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ค ำน ำ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง และเติบโตไปสู่การเป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนาและ

สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้เกิด
ความมั่นใจว่าผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ จะมีคุณภาพและมาตรฐาน ท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ การด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx สามารถสะท้อนภาพรวมของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน โดยครอบคลุมทั้งใน
ส่วนผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ รวมถึงปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์  
การด าเนินงานตามแนวทางนี้จะต้องตอบค าถามข้อก าหนดในหมวด 1 – 6 และแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7 ซึ่งกรอบค าถามดังกล่าว 
จะช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ของทั้งหน่วยงานระดับกอง คณะ/วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์น าไปสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายมุ่งเน้นการใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดบันานาชาติเพื่อมุง่สู่ระดบั
สากล ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 268 (12/2562) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 7.3 
การขออนุมัติทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ได้มีมติอนุมัติทิศทางและแนวทางดังกล่าว ดังนี้  
 1. ระดับสถาบันและระดับคณะ ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
 2. ระดับหลักสูตร พิจารณาเลือกเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามความพร้อมตาม
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2563 – 2566  
 คู่มือฉบับนี้ งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับมหาวิทยาลัย ได้จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับสถาบัน ทั้งนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการน าไปเขียนรายงานผลการด าเนินงาน
ในระดับคณะและระดับสถาบัน ต่อไป  

 
   นำงสำวพรภัทร เกษำพร  

15 กรกฎำคม 2563 
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1 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 1 

รูปแบบของ EdPEx 
 

1. ที่มาของเกณฑ ์

 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มทีี่มาจากเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality 

Award ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการศึกษา มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง 

รวมทั้งประเทศไทย น าเกณฑ์นี้ไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง  

2. ลักษณะท่ีส าคัญของเกณฑ์  

 2.1 เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการจัดการการด าเนินการขององค์กร เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งน ามาปรับปรุง

ความสามารถในการบริหารจัดการทุกเรื่องภายในองค์กรที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ท าให้การบริหารจัดการทุกเรื่อง

ภายในองค์กรดีขึ้น ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร  

 2.2 เป็นการประเมินในระดับองค์กร เพื่อการมุ่งเป้าครอบคลุมทุกพันธกิจของสถาบัน เสริมสร้างการเรียนรู้ขององค์กร 

ค้นหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร รวมถึงเป็นกลไกสร้างให้เกิดการบูรณาการของส่วนต่าง ๆ  

เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งค้นหาแนวทางและวิธีการในการสร้างนวัตกรรมในการ

ปรับปรุง 

 2.3 เป็นเกณฑ์สนบัสนุนมมุมองเชงิระบบ เพื่อให้เป้าประสงคส์อดคล้องไปในทางเดียวกันทั่วทัง้องค์กร 

 2.4 เป็นเกณฑ์ทีมุ่่งเน้นผลลัพธ์ 

3. เป้าหมายของเกณฑ์ 

 เป็นการส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นให้ผู้เรียน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถ

โดยรวมขององค์กรก่อให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล น าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 

4. ความแตกต่างของ EdPEx จากเกณฑ์ สกอ.  

 4.1 เกณฑ์เป็นการบูรณาการระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ 

 4.2 เกณฑ์ไม่ก าหนดวิธีการแต่ใหส้ถาบันเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของสถาบัน 

 4.3 เกณฑ์ไม่ก าหนดตัววัดแต่ใหส้ถาบันเลือกตัววัดทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การบริหารสถาบัน 

 4.4 วิธีการประเมินและให้คะแนนมีความแตกต่างกันมาก 

5. รูปแบบของเกณฑ์  

 เกณฑ์มีทั้งหมด 17 หัวข้อ และมีเกณฑ์บังคับอีก 2 หัวข้อในโครงร่างองค์กร แต่ละหัวข้อมีจุดมุ่งเน้นที่เฉพาะเจาะจง 

หัวข้อเหล่านี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามประเภทของสารสนเทศท่ีต้องการ 

