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เกณฑ์ EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  ประกอบด้วย 7 หมวด คือ 

หมวด 1 การน าองค์การ (120 คะแนน) 
หมวด 2 กลยุทธ์ (85 คะแนน) 
หมวด 3 ลูกค้า (85 คะแนน) 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (90 คะแนน) 
หมวด 5 บุคลากร (85 คะแนน) 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน) 
หมวด 7 ผลลัพธ์ (450 คะแนน) 

เกณฑ์ EdPEx ต้องการให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ปรับปรุงผลการด าเนินการและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ดังนั้นการใช้เกณฑ์นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ผ่านการประเมินเท่านั้น แต่สถาบันควรใช้เพื่อการประเมินตนเองและช่วยให้พัฒนา
ระบบการจัดการที่บูรณาการ และน าไปสู่การปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในฉบับนี้เริ่มต้นจากการเพิ่ม
ประโยคส าคัญขยายช่ือของเกณฑ์เป็น : แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การเพื่อเน้นถึงมุมมองอย่าง
เป็นระบบของเกณฑ์ฉบับนี้รวมทั้งค่านิยมและแนวคิดหลักเนื้อหารายละเอียดในข้อก าหนด ต่างๆ ของเกณฑ์และระบบการให้
คะแนนช่วยให้สถาบันสามารถวัดระดับการพัฒนาการของตนเอง แผนภาพในหน้าที่ 1 จึงอธิบายถึงการบูรณาการในส่วนต่างๆ 
ของเกณฑ์ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมและแนวคิดหลักเกณฑ์ยังประกอบด้วย ค าอภิธานศัพท์ซึ่งให้นิยามและความหมายของค า
ส าคัญทีน่ าไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่ใหม่ล่าสุดในการน าและสร้างผลการด าเนินการขององค์การ รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆจะสรุปในเนื้อหาเกณฑ์ดังต่อไปนี้แผนภาพโดยรวมได้มีการออกแบบแผนภาพใหม่เพื่อย้ าถึงความส าคัญของความเป็นระบบ
ของเกณฑ์นี้ โครงสร้างที่เช่ือมต่อกันสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของการเกี่ยวเนื่องกันของระบบทั้งหมด  โครงร่างองค์กรได้ถูก
เปลี่ยนเป็นฉากหลังเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับทุกๆ ส่วนของระบบการด าเนินการทั้งหมด “การบูรณาการ” ถูกเน้นให้มี
ความส าคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่า ไม่มีส่วนใดของระบบปฏิบัติการที่อยู่โดยอิสระ แผนภาพโดยรวม ได้เอาความส าคัญของค่านิยมและ
แนวคิดหลักโดยใช้เป็นฐานของระบบการน าและการจัดการผลการด าเนินการขององค์การค่านิยมและแนวคิดหลักมีการทบทวน
ค่านิยมและสลับล าดับใหม่เพื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์กับแนวทางการ 
ปฏิบัติในการน าองค์กรและผลการด าเนินการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่ส าคัญอันดับแรกคือ เกณฑ์EdPEx นี้ ช่วยให้เกิดมุมมองเชิง
ระบบท่ีจ าเป็นต้องมีการน าอย่างมีวิสัยทัศน์และนี่คือค่านิยมหลัก 

2-ข้อแรกค่านิยมหลักอีก 7 ข้อที่ตามมาเป็นแนวทางของระบบท่ีมีประสิทธิผล ค่านิยมหลัก 
2-ข้อสุดท้ายคือ จริยธรรมและความโปร่งใส และการส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ เป็นผล 
จากการด าเนินการภายใต้เกณฑ์นี้ค าอภิธานศัพท์ ประโยคที่พิมพ์เป็นตัวหนาตามหลังค าศัพท์แต่ละค าจะเป็นค านิยาม

สั้นๆ ของค านั้นมีการปรับเนื้อหาของค านิยามหลายค าและได้ถอดค าว่า “ความยั่งยืน” ออกจากเนื้อหาของเกณฑ์ทั้งหมด ทั้งนี้
เพราะค าดังกล่าวได้สร้างปัญหากับการตีความอย่างมาก าจึงได้เลือกใช้ค าว่า “ความส าเร็จ ในปัจจุบันและอนาคต” แทนเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อส่วนใหญ่ถูกทอนเหลือเพียงค าเดียวเพื่อแสดงถึงหัวข้อเรื่อง 
(ตัวอย่างเช่น หมวด 2 กลยุทธ์) เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อได้แสดงในรูปแบบของรายการเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย จึงอาจดูเหมือนมี
เนื้อหามากกว่าเดิม 

ข้อก าหนดโดยรวมในแต่ละหัวข้อได้แสดงไว้ใน 2 ระดับด้วยกัน คือ ระดับท่ี 1 เป็นเนื้อหาค าถามส่วนที่อยู่ถัดจากหัวข้อ
เรื่องโดยตรงและ ระดับที่ 2 ส่วนที่แสดงเป็นตัวหนาในประโยคแรก ในแต่ละข้อค าถาม ซึ่งผู้อ่านสามารถเลือกใช้เป็นจุดตั้งต้น
ส าหรับการประเมินตนเองได้ทั้ง 2 ระดับ 

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขันและผลกระทบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร สาระส าคัญ 3 เรื่องที่เกิดขึ้น
ใหม่ในเกณฑ์ฉบับปี 2558 นี้ ได้แก่ 

1.การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2.ข้อมูลขนาดใหญ่ 
3.การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็นเรื่องยากและมักมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กรและบุคคลากร ต้องอาศัยความมุ่งมั่น

และการอุทิศ เกณฑ์ฉบับก่อนๆ ได้เน้นความส าคัญของการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ข้อจ ากัดที่เผชิญหน้าองค์กรก็คือการออกแบบการเปลี่ยนแปลงมักง่ายกว่าความมุ่งมั่นและความอุทิศในการด าเนินการ
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ถ่ายทอดและสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เกณฑ์ฉบับนี้จึงให้ความส าคัญกับความสามารถขององค์กรในการบรรลุ
กลวิธีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ส าหรับองค์กรโดยทั่วไป การแปลข้อมูลให้เป็นความรู้และ
แปลความรู้ให้เป็นความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ นับเป็นความท้าทายอย่างแท้จริงของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ แม้ว่าขนาดของข้อมูลที่มีอยู่
ในองค์กรและการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนั้นอาจมีความแตกต่างกันอย่างมาก าแต่ทุกองค์กรต่างก าลังเผชิญกับข้อมูลที่มาจาก
หลากหลายแหล่งและยังมีคุณภาพที่แตกต่างกัน เรื่องเหล่านี้จึงสร้างความท้าทายในการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งบ่อยครั้ง การ
ตรวจสอบท าได้ยากข้ึนเมื่อข้อมูลประกอบไปด้วยตัวเลข, ข้อความ, วิดีทัศน์, หรือในรูปแบบอ่ืน 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนและการบูรณภาพของข้อมูล (Data Integrity) นับวันจะเป็นปัญหาที่ทุกๆสถาบัน
ต้องเผชิญ ความท้าทายทางด้าน Cybersecurity ยิ่งเพิ่มแรงกดดันและความจ าเป็นที่องค์กรจะต้องมีความเช่ียวชาญยิ่งขึ้น เสียง
เรียกร้องจากผู้ใช้งานเพิ่มความต้องการด้านความเร็วและความพร้อมใช้ของข้อมูล เกณฑ์ฉบับนี้ ได้ครอบคลุมถึงการให้ความส าคัญ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, บูรณภาพของข้อมูล, และ Cybersecurityการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศบางองค์กรอาจมีโอกาสมากกว่าในการช่วยลดแหลง่ก าเนิดที่กระทบโดยตรง แต่ไม่มีองค์กรไหนเลยที่จะปลอดจาก
ผลกระทบดังกล่าว แม้แต่สถาบันการศึกษาไม่ว่าจะประเภทใดหรือขนาดใด การเกิดพายุรุนแรง ลูกเห็บตกอย่างหนักมหาอุทกภัย 
แผ่นดินไหว ภาวะขาดแคลนไฟฟ้าในวงกว้าง เรื่องเหล่านี้อาจส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทาน ความสามารถในการท างาน ผลิตภาพ และ
การเดินทาง เหตุการณ์เหล่านี้ เพิ่มความจ าเป็นในการจัดให้มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการและองค์กรที่ให้บริการแก่
สาธารณะส าหรับองค์กรทั่วๆไป ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยง การตัดสินใจ
เลือกท าและการสร้างการยอมรับในความซ้ าซ้อนหรือมีทางเลือกส ารอง ในระบบการบริหารจัดการ โดยไม่เพิ่มภาระในระบบที่สูญ
เปล่าหรือเกินกว่าความสามารถท่ีองค์กรจะรับได้  

