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บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน

เรียนรู้เกณฑ์พัฒนาคุณภาพ

เพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx Criteria Overview) 

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

กุมภาพันธ์  2561 



•  แปลเกณฑ์ ฉบับแรก 2552  

•  โครงการนำร่อง  - ระยะที่ 1: กย. 53 – กพ. 55 

•  แปลเกณฑ์ ฉบับป ี2556  

•  โครงการระยะที่ 2 (โครงการต่อยอด) : (มค. 55 

– ธค. 57) 

•  แปลเกณฑ์ ฉบับป ี2558 

EdPEx คืออะไร?



▪ เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
องค์กรในภาพรวม 

▪ อยู่บนกรอบของการดำเนินงานที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

▪ สามารถใช้ประเมินได้ทั้งระดับ
คณะและสถาบัน 

▪ เป็นเกณฑ์ความเป็นเลิศเดียวกัน
กับระบบอื่น ๆ    ที่ได้มีการริเริ่ม
ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 
PMQA, SEPA, HA, TQA, SELF
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Six Sigma  

Design of Experiment (DOE) 

Statistical Quality Control (SQC)

Thailand Quality Award  
(TQM      &      TQA)

Strategic Planning 
KPI & Balanced Scorecard

Benchmarking

Supply Chain Management 
Business Process Improvement (BPI) 
Cross-functional Management

TPM 

PM/SM 

OEE

JIT 

IE 

7 Waste

Activity-based Management (ABM) 

Activity-based Costing (ABC) 

Cost of Quality (COQ)

Problem Solving

Waste Assessment

5S / Suggestion Scheme / Visual Control

ISO 9000 / ISO 16949 / HACCP / GMP / ISO 14000 / SA 8000ระดับปฏิบัติการ

ระดับจัดการ

ระดับบริหาร

Productivity Improvement Tools & Standards

EdPExอยู่ตรงนี้

IQA TQF 
อยู่ที่ไหน?



“skills gap” and the need for higher education to do a better job of preparing future workers. 

เป็นไปไม่ได้  
 เราสอนอย่างมีคุณภาพ 
อาจารย์เราเก่งทุกคน
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เราคือใคร 
เราทำอะไร 
เราทำให้ใคร 
เราทำให้ใครคนนั้นได้อะไรบ้าง 
เราทำให้ใครคนนั้นได้อะไรดีเพิ่มขึ้นได้แค่ไหน 

อาจารย์บิล

VALUE คุณค่า รุดหน้าสู่ความเป็นเลิศโดย 

• ส่งมอบคุณค่าท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองให้กับ

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงส่งผลให้เกิดคุณภาพ

การศึกษาและความยั่งยืนขององค์การ 

• ปรับปรุงประสิทธิผลการดําเนินการและ

ขีดความสามารถของสถาบัน 

• มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรู้ของ

สถาบันและ 

• สมาชิกทุกคนในสถาบันมีการเรียนรู้

และพัฒนา
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Marketing: The extent to which a good or 
service is perceived by its customer to meet his 
or her needs or wants, measured by customer's 
willingness to pay for it. 

www.businessdictionary.com/definition/value.html

VALUE คุณค่า  

Baldrige: การยอมรับ(ของลูกค้า)ในความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 
บริการ กระบวนการ สินทรัพย์ หรือการใช้งาน เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่าย
และทางเลือกอื่น ๆ ที่มี 

The perceived worth of a product, service, process, asset, or function relative to its cost and possible 
alternatives.

http://www.businessdictionary.com/definition/value.html
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เราทำให้ใคร

เราทำให้ใครคนนั้นได้

อะไรบ้าง

เรา

คือใคร 

เราทำอะไร 

• เป็นผู้นำ 
• มั่งคั่งทางการเงิน 
• ชาญฉลาดกว่าที่เคยเป็นมาก่อน   
• คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 
• โอกาสใหม่ในชีวิต 
• เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
• ทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน 
• โอกาสศึกษาต่อ

VALUE คุณค่า  
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VALUE คุณค่า  Proposition 
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Job
Gain

Pain
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Value 
proposition 
Map

Gain Creator

Pain Reliever
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เราให้
คุณค่าอะไร 

เราทำให้
ใคร 

เราทำ
อย่างไร 

เราใช้
อะไร 

ใครช่วย
เราทำ 

ส่งมอบ
อย่างไร 

ติดต่อ
อย่างไร 

ต้องจ่าย
อะไร ได้รับอะไร 



Business Model Canvas - 

           Key Partners         Key Activities           Value 
Propositions 

         Customer  
         Relationships 

      Customer 
Segments 

             Key Resources              Channels 

              Cost Structure            Revenue Streams 

       Social & Environmental Cost 
          

            Social & Environmental Benefit 
          

http://www.businessmodelgeneration.com

http://www.businessmodelgeneration.com/
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performance management  
“a process that helps an organization to 
formulate, implement, and change its strategy in 
order to satisfy its stakeholders’ needs” กระบวนการที่
ช่วยให้องค์กรกำหนดกลยุทธ์ นำไปปฏิบัติ และเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลจากการดำเนิน
การและความสำเร็จขององค์กร” 

เราทำให้ใครคนนั้นได้

อะไรบ้าง

เรา

คือใคร 

เราทำอะไร 
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โครงร่างองค์การเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการประเมิน
ตนเอง

ระบุสารสนเทศสาคัญที่อาจขาดหายไปและมุ่งเน้นที่ข้อกำหนดของ 
ผลการดำเนินการและผลลัพธ์ที่สำคัญ

        

บัณฑิตจากการเรียนการสอน

ของเราดีที่สุดเท่าที่ทำได้หรือยัง?   

