
เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การ

ด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ 

(Education criteria for Performance 

Excellence, EdPEx) 

ศ.พญ.จามร ีธรีตกลุพศิาล 



1. สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่ความ

เป็นเลศิ 

2. เพือ่ใหค้ณะและมหาวทิยาลยัทีส่นใจน าเกณฑ ์EdPEx ไปใชใ้น

การพฒันาหนว่ยงาน ในการวางแผน และปรบัปรงุระบบการ

ด าเนนิงาน และใหผ้ลลพัธด์ขี ึน้ตามเป้าหมายทีค่ณะฯก าหนด 

3. กระตุน้ใหค้ณะและมหาวทิยาลยัมคีวามตระหนกัในการพฒันา

คณุภาพการจดัการศกึษาอยา่งย ัง่ยนืและสามารถแขง่ขนัไดท้ ัง้

ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

 
  

 
วตัถปุระสงค ์ 

 



• การด าเนนิงานใหไ้ดต้ามเกณฑ์
มาตรฐาน (ข ัน้ต า่) ทีถ่กูก าหนดไว ้ 

การประกนัคณุภาพการศกึษา 



• การด าเนนิงานใหด้ขี ึน้ไปตอ่เนือ่ง ไมม่วีนั
สิน้สดุ continuing improvement 

การพฒันาคณุภาพการศกึษา 



• การประกนัคณุภาพการศกึษา IQA 
ตามองคป์ระกอบ  
• การพฒันาคณุภาพการศกึษาตาม
เกณฑ ์EdPEx 

เครือ่งมอืที ่สกอ. แนะน า 



• การประกนัคณุภาพการศกึษา IQA 
ตามองคป์ระกอบ  
  - การประเมนิระดบัหลกัสตูร 
  - การประเมนิระดบัคณะ สถาบนั 
 
 

การปรบัเปลีย่นเกณฑข์อง สกอ 2557 

• การประกนัคณุภาพการศกึษา IQA 
ตามองคป์ระกอบ  
 

 
• การพฒันาคณุภาพการศกึษาตาม
เกณฑ ์EdPEx 
  - EdPEx 200 ได ้waive ระดบัคณะ 
สถาบนั สง่เฉพาะ common data set 
 





• โครงการ EdPEx200 รบัสมคัรปีละ 1 คร ัง้  

ชีแ้จงเดอืนพฤศจกิายน 
สง่ screening ดว้ย OP+result 10หนา้ 
ถา้ผา่น screening สง่ SAR รบัการประเมนิ 
ท าไดท้ ัง้ระดบัคณะหรอืสถาบนั 

• โครงการ EdPEx voluntary 
ด าเนนิการเองโดยมตขิองสภามหาวทิยาลยั 
และแจง้ สกอ. รบัทราบ รบัการประเมนิในปีที ่3 

• โครงการ EdPEx incubation ม ี2 รุน่ ยงัไมม่ ี
แผนตอ่ส าหรบัโครงการนีใ้นขณะนี ้

EdPEx ของ สกอ. 



ท าไมจงึตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง 



















     TQA/EdPEx คอือะไร 

18 



เครือ่งมอืส าหรบัผูบ้รหิารใชเ้ป็นแนวทางใน
การบรหิารองคก์รภาคการศกึษาไปสูค่วาม
เป็นเลศิ 

TQA – เครือ่งมอืส าหรบัผูบ้รหิารใชเ้ป็น
แนวทางในการบรหิารองคก์รไปสูค่วามเป็น
เลศิ (ผา่นการขอรบัรางวลั) 

Thailand Quality Award (TQA) 

EdPEx 



วัตถุประสงค์ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

1. พฒันาเกณฑค์ณุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศท่ีเป็นสากล     
ให้เหมาะกบับริบทของสถาบนัอดุมศึกษาไทย 

2. ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาคณุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
เพ่ือการและแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏบติัท่ีดี  การจดัระดบั
เทียบเคียง (benchmarking)  และด าเนินงานท่ีเป็นเลิศของ
สถาบนัอดุมศึกษาในการก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าว
กระโดด                  

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบนัอดุมศึกษาพฒันาคณุภาพ
การศึกษา  ระบบการบริหารจดัการด้วยเกณฑค์ณุภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ท่ีสามารถเทียบได้ในระดบัสากล 

ท่ีมา: เอกสารสกอ. 



     TQA/EdPEx มทีีม่าอยา่งไร 
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เกณฑค์วามเป็นเลิศ 
ของสหรฐัอเมริกา 
MBNQA 
 

• ภาคธรุกิจและภาครฐั 
• Small Enterprises 
• Not For Profit Org 

• ภาคการดแูลสขุภาพ 

• ภาคการศึกษา 

22 



การยอมรบัเกณฑ ์MBNQA 

• ปจัจบุนัมมีากกวา่ 80 ประเทศท ัว่โลกทีม่ ี
เกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ

23 

JQA 

IQA 

TQA 

PQA 
SQA 

Canadian Award For EX. 

UK Award for Bus. Ex. 

Rajiv Gandhi NQA EFQM 





เกณฑค์วามเป็นเลิศ 
ของสหรฐัอเมริกา 
MBNQA 
 

• ภาคธรุกิจและภาครฐั 
• Small Enterprises 
• Not For Profit Org 

• ภาคการดแูลสขุภาพ 
• ภาคการศึกษา 
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เกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ(TQA) 

เกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ(TQA) ไดถ้กูน าไปใชเ้ป็นกรอบการ
พฒันารางวลัคณุภาพอืน่ๆ ในภาครฐัและเอกชนอยา่งแพรห่ลาย เชน่  

 มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ (Hospital 
Accreditation หรอื HA)  

 การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (Public Sector 
Management Quality Award หรอื PMQA)  

 เกณฑก์ารประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกจิ (State Enterprise 
Performance Appraisal หรอื SEPA) 

 เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ 
(Education Criteria For Performance Excellence EdPEx) ท ัง้
ในระดบัโรงเรยีนและอดุมศกึษา 



http://www.edpex.org/search/labelเกณฑE์dPEx 







อา่นจากหลงัมาหนา้ 

• อภธิานศพัท ์(หนา้ 80 -101) 

• ภาคผนวก (หนา้ 103 -134)– ค าอธบิายเกณฑร์ายหวัขอ้ (จดุประสงค ์ขอ้สงัเกต) 

• กลบัมาทีห่นา้ 1.......... 

 

 

การอา่นและท าความเขา้ใจเกณฑ ์



 
 
 
 Education Criteria for 

Performance Excellence  

• แนวคดิของเกณฑ ์EdPEx เกดิจากอะไร 
• คา่นยิมหลกั 11 ประการของเกณฑ ์



คา่นยิมของเกณฑ ์

• มมุมองเชงิระบบ 

• การน าองคก์รอยา่งมวีสิยัทศัน ์

• ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีน 

• การใหค้วามส าคญักบัคน 

• การเรยีนรูร้ะดบัสถาบนัและความ

คลอ่งตวั 

 

• การมุง่เนน้ความส าเร็จ 

• การจดัการเพือ่นวตักรรม 

• การจดัการโดยขอ้มลูจรงิ 

• ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

• จรยิธรรมและความโปรง่ใส 

• การสง่มอบคณุคา่และผลลพัธ ์
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Building the Integrated Management System 
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Building the Integrated Management System 
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Building the Integrated Management System 
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Building the Integrated Management System 
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Building the Integrated Management System 
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2015-2016 

DRIVER TRIAD THE WORK CORE 

BRAIN CENTER 





คา่นยิมของเกณฑ ์

• มมุมองเชงิระบบ 

• การน าองคก์รอยา่งมวีสิยัทศัน ์

• ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีน 

• การใหค้วามส าคญักบัคน 

• การเรยีนรูร้ะดบัสถาบนัและความ

คลอ่งตวั 

 

• การมุง่เนน้ความส าเร็จ 

• การจดัการเพือ่นวตักรรม 

• การจดัการโดยขอ้มลูจรงิ 

• ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

• จรยิธรรมและความโปรง่ใส 

• การสง่มอบคณุคา่และผลลพัธ ์





 

สง่ผลตอ่สาระส าคญั 3 เร ือ่ง ทีเ่กดิข ึน้ใหมใ่นเกณฑฉ์บบัปี 2558 

 

         1. การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

         2. ขอ้มลูขนาดใหญ ่

         3. การเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศ 

การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มการแขง่ขนั 
และผลกระทบเชงิกลยทุธข์ององคก์ร 



• การเปลีย่นแปลงขององคก์รเป็นเรือ่งยากและมกัมผีลกระทบ

อยา่งรนุแรงตอ่องคก์รและบคุลากร 

• ตอ้งอาศยัความมุง่ม ัน่และการอทุศิ 

• ดงัน ัน้ เกณฑจ์งึใหค้วามส าคญักบัความสามารถขององคก์รใน

การบรรลกุลวธิเีพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

 
การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

 



• ขอ้มลูทีม่าจากหลากหลายแหลง่และยงัมคีณุภาพทีแ่ตกตา่งกนั 

• ทา้ทายความสามารถในการตรวจสอบขอ้มลู และบางคร ัง้ท าไดย้ากขึน้ เมือ่

ขอ้มลูประกอบไปดว้ยตวัเลข  ขอ้ความ  วดีทีศัน ์ หรอืในรปูแบบอืน่ๆ 

• การวเิคราะหข์อ้มลูทีม่คีวามซบัซอ้นและการบรูณภาพของขอ้มลู (Data 

Integrity) 

• ความทา้ทายทางดา้น Cybersecurity 

 

ขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data) 

 



• สิง่ทีเ่กดิข ึน้อาจสง่ผลตอ่หว่งโซอ่ปุทาน  ความสามารถในการท างาน  

ผลติภาพ  และการเดนิทาง 

• ดงัน ัน้หากเกดิเหตกุารณด์งักลา่ว ไดม้กีารจดัการความเสีย่ง การ

ตดัสนิใจเลอืก หรอืมทีางเลอืกส ารองในระบบการบรหิารจดัการอยา่งไร 

โดยไมเ่พิม่ภาระในระบบทีส่ญูเปลา่หรอืเกนิความสามารถทีอ่งคก์รจะ

รบัได ้

การเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศ 



• ค าทีเ่ราใชพ้ดูกนับอ่ยๆ คอื ท า TQA/EdPEx  (แปลวา่อะไร) 

• สิง่ทีอ่ยากเห็น คอื การน าเกณฑไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิเพราะเกณฑ ์

EdPEx คอื แนวทางการบรหิารจดัการองคก์ร 

• ดงัน ัน้การเขยีนแบบประเมนิตนเอง จงึเป็นแคป่ลายทาง แตม่ี

ความจ าเป็นทีต่อ้งเขยีน 

• และจะมปีระโยชน ์หากน า OFI ทีท่า่นตระหนกัเอง ไป

ด าเนนิการพฒันา 

สิง่ทีต่อ้งท าความเขา้ใจ 



• TQA/EdPEx เป็นการเดนิทางสูค่วามเป็นเลศิทีไ่มม่ ี

วนัส ิน้สดุ หรอื อยา่งนอ้ยตอ้งพสิจูนใ์หเ้ห็นวา่คณะฯ/

ส านกัของทา่นเป็นแถวหนา้ของวงการทีท่า่นอยู ่ซึง่

ตอ้งใชเ้วลาเดนิทางยาวนาน 

• บทวถิทีางสูค่วามเป็นเลศิ มคีวามงาม หรอื ดอกไมท้ี่

หอมหวนใหช้ืน่ชมไปตลอดทาง 

สิง่ทีต่อ้งท าความเขา้ใจ 



• เกณฑม์แีตค่ าถาม ไมม่คี าตอบ ไมม่ตีวัอยา่ง 

• ในโครงรา่งองคก์ร สว่นใหญเ่ป็นค าถาม „อะไร‟ 

• ในหมวดกระบวนการ สว่นใหญเ่ป็นค าถาม 

„อยา่งไร‟ 

สิง่ทีต่อ้งท าความเขา้ใจ 



• โครงรา่งองคก์ร (Organizational Profile, OP) 

•หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วกบักระบวนการ (หมวด 1-6) 

•หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วกบัผลลพัธ ์(หมวด 7) 

 

โครงสรา้งของเกณฑ ์EdPEx  



คณุลกัษณะส าคญัของ EdPEx 5 ขอ้ 

1) เกณฑใ์หค้วามส าคญักบัผลลพัธ ์(450 จาก 1000 คะแนน) 

2) เกณฑไ์มก่ าหนดวธิกีารและปรบัใชใ้หเ้หมาะสมตาม

บรบิทของสถาบนั 

3) เกณฑม์ุง่เนน้ทีค่วามตอ้งการของสถาบนัการศกึษา 

4)เกณฑใ์หค้วามส าคญักบัมมุมองเชงิระบบและการบรู

ณาการ สูเ่ป้าประสงคข์องสถาบนั 

5) เกณฑส์นบัสนนุการตรวจประเมนิทีเ่นน้เป้าประสงค ์

 



โครงสรา้งของเกณฑ ์EdPEx  

โค
ร
ง
ร
า่
ง
อ
ง
ค
ก์
ร
 (

O
P

) กระบวนการ 6 หมวด 
1.การน าองคก์ร 
2.กลยทุธ ์
3.ลกูคา้ 
4.การวดัวเิคราะหผ์ล 
5.บคุลากร 
6.ระบบปฏบิตักิาร 

ผลลพัธ ์หมวด 7 
1.ดา้นการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนและกระบวนการ 
2.ดา้นการมุง่เนน้ลกูคา้ 
3.ดา้นบคุลากร 
4.การน าองคก์ร 
5.การเงนิ ตลาด 



รายงานผลลพัธ ์ดว้ย LeTCI 

Le – level ผลลพัธใ์นปีปจัจบุนั 

T   – ผลลพัธย์อ้นหลงั 3 จดุ 

C   – ผลลพัธข์องคูเ่ทยีบ 

I    – ผลลพัธท์ ีส่มัพนัธก์บักระบวนการทีเ่ก ีย่วขอ้ง สมัพนัธ์

กบัพนัธกจิ วสิยัทศัน ์จ าแนกตามกลุม่ทีเ่หมาะสมตามที่

องคก์รระบไุว ้

 