 5.1 โครงร่างองค์กร ถามเพื่อให้องค์กรระบสุภาพแวดล้อมขององค์กร 

 โครงร่างองค์กรช่วยให้องค์กรสามารถระบุสารสนเทศส าคัญที่ขาดหายไป ช่วยให้องค์กรเน้นเรื่องข้อก าหนดและผลลัพธ์

การด าเนินการที่ส าคัญ องค์กรสามารถใช้โครงร่างองค์กรเพื่อการประเมินตนเองเบื้องต้น หากพบว่าประเด็นใดมีความขัดแย้งกัน  



 

2 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

เนื้อหาส่วนใหญ่ของคู่มือและแนวทางเล่มนี้ น ามาจาก  

เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

ฉบับปี 2558 – 2561  

ดังนั้น หน่วยงานสามารถศึกษารายละเอียดของเกณฑ์

ได้จากเล่มคู่มือเกณฑ์ดังกล่าว 

สามารถดาวน์โหลดเลม่คู่มือเกณฑฯ์ ได้ที ่

www.qs.nu.ac.th/edpex  หรือ 

 

มีข้อมูลน้อยหรือไม่มีเลย ให้ใช้ประเด็นเหล่านี้ในการวางแผนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ โครงร่างองค์กรเป็นสิ่งที่ก าหนดบริบทและช่วย

ให้องค์กรสามารถระบุลักษณะที่เฉพาะเจาะจงขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการตอบค าถามตามข้อก าหนดของเกณฑ์ในหมวด 1 - 7     

 5.2 หัวข้อที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1 – 6) ถามเพื่อให้องค์กรระบุกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร 

 5.3 หัวข้อที่เป็นผลลัพธ์ (หมวด 7) ถามเพื่อให้องคก์รรายงานผลลพัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร 

 5.4 หมายเหตุของหัวข้อ มีเพื่ออธิบายค าหรือข้อก าหนดของแต่ละหัวข้อ แนะน าและให้ตัวอย่างวิธีการตอบตาม

ข้อก าหนดของหวัข้อ และช้ีให้เห็นการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันท่ีส าคัญกับหัวข้ออื่น ๆ 

 5.5 ประเด็นพิจารณา 

  ในแต่ละหัวข้อมีประเด็นพิจารณาอย่างน้อยหนึ่งประเด็น (ใช้ตัวอักษร ก. ข. และ ค.) 

 5.6 ข้อก าหนด 

 ข้อก าหนดในเกณฑ์แสดงด้วยค าถามหรือการให้อธิบายโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

  5.6.1 ข้อก าหนดพื้นฐาน (Basic Requirements) คือค าถามที่ตามหลังหัวข้อหลัก 

  5.6.2 ข้อก าหนดโดยรวม (Overall Requirements) แสดงด้วยค าถามตัวอักษรเข้ม หนาและเอียง ค าถามช้ีน า

เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการตอบข้อก าหนดของเกณฑ์ 

  5.6.3 ข้อก าหนดย่อย (Multiple Requirements) เป็นค าถามเดี่ยว ๆ ในแต่ละประเด็นพิจารณา  
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ชื่อหัวขอ้และข้อก าหนดพื้นฐาน 

(Basic Requirements) ข้อก าหนดโดยรวม 1 

(Overall Requirements Level 1) 

ประเดน็เพือ่พิจารณา 

หัวข้อย่อยสรุป

ข้อก าหนดต่าง ๆ  

ข้อก าหนดโดยรวม 2 

(Overall Requirements Level 2) 

ข้อก าหนดย่อย  

(Multiple Requirements) 

เพื่ออธิบายค าหรือขอ้ก าหนด 

ของแต่ละหัวขอ้  

คะแนน

ของหัวขอ้  

ตัวอย่างรูปแบบหัวข้อ 
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บริบท
ส าคัญของ