มีอะไรดีขึ้้นได้อีกหรือไม่?  
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P.1 Organizational 
Description:  
ลักษณะองค์การ : 

คุณลักษณะที่สําคัญของ
สถาบันคืออะไร 

P.2 Organizational 
Situation: 
สภาวการณ์ของ
องค์การ:  

สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของ
สถาบันเป็นอย่างไร 

Organization Profile

address unique aspects of your organization  

กำหนดบริบทเพื่อให้สถาบันสามารถแสดงความโดดเด่นเฉพาะของตน  

ระบุสารสนเทศสำคัญที่อาจขาดหายไปและมุ่งเน้นที่ข้อกำหนดของ 
ผลการดำเนินการและผลลัพธ์ที่สำคัญ
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ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

P.1 Organizational Description:  
ลักษณะองค์การ : 
คุณลักษณะที่สําคัญของสถาบันคืออะไร 

บริการที่นำเสนอ
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ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

วิสัยทัศน์   

พันธกิจ 

ค่านิยม สมรรถนะหลัก

P.1 Organizational Description:  
ลักษณะองค์การ : 
คุณลักษณะที่สําคัญของสถาบันคืออะไร 

บริการที่นำเสนอ
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ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

วิสัยทัศน์   

พันธกิจ 

ค่านิยม สมรรถนะหลัก

กฎระเบียบข้อบังคับ

ลักษณะโดยรวมของ

บุคลากร

อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์

ที่สำคัญ

โครงสร้างองค์การ

ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ

ระบบการปรับปรุงผลการ

ดำเนินการ
P.1 Organizational Description:  
ลักษณะองค์การ : 
คุณลักษณะที่สําคัญของสถาบันคืออะไร 

บริการที่นำเสนอ



23ความท้าทายและความได้

เปรียบเชิงกลยุทธ์

ขนาดและการเติบโต คู่แข่ง

การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ   ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อสถานการณ์

P.2 Organizational 
Situation: สภาวการณ์
ขององค์การ:  

สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็น
อย่างไร 
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ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

วิสัยทัศน์   

พันธกิจ 

ค่านิยม สมรรถนะหลัก

กฎระเบียบข้อบังคับ

ลักษณะโดยรวมของ

บุคลากร

อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์

ที่สำคัญ

โครงสร้างองค์การ

ความท้าทายและความได้

เปรียบเชิงกลยุทธ์

ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ

ขนาดและการเติบโต คู่แข่ง

การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ   ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อสถานการณ์

ระบบการปรับปรุงผลการ

ดำเนินการ
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Environment 
สภาพแวดล้อมขององค์การ

Relationships 
ความสัมพันธ์ระดับองค์การ

P.1 Organizational Description: 
ลักษณะองค์การ 

คุณลักษณะที่สําคัญของสถาบันคืออะไร ?

หลักสูตร และบริการ
พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม + สมรรถนะหลัก

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

สินทรัพย์ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์

กฎระเบียบข้อบังคับ

โครงสร้างองค์การ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือ
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P.2 Organizational 
Situation:  

What is your 
organization’s strategic 
situation?

Competitive Environment Strategic Context PERFORMANCE Improvement 
System

Position

Changes

Comparative Data

CHALLENGES 

ADVANTAGES 

improvement

evaluation
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• สร้างความผูกพัน

• วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียน

• ตอบสนองต่อความต้องการ

• สารสนเทศที่จะทำความ
เข้าใจผู้เรียน

ความสำเร็จ 
ด้านตลาดในระยะยาว

มหาวิทยาลัยมีหลายลูกค้า และมีความ
ต้องการที่แตกต่างกันมาก

        

บัณฑิตจากการเรียนการสอน

ของเราดีที่สุดเท่าที่ทำได้หรือยัง?   

มีอะไรดีขึ้้นได้อีกหรือไม่?  
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ผู้นำที่ดีและเก่ง

กำหนดวิสัย

ทัศน์และค่านิยม ส่ือสารให้เกิดการปฏิบัติอย่าง

จริงจัง กำกับดูแลองค์กร ส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย 

และมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนชุมชน 

การนำและการ

กำกับองค์กร



การนำและการ

กำกับองค์กร

การกำหนดกลยุทธ ์

และนำไปสู่การปฏิบัต ิ

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ ์

แผนปฏิบัติการและนำไปสู่การปฏิบัต ิ



การบริหารความต้องการ ความพึง

พอใจ  ความไม่พึงพอใจ ความ

ผูกพันของผู้เรียน
การนำและการ

กำกับองค์กร

การกำหนดกลยุทธ ์

และนำไปสู่การปฏิบัต ิ



ผู้นำที่ดีและเก่ง

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ ์

การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

การบริหารขีดความสามารถ และอัตรา

กำลัง 

บรรยากาศการทำงาน 

การสร้างความผูกพันกับบุคลากร  

การบริหารความต้องการ ความพึง

พอใจ  ความไม่พึงพอใจ ความ

ผูกพันของผู้เรียน

การกำหนดกลยุทธ ์

และนำไปสู่การปฏิบัต ิ



ผู้นำที่ดีและเก่ง

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ ์

การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

หลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

การจัดการกระบวนการ 

การควบคุมต้นทุน 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การบริหารขีดความสามารถ และอัตรา

กำลัง 

บรรยากาศการทำงาน 

การสร้างความผูกพันกับบุคลากร  

การบริหารความต้องการ ความพึง

พอใจ  ความไม่พึงพอใจ ความ

ผูกพันของผู้เรียน

การกำหนดกลยุทธ ์

และนำไปสู่การปฏิบัต ิ



ผู้นำที่ดีและเก่ง

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ ์

การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

หลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

การจัดการกระบวนการ 

การควบคุมต้นทุน 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การวัดผล การวิเคราะห์ การดำเนินการ 

ความรู้ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

การบริหารขีดความสามารถ และอัตรา

กำลัง 

บรรยากาศการทำงาน 

การสร้างความผูกพันกับบุคลากร  

การบริหารความต้องการ ความพึง

พอใจ  ความไม่พึงพอใจ ความ

ผูกพันของผู้เรียน

การกำหนดกลยุทธ ์

และนำไปสู่การปฏิบัต ิ
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ผู้เรียน

บัณฑิต
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ผู้เรียน

Student LEARNING

WORK (Teaching and Support) 
PROCESS EFFECTIVENESS 

บัณฑิต

Student ENGAGEMENT

Student Satisfaction

Supply-Chain Management
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ผู้เรียน

Student LEARNING

WORK (Teaching and Support) 
PROCESS EFFECTIVENESS 

Supply-Chain Management

WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY

WORKFORCE Climate
WORKFORCE ENGAGEMENT

WORKFORCE Development

บัณฑิต

Student ENGAGEMENT

Student Satisfaction



39

ผู้เรียน

Student LEARNING

WORK (Teaching and Support) 
PROCESS EFFECTIVENESS 

Supply-Chain Management

WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY

WORKFORCE Climate
WORKFORCE ENGAGEMENT

WORKFORCE Development

บัณฑิต

Student ENGAGEMENT

Student Satisfaction

Leadership communication and engagement

GOVERNANCE accountability

Law, Regulation, and Accreditation

Ethics 

societal responsibilities 
and support of 
communities

achievement of organizational strategy and ACTION PLANS
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ผู้เรียน