การจัดการเหตุการณ์เหล่านี้ ได้ถูกระบุในเกณฑ์ฉบับปี 2558 นี้ 

โครงร่างองค์กร 

หัวข้อ P1 ลักษณะส าคัญขององค์กร 

ได้รวมค าถามเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความตอ้งการหรือองค์ประกอบของบุคลากรที่เกิดขึ้น (เนื้อหาในหมวด 5 เดิม) ค าถามนี้
ก าหนดบริบท ส าหรับกลยุทธ์และเรื่องอื่นๆของเกณฑ์ ในหมายเหตุได้รวมเอาผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความ
ต้องการและความคาดหวังของระบบปฏิบัติการที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

หัวข้อ P2 สภาวะการขององค์กร มีการเพิ่มประโยคที่เกี่ยวกับการยอมรับ ภาพลักษณ์และช่ือเสียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ไว้ในหมายเหตุ 
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หมวด 1 การน าองค์การ (120 คะแนน) 
หัวข้อ 1.1 ผู้น าระดับสูง มีการถามเจาะจงถึงการกระท าของ
ผู้น าระดับสูงในการสร้างองค์กรที่ประสบความส าเร็จทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เนื้อหาในข้อก าหนดและในหมายเหตุได้
อ้างอิงถึงบทบาทของผู้ น าในการสื่อสารและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร 
หัวข้อ 1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม ถาม
ถึงวิธีการที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ต่อแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

หมวดการน าองค์การนี้ ถามถึงการปฏิบัติของผู้น า
ระดับสูงด้วยตนเอง ในการช้ีน าและท าให้สถาบันมีความ
ยั่งยืน การก ากับดูแลของสถาบัน และวิธีการที่สถาบันใช้เพื่อ
บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมาย และ
จริยธรรม รวมทั้งวิธีการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง: ผู้น าระดับสูงน า
สถาบันอย่างไร (70 คะแนน)  
[กระบวนการ] 

ให้อธิบายถึงวิธีการที่ ผู้น าระดับสูงปฏิบัติด้วย
ตนเองในการชี้น าและท าให้สถาบันมีความยั่งยืน วิธีการที่
ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศเพ่ือท าให้ผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น มีความผูกพันกับสถาบัน เพ่ือสร้างนวัตกรรมและ
ท าให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่
ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้าที่ส าคัญ
กลุ่มอื่น 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
ก.  วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 

(1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม 
ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการก าหนด

วิสัยทัศน์ และค่านิยมของสถาบัน 
ผู้น าระดับสูงถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมดังกล่าว

โดยผ่านระบบการน าองค์การไปสู่บุคลากร คู่ความร่วมมือที่
เป็นทางการและผู้ส่งมอบหลัก รวมทั้งผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น 
และผู้มีส่วนได้สว่นเสียอื่นๆอย่างไร (*) การปฏิบัติตนของผู้น า
ระดับสูงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อค่านิยมดังกล่าว
ของสถาบันอย่างไร 

(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย
และมีจริยธรรม  

พฤติกรรมของผู้น าระดับสูงแสดงถึงความมุ่งมั่น
ต่อการส่งเสริมให้ เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมี
จริยธรรมอย่างไร 

ผู้น าระดับสูงมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การที่ท าให้ต้องถือปฏิบัติอย่างไร 

(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ 

ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพ่ือท าให้สถาบัน
ประสบความส าเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาวในเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 

● สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุพันธกิจ มีการ
ปรับปรุงผลการด าเนินการ มีผลลัพธ์ที่โดดเด่น
เหนือสถาบันอื่น รวมทั้งเกิดการเรียนรู้  ใน
ระดับสถาบันและท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้
ด้วย  

● สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่ท าให้
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้รับประสบการณ์ที่ดี
อย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริมให้ลูกค้ามีความ
ผกูพันกับสถาบัน 

● สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรมและ
การเสี่ ยงใน เรื่ องที่ น่ าลงทุน  ท า ให้  บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และมีความ คล่องตัว  

● มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และ
การพัฒนาผู้น าในอนาคตของสถาบัน 
ข.  การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ  

(1) การสื่อสาร  
ผู้น าระดับระดับสูงด าเนินการอย่างไรที่จะสื่อสาร

และสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งสถาบันกับผู้เรียน
และลูกค้าหลักกลุ่มอื่น  
         ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในเรื่อง 

● ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และ
เป็นไปในลักษณะสองทิศทาง รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีประสิทธิผล 

● สื่อสารให้ทราบถึงผลการตัดสินใจที่ส าคัญ และ
ความจ าเป็นท่ีสถาบันต้องมีการเปลี่ยนแปลง  

● ส่งเสริมให้มีผลการด าเนินการที่ดียิ่งขึ้น มุ่งเน้น
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยมีบทบาทโดยตรงในการจู งใจบุคลากร 
รวมทั้งมีส่วนรวมในการให้รางวัล และโครงการ
ยกย่องชมเชย 

(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดการ

มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันธกิจของสถาบันผู้น า
ระดับสูงท าอย่างไร  

● เพื่อให้มุ่งเน้นการปฏิบัติซึ่งท าให้มีการปรับปรุง
ผลการด าเนินการ เกิดนวัตกรรมและการเสี่ยง
ในเรื่องที่น่าลงทุน และบรรลุวิสัยทัศน์ 

● ก าหนดเรื่องที่จ าเป็นต้องท า 
● ในการตั้งความคาดหวังต่อผลการด าเนินการ

ของสถาบัน ผู้น าระดับสูงน าเรื่อง การสร้าง
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คุณค่าและท าให้เกิดความสมดุลของคุณค่าที่
ให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมาพิจารณา 

1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม: สถาบัน
ด าเนินการอย่างไรในเร่ืองการก ากับดูแล และท าให้
บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (50 คะแนน) 
[กระบวนการ] 

ให้อธิบายถึงแนวทางที่สถาบันใช้เพ่ือให้เกิด
การก ากับดูแลและแนวทางการปรับปรุงระบบการน า
องค์การ อธิบายวิธีการที่สถาบันสร้างความมั่นใจว่ามีการ
ด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม  
สนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถาบันพึงมีและการ
สนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
โดยตอบค าถามต่อไปนี ้
ก.  การก ากับดูแลองค์การ 

(1) การก ากับดูแล  
    สถาบันท าให้มั่นใจอย่างไรว่า มีการก ากับดูแล

อย่างมีความรับผิดชอบ 
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการทบทวนและท าให้

สถาบันประสบความส าเร็จในเรื่องต่างๆ ที่
ส าคัญ ดังนี ้

● ภาระรับผิดชอบในการกระท าของคณะผู้บริหาร 
● ภาระรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด 
● ภาระรับผิดชอบด้านการเงิน 
● ความโปร่งใสในการด าเนินการ  
● การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภา

สถาบัน และนโยบายในเรื่องการ 
   เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน (*) 
● การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ

และมีประสิทธิผล 
● การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย (*) 
● การวางแผนสืบทอดต าแหน่งผู้น าระดับสูง 
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    สถาบันด าเนินการอย่างไรในการประเมินผล

การปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูงรวมทั้งผู้บริหารสูงสุด และ
ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  

สถาบันด าเนินการอย่างไรในการใช้ผลการ
ประเมินนี้ในการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารอย่างไร 
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน (*) และใช้
ผลการประเมินนี้ไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของผู้น า

แต่ละคน ของคณะกรรมการฯ และระบบการน าองค์การ
อย่างไร (*) 
ข.  พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม  

(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน   
สถาบันได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวล

ของสังคมที่มี ต่อหลักสูตรและบริการ ตลอดจนการ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคต
อย่างไร 

สถาบันด าเนินการอย่างไร 
● ในกรณี ที่ ห ลั กสู ต รและบริก าร  และการ

ปฏิบัติการของสถาบัน มีผลกระทบในเชิงลบต่อ
สังคม  

● ในการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของ
สังคมที่มีต่อหลักสูตรและบริการ ตลอดจนการ
ปฏิบัติการของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