องค์กร
การ

ด าเนินการ
และผลลัพธ์

องค์กร

ข้อก าหนด
ตามเกณฑ์

สิ่งที่ต้องค านึงในการเขียนรายงาน 

 1. บริบทส าคัญขององค์กร  

 2. ข้อก าหนดตามเกณฑ ์

 3. การด าเนินการและผลลัพธ์องคก์ร  

 4. เขียนพรรณาให้เห็นภาพท่ีชัดเจน 

  4.1 โครงสร้างองค์กร 10 % 

 4.2 ระบบการบรหิารจดัการ (หมวดที่ 1 – 6) 60 % 

  4.3 ผลลัพธ์ของการด าเนินการ (หมวดที่ 7) 30 % 

 5. ข้อมูลถูกต้องสะท้อนระบบจริงในองค์กร  

 6. ตอบข้อก าหนด หัวข้อ/ประเดน็ท่ีควรพิจารณา/ค าถามอย่างครบถ้วน โดยอิงแนวเกณฑ์การให้คะแนนด้วย  

 7. ครอบคลุมค่านยิม (Core Value) ของ EdPEx ทั้ง 11 ข้อ 

หมายเหตุ :  ค านิยามของค่านิยม (Core Value) ดูไดจ้ากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx ฉบับป ี2558 – 2561  หน้า 81 – 91  

 

รายงานที่ด ีแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 

 - ความเป็นเจ้าของร่วมกันของทั้งองค์กร ความมีส่วนร่วม 

 - เข้าใจและเห็นประโยชน์ของรายงาน 

 - เข้าใจในข้อก าหนดของเกณฑ์ EdPEx 

 - เข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการขององค์กร 

 - เขียนเป็น น าเสนอเป็น 

 - มีระบบบรหิารจดัการที่ดจีริง 

 - ข้อมูลถูกต้อง สะท้อนระบบจริงในองค์กร 

 

ขั้นตอนการจัดท ารายงาน  

 1. วางแผน 

  - ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนนุ  

  - จัดตั้งทีมงาน  

  - โครงสร้างและบทบาทของทีมงาน  

  - จัดท าแผนปฏิบตัิงาน 

 2. รวบรวมข้อมูล 

   - ต้องการความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายทุกระดับ  
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  - ควรมีการวางแผนอย่างดีและมีการให้ความรูเ้รื่องเกณฑ์ EdPEx ใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง หากทีมเขียนเป็นส่วนหนึ่ง 

    ของทีมพัฒนาองค์กรจะดีที่สุด 

 3. จัดท าร่าง (SAR 1)  

  - เขียนไปก่อน ค่อยมาแก้ไขทีหลัง 

  - ท าเป็น Bullet ก่อน หรือ วาดภาพแสดงข้ันตอน หรือตาราง 

  - เขียนพรรณนาให้เนื้อความสมบรูณ ์

  - ควรให้เจ้าของกระบวนการเขียน คนรู้เกณฑ์ตรวจสอบความถูกต้อง 

 4. ทบทวนร่าง (SAR 1) และทดลองประเมินร่าง (SAR 1) 

  - ให้ผู้บริหารทุกระดับ คณะกรรมการ เจ้าของกระบวนการทีมงานหรือผู้เช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอก 

ช่วยกันอ่านและวิจารณ์ 

 5. ปรับปรุงร่าง (SAR 1) >>> (SAR 2) 

  - ทีมงานปรับปรุงรายงาน  

  - จัดท าร่างรายงานฉบับสุดท้าย  

  - แก้ไขเนื้อหาให้สมบรูณ์ทีสุ่ด 

 6. จัดท าข้อมูลและ SAR ฉบับจริง 

  - จัดท า SAR ฉบับจริง 

  - ตรวจสอบข้อมลูขั้นสุดท้าย 

  - ตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้าย 

  - จัดท ารูปภาพ กราฟ ตาราง 

  - จัดท าสารบญัรูปภาพ ตาราง  

  - ตรวจสอบความสอดคล้องกับเกณฑ ์

  - พร้อมส่งรายงาน

 

1. วางแผนการ
จัดท ารายงาน

2. รวบรวม
ข้อมูล

3. จัดท าร่าง 
(SAR 1) 

4. ทบทวนร่าง 
(SAR 1) และ

ทดลองประเมิน 
ร่าง (SAR 1)

5. ปรับปรุงร่าง 
(SAR 1) >>> 

(SAR 2)