Student LEARNING

WORK (Teaching and Support) 
PROCESS EFFECTIVENESS 

Supply-Chain Management

WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY

WORKFORCE Climate
WORKFORCE ENGAGEMENT

WORKFORCE Development

บัณฑิต

Budgetary and Financial PERFORMANCE

Market PERFORMANCE

Student ENGAGEMENT

Student Satisfaction

Leadership communication and engagement

GOVERNANCE accountability

Law, Regulation, and Accreditation

Ethics 

societal responsibilities 
and support of 
communities

achievement of organizational strategy and ACTION PLANS
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ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้
เรียนและด้านกระบวนการ

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ และการกำกับ
ดูแล

ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การ
เงิน และตลาด
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WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY

WORKFORCE Climate
WORKFORCE ENGAGEMENT

WORKFORCE Development

Student LEARNING

WORK (Teaching and Support) 
PROCESS 
EFFECTIVENESS 

Student ENGAGEMENT

Student Satisfaction

Budgetary and 
Financial 
PERFORMANCE

Market PERFORMANCE

Supply-Chain Management

Leadership communication and engagement GOVERNANCE accountability

Law, Regulation, and Accreditation Ethics 

societal responsibilities and 
support of communities

achievement of organizational strategy and ACTION PLANS

        
การเรียนการสอนของ

เราดีที่สุดเท่าที่ทำได้หรือยัง?   
มีอะไรดีขึ้นได้อีกหรือไม่? 

ในบริบทวันนี้ 
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ARE WE MAKING PROGRESS?
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11  core values of high performing organizations 
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ลัก
ษณ

ะอ
งค์

กา
ร

Integrated 
Performance 
Management

สภ
าว
กา

รณ์
ขอ

ง
อง

ค์ก
าร

กา
รนำ

อง
ค์ก

าร
โด
ยผู้

นำ

ระ
ดับ

สูง

การ
กำ
กับ
ดูแ
ลแ
ละค

วาม

รับ
ผิด
ชอ
บต่
อสั
งคม

การจัด
ทำกลยุทธ

การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

เสียงของลูกค้า
ความผูกพันของลูกค้า

การวัด การวิเคราะห์ และ

ปรับปรุงผลการดำเนินการ

ขององค์การ

กา
รจั

ดก
าร
คว

าม
รู้ 

สา
รส

นเ
ทศ

 แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลยี

สา
รส

นเ
ทศ

สภ
าพ

แว
ดล้

อม
ใน

กา
ร

ทำ
งา
น

ควา
มผูก

พัน
ของ

บุค
ลาก

ร

กระ
บวน

การ
ทำงาน

ประสิทธิผ
ลการปฏิ

บัติการ

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้
เรียนและด้านกระบวนการ

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น

บุคลากร

ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ และ

การกำกับดูแล

ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ
 

การเงิน และตลาด
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Integrated 
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Management
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Gov
ern
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Resp
on
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ilit

ies

Strategy Development

Strategy Implementation

Voice of the Customer
Customer Engagement

Measurement, Analysis, and 

Improvement of Organizational 

Performance

K
no

w
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dg
e 

M
an

ag
em

en
t, 

In
fo

rm
at
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n,

 a
nd

 
In

fo
rm

at
io

n 
Te

ch
no

lo
gy

W
or

kf
or

ce
 

En
vi

ro
nm

en
t

Workforce
 Engagem

ent

Work Proces
ses

Operational 

Effectiveness

Learning and 
Process Results

Customer-Focused Results

Workforce-Focused 

Results

Leadership and 

Governance Results

Budgetary, 

Financial, and 

M
arket Results
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P.1 ลักษณะองค์การ
ลักษณะองค์การผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

กฎระเบียบข้อบังคับ

ลัก
ษณ

ะโ
ดย

รว
ม

ขอ
งบุ

คล
าก

ร

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อื่น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

หลั
กสู

ตร
 แล

ะบ
ริก
าร

การ
กำ
กับ
ดูแ
ลแ
ละ

คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บต่
อ

สังค
ม

การจัด
ทำ

กลยุทธ

การนำกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ

เสียงของลูกค้า

ความผูกพันของ
ลูกค้า

สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

ควา
มผูก

พัน

ของ
บุค

ลาก
รกระ

บวน
การ

ทำงาน

ประสิทธิผ
ลการปฏิ

บัติการ

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้
เรียนและด้านกระบวนการ

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้า

ผลลัพธ์ด้านการนำ
องค์การ และการกำกับ
ดูแล

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม

อื่น และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย
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P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 
การ

นำองค์
การ

โดย

ผู้นำ
ระดั

บสูง

การ
กำกับดู

แลแ
ละค

วาม

รับผิ
ดชอ

บต่อ
สังค

ม

การจัดทำ
กลยุทธ

การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

เสียงของลูกค้า

ความผูกพันของลูกค้า
การวัด การวิเคราะห์ และ

ปรับปรุงผลการดำเนินการ

ขององค์การ

กา
รจั

ดก
าร
คว

าม
รู้ 

สา
รส

นเ
ทศ

 แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลยี

สา
รส

นเ
ทศ

สภ
าพ

แว
ดล้

อม
ใน

กา
ร

ทำ
งา
น

ควา
มผูก

พัน
ของ

บุค
ลาก

ร

กระ
บวน

การ
ทำงาน

ประสิทธิผ
ล

การปฏิบั
ติการ

ระบบการปรับปรุงผล
การดําเนินการ

บริบทเชิงกลยุทธ

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
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สร้างระบบงานที่มุ่งไปในทาง

เดียวกัน(Alignment) 
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พฒันาการขององคก์ร (0 – 1000)



คะแนนในแตล่ะหมวด

หมวด 1 การนำองค์กร                                                             120 

หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                              85 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า                                                          85 

หมวด 4  การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้                    90 

หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน                            85                             

หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ                          85 

หมวด 7  ผลลัพธ์                                                                   450 

                       คะแนนรวม                             1,000

คะแนน

คะแนนอิงเกณฑ์รางวัล Baldrige



ระดับพฒันาการขององค์กร (0 – 1000)
O

rg
an

iz
at

io
na

l E
ff

or
t

EdPEx Score

Early Development  
0 - 270

Early Result  
271 - 370

Early Improvement  
371 - 470

Good Performance  
471 - 571

Emerging Industry Leader  

571 - 680

Industry Leader  
681 - 790

Benchmark Leader  
791 - 890

World Leader  
891 -1000
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Baldrige works if: 

• Leaders and the organization have the 
willingness and ability to develop an 
organizational culture based on the 11  core 
values of high performing organizations 
defined by the Criteria. 