 

1. การรายงานผลลพัธ ์
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คณุลกัษณะส าคญัของเกณฑ ์

2. ไม่ก าหนดวิธีการและปรบัใช้ให้เหมาะสมได้ 
    เกณฑน้ี์ประกอบด้วยข้อก าหนดท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ ์ อย่างไรกต็าม
เกณฑไ์ม่ได้ก าหนดว่า 

  สถาบนัควรมีโครงสร้างอย่างไร 

  สถาบนัควรหรือไม่ควรมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบด้านคณุภาพ  
    ด้านวางแผน ด้านจริยธรรม หรือหน้าท่ีอ่ืนๆ 

  สถาบนัด้องมีการบริหารหน่วยงานต่างๆ ในรปูแบบเดียวกนั 

 สถาบนัควรค้นหาแนวทางในการด าเนินการในรปูแบบท่ีเหมาะสมกบับริบทของ
ตนเองเพ่ือน าไปสู่วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเย่ียม(Best Practices) 



3.  มุ่งเน้นท่ีความต้องการของสถาบนัการศึกษา 
    เกณฑก์ารศึกษา ถกูดดัแปลงเพ่ือให้ความส าคญักบัหลกัการท่ีส าคญัทาง
การศึกษา และความต้องการท่ีจ าเพาะของสถาบนัการศึกษา ซ่ึงรวมถึง 

  มุ่งเน้นท่ีการเรียนการสอนเป็นหลกั  เน่ืองจากเป็นเป้าหมายส าคญัของ  
    สถาบนัการศึกษา 
  สถาบนัต่าง ๆ อาจมีพนัธกิจ บทบาทและหลกัสตูรซ่ึงมีความแตกต่างกนั 
    ได้ (เช่นสถาบนัท่ีสอนด้านการค้า วิศวกรรม หรือสถาบนัท่ีเน้นการสอน    
    และการวิจยั) 
  ค านึงถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้ (เช่นผูป้กครอง นายจ้าง  สถาบนัการศึกษา
อ่ืนๆ และชุมชน) 

การสร้างสมดลุย์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียและการมุง่เน้นตามพนัธะกิจเป็นสว่นส าคญัในการวางแผนกลยทุธ์ 

คณุลกัษณะส าคญัของเกณฑ ์



คณุลกัษณะส าคญัของเกณฑ ์

3.  มุ่งเน้นท่ีความต้องการของสถาบนัการศึกษา 
      หลกัการของความเป็นเลิศ รวมถึงส่วนประกอบ 3 ด้านคือ 

(1) กลยทุธก์ารประเมินท่ีผา่นการกลัน่กรอง และมีการน าไป
ปฏิบติัมาแล้วเป็นอย่างดี 

(2) มีการปรบัปรงุตวัวดัและดชันีช้ีวดัผลลพัธก์ารด าเนินการ 
โดยเฉพาะผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน อย่างต่อเน่ืองทกุปี 

(3) แสดงให้เหน็ชดัเจนถึงความเป็นผูน้ าในด้านผลด าเนินการ
และการปรบัปรงุ ผลด าเนินการ โดยเปรียบเทียบกบัสถาบนั
ซ่ึงเทียบเคียงกนัได้ และกบัเกณฑเ์ปรียบเทียบท่ีเหมาะสม 

 
การบริหารยทุธศาสตร์ การปรับปรุง การเทียบเคียง ช่วยขบัเคลื่อนองค์กรไปสูค่วามเป็นเลิศ  



คณุลกัษณะส าคญัของเกณฑ ์

4. สนับสนุนมมุมองเชิงระบบเพ่ือให้เป้าประสงคส์อดคล้องไปในทางเดียวกนัทัง้สถาบนั 

     เกณฑ ์EdPEx สร้างความสอดคล้องไปในทางเดียวกนัทัง้สถาบนัจากตวัวดัท่ีได้มา
จากกระบวนการกลยุทธ์ของสถาบนัท่ีมีการเช่ือมโยงและเสริมซ่ึงกนัและกนั ตวัวดั
เหล่าน้ีผกูโยงโดยตรงกบัคุณค่าในมุมมองของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และกบัผลการด าเนินการโดยรวม ดงันัน้การใช้ตวัวดัเหล่าน้ี จึงเป็นกรอบท่ี
ท าให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปในทิศทางเดียวกนัอย่างต่อเน่ือง โดยลดความจ าเป็นท่ี
จะก าหนดวิธีปฏิบติัโดยละเอียด ลดการรวมศนูยต์ดัสินใจ หรือลดกระบวนการจดัการ
ท่ีซับซ้อนเกินไป ดงันัน้ตวัวดัเหล่าน้ี    จึงเป็นทัง้เคร่ืองมือในการส่ือสาร และเป็น
วิธีการถ่ายทอดผลการด าเนินการท่ีสถาบนัต้องการไปสู่การปฏิบติัอย่างคงเส้นคงวา 
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัน้ี ท าให้มัน่ใจว่าสถาบนัมีความมุ่งหมายท่ีแน่
ชดัและเป็นท่ีรบัรู้ทัว่ทัง้องคก์าร ในขณะเดียวกนักส็นับสนุนความคล่องตวั การสร้าง
นวตักรรม และการกระจายอ านาจในการตดัสินใจ 

 



รายงานหมวดกระบวนการท างาน ADLI 

A – Approach การด าเนนิงานทีเ่ป็นระบบ มผีูร้บัผดิชอบ มขี ัน้ตอน ท าซ า้ได ้วดัผล

ได ้

D   – Deploy กระบวนการน ัน้ๆไดร้บัการถา่ยทอดไปสูก่ารปฏบิตัใินหนว่ยงานที่

เก ีย่วขอ้งอยา่งท ัว่ถว้นท ัง้องคก์ร 

L   –  Learning กระบวนการท างานดงักลา่ว (A) ไดร้บัการทบทวนปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ 

I    – กระบวนการดงักลา่วสมัพนัธก์บักระบวนการในหมวดอืน่ๆทีเ่ก ีย่วขอ้ง สมัพนัธ์

กบัพนัธกจิ วสิยัทศัน ์เป้าประสงคข์ององคก์ร หรอืมกีารบรูณาการท ัว่ท ัง้องคก์ร 

 

มมุมองเชงิระบบ 



คุณลักษณะส าคัญของเกณฑ์ 
5.   สนับสนุนการตรวจประเมินท่ีเน้นเป้าประสงค ์
• เกณฑแ์ละแนวทางการให้คะแนน ประกอบด้วยระบบการตรวจประเมิน
ซ่ึงแยกเป็น 2 ส่วน การใช้เกณฑ ์เพ่ือประเมินตนเอง ช่วยให้สถาบนัเหน็
ภาพคร่าวๆ ของจุดแข็งและโอกาสพฒันาจากการตอบค าถามตาม
ข้อก าหนดต่างๆ 17 หัวข้อ ซ่ึงเน้นท่ีผลการด าเนินการ ตามระดับ
พัฒนาการอย่างต่อเน่ืองของกระบวนการและผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการ (แนวทางการให้คะแนน) 

• ด้วยเหตุน้ีการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx จึงน าไปสู่การปรบัปรงุ
ผลการด าเนินการอย่างจริงจงัในทุกด้าน เครื่องมือน้ีให้ประโยชน์ในการ
บริหารจดัการมากกว่าวิธีการทบทวนผลการด าเนินการตามวิธีการ
อ่ืนๆ และสามารถปรบัใช้ได้กบักลยุทธ์ ระบบการจดัการ และองคก์าร
หลากหลายประเภท 
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การน า EdPEx มาใชจ้ะเร ิม่อยา่งไร 

• ผูบ้รหิารองคก์รจะตอ้งท าความเขา้ใจถงึสาระส าคญัของเกณฑ ์

• ผูบ้รหิารและบคุลากรในองคก์รท าความเขา้ใจบรบิทองคก์รตนเอง 
และรว่มกนัจดัท าบรบิทองคก์ร รว่มกนัก าหนดทศิทางองคก์ร 
(จดัท า โครงรา่งองคก์ร – Organizational profile, OP) 

• ท าการประเมนิตนเองตามรายหมวด พรอ้มคน้หาผลลพัธท์ีม่อียู ่

• น าผลจากการประเมนิตนเอง โดยเฉพาะกระบวนการท างานทีย่งั
ไมเ่ป็นระบบ หรอืไมพ่บกระบวนการ รวมท ัง้ผลลพัธส์ าคญัทีข่าด
มาจดัล าดบัความส าคญั เพือ่จดัท าแผนการปรบัปรงุตามล าดบั
ความส าคญั 



การจดัท าโครงรา่งองคก์ร 

วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ทีจ่ะท าใหท้กุคนในองคก์รเขา้ใจถงึทศิทางการด าเนนิงานและ
ปจัจยัแหง่ความส าคญัในการด าเนนิธุรกจิขององคก์ร 

กระบวนการ   

    ทบทวนขอ้ค าถามในเกณฑใ์นสว่นโครงรา่งองคก์ร 

    จดัเตรยีมเนือ้หาและรายละเอยีดของโครงรา่งองคก์รใหค้รบถว้น
มากทีส่ดุ 

    สิง่ทีเ่ราไมส่ามารถตอบบางประเด็นได ้คอื gap ทีค่วรด าเนนิงานให้
ชดัเจน 
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โครงรา่งองคก์ร 

P.1 ลกัษณะองคก์ร 

ก. สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

• หลกัสตูร และบรกิาร 

• วสิยัทศัน ์พนัธกจิ จดุประสงค ์  

• ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร 

• สนิทรพัย ์

• กฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร 

• โครงสรา้งองคก์าร 

• กลุม่ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ 
กลุม่ผูม้สีว่นได ้

•  ผูส้ง่มอบและคูค่วามรว่มมอื 

P.2 สภาวการณ์ขององคก์ร 

ก. สภาพดา้นการแขง่ขนั 

• ล าดบัในการแขง่ขนั 

• การเปลีย่นแปลงความสามารถในการ
แขง่ขนั 

• ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ 

ข. บรบิทเชงิกลยทุธ ์

• ความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบ
เชงิกลยทุธท์ ีส่ าคญัดา้นหลกัสตูร
และบรกิาร การปฏบิตักิาร ความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม และบคุลากร 

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนนิการ 

79 



P1. ลกัษณะองคก์าร  

ก. สภาพแวดลอ้มขององคก์าร 

 (1) หลกัสตูร และบรกิาร สถาบนัมหีลกัสตูร และบรกิาร ทีส่ าคญัอะไรบา้ง 

ความส าคญัเชงิเปรยีบเทยีบของแตล่ะหลกัสตูร และบรกิารตอ่ความส าเร็จของ

สถาบนัคอือะไร สถาบนัใชว้ธิกีารอยา่งไรในการจดัหลกัสตูร และบรกิาร 
 

 (2) วสิยัทศัน ์และพนัธกจิ จดุประสงค ์วสิยัทศัน ์คา่นยิม และพนัธกจิของ

สถาบนัทีไ่ดป้ระกาศไว ้คอือะไร สมรรถนะหลกัของสถาบนั (core 

competencies) คอือะไร และมคีวามเกีย่วขอ้งอยา่งไรกบัพนัธกจิของสถาบนั 
 

  



(3) ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร ลกัษณะโดยรวมของบคุลากรเป็น

อยา่งไร สถาบนัแบง่บคุลากรหรอืคณาจารย/์พนกังานเป็นกลุม่และประเภท

อะไรบา้ง ขอ้ก าหนดดา้นการศกึษาของคณาจารย/์พนกังานในแตล่ะกลุม่แต่

ละประเภทมอีะไรบา้ง มอีงคป์ระกอบส าคญัอะไร ทีท่ าใหบ้คุลากรเขา้มามสีว่น

รว่มอยา่งจรงิจงัเพือ่ใหส้ถาบนับรรลพุนัธกจิและวสิยัทศัน ์บคุลากรและภาระ

งานในสถาบนัมคีวามหลากหลายอยา่งไร กลุม่ทีจ่ดัต ัง้ใหท้ าหนา้ทีต่อ่รองกบั

สถาบนัคอือะไร ขอ้ก าหนดพเิศษดา้นสขุภาพและความปลอดภยัทีส่ าคญัของ

สถาบนัคอือะไร 



(4) สนิทรพัย ์สถาบนั มอีาคารสถานที ่เทคโนโลย ีและอปุกรณ์ทีส่ าคญั

อะไรบา้ง 
 

(5) กฎระเบยีบขอ้บงัคบั สถาบนัด าเนนิการภายใตส้ภาพแวดลอ้มดา้น

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัอะไรบา้ง กฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัรองมาตรฐาน/วทิยฐานะ การ

รบัรองคณุสมบตัหิรอืการขึน้ทะเบยีน มาตรฐานการศกึษา และกฎระเบยีบ

ขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้ม การเงนิ และดา้นหลกัสตูรและบรกิาร ทีบ่งัคบัใช้

กบัสถาบนัมอีะไรบา้ง 



ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร 

 (1) โครงสรา้งองคก์าร โครงสรา้งและระบบธรรมาภบิาลของสถาบนัมลีกัษณะ

อยา่งไร และความสมัพนัธเ์ชงิการรายงานระหวา่งสภามหาวทิยาลยั/สภา

สถาบนั/คณะกรรมการก ากบัดแูลองคก์าร ผูน้ าระดบัสงู และองคก์ารแมม่ี

ลกัษณะเชน่ใด (*) 
 

 (2) ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สว่นตลาด กลุม่ผูเ้รยีนและ

ลกูคา้กลุม่อืน่ และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญัของสถาบนัมอีะไรบา้ง (*) 

กลุม่ดงักลา่วมคีวามตอ้งการและความคาดหวงัทีส่ าคญัอะไรบา้งตอ่หลกัสตูร 

และบรกิาร การบรกิารสนบัสนนุตอ่ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ และการปฏบิตักิาร