● ในการเตรียมการเชิงรุก ในประเด็นข้อกังวลและ
ผลกระทบ ดั งกล่ าว  รวมถึ งการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้กระบวนการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล (*)  

    สถาบันมีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์
อะไรบ้างที่จะใช้ในการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนด
เหล่านี้หรือดีกว่า (*) สถาบันมีกระบวนการ ตัววัด และ
เป้าประสงค์ที่ส าคัญอะไรบ้าง ในการด าเนินการเรื่องความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรและบริการ และการปฏิบัติการ
ของสถาบัน 

 (3) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมและท า
ให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบัน
เป็นไปอย่างมีจริยธรรม 
สถาบันใช้กระบวนการหลักและตัววัดหรือตัว

บ่งช้ีหลักอะไร ในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้มีพฤติกรรมที่
มีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการก า กับดูแลทั่วทั้งสถาบัน 
รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น 
คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ  ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  สถาบันมี วิธีการอย่ างไรในการติดตาม และ
ด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าที่ขัดต่อจริยธรรม 
ค.  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และการสนับสนุนชุมชนที่
ส าคัญ  

(1) ความผาสุกของสังคม 
     สถาบั นค านึ งถึ ง เร่ือ งความผาสุ กและ

ประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกล
ยุทธ์และการปฏิบัติงานประจ าวันอยา่งไร 
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     สถาบันมีส่วนช่วยให้เกิดความผาสุกของสังคม
ผ่านระบบสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของ
สถาบันได้อย่างไร 

(2) การสนับสนุนชุมชน 
    สถาบันด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุน

และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญ
อย่างจริงจัง 

    ชุมชนใดคือชุมชนที่ส าคัญของสถาบัน สถาบันมี
วิธีการก าหนดชุมชนดังกล่าวอย่างไร และก าหนดเรื่องที่
สถาบันจะเข้าไปมีส่วนร่วม ร่วมถึงเรื่องที่สามารถใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักขององค์การ ผู้น าระดับสูง ได้
ร่วมกับบุคลากรของสถาบันในการพัฒนาชุมชนดังกล่าว
อย่างไร 

 
หมวด 2 กลยุทธ์ (85 คะแนน) 
ใน หัวข้อ 2.1 การพัฒนากลยุทธ์ ในขั้นตอนกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ ถามถึง วิธีการที่สถาบันใช้พิจารณาความ
จ าเป็นที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างพลิกผัน และการ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลง 
(change initiatives) นอกจากนี้เกณฑ์ในหมวดนี้ได้ถามถึง
วิธีการที่สถาบันเตรียมพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดจากสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ในหมายเหตุ
ได้แนะน าให้พิจารณาประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ของข้อมูลและสารสนเทศขนาดใหญ่หรือที่มีความซับซ้อนใน
การวางแผนกลยุทธ์ 

ในหมวดกลยุทธ์ถามว่าสถาบันจัดท าวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการน าแผนไปปฏิบัติ ปรับเปลี่ยน
หากสถานการณ์บังคับ และวัดผลความก้าวหน้าของการ
บรรลุแผนอย่างไร 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์: สถาบันจัดท ากลยุทธ์อย่างไร (45 
คะแนน) [กระบวนการ] 

ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบัน ที่ ให้
ความส าคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และเสริมสร้าง
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมทั้ง
อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่
ส าคัญ ให้สรุประบบงานที่ส าคัญ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
ส าคัญ และเป้าประสงค์ท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยตอบค าถามต่อไปนี ้
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ ์

(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
   สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ 

ขนตอนที่ ส าคัญของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์มี
อะไรบ้างและผู้เกี่ยวข้องที่ 

ส าคัญมีใครบ้าง กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและ
ระยะยาวคือเท่าใด ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้
พิจารณากรอบเวลาดังกล่าวอย่างไร กระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ได้น าประเด็นต่อไปนี้มาพิจารณาอย่างไร 

● การเปลี่ ยนแปลงแบบพลิก โฉม และการ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการริเริ่มที่น าไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลง 

● ความคล่องตัวของสถาบัน 
● ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ 
(2) นวัตกรรม 
กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ได้กระตุ้นและพิจารณา

การสร้างนวัตกรรมอย่างไร 
สถาบันระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร รวมทั้ ง

ตัดสินใจอย่างไรว่าโอกาสเชิงกลยุทธ์ใดจะเป็นความเสี่ยงที่น่า
ลงทุนซึ่งสถาบันพร้อมจะน าไปด าเนินการต่อ โอกาสเชิงกล
ยุทธ์ของสถาบันประกอบด้วยอะไรบ้าง 

(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้
ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ในการรวบรวมและวิเคราะห์นี้   ได้น าประเด็น
หลักๆ ดังต่อไปนี้ มาพิจารณาอย่างไร 

● ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 

● ความเสี่ยงที่มีต่อความส าเร็จในอนาคตของ
สถาบัน 

● ค ว า ม เป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ อ า จ เกิ ด ขึ้ น ใน
สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

● จุดบอดที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์และในเรื่อง 

 สารสนเทศ 
● ความสามารถของสถาบันที่จะน าแผนกลยุทธ์ไป

ปฏิบัติ 
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

          ระบบงานที่ส าคัญมีอะไรบ้าง 
สถาบันตัดสินใจเรื่องระบบงาน เพื่อเกื้อหนุนให้

บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างไร สถาบันตัดสินใจ
อย่างไรว่ากระบวนการส าคัญใดจะให้ผู้ส่งมอบจากภายนอก
และคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการด าเนินการ การตัดสินใจ
ดังกล่าวค านึงถึงสมรรถนะหลักของสถาบันและของผู้ที่จะมา
เป็นผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการของสถาบัน
อย่างไร สถาบันก าหนดสมรรถนะหลักและระบบงานใน
อนาคตอย่างไร 
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ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของสถาบันมี

อะไรบ้าง และตารางเวลาที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญใดที่สถาบัน
ได้วางแผนไว้ (หากมี) ในด้านหลักสูตรและบริการ ลูกค้าและ
ตลาด ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และการ
ปฏิบัติการของสถาบัน 

(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้สร้างความสมดุล

ระหว่างความต้องการที่หลากหลายในสถาบัน ซ่ึงอาจแย่ง
ชิงทรัพยากรกันเองได้อย่างไร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันสามารถ 
● ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์และใช้

ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลัก 
             ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์
อย่างไร 

● สร้างสมดุลเรื่องกรอบระยะเวลาทั้งสั้นและยาว
อย่างไร 

● พิจารณาและสร้างสมดุลของความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมดอย่างไร 
2.2  การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : สถาบันน ากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างไร  
(40 คะแนน) [กระบวนการ] 

ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ไปสู่แผนปฏิบัติการ สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการน าแผนไปสู่
ก า รป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ตั ว วั ด ห รือ ตั วบ่ ง ชี้ ที่ ส า คั ญ ข อ ง
ความก้าวหน้า  คาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต
ตามตัววัดหรือตัวบ่งชี้ส าคัญเหล่านี้เปรียบเทียบกับของคู่
เทียบท่ีส าคัญ 
โดยตอบค าถามต่อไปนี ้
ก.  การจัดท าแผนปฏิบัติการและนาไปสู่การปฏิบัติ 

(1) แผนปฏิบัติการ 
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญ

ของสถาบันมีอะไรบ้าง 
แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

อย่างไร สถาบันจัดท าแผนปฏิบัติการอย่างไร 
        (2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 

สถาบันมีวิธีการในการที่จะน าแผนปฏิบัติการไปสู่
การปฏิบัติอย่างไร  

สถาบันถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปบุคลากร ผู้ส่ง
มอบท่ีส าคัญ และคู่ความร่วมมือที่ส าคัญทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  (*) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่

ส าคัญอย่างไร สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าผลลัพธ์ที่ส าคัญตาม
แผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน 

(3) การจัดสรรทรัพยากร  
สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าทรัพยากรด้าน

การเงิน และด้านอื่ นๆ  มีพ ร้อมใช้ ในการสนับสนุ น
แผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและยังบรรลุภาระ
ผูกพันในปัจจุบัน 

สถาบันท าอย่างไรในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสถาบันจัดการ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการอย่างไรเพื่อให้
มั่นใจว่าฐานะการเงินยังมั่นคง 