• Leaders and the organization are willing to 
commit to a long-term journey of 
continuous learning and improvement

Granite State Quality Council 
New Hampshire’s Nonprofit Resource for 
Organizational Performance Excellence

The purpose of the Baldrige 
framework is to help your 
organization improve and 
achieve excellence. 
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หลักสูตร และบริการ 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 

บุคลากร 

สินทรัพย์ 

กฎระเบียบข้อบังคับ

โครงสร้างองค์การ 

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

สภาพด้านการแข่งขัน 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ

ระบบการกำกับดูแลองค์กร 

พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมี

จริยธรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม และการ

สนับสนุนชุมชนที่สำคัญ

การกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม 

การส่ือสารและการทำให้เกิดการ

ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การ

ปฏิบัติ 

การคาดการณ์ผลการดำเนินการ

การรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียน

และลูกค้ากลุ่มอื่น 

การประเมินความพึงพอใจและความ

ผูกพันของผู้เรียนและลูกค้า 

วิธีการท่ีสถาบันกำหนดหลักสูตรและ

บริการ 

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่น

การวัดผลการดำเนินการ การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ การปรับปรุงผลการดำเนินการ 
ความรู้ขององค์การ ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หลักสูตร และบริการ 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 

บุคลากร 

สินทรัพย์ 

กฎระเบียบข้อบังคับ

โครงสร้างองค์การ 

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

สภาพด้านการแข่งขัน 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ

การวัดผลการดำเนินการ การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ การปรับปรุงผลการดำเนินการ 
ความรู้ขององค์การ ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้าน

กระบวนการท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน 

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ

ทำงาน 

ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม

อื่น 

ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ ธรรมาภิบาล 

และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

ผลลัพธ์การดำเนินการด้านงบประมาณ การ

เงิน และตลาด

การบริหารขีดความสามารถ และ 

อัตรากำลัง 

บรรยากาศการทำงาน 

การสร้างความผูกพันกับบุคลากร  

การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ

การออกแบบหลักสูตร การบริการ และ

กระบวนการ 

การจัดการกระบวนการ 

การควบคุมต้นทุน 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและ

ภาวะฉุกเฉิน 

การจัดการนวัตกรรม



แนวทางในการนำเกณฑไ์ปใช้

• เพื่อการปรับปรุงองค์กร 

• เพื่อสร้างระบบงานที่มุ่งไปในทางเดียวกัน(Alignment) 

• เพื่อให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ มีบูรณาการ (Integration) 

• เพื่อนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศโดยเทียบเคียงกับองค์กรอื่นที่ใกล้เคียง

กัน หรือที่เราต้องการพัฒนาให้เทียบเท่า



63มีขั้นตอนที่ทำซำ้ได้เหมือนเดิม

บอกได้ว่าขั้นตอนไหนต้องปรับปรุงอย่างไร

เชื่อมโยงไม่ขัดกัน

• delivery of ever-improving value to students 

• effectiveness and capabilities 

• learning  

แค่
ทำ

        

บัณฑิตจากการเรียนการสอน

ของเราดีที่สุดเท่าที่ทำได้หรือยัง?   

มีอะไรดีขึ้้นได้อีกหรือไม่?  
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ไปถึง 
แต่บอกไม่ได้ว่าไปถึงได้

อย่างไร

แค่
ทำ
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ไปถึง 
และบอกได้ว่าไปถึงได้

อย่างไร

มีขั้นตอนที่ทำซำ้ได้เหมือนเดิม
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การนำและการ

กำกับองค์กร

• การปฏิบัติของผู้นำระดับสูงด้วยตนเอง ในการชี้นำและทำให้
สถาบันมีความยั่งยืน การกำกับดูแลของสถาบัน และวิธีการที่
สถาบันใช้เพื่อบรรลุผลด้านความรับผิดชอบ           ต่อสังคม 
กฎหมาย และจริยธรรม รวมทั้งวิธีการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ

หมวด 1 การนำองค์กร (120 คะแนน)



สามารถทำให้คณะ/มหาวิทยาลัย
สร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต  

สามารถทำให้ทุกคนในคณะ/
มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นทำงานไปสู่วิสัย

ทัศน์ที่กำหนดไว้  

สื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร จน
เกิดความผูกพันกับคณะ/

มหาวิทยาลัยขึ้นในหมู่นักศึกษา 
บุคลากร(ได้ใจจากผู้เรียน 

บุคลากร)  
  

นำคณะ/มหาวิทยาลัยอย่างมีวิสัย
ทัศน์ไปสู่อนาคต 

คนเก่ง

บทบาทของอธิการบดี คณบดี



คนดี

ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรมอย่างมั่นคง 

ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในธรรมาภิบาลที่ดี
และมีการประเมินผลงานของผู้บริหาร

นำให้คณะ/มหาวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในการสร้างความผาสุกให้
สังคมโดยรวม และสนับสนุนให้
ชุมชนเป้าหมายมีความเข้มแข็ง 

ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตของกฎ
ระเบียบอุดมศึกษา และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด  



69



70



อธิการบดี คณบดี ระดับ
พอใช้ อธิการบดี คณบดี ระดับดี อธิการบดี คณบดี ระดับดีเด่น

ทำหน้าที่เฉพาะงานประจำ  โดยไม่
สร้างการเปลี่ยนแปลงใด ๆในทางที่
ดีขึ้น แต่คณะมหาวิทยาลัยยังคง

รักษาระดับความสำเร็จไว้ได้ดั่งเดิม

นำคณะ/มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์ไปสู่
อนาคต ตามความสามารถเฉพาะ

ตัว 

นำคณะ/มหาวิทยาลัยอย่างมีวิสัยทัศน์ไปสู่อนาคต 
โดยผ่านระบบการนำองค์กร ส่งต่อไปสู่บุคลากร 
นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ทุกคนรู้ว่าจะ

ไปทางไหน อย่างไรจากผู้นำ
สามารถทำให้คณะ/มหาวิทยาลัย
สร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้

ความสามารถเฉพาะตัว

สามารถทำให้คณะ/มหาวิทยาลัยสร้างความสำเร็จ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยสร้างเป็น
วัฒนธรรมที่ใส่ใจนักศึกษา การสร้างสิ่งใหม่ ๆ  และ

การเติมเต็มความรู้ที่ใช้ในการทำงาน

สามารถทำให้ทุกคนในคณะ/
มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นทำงานไปสู่
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  โดยใช้

ความสามารถเฉพาะตัว 

สามารถทำให้ทุกคนในคณะ/มหาวิทยาลัยมุ่งมั่น
ทำงานไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยมีการยก
ระดับความสำเร็จในคุณค่าที่ส่งมอบให้นักศึกษา

อย่างอย่างต่อเนื่อง ดีกว่าเดิมเสมอ 

สื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร จน
เกิดความผูกพันกับคณะ/

มหาวิทยาลัยขึ้นในหมู่นักศึกษา 
บุคลากร(ได้ใจจากผู้เรียน 

บุคลากร)  