ความตอ้งการและความคาดหวงัของสว่นตลาด กลุม่ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี แตล่ะกลุม่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไร 
 

  



(3) ผูส้ง่มอบและคูค่วามรว่มมอื ผูส้ง่มอบ คูค่วามรว่มมอืทีเ่ป็นทางการ

และไมเ่ป็นทางการทีส่ าคญัมกี ีป่ระเภท อะไรบา้ง กลุม่ตา่งๆ เหลา่นี ้ม ี

บทบาทอะไรในระบบงาน โดยเฉพาะการสรา้งหลกัสตูรและการด าเนนิการ

ของหลกัสตูรและบรกิาร และการบรกิารสนบัสนนุตอ่ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่

อืน่ กลุม่ตา่งๆ เหลา่นี ้มบีทบาทอะไรในการสง่เสรมิขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัของสถาบนั สถาบนัมกีลไกทีส่ าคญัอะไรในการสือ่สารกบัผูส้ง่มอบ 

คูค่วามรว่มมอืทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ กลุม่ตา่งๆ เหลา่นีม้สีว่นชว่ย

และรว่มท าใหเ้กดินวตักรรมของสถาบนัอยา่งไร สถาบนัมขีอ้ก าหนดที่

ส าคญัส าหรบัหว่งโซอ่ปุทานอะไรบา้ง 



P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร 

ก. สภาพดา้นการแขง่ขนั 

 (1) ล าดบัในการแขง่ขนั สถาบนัอยูท่ ีล่ าดบัใดในการแขง่ขนั ใหอ้ธบิายขนาด

และการเตบิโตของสถาบนั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถาบนัในภาคการศกึษา หรอื

ตลาดการศกึษาสถาบนัมจี านวนและประเภทของคูแ่ขง่เป็นอยา่งไร 

 (2) การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนั การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัซึง่

มผีลกระทบตอ่สถานการณ์แขง่ขนัของสถาบนั รวมถงึการเปลีย่นแปลงทีส่รา้ง

โอกาสส าหรบัการสรา้งนวตักรรมและความรว่มมอืคอือะไร (*) 

 (3) ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและเชงิแขง่ขนัทีส่ าคญัที่

จะสามารถหาไดจ้ากภายในชุมชนวชิาการมอีะไรบา้ง แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบที่

ส าคญัทีม่อียูจ่ากภายนอกชุมชนวชิาการมอีะไรบา้ง มขีอ้จ ากดัอะไรบา้งในการรวบรวม

และใชข้อ้มลูตา่งๆ เหลา่นี ้(ถา้ม)ี 
 



ข.บรบิทเชงิกลยทุธ ์

 ความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธท์ ีส่ าคญัดา้นหลกัสตูรและ

บรกิารการปฏบิตักิาร ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม และบคุลากรมอีะไรบา้ง 
 

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนนิการ 

 สว่นประกอบทีส่ าคญัของระบบการปรบัปรงุผลการด าเนนิการของสถาบนั 

ซึง่รวมถงึกระบวนการประเมนิและการปรบัปรงุโครงการและกระบวนการที่

ส าคญัระดบัสถาบนั 



การประเมนิตนเองหมวด

กระบวนการ (หมวด 1-6) 



โครงสรา้งของเกณฑ ์EdPEx  

โค
ร
ง
ร
า่
ง
อ
ง
ค
ก์
ร
 (

O
P

) กระบวนการ 6 หมวด 
1.การน าองคก์ร 
2.กลยทุธ ์
3.ลกูคา้ 
4.การวดัวเิคราะหผ์ล 
5.บคุลากร 
6.ระบบปฏบิตักิาร 

ผลลพัธ ์หมวด 7 
1.ดา้นการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนและกระบวนการ 
2.ดา้นการมุง่เนน้ลกูคา้ 
3.ดา้นบคุลากร 
4.การน าองคก์ร 
5.การเงนิ ตลาด 



การประเมนิกระบวนการ (หมวด1-6) 
 

ดวูา่ระบบงานและกระบวนการขององคก์รมแีนวทางการ

ด าเนนิการตามระบบทีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลศิหรอืไม ่ 

การด าเนนิการดงักลา่ว มคีวามเป็นระบบทีม่ปีระสทิธผิลหรอืไม ่ 

ตอบสนองความตอ้งการตามบรบิทของภาควชิาและนโยบาย

ของคณะหรอืไม ่ 

น าสูผ่ลลพัธท์ ีม่คีวามย ัง่ยนืหรอืไม ่ 

 



ระบบปฏบิตักิาร (หมวดกระบวนการท างาน) 

• ค าถามในหมวดนีส้ว่นใหญจ่ะถามดว้ยมวีธิกีาร 

„อยา่งไร‟ 

• การตอบตอ้งอธบิายวา่ เร ือ่งน ัน้ๆไดม้าดว้ยแนวทาง

ทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธผิลอยา่งไร (ADLI) 

• อาจใช ้ตาราง flow chart เพือ่เขา้ใจงา่ย 



นยิามในการประเมนิ  

   แนวทาง  

   ความเป็นระบบ  

   ประสทิธผิล  

   การถา่ยทอดสูก่ารปฏบิตั ิ 

   บรูณาการ  

   การมุง่ไปในแนวทางเดยีวกนั  

 



Approach : แนวทาง หรอื วธิกีาร  

     ค าวา่ “แนวทาง” หรอื “วธิกีาร” หมายถงึ วธิกีารที่

สถาบนั ใชด้ าเนนิการเพือ่ตอบขอ้ก าหนดตา่งๆ ใน

เกณฑน์ี ้การ ประเมนิแนวทางการด าเนนิการ จะ

พจิารณาถงึความเหมาะสม ของวธิกีารตามขอ้ก าหนด

และตอ่สภาพแวดลอ้มในการท างาน ขององคก์ร รวมถงึ

การน าวธิกีารน ัน้ไปใชใ้หเ้กดิประสทิธผิล  



Systematic : มคีวามเป็นระบบ  

     ค าวา่ “ มคีวามเป็นระบบ” หมายถงึ แนวทางซึง่มี

ข ัน้ตอนเป็นล าดบั ด าเนนิการซ า้ได ้รวมท ัง้มกีารใช้

ขอ้มลู และสารสนเทศเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูห้รอือาจ

กลา่วไดว้า่ แนวทางมคีวามเป็นระบบหากมกีารประเมนิ

การปรบัปรงุ และการแบง่ปนัจนสง่ผลใหแ้นวทางน ัน้มี

ความสมบรูณย์ ิง่ข ึน้  



Effective : ประสทิธผิล  

   ค าวา่ “ประสทิธผิล” เป็นการดวูา่กระบวนการหรอืมาตรการ ทีใ่ช้

วา่สามารถตอบสนองจดุประสงคท์ ีต่ ัง้ไวไ้ดด้เีพยีงใด การ

ประเมนิประสทิธผิลตอ้งประเมนิวา่  

    1) แนวทางน ัน้มคีวามสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนักบัความ

ตอ้งการของสถาบนั และสถาบนัสามารถน าแนวทางไปปฏบิตั ิ

ไดด้เีพยีงใด  

    2) ผลลพัธข์องมาตรการทีใ่ช ้ 

 



Deployment: การน าแนวทางไปปฏบิตั ิ 

ค าวา่ “การน าแนวทางไปปฏบิตั”ิ หมายถงึความครอบคลมุและ

ท ัว่ถงึของการน าแนวทางไปด าเนนิการเพือ่ตอบสนองขอ้ก าหนดใน

เกณฑ ์การน าแนวทางไปปฏบิตัจิะประเมนิท ัง้จากความครอบคลมุ

และความลกึของการน าแนวทางไปใชก้บัหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งท ัว่

ท ัง้สถาบนั  

การน าแนวทางไปปฏบิตัเิป็นมติหินึง่ในการประเมนิ หวัขอ้ในหมวด 

1 - 6  

 



Integration : การบรูณาการ  

ค าวา่ “การบรูณาการ” หมายถงึการผสมกลมกลนืของแผน กระบวนการ 

สารสนเทศ การจดัสรรทรพัยากร การปฏบิตักิาร ผลลพัธแ์ละการวเิคราะห ์เพือ่

สนบัสนนุเป้าประสงคท์ีส่ าคญัของสถาบนั การบรูณาการทีม่ปีระสทิธผิลเป็น

มากกวา่ความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนั และจะส าเร็จไดก็้ตอ่เมือ่การ

ด าเนนิการของแตล่ะองคป์ระกอบภายในระบบการจดัการผลการด าเนนิการมี

ความเชือ่มโยงกนัเป็นหนึง่เดยีวอยา่งสมบรูณ์  

การบรูณาการเป็นมติหินึง่ในการประเมนิหวัขอ้ในหมวด 1 – 6  

ดคู าจ ากดัความเพิม่เตมิของค าวา่ “ การมุง่ไปในแนวทางเดยีวกนั : Alignment”  



Alignment: การมุง่ไปในแนวทางเดยีวกนั  

ค าวา่ “การมุง่ไปในแนวทางเดยีวกนั” หมายถงึความสอดคลอ้งของแผน 

กระบวนการ สารสนเทศ การตดัสนิใจดา้นทรพัยากร การปฏบิตักิาร ผลลพัธ ์

การวเิคราะหแ์ละการเรยีนรู ้เพือ่สนบัสนนุเป้าประสงคห์ลกัของสถาบนั การมุง่

ไปในแนวทางเดยีวกนัอยา่งมปีระสทิธผิลจ าเป็นตอ้งม ีความเขา้ใจรว่มกนัใน

จดุประสงคแ์ละ เป้าประสงค ์รวมถงึการใชต้วัวดัและสารสนเทศทีเ่กือ้หนนุกนั

เพือ่ใชใ้นการวางแผนการตดิตามการวเิคราะหแ์ละการปรบัปรงุในสามระดบัคอื  

      1) สถาบนั/ผูน้ าระดบัสงู       2) กระบวนการหลกั และ  

      3) หลกัสตูร สาขาวชิา ช ัน้เรยีน หรอื บคุคล  



 

 

 

A 
 

ผูร้บัผดิชอบคอืใคร (Process  owner)  

ก าหนดแนวทางปฏบิตัอิยา่งไร ท าเมือ่ไร ท าบอ่ยแคไ่หน อะไรคอื
ตวัชีว้ดั  (Input มาจากไหน ) 

Output คอื อะไร 

จดัท าเป็นมาตรฐาน/ คูม่อืหรอืยงั 

 

D 
มกีารสือ่ใหน้ าไปปฏบิตัอิยา่งไร 

ความท ัว่ถงึ ความจรงิจงั ความมปีระสทิธผิล 

 

L 

ใครทบทวน (ท ัง้แนวทางและผลลพัธ)์ 

ทบทวนเมือ่ไร / ทบทวนบอ่ยแคไ่หน 

น าผลการทบทวนไปปรบัปรงุ นวตักรรม แบง่ปนัความรูอ้ยา่งไร 

 

I 

ความเชือ่มโยงกบัโครงรา่งองคก์ร หวัขอ้อืน่ 

มกีารปฏบิตักิารทีเ่ชือ่มโยงกนักบักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 

แสดงผลลพัธท์ีห่วัขอ้ใด 

Process A-D-L-I 

 



การประเมนิตนเองหมวด

ผลลพัธ ์(หมวด 7) 



Responding to Results Items 

1. Focus on your organization‟s most critical 

performance results.  

2. Report levels, trends, and comparisons, and 

show integration (LeTCI) 

 



Levels  

 Levels refers to   

› your current level of performance 



Trends  

 Trends refers to  

› the rate of your performance improvements or the 

sustainability of good performance (i.e., the slope of 

trend data) 

›  the breadth (i.e., the extent of deployment) of your 

performance results 



Comparison  

Comparisons refers to 

›  your performance relative to appropriate 

comparisons, such as competitors or organizations 

similar to yours 

›  your performance relative to benchmarks or 

industry leaders 



• สมัพนัธก์บัขอ้ก าหนด 

• รายงานแยกตามกลุม่ทีร่ะบ ุ(Segmentation) 

(เชน่ลกูคา้ ผลติภณัฑ ์บรกิาร ตลาด ทีร่ะบไุวใ้น

ลกัษณะองคก์ร และในกระบวนงาน) 

• มคีวามสอดคลอ้งทกุกระบวนการและหนว่ยงาน

เพือ่สนบัสนนุเป้าประสงคข์ององคก์ร 



Le ผลการด าเนนิงานในปจัจบุนั 

T อตัราของการปรบัปรงุผลการด าเนนิงาน หรอืการรกัษาไวข้องผล
การด าเนนิการทีด่ ี(ความลาดชนัของแนวโนม้ของขอ้มลู) 

 

C 

ผลการด าเนนิการขององคก์รเปรยีบเทยีบกบัสารสนเทศของ
องคก์รอืน่อยา่งเหมาะสม เชน่ คูแ่ขง่ หรอืองคก์รทีค่ลา้ยคลงึกนั 

ผลการด าเนนิการขององคก์รเทยีบเคยีงกบัระดบัเทยีบเคยีง หรอื
องคก์รทีเ่ป็นผูน้ าในธรุกจิหรอืวงการเดยีวกนั 

I 

ตวัวดัมกีารจ าแนกประเภท ตามทีร่ะบใุนโครงรา่งองคก์ร และหวัขอ้
ทีอ่ยูใ่นหมวด 1-6 

ความครอบคลมุของผลการด าเนนิการขององคก์รในเรือ่งตา่งๆของ
ผลลพัธ ์

ผลลพัธม์กีารสอดประสานอยา่งกลมกลนืในทกุกระบวนการและ
หนว่ยงานเพือ่สนบัสนนุเป้าประสงคร์ะดบัองคก์ร 

Result Le-T-C-I 

 



ระดบัพฒันาการขององคก์ร 

• ระดบัที ่1 ขอ้ก าหนดพืน้ฐาน (Basic requirement)  