(4) แผนด้านบุคลากร 
แผน ด้ านบุ คล ากรที่ ส าคัญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวมีอะไรบ้าง 

แผนดังกล่าวได้เน้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
บุคลากรและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อความต้องการ
ด้านขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลังอย่างไร 

(5) ตัววัดผลการด าเนินการ 
ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลส าเร็จ

และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง 
 
สถาบนัมีวิธีการอย่างไรเพื่อท าให้มั่นใจว่าระบบการ

วัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมสร้างให้มีความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั้งสถาบัน 

(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
ค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการของตัววัดหรือตัว

บ่งชี้ที่ส าคัญ ตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
สถาบันคืออะไร 

ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของสถาบันเป็น
อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับค่าคาดการณ์ของคู่แข่ง หรือ
สถาบันที่เปรียบเทียบกันได้หรือระดับเทียบเคียงที่ส าคัญ (*) 
สถาบันด าเนินการอย่างไรหากมีความแตกต่างระหว่างผลการ
ด าเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกับของคู่แข่งหรือขององค์การที่
เทียบเคียงกันได้  
ข.  การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดท าปรับ
แผนและน าแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว     

    
หมวด 3 ลูกค้า (85 คะแนน) 
หัวข้อ 3.1 เสียงของลูกค้า ได้รวมเอาความพึงพอใจและความ
ไม่พึงพอใจของผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นไว้ในข้อค าถาม
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เดียวกัน ทั้งนี้เพราะกระบวนการในการรวบรวมสารสนเทศ
ทั้งสองเรื่องมักคล้ายๆ กัน 
หัวข้อ 3.2 ความผูกพันของลูกค้า ถามถึงการจัดการและ
เสริมสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของสถาบันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ในหมวดลูกค้านี้ถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความ
ผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อความส าเร็จด้านตลาด
ในระยะยาว รวมทั้งวิธีการที่สถาบันรับฟังเสียงของลูกค้า 
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และใช้
สารสนเทศดังกล่าวเพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 
3.1 เสียงของลูกค้า: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
รวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (40 
คะแนน) [กระบวนการ] 

ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟังผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น และการได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความพึง
พอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของกลุ่มเหล่านั้น 
โดยตอบค ำถำมต่อไปนี ้
ก.  การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1)  ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ 

และสั งเกตผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่ มอื่น เพ่ือให้ ได้มาซ่ึง
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้ 

วิธีการรับฟังดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไร
ระหว่างกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอ่ืนๆ และส่วนตลาด สถาบันใช้
สื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีที่ใช้งานบนเว็บ (Web-based 
technologies) ในการรับฟังอย่างไร (*) วิธีการดังกล่าว
แตกต่างในแต่ละช่วงเวลาของการสานสัมพันธ์กับสถาบัน
อย่างไร สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับ
ที่เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรและบริการ การสนับสนุนและการ
ให้บริการ จากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้อย่างทันท่วงทีและ
สามารถน าไปใช้ได้ 

(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียน และ

ลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมีเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่น าไปใช้ได้ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่นในอดีต อนาคตและของคู่แข่ง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร บริการ การสนับสนุนผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น และการให้บริการ  (*) 
ข.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความ
ผูกพัน 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึง
พอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น 

วิธีการเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรส าหรับแต่
ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอื่นและส่วนตลาด (*) การวัดผล
ดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างไรเพื่อ
ตอบสนองให้เกินความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
และเพื่อรักษาความผูกพันกับกลุ่มดังกล่าวในระยะยาว  

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
สถ าบั น มี วิ ธี ก ารอย่ า ง ไร ใน ก ารรวบ รวม

สารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้า
กลุ่มอื่นเปรียบเทียบกับองค์การอื่น 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศ
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น โดย 

- เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นของสถาบัน กับความพึงพอใจที่
มีต่อสถาบันคู่แข่ง 

- เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นของสถาบัน กับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นของสถาบันอื่น 
ซึ่งมีหลักสูตรและบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือ
กับค่าเทียบเคียงในวงการการศึกษา 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
สร้างความผูกพันกับ ผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่ มอื่น  โดย
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเหล่านั้น และสร้าง
สัมพันธ์ (45 คะแนน) [กระบวนการ] 

ให้อธิบายวิธีการก าหนดหลักสูตรและบริการ 
และช่องทางการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น รวมทั้งวิธีการการจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้า 
อธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อื่น  
ใหส้ถาบันตอบค าถามต่อไปนี ้
ก.  หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและ
กลุ่มลูกค้าอื่น 

(1) หลักสูตรและบริการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาความ

ต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ  
สถาบันท าอย่างไรในการ 
● ค้ นหาความต้ องการและข้อก าหนดด้ าน

หลักสูตร และบริการจากผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและตลาด
อย่างไร  

● ก าหนดและปรับหลักสูตรและบริการ เพื่อให้
ตอบสนองต่อความต้องการและท าให้เหนือ
ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้เรยีน กลุ่ม ลูกค้า
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อื่น และส่วนตลาด (ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กร)  

● ก าหนดและปรับหลักสูตรและบริการ เพื่อดึงดูด
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และเจาะตลาดใหม่ 
และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นในปัจจุบัน (*) 

(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการช่วยให้ผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่นสามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรับการ
สนับสนุนจากสถาบันสถาบัน 

สนับสนุนให้กลุ่ ม เหล่านี้ มาใช้บริการอย่าง ไร 
สถาบันมีการสนับสนุนที่ส าคัญแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
รวมทั้งกลไกหลักในการสื่อสารอะไรบ้าง วิธีการดังกล่าวมี
ความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้า และ
ส่วนตลาด  

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ 
● ก าหนดความต้องการหลักในการสนับสนุน

ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  
● ถ่ายทอดความต้องการดังกล่าวไปสู่ทุกคนและ

ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติ 
 (3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกลุ่มผู้เรียน 

ลูกค้า และส่วนตลาด  
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ 
● ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและ

ตลาด รวมถึงหลักสูตรและบริการที่มีเพื่อก าหนดกลุ่มทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

● ค านึงถึงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นของสถาบัน
คู่แข่งรวมทั้งผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและตลาดที่จะมีในอนาคต
อย่างไร  

● ก าหนดกลุ่มผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอื่นและส่วนตลาด
ส่วนใด ที่จะให้ความส าคัญและชักจูงให้มาศึกษาที่สถาบัน
มากขึ้น 
ข.  การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1) การจัดการความสัมพันธ์ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง และจัดการ

ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประชาสัมพันธ์ สร้าง 

และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเพื่อ 
● ให้ได้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและสร้างส่วนแบ่ง

ตลาด 
● จัดการและเสริมสร้างภาพลักษณ์หรือช่ือเสียง 

(Image Brand) 

● รักษาผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นไว้ และสนอง
ความต้องการและท าให้ดีกว่าความคาดหวังใน
แต่ละช่วงที่มี การสานสัมพันธ์กับสถาบัน    
และ 

● เพิ่มความผูกพันกับสถาบันสถาบันมีวิธีการ
อย่างไรในการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสื่อ
สังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือ
ช่ือเสียง ความผูกพันและความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (*) 

(2) การจัดการข้อร้องเรียน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการข้อร้องเรียน

จากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขข้อร้องเรียน

อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผลวิธีการดังกล่าวท าให้ความ
เช่ือมั่นของผู้ เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่นกลับคืนมาอย่างไร 
รวมทั้ งสร้างเสริมความพึงพอใจและความผูกพัน และ
หลีกเลี่ยงข้อร้องเรียนลักษณะเดียวกันในอนาคตอย่างไร 

 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   
(90 คะแนน) 
หัวข้อ 4.1 การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์การ ถามถึงการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
และข้อมูลของลูกค้าในการปรับปรุงผลการด าเนินการ และ
วิธีการที่สถาบันใช้ในการประเมินความจ าเป็นที่อาจเกิด ใน
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในโครงสร้าง 
และระบบงานของตน 
หัวข้อ 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หัวข้อนี้ได้เพิ่มความส าคัญในเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ และ Cybersecurity 
ของระบบสารสนเทศ รวมทั้งการพิจารณาความท้าทายของ
การผสมผสานและหาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลขนาดใหญ่
กับข้อมูลจากแหล่งท่ีหลากหลายเพื่อสร้างความรู้ 

หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้นี้ 
ถามว่าสถาบันเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุง
ข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร มีการ
เรียนรู้  และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่ างไร 
หมวดนี้ยังถามว่าสถาบันได้น าผลการทบทวนดังกล่าวมาใช้
ปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างไร 
4.1   การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการของ
องค์การ: องค์การมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และ
เพ่ือน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ  (45 
คะแนน) [กระบวนการ] 

ให้อธิบายวิธีการที่ สถาบันใช้ วัด  วิ เคราะห์ 
ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการด าเนินการโดยการใช้



9 

 

ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของ
สถาบันรวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างไร  จากข้อมูลเทียบเคียง
และข้อมูลลูกค้าเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
โดยตอบค าถามต่อไปนี ้
ก. การวัดผลการด าเนินการ 

(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและ

สารสนเทศ เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าวัน และ
ผลการด าเนินการโดยรวมของสถาบัน 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ 
● เลือก รวบรวม ปรับให้มีความสอดคล้อง และ

บูรณาการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามผล
ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ป ระจ า วั น  แ ล ะผ ล ก า ร 
ด าเนินการโดยรวมของสถาบัน  

● ติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการ 
สถาบันมีตัววัดผล การด าเนินการที่ส าคัญ
อะไรบ้ าง รวมทั้ งตั ววัดด้ านการเงิน และ
งบประมาณที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
สถาบันมีการติดตามตัววัดเหล่านี้บ่อยเพียงใด  

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ส ถ าบั น มี วิ ธี ก า ร เลื อ ก แ ล ะ ใช้ ข้ อ มู ล เชิ ง

เปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผลอย่างไร   
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเลือกและใช้ข้อมูลและ

สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ ส าคัญ เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผล 

 (3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
 สถาบันมีวิธีการใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูล 

และสารสนเทศ ด้านตลาดอย่างไร 
 สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ 
● เลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากเสียงของ

ลูกค้าและตลาด (รวมถึงข้อมูลสรุปจากข้อ
ร้องเรียน) เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น ผู้เรียน
ให้มากขึ้นและสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการ 

       ● ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และสารสนเทศที่รวมรวม
จากสื่อสังคมออนไลน์ (*) 

(4) ความคล่องตัวของการวัด 
สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการวัดผลการ

ด า เนิ น ก ารของสถาบั น สามารถตอบ สนองความ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วหรือทีไ่ม่ได้คาดคิด 
ข.  การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการ
ด าเนินการและขีดความสามารถของสถาบันสถาบันใช้
ประโยชน์จากตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ ค่าเทียบเคียง
และข้อมูลลูกค้าในการทบทวนอย่างไร สถาบันใช้วิธีวิเคราะห์
อะไรบ้างเพื่อสนับสนุนการทบทวนเหล่านี้ และเพื่อท าให้
มั่นใจว่าการสรุปผลนั้นใช้ได้ สถาบันและผู้น าระดับสูงของ
สถาบันใช้การทบทวนเหล่านี้อย่างไรเพื่อ 

● ประเมินความส าเร็จของสถาบัน  ผลการ
ด าเนินการในเชิงแข่งขัน ความมั่นคงทางการ
เงิน และความก้าวหน้าของการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการ  

● ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลง
ความต้องการของสถาบันและความท้าทายใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ รวมทั้งความจ าเป็นใด
ที่ต้องมีการเปลี่ยนอย่างพลิกโฉมของโครงสร้าง
สถาบันและระบบงานคณะกรรมการก ากับดูแล
สถาบัน ทบทวนผลการด าเนินการของสถาบัน
และความก้าวหน้าของการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการ
อย่างไร (*) 

ค.  การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการแบ่งปันวิธีปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศในสถาบัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการค้นหาว่าหน่วยงาน

ใดหรือกระบวนการใดมีผลการด าเนินการที่โดดเด่นสถาบันมี
วิธีการอย่างไร ในการเฟ้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปปฏิบัติทั่วท้ังองค์การ (*) 

(2) ผลการด าเนินการในอนาคต 
สถาบันคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต

อย่างไร 
สถาบันใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (ใน

หัวข้อ 4.1ข) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันที่
ส าคัญมาใช้ในการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต
อย่างไร สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการปรับผลต่างที่เกิดขึ้น
จากการคาดการณ์ดังกล่าวกับที่คาดการณ์ไว้ในแผนปฏิบัติ
การ (ในข้อ 2.2ก(6)) 

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้าง
นวัตกรรม 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวน
ผลก ารด า เนิ น ก าร (หั วข้ อ  4.1ข ) ไป ใช้ จั ด ล า ดั บ
ความส าคัญของเร่ืองที่ ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
โอกาสในการสร้างนวัตกรรม  
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สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องที่
จัดล าดับความส าคัญและโอกาสสร้างนวัตกรรมดังกล่าวไปสู่ 

● คณาจารย์ กลุ่มบุคลากรและฝ่ายงานอื่นๆ ทั่ว
ทั้งสถาบัน  

● สถาบันอื่นที่ส่งผู้เรียนเข้ามาศึกษาหรือรับผูเ้รียน
ของสถาบันเข้าศึกษาต่อผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการที ่

● สนับสนุนไปในแนวทางเดียวกันกับสถาบัน (*) 
4.2 การจัดการความ รู้  สารสนเทศ และเทคโน โลยี
สารสนเทศ: สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการจัดการ
สินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และ
โครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ (45 คะแนน) 
[กระบวนการ] 

อธิบายวิธีการจัดการและเพ่ิมพูนสินทรัพย์ทาง
ความรู้และวิธีการเรียนรู้ของสถาบัน รวมทั้งวิธีการที่ท าให้
มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ 
ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์และโครงสร้างของเทคโนโลยี
สารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของ
บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

โดยตอบค าถามต่อไปนี ้
ก. ความรู้ของสถาบัน 

(1) การจัดการความรู้   
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของ

สถาบัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ 
● รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
● ผสมผสานและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจาก

แหล่งต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
● ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ระหว่างสถาบัน

กับผู้ เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความ
ร่วมมือท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

● รวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมและใน
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน  
สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากรอย่างไร เพ่ือให้

การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงานของสถาบัน 
ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการทวนสอบ
และท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในสถาบันมี
คุณภาพ  

สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการจัดการข้อมูล
และสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์และในรูปแบบอื่นๆ  เพื่อให้
มั่นใจว่ามีความแม่นย าถูกต้อง สมบูรณ์ เช่ือถือได้  และเป็น
ปัจจุบัน 

(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไร ถึงความปลอดภัย

ของข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหวและเป็นสิทธิพิเศษ 
(privilege) 

 สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการจัดการข้อมูล
และสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์และในรูปแบบอื่นๆ  เพื่อให้
มั่นใจว่ามีการรักษาความลับและการเข้าถึงที่ เหมาะสม  
สถาบันดูแลการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ทางด้านไซเบอร์ (cybersecurity) อย่างไร  

(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไร ถึงความพร้อมของ

ข้อมูลและสารสนเทศของสถาบัน  
สถาบั นมี วิ ธีการอย่ างไร เพื่ อ ให้ มี ข้ อมู ลและ

สารสนเทศที่จ าเป็น มีพร้อมใช้ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย และ
ทันการส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น (*) 
(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สถาบันมีวิธีการ
อย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความ
น่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย และใช้งานง่าย 
(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน ในภาวะฉุกเฉิน สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมคีวามมัน่คงปลอดภยั 
และพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นรวมทั้งต่อความต้องการของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิผล 
 
หมวด 5 บุคลากร (85 คะแนน) 
หัวข้อ 5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร ได้เพิ่มเรื่องวิธีการ
เตรียมบุคลากรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างองค์กร
และระบบงาน 
หัวข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร ได้มีการสร้างความ
เช่ือมโยงใหม่และลดประเด็นพิจารณา ลงเหลือเพียงสอง
หัวข้อ เพื่อให้เข้าใจความเช่ือมโยงระหว่างความผูกพันของ
บุคลากรกับ การจัดการผลการด าเนินการ และเพื่อให้สถาบัน
สามารถประเมินประสิทธิผลของระบบการ 
เรียนรู้และการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น 
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หมวดบุคลากร ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรใน
การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และ
อัตราก าลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานเพื่อ
น าไปสู่ผลการด าเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยังถามถึงวิธีการที่
สถาบันสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากรเพื่อน า
ศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่างเต็มที่ โดยสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
โดยรวมของสถาบัน  
5 .1   ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ด้ าน บุ ค ล าก ร  ( Workforce 
Environment) : สถาบันมีวิธีการอย่างไร 
ในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เกื้อหนุนและมี
ประสิทธิผล (40 คะแนน)  
[กระบวนการ] 

