงตัววัดและตัวบ่งชี้ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 5-3
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ และการกากับดูแล: ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การของผู้นาระดับสูง และการ
กากับดูแลมีอะไรบ้าง
ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการนาองค์การที่สาคัญของผู้นาระดับสูง และการกากับดูแล รวมทั้งภาระรับผิดชอบ
ด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
สนับสนุนชุมชนที่สาคัญ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
ก. ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ การกากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) การนาองค์การ
ผลลัพธ์ด้านการสื่อสาร และการสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร
(2) การกากับดูแล
ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบการกากับดูแลคืออะไร
(3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน
ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐานคืออะไร
(4) จริยธรรม
ผลลัพธ์ด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมคืออะไร
(5) สังคม
ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญคืออะไร
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ข. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์ของคณะและแผนปฏิบัติการคืออะไร
หมายเหตุ
7.4 ข้อกาหนดส่วนใหญ่ของหัวข้อนี้ไม่ถามถึงระดับและแนวโน้ม ก็เพราะว่าผลลัพธ์ที่สาคัญบางตัว อาจเป็น
ข้อมูล เชิงคุณ ภาพ หรือไม่ส ามารถแสดงเป็ น แนวโน้ ม ตัวอย่างเช่น ผลลั พ ธ์ด้านความเสี่ ยงที่น่ าลงทุน และภาระ
รับผิดชอบด้านการกากับดูแล สาหรับผลลัพธ์ดังกล่าว คาอธิบายเชิงคุณภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าการแสดง
ระดับและแนวโน้ม อย่างไรก็ตามคณะควรรายงานระดับและแนวโน้มของผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขและสามารถพัฒนาให้
เกิดแนวโน้มได้ (ถ้ามี)
7.4ก(1) คาตอบควรสัมพันธ์กับกระบวนการสื่อสารที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1-2
7.4ก(2) คาตอบอาจรวมถึงประเด็นต่างๆ ในรายงานทางการเงินและความเสี่ยง คาแนะนาที่สาคัญๆ ของ
ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก และการตอบสนองของผู้บริหารในเรื่องดังกล่าว
7.4ก(3) ผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน ควรสัมพันธ์กับ
กระบวนการและตัววัดที่ระบุไว้ในข้อ 1-5 ผลลัพธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร (ตัวอย่างเช่น การ
รายงานการเกิดอุบัติเหตุในงาน) ควรรายงานไว้ในข้อ 7.1ข(2) และ 7.3ก(2)
7.4ก(4) ตัวอย่างตัววัดของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้
ดูหมายเหตุสาหรับข้อ 1-5
7.4ข ตัววัดหรือตัวบ่งชี้แสดงถึงความสาเร็จตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ควรมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัววัดผลการดาเนินการและผลที่คาดการณ์ไว้ของแผนปฏิบัติการ
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด: ผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
ของคณะเป็นอย่างไร
ให้สรุปผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาดที่สาคัญของคณะ
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
(1) ผลการดาเนินการด้านงบประมาณและการเงิน
ผลลัพธ์ของการดาเนินการด้านการเงินคืออะไร
(2) ผลการดาเนินการด้านตลาด (ถ้ามี)
ผลลัพธ์ของการดาเนินการด้านตลาดคืออะไร
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หมายเหตุ
7.5ก(1) ตัววัดอาจรวมสภาพคล่อง ปริมาณเงินที่มีใช้ ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ กระแสเงินสด การ
จัดอันดับพันธบัตร ค่าใช้จ่ายของการผลิตและการบริหารทั่วไปหรือเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด เงินทุนสารอง
และกองทุน ต้น ทุนการดาเนินการเมื่อเทียบกับงบประมาณ งบประมาณที่เพิ่มขึ้ นหรือลดลงในแต่ละปี ตัววัดต้อง
เกี่ยวเนื่องกับ ตัววัดด้านการเงินที่ คณะรายงานไว้ในข้อ 4-1 และแนวทางการบริห ารการเงินตามที่ได้รายงานไว้ใน
หัวข้อ 2-3
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ตัวอย่างตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์
7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านการบริการที่มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มอื่นตามพันธกิจ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ตัววัด
อัตราการสาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด ของนิสิต (จาแนกตามหลักสูตร)
ร้อยของบัณฑิตทีส่ อบผ่านใบประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรก
ร้อยละของงานวิจัยและบริการวิชาการที่นาไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการแก่สังคม
ร้อยละของนิสติ ที่ได้รับทุนการศึกษา (จากภายใน/ภายนอก)
สัดส่วนทุนที่นสิ ิตได้รับต่อจานวนนิสิตทั้งหมด (ควรวัดระดับบัณฑิตศึกษาสายวิทยาศาสตร์)
ร้อยละนิสิตต่างชาติที่เรียนในหลักสูตรของคณะ
จานวนนิสิตแลกเปลี่ยนที่เป็น inbound
จานวนนิสิตแลกเปลี่ยนที่เป็น outbound
คะแนนประเมินบัณฑิตจากนายจ้างด้านความรู้
จานวนนิสิตทีส่ ร้างผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนนิสิตทีไ่ ด้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
จานวนผลงานวิชาการของนิสติ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ
จานวนผลงานวิชาการของนิสติ ที่ได้รับลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
จานวนรางวัลที่นิสติ ได้รับจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาในฐานข้อมูลระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ (ต่อคน)
ร้อยละผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่จาแนกตามหลักสูตร
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
เงินเดือนเฉลีย่ ของบัณฑิตในคณะ
ร้อยละของบัณฑิตที่มรี ายได้สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของบัณฑิตในสาขาเดียวกัน
จานวนบัณฑิตที่ทางานในต่างประเทศ
ร้อยละของบัณฑิตที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศและต่างประเทศ (ติดอันดับโลก)
ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Scopus/ISI)
จานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล หรือ proceeding ในฐานข้อมูลสากล
จานวนงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
จานวนเงินทุนวิจัย (ภายในและภายนอก)
จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับรางวัล
จานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อทุนวิจัย
จานวนโครงการวิจยั ที่ได้รับทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวนโครงการวิจยั ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนครั้งการ Citation
จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการ Citation (H Index)
จานวนโครงการวิจยั ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
สัดส่วนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจา
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ลาดับ
ตัววัด
35 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความต่อเนื่องหรือส่งผลกระทบสูงต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาการ
เรียนการสอน (โรงเรียน ชุมชน และการเรียนการสอน)
36 อัตราการเติบโตของงานบริการวิชาการสูส่ ังคม (รายได้/ จานวนผูม้ ารับบริการ)
37 จานวนภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
38 จานวนศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ หรือในตาแหน่งผู้บริหาร ภายใน 5 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
39 ระดับคุณภาพของผลประเมินระดับหลักสูตร
40 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับชาติ
41 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ
42 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติของคณะ
43 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ

7.1 ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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ตัววัด
อัตราการคงอยู่ในหลักสูตรของนิสติ จาแนกตามหลักสูตร
จานวนนิสิตทีส่ มัครสอบตรงเข้าเรียนที่คณะ (หรือสถาบัน)
อัตราสัมฤทธิ์ผลของนิสติ ปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาเฉลี่ยของการสาเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
จานวนนิสิตทีไ่ ปศึกษา/ แลกเปลีย่ นในต่างประเทศ จาแนกตามหลักสูตร
ระดับคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนิสิต (ขาเข้า/ ขาออก)
จานวนนวัตกรรมใหม่/ ต่อยอดจากผลงานของคณาจารย์และนิสิต
จานวนการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลองค์ความรู้
จานวนประเด็นของการจัดการความรู้ที่คณะได้มีการดาเนินการ
ร้อยละของบุคลากรที่เป็นผู้ชี้นาองค์ความรูส้ ู่สังคมและชุมชน
จานวนการสร้างนวัตกรรมในระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ(เช่น R2R)
จานวนโครงการที่ใช้ 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
จานวนของระบบงานที่ปรับปรุงใหม่และมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
การประหยัดพลังงาน (ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้/ หน่วยวัดการใช้ไฟ)
ปริมาณการขายขยะรีไซเคิล
IQA results from each program / school
ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาในการทางานที่ลดลง (ในกระบวนการหลัก หรือกระบวนการให้บริการต่าง ๆ เช่น การออกใบรับรองการจบ การ
เบิกจ่าย)
ต้นทุนต่อหน่วยในผลิตผลงาน (บัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ)
รายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการต่อบุคลากร
จานวนครั้งของการเกิดอุบัตเิ หตุของนิสิตในห้องปฏิบัติการหรือการทดลอง
จานวน Best Practices
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ลาดับ
ตัววัด
24 จานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรับมืออุบัติเหตุ อุบัตภิ ัย และภาวะฉุกเฉิน
25 คะแนนประเมินตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยโดยผูต้ รวจสอบอาคาร

7.1 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ลาดับ
ตัววัด
1 จานวนปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการระหว่างผู้ส่งมอบ (บริษัทห้างร้าน/ ภาคเอกชน) และหน่วยงานมีความผิดพลาด
(น้อยลง)
2 คะแนนเฉลีย่ ผลประเมินผู้ส่งมอบที่มีการส่งมอบ
3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทเี่ ข้าศึกษาต่อในคณะจากโรงเรียนเครือข่าย
4 จานวนเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
5 จานวนบริษัทและหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับคณะอย่างต่อเนื่อง
6 จานวน Supply chain ที่ผ่านการประเมิน

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตัววัด
ระดับความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน จาแนกตามหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการต่างๆ จาแนกตามหลักสูตร
อัตราการคงอยู่ของนิสติ ระดับปริญญาตรีเมื่อสิ้นสุดการเรียนในชั้นปีที่ 1
จานวนศิษย์เก่าที่กลับมาศึกษาต่อในคณะ
จานวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า
จานวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาร่วมงานที่คณะ
จานวนผู้ใช้บริการที่มารับบริการจากการบอกต่อของลูกค้าเก่า
จานวนข้อร้องเรียนของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะ
จานวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจาแนกตามหลักสูตร
Amount of donation from alumni
ร้อยละ / ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของลูกค้าอื่นๆ ที่มีต่อคณะฯ ในด้านต่างๆ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า
จานวนนิสิตและผู้เรียนที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จานวนภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
จานวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนวิจัยซ้า
ระดับความพึงพอใจต่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมของอุตสาหกรรมที่เป็นคู่ความร่วมมือ
Employer satisfaction survey during internship
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