    แตล่ะหวัขอ้จะมคี าถามเดยีว เชน่ 1.1 ผูน้ าระดบัสงูน าสถาบนั
อยา่งไร 

• ระดบัที ่2 ขอ้ก าหนดโดยรวม (Overall requirement) 

    มปีระเด็นค าถามเพิม่ข ึน้ ค าถามทีเ่ป็นขอ้ยอ่ยตวัอกัษรหนา  

• ระดบั 3 ขอ้ก าหนดตา่งๆ (Multiple requirement) 

    ทกุประเด็นค าถาม 



Basic requirement 

Overall level 1 

Overall level 2 

Multiple 



แนวทางของการใหค้ะแนนหมวด1- 6 

มแีนวทางอยา่งเป็น 
ระบบและมปีระสทิธ ิ
ผลทีต่อบสนองตอ่ 
ขอ้ก าหนดตา่งๆ  
ของหวัขอ้อยา่ง 
สมบรูณ์ 

ไมม่แีนวทาง 
อยา่งเป็นระบบ 
 มสีารสนเทศ 
เพยีงผวิเผนิ 

เร ิม่มแีนวทาง 
อยา่งเป็นระบบ 
ทีต่อบสนองตอ่ 
ขอ้ก าหนดพืน้ 
ฐาน 

มแีนวทางอยา่ง 
เป็นระบบและม ี
ประสทิธผิลที ่
ตอบสนองตอ่ขอ้ 
ก าหนดพืน้ฐาน 

มแีนวทางอยา่ง 
เป็นระบบและม ี
ประสทิธผิลที ่
ตอบสนองตอ่ขอ้ 
ก าหนดโดยรวม 

มแีนวทางอยา่ง 
เป็นระบบและม ี
ประสทิธผิลที ่
ตอบสนองตอ่ขอ้ 
ก าหนดตา่งๆ 

0-5% 10-25% 30-45% 50-65% 70-85% 90-100% 

A 

D 

L 

I 

น าแนวทางไป
ปฏบิตัอิยา่งสมบรูณ์ 
ไมม่ ี
จดุออ่นหรอืความ 
แตกตา่งทีส่ าคญั 

ไมม่กีารน า 
แนวทางไป 
ปฏบิตัหิรอืม ี
เพยีงเล็กนอ้ย 

น าแนวทางไป 
ปฏบิตั ิในข ัน้ 
เร ิม่ตน้ 

น าแนวทางไป 
ปฏบิตั ิ

น าแนวทางไป 
ปฏบิตัเิป็นอยา่งด ี

น าแนวทางไป 
ปฏบิตัเิป็นอยา่งด ี
โดยไมม่คีวาม 
แตกตา่งทีส่ าคญั 

มแีนวทางที่
สอด 
คลอ้งไปใน
แนว 
ทางเดยีวกนั 
เกดิจากการ
รว่มกนั 
แกป้ญัหา  

ปรบัปรงุ 
เมือ่เกดิปญัหา 

เร ิม่เปลีย่นจาก 
การต ัง้รบัปญัหา 
มาเป็นการปรบั 
ปรงุท ัว่ ๆ ไป 

มแีนวทางอยา่ง 
เป็นระบบในการ 
ประเมนิและปรบั 
ปรงุกระบวนการ 
ส าคญั 

ใชข้อ้มลูจรงิใน 
การประเมนิและ 
ปรบัปรงุอยา่ง 
เป็นระบบ 
เร ิม่ใช ้OL ไป 
ปรบัปรงุกระบวน 
การส าคญั 

+ ใช ้OL เป็น 
เครือ่งมอืส าคญั 
ในการจดัการ  
เกดิการปรบัปรงุ 
ใหด้ขี ึน้และใน 
การสรา้ง 
นวตักรรม 

+ ใช ้OL เป็น
เครือ่งมอืส าคญัใน
การจดัการท ัว่ท ัง้
องคก์ร เกดิการ
ปรบัปรงุและการ
สรา้งนวตักรรมท ัว่
ท ัง้องคก์ร 

แนวทางทีบ่รูณาการ
กบัความตอ้งการ
ขององคก์รทีร่ะบไุว้
ในเกณฑห์วัขอ้อืน่ๆ 
เป็นอยา่งด ี

ไมแ่สดงใหเ้ห็น 
วา่มคีวามสอด 
คลอ้งไปในแนว 
ทางเดยีวกนัใน 
ระดบัองคก์ร 

เร ิม่มแีนวทางที ่
สอดคลอ้งไปแนว 
ทางเดยีวกนั 
ความตอ้งการ 
พืน้ฐานของ 
องคก์รทีร่ะบไุว ้ 
ในเกณฑห์มวด 
อืน่ๆ 

มแีนวทางทีส่อด 
คลอ้งไปในแนว 
ทางเดยีวกบั 
ความตอ้ง 
การขององคก์ร  
ทีร่ะบไุวใ้นเกณฑ ์
หมวดอืน่ๆ 

มแีนวทางทีบ่รูณา 
การกบัความ 
ตอ้งการของ 
องคก์ร ทีร่ะบไุว ้
ในเกณฑ ์
หวัขอ้อืน่ๆ 



แนวทางการใหค้ะแนนของหมวด 7 

ไมม่ ี
ผลลพัธ์
หรอื
ผลลพัธไ์ม่
ด ี

มผีลลพัธน์อ้ย
เรือ่ง มกีาร
ปรบัปรงุบา้ง  
เร ิม่มผีลงานที่
ดนีอ้ยเรือ่ง 

0-5% 10-25% 30-45% 50-65% 70-85% 90-100% 

Le 

T 

C 

I 

ไมม่ขีอ้มลู
แนวโนม้ หรอื
มแีนวโนม้
ในทางลบ 

เร ิม่มกีาร
พฒันาของ
แนวโนม้ 

ไมม่แีนวโนม้
ในทางลบ ไมม่ ี
ผลการ
ด าเนนิการไมด่ ี
ในเร ือ่งส าคญั 

ไมม่ ี
สารสนเทศ
เชงิ
เปรยีบเทยีบ 

ไมม่ผีลลพัธ์
ในเรือ่งที่
ส าคญัตอ่
ความ
ตอ้งการทาง
ธุรกจิ 

ไมม่ขีอ้มลู
แนวโนม้ 

ไมม่ ี
สารสนเทศ
เชงิ
เปรยีบเทยีบ 

มผีลลพัธใ์น
เร ือ่งทีส่ าคญั
ตอ่ธุรกจินอ้ย
เรือ่ง 

เร ิม่ม ี
สารสนเทศ
เชงิ
เปรยีบเทยีบ 

ผลการ
ด าเนนิการ
ด/ีดมีากใน
บางเรือ่ง 
เทยีบกบัตวั
เปรยีบเทยีบ 

ผลการ
ด าเนนิการ
สว่นมากเป็น
ผูน้ า และดี
มากเมิเ่ทยีบ
กบัตวั
เปรยีบเทยีบ 

เป็นผูน้ าใน
อตุสาหกรรม 
และเป็นระดบั
เทยีบเคยีงให้
องคก์รอืน่ใน
หลายเรือ่ง 

รกัษาแนวโนม้
การปรบัปรงุ/
ผลการ
ด าเนนิการไวไ้ด้
เป็นสว่นใหญ ่

มแีนวโนม้การ
ปรบัปรงุทีด่เีลศิ 
รกัษาระดบัทีด่ ี
เลศิเป็นสว่น
ใหญ ่

มกีารปรบัปรงุ
หรอืผลการ
ด าเนนิการทีด่ ี
ในหลายเรือ่ง 

มแีนวโนม้ของ
การปรบัปรงุ
หรอืผลการ
ด าเนนิการทีด่ ี
ในเกอืบทกุ
เร ือ่ง 

มผีลการ
ด าเนนิการทีด่/ี
ดเีลศิในเรือ่ง
ส าคญัสว่น
ใหญ ่

มผีลการ
ด าเนนิการทีด่ ี
เลศิในเรือ่ง
ส าคญัสว่น
ใหญ ่

มผีลลพัธใ์น
เร ือ่งทีส่ าคญั
ตอ่ธุรกจิ
หลายเรือ่ง 

ผลลพัธ์
ตอบสนองตอ่
ความตอ้งการ
ของลกูคา้ 
ตลาด 
กระบวนการ 
แผนปฏบิตักิาร
ส าคญั สว่น
ใหญ ่

ผลลพัธ์
ตอบสนองตอ่
ความตอ้งการ
ของลกูคา้ 
ตลาด 
กระบวนการ 
ส าคญั สว่น
ใหญ ่

ผลลพัธ์
ตอบสนองตอ่
ความตอ้งการของ
ลกูคา้ ตลาด 
กระบวนการ 
แผนปฏบิตักิาร
ส าคญั อยา่ง
สมบรูณ์ 



ระดบัพฒันาการขององคก์ร 



โครงสรา้งของเกณฑ ์EdPEx  

โค
ร
ง
ร
า่
ง
อ
ง
ค
ก์
ร
 (

O
P

) กระบวนการ 6 หมวด 
1.การน าองคก์ร 
2.กลยทุธ ์
3.ลกูคา้ 
4.การวดัวเิคราะหผ์ล 
5.บคุลากร 
6.ระบบปฏบิตักิาร 

ผลลพัธ ์หมวด 7 
1.ดา้นการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนและกระบวนการ 
2.ดา้นการมุง่เนน้ลกูคา้ 
3.ดา้นบคุลากร 
4.การน าองคก์ร 
5.การเงนิ ตลาด 



หมวดที ่1 การน าองคก์ร 

112 





1.1 การน าองคก์ารโดยผูน้ าระดบัสงู : ผูน้ าระดบัสงูน าสถาบนั

อยา่งไร  

 ใหอ้ธบิายถงึการทีผู่น้ าระดบัสงูปฏบิตัดิว้ยตนเองในการชีน้ าและท า

ใหส้ถาบนัมคีวามย ัง่ยนื วธิกีารทีผู่น้ าระดบัสงูสรา้งบรรยากาศเพือ่

ท าใหผู้เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่มคีวามผกูพนักบัสถาบนั เพือ่สรา้ง

นวตักรรมและท าใหม้ผีลการด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ รวมท ัง้อธบิาย

วธิกีารทีผู่น้ าระดบัสงูสือ่สารกบับคุลากร ผูเ้รยีนและลกูคา้ทีส่ าคญั

กลุม่อืน่ 

 

1. การน าองคก์าร 



ก. วสิยัทศัน ์คา่นยิม พนัธกจิ  

1)ผูน้ าระดบัสงูมวีธิกีารก าหนดวสิยัทศันแ์ละคา่นยิมอยา่งไร 

 

2)พฤตกิรรมของผูน้ าระดบัสงูแสดงถงึความมุง่ม ัน่ตอ่การสง่เสรมิ
ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีถ่กูกฎหมายและจรยิธรรม 

 

3)ผูน้ าระดบัสงูมวีธิกีารด าเนนิการท าใหส้ถาบนัประสบความส าเร็จ
ท ัง้ระยะส ัน้และระยะยาว 
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ก. วสิยัทศัน ์คา่นยิม พนัธกจิ  

1)ผูน้ าระดบัสงูมวีธิกีารก าหนดวสิยัทศันแ์ละคา่นยิมอยา่งไร 

 



Vision 



ก. วสิยัทศัน ์คา่นยิม พนัธกจิ  

1)ผูน้ าระดบัสงูมวีธิกีารก าหนดวสิยัทศันแ์ละคา่นยิมอยา่งไร 

 

2)พฤตกิรรมของผูน้ าระดบัสงูแสดงถงึความมุง่ม ัน่ตอ่การสง่เสรมิ
ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีถ่กูกฎหมายและจรยิธรรม 

 



พฤตกิรรมของผูน้ าระดบัสงูแสดงถงึความมุง่ม ัน่ตอ่การ
สง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมทีถ่กูกฎหมายและจรยิธรรม

• การท าตวัเป็นตวัอยา่ง เชน่ การ declare conflict of interest 
การพรอ้มรบัการตรวจสอบจากองคก์รภายนอก (เชน่ สตง. ปปท. 
กพร.)  

• ก าหนดเป็นนโยบายโดยออกเป็นระเบยีบ/ประกาศ…….ใหท้กุ
พนัธกจิปฏบิตัติามกฎหมาย/จรยิธรรม ตามทีร่ะบใุน OP เชน่  
• ดา้นการผลติบณัฑติ น าไปเป็นขอ้ก าหนดของการจดัท าหลกัสตูร (ตาม
หมวด 6.1)  

• ดา้นการวจิยั ก าหนดใหท้กุโครงการวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัมนษุยห์รอืสตัว ์
ตอ้งผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยักอ่นการ
ด าเนนิการทกุโครงการ เป็นตน้ 



ผูน้ าระดบัสงูมวีธิกีารด าเนนิการท าใหส้ถาบนัประสบ
ความส าเร็จท ัง้ระยะส ัน้และระยะยาว

หลายชอ่งทาง ต ัง้แต ่

1. การก าหนดวสิยัทศัน ์จดัท าแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารท ัง้
ระยะส ัน้และระยะยาวใหส้อดคลอ้ง พรอ้มก าหนดเป้าประสงค์
และตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน (ตามหมวด 2.1/ตารางที.่....) แตล่ะแผนมี
การก าหนดผูร้บัผดิชอบ และการก ากบัตดิตาม................. 

2. ดา้นพฒันาบคุลากรและผูน้ า มแีผนการพฒันาบคุลากรทกุกลุม่
ใหม้ทีกัษะเชีย่วชาญตามพนัธกจิและสมรรถนะขององคก์ร และ
วางแผนผูน้ าในอนาคต (ตามหมวด 5.1) 

3. ดา้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สง่เสรมิใหม้รีะบบ KM ท ัว่ท ัง้องคก์ร 
(ตามหมวด 4.2) 



ข. การสือ่สารและผลการด าเนนิการ 

1)ผูน้ าระดบัสงูมวีธิกีารสือ่สารและสรา้งความผกูพนักบับคุลากร 
ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

 

2) วธิกีารทีผู่น้ าระดบัสงูท าใหเ้กดิการมุง่เนน้การปฏบิตัทิ ีท่ าให้
บรรลพุนัธกจิ 

 

 



วธิกีารทีผู่น้ าระดบัสงูท าใหเ้กดิการมุง่เนน้การปฏบิตั ิ
ทีท่ าใหบ้รรลพุนัธกจิ

มหีลายแนวทาง ไดแ้ก ่

1. การจดัท าแผนกลยทุธ/์แผนปฏบิตักิาร พรอ้มก าหนดตวัชีว้ดั 
และถา่ยทอดไปถงึระดบับคุคล (ตามภาพ..../หมวด 2.2….) 

2. มอบหมายผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัช ัน้ในการตดิตามการ
ด าเนนิงาน โดยการก าหนดการน าผลการด าเนนิงานรายงานใน
ทีป่ระชุมระดบัหวัหนา้งานทกุ...หวัหนา้ฝ่ายทกุ......
คณะกรรมการ.........ทกุ จนถงึระดบักรรมการประจ าคณะหรอืที่
ประชุมผูบ้รหิารทกุ........เป็นตน้ (ตามภาพ.../ตาราง.....) 

3. มกีารจดัท า KPI/TOR รายบคุคล และประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตามผลงาน เพือ่ใหค้า่ตอบแทน ยกยอ่ง ชมเชย เป็นตน้ (ตาม
หมวด 5…..) 



1.1 Senior Leadership 

ก าหนดวิสัยทศัน์และค่านิยม 
-ด าเนินการถ่ายทอดวิสยัทศัน์และค่านิยมสู่การปฏิบตัิโดยผ่านระบบ
การน าองค์กรไปยงับคุลากร ผู้ส่งมอบและพนัธมิตรท่ีส าคญั ลกูค้า 
รวมทัง้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  
-การปฏิบตัิตนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ต่อค่านิยมขององค์กร 

แสดงให้เหน็ถงึความมุ่งม่ันต่อการประพฤตปิฏบิัตติามกฎหมาย
และการประพฤตปิฏบิัตมีิจริยธรรม 

ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในปัจจุบันและอนาคต 

ส่ือสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ทั่วทัง้องค์กรและ
ลูกค้าที่ส าคัญ 

ท าให้เกดิการปฏบิัตกิารอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุพันธกจิของ
องค์กร 

เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จในปัจจุบัน
และอนาคต 
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1.2 ธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม : สถาบนั

ด าเนนิการอยา่งไรในเรือ่งการก ากบัดแูล และท าใหบ้รรลผุล

ดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม   

  ใหอ้ธบิายถงึแนวทางทีส่ถาบนัใชเ้พือ่ใหเ้กดิระบบธรรมาภบิาล 

และแนวทางการปรบัปรงุระบบการน าองคก์าร อธบิายวธิกีารที่

สถาบนัสรา้งความม ัน่ใจวา่มกีารด าเนนิการอยา่งถกูตอ้งตาม

กฎหมายและมจีรยิธรรม สนองตอ่ความรบัผดิชอบสงัคมที่

สถาบนัพงึมแีละการสนบัสนนุชุมชนทีส่ าคญั 

 



ก. การก ากบัดแูลองคก์ร 

1) วธิกีารในการก ากบัดแูลอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

 

2) วธิกีารประเมนิผลปฏบิตังิานของผูน้ าระดบัสงู 

 







วธิกีารประเมนิผลปฏบิตังิานของผูน้ าระดบัสงู

ประกอบดว้ย 

1. การประเมนิจากผูบ้งัคบับญัชาทีส่งูกวา่ โดยประเมนิ.....ทกุ....... 

2. การประเมนิโดยเพือ่นรว่มงาน...........ทกุ........... 

3. การประเมนิโดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชา.............. 

4. การประเมนิโดยบคุคลภายนอก........... 

5. การประเมนิโดยคณะกรรมการ............ 

     ผลการประเมนิน าไปท าอะไรตอ่ เชน่ feedback เพือ่ปรบัปรงุ 
(ถา้มตีวัอยา่งการปรบัปรงุในปีทีผ่า่นมาประกอบ) หรอืน าไปจดัท า
แผนพฒันาผูน้ าน ัน้ๆ 



ข. พฤตกิรรมทีถ่กูฎหมายและมจีรยิธรรม 

1) วธิกีารทีส่ถาบนัคาดการณล์ว่งหนา้ถงึความกงัวลของสงัคมทีม่ ี
ตอ่หลกัสตูรและบรกิารและการปฏบิตักิารของสถาบนั 

 

2) สถาบนัมวีธิกีารในการสง่เสรมิและท าใหม้ ัน่ใจวา่ปฏสิมัพนัธท์กุ
ดา้นในสถาบนัเป็นไปอยา่งมจีรยิธรรม 



วธิกีารทีส่ถาบนัคาดการณล์ว่งหนา้ถงึความกงัวลของ
สงัคมทีม่ตีอ่หลกัสตูรและบรกิารและการปฏบิตักิารของ
สถาบนั

• คณุภาพของหลกัสตูร การบรกิาร 

• การปฏบิตักิารของสถาบนัไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สาธารณะ
หรอืสงัคม 



วธิกีารทีส่ถาบนัคาดการณล์ว่งหนา้ถงึความกงัวลของ
สงัคมทีม่ตีอ่หลกัสตูรและบรกิารและการปฏบิตักิารของ
สถาบนั

ดา้นหลกัสตูร เชน่  

• จดัท าหลกัสตูรและประเมนิคณุภาพบณัฑติกอ่นจบตามมาตรฐาน
วชิาชพี กรอบ TQF  

• น าผลการประเมนิคณุภาพบณัฑติมาปรบัปรงุหลกัสตูรและ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

• ด าเนนิการเชงิรกุ เชน่ หลกัสตูรทีม่กีารด าเนนิการเกีย่วขอ้งกบั
สาธารณะ มกีารป้องกนั เชน่ การจดัใหม้คีณาจารยค์วบคมุทกุ
ข ัน้ตอนในหลกัสตูรแพทย ์เภสชั เทคนคิ กายภาพบ าบดั ...... 

 



วธิกีารทีส่ถาบนัคาดการณล์ว่งหนา้ถงึความกงัวลของ
สงัคมทีม่ตีอ่หลกัสตูรและบรกิารและการปฏบิตักิารของ
สถาบนั

ดา้นการบรกิาร เชน่  

• จดัท ามาตรฐานการใหบ้รกิาร เชน่  SOP, ISO…… 

• หอ้งปฏบิตักิารไดม้าตรฐาน............ 

• มกีารอบรมบคุลากรดา้นการใหบ้รกิารกอ่นด าเนนิการและตดิตาม
เป็นระยะ 

............................... 



วธิกีารทีส่ถาบนัคาดการณล์ว่งหนา้ถงึความกงัวลของ
สงัคมทีม่ตีอ่หลกัสตูรและบรกิารและการปฏบิตักิารของ
สถาบนั

ดา้นการปฏบิตักิาร เชน่  

• การควบคมุการปฏบิตังิานโดยรวมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบและมจีรยิธรรม ตามทีร่ะบใุน OP 

• การก าจดัของเสยี/ขยะ ด าเนนิการโดย............. 

• การดแูลสภาพแวดลอ้มท ัง้ภายในและบรเิวณโดยรอบ ด าเนนิการ
โดย................. 

• การจดัต ัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ด าเนนิการ............. 

• มรีะบบการจดัการขอ้รอ้งเรยีน ตามภาพ............. 



ค. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและการสนบัสนนุชุมชน 

1) วธิกีารทีส่ถาบนัค านงึถงึความผาสกุและประโยชนส์ขุของสงัคม
เป็นสว่นหนึง่ในกลยทุธแ์ละการปฏบิตังิานประจ าวนั 

 

2) สถาบนัมวีธิกีารในการสนบัสนนุและสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่
ชุมชนทีส่ าคญัอยา่งจรงิจงั 



วธิกีารทีส่ถาบนัค านงึถงึความผาสกุและประโยชนส์ขุของ
สงัคมเป็นสว่นหนึง่ในกลยทุธแ์ละการปฏบิตังิานประจ าวนั

• การปฏบิตังิานประจ าวนัลดการใชท้รพัยากรอยา่งไร 

• มกีารด าเนนิการในระดบักลยทุธห์รอืไม ่เชน่ อยูใ่นแผนกลยทุธ ์



สถาบนัมวีธิกีารในการสนบัสนนุและสรา้งความ
เขม้แข็งใหแ้กชุ่มชนทีส่ าคญัอยา่งจรงิจงั

• มกีารก าหนดชุมชนทีจ่ะใหก้ารสนบัสนนุอยา่งไร ใชอ้ะไรเป็นการ
ก าหนด 

• ด าเนนิการอยา่งไรในการสนบัสนนุ 

• โดยเฉพาะการใชส้มรรถนะหลกัในการสนบัสนุน 

• เป็นการใหเ้ปลา่เพือ่ท าใหชุ้มชนน ัน้ๆเขม้แข็งขึน้ 



ม่ันใจว่ามีระบบการก ากับดูแลที่มีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้ 
-ภาระความรับผิดชอบในการกระท าของผู้น า 
-ภาระความรับผิดชอบต่อแผนกลยทุธ์  
-ภาระความรับผิดชอบด้านการเงิน 
-ความโปร่งใสในการด าเนินการ  
-การคดัเลือกคณะกรรมการก ากบัดแูลองค์กร และนโยบายในเร่ือง
การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการก ากบัดแูลองค์กร  
-ความเป็นอิสระและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก  
–การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ ถือหุ้น 
-การวางแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับผู้น า 

ประเมินผลการด าเนินการของผู้น า ซึ่งรวมถงึผู้น าสูงสุด และ
คณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร 

คาดการณ์ล่วงหน้าและด าเนินการถงึความ
กังวลของสาธารณะ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการ
ปฏบิัตกิาร 

ส่งเสริมและสร้างความม่ันใจว่าปฏสัิมพันธ์ทกุ
ด้านขององค์กรเป็นไปอย่างมีจริยธรรม 

ค านึงถงึความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคม
เป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์และการปฏบิัตกิาร
ประจ าวัน 
-สร้างความผาสกุแก่สงัคม โดยผ่านระบบสิ่งแวดล้อม 
สงัคม และเศรษฐกิจ 

สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่
ส าคัญ 

เพื่อเป็นองค์กรที่ให้คุณค่ากับ
สังคม 
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Results 7.4 

ก. ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ร การก ากบัดแูล สงัคม 

1. ผลลพัธด์า้นการสือ่สารและสรา้งความผกูพนักบับคุลากร 
ผูเ้รยีนและลกูคา้กลม่อืน่ 

2. ผลลพัธด์า้นภาระรบัผดิชอบของการก ากบัดแูล 

3. ผลลพัธด์า้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั การรบัรองมาตรฐาน 

4. ผลลพัธ็ดา้นการประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม 

5. ผลลพัธด์า้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและการสนบัสนนุชุมชน 

ข. ผลลพัธด์า้นการน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิการบรรลกุลยทุธ์
และแผนปฏบิตักิาร 



หมวดที ่2 กลยทุธ ์
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2.1 การจดัท ากลยทุธ:์ องคก์ารจดัท ากลยทุธอ์ยา่งไร   

 

   ใหอ้ธบิายการสรา้งกลยทุธข์องสถาบนั ทีใ่หค้วามส าคญัตอ่

ความทา้ทายเชงิกลยทุธแ์ละเสรมิสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิกล

ยทุธแ์ละโอกาสเชงิกลยทุธ ์รวมท ัง้อธบิายวธิกีารทีส่ถาบนัใช้

ตดัสนิใจเกีย่วกบัระบบงานทีส่ าคญั ใหส้รปุระบบงานทีส่ าคญัและ

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ ีส่ าคญั และเป้าประสงคท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

2. การวางแผนเชงิกลยทุธ ์



ก. การก ากบัดแูลองคก์ร 

1) วธิกีารในการวางแผนกลยทุธ ์

 

2) กระบวนการจดัท ากลยทุธก์ระตุน้และพจิารณาการสรา้ง
นวตักรรม 

 

3) วธิกีารรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูรวมท ัง้พฒันาสารสนเทศที่
เก ีย่วขอ้งมาใชใ้นกระบวนการวางแผนกลยทุธ ์

 

4) ระบบงานทีส่ าคญัคอือะไร 

 











ข. วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

1) แสดงวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ ีส่ าคญัและตารางเวลาทีจ่ะบรรล ุ

 

2) วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธไ์ดส้รา้งความสมดลุระหวา่งความ
ตอ้งการทีห่ลากหลายในสถาบนั ป้องกนัการแยง่ชงิ 





2.1 Strategy Development 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศ 
-ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์  
-ความเส่ียงท่ีคกุคามต่อความส าเร็จในอนาคตขององค์กร  
-ความเปล่ียนแปลงท่ีมีโอกาสจะเกิดขึน้ด้านกฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
-จดุบอดท่ีอาจเกิดขึน้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์และสารสนเทศ  
-ความสามารถขององค์กรในการน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบตัิ 

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
-ขัน้ตอนท่ีส าคญัของกระบวนการจดัท ากลยทุธ์ 
-ผู้ เก่ียวข้องท่ีส าคญั 
-กรอบเวลาของการวางแผนระยะสัน้และระยะ
ยาว 

การกระตุ้นและท าให้เกดินวัตกรรม 

ระบบงานที่ส าคัญของ
องค์กร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และ
ตารางเวลา 

เพื่อการเพิ่มขึน้ของ 
-ผลการด าเนินการโดยรวม 
-ความสามารถในการแข่งขัน  
-ความส าเร็จในอนาคต 

150 



2.2 การน ากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ: องคก์ารน ากลยทุธไ์ปสูก่าร

ปฏบิตัอิยา่งไร  

  

   ใหอ้ธบิายวธิกีารแปลงวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธไ์ปสูแ่ผนปฏบิตั ิ