อธิบายวิธีการที่ สถาบันใช้ ในการบริหารขี ด
ความสามารถ และอัตราก าลังเพ่ือให้งานของสถาบัน
บรรลุผลส าเร็จ อธิบายว่าสถาบันด าเนินการอย่างไร เพ่ือ
รักษาบรรยากาศในการท างานให้เกื้อหนุน และมีความ
มั่นคงต่อการท างาน 
โดยตอบค าถามต่อไปนี ้
ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  

(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความ

ต้องการ ด้ านขี ดความสามารถของบุ คลากร และ
อัตราก าลัง   

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความ
ต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องมีการรับรอง
และระดับก าลังคนท่ีต้องมี  

(2) บุคลากรใหม ่
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการสรรหา ว่าจ้าง 

บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว ้
สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่

สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม 
และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน 

(3) การท างานให้บรรลุผล 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดระบบและ

บริหารบุคลากร 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดระบบและบริหาร

บุคลากร เพื่อ 
● ท าให้งานของสถาบันประสบความส าเร็จ  
●  ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบัน

อย่างเต็มที่ 
● ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม

อื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
● ให้มีผลการด าเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย  

(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้

พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป  

สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ 
● บริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และ

ความต้องการของสถาบัน เพื่ อให้มั่นใจว่า
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกัน        
การลดจ านวน ของบุคลากร และเพื่ อลด
ผลกระทบหากจ าเป็น  

● เตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพิ่มของ
บุคลากร 

● เตรียมบุคลากรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างสถาบันและระบบหากจ าเป็น 
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร  

(1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 
สถาบันด าเนนิการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่าสถานที่

ท างานมสีุขภาวะ ความปลอดภยั และมีความสะดวกใน
การเข้าท างานของบุคลากร 

สถาบันมีตัววัดและเป้าประสงค์อะไรบ้างในการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว ในสภาพแวดล้อมการท างาน
ที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างท่ีส าคัญในปัจจัย ตัววัดหรือ
เป้าหมาย เหล่านี้อยา่งไร 

(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
สถาบันสนับสนนุบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิ

ประโยชน์ และนโยบายอย่างไร 
สถาบันได้ออกแบบสิ่งเหล่านี้ให้เหมาะสมตามความ

ต้องการของบุคลากรที่หลากหลายและตามความแตกต่าง
ของกลุ่มและประเภทของบุคลากรอย่างไร บุคลากรของ
สถาบันได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีส าคญัอะไรบ้าง 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce 

Engagement) : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความ

ผูกพันกับบุคลากร เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางาน

ที่ก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น (45 คะแนน) [กระบวนการ] 

อธิบายวิธีการที่สถาบนัใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

ผู้บริหาร และผู้น าเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น 

รวมถึงวิธีการที่สถาบนัท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเท

ในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม  

ให้สถาบันตอบค าถามดังต่อไปนี ้

ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 

(1) วัฒนธรรมองค์การ 
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สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีผล

การด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อ

สถาบัน  

สถาบนัท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าวฒันธรรมองค์การ
ได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของความคิด วัฒนธรรม
และวิธีคิดของบุคลากร สถาบันเอือ้อ านาจ (empower) 
ให้กับบุคลากรอย่างไร 

(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดปัจจัย

ผลักดันส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
วิธีการก าหนดปัจจยัขับเคลื่อนเหลา่นี้แตกต่างกัน

อย่างไร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร  
         (3) การประเมินความผูกพัน 

สถาบันประเมินความผูกพันของบคุลากรอย่างไร 
วิธีการประเมินท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

และตัววัดที่ใช้ในการ ประเมินความผูกพันของบุคลากร 
รวมทั้งความพึงพอใจ มีอะไรบ้าง วิธีการและตัววัดเหล่านี้มี
ความแตกต่างกนัอย่างไร ส าหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของ
บุคลากร สถาบันใช้ตัวบ่งช้ีอื่นๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน 
การร้องทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบุคลากรเพื่อ
ประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอย่างไร 

(4) การจัดการผลการด าเนินการ 
สนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่นและ

สร้างความผูกพันกบับุคลากรได้อย่างไร 
ระบบดังกลา่วได้พิจารณาถึงการบริหาร

ค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่
บุคลากรอยา่งไรมีการด าเนินการในระบบดังกลา่วอย่างไร 

ระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากร
ผลักดันใหเ้กิดเรื่องต่อไปนี้อย่างไร 

● การกล้าเสีย่งในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อท าให้เกิด
นวัตกรรม 

● การมุ่งเน้นผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอืน่ และการเรียนรู้
ของผู้เรียน  

● การบรรลุแผนปฏิบตัิการของสถาบัน 
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

 (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
      ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของสถาบนั
สนับสนุนความต้องการของสถาบัน และการพัฒนาตาม
ความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าแต่ละคน
อย่างไร 

ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ เหล่านี้อย่างไร
บ้าง 

● การให้ความส าคญัต่อสมรรถนะหลัก ความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์ และการ 

             บรรลุแผนปฏิบัติการทัง้ระยะสั้นและระยะยาว 
● สนับสนุนการปรบัปรุงผลการด าเนินการ และ

การเปลีย่นแปลงของสถาบันและการสร้างนวัตกรรม  
● สนับสนุนจริยธรรมและการด าเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม 
● ปรับปรุงการมุ่งเน้นผูเ้รียน และลูกค้ากลุ่มอื่น 
● ท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากร

ที่จะลาออกหรือเกษยีณอายุ และ 
● ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันใหน้ าความรู้และ

ทักษะใหม่มาใช้ในการท างาน 
(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
สถาบันมีการประเมินประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของ
สถาบันอย่างไร 

สถาบันมีวิธีการอยา่งไร ในเรื่อง 
● หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้

กับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่
ส าคัญของสถาบันทีร่ายงานไว้ในหมวด 7 

● ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ขา้งต้นเพื่อช้ีบ่ง
โอกาสส าหรับการปรับปรุงท้ังในเรีอ่งความผูกพันของ
บุคลากรและการให้การพัฒนาและการเรียนรู้แก่บุคลากร 

(3)  ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
    สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสถาบนั 
    สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานส าหรับบุคลากร สถาบันมี
วิธีการเพื่อให้บรรลุการวางแผนการสืบทอดส าหรับต าแหน่ง
ผู้บริหารและผู้น าอยา่งไร  

 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน) 
หัวข้อ 6.1 กระบวนการท างาน ได้รวมการจัดการนวัตกรรม
เป็นหัวข้อหนึ่งในกระบวนการท างาน (ย้ายจากเดิมในหัวข้อ 
6.2) 
หัวข้อ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ได้เปลี่ยนช่ือหัวข้อ
ในประเด็นเพื่อพิจารณาข้อแรกเป็น“ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ” เพื่อให้สื่อถึงการมุ่งเน้นของ
ค าถาม 

ในหมวดระบบปฏิบัติการนี้ ถามว่าสถาบันมีวิธีการ
อย่างไรในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรม
ในหลักสูตรและบริการ และกระบวนการต่างๆ และถามว่ามี
วิธีการ อย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและท าให้
สถาบันประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
6.1  กระบวนการท างาน  : สถาบันมีวิธีการออกแบบ 
จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและบริการและกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญอย่างไร  (45 คะแนน) [กระบวนการ] 
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อธิบายวิธีการที่ สถาบันใช้ ในการออกแบบ  
จัดการ และปรับปรุงกระบวนการท างานส าคัญเพ่ือส่งมอบ
หลักสูตรและบริการที่มีคุณค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อื่น  และท าให้สถาบันประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร สรุปกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญของสถาบัน  ให้สถาบันตอบค าถาม
ดังต่อไปนี้ 
ก.  การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ  

(1) ข้อก าหนดของหลักสู ตร บ ริการ และ
กระบวนการ 

 สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการระบุข้อก าหนด
ของหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ 

กระบวนการที่ ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้ าง 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการเหล่านี้คืออะไร  

(2) แนวคิดการออกแบบ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบหลักสูตร 

บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

สถาบันได้น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้ของสถาบัน 
ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและบริการ คุณค่าในมุมมองของ
ลูกค้า และความคล่องตัวที่อาจจ าเป็นต้องมี มาพิจารณาใน
การออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการเหล่านี้
อย่างไร 
ข. การจัดการกระบวนการ 

(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
 สถาบันมั่ น ใจได้อย่างไรว่าการปฏิบั ติ งาน

ประจ าวันของกระบวนการท างานต่างๆ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดท่ีส าคัญ  

 มีตัววัดหรือตัวบ่งช้ีของผลการด าเนินการและตัว
วัดภายในกระบวนการอะไรบ้างที่สถาบันใช้เพื่อควบคุมและ
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ตัววัดเหล่านี้สัมพันธ์กับคุณภาพ
ของสัมฤทธ์ิผลและผลการด าเนินการของหลักสตูรและบริการ
ของสถาบันอย่างไร 

(2) กระบวนการสนับสนุน  
สถ าบั น มี วิ ธี ก ารอ ย่ า ง ไร  ใน ก ารก า ห น ด

กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ  
กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญมีอะไรบ้าง สถาบัน

มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการ
เหล่านี้ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญเพื่อสนับสนุนสถาบัน 

(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และ
กระบวนการ 

สถาบั น มี วิ ธี ก ารอย่ างไร  ใน การป รับป รุง
กระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุง
หลักสูตรและการบริการ และผลการด าเนินการ เสริมสร้าง
สมรรถนะหลักของสถาบันและลดความแปรปรวน 
ค. การจัดการนวัตกรรม 

สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร 

สถาบันใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ซึ่งพิจารณาแล้วว่า  
ความเสี่ยงที่น่าลงทุน (Intelligent Risks) อย่างไร สถาบันได้
เตรียมทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรอื่นๆ ไว้เพื่อ
สนับสนุนโอกาสดังกล่าวอย่างไร  สถาบันยุติการสนับสนุน
เรื่องดังกล่าว ณ เวลาที่ เหมาะสมเพื่ อน าทรัพยากรไป
สนับสนุนโอกาสอื่นท่ีส าคัญกว่าอย่างไร 
6.2  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ : สถาบันท าให้มั่นใจ
ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่างๆ มีการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิผล (40 คะแนน) [กระบวนการ]     

อธิบายวิธีการที่ สถาบันใช้ ในการควบคุ ม ต้นทุน 
บริหารห่วงโซ่อุปทาน ท าให้สถานที่ท า งานมีความ
ปลอดภัย มีการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 
ทั้งนี้เพ่ือท าให้มั่นใจว่าระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล และ
ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ให้สถาบันตอบ
ค าถามดังต่อไปนี้ 
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

ส ถ า บั น ค ว บ คุ ม ต้ น ทุ น โ ด ย ร ว ม ข อ ง
ระบบปฏิบัติการอย่างไร  
สถาบันด าเนินการอย่างไรในเรื่อง 
● พิจารณารอบเวลาการท างาน การเพิ่มผลผลิต

และปัจจัยด้านประสิทธิภ าพและประสิทธิผลมาใช้ใน
กระบวนการท างานอย่างไร  

● ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการท างานซ้ า 
● ลดต้นทุนในการตรวจสอบ การทดสอบ และ

การตรวจติดตามกระบวนการหรือผลการด าเนินการ (*)  
● สร้างสมดุลระหว่างความจ าเป็นในการควบคุม

ต้นทุน กับความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

สถาบันมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างไร  
สถาบันด าเนินการอย่างไร ในเรื่อง 
●  การคัดเลือกผู้ส่งมอบ และท าให้มั่นใจว่ามี

คุณสมบัติและอยู่ในสถานะที่ไม่เพียงตอบสนอง
ต่อความต้องการของการปฏิบัติการ เทา่นั้น แต่
ยังสามารถยกระดับผลการด าเนินการของ
องค์การ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น  

● วัดและประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบ  
● ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อช่วยให้ผู้ส่งมอบน าไปใช้

ปรับปรุง  
● จัดการกับผู้ส่งมอบท่ีมีผลการด าเนินงานไม่ดี 

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  
(1) ความปลอดภัย 
สถาบันดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการ

ที่ปลอดภัยได้อย่างไร  
ระบบความปลอดภัยของสถาบันได้ครอบคลุม

ตั้งแต่การป้องกันอุบัติเหตุการตรวจสอบ การวิเคราะห์หา
สาเหตุของความไม่ปลอดภยั และการกู้คืนสู่สภาพเดมิอย่างไร  
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(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่า มีการ

เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน  
ระบบการเตรียมพร้อมดังกล่าวได้ค านึงถึงการ

ป้องกัน การจัดการความต่อเนื่องของระบบปฏิบัติการ และ
การกู้คืน สู่สภาพเดิมอย่างไร ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัย
พิบัติและสภาวะฉุกเฉินของสถาบัน ได้น าเอาเรื่องที่ต้องพึ่งพา
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือมาพิจารณาอย่างไร 
 
หมวด 7 ผลลัพธ์ (450 คะแนน) 
ได้มีการเพิ่มการจ าแนกกลุ่มไว้ในทุกหัวข้อในหมวดนี้ โดยการ
จ าแนกผลลัพธ์ตามกลุ่มหลักของตลาด หลักสูตร หรือ
คุณลักษณะของบริการเป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดต่างๆ 
แทนที่จะเป็นข้อก าหนดโดยรวม เพื่อสะท้อนถึงระดับ
พัฒนาการของสถาบัน การใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบก็ได้ถูก
ย้ายไปเป็นข้อก าหนดต่างๆ ด้วยเช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระบบการให้คะแนนและระดับพัฒนาการของสถาบันได้มีการ
ปรับลดคะแนนในหัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
และ 7.3 ผลลัพธ์ด้ านการมุ่ งเน้นบุคลากร ให้ เหลือ 80 
คะแนน และปรับเพิ่มคะแนนในหัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ การเงิน และตลาด เป็น 90 คะแนน เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงบทบาทส าคัญของผลลัพธ์ในหัวข้อนี้ต่อการบรรลุ
ความส าเร็จของสถาบัน 

ในหมวดของผลลัพธ์นี้ถามถึงผลด าเนินการและผล
การปรับปรุงในด้านที่ส าคัญ  ทุกด้านของสถาบัน ได้แก่ 
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียนและด้านกระบวนการ 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล และผลลัพธ์
ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด หมวดนี้ถามถึงระดับผล
การด าเนินการ ที่เปรียบเทียบกับคู่แข่งและสถาบันการศึกษา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรและบริการในลักษณะเดียวกัน 
7 .1   ผลลัพ ธ์ ด้ านการเรียน รู้ของ ผู้ เรียน  และด้าน
กระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร (120 คะแนน) 
[ผลลัพธ์] 

สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ  
ให้รวมผลลัพธ์ของกระบวนการที่ตอบสนองโดยตรงต่อ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นตามพันธกิจหลักของสถาบัน และ
ที่มีผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน  
ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตอบค าถามต่อไปนี ้
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่

มุ่งเน้นลูกค้า 
ผล ลั พ ธ์ ด้ าน ก าร เรียน รู้ข อ ง ผู้ เรี ย น  แ ล ะ
กระบวนการที่ตอบสนองผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
คืออะไร 

ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งช้ีที่
ส าคัญของการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการด าเนินการของ
กระบวนการต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น คืออะไร ผลลัพธ์ดังกล่าวเปรียบเทียบกับ
ผลการด าเนินการของคู่แข่ง และสถาบันอื่นๆ ที่มีการ
ด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร
ระหว่างหลักสูตรและบริการ กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อื่น และส่วนตลาด(*) 
ข.  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  

(1 )  ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะป ระสิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
กระบวนการ 

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการคืออะไร 

ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งช้ีที่
ส าคัญของผลการด าเนินการด้านปฏิบัติการของกระบวนการ
ท างานและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญคืออะไร ทั้งนี้ ให้
รวมถึงผลลัพธ์ด้านผลิตภาพ  รอบเวลา และตัววัดอื่นๆ ด้าน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมของกระบวนการ
ผลลัพธ์ดังกล่าวเปรียบเทียบกับผลการด าเนินการของคู่แข่ง 
และสถาบันอื่นๆ ที่มีกระบวนการคล้ายคลึงกัน ผลลัพธ์
เหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรระหว่างกระบวนการชนิดต่างๆ (*) 