6. จัดท าข้อมูลและ 
SAR ฉบับจริง
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 เนื้อหาในรายงานจะต้องเชื่อมโยงระหว่างกันตั้งแต่ โครงร่างองค์กร การบริหารจัดการ เชื่อมโยงไป

ถึงผลลัพธ์ขององคก์ร ไม่ใช่การด าเนินการที่แยกส่วน แต่ละหน่วยงานต่างคนต่างท า ไมส่อดประสานไปใน

แนวทางเดียวกัน และไม่เสรมิความส าเร็จซึ่งกันและกัน ท าให้ยากท่ีจะเป็นเลิศ 

โครงร่างองค์กร กระบวนการ ผลลัพธ์

วิสัยทัศน์
โครงร่าง
องค์กร

หมวดที่ 
1 - 6

หมวดที่ 
7 

ความ
เป็นเลิศ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงแต่ละหัวข้อในรายงาน  
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ระบบการให้คะแนนของเกณฑ์ EdPEx 
หัวข้อ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามประเภทของข้อมูลที่องค์การต้องอธิบาย  

 1. บทน า (โครงร่างองค์กร) ก าหนดให้อธิบายสภาพแวดล้อมขององค์การ 

 2. หัวข้อท่ีเกี่ยวกับกระบวนการ (หมวด 1 – 6) ก าหนดให้อธิบายกระบวนการขององค์การ (คะแนน 550 คะแนน) 

 3. หัวข้อท่ีเกี่ยวกับผลลัพธ์ (หมวด 7) ก าหนดให้รายงานผลลัพธ์ของกระบวนการขององค์การ (คะแนน 450 คะแนน) 

ตารางที่ 1 แสดงระบบการให้คะแนนของเกณฑ์ EdPEx 

7 หมวด 17 หัวข้อ  คะแนน 
หมวด 1   การน าองค์กร (120 คะแนน)  
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง    70 
1.2 การก ากับดูแลและความรับผดิชอบต่อสังคม 50 
หมวด 2   กลยุทธ์ (85 คะแนน)                    
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 45 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ 40 
หมวด 3   ลูกค้า (85 คะแนน)                   
3.1 เสียงของลูกค้า 40 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45 
หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (90 คะแนน)             
4.1 การวัด การวิเคราะห์และปรบัปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 45 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 
หมวด 5   บุคลากร (85 คะแนน)          
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 40 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 
หมวด 6   ระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน)    
6.1 กระบวนการท างาน 45 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 40 
หมวด 7   ผลลัพธ์ (450 คะแนน)  
7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 120 
7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกคา้ 80 
7.3 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 80 
7.4 ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล 80 
7.5 ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 90 

รวม 1000 คะแนน 
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สิ่งท่ีผู้ประเมินมองหา คือ  

1. “กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่สถาบันใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่าง ๆ  

(หมวดที่ 1 – 6) มีแนวทางในการประเมินกระบวนการ ดังนี้  

  1.1 Approach: แนวทางที่เป็นระบบ เหมาะสม มีประสิทธิผล 

  1.2 Deploy: การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ มีประสิทธิผล ท่ัวถึง คงเส้นคงวา  

  1.3 Learning: การเรียนรู้ ปรับปรุง แบ่งปัน นวตักรรม  

  1.4 Integration: การบูรณาการ สอดคล้อง เช่ือมโยง เสริมซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

 2. “ผลลัพธ์” หมายถึงผลผลิตและผลลัพธ์ของสถาบัน (หมวดที่ 7.1 - 7.5) มีแนวทางในการประเมินผลลัพธ์ ดังนี้ 

  - Level: ระดับของผลลัพธ์ที่ท าได้  

  - Trend: แนวโน้มของผลลัพธ์  

  - Comparison: ข้อมูลเปรียบเทียบ ของคู่เทียบหรือคู่แข่ง 

  - Integration: ตัวช้ีวัดที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรที่ครอบคลุมทุกกลุ่มที่ส าคัญ 