การ ใหส้รปุแผนปฏบิตักิาร แสดงวธิกีารน าไปสูก่ารปฏบิตัแิละตวั

วดัหรอืตวับง่ชีท้ ีส่ าคญัของความกา้วหนา้ รวมท ัง้คาดการณผ์ล

การด าเนนิการในอนาคตของสถาบนั เปรยีบเทยีบตวัวดัหรอืตวั

บง่ชีก้บัคูเ่ทยีบทีส่ าคญั 

 



ก. การจดัท าแผนปฏบิตักิารและน าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

1) แสดงแผนปฏบิตักิารระยะส ัน้และระยะยาว 
 

2) วธิกีารน าแผนปฏบิตักิารไปสูก่ารปฏบิตั ิ
 

3) วธิกีารจดัสรรทรพัยากรดา้นการเงนิและอืน่ๆมคีวามพรอ้มใช ้
 

4) แผนบคุลากรทีจ่ะสนบัสนนุวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตั ิ
การ 
 

5) ตวัวดัหรอืตวับง่ชีท้ ีส่ าคญัมอีะไรบา้ง 

 

6) การคาดการณผ์ลการด าเนนิงานตามกรอบเวลา 



ข. การปรบัเปลีย่นแผปฏบิตักิาร 

ในกรณีสถานการณ์บงัคบั จะมวีธิใีนการจดัท าปรบัแผนและน าแผน
ใหมไ่ปปฏบิตัอิยา่งรวดเร็วอยา่งไร 



2.2 Strategy Implementation 

- การจัดสรรทรัพยากร (เพ่ือสนบัสนนุแผนปฏิบตัิการและบรรลพุนัธะผกูพนัใน
ปัจจบุนั) 
- แผนด้านบุคลากร (เพ่ือสนบัสนนุวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการ
ระยะสัน้และระยะยาว) 
- ตัววัดผลการด าเนินการ (เพ่ือใช้ติดตามความส าเร็จและประสิทธิผล ของ
แผนปฏิบตัิการ) 
- การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (ตามกรอบเวลาของการวางแผนทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว) 

แผนปฏบิัตกิารที่ส าคัญ 
ทัง้ระยะสัน้และระยะ

ยาว 

การปรับเปล่ียนและน าแผนปฏบิัตกิารไป
ปฏบิัต ิ
-ในกรณีท่ีสถานการณ์บงัคบัให้ต้องปรับแผน
และน าไปปฏิบตัิอย่างรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

การจัดท าแผนปฏบิัตกิาร 

การถ่ายทอดแผนปฏบัิตกิารสู่การปฏบัิต ิ 
- ไปยงับคุลากร ผู้ส่งมอบ และพนัธมิตรท่ีส าคญั  
- มัน่ใจว่าผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ
มีความยัง่ยืน 

-มีการถ่ายทอดกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ
–บรรลุเป้าประสงค์
ขององค์กร 
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Results 7.5 

ก. ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และตลาด 

1. ผลลพัธด์า้นการเงนิ เชน่ รายรบั-รายจา่ยในแตล่ะพนัธกจิ ความ
ม ัน่คงทางการเงนิ คา่ใชจ้า่ยตอ่หนว่ยกติหรอืตอ่หลกัสตูร เงนิ
ทนุการศกึษา คา่ใชจ้า่ยตอ่หนว่ยของการบรกิาร ประสทิธภิาพ
การใชส้นิทรพัย ์เป็นตน้ 

2. ผลลพัธด์า้นการตลาด เชน่ สว่นแบง่ตลาด การเตบิโตของตลาด 
ลกูคา้ใหม ่เป็นตน้ 



หมวดที ่3 ลกูคา้ 
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3.1 เสยีงของลกูคา้: องคก์ารวธิกีารอยา่งไรในการรวบรวม

สารสนเทศจากผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

 

   ใหอ้ธบิายถงึวธิกีารทีส่ถาบนัรบัฟงัผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ และ

การไดม้าซึง่สารสนเทศเกีย่วกบัความพงึพอใจและความไมพ่งึ

พอใจเหลา่น ัน้ 

 

3. การมุง่เนน้ลกูคา้ 
 



ก. การรบัฟงัผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

1) วธิกีารในการรบัฟงั ปฏสิมัพนัธ ์และสงัเกตผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่
อืน่เพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศทีส่ามารถน าไปใชไ้ด ้

 

2) วธิกีารในการรบัฟงั ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ทีพ่งึม ี(อนาคต) 

 



ข. การประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนั 

1) วธิกีารประเมนิความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจและความผกูพนั
ของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

 

2) วธิกีารรวบรวมสารสนเทศเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูเ้รยีนและ
ลกูคา้กลุม่อืน่เปรยีบเทยีบกบัองคก์รอืน่ 







3.1 Voice of the Customer 

รับฟัง มีปฏสัิมพันธ์ และสังเกตลูกค้า เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ต่อได้  
-มีความแตกต่างกนัระหว่างลกูค้า กลุ่มลกูค้า หรือส่วน
ตลาด  
- ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บเพ่ือรับฟัง
ลกูค้า  
- ความแตกต่างกนัภายในวงจรชีวิตของการเป็นลกูค้า 
- ค้นหาข้อมลูป้อนกลบัจากลกูค้าอย่างทนัท่วงที และ
สามารถน าไปใช้ต่อได้ในเร่ืองคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
การสนบัสนนุลกูค้า และการท าธุรกรรม 

รับฟังลูกค้าในอนาคตเพื่อให้ได้สารสนเทศที่
สามารถน าไปใช้ต่อได้ 

ประเมินความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ และ
ความผูกพันของลูกค้า 

เสาะหาสารสนเทศด้านความพงึพอใจของลูกค้า
ที่มีต่อองค์กรเปรียบเทยีบกับองค์กรอ่ืน 

เสาะหาสารสนเทศที่มีความหมายเพื่อท าให้เหนือกว่า
ความคาดหวังของลูกค้า 

วธีิการต่างๆ ในการรับ
ฟังลูกค้า 
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3.2 ความผกูพนัของลกูคา้ : องคก์ารมวีธิกีารอยา่งไรในการ

ตอบสนองความคาดหวงัของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ เพือ่สรา้ง

ความผกูพนัและความสมัพนัธก์บักลุม่ดงักลา่ว 

 

   ใหอ้ธบิายถงึวธิกีารทีส่ถาบนัก าหนดหลกัสตูรและบรกิาร และ

ชอ่งทางการสือ่สารเพือ่สนบัสนุนผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ 

รวมท ัง้วธิกีารสรา้งความสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ 

 



ก. หลกัสตูรและการบรกิาร 

1) วธิกีารในการคน้หาความตอ้งการเกีย่วกบัหลกัสตูรและการ
บรกิาร 

 

2) วธิกีารชว่ยใหผู้เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่สามารถสบืคน้สารสนเทศ
และขอรบัการสนบัสนุนจากสถาบนั 

 

3) วธิกีารจ าแนกผูเ้รยีน ลกูคา้และตลาด 



วธิกีารในการคน้หาความตอ้งการเกีย่วกบัหลกัสตูร
และการบรกิาร

• วธิกีารไดม้าของหลกัสตูร และบรกิารมทีีม่าอยา่งไร รวมท ัง้การที่
จะมหีลกัสตูรใหมห่รอืการบรกิารใหม ่ 



วธิกีารชว่ยใหผู้เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่สามารถ
สบืคน้สารสนเทศและขอรบัการสนบัสนนุจากสถาบนั

• วธิกีารทีผู่เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ จะเขา้มาสบืคน้ขอ้มลูของท ัง้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัเองและขอ้มลูของสถาบนัท าอยา่งไร เชน่  

- เร ือ่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน การประเมนิ  

- การบรกิารของสถาบนั วธิกีารใหบ้รกิาร ข ัน้ตอนตา่งๆ 

- ลกูคา้อนาคตจะเขา้มาสบืคน้รายละเอยีดของหลกัสตูร หรอืการบรกิารทีม่ ี



ข. การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ 

1) วธิกีารสรา้งและจดัการความสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

 

2) วธิกีารจดัการขอ้รอ้งเรยีนจากผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 



วธิกีารสรา้งและจดัการความสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนและ
ลกูคา้กลุม่อืน่

• วธิกีารสรา้งความสมัพนัธท์ ีด่กีบัผูเ้รยีนและลกูคา้ เพือ่ใหเ้กดิความ
ผกูพนั ผูร้บัผดิชอบ การด าเนนิการ ความตอ่เนือ่ง และวดัผลที่
เกดิขึน้ 

 

ข ัน้ตอนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆท ัง้การเรยีนการสอน 
การบรกิาร 



แนวทางทีเ่ป็นระบบ & ประสทิธผิลของการรบัฟงั (VOC) 

• มผีูร้บัผดิชอบ ความถี ่ครอบคลมุกลุม่ผูเ้รยีน ผูร้บับรกิาร 

• มผีลลพัธข์องการรบัฟงัถงึความตอ้งการ/ความคาดหวงัตามที่
ระบใุนโครงรา่งองคก์ร มผีลการประเมนิความพงึพอใจ/ไมพ่งึ
พอใจ/ความผกูพนัในหมวด 7.2 

• ผลลพัธท์ ีไ่ดจ้าก VOC ไดน้ าไปใชใ้นเรือ่งใดบา้งตอ่ไปนี ้
- วางแผนกลยทุธใ์นหมวด 2 เพือ่ตอบสนอง 

- เป็นขอ้มลูในการคน้หาหลกัสตูร/การบรกิารใหม ่หมวด 3.2 

- เพือ่ใชใ้นการพฒันาบคุลากรเพือ่ตอบสนอง หมวด 5 

- เพือ่ใชใ้นการปรบัปรงุกระบวนการท างานประจ า หมวด 6 



3.2 Customer Engagement 

การค้นหาความต้องการเก่ียวกับหลักสูตร
และบริการ 

ท าให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนสามารถสืบค้น
สารสนเทศและได้รับการสนับสนุน  
-ลกูค้าสามารถท าธุรกรรม 
-วิธีการสนบัสนนุลกูค้าท่ีส าคญั รวมถึงกลไกการ
ส่ือสารท่ีส าคญั 
-ข้อก าหนดท่ีส าคญัในการสนบัสนนุลกูค้าและ
ถ่ายทอดข้อก าหนดดงักล่าวไปยงัทกุคนและทกุ
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องในการสนบัสนนุลกูค้าให้เกิด
การปฏิบตัิ 

การจ าแนกกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด 

การสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพ่ือ 
-ให้ได้ลกูค้าใหม่ และเพิม่ส่วนแบ่งตลาด, จดัการและเสริมสร้างภาพลกัษณ์และช่ือเสียง, รักษา
ลกูค้า ตอบสนองความต้องการ และท าให้เหนือกว่าความคาดหวงัในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของการ
เป็นลกูค้า, เพิม่ความผกูพนัของลกูค้า 
-ใช้ประโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือจดัการและยกระดบัตราสินค้า เพ่ือเสริมสร้างความผกูพนั
และความสมัพนัธ์ของลกูค้า 

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 

-เพื่อปรับปรุงการตลาด 
-เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ามากขึน้ 
-เพื่อยกระดับความภกัดีของลูกค้า 
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Results 7.2 

ก. ผลลพัธด์า้นดา้นการมุง่เนน้ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

1. ผลลพัธด์า้นความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจของผูเ้รยีนและ
ลกูคา้กลุม่อืน่ จ าแนกตามกลุม่ผูเ้รยีนและลกูคา้ตาม OP 

2. ผลลพัธด์า้นความผกูพนัของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่  

 

    ผลลพัธท์ ีเ่คยท าใน IQA เกีย่วกบัผูเ้รยีนอาจน ามาใชไ้ด ้เชน่ 
การประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนตอ่การเรยีนการสอน การ
พฒันานกัศกึษา ตอ่สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้ 



หมวดที ่4  
การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้
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4.1 การวดั วเิคราะห ์และปรบัปรงุผลการด าเนนิการขององคก์าร : 

องคก์ารมวีธิกีารอยา่งไรในการวดั วเิคราะห ์และเพือ่น ามาปรบัปรงุผล

การด าเนนิการขององคก์าร 

  

   ใหอ้ธบิายถงึวธิกีารทีส่ถาบนัใชว้ดั วเิคราะห ์ทบทวน ตลอดจนปรบัปรงุ

ผลการด าเนนิการ โดยการใชข้อ้มลูและสารสนเทศในทกุระดบัและทกุ

สว่นงานของสถาบนั รวมท ัง้ใชป้ระโยชนอ์ยา่งไรจากขอ้มลูเทยีบเคยีง

และขอ้มลูลกูคา้ เพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจ 

 

4.การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้
    



ก. การวดัผลการด าเนนิการ 

1) วธิกีารในการใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพือ่ตดิตามผลการ
ปฏบิตังิานประจ าวนัและการด าเนนิงานโดยรวม 

 

2) วธิกีารเลอืกและใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบอยา่งมปีระสทิธผิล 

 

3) วธิกีารใชเ้สยีงของลกูคา้ (VOC) และขอ้มลู/สารสนเทศดา้น
ตลาด 

 

4) ความคลอ่งตวัของระบบวดัผล ตอบสนองความเปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเร็ว 



ข. การวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนนิการ 

วธิกีารในการทบทวนผลการด าเนนิการและขดีความสามารถของ
สถาบนั 



ค. การปรบัปรงุผลการด าเนนิการ 

1) วธิกีารแบง่ปนัวธิปีฏบิตัทิ ีเ่ป็นเลศิ 

 

2) วธิกีารคาดการณผ์ลการด าเนนิการในอนาคต 

 

3) วธิกีารในการใชผ้ลการทบทวนผลการด าเนนิการ (ตาม 4.1ข) 
ไปใชใ้นการจดัล าดบัความส าคญัของเรือ่งทีต่อ้งปรบัปรงุอยา่ง
ตอ่เนือ่งและโอกาสในการสรา้งนวตักรรม 



4.1 Measurement, Analysis, and 
Improvement of Organizational Performance 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ  