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
ผลลัพธ์ของการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินคือ

อะไร 
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งช้ีที่

ส าคัญด้านประสิทธิผลของการเตรียมพร้อมของสถาบันเพื่อ
รับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินคืออะไร ผลลัพธ์เหล่านี้
แตกต่างกันอย่างไรตามที่ตั้งหรือประเภทของกระบวนการ
ต่างๆ (*) 
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานคืออะไร 
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวบ่งช้ีที่ส าคัญของผลการ

ด าเนินการด้านห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งผลลัพธ์ที่ช่วยส่งเสริม
ให้ผลการด าเนินการของสถาบันดีขึ้นคืออะไร 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า: ผลลัพธ์การด าเนินงาน
ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร (80 คะแนน) [ผลลัพธ์] 

ให้สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญของการมุ่งเน้นผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นของสถาบัน รวมทั้งความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ ความผูกพัน   
ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตอบค าถามต่อไปนี ้
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ

ของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร 
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มดา้นความพึงพอใจและ

ความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเป็นอย่างไร ให้
เปรียบเทียบผลลัพธ์ของสถาบันกับระดับความพึงพอใจของ
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ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นของคู่แข่งและสถาบันอื่นที่จัด
หลักสูตรและบริการที่คล้ายคลึงกัน ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่าง
กันอย่างไรระหว่างหลักสูตรและบริการ กลุ่มของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาด (*) 

(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้า

กลุ่มอื่นคืออะไร 
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มด้านความผูกพันของ

ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นซึ่งรวมถึงผลลัพธ์ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเป็นอย่างไร ให้
เปรียบเทียบผลลัพธ์ตลอดช่วงเวลาที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
มีความสัมพันธ์กับสถาบัน (*) ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกัน
อย่างไรระหว่างหลักสูตรและบริการ กลุ่มของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาด (*) 
7.3 ผลลัพธ์ ด้ านการมุ่ ง เน้ นบุ คลากร: ผลลัพธ์ การ
ด าเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรของสถาบันมีอะไรบ้าง 
(80 คะแนน) [ผลลัพธ์] 

ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่ส าคัญ 
รวมถึงผลลัพธ์ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และความ
ผูกพันของบุคลากร  
ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตอบค าถามต่อไปนี ้
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  

(1) อั ตราก าลั งและขี ดความสามารถของ
บุคลากร 

ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของ
บุคลากรคืออะไร 

ผลลัพธ์ด้ านอัตราก าลังและขีดความสามารถ 
รวมถึงจ านวนของบุคลากร และทักษะที่เหมาะสม ผลลัพธ์
ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดที่ส าคัญดา้นอัตราก าลังและขีด
ความสามารถของบุคลากร ซึ่งรวมถึงทักษะที่จ าเป็น และ
จ านวนบุคลากรที่มีในแต่ละระดับ ผลลัพธ์เหล่านี้มีความ
แตกต่างตามความหลากหลายของบุคลากร ตามกลุ่ม 
ประเภทของบุคลากรอย่างไร (*) 

(2) บรรยากาศการท างาน 
ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างานคืออะไร 
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดที่ส าคัญด้าน

บรรยากาศการท างานรวมถึงสุขภาพของบุคลากร ความ
ปลอดภัย ความมั่ นคง รวมทั้ งการให้บริการและสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากรเป็นอย่างไร (*) ผลลัพธ์เหล่านี้มีความ
แตกต่างตามความหลากหลายของบุคลากร ตามกลุ่ม 
ประเภทของบุคลากรอย่างไร (*) 

(3) ความผูกพันของบุคลากร 
ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรคืออะไร 
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดที่ส าคัญด้าน

ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ผลลัพธ์เหล่านี้มี
ความแตกต่างตามความหลากหลายของบุคลากร ตามกลุ่ม 
ประเภท 

ของบุคลากรอย่างไร (*) 
(4) การพัฒนาบุคลากร 
ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น าคืออะไร 
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดที่ส าคัญด้าน

การพัฒนาบุคลากร และผู้น าผลลัพธ์เหล่านี้มีความแตกต่าง
ตามความหลากหลายของบุคลากร ตามกลุ่ม ประเภทของ
บุคลากรอย่างไร (*) 
7.4 ผลลัพธ์ ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล: 
ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การของผู้น าระดับสูง และการ
ก ากับดูแลมีอะไรบ้าง (80 คะแนน) [ผลลัพธ์] 

ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการน าองค์การที่ส าคัญของ
ผู้น าระดับสูง และการก ากับดูแลรวมทั้งภาระรับผิดชอบ
ด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติ
อย่าง มีจริยธรรม ความรับผิดชอบ ต่อสังคม และการ
สนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ 
ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตอบค าถามต่อไปนี้ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

(1) การน าองค์การ  
 ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ

บุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร 
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มส าหรับตัววัดและตัว

บ่งช้ีที่ส าคัญที่แสดงถึงการที่ผู้น าสื่อสารและสร้างความผูกพัน
กับบุคลากร  ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อน าวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารแบบสอง
ทาง  และมุ่งเน้นการปฏิบัติ ผลลัพธ์เหล่านี้มีความแตกต่าง
ตามหน่วยงานกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างไร (*) 

(2) การก ากับดูแล 
ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการก ากับดูแล

คืออะไร 
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดและตัวบ่งช้ี

ด้านการก ากับดูแล และภาระรับผิดชอบ  ด้านการเงินทั้ง
ภายในและภายนอก (*)  

(3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรอง

มาตรฐานคืออะไร 
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดและตัวบ่งช้ี

ด้ านการปฏิบัติตามและท าให้ดีกว่าระเบียบข้อบั งคับ 
กฎหมาย และการรับรองมาตรฐาน ผลลัพธ์เหล่านี้มีความ
แตกต่างตามหน่วยงานอย่างไร (*) 

(4) จริยธรรม 
ผลลัพธ์ด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมคือ

อะไร 
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดและตัวบ่งช้ี

ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  พฤติกรรมที่ขัดต่อ
จริยธรรม ความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้น า
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ระดับสูง และต่อระบบการก ากับดูแลของสถาบัน ผลลัพธ์
เหล่านี้มีความแตกต่างตามหน่วยงานอย่างไร (*) 

(5) สังคม 
ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการ

สนับสนุนชุมชนที่ส าคัญคืออะไร 
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดและตัวบ่งช้ี

ด้านการบรรลุผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
สนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์ของสถาบันและ
แผนปฏิบัติการคอือะไร 
ผลลัพธ์ของความส าเร็จตามตัววัดและตัวบ่งช้ีที่

ส าคัญในการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถาบันคือ
อะไร ผลลัพธ์ด้านการสร้างและเสริมสมรรถนะหลักของ
สถาบันให้มีความแข็งแกร่งขึ้น และผลลัพธ์ด้านความเสี่ยงที่
น่าลงทุน คืออะไร 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด: ผลลัพธ์
การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาดของ
สถาบันเป็นอย่างไร (90 คะแนน) [ผลลัพธ์] 

ให้สรุปผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ 
การเงิน และตลาดท่ีส าคัญของสถาบัน  
ให้แสดงข้อมูลสารสนเทศเพื่อตอบค าถามต่อไปนี้ 
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

(1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและ
การเงิน  

ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านการเงินคืออะไร  
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งช้ีที่

ส าคัญของผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน  
รวมถึงตั ววัด เชิงรวม (Aggregrete measures) ของการ
ควบ คุ มต้ นทุ น   ค วามมั่ น ค งท างการ เงิ น  (Financial 
viability) ห รื อ ผ ล ก า รด า เนิ น ก า รด้ า น งบ ป ระ ม าณ 
(Budgetary performance) (*) ผ ลลั พ ธ์ เห ล่ านี้ มี ค วาม
แตกต่างตามส่วนตลาด กลุ่มและประเภทของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างไร (*) 
 
(2) ผลการด าเนินการด้านตลาด   

ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านตลาด คืออะไร 
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งช้ีที่

ส าคัญของผลการด าเนินการด้านตลาดรวมถึงส่วนแบ่งตลาด
หรือต าแหน่งในตลาด การเติบโตของตลาดและส่วนแบ่ง
ตลาดและการเจาะตลาดใหม่ (*) ผลลัพธ์เหล่านี้มีความ
แตกต่างตามส่วนตลาด กลุ่มและประเภทของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างไร (*) 
 