สื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร ในทุกช่องทางอย่าง
ตรงไปตรงมา ทั้งเรื่องงานประจำ และเรื่องที่

เป็นการตัดสินใจสำคัญ  จนเกิดความผูกพันกับ
คณะ/มหาวิทยาลัยขึ้นในหมู่นักศึกษา 

บุคลากร(ได้ใจจากผู้เรียน บุคลากรอย่างท่วมท้น)  

ระดับการประเมินอธิการบดี คณบดี 



อธิการบดี คณบดี ระดับพอใช้ อธิการบดี คณบดี ระดับดี อธิการบดี คณบดี ระดับดีเด่น

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะ 
มหาวิทยาลัย ตามที่เคยปฏิบัติมา

แต่เดิม โดยครบถ้วน 

ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในธร
รมาภิบาลที่ดีและมีการประเมิน

ผลงานของผู้บริหาร

ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในธรรมาภิบาล
ที่ดี โดยมีการทบทวนและมีการ

ประเมินประสิทธิผลของผลงานครบ
ทุกมิติของธรรมาภิบาล

ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตของกฎ
ระเบียบอุดมศึกษา และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด  

ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตของกฎระเบียบอุดมศึกษา 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด  โดยตรวจสอบ
ในทุกมิติ ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคาดการณ์ผลก
ระทบ และความกังวลของคนทั่วไปเกี่ยวกับงานของ
คณะ มหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง

ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรมอย่างมั่นคง 

ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างมั่นคง โดยมีการติดตามทุก
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และในทุกขั้นตอนการ

ทำงาน

นำให้คณะ/มหาวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในการสร้างความผาสุกให้
สังคมโดยรวม และสนับสนุนให้
ชุมชนเป้าหมายมีความเข้มแข็ง 

นำให้คณะ/มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม
ในการสร้างความผาสุกให้สังคมโดย
รวม ในทุกเรื่องสำคัญของโลก และ
สนับสนุนให้ชุมชนเป้าหมายมีความ
เข้มแข็งในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง 

ระดับการประเมินอธิการบดี คณบดี 
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Result 

 

ระดับ  

Level
แนวโน้ม 

Trend

การเทียบเคียง 
Comparison

การบูรณาการ 
Integration
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ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับดูแล ผลลัพธ์ 1 ผลลัพธ์ 2 ผลลัพธ์ 3

ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกำกับดูแล

ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรอง
มาตรฐาน

ผลลัพธ์ด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
สนับสนุนชุมชน

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับดูแล

โครงสร้างองค์การ 
Organizational Structure

กฎระเบียบข้อบังคับ 
Regulatory Requirements
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด : ผลลัพธ์การดําเนินการด้านงบประมาณ
การเงิน และตลาดของสถาบัน

ผลการดําเนินการด้านงบประมาณและการเงิน
ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านการเงินคืออะไร

ผลการดําเนินการด้านตลาด
ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านตลาด คืออะไร
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กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การ

ปฏิบัติ 

การคาดการณ์ผลการดำเนินการ
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สมรรถนะหลัก Core Competency ผลลัพธ์ด้านการสร้างและเสริมสมรรถนะหลักของสถาบันให้มีความแข็งแกร่งขึ้น 

ผลลัพธ์ด้านการสร้างและเสริม
สมรรถนะหลักของสถาบันให้มีความ
แข็งแกร่งขึ้น 

สมรรถนะหลัก Core Competency 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับดูแล

84

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับ
ดูแล
ผลลัพธ์ของความสำเร็จตามตัววัดและตัวบ่งชี้ที่
สาคัญในการบรรลุกลยุทธ์และแผน
ปฏิบัติการของสถาบัน
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้เรียน 1 ผู้เรียน 2 ผู้เรียน 3

ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ

ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน 

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มอื่น ลูกค้ากลุ่ม1 ลูกค้ากลุ่ม 2 ลูกค้ากลุ่ม 3

ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ

ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน 



89



90

ARE WE MAKING PROGRESS?



91



92

การวัดผลการดำเนินการ การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ 
การปรับปรุงผลการดำเนินการ 
ความรู้ขององค์การ ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.1 สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน Workforce 

Environment

วิธีการที่สถาบันใช้บริหารขีดความ

สามารถ และอัตรากำลังเพ่ือให้งานบรรลุ

ผลสำเร็จ

การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เกื้อหนุน

และมีความมั่นคงต่อการทำงานของบุคลากร

อย่างเป็นระบบ

การบริหารขีดความสามารถ และอัตรากำลัง 
บรรยากาศการทำงาน 
การสร้างความผูกพันกับบุคลากร  
การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ



วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้

บริหาร และผู้นำอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดผล

การดำเนินการที่โดดเด่น

วิธีการที่สถาบันทำให้บุคลากรมีส่วนร่วม

อย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้าง

นวัตกรรมให้กับองค์กร  

5.2 ความผูกพัน

ของบุคลากร

การบริหารขีดความสามารถ และอัตรากำลัง 
บรรยากาศการทำงาน 
การสร้างความผูกพันกับบุคลากร  
การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ
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การบริหารขีดความสามารถ และอัตรากำลัง 
บรรยากาศการทำงาน 
การสร้างความผูกพันกับบุคลากร  
การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ
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กลุ่มและประเภท ผลลัพธ์ด้านอัตรากําลัง
และขีดความสามารถ

ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศ
การทํางาน

ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน ผลลัพธ์ด้านการพัฒนา
บุคลากรและผู้นํา

7.3 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
 WORKFORCE Profiles
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การออกแบบหลักสูตร การบริการ และ
กระบวนการ 
การจัดการกระบวนการ 
การควบคุมต้นทุน 
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและ
ภาวะฉุกเฉิน 
การจัดการนวัตกรรม
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หลักสูตร และบริการ ที่สำคัญ ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร และบริการ
ที่มีต่อความสำเร็จของสถาบัน

วิธีการจัดหลักสูตร และบริการต่างๆ

What are your 
organization’s main 
educational 
program and 
service offerings ? 

What is the relative importance 
of each to your success?

What mechanisms do you 
use to deliver your 
educational program and 
services? 

บริบทที่ทำให้เข้าใจบทบาทและการทำงานของสถาบัน

PROGRAM and SERVICE 
Offerings 
หลักสูตร และบริการ

P.1a (1)

กิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันนำสู่
ตลาดเพื่อดึงให้ผู้เรียนเข้ามา
เรียนรู้ และลูกค้ากลุ่มอื่นมาใช้
บริการหรือมีส่วนในการศึกษา
ค้นคว้าและ 
พัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู้

กระบวนการจัดหลักสูตรและ
บริการต่อผู้เรียนของสถาบัน 
อาจเป็นการจัดให้โดยตรง หรือ
โดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
Mechanisms for delivering 
programs and services to your 
students might be direct or might 
be indirect, through partners and 
collaborators. 

ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 
Operational Effectiveness

กระบวนการทำงาน
Work Processes

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
และด้านกระบวนการ
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หลักสูตร และบริการ ที่สำคัญ 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการที่
ตอบสนองผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ

บริบทที่ทำให้เข้าใจบทบาทและการทำงานของคณะ

PROGRAM and SERVICE 
Offerings 
หลักสูตร และบริการ

P.1a (1)

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้
เรียนและด้านกระบวนการ

ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่สาคัญ
ของการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

ผลลัพธ์ด้านผลิตภาพ 
รอบเวลา และตัววัด
อื่นๆ ด้านประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และ
นวัตกรรม
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Mission 
พันธกิจ

Vision 
วิสัยทัศน์

Values 
ค่านิยม

MISSION + Core Competencies, VISION, and 
VALUES
พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม + สมรรถนะหลัก

P.1a (2)

มีคณะท่านไว้เพื่อทำอะไร (overall function) 

คณะท่านอยากเป็นอย่างไรในวันหน้า
หลักการที่ชี้นําและพฤติกรรมที่หล่อหลอมวิถีทางที่คณะ 
และบุคลากรพึงปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของคณะ 

สมรรถนะหลัก Core Competency ความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจ 
How Core Competency Supports Mission 

เรื่องที่สถาบันมีความชํานาญที่สุด สมรรถนะหลัก 
ขององค์การเป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัว
ใจสําคัญซึ่งทําให้สถาบันบรรลุพันธกิจหรือสร้างความได้
เปรียบในสภาพแวดล้อมของตลาดหรือในการบริการ 
Competencies are abilities, skills, traits, and behaviors 
that contribute to superior performance in a job. 

ทำไมจึงมีความสำคัญต่อการบรรลุพันธกิจ 
Why do those strategically important 
capabilities  are central to fulfilling your 
mission ?

Strategy 
Implementation
การนำกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัต

Strategy 
Development
การจัดทำกลยุทธ
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MISSION + Core Competencies, VISION, and 
VALUES
พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม + สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก Core Competency ผลลัพธ์ด้านการสร้างและเสริมสมรรถนะหลักของสถาบันให้มีความแข็งแกร่งขึ้น 

ผลลัพธ์ด้านการสร้างและเสริม
สมรรถนะหลักของสถาบันให้มีความ
แข็งแกร่งขึ้น 

Mission 
พันธกิจ

กลยุทธ์ แผนปฏิบัตการ

Vision 
วิสัยทัศน์

กลยุทธ์ แผนปฏิบัตการ

Values 
ค่านิยม

กลยุทธ์ แผนปฏิบัตการ

MISSION + Core Competencies, VISION, and 
VALUES
พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม + สมรรถนะหลัก

P.1a (2)

สมรรถนะหลัก Core Competency 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับดูแล

108

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับ
ดูแล
ผลลัพธ์ของความสำเร็จตามตัววัดและตัวบ่งชี้ที่
สาคัญในการบรรลุกลยุทธ์และแผน
ปฏิบัติการของสถาบัน

Strategy 
Implementation
การนำกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัต

Strategy 
Development
การจัดทำกลยุทธ
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กลุ่มและประเภท การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร WORKFORCE Profiles P.1a (3)

 “บุคลากร”หมายถึง 
บุคลากรทั้งหมดที่
สถาบันกํากับดูแลและมี
ส่วนร่วมโดยตรง 
ในการทําให้งานของ
สถาบันบรรลุผลสําเร็จ 

มี
การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกี่ยว

กับองค์ประกอบ ของบุคลากร หรือ
ความต้องการบุคลากรหรือไม่ 

อย่างไร?

Workforce 
Engagement
ความผูกพันของ
บุคลากร

Workforce 
Environment
สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน

Strategy 
Implementation
การนำกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัต

Strategy 
Development
การจัดทำกลยุทธ

ผลลัพธ์ด้านการมุ่ง
เน้นบุคลากร
ผลลัพธ์ด้านการนำ
องค์การ 
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กลุ่มและประเภท อัตรากําลัง องค์ประกอบที่มีผลต่อระดับความมุ่งมั่นของบุคลากร
ให้งานสําเร็จบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน

คุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ ความ
สามารถ และสมรรถนะ

P.1a (3)

WORKFORCE CAPABILITY. Your organization’s ability 
to accomplish its work processes through its people’s 
knowledge, skills, abilities, and competencies. 

WORKFORCE CAPACITY.Your organization’s ability to 
ensure sufficient staffing levels to accomplish its work 
processes and deliver your programs and services to 
students and other customers, including the ability to 
meet seasonal or varying demand levels. 

WORKFORCE ENGAGEMENT. The extent of workforce 
members’ emotional and intellectual commitment to 
accomplishing your organization’s work, mission, and 
vision.

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร WORKFORCE Profiles

ขีดความสามารถของบุคลากร   ความสามารถของ
สถาบันที่จะทําให้กระบวนการต่างๆ บรรลุผลสําเร็จโดย
อาศัย ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของ
คนในสถาบัน 

อัตรากําลังของบุคลากร ความสามารถของสถาบันที่
จะทําให้มั่นใจว่า มีจํานวนผู้ปฏิบัติงานที่พอเพียงในดํา
เนินการตามกระบวนการทํางาน และประสบความสําเร็จ
ในการจัดหลักสูตร และบริการ ให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งความ
สามารถในการตอบสนองตามความต้องการกําลังคน
ตามช่วงเวลาหรือตามความจําเป็นที่แปรเปลี่ยนไป 

ความผูกพันของบุคลากร ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากร
ทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา เพื่อให้งานสําเร็จบรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน
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กลุ่มและประเภท ความหลากหลาย กลุ่มที่จัดตั้งให้ทำหน้าที่ต่อ
รองกับสถาบัน

ข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย และอื่น ๆ

P.1a (3)

ข้อ
กำหนดพิเศษด้าน

สุขภาพและความปลอดภัย
ที่สำคัญของสถาบัน 

คืออะไร?