ข้อมูลลูกค้า  
-ข้อมลูและสารสนเทศจากเสียง
ของลกูค้าและตลาด 
- ส่ือสงัคมออนไลน์  

ตัววัดผลการด าเนินการ (KPIs) 
-เพ่ือติดตามการปฏิบตัิการประจ าวนัและผล
การด าเนินการโดยรวมขององค์กร 
-เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุ
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการ 

ทบทวนผลการด าเนินการและขีด
ความสามารถขององค์กร 

-ความก้าวหน้าของวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และ
แผนปฏิบตัิการ  

เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์และ
วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ที่
ส าคัญ 

เพื่อคาดการณ์และ
ตอบสนองต่อความ
เปล่ียนแปลงที่รวดเร็วหรือ
ไม่ได้คาดคดิ 

เพื่อระบุวธีิปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ
มาแบ่งปัน 

คาดการณ์ผลการด าเนินการ
ในอนาคต 

จัดล าดับความส าคัญของเร่ืองที่ต้อง
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และน าไปเป็น
โอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

การวิเคราะห์   
-สนบัสนนุการทบทวนและเพื่อท าให้มัน่ใจ
ว่าผลสรุปนัน้ใช้ได้ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธี
ปฏบิัตทิี่เป็นเลิศในองค์กร 

ความคล่องตัวของการวัดผล  
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4.2 การจดัการความรู ้สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ: สถาบนั

มวีธิกีารอยา่งไรในการจดัการสนิทรพัยท์างความรูข้องสถาบนั 

รวมท ัง้สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ใหอ้ธบิายถงึวธิกีารจดัการ และเพิม่พนูสนิทรพัยท์างความรู ้และ

วธิกีารเรยีนรูข้องสถาบนั รวมท ัง้วธิกีารทีท่ าใหม้ ัน่ใจวา่ คณุภาพและ

ความพรอ้มของขอ้มลูสารสนเทศซอฟแวรแ์ละฮารด์แวรต์อบสนอง

ตอ่ความตอ้งการในการใชง้านของบคุลากร ผูส้ง่มอบ คูค่วามรว่มมอื

อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

 



ก. ความรูข้องสถาบนั 

1) วธิกีารในการจดัการความรูข้องสถาบนั 

 

2) วธิกีารใชค้วามรูแ้ละทรพัยากรเพือ่ใหก้ารเรยีนรูฝ้งัลกึเขา้ไปใน
วถิกีารปฏบิตังิาน 

 

 



ข. ขอ้มลู สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) วธิกีารจดัการในการทวนสอบและท าใหม้ ัน่ใจวา่ขอ้มลูและสารสนเทศ
ใชม้คีณุภาพ 

 

2) วธิกีารทีม่ ัน่ใจถงึความปลอดภยัของขอ้มลูและสารสนเทศ 

 

3) วธิกีารทีม่ ัน่ใจถงึความพรอ้มใชข้องขอ้มลูและสารสนเทศ 

 

4) วธิกีารทีม่ ัน่ใจถงึฮารด์แวร/์ซอฟตแ์วรม์คีวามนา่เชือ่ถอื ม ัน่คง 
ปลอดภยั ใชง้านงา่ย 

 

5) ความพรอ้มใชข้องขอ้มลูและสารสนเทศในภาวะฉุกเฉนิ 

 





4.2 Knowledge Management, Information, 
and Information Technology 

รวบรวมและถ่ายทอดความรู้
ของบุคลากร 

ผสานและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  สร้างความรู้ใหม่  

ถ่ายทอดความรู้ที่เก่ียวข้อง
ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้ส่ง
มอบ พันธมิตร และผู้ให้ความ
ร่วมมือ  

เพื่อกระตุ้นการสร้าง
นวัตกรรม 

ข้อมูลและสารสนเทศ 
- คุณภาพ 
- ความปลอดภัย 
- ความพร้อมใช้ 

ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ - ความ
เช่ือถือได้  
- ปลอดภัย  
- ใช้งานง่าย 

ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
องค์กร 
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หมวดที ่5 บคุลากร 
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5.1 สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Workforce Environment): 

สถาบนัมวีธิกีารอยา่งไรในการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ทีม่ปีระสทิธผิลและสนบัสนนุบคุลากร 

   ใหอ้ธบิายวา่สถาบนัมวีธิกีารอยา่งไร ในการบรหิารขดี

ความสามารถ และอตัราก าลงัเพือ่ใหง้านบรรลผุลส าเร็จ ให้

อธบิายวา่สถาบนัด าเนนิการอยา่งไร เพือ่รกัษาบรรยากาศในการ

ท างานใหเ้กือ้หนนุ และมคีวามม ัน่คงตอ่การท างาน 

 

5.การมุง่เนน้บคุลากร 
 



ก. ขดีความสามารถและอตัราก าลงั 

1) วธิกีารในการประเมนิความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและ
อตัราก าลงัของบคุลากร 

 

2) วธิกีารในการสรรหา วา่จา้ง บรรจแุละรกัษาบคุลากรใหม ่

 

3) วธิกีารจดัระบบและบรหิารบคุลากร 

 

4) วธิกีารเตรยีมบคุลากรใหพ้รอ้มรบัตอ่ความตอ้งการดา้นขดี
ความสามารถและอตัราก าลงัทีก่ าลงัเปลีย่นไป 

 



ข. บรรยากาศดา้นบคุลากร 

1) วธิกีารจดัการในการม ัน่ใจวา่สถานทีท่ างานมสีขุภาวะ ความ
ปลอดภยั และมคีวามสะดวกในการเขา้ท างานของบคุลากร 

 

2) วธิกีารทีส่ถาบนัสนบัสนนุบคุลากรโดยใหบ้รกิาร สทิธปิระโยชน ์

 



5.1 Workforce Environment 

ประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

สรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ 

จัดรูปแบบการท างานและบริหารบุคลากร 

เตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

สร้างความม่ันใจด้านสุขภาพ สวัสดภิาพ และความสะดวกในการ
เข้าถงึสถานที่ท างาน 
- ตวัวดัและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ของสถานท่ีท างานท่ีแตกต่างกนั 

สนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีการบริการ สิทธิประโยชน์ และ
นโยบาย  
- ออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของบคุลากรท่ีหลากหลาย 
รวมทัง้ความแตกต่างของกลุ่ม และส่วนของบคุลากร 

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลต่อ 
-การท างานบรรลุผลส าเร็จ 
-เกือ้หนุนบุคลากร 
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5.2 ความผกูพนัของบคุลากร (Workforce Engagement): 

สถาบนัมวีธิกีารอยา่งไรในการสรา้งความผกูพนักบับคุลากร 

เพือ่ใหบ้รรลคุวามส าเร็จท ัง้ในระดบัองคก์ารและระดบับคุคล  

  

   ใหอ้ธบิายวา่สถาบนัพฒันาบคุลากร ผูบ้รหิาร และผูน้ าอยา่งไร 

เพือ่ใหเ้กดิผลการด าเนนิการทีโ่ดดเดน่ รวมถงึวธิกีารทีส่ถาบนั

ท าใหบ้คุลากรมสีว่นรว่มอยา่งทุม่เทในการปรบัปรงุและสรา้ง

นวตักรรม 

 



ก. ความผกูพนัของบคุลากรและผลการปฏบิตักิาร 

1. วธิกีารเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ารทีม่ลีกัษณะการสือ่สารทีเ่ปิด
กวา้ง มผีลการด าเนนิการทีโ่ดดเดน่และบคุลากรมคีวามผกูพนั
ตอ่สถาบนั 

 

2. วธิกีารก าหนดปจัจยัผลกัดนัส าคญัทีส่ง่ผลตอ่ความผกูพนัของ 

     บคุลากร 
 

3. วธิกีารประเมนิความผกูพนัของบคุลากร 
 

4. วธิกีารสนบัสนนุใหเ้กดิผลการด าเนนิการทีโ่ดดเดน่และสรา้ง  

     ความผกูพนั - การบรหิารคา่ตอบแทน 

 



ข. การพฒันาบคุลากรและผูน้ า 

1. ระบบการเรยีนรูแ้ละพฒันาสนบัสนุนความตอ้งการของสถาบนั
และตามความตอ้งการของบคุลากร ผูบ้รหิารและผูน้ าแตล่ะคน
อยา่งไร 

 

2. วธิกีารประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการเรยีนรู ้ 

     และการพฒันาของสถาบนั 
 

3. วธิกีารจดัการความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน 



5.2 Workforce Engagement 

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกดิการส่ือสารที่เปิดกว้าง การ
ท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดี และบุคลากรที่มีความผูกพัน 

ก าหนดปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
- แตกต่างกนัตามกลุ่มและส่วนของบคุลากร 

ประเมินความผูกพันของบุคลากร 
-มีวิธีการและตวัวดัทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในการประเมิน
ความผกูพนัของบคุลากรรวมทัง้ความพงึพอใจ  

ระบบการจัดการผลการปฏบิัตงิานของบุคลากรสนับสนุนให้มี
การท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดีและความผูกพัน 
- พจิารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวลั การยกย่องชมเชย 
และการสร้างแรงจงูใจ 

ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของ
องค์กรและการพัฒนาตนเองของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น า 

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และ
การพัฒนา 

จัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ขององค์กร 

-เพื่อสนับสนุนผลการด าเนินการที่ดี 
-เพื่อน าสมรรถนะหลักขององค์กรมาใช้ 
-เพื่อส่งเสริมการบรรลุแผนปฏิบัตกิาร 
-เพื่อความส าเร็จในปัจจุบันและอนาคต 194 



Results 7.3 

ก. ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้ดา้นบคุลากร 

1. ผลลพัธด์า้นอตัราก าลงัและขดีความสามารถของบคุลากร 

2. ผลลพัธด์า้นบรรยากาศการท างาน เชน่ ความปลอดภยั สทิธิ
ประโยชน ์ 

3. ผลลพัธด์า้นความผกูพนัของบคุลากร 

4. ผลลพัธด์า้นการพฒันาบคุลากรและผูน้ า 

     

ผลลพัธท์ ีเ่คยท าใน IQA เกีย่วกบัอาจารยอ์าจน ามาใชไ้ด ้เชน่ 
ต าแหนง่วชิาการ FTES ผลงานวชิาการของอาจารย ์แตค่วรเพิม่
สายสนบัสนนุดว้ย 



หมวดที ่6 ระบบปฏบิตักิาร 

196 





6.1 กระบวนการท างาน : สถาบนัมวีธิกีารออกแบบ จดัการ และปรบัปรงุ

หลกัสตูรและบรกิารและกระบวนการท างานทีส่ าคญัอยา่งไร 

  

   ใหอ้ธบิายวธิกีารทีส่ถาบนัใชใ้นการออกแบบ จดัการ และปรบัปรงุ

กระบวนการท างานส าคญัเพือ่สง่มอบหลกัสตูรและบรกิารทีม่คีณุคา่

ส าหรบัผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อ ืน่ และท าใหส้ถาบนัประสบความส าเร็จ

และย ัง่ยนื สรปุกระบวนการท างานทีส่ าคญัของสถาบนั 

 

6. การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร 



ก. การออกแบบหลกัสตูร การบรกิารและกระบวนการ 

1) วธิกีารในการระบขุอ้ก าหนดของหลกัสตูร บรกิารและ
กระบวนการ 

 

2) วธิกีารในการออกแบบหลกัสตูร บรกิารและกระบวนการท างาน
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

 

 



ข. การจดัการกระบวนการ 

1) วธิกีารม ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานประจ าวนัของกระบวนการท างาน
ตา่งๆเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีส่ าคญั 

 

2) วธิกีารในการก าหนดกระบวนการสนบัสนนุทีส่ าคญั 

 

3) วธิกีารในการปรบัปรงุกระบวนการท างานเพือ่เพิม่การเรยีนรู ้
ของผูเ้รยีน ปรบัปรงุหลกัสตูรและบรกิาร 

 

 



ค. การจดัการนวตักรรม 

สถาบนัมวีธิกีารจดัการนวตักรรมอยา่งไร 

 











ลกูคา้ 



แนวทางการออกแบบหลกัสตูร 

Input 

ขอ้ก าหนดหลกัสตูร 
- กฎ ระเบยีบ มาตรฐาน 
- เกณฑส์ภาวชิาชพี 
- ความตอ้งการของตลาด 

ผูใ้ชบ้ณัฑติ 
- นโยบายรัฐ องคก์ร 
- องคค์วามรู ้เทคโนโลย ี
- สมรรถนะขององคก์ร 
- ........... 
 

Process 
Output/
outcome 

จัดท ารา่งหลกัสตูร 

ก าหนดผลลพัธ/์ตวัควบคมุ 

ทดลองปฏบิตั/ิประชาพจิารณ์ 

น าไปปฏบิตั ิ

ตดิตามประเมนิผล 

- จบตามเวลา 
- คณุภาพบณัฑติ 
- บณัฑติมงีานท า 
- ความพงึพอใจผูเ้รยีน 
- ความพงึพอใจผูใ้ช ้

บณัฑติ 
- ............ 
 



แนวทางการออกแบบการบรกิาร/กระบวนการ 

Input 

ขอ้ก าหนดการบรกิาร 
- กฎ ระเบยีบ มาตรฐาน 
- ความตอ้งการของลกูคา้ 
- นโยบายขององคก์ร 
- องคค์วามรู ้เทคโนโลย ี
- สมรรถนะขององคก์ร 
- ........... 
 

Process 
Output/
outcome 

จัดท าแนวทางการใหบ้รกิาร 

ก าหนดผลลพัธ/์ตวัควบคมุ 

ทดลองปฏบิตั/ิประชาพจิารณ์ 

น าไปปฏบิตั ิ

ตดิตามประเมนิผล 

- จ านวนการบรกิาร 
- คณุภาพ 
- ความพงึพอใจของ

ลกูคา้ 
- ........ 