 ในการประเมินให้คะแนนหัวข้อหมวดผลลัพธ์ควรดูข้อมูลผลการด าเนินการที่มีระดับแนวโน้มการเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม

ส าหรับตัววัดและตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ตลอดจนดูความเช่ือมโยงกับความต้องการหลัก ๆ ของสถาบันด้วย นอกจากนี้ยังควรแสดงข้อมูล

ให้ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ของการด าเนินการทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลของการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงและผลการ

เรียนรู้ระดับองค์การ หากกระบวนการปรับปรุงได้ถูกน าไปถ่ายทอดและเผยแพร่อย่างกว้างขวางแล้ว ผลลัพธ์ที่ดีน่าจะต้องเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางและข้อเสนอแนะในการเขียนรายงาน 

ผลการด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx 
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หมายเหตุ: ค าถาม “How” (อย่างไร) แสดงว่าอยากให้หน่วยงานให้ข้อมูลของกระบวนการที่ส าคัญ เช่น วิธีการ ตัววัด 

การน าไปปฏิบัติ ปัจจัยด้านการประเมินผลการปรับปรุงและการเรียนรู้ หากขาดข้อมูลดังกล่าว จะถูกประเมินว่า ข้อมูล

หรือสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน (Anecdotal Information) 

รู้ได้อย่างไร ว่าเป็นระบบ ? 

 1. Definable: กระบวนการมีขั้นตอนอย่างไร มีใครรับผิดชอบ มีกรอบระยะเวลาอย่างไร มีปัจจัยน าเข้าอะไรบ้าง      

               มีผลผลิตเป็นอะไร 

 2. Repeatable: สามารถท าซ้ าได้ 

 3. Measurable: วัดได้ตรวจสอบได ้

 4. Predictable: คาดการณ์ได ้

ส่วนที่  2 

แนวทางในการเขียนรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx 
แนวทางในการตอบค าถามในหัวข้อกระบวนการ 

1. เข้าใจความหมายของค าถาม “อย่างไร”  

 หัวข้อกระบวนการประกอบด้วยค าถามท่ีใช้ค าว่า “อย่างไร” สถาบันควรตอบค าถามดังกล่าวด้วยการน าเสนอสารสนเทศ

ของกระบวนการส าคัญที่แสดงถึงแนวทางการถ่ายทอด เพื่อน าไปปฏิบัติการเรียนรู้และการบูรณาการ ค าตอบที่ขาดสารสนเทศ

ดังกล่าว หรือให้เพยีงแค่ตัวอย่างจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “สารสนเทศผิวเผิน” ดังระบุในแนวทางการประเมิน 

- แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่เป็นระบบ (ชัดเจน ท าซ้ า วัดได้) 

- แสดงให้เห็นว่ามีการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

- แสดงหลักฐานใหเ้ห็นว่ามีการเรียนรู้ 

- แสดงให้เห็นว่ามีการบูรณาการ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เข้าใจความหมายของค าถาม “อะไร” 

 ในหัวข้อกระบวนการมีอยู่สองลักษณะ ลักษณะแรกเป็นการถามหาสารสนเทศพื้นฐานของกระบวนการหลัก ๆ และ

วิธีการด าเนินงาน แม้ว่าการระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนจะมีประโยชน์ แต่การขาดรายละเอียดว่ากระบวนการท างานได้

อย่างไร ก็อาจไม่สามารถวินิจฉัยหรือให้ข้อมูลป้อนกลับได้  

 ลักษณะที่สองเป็นการถามหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผล แผน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์หรือตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ๆ  

ของสถาบัน ค าถามเป็นตัวก าหนดให้สถาบันแสดงความสอดคล้องและการบูรณาการของระบบการจัดการผลการด าเนินการของ

ตนเองได้ เช่น เมื่อหน่วยงานระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไว้อย่างไร แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัดของผลการด าเนินการ รวมทั้งผลลัพธ์

บางเรื่องที่น าเสนอในหมวด 7 ก็ต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ระบุไว้ด้วย  
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หมายเหตุ: ค าถาม “What” (อะไร) แสดงว่าต้องการค าตอบ 2 ลักษณะ   