ตัววัด
ร้อยละอาจารย์ทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ทดี่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติ
สัดส่วนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่เป็น inbound ต่ออาจารย์ประจา
สัดส่วนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่เป็น outbound ต่ออาจารย์ประจา
สัดส่วนอาจารย์ทเี่ ป็นที่ปรึกษา/คณะทางาน/คณะกรรมการองค์กรระดับนานาชาติ (รวมถึงเป็น board ในวารสารนานาชาติ)
ต่ออาจารย์ประจา
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร จาแนกตามกลุ่มบุคลากร (ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ต่อสภาพแวดล้อมการทางาน ด้านสวัสดิการ
ด้านความก้าวหน้า)
ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่านการประเมินสมรรถนะหลักขององค์การ (Competency-based)
คะแนนการประเมินด้านสภาพแวดล้อมการทางาน (จาก UI Green)
ระดับคะแนนดัชนีความสุขของบุคลากร
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมการทางาน
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการ
ระดับคะแนนความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสายขาดแคลน
อัตราการลาออกของบุคลากร
จานวนครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทางาน
จานวนครั้งของเหตุร้ายที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย (ตามพื้นที่ที่คณะรับผิดชอบ)
จานวนเรื่องร้องเรียนของบุคลากรที่ได้รับการแก้ไขตามเวลาที่กาหนด
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาตรงตามสาขา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (ต่อคน)
ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู/้ ทักษะด้านการบริหาร
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามแผน จาแนกตามกลุ่ม (อาจารย์ สายวิชาการ สายสนับสนุน)
จานวนบุคลากรทางานข้ามหน่วยงาน
จานวนบุคลากรที่มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ภายนอกคณะ/ สถาบัน
จานวนบุคลากรที่มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างประเทศ
จานวนผู้นาการเปลีย่ นแปลง บุคลากรที่มีบทบาทในการพัฒนาองค์กร
จานวนบุคลากรที่ทางานเป็นอาสาสมัคร (ทั้งภายใน/ ภายนอก)
จานวนบุคลากรที่ได้รางวัลนวัตกรรม
จานวนผลงานตีพิมพ์ของบุคลากรรุ่นใหม่
ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นกรรมการในสายงานทางวิชาการในระดับชาติ/ นานาชาติ
จานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ (การเรียนการสอน วิชาชีพ วิจัย จริยธรรม) ทั้งภายในและภายนอก
ร้อยละของบุคลากรที่มสี ุขภาพดีตามเกณฑ์ที่กาหนด
อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของบุคลากร
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ลาดับ
ตัววัด
34 สัดส่วนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจา
35 สัดส่วนผลงานวิจยั ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือการค้นพบพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ใหม่ หรือได้รับรางวัล/ ยกย่อง/
รับรองด้านนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติต่ออาจารย์ประจา
36 สัดส่วนของผลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ที่นาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่ออาจารย์ประจาทัง้ หมด
37 สัดส่วนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล หรือ proceeding ในฐานข้อมูลสากล
ต่ออาจารย์ประจา
38 สัดส่วนโครงการวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจา
39 สัดส่วนจานวนครั้งการ Citation ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด
40 สัดส่วนของผลงานที่ได้รับการ Citation (H Index) ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด
41 สัดส่วนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTET) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
42 สัดส่วนของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจยั จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด
43 สัดส่วนของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ
44 สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับใบรับรองทางวิชาชีพ
45 สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
46 อัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุนต่อสายวิชาการ

7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล
* ตัววัดในหัวข้อนี้บางตัวอาจไม่ต้องแสดงระดับและแนวโน้มเนื่องจากเป็นตัววัดเชิงคุณภาพ
ลาดับ
ตัววัด
1 จานวนครั้งในการสื่อสารและการพบปะประชาคมทีส่ าคัญ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม (กับบุคลากร ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ชุมชน)
2 ร้อยละของบุคลากรที่ร่วมทบทวนวิสัยทัศน์
3 ร้อยละของบุคลากร นิสติ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และผลการดาเนินการที่
คาดหวังของคณะ
4 ระดับค่าเฉลีย่ ผลการประเมินความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของบุคลากร นิสิต และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้บริหาร
5 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
6 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. และ สมศ.)
7 ระดับความสาเร็จของโครงการที่สง่ เสริมการประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีจริยธรรม
8 ระดับความสาเร็จของโครงการเพือ่ สร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
9 จานวนโครงการทีม่ ีการดาเนินการและเกิดผลกระทบกับชุมชนท้องถิ่น/ องค์กรระดับชาติ
10 จานวนโครงการหรืองบประมาณที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
11 จานวนชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับคณะ
12 จานวนข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และภายนอก
13 จานวนข้อทักท้วงจากฝ่ายตรวจสอบการเงินทั้งภายในและภายนอก
14 จานวนข้อทักท้วงที่ได้รับการแก้ไข
15 จานวนบุคลากรที่ทาผิดจรรยาบรรณ ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย
16 จานวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้บริหารและบุคลากร
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ลาดับ
17
18
19
20

ตัววัด
จานวนการละเมิดกฎหมายของคณะ
ร้อยละของจานวนหน่วยไฟฟ้าที่ลดลงจากโครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (kg CO2e) ที่ลดลงจากโครงการอนุรกั ษ์พลังงานไฟฟ้า
จานวนห้องปฏิบัติการทีไ่ ด้รับการรับรองมาตรฐาน (ระดับชาติ และนานาชาติ)

7.4 ข. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัววัด
ร้อยละความสาเร็จตามแผนกลยุทธ์ด้านหลักสูตร
ร้อยละความสาเร็จตามแผนกลยุทธ์ด้านวิจัย
ร้อยละความสาเร็จตามแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ
ร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ที่บรรลุตามเป้าหมาย
ร้อยละของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
Percentage of projects achieved their target in each semester
Achievement level of strategic objectives (According to 5 Years Plan).
ร้อยละของจานวนโครงการที่บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ (Super KPI)
ร้อยละของผลการบรรลุข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะและการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ที่มุ่งสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์

7.5 ก(1) ผลการดาเนินการด้านงบประมาณและการเงิน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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ตัววัด
ร้อยละของการใช้เงินให้เป็นไปตามแผน
รายได้สุทธิจากการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาวิชาการ และการบริหารงานเชิงธุรกิจ
อัตราการเติบโตของเงินกองทุน (เช่น กองทุนวิจัย พัฒนา ฯลฯ)
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่เพิ่มขึ้น
การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ดา้ นการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการ
ร้อยละของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน Endowment ต่อปี
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน
ร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ร้อยละส่วนต่างของการใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณประจาปี (Performance to Budget)
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตรากาไรจากผลการดาเนินงาน (Operating Profit Margin)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
ระดับความเสี่ยงในการดาเนินงาน (Degree of Operating Leverage)
ร้อยละส่วนต่างของการใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณประจาปี (Performance to Budget)
ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ตรงตามเป้าหมาย
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio)
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ระดับคณะ มก. ปีการศึกษา 2560

ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ตัววัด
อัตราส่วนทรัพย์สินคล่องตัว (quick ratio)
รายได้จากงานวิจัยและบริหารวิชาการหรือทรัพย์สินทางปัญญาต่อคน/ปี
ร้อยละงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น
สัดส่วนงบประมาณคงเหลือต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี
ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการพัฒนานิสิต ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สัดส่วนเงินวิจัยที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด (บาท/คน)
สัดส่วนของเงินที่ได้จากการบริการวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจา (บาท/คน)
จานวนเงินวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย (เก็บข้อมูลแยกตามแหล่งทุน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน)
จานวนเงินที่ได้จากบริการวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัย
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สัดส่วนเงินรายได้ทั้งหมดต่อเงินงบประมาณทั้งหมดของคณะ
รายได้สุทธิของคณะต่อปี (รายรับ – รายจ่าย)
ความสาเร็จด้านการบริหารจัดการในการลดต้นทุนการบริหารงาน

7.5 ก(2) ผลการดาเนินการด้านการตลาด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตัววัด
ความนิยมของนิสิตทีเ่ ลือกเรียนในคณะ (เช่น จานวนรับต่อจานวนทีส่ นใจสมัคร อัตราการเลือกอันดับหนึ่ง)
อัตราการเติบโตของหลักสูตรนานาชาติ (เช่น Total in-bound out-bound จานวนนิสิตต่างชาติ ratio ต่อ นศ. ไทย)
ลาดับความรับรู้ของผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้สมัครเรียน
ร้อยละการเพิ่มขึ้นแหล่งตลาดใหม่ (โรงเรียนและประเทศของนิสติ )
จานวนเงินบริจาคทีไ่ ด้รับจากผู้บริจาคภายนอกคณะ
จานวนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่นๆ ที่เลือกมาเรียนที่คณะวิชา
อันดับคะแนนการเลือก Admission
ความเป็นที่รู้จัก และส่วนแบ่งการตลาด
ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET/ GAT/ PAT ของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรของคณะ ฯ
คุณภาพของนิสติ ขาเข้า (ที่มาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนาหรือโรงเรียนเป้าหมาย)
ร้อยละนักเรียนทีเ่ ข้ามาศึกษาต่อผ่านโครงการโควตาพิเศษ
การจัดอันดับจากหน่วยงานอิสระภายนอก (เช่น QS)
จานวนผู้รับบริการวิชาการ
จานวนผู้จ้างวิจัย

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ระดับคณะ มก. ปีการศึกษา 2560

37

บทที่ 4

4.1

ระบบการให้คะแนน

มิติการให้คะแนน

มิติการให้คะแนนหมวดกระบวนการ
“กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่หน่วยงานใช้และปรับปรุงเพื่อตอบสนองข้อกาหนดของหัวข้อต่างๆ ในหมวด 1
– 6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินกระบวนการ ได้แก่
A (Approach)
แนวทาง
D (Deployment)
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
L (Learning)
การเรียนรู้
I (Integration)
การบูรณาการ
การรายงานป้อนกลับตามแนวทาง EdPEx สะท้อนถึงจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ การ
ให้ คะแนนหั วข้อในหมวด 1 - 6 เป็นผลรวมซึ่งมีพื้นฐานจากผลการดาเนินการโดยรวม โดยคานึ งถึงปัจจัยทั้ ง 4 ด้านของ
กระบวนการ (ADLI)
A (Approach) – “แนวทาง” หมายถึง
 วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ
 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้เพื่อตอบสนองข้อกาหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของ
หน่วยงาน
 ความมีประสิทธิผลของการใช้วธิ ีการเหล่านั้น
 การที่แนวทางถูกนาไปใช้ซาได้
้ เพียงใด และการที่แนวทางนัน้ อาศัยข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึง่
หมายถึงการดาเนินการอย่างเป็นระบบ)
D (Deployment) – “การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัต”ิ หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
 การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกาหนดของหัวข้อต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสาคัญต่อหน่วยงาน
 การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา
 การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้อง
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L (Learning) – “การเรียนรู”้ หมายถึง
 การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้นผ่านวงรอบของการประเมินและการปรับปรุง
 การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางอย่างก้าวกระโดดผ่านการสร้างนวัตกรรม
 การแบ่งปันความรู้ทไี่ ด้จากการปรับปรุง และการสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงาน และกระบวนการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน
I (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
 แนวทางที่ใช้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ และข้อกาหนดของ
หัวข้อต่างๆ ในหมวด 1 ถึงหมวด 6
 การใช้ตัววัดสารสนเทศและระบบการปรับปรุงที่ชว่ ยเสริมซึ่งกันและกันทั้งระหว่างกระบวนการ และหน่วยงาน
ย่อยต่างๆ ของคณะ
 การที่แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์การวิเคราะห์การเรียนรู้ และการปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน
ในทุกกระบวนการและหน่วยงานย่อย เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับคณะ
ในการประเมินให้คะแนนหัวข้อหมวดกระบวนการ (หมวด 1 - 6) พึงระลึกไว้เสมอว่าแนวทางการนาไปสู่การปฏิบัติ
การเรียนรู้ และบูรณาการ มีความเชื่อมโยงกัน การอธิบายเกี่ยวกับแนวทางต้องระบุถึงการนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่สอดรับกับความ
ต้องการเฉพาะของหัวข้อ และของหน่วยงาน เมื่อกระบวนการมีพัฒนาการมากขึ้นคาอธิบายควรครอบคลุมถึงวัฏจักรของการ
เรียนรู้ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้รวมถึงการบูรณาการกับกระบวนการและหน่วยงานอื่นๆ
มิติการให้คะแนนหมวดผลลัพธ์
“ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยงานในการบรรลุตามข้อกาหนดในหัวข้อ 7.1 ถึง 7.5 ปัจจัยทั้ง
4 ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่
L (Levels)
ระดับ
T (Trends)
แนวโน้ม
C (Comparisons)
การเปรียบเทียบ
I (Integration)
การบูรณาการ
การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 7 เป็นผลรวมซึ่งมีพื้นฐานจากผลการดาเนินการโดยรวม โดยคานึงถึงปัจจัยทั้ง 4 ด้าน
ของผลลัพธ์
L (Levels) – “ระดับ” หมายถึง
 ระดับของผลการดาเนินการในปัจจุบนั เทียบกับค่าเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ โดยใช้มาตรการวัดที่สื่อถึงความหมายที่มี
นัยสาคัญ
T (Trends) – “แนวโน้ม” หมายถึง
 อัตราของการปรับปรุงผลการดาเนินการ หรือผลการดาเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง (เช่น ความลาดชันของจุดที่
แสดงข้อมูลบนแกนของเวลา)
 ความครอบคลุมของผลการดาเนินการ (เช่น ความครอบคลุมของการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ)
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C (Comparisons) – “การเปรียบเทียบ”หมายถึง
 ผลการดาเนินการของหน่วยงานโดยเทียบกับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม เช่น เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือ
หน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน
 ผลการดาเนินการของหน่วยงาน เมื่อเทียบกับค่าเทียบเคียง หรือกับองค์การชั้นนา
I (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
 ตัววัดต่างๆ (จาแนกประเภท) ด้านลูกค้า หลักสูตรและบริการ ตลาดกระบวนการ และแผนปฏิบัติการ ที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์การ และหัวข้อที่อยู่ในหมวดกระบวนการ (ในหมวด 1 ถึงหมวด 6)
 ผลลัพธ์รวมถึงตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้สาหรับผลการดาเนินการที่เชือ่ ถือได้
 ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการ และหน่วยงานย่อย เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับ
คณะ