แนวทางการออกแบบกระบวนการหลกั 

พนัธกจิ/
ผูร้บัผดิชอบ 

ขอ้ก าหนด กระบวนการยอ่ย/กจิกรรม 
 

Leading 
indicators 

Lagging indicators 
(output/outcomes) 

การผลติบณัฑติ การพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูร 
การรบันกัศกึษา 
การจดัการเรยีนการสอน 
การวดัและประเมนิผล 
 

การบรกิาร 

การวจิยั 



แนวทางในการปรบัปรงุกระบวนการ 

พนัธกจิ/
ผูร้บัผดิชอบ 

ขอ้มลู/สารสนเทศทีใ่ชใ้นการ
ปรบัปรงุ 

ความถี ่ ตวัอยา่งเรือ่งทีไ่ดป้รบัปรงุ 

การผลติบณัฑติ 

การบรกิาร 

การวจิยั 



6.1 Work Processes 

ก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของหลักสูตร บริการและกระบวนการท างานที่ส าคัญ 

การออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดที่ส าคัญ  
- น าเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ขององค์กร ความเป็นเลิศของผลิตภณัฑ์ คณุค่าในมมุมอง
ของลกูค้า และความคล่องตวัท่ีอาจต้องมี มาพจิารณาในกระบวนการ 

ม่ันใจได้ว่าการปฏบิัตงิานประจ าวันของกระบวนการเหล่านีเ้ป็นไปตามข้อก าหนดที่
ส าคัญ  
- ตวัวดั หรือตวัชีว้ดัผลการด าเนินการท่ีส าคญัและตวัวดัในกระบวนการ ในการควบคมุและ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน และเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินการและคณุภาพของหลกัสตูร
และบริการ 

ก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 

การปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตร 
บริการและผลการด าเนินการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักของ
องค์กร และลดความแปรปรวนของกระบวนการ 

การจัดการนวัตกรรม  
- ด าเนินการตามโอกาสเชิงกลยทุธ์ท่ีองค์กรก าหนดว่าเป็นความเส่ียงท่ีผ่านการ
ประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน 
-การท าให้ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ พร้อมใช้ในการด าเนินการสนบัสนนุ
โอกาสเหล่านี ้
-การพจิารณายตุิโอกาสเชิงกลยทุธ์ในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือไปสนบัสนนุโอกาสท่ีมีล าดบั
ความส าคญัเหนือกว่า 

-เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า 
-เพื่อให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จในปัจจุบัน
และอนาคต 
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6.2 ประสทิธผิลการปฏบิตักิาร: สถาบนัท าใหม้ ัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่การ

ปฏบิตักิารตา่งๆ มกีารบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธผิลท ัง้ใน

ปจัจบุนัและอนาคต 

   อธบิายวา่สถาบนัมวีธิกีารอยา่งไรในการควบคมุตน้ทนุ บรหิารหว่ง

โซอ่ปุทาน ท าใหส้ถานทีท่ างานมคีวามปลอดภยั มกีารเตรยีมพรอ้ม

เพือ่ภาวะฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  เพือ่อนาคต 

เพือ่ท าใหม้ ัน่ใจวา่ระบบปฏบิตักิารมปีระสทิธผิล และสง่มอบคณุคา่

แกผู่เ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

 



ก. ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ 

    วธิกีารในการควบคมุตน้ทนุโดยรวมของระบบปฏบิตักิาร เชน่ มี
การค านวณ unit cost ของแตล่ะหนว่ยบรกิาร หรอืแนวทางในการ
บรหิารการลดตน้ทนุ การควบคมุคา่ใชจ้า่ย การป้องกนัความ
ผดิพลาดในการผลติบณัฑติและบรกิาร 

 

ข. การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

    วธิกีารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน เชน่ การคดัเลอืกผูส้ง่มอบ/คูค่วาม
รว่มมอื การก ากบัตดิตามหรอืการประเมนิ 







การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

พนัธกจิ แนวทางการคดัเลอืก/ขอ้ก าหนด การก ากบัและประเมนิ 

การผลติบณัฑติ 



ค. การเตรยีมพรอ้มดา้นความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉนิ 

1) วธิกีารดแูลใหม้สีภาพแวดลอ้มในการปฏบิตักิารทีป่ลอดภยั 

 

2) วธิกีารเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่มกีารเตรยีมพรอ้มเพือ่ภยัพบิตัหิรอืภาวะ
ฉุกเฉนิ 

     แผนรบัมอืกบัภาวะฉุกเฉนิ ต ัง้แต ่การป้องกนัการเกดิ การ
รบัมอืเมือ่เกดิเหต ุการฟ้ืนฟสูภาพ เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิงานได้
อยา่งตอ่เนือ่ง 

 

 

 



แผนรองรบัภาวะฉุกเฉนิ 

ชือ่แผน วธิกีาร ผูร้บัผดิชอบ 

อคัคภียั 
 การป้องกนั 
 เมือ่เกดิเหต ุ
 การฟ้ืนฟสูภาพ 

อทุกภยั 

โรคระบาด 



6.2 Operational Effectiveness 

การควบคุมต้นทนุโดยรวมของการปฏบิัตกิาร  
-น าเร่ืองของ รอบเวลา ผลิตภาพ รวมทัง้ปัจจยัด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืนๆ มาพจิารณากระบวนการ
ท างาน  
-ป้องกนัไม่ให้เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการ และการท างานซ า้  
-ลดต้นทนุค่าประกนัความเสียหาย หรือการสญูเสียผลิตภาพของลกูค้าให้น้อยท่ีสดุ  
-ลดต้นทนุโดยรวมท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจสอบกระบวนการหรือผลการ
ด าเนินการ  
-สร้างความสมดลุระหว่างความจ าเป็นของการควบคมุต้นทนุกบัความต้องการของลกูค้า 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
-คดัเลือก, วดัและประเมินผลการด าเนินการ, ให้ข้อมลูป้อนกลบั, 
และจดัการกบัผู้ส่งมอบ 

ท าให้มีสภาพแวดล้อมการปฏบิัตกิารที่ปลอดภัย  
- ค านงึถึงการป้องกนัอบุตัิเหต ุการตรวจสอบ การวิเคราะห์ต้นเหตขุองความล้มเหลว และการท าให้ฟืน้คืนสู่
สภาพเดิม 

ท าให้ม่ันใจว่าองค์กรมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพบิัตหิรือภาวะฉุกเฉิน  
- ค านงึถึงการป้องกนั ความต่อเน่ืองของการด าเนินการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม 
-ค านงึถึงการพึง่พาผู้ส่งมอบและพนัธมิตร  

-เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภยั 
-เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า 
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Results 7.1 

ก. ผลลพัธด์า้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและดา้นการบรกิาร 

ข. ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการ 

1. ผลลพัธด์า้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ 
ไดแ้ก ่leading indicators ของกระบวนการตา่งๆ เชน่ รอบ
เวลา จ านวนหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุตามรอบเวลา 
นวตักรรมทีเ่กดิจากการปรบัปรงุ การลดของเสยีในการท างาน 

2. ผลลพัธข์องการเตรยีมความพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 

ค. ผลลพัธด์า้นการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน เชน่ ความ
รว่มมอืในการพฒันาหลกัสตูร การก ากบัตดิตาม
คณุภาพของคูค่วามรว่มมอืหรอืผูส้ง่มอบ  



http://www.edpex.org/search/labelเกณฑE์dPEx 



การประเมนิตนเอง 

เพือ่ประโยชนอ์ะไร 





การจดัล าดบัความส าคญัของการปรบัปรงุ 

ปรบัปรงุงา่ย 

ผลกระทบนอ้ย 

ปรบัปรงุงา่ย 

ผลกระทบมาก 

ปรบัปรงุยาก 

ผลกระทบนอ้ย 

ปรบัปรงุยาก 

ผลกระทบมาก 



การจดัท าแผนปรบัปรงุ 

วตัถปุระสงค ์ 

 เพือ่น าผลลพัธจ์ากการประเมนิองคก์รดว้ยตนเองมาจดัท า
เป็น Roadmap ในการปรบัปรงุองคก์ร 

กระบวนการ  

•ผูร้บัผดิชอบกระบวนการเป็นผูท้ ีจ่ดัท าแผนปรบัปรงุ ซึง่จะ
ใหค้วามส าคญักบัประเด็นทถีกูจดัล าดบัความส าคญัใน
อนัดบัตน้ ๆ 

•แผนปรบัปรงุควรก าหนดผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจนในทกุ
ข ัน้ตอน รวมท ัง้มกีารก าหนดดชันชีีว้ดัความส าเร็จและ
เวลาแลว้เสร็จของแตล่ะข ัน้ตอน  



การจดัท าแผนปรบัปรงุ 

กระบวนการ  

•ผูน้ าระดบัสงูตอ้งมกีารสือ่สารแผนการปรบัปรงุไปท ัว่ท ัง้
องคก์ร 

•ผูร้บัผดิชอบกระบวนการจะท าหนา้ทีท่บทวนแผนจาก
ขอ้มลูป้อนกลบั 

•ด าเนนิการปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบและตอ่เนือ่ง 

•ผูร้ะดบัสงูตอ้งเป็นผูส้ ือ่สารถงึความกา้วหนา้ของแผนการ
ปรบัปรงุอยา่งสม า่เสมอ รวมถงึการเฉลมิฉลอง ยกยอ่ง
ชมเชย เมือ่ประสบผลส าเร็จตามแผน 



ระดบัพฒันาการขององคก์ร 

• ระดบัที ่1 ขอ้ก าหนดพืน้ฐาน (Basic requirement)  

    แตล่ะหวัขอ้จะมคี าถามเดยีว เชน่ 1.1 ผูน้ าระดบัสงูน าสถาบนั
อยา่งไร 

• ระดบัที ่2 ขอ้ก าหนดโดยรวม (Overall requirement) 

    มปีระเด็นค าถามเพิม่ข ึน้ ค าถามทีเ่ป็นขอ้ยอ่ยตวัอกัษรหนา 

• ระดบั 3 ขอ้ก าหนดตา่งๆ (Multiple requirement) 

    ทกุประเด็นค าถาม 



Basic requirement 

Overall level 1 

Overall level 2 

Multiple 





ระดบัพฒันาการขององคก์ร 



ปญัหาและอปุสรรค 

• ความเขา้ใจเดมิ การพฒันาคณุภาพ = ประกนัคณุภาพ เป็น
หนา้ทีข่องฝ่าย QA 

• เมือ่ถงึฤดกูารตรวจประเมนิ จงึมารวบรวมขอ้มลูเพือ่มาเขยีน
รายงาน 

• ความเขา้ใจในเกณฑไ์มต่รงกนั 

• ไมม่กีารก าหนดตวัชีว้ดัทีส่ าคญัตามเกณฑไ์วเ้บือ้งตน้ จงึเก็บ
ขอ้มลูเฉพาะตวัชีว้ดัจาก IQA ซึง่ไมเ่พยีงพอและอาจไมต่รงกบั
บรบิทขององคก์ร 

• ผูน้ าระดบัสงู ตอ้งเป็นผูน้ าเกณฑไ์ปปฏบิตั ิไมใ่ชเ่พยีงสนบัสนนุ
หรอืเห็นดว้ย/เห็นชอบ 



• รอ้ยละ 79.6 มาจากความมุง่ม ัน่อยา่งแรงกลา้ของผูน้ าระดบัสงูทกุคน 

 

• รอ้ยละ 76.3 มาจากการที ่CEO และผูน้ าระดบัสงูตอ้งเขา้มามสีว่นรว่มอยา่ง
จรงิจงั 

 

• รอ้ยละ 49.5 เป็นเรือ่งของการสือ่สารท าความเขา้ใจเนือ้หาของเกณฑใ์หก้บั
บคุลากร 

 

• รอ้ยละ 48.9 ขึน้กบัความเห็นชอบรว่มกนัของบคุลากรทกุคน 

 

     ผูน้ าสงูสดุและผูน้ าระดบัสงู จงึเป็นกญุแจดอกส าคญัทีส่ดุ 

          บนเสน้ทางสูค่วามเป็นเลศิ 

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จขององคก์รทีเ่ป็นเลศิ 



ปญัหาและอปุสรรค 

• กระบวนการวางแผนกลยทุธย์งัมปีญัหา 

• วสิยัทศันข์ององคก์รไมม่คีวามชดัเจน เป็นนามธรรม ไมส่ามารถ
ถา่ยทอดออกมาเป็นวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธไ์ดอ้ยา่งชดัเจนและ
สอดคลอ้ง 

• แผนกลยทุธส์ว่นใหญเ่ป็นแผนการด าเนนิงานตามพนัธกจิ (แผน 
routine) 

• การไมใ่ชข้อ้มลูจรงิหรอืเสาะแสวงหาขอ้มลูจรงิในการวางแผนกล
ยทุธ ์

• ไมป่ระเมนิตนเองตามสภาพความเป็นจรงิ แตป่ระเมนิเพือ่ใหไ้ด้
ภาพทีด่ ี



การเตรยีมรบัปญัหา 

• ผูน้ าระดบัสงูขององคก์รตอ้งเชือ่ม ัน่ในแนวทางของเกณฑ ์ไมใ่ช่
ท าตามกระแส 

• ทา่นตอ้งท าความเขา้ใจกบัเกณฑแ์ละน าค าถามในเกณฑไ์ปสรา้ง
หรอืปรบัปรงุกระบวนการท างานทีม่อียูเ่ดมิใหเ้ป็นระบบมากขึน้ 

• สรา้งผูต้รวจประเมนิภายในองคก์รทีม่คีวามเขา้ใจในเกณฑเ์พือ่
เป็นพีเ่ล ีย้ง หากเป็นไปไดผู้น้ าระดบัสงูทา่นทีเ่ก ีย่วขอ้งควรสมคัร
เป็นผูต้รวจประเมนิของ TQA/EdPEx 

• อาจเร ิม่ดว้ยคณะน ารอ่ง แลว้น าองคค์วามรูม้าแลกเปลีย่น ไม่
จ าเป็นตอ้งรอใหพ้รอ้มกนัท ัง้องคก์ร 



Quality is  
   everyone's responsibility. 

 



THANK YOU 