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร WORKFORCE Profiles
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ลักษณะโดยรวมของบุคลากร WORKFORCE Profiles

กลุ่มและประเภท ผลลัพธ์ด้านอัตรากําลัง
และขีดความสามารถ

ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศ
การทํางาน

ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน ผลลัพธ์ด้านการพัฒนา
บุคลากรและผู้นํา

7.3 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร
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พืนที่  วิทยาเขต หรือกลุ่มงาน อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์

สินทรัพย์ Assets P.1a (4)

มีรายละเอียดพอจะเห็นว่าอาคาร 
เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่มีช่วยให้ดำเนิน
การให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจได้อย่างไร
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กฎระเบียบข้อบังคับกฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกาหนด
เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ การรับรองคุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียน 

มาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และด้านหลักสูตร
และบริการ ที่บังคับใช้กับสถาบัน

วงรอบการทบทวน ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบนั้น

กฎระเบียบข้อบังคับ 
Regulatory Requirements

P.1a (5)

 พรบ. มาตรฐานอุดมศึกษา เกณฑ์สารพัดจากกกอ.  ระเบียบ
บริหารราชการ IRB กฏหมายคอมพิวเตอร์  สภาวิชาชีพ และอื่น 
ๆอีกมาก โปรดเลือกเฉพาะที่มีรายละเอียดพอจะทำให้เห็นว่า
เกี่ยวกับการดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจได้อย่างไร

ผลลัพธ์ด้านการนำ
องค์การ และการ
กำกับดูแล
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ประเด็นโครงสร้างองค์การ รายละเอียด

โครงสร้างและการกำกับดูแลของสถาบัน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแล
องค์การ

ความสัมพันธ์เชิงการรายงานระหว่างคณะ
กรรมการกำกับดูแลองค์การ กับผู้นำระดับสูง

ความสัมพันธ์เชิงการรายงานระหว่างสภา
มหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน/คณะกรรมการกำกับ
ดูแลองค์การ ผู้นำระดับสูง และองค์การแม่(ถ้ามี)

ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ

โครงสร้างองค์การ 
Organizational Structure

P.1b (1)

Governance and 
Societal 
Responsibilities 
การกำกับดูแลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

An organizational structure defines how 
activities such as task allocation, coordination 
and supervision are directed toward the 
achievement of organizational aims.

แสดง
เป็นแผนผังที่บอกหน้าที่และ

ความสัมพันธ์ หรือข้อความบรรยาย โดย
มีรายละเอียดพอจะทำให้เห็นว่าเกี่ยวกับการ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจได้

อย่างไร

ผลลัพธ์ด้านการนำ
องค์การ และการกำกับ
ดูแล
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โครงสร้างองค์การ 
Organizational Structure

ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับดูแล ผลลัพธ์ 1 ผลลัพธ์ 2 ผลลัพธ์ 3

ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกำกับดูแล

ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรอง
มาตรฐาน

ผลลัพธ์ด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
สนับสนุนชุมชน

7.4 (บางส่วน) ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับดูแล
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ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและความคาดหวัง แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร

P.1b (2)
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Students, Other CUSTOMERS, and STAKEHOLDERS

Customer 
Engagement
ความผูกพันของลูกค้า

Voice of the 
Customer เสียง
ของลูกค้า

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้า
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ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและความคาดหวัง แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร

P.1b (2)
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Students, Other CUSTOMERS, and STAKEHOLDERS

Customer 
Engagement
ความผูกพันของลูกค้า

Voice of the 
Customer เสียง
ของลูกค้า

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้า

ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และ
ส่วนตลาดของสถาบัน อาจรวมถึงเรื่องที่พัก/การ
อานวยความสะดวกที่จัดให้เฉพาะกลุ่ม หลักสูตร
ที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความต้องการ 
ความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย 
ขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง การบริการด้วยภาษาที่
หลากหลาย ข้อกาหนดสาหรับปริญญาที่เหมาะ
สมกับผู้รับบริการ การให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้
เรียน หลักสูตรเสริมพิเศษสาหรับผู้เรียนที่กลับมา
เรียนภายหลังการลาออกกลางคัน การลดค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการศึกษาทางไกล ความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึง
พฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การให้บริการชุมชน
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ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและความคาดหวัง แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร

P.1b (2)ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Students, Other CUSTOMERS, and STAKEHOLDERS

Customer 
Engagement
ความผูกพันของลูกค้า

Voice of the 
Customer เสียง
ของลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น

ลูกค้า

ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการ
ปฏิบัติงาน จะช่วยผลักดันสถาบันให้มีความไวต่อการรับรู้ ประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชะงักงัน
ของหลักสูตร บริการ กระบวนการสนับสนุนและห่วงโซ่อุปทาน จากสาเหตุต่างๆ ที่รวมถึงภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

ผลลัพธ์ด้านการเรียน
รู้ของผู้เรียนและด้าน
กระบวนการ
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้เรียน 1 ผู้เรียน 2 ผู้เรียน 3

ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ

ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน 

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มอื่น ลูกค้ากลุ่ม1 ลูกค้ากลุ่ม 2 ลูกค้ากลุ่ม 3

ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ

ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน 
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ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ บทบาท กลไกการสื่อสาร ส่วนช่วยให้เกิดนวัตกรรม ข้อกำหนดสำหรับห่วงโซ่
อุปทาน

P.1b (3)
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
Suppliers and PARTNERS

“คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ” องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่สําคัญอื่นๆ 
ซึ่งทํางานร่วมกับสถาบัน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันหรือเพื่อการปรับปรุงผลการดําเนิน 
การ โดยทั่วไปจะเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อเป้าประสงค์ที่ชัดเจน 
PARTNERS. Key organizations or individuals who are working in concert with your 
organization to achieve a common goal or improve performance.  

“คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ” หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่ให้ความ 
ร่วมมือกับสถาบันในการสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมบางอย่าง หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นครั้งคราว โดยมีเป้าหมายระยะสั้นที่สอดคล้องกันหรืออย่างเดียวกันกับสถาบัน  
COLLABORATORS. Organizations or individuals who cooperate with your organization to 
support a particular activity or event or who cooperate intermittently when their short-term 
goals are aligned with or are the same as yours.  