4.2

เกณฑ์การให้คะแนน
มิติกระบวนการ

คะแนน
0
1
2
3
4
5

ความหมาย
ไม่มีการดาเนินงาน
มีการดาเนินการเป็นไปในลักษณะของกิจกรรม (Activity)
มีแนวทางที่เป็นระบบในการดาเนินงานในบางหน่วยงานย่อย (Systematic Approach)
การดาเนินการมีความเป็นระบบ และมีความครอบคลุม และมีการทบทวน / ปรับปรุงกระบวนการ
การดาเนินการมีความเป็นระบบและมีความครอบคลุม มีการทบทวน / ปรับปรุงกระบวนการ และมีประสิทธิผลในการ
ดาเนินการ (Effectiveness)
การดาเนินการมีความเป็นระบบและมีความครอบคลุม มีการทบทวน / ปรับปรุงกระบวนการ มีประสิทธิผลในการ
ดาเนินการและมีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานย่อย และระหว่างหัวข้อการดาเนินการ (Integration)

มิติผลลัพธ์
คะแนน
ความหมาย
0
ไม่มีการรายงานผลการดาเนินงาน
1
มีการรายงานผลการดาเนินงานในบางเรื่อง และเริม่ มีระดับผลการดาเนินการทีด่ ี (บรรลุเป้าหมาย) ในบางเรื่อง
2
มีการรายงานผลการดาเนินงานในบางเรื่อง โดยเรื่องที่รายงานส่วนใหญ่มีระดับผลการดาเนินการที่ดี (บรรลุเป้าหมาย) และ
มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขนึ้ ในบางเรื่อง
3
มีการรายงานผลการดาเนินงานในทุกเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะ โดยเรื่องที่รายงานส่วนใหญ่มรี ะดับ
ผลการดาเนินการที่ดี (บรรลุเป้าหมาย) และมีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น
4
มีการรายงานผลการดาเนินงานในทุกเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะ โดยเรื่องที่รายงานส่วนใหญ่มรี ะดับ
ผลการดาเนินการที่ดี (บรรลุเป้าหมาย) และมีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
5
มีการรายงานผลการดาเนินงานในทุกเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะ โดยเรื่องที่รายงานส่วนใหญ่มรี ะดับ
ผลการดาเนินการที่ดี (บรรลุเป้าหมาย) และมีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่
แสดงความเป็นผู้นาเมื่อเทียบกับคณะที่มลี ักษณะใกล้เคียงกัน
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บทที่ 5

Action Plans:

นิยามศัพท์

แผนปฏิบัติการ

คาว่า “แผนปฏิบัติการ” หมายถึง แผนจาเพาะที่คณะดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ และกาหนดเวลาที่ต้องทาให้สาเร็จ การจัดทาแผนปฏิบัติการถือ
ว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญอย่างยิ่งในการวางแผน หลังจากที่กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์อย่างชัดเจนแล้ว
เพื่อให้คนทั่วทั้งคณะมีความเข้าใจและนากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ในเกณฑ์ นี้การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
ครอบคลุมถึงการสร้างตัววัดให้สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานย่อยที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ในการนาแผนไปปฏิบัตินั้นอาจ
ต้องให้การฝึกอบรมเฉพาะทางแก่บุคลากรบางกลุ่ม หรืออาจต้องมีการสรรหาบุคลากรใหม่ด้วย
ดูคาจากัดความของคาว่า “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: Strategic Objectives” เพิ่มเติม
Alignment:

การมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน

คาว่า “การมุ่งไปในแนวทางเดี ยวกั น ” หมายถึง ความสอดคล้ องของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
ตัดสินใจด้านทรัพยากร ขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์หลักของคณะ การมุ่งไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล จาเป็นต้องมีความเข้าใจ
ร่วมกันในจุดประสงค์และเป้าประสงค์ รวมถึงการใช้ตัววัดและสารสนเทศที่เกื้อหนุนกัน เพื่อใช้ในการวางแผน การติดตาม
การวิเคราะห์ และการปรับปรุงใน 3 ระดับ คือ 1) คณะ/ผู้นาระดับสูง 2) กระบวนการหลัก และ 3) หลักสูตรและบริการ
ดูคาจากัดความของคาว่า “การบูรณาการ: Integration” เพิ่มเติม
Analysis:

การวิเคราะห์

คาว่า “การวิเคราะห์” หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิผล การวิเคราะห์มักเกี่ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล การวิเคราะห์ภาพรวมในระดับ คณะ จะ
ช่วยชี้นาการบริหารระบบงาน และกระบวนการทางาน เพื่อให้บรรลุผลการดาเนินการที่สาคัญและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ของคณะ
ถึง แม้ ว่ า ข้อ เท็ จ จริง และข้ อ มู ล แต่ ล ะตั ว จะมี ค วามส าคั ญ แต่ ไม่ ใช่ อ งค์ ประกอบหลั ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การ
ปฏิบัติการหรือการจัดลาดับความสาคัญเสมอไป เนื่องจากการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับความเข้าใจในความสัมพันธ์
ข้างต้น ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อมูล
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Anecdotal:

ข้อมูลปลีกย่อย

ค าว่ า “ข้ อ มู ล ปลี ก ย่ อ ย” หมายถึ ง สารสนเทศที่ ใ ช้ ต อบเกณฑ์ EdPEx แต่ ล ะหั ว ข้ อ ซึ่ ง ขาดวิ ธี ก ารที่
เฉพาะเจาะจง ไม่มีตัววัด ไม่มีระบบกลไกในการนาไปปฏิบัติ และไม่มีปัจจัยด้านการประเมิน/การปรับปรุง/การเรียนรู้
สารสนเทศในลักษณะของข้อมูลปลีกย่อยมักอาศัยตัวอย่าง และอธิบายกิจกรรมแต่ละเรื่องมากกว่ากระบวนการที่เป็นระบบ
ตัวอย่าง เรื่องวิธีการที่ผู้นาระดับสูงใช้ในการสื่อความคาดหวังต่อผลการดาเนินการของบุคลากร การตอบแบบ
ข้อมูลปลีกย่อยคือ อธิบายถึงเหตุการณ์ที่ผู้นาระดับสูงคนหนึ่งได้ไปตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ของคณะซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
แต่การตอบในเชิงระบบ จะอธิบายถึงวิธีการสื่อสารที่ผู้นาระดับสูงทั้งหมดของคณะใช้อย่างสม่าเสมอเพื่อสื่อสารกับหน่วยงาน
ในทุ กแห่ งและบุคลากรทุกคน ถึงความคาดหวังด้านผลการปฏิบั ติงาน รวมถึงตัววัดซึ่งใช้ประเมิน ประสิทธิผลของวิธีการ
ดังกล่าว ตลอดจนเครื่องมือและเทคนิคซึ่งใช้ประเมินและปรับปรุงวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
ดูคาจากัดความของคาว่า “มีความเป็นระบบ: Systematic” เพิ่มเติม
Approach:

แนวทาง หรือ วิธีการ

คาว่า “แนวทาง” หรือ “วิธีการ” หมายถึง วิธีการที่ คณะใช้ดาเนินการในกระบวนการต่างๆ นอกเหนือจาก
วิธีการแล้วแนวทางหมายถึงความเหมาะสมของวิธีการนั้นกับข้อกาหนดในหัวข้อนั้น และกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ของคณะ รวมถึงประสิทธิผลของการใช้
“แนวทาง” เป็นมิติหนึ่งที่ใช้ในการประเมินหัวข้อกระบวนการ
สาหรับคาอธิบายเพิ่มเติม ดูเรื่องระบบการให้คะแนน เพิ่มเติม
Basic Requirements:

ข้อกาหนดพื้นฐาน

คาว่า “ข้อกาหนดพื้นฐาน” หมายถึง แนวคิด ที่ เป็ นแก่ นสาคัญ ของหั วข้ อในเกณฑ์ EdPEx ซึ่ งแสดงอยู่ใน
ลักษณะคาถามต่อท้ายหัวข้อ
Benchmark:

ค่าเทียบเคียง

คาว่า “ค่าเทียบเคียง” หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งแสดงวิธีการปฏิบัติงานและผลการดาเนินการที่
เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร คณะทั้งหลายที่ทาการเทียบเคียง ก็เพื่อให้เข้าใจการ
ดาเนินการของสถาบันระดับโลกจากมุมมองในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด
ค่ า เที ย บเคีย ง เป็ น รูป แบบหนึ่ งของข้ อมู ล เชิ ง เปรีย บเที ย บ รูป แบบอื่ น ๆ รวมถึงข้อ มู ล ที่ ได้ จ ากบุ คคลที่ ส าม
(โดยมากเป็นค่าเฉลี่ยขององค์กรต่างๆ) ข้อมูลด้านผลการดาเนินการของคู่แข่ง การเปรียบเทียบกับ องค์กรที่คล้ายคลึงกันใน
ภูมิภาคเดียวกันหรือในภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งข้อมูล แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ผลลัพธ์ของการศึกษาวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
Capability, Workforce:

ขีดความสามารถ, บุคลากร

ดูคาจากัดความของคาว่า “ขีดความสามารถของบุคลากร: Workforce Capability”
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Capacity, Workforce:

อัตรากาลัง, บุคลากร

ดูคาจากัดความของคาว่า “อัตรากาลัง: Workforce Capacity”
Collaborator:

คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ

คาว่า “คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ” หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับ คณะในการ
สนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมบางอย่าง หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นครั้งคราว โดยมีเป้าหมายระยะสั้นที่สอดคล้องกัน
หรืออย่างเดียวกันกับคณะ การร่วมมือในลักษณะนี้มักไม่มีข้อตกลงหรือรูปแบบที่เป็นทางการ
ดูคาจากัดความของคาว่า “คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ: Partners” เพิ่มเติม
Core Competencies:

สมรรถนะหลัก

ค าว่ า “สมรรถนะหลั ก ” หมายถึ ง เรื่ อ งที่ ค ณะมี ค วามช านาญที่ สุ ด สมรรถนะหลั ก ขององค์ ก ารเป็ น ขี ด
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจสาคัญซึ่งทาให้คณะบรรลุพันธกิจหรือสร้างความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมของ
ตลาดหรื อในการบริก าร สมรรถนะหลั กมั กจะเป็ น ขีด ความสามารถที่ คู่แข่งหรือคู่ความร่ว มมื อที่ เป็ น ทางการยากที่ จะ
ลอกเลียนแบบ และเป็นสิ่งที่จะสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างต่อเนื่อง หากขาดสมรรถนะหลักที่จาเป็น อาจส่งผลอย่าง
มีนัยสาคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ หรือความเสียเปรียบของคณะในตลาด
สมรรถนะหลัก อาจจะเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี หรือมีเอกลักษณ์ด้านหลักสูตรและบริการ ซึ่ง
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาด
Customer:

ลูกค้า

ลูกค้า รวมถึง ผู้ใช้ หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตร และบริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง รวมถึงกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่
นาหลักสูตรและบริการไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
เกณฑ์ EdPEx กล่าวถึงลูกค้าในความหมายอย่างกว้างๆ ซึ่งหมายถึง ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่นทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต รวมถึงผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่นของคู่แข่ง และลูกค้ากลุ่มอื่นที่มาใช้บริการ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า ซึ่ง
เป็นค่านิยมของเกณฑ์ EdPEx ต้องถูกฝังลึกอยู่ในความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติขององค์การที่มีผลการดาเนินการที่โดดเด่น
การมุ่งเน้นลูกค้าจึงมีผลกระทบและควรบูรณาการเข้ากับทิศทางกลยุทธ์ ระบบงาน กระบวนการทางานและผลลัพธ์ของการ
ดาเนินการ
ให้ ดูนิยามของคาว่า “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : Stakeholders” เพิ่ม เติม สาหรับ ความสัมพัน ธ์ระหว่างลูกค้าและ
บุคคลอื่นซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากหลักสูตร และบริการของคณะ
Customer Engagement:

ความผูกพันของลูกค้า

คาว่า “ความผูกพันของลูกค้า” หมายถึง การลงทุนหรือการตัดสินใจของผู้ รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่นในการ
เลือกหลักสูตร และบริการ ทั้งนี้ขึ้นกับความสามารถของคณะในการสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้พวกเขายังคงมาใช้ หลักสูตรและบริการของคณะ คุณลักษณะของความผูกพันนี้รวมถึงการคงอยู่และความจงรักภักดี
ความเต็มใจของลูกค้าที่จงใจเลือกและสนับสนุน หลักสูตรและบริการของคณะ รวมถึงความเต็มใจที่จะอุทิศตนสนับสนุนและ
แนะนาผู้อื่นให้รู้จักคณะ หลักสูตรและบริการอื่นๆ อย่างแข็งขัน
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Cycle Time:

รอบเวลา

คาว่า “รอบเวลา” หมายถึง เวลาที่ต้องใช้เพื่อบรรลุข้อผูกพันหรือเพื่อทางานให้สาเร็จ ผลการทางานที่วัดด้วย
เวลาและความรวดเร็ว มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงศักยภาพในการแข่งขันและผลการดาเนินการโดยรวม “รอบ
เวลา”หมายถึง เวลาที่ใช้ในการดาเนินการในทุกแง่มุม เช่น การปรับปรุงรอบเวลาอาจรวมถึงเวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอื่นเมื่อความต้องการเปลี่ยนไป เวลาที่ใช้ในการผลิตหลักสูตร ออกแบบกระบวนการและการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดด้านเวลาที่สาคัญอื่นๆ การปรับปรุงรอบเวลาให้ดีขึ้นอาจรวมเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องดังกล่าวข้างต้น
Deployment:

การนาแนวทางไปปฏิบัติ

คาว่า “การนาแนวทางไปปฏิบัติ ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของการนาแนวทางไปดาเนินการเพื่อ
ตอบสนองข้อกาหนดในเกณฑ์ของคณะ การประเมินเรื่องการนาแนวทางไปปฏิบัติ ควรพิจารณาทั้งจากความครอบคลุมและ
ความลึกของการนาแนวทางไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งคณะ
การนาแนวทางไปปฏิบัติเป็นมิติหนึ่งในการประเมินกระบวนการ ดูคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนาแนวทางไป
ปฏิบัติในเรื่อง“ระบบการให้คะแนน”
Diversity:

ความหลากหลาย

ค าว่ า “ความหลากหลาย” หมายถึ ง ความแตกต่ า งของบุ ค ลากรแต่ ล ะคนในคณะที่ เสริ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ
สภาพแวดล้อมการทางานและเป็นตัวแทนของชุมชนที่ คณะว่าจ้างและชุมชนของผู้ รับบริการ โดยพิจารณาจากตัวแปร
ต่ างๆ เช่ น เชื้ อชาติ ศาสนา เพศ อั ต ลั กษณ์ ท างเพศ (sexual orientation) สั ญ ชาติ ความพิ การ อายุ และพฤติ กรรมที่
แตกต่างกันตามยุคสมัย การศึกษา ถิ่นกาเนิด ความถนัดเฉพาะตัว ความคิดและแนวคิดสาขาวิชาชีพต่างๆ และมุมมอง
ในเกณฑ์นี้หมายถึงการเห็นคุณ ค่าและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของกลุ่มชุมชนที่ คณะว่าจ้างและกลุ่ม
ชุมชนของผู้รับบริการ การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากความหลากหลายในการเสริมสร้างบุคลากร จะเพิ่มโอกาสในการทาให้มี
ผลการดาเนินการที่โดดเด่น สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น บุคลากรและชุมชน รวมทั้งสร้างความผูกพัน
กับผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่นและบุคลากร
Educational Programs and Services

หลักสูตร และบริการ

คาว่า “หลักสูตร” หมายถึง กิจกรรมที่ทาให้ผู้เรียนทุ่มเทในการเรียนรู้ หรือที่ส่งเสริมให้เกิดการสืบค้นทาง
วิทยาศาสตร์หรือทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงรายวิชาทั้งที่มีหน่วยกิจและไม่มีหน่วยกิตหลักสูตรระดับปริญญา การวิจัย
กิจกรรมสู่ภายนอก ออกค่าย การบริการชุมชน โครงการความร่วมมือ การศึกษาต่างประเทศ การออกแบบหลักสูตรต้องมี
การกาหนดจุดวิกฤติในการสอนและกระบวนการเรียนรู้ (ควรเริ่มเร็วที่สุดในช่วงต้นๆ) เพื่อการวัดผลการสังเกตและการ
ดาเนินการ
คาว่า “บริการทางการศึกษา (Education services)” หมายถึง บริการที่ได้พิจารณาว่ามีความสาคัญที่สุดต่อ
การสมัครเข้าศึกษาหรือความสาเร็จของผู้เรียน กิจกรรมเหล่านีอ้ าจรวมถึง การให้คาปรึกษา การแนะนา และการสอนเสริมให้
ผู้เรียนในห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการคัดเลือก การรับเข้า การลงทะเบียน การจัดชั้นเรียน ทุนการศึกษา
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และที่อยู่อาศัย นอกจากนัน้ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้อาจรวมถึง การบริการด้านอาหาร การรักษาความปลอดภัย การบริการ
สุขภาพ การขนส่ง และร้านหนังสือ เป็นต้น
คาว่า “บริการ (Services)” หมายถึง บริการอื่นๆ ที่คณะให้กับลูกค้ากลุ่มอื่นทีไ่ ม่ใช่ผู้เรียนตามพันธกิจของคณะ
เช่น การบริการวิชาการ วิจัย บริการสุขภาพ การเป็นทีป่ รึกษา และหลักสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธกิจหรือสมรรถนะหลักของ
คณะ เป็นต้น
Effective:

ประสิทธิผล

คาว่า “ประสิทธิผล” หมายถึง การพิจารณาว่ากระบวนการหรือมาตรการที่ใช้สามารถตอบสนองจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผลต้องประเมิน (1) ว่าแนวทางนั้นมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับความ
ต้องการของคณะ และคณะสามารถนาแนวทางไปปฏิบัติได้ดีเพียงใด (2) การประเมินผลลัพธ์ของมาตรการที่ใช้เพื่อบ่งชี้ระดับ
การดาเนินงานของกระบวนการต่างๆ หลักสูตรหรือบริการ
Empowerment:

การให้อานาจในการตัดสินใจ

คาว่า “การให้อานาจในการตัดสินใจ” หมายถึง การให้อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติการแก่บุคลากร เมื่อได้รับอานาจบุคลากร (ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่หน้างาน) จะสามารถตัดสินใจเองได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่
ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานมากที่สุด
การให้ อานาจในการตั ด สิ น ใจมี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถตอบสนองต่ อความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจตั้งแต่เริ่มแรกแก่ผู้ รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น ปรับปรุงกระบวนการ เพิ่มผลิตภาพ และผล
การดาเนินการของคณะให้ดีขึ้น ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบอานาจในการตัดสินใจจาเป็นต้องมีสารสนเทศเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม ดังนั้น คณะจึงต้องจัดให้มีสารสนเทศในรูปแบบที่ทันการและใช้ประโยชน์ได้
Engagement, Customer:

ความผูกพันของลูกค้า

ดูคาจากัดความของคาว่า “ความผูกพันของลูกค้า”: Customer Engagement”
Engagement, Workforce:

ความผูกพันของบุคลากร

ดูคาจากัดความของคาว่า “ความผูกพันของบุคลากร: Workforce Engagement”
Ethical Behavior:

การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

คาว่า “การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม” หมายถึง วิธีการที่คณะปฏิบัติเพื่อทาให้มั่นใจว่าทุกการตัดสินใจ
การปฏิบัติการ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามหลักปฏิบัติด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณของคณะ
หลักการเหล่านี้ควรสนับสนุนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมทั้งเป็นพื้นฐานสาหรับค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร ซึ่งแยกแยะ “ความถูกต้อง” และ “ความผิด”
ผู้นาระดับสูง ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของหลักปฏิบัติ หลักการนี้ใช้กับทุกคนในคณะ ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงาน
ชั่วคราว จนถึงคณะกรรมการบริหาร หลักปฏิบัตินี้จะได้ประโยชน์จากการสื่อสารและตอกย้าอย่างสม่าเสมอ เกณฑ์ EdPEx
ไม่ได้กาหนดรูปแบบที่เจาะจง จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้นาระดับสูงที่จะทาให้มั่นใจว่าพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ
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สอดคล้องกับหลักจริยธรรมของคณะ การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมครอบคลุมการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
รวมถึงบุคลากร ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ผู้ส่งมอบ และชุมชนในท้องถิ่นที่คณะตั้งอยู่
การกาหนดหลักจริยธรรมที่ดีและชัดเจนจะให้อานาจในการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิผลด้วยความมั่นใจ ในบางคณะหลักการด้านจริยธรรมเป็นกรอบที่จะกากับพฤติกรรมบางอย่าง ซึ่งอาจส่งผลเสื่อมเสีย
แก่สถาบันและชุมชน
Goals:

เป้าประสงค์

คาว่า “เป้าประสงค์” หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการดาเนินการที่คณะตั้งใจหรือปรารถนาที่จะ
บรรลุเป้าประสงค์ ซึ่งเป็นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวและเป็นจุดหมายปลายทางที่ชี้นาการปฏิบัติการ เป้าประสงค์ในเชิง
ปริมาณที่เป็นจุดหรือช่วงที่เป็นตัวเลขมักเรียกว่า “เป้าหมาย” เป้าหมายอาจเป็นผลการดาเนินการที่มุ่งมาดไว้บนพื้นฐานของ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือข้อมูลเชิงแข่งขัน “เป้าประสงค์ที่ท้าทาย” หมายถึง เป้าประสงค์ที่ทาให้เกิดการปรับปรุงครั้งใหญ่
แบบก้าวกระโดดในเรื่องที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จในอนาคตของคณะ
ประโยชน์ของเป้าประสงค์รวมถึง
 การทาให้เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมีความชัดเจนเพื่อให้สามารถวัดความสาเร็จได้
 การสนับสนุนการทางานเป็นทีมงานด้วยการมุ่งเน้นจุดหมายปลายทางร่วมกัน
 การสนับสนุนให้มีความคิดนอกกรอบ (นวัตกรรม) เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่ทา้ ทาย
 เป็นพื้นฐานสาหรับวัดความก้าวหน้าและเร่งให้บรรลุผล
ดูคาจากัดความของคาว่า “การคาดการณ์ผลการดาเนินการ: “Performance Projections” เพิ่มเติม
Governance:

การกากับดูแล

คาว่า “การกากับดูแล” หมายถึง ระบบการจัดการและควบคุมต่างๆ ที่ใช้ในสถาบัน รวมทั้งความรับผิดชอบใน
ด้านต่างๆ ของคณะกรรมการประจาคณะ เช่น คณะกรรมการบริหารของคณะ สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
ประมวลกฎหมายต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น กฎกระทรวง นโยบาย รวมถึง พ.ร.บ. ของสถาบัน เป็นตัวกาหนด
สิทธิและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมทั้งวิธีการกาหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อสร้างหลักประกันใน
เรื่องต่อไปนี้ (1) ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) ความโปร่งใสของการปฏิบัติการ (3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม กระบวนการต่างๆ ด้านการกากับดูแลอาจรวมถึง การให้ความเห็นชอบกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ
คณะ การกาหนดและดาเนินการตามนโยบาย การติดตามและประเมินผลการดาเนินการของผู้บริหารระดับสูงของคณะ การ
กาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะผู้บริหาร การวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง การตรวจสอบทางการเงิน และ
การบริหารความเสี่ยง การดูแลให้ระบบการกากับดูแลเกิดประสิทธิผล มีความสาคัญต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสังคมภายนอก ตลอดจนต่อประสิทธิผลของคณะ
High-Performance:

ผลการดาเนินการที่โดดเด่น

คาว่า “ผลการดาเนินการที่โดดเด่น” หมายถึง ผลการดาเนินการของคณะและแต่ละบุคคล มีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ
อย่างเป็นระบบ โดยรวมถึงคุณภาพ ผลิตภาพ อัตราการสร้างนวัตกรรม และรอบเวลา ซึ่งจะส่งผลให้มีการปรับปรุงการ
บริการ และคุณค่าสาหรับผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
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แนวทางที่นาไปสู่การดาเนินการที่โดดเด่น มีรูปแบบ วิธีการ และระบบจูงใจที่แตกต่างกันไป ผลการดาเนินการที่
โดดเด่น ทั้งมาจากและส่งเสริมให้เกิดความผูกพันของบุคลากร เกิดจาก
 ความร่วมมือระหว่างผู้นาระดับสูง ผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งอาจรวมถึงตัวแทนบุคลากร
 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับทีมงานต่างๆ
 การให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร รวมทั้งความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
 การนาข้อมูลจากบุคลากรมาใช้ในการวางแผน
 การสร้างทักษะและการเรียนรู้ในระดับบุคคลและระดับองค์กร
 การเรียนรู้จากองค์การอื่น
 การกาหนดหน้าที่และการมอบหมายงานที่มีความยืดหยุน่
 การคงโครงสร้างองค์การแนวราบเพื่อให้มีการกระจายอานาจในการตัดสินใจไปยังผู้ที่ปฏิบัติงานที่อยู่ใกล้กับ
ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่นทีส่ ุด
 การใช้ตัววัดผลการดาเนินการอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ
คณะส่วนใหญ่ส่งเสริมผลการดาเนินการที่โดดเด่น โดยใช้สิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดาเนินการของคณะ ผลงานของแต่ละบุคคลและทีมงาน และการเสริมสร้างทักษะ นอกจากนี้
แนวทางที่ทาให้เกิดผลการดาเนินการที่โดดเด่น ต้องพยายามทาให้โครงสร้างคณะ สมรรถนะหลัก งาน ภาระงาน การพัฒนา
บุคลากร และการให้สิ่งจูงใจมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
How:

อย่างไร

คาว่า “อย่างไร” หมายถึง ระบบและกระบวนการที่คณะใช้เพื่อบรรลุข้อกาหนดต่างๆ ของพันธกิจ ในการตอบ
คาถาม “อย่างไร” ในข้อกาหนดของหัวข้อในหมวด 1-6 คณะควรรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง (วิธีการและตัววัด) การ
นาไปปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการด้วย
Indicators:

ตัวบ่งชี้

ดูคาจากัดความของคาว่า “ตัววัดและตัวบ่งชี้ : Measures and Indicators” เพิ่มเติม
Innovation:

นวัตกรรม

คาว่า “นวัตกรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อการปรับปรุงหลักสูตรและบริการ กระบวนการ
หรือประสิทธิผลของคณะ รวมทั้งสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมเป็นการรับเอาแนวคิด กระบวนการ
เทคโนโลยี หลักสูตร การบริการหรือรูปแบบการดาเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นของใหม่หรือนามาปรับใช้ในรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของ
นวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหรือก้าวกระโดดของผลลัพธ์ หลักสูตร บริการ และกระบวนการ นวัตกรรมจะ
เกิดขึ้นได้ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน มีกระบวนการที่ค้นหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ และความเต็มใจที่จะลงทุนในความเสี่ยงที่
น่าลงทุน
นวัตกรรมที่ประสบความสาเร็จในระดับ คณะ เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒ นาและการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ การตั ดสิน ใจที่จ ะดาเนิ นการ การลงมื อปฏิบั ติ การประเมิ น ผล และการเรียนรู้ แม้ ว่า
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นวัตกรรมมักจะหมายถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการที่สาคัญ ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงผ่านนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม
อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของคณะหรือรูปแบบการดาเนินธุรกิจเพื่อให้งานสาเร็จอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ดูค าจากัด ความของคาว่า “ความเสี่ ยงที่ น่ าลงทุ น : intelligent risks”และ “โอกาสเชิ งกลยุท ธ์ : strategic
opportunities” เพิ่มเติม
Integration:

การบูรณาการ

คาว่า “การบูรณาการ” หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร
ขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่
สาคัญขององค์กร (organization-wide goals) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันและจะสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดาเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การบูรณาการเป็นปัจจัยหนึง่ ของการประเมินทั้งในส่วนกระบวนการและผลลัพธ์ ดูคาอธิบายเพิ่มเติมของระบบการ
ให้คะแนน
ดูคาจากัดความของคาว่า “การมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน: alignment” เพิ่มเติม
Intelligent Risks:

ความเสี่ยงที่น่าลงทุน

คาว่า “ความเสี่ยงที่น่าลงทุน” หมายถึง โอกาสของประโยชน์ที่อาจจะได้มีมากกว่าความเสียหายหรือสูญเสียที่
อาจเกิด ขึ้ นต่ อความส าเร็จ ในอนาคตของคณะ หากไม่พินิจพิ เคราะห์ให้ ถี่ถ้วน การตัด สิน ใจเสี่ยงนี้ ต้องยอมรับความ
ล้มเหลวได้ในระดับหนึ่ง และต้องยอมรับว่านวัตกรรมอาจไม่ได้เกิดจากความมานะบากบั่นเพียงอย่างเดียว ในระยะเริ่มแรก
คณะต้องลงทุนลงแรงในเรื่องที่มีโอกาสประสบความสาเร็จ ในขณะเดียวกันต้องยอมรับความจริงว่าการลงทุนลงแรงนั้นอาจ
ประสบความล้มเหลวได้
ระดั บ ของความเสี่ ย งที่ น่ า ลงทุ น นั้ น ขึ้ น กั บ อั ต ราเร่ ง และระดั บ ของภาวะคุ ก คามและโอกาสที่ มี ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านหลักสูตร บริการ กระบวนการ หรือรูปแบบการดาเนินการทาง
ธุรกิจใหม่ๆชัดเจนว่าคณะจาเป็นต้องทุ่มเททรัพยากรเพิ่มขึ้นกับความเสี่ยงที่น่าลงทุนมากกว่ายามที่สภาพแวดล้อมคงเดิม ซึ่ง
ในกรณีหลังนี้คณะเพียงติดตามและค้นหาความเป็นไปได้ในการเติบโตและเปลี่ยนแปลง แต่ไม่จาเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรมาก
เท่า
ดูคาจากัดความของคาว่า “โอกาสเชิงกลยุทธ์: strategic opportunities” เพิ่มเติม
Key:

ที่สาคัญ/หลัก

คาว่า “ที่ สาคัญ /หลัก” หมายถึง ส่วนประกอบหรือปั จจัยหลักต่างๆ ที่สาคัญ มากหรือสาคัญ ที่ สุดที่มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่ คณะตั้งเป้าไว้บางตัว อย่างที่ได้กล่าวไว้ในเกณฑ์ EdPEx เช่น ความท้าทายที่สาคัญ
แผนงานที่สาคัญ กระบวนการหลัก และตัววัดที่สาคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จของคณะ สิ่งเหล่านี้
เป็ น องค์ ป ระกอบที่ จ าเป็ น ในการบรรลุ หรือติ ด ตามผลลั พ ธ์ที่ ต้ องการ คาว่า “ที่ สาคัญ / หลั ก ” มั กหมายถึงความส าคั ญ
ประมาณ 5 ลาดับต้น (เช่น ความท้าทาย 5 ลาดับแรก)
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Knowledge Assets:

สินทรัพย์ทางความรู้

คาว่า “สินทรัพย์ทางความรู้ ” หมายถึง ทรัพยากรทางปัญญาที่มีการสั่งสมภายในคณะ โดยเป็นความรู้ที่ทั้ง
คณะและผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบของสารสนเทศ แนวความคิด ผลการเรียนรู้ ความเข้าใจ ความทรงจา ความ
ตระหนั ก องค์ ค วามรู้ และทั ก ษะ รวมทั้ ง ขี ด ความสามารถต่ า งๆ แหล่ งที่ สั่ ง สมสิ น ทรัพ ย์ ท างความรู้ของคณะ ได้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เอกสาร แนวทางปฏิบัติ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ สินทรัพย์ทางความรู้ไม่
เพียงแต่มีอยู่ภายในคณะเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการด้วย
สินทรัพย์ทางความรู้เป็น “ความรู้ในภาคปฏิบัติ” (Know-how) ที่คณะมีอยู่และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อ
เพิ่มพูนและพัฒนาคณะให้เติบโต การเสริมสร้างและการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้จึงเป็นส่วนประกอบที่สาคัญสาหรับคณะ
ในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งยังช่วยธารงความสาเร็จของคณะให้ยั่งยืน
Leadership System:

ระบบการนาองค์การ

คาว่า “ระบบการนาองค์การ” หมายถึง รูป แบบในการนาที่ ใช้ทั่ วทั้ ง คณะทั้ งอย่างเป็ นทางการและไม่ เป็ น
ทางการ เป็นพื้นฐานและที่มาในการตัดสินใจสื่อสาร และนาเรื่องสาคัญไปดาเนินการ ระบบการนาองค์การ หมายรวมถึง
โครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ สร้างความมั่นใจว่าเกิดการสื่อสาร สองทิศทาง การสรรหาและการพัฒนาผู้นา ผู้บริหาร
และผู้นาในระดับต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างค่านิยม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทิศทางองค์การ และความคาดหวังด้านผลการ
ดาเนินการ
ระบบการนาองค์การที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสาคัญต่อขีดความสามารถและความต้องการของบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่น และตั้งความคาดหวังให้สูงในด้านผลการดาเนินการและการปรับปรุงผลการดาเนินการ ระบบนี้สร้างความ
ภั กดี และการท างานเป็ น ที ม โดยอาศัย วิสัย ทั ศน์ ค่านิ ยม และการมุ่ งไปสู่เป้ าประสงค์ร่วมกัน นอกจากนี้ ยั งกระตุ้น และ
สนับสนุนความคิดริเริ่ม นวัตกรรม และความกล้าเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม การปรับโครงสร้างตามวัตถุประสงค์และหน้าที่งาน
ลดสายการบังคับบัญชาเพื่อให้การตัดสินใจเร็วขึ้น ระบบการนาองค์การที่มีประสิทธิผลต้องมีกลไกที่ผู้นาใช้ประเมินตนเอง รับ
ข้อมูลป้อนกลับ และการปรับปรุงตนเอง
Learning:

การเรียนรู้

คาว่า “การเรียนรู้” หมายถึง ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจากการประเมิน การศึกษา ประสบการณ์ และ
นวัตกรรม ในเกณฑ์ EdPEx นี้ ยังได้เน้นถึงการเรียนรู้ในสองระดับที่แตกต่างกัน คือ การเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล
การเรียนรู้ระดับองค์การได้มาจากการวิจัยและพัฒนา วงจรการประเมินและการปรับปรุง ความคิดและข้อมูลจากบุคลากร
และผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย การแบ่ งปั น วิ ธีป ฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศและการจั ด ระดั บ เที ย บเคีย ง การเรียนรู้ของบุ คลากร ได้ ม าจาก
การศึกษา การฝึกอบรม และการได้รับโอกาสในการพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของแต่ละบุคคล
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ควรเป็นส่วนที่ฝังลึกอยู่ในวิธีการที่ คณะดาเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการได้เปรียบเชิง
แข่งขันและความสาเร็จอย่างต่อเนื่องสาหรับคณะและบุคลากร
ดูคาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ในค่านิยมหลักและแนวคิด ภายใต้ห้วข้อ“การให้ความสาคัญกับบุคลากร” และ
“การเรียนรู้ระดับองค์การและความคล่องตัว”
การเรียนรู้เป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินหัวข้อกระบวนการ ดูคาอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง “ระบบการให้คะแนน”
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Levels:

ระดับ

คาว่า “ระดับ” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลขที่ทาให้ทราบว่าผลลัพธ์และผลการดาเนินการขององค์การอยู่
ในตาแหน่งหรืออันดับใดในมาตรวัดที่สื่อความหมายอย่างมีนัยสาคัญ ระดับของผลการดาเนินการทาให้สามารถประเมินผล
เปรียบเทียบกับผลการดาเนินการที่ผ่านมา การคาดการณ์ เป้าประสงค์ และตัวเปรียบเทียบอื่นๆ ที่เหมาะสม
Measures and Indicators:

ตัววัดและตัวบ่งชี้

คาว่า “ตัววัดและตัวบ่งชี้ ” หมายถึง สารสนเทศเชิงตัวเลขที่บอกปริมาณปั จจัยนาเข้า ผลผลิต และผลการ
ดาเนินการในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ หลักสูตร โครงการ บริการ และผลการดาเนินการโดยรวมขององค์การ
(ผลลัพธ์) ตัววัดและตัวบ่งชี้อาจเป็นแบบง่ายๆ (ได้จากตัววัดเดี่ยว) หรือเป็นการใช้ตัววัดหลายตัวมาประกอบกัน
เกณฑ์ EdPEx นี้ ไม่ได้แบ่งแยกระหว่างตัววัดและตั วบ่งชี้ อย่างไรก็ตาม มีผู้นิยมใช้คาว่า “ตัวบ่งชี้” ในกรณีดังนี้
(1) เมื่อการวัดนั้นมีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินการ แต่ไม่เป็นตัววัดผลการดาเนินการนั้นโดยตรง (เช่น จานวนข้อร้องเรียน
เป็นตัวบ่งชี้ความไม่พึงพอใจแต่ไม่ใช่ตัววัดผลความไม่พึงพอใจโดยตรง) และ (2) เมื่อการวัดผลเป็นตัวทานาย “ตัวบ่งชี้นา”
(leading indicator) ผลการดาเนินการด้านอื่นๆ ที่มีความสาคัญมากกว่า (เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น อาจ
เป็นตัวบ่งชี้นาถึงการกลับมาใช้บริการซ้า)
Mission:

พันธกิจ

คาว่า “พันธกิจ” หมายถึง หน้าที่โดยรวมของคณะ เป็นการตอบคาถามที่ว่า “คณะต้องการบรรลุอะไร” พันธกิจ
อาจนิยามตัวผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น หรือตลาดเป้าหมายที่คณะให้บริการ ความสามารถที่โดดเด่นของคณะหรือเทคโนโลยี
ที่ใช้
Multiple Requirements:

ข้อกาหนดต่างๆ

คาว่า “ข้อกาหนดต่างๆ” หมายถึง รายละเอียดของหัวข้อในเกณฑ์ EdPEx ซึ่งอยู่ในลักษณะคาถามย่อยๆ ที่
คณะต้องตอบในแต่ละประเด็นพิจารณา
แม้แต่คณะที่มีผลการดาเนินการที่โดดเด่น และได้คะแนนสูงจากการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ก็ไม่จาเป็นว่าแต่
ละคณะจะสามารถตอบสนองต่อข้อกาหนดต่างๆ ได้สาเร็จเท่าเทียมกัน
Overall Requirements:

ข้อกาหนดโดยรวม

คาว่า “ข้อกาหนดโดยรวม” หมายถึง ประเด็นที่สาคัญที่สุดของหัวข้อตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งอธิบายในย่อหน้าที่
อยู่ใต้หัวข้อ และคาถามประโยคแรกในแต่ละข้อคาถาม
Partners:

คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ

คาว่า “คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ” หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งทางานร่วมกับคณะ
เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันหรือเพื่อการปรับปรุงผลการดาเนินการ โดยทั่วไปจะเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน เช่น การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือการจัดบริการที่เฉพาะเจาะจง
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คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการมักมีกาหนดช่วงเวลาของความร่วมมือและต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อบทบาทแต่
ละฝ่าย และผลประโยชน์ของคู่ความร่วมมือ
ดูคาจากัดความของคาว่า “คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ: Collaborators” เพิ่มเติม
Performance:

ผลการดาเนินการ

คาว่า “ผลการดาเนินการ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จาก กระบวนการ หลักสูตร ผู้รับบริการและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น ซึ่งสามารถประเมินผลและเปรียบเทียบกับผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นกับผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้
มาตรฐาน ผลลัพธ์ในอดีต เป้าประสงค์และกับผลลัพธ์อื่นๆ ขององค์การ ผลการดาเนินการอาจแสดงทั้งในรูปของการเงิน
และรูปแบบอื่นๆ
เกณฑ์ EdPEx นี้ กล่ า วถึง ผลการด าเนิ น การ 4 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านหลั กสู ต รและบริก าร (2) ด้ านการมุ่ ง เน้ น
ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น (3) ด้านการปฏิบัติการ และ (4) ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
คาว่า “ผลการดาเนินการด้านหลักสูตรและบริการ” คือ ผลการดาเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของตัววัด
และตัวบ่งชี้ของหลักสูตรและบริการ ซึ่งมีความสาคัญต่อผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น
คาว่า “ผลการดาเนินการด้านการมุ่งเน้นผู้ รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น ” คือ ผลการดาเนินการซึ่งเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับคุณลักษณะของตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านการรับรู้ การตอบสนอง และพฤติกรรมของผู้ รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น
ตัวอย่างเช่น ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น และผลการสารวจผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น
คาว่า “ผลการดาเนินการด้านการปฏิบัติการ” คือ ผลการดาเนินการด้านบุคลากร ด้านการนาองค์การ และผล
การด าเนิ น การของทั้ งองค์การ (รวมถึงจริย ธรรมและการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย) ซึ่ งเกี่ย วข้องกับ ตั ว วั ด หรือ ตั ว บ่ งชี้ ด้ า น
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น รอบเวลา การเพิ่มผลผลิต (ผลิตภาพ) การรับรองมาตรฐาน การ
ลดของเสีย อัตราการลาออกของบุคลากร อัตราการฝึกอบรมข้ามสายงานของบุคลากร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความ
รับผิดชอบด้านการเงิน การบรรลุแผนกลยุทธ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในชุมชน ผลการดาเนินการด้านการปฏิบัติการอาจวัดที่
ระดับองค์การ ระดับกระบวนการหลัก และระดับหลักสูตร หรือตัวบุคคล
ค าว่ า “ผลการด าเนิ น การด้ า นงบประมาณ การเงิ น และตลาด” คื อ ผลการด าเนิ น การ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
คุณลักษณะของตัววัดด้านการควบคุมต้นทุน รายได้ และตาแหน่งในตลาด รวมถึงการใช้งบประมาณ การเติบโตของสินทรัพย์
และส่วนแบ่งตลาด ตัวอย่างเช่น ผลการดาเนินการต่องบประมาณที่ได้รับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของงบประมาณประจาปี
รายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินทุนสารอง และกองทุนเงินรางวัลและเงินสมทบประจาปี การผันทรัพยากรจากแหล่งอื่น ร้อยละของ
งบประมาณสาหรับการวิจัย ตลอดจนงบประมาณสาหรับการบริการสังคม รวมทั้งการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
Performance Excellence:

ผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ

คาว่า “ผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ” หมายถึง แนวทางการจัดการผลการดาเนินการของคณะแบบบูรณาการ
ที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ในด้าน
(1) การเพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนาไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพ ตลอดจนความยั่งยืนของคณะ
(2) การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมของคณะ
(3) การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล
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เกณฑ์ EdPEx นี้ใช้เป็นกรอบและเครื่องมือในการประเมินผล เพื่อให้คณะทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง
สาหรับเป็นแนวทางในการวางแผนที่มุ่งสู่การมีผลการดาเนินการที่ดีขึ้นและความเป็นเลิศ
Performance Projections:

การคาดการณ์ผลการดาเนินการ

คาว่า “การคาดการณ์ผลการดาเนินการ” หมายถึง การประมาณผลการดาเนินการของคณะในอนาคต การ
คาดการณ์ควรอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในผลการดาเนินการที่ผ่านมา อัตราการพัฒนาการที่ดีขึ้น และสมมติฐานเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในคณะและการสร้างนวัตกรรมในอนาคตรวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายในคณะ ดังนั้น การคาดการณ์ ผลการดาเนินการ จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ ใช้จัดการการปฏิบัติการ การ
กาหนดและดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
การคาดการณ์ผลการดาเนินการระบุถึงผลการดาเนินการที่คาดหวังในอนาคต โดยที่เป้าประสงค์ระบุถึงผลการ
ดาเนินการที่ต้องการในอนาคต การคาดการณ์ผลการดาเนินการของคู่แข่งหรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน อาจชี้ให้เห็นถึงความ
ท้าทายที่ คณะต้องเผชิญและเรื่องที่ คณะจาเป็นต้องปรับปรุงแบบก้าวกระโดดหรือสร้างนวัตกรรม ซึ่งในกรณี ดังกล่าวการ
คาดการณ์ผลการดาเนินการกับเป้าประสงค์ อาจเหลื่อมซ้อนกัน
ดูคาจากัดความของคาว่า “เป้าประสงค์: Goals” เพิ่มเติม
Persistence:

การคงอยู่อย่างต่อเนื่อง

คาว่า “การคงอยู่อย่างต่อเนื่อง” หมายถึง การใช้หลักสูตรและบริการอย่างต่อเนื่องของผู้รับบริการ
Process:

กระบวนการ

คาว่า “กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรหรือบริการสาหรับลูกค้า (ผู้ใช้)
ทั้ ง ภายในหรือภายนอกสถาบั น โดยทั่ ว ไปแล้ วกระบวนการเป็ น ขั้น ตอนหรือกิจ กรรมที่ มี ล าดั บ ชั ด เจน ซึ่ งเกิด จากการ
ผสมผสานระหว่างคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง แทบจะไม่มีกระบวนการใดเลยที่ดาเนินการได้โดย
ลาพัง ดังนั้นจึงต้องคานึงถึงกระบวนการอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกัน ในบางกรณีกระบวนการอาจต้องดาเนินตามลาดับขั้นที่
เฉพาะเจาะจง ตามเอกสารวิธีปฏิบัติการและข้อกาหนด (ที่อาจเป็นทางการ) รวมทั้งการวัดและขั้นตอนการควบคุมที่ชัดเจน
การดาเนินการด้านบริการโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องโดยตรงต่อผู้ รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น หลักสูตรและ
บริการ กระบวนการโดยทั่วไปจะต้องบอกรายละเอียดอย่างชัดเจน ว่าต้องทาอย่างไร บางกรณี อาจรวมลาดับ ขั้นตอนที่
ต้องการหรือคาดหวัง ถ้าหากขั้นตอนนั้นมีความสาคัญ จะต้องให้ข้อมูลที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและทาตามขั้นตอนดังกล่าวได้
กระบวนการบริการที่กล่าวข้างต้น จาเป็นต้องมีแนวทางสาหรับผู้ให้บริการในการจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทาหรือพฤติกรรมของลูกค้า
การทางานที่ต้องใช้ความรู้ เช่น การสอน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิจัย การพัฒนา และการวิเคราะห์นั้น คาว่า
กระบวนการ อาจไม่ได้หมายความถึงลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างเป็นทางการเท่านั้น แต่อาจรวมถึงความเข้าใจโดยรวม
เกี่ยวกับการดาเนินการในเรื่องที่ต้องใช้ประสบการณ์และทักษะ เช่น จังหวะเวลา วิธีการต่างๆ ที่เลือกใช้ได้ (options to
include) การประเมินและรายงานผล ทั้งนี้ลาดับขั้นตอนของกระบวนการอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเข้าใจดังกล่าว
กระบวนการ เป็นหนึ่งในสองมิติของการประเมินในเกณฑ์ EdPEx ซึ่งการประเมินอยู่บนพื้นฐานของ 4 ปัจจัย คือ
แนวทาง การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการ
ดูคาจากัดความของคาว่า “ระบบการให้คะแนน: Scoring System” เพิ่มเติม
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Productivity:

ผลิตภาพ

คาว่า “ผลิตภาพ” หมายถึง ตัววัดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ถึงแม้คาว่า "ผลิตภาพ" นี้ มักจะใช้กับ
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น บุคลากร (ผลิตภาพแรงงาน) เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน และทุน แต่แนวคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภาพนี้ ยังสามารถนาไปพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรทั้งหมดเพื่อดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ การวัด "ผลิต
ภาพโดยรวม" โดยใช้ตัววัดหลายตัวร่วมกัน ทาให้สามารถประเมินได้ว่า ผลของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในกระบวนการ (ซึ่ง
อาจรวมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรด้วยนั้น) มีประโยชน์หรือไม่
Purpose:

จุดประสงค์

คาว่า “จุดประสงค์” หมายถึง เหตุผลหลักที่ทาให้คณะดารงอยู่ บทบาทสาคัญของจุดประสงค์คือเพื่อเป็นแรง
บันดาลใจของคณะ และชี้นาการกาหนดค่านิยมขององค์กร โดยปกติจุดประสงค์มักจะกว้างและใช้ได้นาน คณะที่ให้บริการ
ต่างกันอาจจะมีจุดประสงค์ที่คล้ายกันได้ ในขณะเดียวกันคณะที่ให้บริการที่คล้ายกัน อาจมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันได้เช่นกัน
Results:

ผลลัพธ์

คาว่า “ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลที่เกิดจากการดาเนินการตามข้อกาหนดของหัวข้อในเกณฑ์เล่มนี้ ใน
การประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาผลการดาเนินการปัจจุบัน ผลการดาเนินการเมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้ง
อัตราความครอบคลุม และความสาคัญของการปรับปรุงผลการดาเนินการ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลลัพธ์กับ
เป้าหมายหลักของผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์เป็นหนึ่งในสองมิติของการประเมินในเกณฑ์ EdPEx ซึ่งการประเมินอยู่บนพื้นฐานของ 4 ปัจจัย คือ ระดับ แนวโน้ม
การเปรียบเทียบ และบูรณาการ
ดูคาจากัดความของคาว่า “ระบบการให้คะแนน: Scoring System” เพิ่มเติม
Segment:

ส่วน/กลุ่ม

คาว่า “ส่วน/กลุ่ม” หมายถึง ส่วน/กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของผู้ รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด
หลั ก สู ต ร หรื อ บริก าร หรือ บุ ค ลากร โดยปกติ “ส่ ว น/กลุ่ ม ” จะต้ อ งมี ลั ก ษณะร่ ว มกั น ที่ ส ามารถจั ด เป็ น กลุ่ ม ได้ อ ย่ า ง
สมเหตุส มผล ในหมวด 7 คาว่า “ส่ วน/กลุ่ ม”หมายถึง ข้อมู ลด้ านผลลัพ ธ์ต ามกลุ่ มที่ แบ่ งไว้ เพื่ อให้ การวิเคราะห์ ผลการ
ดาเนินการของคณะเกิดประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละคณะว่าจะใช้ปัจจัยใดในการกาหนดส่วน/กลุ่มของผู้ รับบริการ
ลูกค้ากลุ่มอื่น ตลาด หลักสูตร บริการ และบุคลากร
ความเข้าใจในเรื่อง “ส่วน/กลุ่ม” มีความสาคัญอย่างยิ่งในการจาแนกความต้องการและความคาดหวังเฉพาะของ
ส่วน/กลุ่มต่างๆ ของผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น ตลาด และบุคลากร และรวมถึงการจัดหลักสูตร บริการ เพื่อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังเฉพาะของแต่ละกลุ่มได้ ตัวอย่างเช่น
แบ่งส่วนตลาด อาจแบ่งตาม
 หลักสูตรหรือช่องทางให้บริการ (เช่น ห้องจาหน่ายสินค้า หรือเว็บไซต์)
 ผู้รับบริการ เช่น แบ่งตามความสนใจ สไตล์ ที่อยู่อาศัย หรือความต้องการพิเศษ
 ในบางกรณีอาจแบ่งเป็นส่วนตลาดย่อยลงไปตามกลุ่มผู้รับผิดชอบ
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การจาแนกบุ คลากรอาจแบ่ งตาม ภูมิ ศาสตร์ ทั กษะ ความต้ องการ การมอบหมายงาน หรือการจาแนกงาน/
ตาแหน่งงาน
Senior Leaders:

ผู้นาระดับสูง

คาว่า “ผู้นาระดับสูง” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความรับผิดชอบหลักในการจัดการองค์การโดยรวม ในหลาย
องค์ ก ารผู้ น าระดั บ สู ง หมายถึ ง ผู้ น าสู ง สุ ด และผู้ ที่ ร ายงานโดยตรงต่ อ ผู้ น าสู ง สุ ด และอาจหมายรวมถึ ง คณะผู้ บ ริห าร
ผู้อานวยการและหัวหน้างาน
Stakeholders:

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คาว่า “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินการ
และความสาเร็จของคณะ ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ เช่น ลูกค้า บุคลากร คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ คณะกรรมการกากับดูแลคณะในด้านต่างๆ องค์การที่ทาหน้าที่กากับดูแลกฎระเบียบ องค์การที่ให้เงิน
สนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กาหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น
ดูคาจากัดความของคาว่า “ลูกค้า: Customer” เพิ่มเติม
Strategic Advantages:

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

คาว่า “ความได้เปรียบเชิ งกลยุทธ์ ” หมายถึง ความได้เปรียบในเชิ งตลาดต่างๆ ที่เป็ นตั วตัดสินว่า คณะจะ
ประสบความสาเร็จในอนาคตหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ คณะประสบความสาเร็จในการแข่งขันทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นที่คล้ายคลึงกันในด้านหลักสูตร และบริการ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักมาจาก
(1) สมรรถนะหลัก ที่เน้นที่การสร้างและเพิ่มพูนความสามารถภายในคณะ และ (2) ทรัพยากรภายนอกที่สาคัญในเชิงกลยุทธ์
ซึ่งเกิดจากการกาหนดและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ผ่านความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกและกับคู่ความร่วมมือ
เมื่ อ คณะเข้ า ใจถึ ง ที่ ม าของความได้ เปรีย บเชิ งกลยุ ท ธ์ ทั้ ง 2 แหล่ ง ก็ ส ามารถเสริม สร้า งความแข็ ง แกร่ง ของ
ความสามารถจาเพาะของคณะได้ โดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถที่เสริมกันที่มาจากองค์การอื่นๆ
ดูคาจากัดความของคาว่า “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์” และ “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” เพื่อให้เข้าใจความเชื่อมโยง
ของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งคณะกาหนดเพื่อตอบสนองความท้า
ทายและความได้เปรียบดังกล่าว
Strategic Challenges:

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

คาว่า “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์” หมายถึง ความกดดันต่างๆ ที่เป็นตัวตัดสินว่าคณะจะประสบความสาเร็จใน
อนาคตหรือไม่ ความท้าทายดังกล่าวมักเกิดจากแรงผลักดันของตาแหน่งในการแข่งขันในอนาคตเมื่อเทียบกับ องค์กรอื่นที่มี
หลักสูตรและบริการที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไปความท้าทายเชิงกลยุทธ์จะมาจากแรงผลักดันภายนอก อย่างไรก็ตาม ในการ
ตอบสนองต่อแรงผลักดันภายนอกดังกล่าว คณะอาจต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายในด้วย
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายนอก อาจเกี่ยวกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น
ตลาด การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรหรือบริการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือความเสี่ยงทางด้านงบประมาณ การเงิน
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สังคม ตลอดจนความเสี่ยงหรือความต้องการด้านอื่นๆ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายใน อาจเกี่ยวกับขีดความสามารถของคณะ
รวมทั้งบุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ของคณะ
ดู ค าจ ากั ด ความของค าว่ า “ความได้ เปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ์ ” และ “วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ” เพื่ อ ให้ ท ราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่คณะกาหนดเพื่อ
ตอบสนองต่อความท้าทาย และความได้เปรียบดังกล่าว
Strategic Objectives:

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

คาว่า “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” หมายถึง เป้าหมายที่ชัดเจนของคณะ หรือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
หรือการปรับ ปรุงที่ สาคัญ ความสามารถในการแข่ งขั นหรือประเด็นทางสั งคม และข้อได้เปรียบของคณะ โดยทั่ วไป
วัตถุประสงค์เชิงกลยุท ธ์มักมุ่งเน้นทั้ งภายนอกและภายในสถาบัน และเกี่ยวข้องกับโอกาสและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่
เกี่ยวกับผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น ตลาด หลักสูตรและบริการ หรือเทคโนโลยี ถ้าจะกล่าวอย่างกว้างๆ ก็คือ คณะต้องบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อคงไว้หรือทาให้มีความสามารถในการแข่งขัน และความสาเร็จของคณะในระยะยาว วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์เป็นตัวกาหนดทิศทางระยะยาว และเป็นแนวทางในการจัดสรรและปรับการกระจายทรัพยากร
ให้ดู คาจากัด ความของคาว่า “แผนปฏิบั ติ การ” เพิ่ม เติม เพื่ อให้ ท ราบความสัม พัน ธ์ระหว่างวัตถุป ระสงค์เชิ ง
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งตัวอย่างของแต่ละหัวข้อ
Strategic Opportunities:

โอกาสเชิงกลยุทธ์

คาว่า “โอกาสเชิงกลยุทธ์” หมายถึง ช่องทางที่เห็นจากการคิดนอกกรอบ การระดมความคิด ผลดีที่เกิดขึ้นโดยไม่
คาดฝัน กระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การคาดการณ์อย่างฉีกแนวไปจากสภาพปัจจุบันและแนวทางอื่นๆ ที่ใช้ใน
การจินตนาการอนาคตที่แตกต่างออกไป
บรรยากาศที่เปิดให้คิดอย่างเสรี โดยปราศจากการชี้นา จะช่วยทาให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่นาไปสู่โอกาสเชิงกลยุทธ์
การจะเลือกใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ใดนั้น ต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การเงินและอื่นๆ เพื่อตัดสินใจเลือกที่จะเสี่ยงด้วย
ปัญญา (ความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญา)
ดูคาจากัดความของคาว่า “Intelligent Risks: ความเสี่ยงที่น่าลงทุน”
Sustainability (Short- and long-term success)

ความสาเร็จในระยะสั้นและระยะยาว

คาว่า “ความสาเร็จในระยะสั้นและระยะยาว” หมายถึง ความสามารถโดยรวมของคณะที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการในปัจจุบัน มีความคล่องตัวและมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่จะทาให้คณะสามารถเตรียมตัวให้พร้อมต่อสภาพ แวดล้อม
ขององค์การ การดาเนินการและตลาดในอนาคต คณะจาเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกและภายใน ทั้งที่เป็นปัจจัยเฉพาะ
ของคณะและของสถาบัน
ประเด็นที่ควรพิจารณาอาจครอบคลุมถึงขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร ทรัพยากรที่มี เทคโนโลยี
ความรู้ สมรรถนะหลัก ระบบงาน อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ความยั่งยืนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ความชอบของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น สภาพแวดล้อมในการดาเนินการ งบประมาณและการเงิน รวมทั้งสภาพแวดล้อม
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนี้ความสาเร็จในระยะสั้นและระยะยาวยังรวมถึงการเตรียมพร้อมวันต่อวัน ต่อเหตุ
ฉุกเฉินที่กาลังเกิดหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ
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ในเกณฑ์ EdPEx นี้ ผลกระทบของหลั กสู ตร บริการ และปฏิบั ติการ ของคณะที่ มีต่ อสั งคมและการสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือเพื่อให้เกิดสภาวะที่ดีของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม
ของคณะ การที่คณะจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวหรือไม่และอย่างไร อาจจะมีผลต่อความความสาเร็จในระยะสั้นและระยะยาว
ของคณะ
Systematic:

มีความเป็นระบบ

คาว่า “มีความเป็ นระบบ” หมายถึง แนวทางซึ่ งมีขั้นตอนเป็ นลาดับ ดาเนินการซ้าได้ รวมทั้งแสดงการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวได้ว่า แนวทางมีความเป็นระบบหากมีการประเมิน การปรับปรุง
และการแบ่งปันจนส่งผลให้แนวทางนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ในการใช้คานี้ ให้ดูคาจากัดความเพิ่มเติมของคาว่า “แนวทางการให้คะแนน: Process Scoring Guidelines”
Trends:

แนวโน้ม

คาว่า “แนวโน้ม” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็น ทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ของคณะ หรือความคงเส้นคงวาของผลการดาเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการดาเนินการของ
คณะตามลาดับเวลา
โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติอาจ
จาเป็นต้องแสดงจานวนข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของ
กระบวนการที่นาเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่าอาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบ
แนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน
ตัวอย่างของแนวโน้มที่กาหนดไว้ในเกณฑ์ EdPEx นี้ ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการ ผลลัพธ์
เกี่ยวกับ ความพึ งพอใจและไม่พึ งพอใจของผู้ รับ บริการ ลูกค้ากลุ่ มอื่ น และของบุ คลากร ผลการด าเนิ น ด้านการเงิน และ
งบประมาณ ด้ านตลาด และด้ านการปฏิบัติ การ เช่น รอบเวลาและผลิ ตภาพของกระบวนการจั ดการหลั กสู ตรและการ
ให้บริการ
Value:

คุณค่า

คาว่า “คุณค่า” หมายถึง การยอมรับในความคุ้มค่าของหลักสูตร บริการ กระบวนการ สินทรัพย์ หรือการใช้
งาน เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายและทางเลือกอื่นๆ ที่มี คณะมักจะพิจารณาคุณค่าเพื่อประเมินผลประโยชน์ของทางเลือก
ต่างๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย เช่น คุณค่าของทั้งหลักสูตรและบริการโดยรวมในมุมมองของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น คณะ
ต้องเข้าใจว่าอะไรคือคุณค่าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ความสาคัญ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ในการ
นี้จาเป็นต้องสร้างสมดุลของคุณค่าต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น บุคลากร และชุมชน
Values:

ค่านิยม

คาว่า “ค่านิยม” หมายถึง หลักการที่ชี้ นาและพฤติกรรมที่หล่ อหลอมวิถีท างที่ คณะและบุ คลากรพึงปฏิบั ติ
ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์การ ค่านิยมสนับสนุนและชี้นาการตัดสินใจของบุคลากรทุก
คน ช่วยให้คณะบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตัวอย่างของค่านิยมอาจรวมถึงการแสดงถึงความมีคุณธรรม
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และความยุติธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี การทาให้เหนือความคาดหมายของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น การให้คุณค่า
ต่อแต่ละบุคคลและต่อความหลากหลาย การปกป้องสิ่งแวดล้อม และความมานะบากบั่นเพื่อให้มีผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ทุกเมื่อเชื่อวัน
Vision:

วิสัยทัศน์

คาว่า “วิสัยทัศน์” หมายถึง สภาวะที่คณะต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทางที่คณะจะมุ่งไป สิ่งที่
คณะต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ในอนาคตที่คณะต้องการให้ผู้อื่นรับรู้
Voice of the Customer: เสียงของลูกค้า
คาว่า “เสียงของลูกค้า” หมายถึง กระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น
กระบวนการเหล่านี้ควรจะเป็นเชิงรุกและมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ความต้องการ ความคาดหวัง และความประสงค์
(ทั้งที่ระบุอย่างชัดเจน ไม่ได้ระบุ และที่คาดการณ์ไว้) ของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ความผูกพัน
ของลูกค้า การรับฟัง “เสียงของลูกค้า” อาจรวมถึงการรวบรวมและบูรณาการข้อมูลชนิดต่างๆ ของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่ม
อื่น เช่น ข้อมูลจากการสารวจ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ข้อคิดเห็นในเว็บไซต์ ข้อมูลความพึงพอใจและข้อร้องเรียนที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการสานสัมพันธ์และสร้างความผูกพันของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น
Work Processes:

กระบวนการทางาน

ค าว่า “กระบวนการท างาน” หมายถึง กระบวนการสร้า งคุ ณ ค่ าที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ภายในคณะ ซึ่ งอาจรวมถึ ง
กระบวนการการออกแบบหลักสูตร การบริการ การสนับสนุนผู้รับบริการ กระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการสนับสนุน
“กระบวนการทางาน” เป็นกระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะ
กระบวนการทางานที่สาคัญของคณะมักจะสัมพันธ์กับ 1) สมรรถนะหลักของคณะ 2) ปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จ
เมื่อเทียบกับคู่แข่งและองค์กรอื่นที่มีหลักสูตรและบริการในลักษณะเดียวกัน และ 3) ปัจจัยที่ผู้นาระดับสูงได้พิจารณาแล้วว่ามี
ความสาคัญต่อการเติบโตของคณะ กระบวนการทางานหลักของคณะควรจะต้องดาเนินการโดยบุคลากรของคณะ
Work Systems:

ระบบงาน

คาว่า “ระบบงาน” หมายถึง วิธีการที่คณะใช้เพื่อทางานให้บรรลุผล ระบบงานต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
บุ คลากร ผู้ ส่ งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็ น ทางการที่ ส าคัญ ผู้ รับ จ้ าง คู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็ นทางการ และ
องค์ประกอบอื่นๆ ของห่วงโซ่อุปทานที่จาเป็นในการผลิตและดาเนินการ ตามหลักสูตร และบริการ รวมทั้งการดาเนิน
กระบวนการธุรกิจ และกระบวนการสนับสนุนต่างๆ ระบบงานจะต้องประสานกระบวนการภายในกับทรัพยากรภายนอก
ที่จาเป็นเพื่อพัฒนาและผลิต หลักสูตรและบริการ ส่งมอบให้ผู้ รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น และประสบความสาเร็จใน
ตลาด
การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเป็นเรื่องเชิงกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการปกป้องและการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ
หลักของคณะ และตัดสินใจว่าสิ่งใดที่ คณะควรจัดจ้างหรือดาเนินการภายนอกคณะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืน
ของคณะ
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Workforce:

บุคลากร

คาว่า “บุคลากร” หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่คณะกากับดูแลและมีส่วนร่วมโดยตรงในการทาให้งานของคณะ
บรรลุ ผ ลส าเร็จ รวมถึ งพนักงานที่ คณะจ้าง (เช่ น พนักงานประจา พนักงานที่ ท างานไม่เต็ มเวลา พนักงานชั่ วคราว
พนักงานที่ทางานจากระยะไกลโดยใช้การสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommuting) พนักงานที่ได้รับการว่าจ้างตามสัญญา
ภายใต้การกากับดูแลของคณะ และอาสาสมัคร (ถ้ามี) บุคลากร หมายถึง ผู้บริหารและหัวหน้างานทุกระดับ
Workforce Capability:
ขีดความสามารถของบุคลากร
ค าว่ า “ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร” หมายถึ ง ความสามารถของคณะที่ จ ะท าให้ ก ระบวนการต่ า งๆ
บรรลุผลสาเร็จโดยอาศัยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของคนในคณะ
ขีดความสามารถนี้อาจรวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น
การสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ การพัฒนาหลักสูตร บริการ และกระบวนการทางานใหม่ๆ รวมทั้ง
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
Workforce Capacity:

อัตรากาลังของบุคลากร

คาว่า “อัตรากาลังของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของคณะที่จะทาให้มั่นใจว่า มีจานวนผู้ปฏิบัติงานที่
พอเพียงในการด าเนินการตามกระบวนการท างาน และประสบความสาเร็จในการผลิ ตหลัก สูต ร และบริการ ให้ แก่
ผู้รับบริการ รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองตามความต้องการกาลังคน ตามช่วงเวลา หรือตามความจาเป็นที่แปร
เปลี่ยนไป
Workforce Engagement:

ความผูกพันของบุคลากร

คาว่า “ความผูกพันของบุคลากร” หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้ งในด้านจิตใจและสติปั ญ ญา
เพื่อให้งานสาเร็จบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ องค์การที่บุคลากรมีความผูกพันสูง มักจะมีบรรยากาศการทางานที่
ส่งให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ทาให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น
และความสาเร็จของคณะ
โดยทั่วไปบุคลากรจะรู้สึกผูกพันกับคณะ เมื่อมีแรงจูงใจและได้ทางานที่มีความหมาย และเมื่อได้รับการสนับสนุนที่
ดีจากผู้ร่วมงานและในที่ทางาน บุคลากรที่มีความผูกพันต่อคณะ จะได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้เนื้อ
เชื่อใจกัน มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความร่วมมือร่วมใจกัน มีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี มีอานาจ
ในการตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบต่อผลการทางานของตน ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันครอบคลุมถึง
การฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการทางาน ระบบการยกย่องชมเชยและการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสที่
เท่าเทียมกันและการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการมีไมตรีจิตต่อครอบครัวของบุคลากร
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