Strategy 
Implementation
การนำกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัต

Strategy 
Development
การจัดทำกลยุทธ

ผลลัพธ์ด้านการเรียน
รู้ของผู้เรียนและด้าน
กระบวนการ
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7.1 C ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ บทบาท กลไกการสื่อสาร ส่วนช่วยให้เกิดนวัตกรรม ข้อกำหนดสำหรับ
ห่วงโซ่อุปทาน

ผลลัพธ์ด้านการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน
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ส่วนตลาดการศึกษา ลำดับในการแข่งขัน จำนวนคู่แข่งในตลาดเดียวกัน

P.2 a (1)

สถาบันอยู่ลำดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการ
เติบโตของสถาบัน เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันในภาคการ
ศึกษา หรือตลาดการศึกษาสถาบันมีจำนวนและประเภทของ 
คู่แข่งเป็นอย่างไร

สภาพด้านการแข่งขัน

ลําดับในการแข่งขัน
Strategy 
Implementation
การนำกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัต

Strategy 
Development
การจัดทำกลยุทธ

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
และด้านกระบวนการ

ความเข้าใจว่าคู่แข่งคือใคร มีจำนวนกี่ราย และมีคุณลักษณะที่ 
สำคัญอย่างไร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของสถาบันใน 
แวดวงการศึกษาและตลาด สถาบันการศึกษาชั้นนำมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสภาพแวดล้อม 
ด้านการแข่งขันในปัจจุบัน รวมถึง การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่กำลังเกิดขึ้น
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ใครคือคู่แข่ง 
เริ่มจากคู่แข่งที่เด่นที่สุด

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อ
สถานการณ์แข่งขัน

การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสสำหรับการสร้างนวัตกรรม
และความร่วมมือ

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
P.2 a (2)

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ซึ่งมีผลกระทบต่อ
สถานการณ์แข่งขันของ
สถาบัน รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงที่สร้าง
โอกาสสำหรับการสร้าง
นวัตกรรมและความร่วม
มือคืออะไร?

สภาพด้านการแข่งขัน

Strategy 
Implementation
การนำกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัต

Strategy 
Development
การจัดทำกลยุทธ
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P.2 a (3)

ข้อมูลเปรียบเทียบ แหล่งที่มาของข้อมูล ข้อจำกัดในการรวบรวมและใช้ข้อมูล

ข้อมูลจากในวงการศึกษา

ข้อมูลจากนอกวงการศึกษา

หัวข้อ
อะไรและคู่เทียบคือใคร 
จะได้ข้อมูลจากไหน ? 

สภาพด้านการแข่งขัน

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
และด้านกระบวนการ

สถาบันการศึกษามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง นอกเหนือจาก 
การแข่งขันโดยตรงเพื่อให้ได้ผู้เรียน สถาบันมักจะต้องแข่งขันเพื่อให้เกิดความมั่นคง 
ด้านการเงิน การได้มาซึ่งอาสาสมัครและบุคลากร การแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบัน 
การศึกษาด้วยกัน หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น การแข่งขันภายใต้งบประมาณที่จำกัด

Strategy 
Implementation
การนำกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัต

Strategy 
Development
การจัดทำกลยุทธ
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ ผลกระทบที่เกิดขึ้น

P.2 b 

STRATEGIC CHALLENGES. Those pressures 
that exert a decisive influence on your 
organization’s likelihood of future success. 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจสัมพันธ์กับเทคโนโลยี หลักสูตร 
และบริการ การเงิน การปฏิบัติงานของสถาบัน โครงสร้างและวัฒนธรรมของสถาบัน ขีดความ 
สามารถขององค์การแม่ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาดของสถาบัน ภาคส่วนต่างๆ ในแวดวงการ 
ศึกษา ภาพลักษณ์หรือการรับรู้ของสังคมต่อสถาบัน ชื่อเสียง โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของสถาบัน และคน ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อาจ 
รวมถึงการสร้างความแตกต่าง เช่น ค่าเล่าเรียนและค่าบริการ การออกแบบการเรียนการสอนและ 
การให้บริการ ชื่อเสียง อัตราการสร้างนวัตกรรม ทำเลที่ตั้ง และการเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก

บริบทเชิงกลยุทธ

ความท้าทาย
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! การเพิ่มหรือลดจำนวนผู้เรียน
! การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสภาพการแข่งขัน เช่น โรงเรียนที่
จัดการศึกษาแบบนอกระบบ (charter school)

! การคงสภาพผู้เรียน
! ต้นทุนการดำเนินการ
! การปรับฐานการจัดเก็บภาษี หรือการจัดสรรสู่ภาคการศึกษาที่ลดลง
! การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสภาพการแข่งขัน
! การนำเสนอโปรแกรมการศึกษา หลักสูตร และการบริการใหม่หรือเพื่อ
ทดแทน

! การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
! การมีคู่แข่งใหม่เข้าสู่ตลาด
! การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของรัฐหรือท้องถิ่น
! ความพร้อมของบุคลากรที่มีทักษะ
! การเกษียณของบุคลากร

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้

P.2 b 

Strategic challenges and advantages might relate to technology; educational programs and services; finances; operations; organizational structure 
and culture; your parent organization's capabilities; your students, other customers, and markets; your education sector; image or brand recognition 
and reputation; globalization; climate change; your value chain; and people. Strategic advantages might include differentiators such as tuition and 
fees, instructional design and delivery services, reputation, innovation rate, geographic proximity, and accessibility. 

STRATEGIC ADVANTAGES. ปัจจัยที่ช่วยให้สถาบันประสบความสำเร็จในการแข่งขันทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นที่คล้ายคลึงกันในด้านหลักสูตร  และบริการอื่น ๆ 
Those market benefits that exert a decisive influence on your organization’s likelihood of 
future success. 

บริบทเชิงกลยุทธ

ความได้เปรียบ 

“โอกาสเชิงกลยุทธ์”  ช่องทางที่เห็นจากการคิดนอกกรอบ 
การระดม ความคิด ผลดีที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน 
กระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การคาดการณ์อย่าง
ฉีกแนวไปจากสภาพปัจจุบันและแนวทางอื่นๆ ที่ใช้ในการ
จินตนาการอนาคตที่แตกต่างออกไป

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
และด้านกระบวนการ

Strategy 
Implementation
การนำกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัต

Strategy 
Development
การจัดทำกลยุทธ
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! ชื่อเสียงในด้านคุณภาพของบริการ
! ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม
! การเป็นที่ยอมรับในเรื่องการให้บริการผู้ป่วย
! ภาพลักษณ์และการรับรู้ของสังคม
! ความคล่องตัว
! การใช้และปกป้องสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างมี
ความรับผิดชอบ(Environmental stewardship)

! ความรับชอบต่อสังคม การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
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ประเด็นการปรับปรุง กระบวนการในการปรับปรุง

ระบบการทำงานในภาพรวมรวม

การเรียนรู้ 

การสร้างนวัตกรรม 

P.2 c 

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

การปรับปรุงผลการ
ดำเนินการ

การประเมิน

แนวทาง
และการถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
และด้านกระบวนการ

Strategy 
Implementation
การนำกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัต

Strategy 
Development
การจัดทำกลยุทธ



131

“Although we might be fighting a losing 
battle, but we rather die fighting standing up 
than to live kneeling before the incompetent 
ignorants of our era!”