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการหลักและวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น การตอบเพียงว่า “ใคร”      

เป็นผู้ท างานไม่เพียงพอ 

 2. ผล แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์หรือตัววัดที่ส าคัญขององค์กรคืออะไร เพ่ือต้องการทราบระบบการ

จัดการ ผลการด าเนินการมุ่งเน้นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ข้อสังเกต:  1. ถาม What ให้ตอบ What แล้วโยงไปหมวด 7 

    2. ถาม How ตอบให้ครบ ADLI 

    3. การปรับปรุงกระบวนการถือเป็น Learning 

    4. ตอบให้เป็นระบบทั้งองค์กร ควรมีตัวอย่างประกอบ (ครบกระบวนการ PDCA) 

    5. ถาม How ห้ามตอบ What (ไม่ตรงประเด็น) 

 

 

 

 

สรุป การเขียนรายงานในส่วนกระบวนการที่ดี ต้องแสดงให้เห็นว่า 

 - มีแนวทางอย่างเป็นระบบ 

 - มีการน าไปใช้อย่างทั่วถึง  

 - ครอบคลุมทุกกลุม่ เช่น ลูกค้า ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

 - มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

 - มีการวัดผลและน าผลกลบัมาใช้ในการปรับปรุง 

 - มีการสอดรับกับกระบวนการอื่น ๆ ภายในองค์กร  
 - กรณีกระบวนการมีความซับซ้อนควรเขียน Flow Chart แสดงขัน้ตอนท่ีส าคัญ 

 - เขียนให้เห็นถงึผู้รับผิดชอบในแตล่ะขั้นตอนท่ีส าคัญของกระบวนการ 

 - ควรก าหนดตัวช้ีวัดคณุภาพของผลลัพธ์ของกระบวนการ 

 - ประเมินผล ทบทวนกระบวนการกับผลการด าเนินการในอดตี 

 - เปรียบเทียบผลการด าเนินการกบัคู่แข่ง 

 - เกิดการเรียนรูร้ะดับองค์กร สู่การเกิดนวัตกรรม 
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สรุป การเขียนรายงานในส่วนผลลัพธ์ที่ดี ต้องแสดงให้เห็นว่า 

 - ใช้รูปแบบที่กระชับ อาจใช้แผนภูมิ ตาราง เป็นการรายงานผลลัพธ์จ านวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ 

 - เน้นผลลัพธ์ที่ส าคัญใหค้รบตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์และตามที่ระบุในบริบทขององค์กรตามหมวดต่าง ๆ 

 - แนวโน้มเพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลง 

 - เปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์กรอืน่ท่ีเหมาะสม 

 - ควรแสดงข้อมูลล่าสุดถึงแม้จะไมเ่ห็นแนวโน้มหรือข้อมูลเปรียบเทียบท่ีชัดเจน แสดงข้อมูลอย่างต่อเนือ่ง 

แนวทางในการตอบค าถามในหัวข้อผลลัพธ ์

1. ให้เน้นที่ผลการด าเนินการที่ส าคัญท่ีสุดของสถาบนั 

 หน่วยงานเขียนผลการด าเนินงานที่ เน้นไว้ในโครงร่างองค์กรและในหมวดการน าองค์กร หมวดการวางแผนกลยุทธ์  

หมวดการมุ่งเน้นลูกค้า หมวดการมุ่งเน้นบุคลากรและหมวดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 

2. รายงานระดับ แนวโน้ม การเปรียบเทียบผลลัพธ์และแสดงให้เห็นว่ามีการบูรณาการ 

 การรายงานแนวโน้มและการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธ์ อัตราการเปลี่ยนแปลง 

และขอบเขตของการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ โดยทั่วไปแล้วควรมีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง เพื่อให้เห็นแนวโน้ม

ชัดเจน ทั้งนี ้ควรแสดงผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและปัจจุบัน ไม่ใช่ผลการด าเนินการที่เป็นค่าคาดการณ์ในอนาคต  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลสรุปการตอบค าถามในแต่ละหมวดตามเกณฑ์ EdPEx 

หมวด การตอบค าถามตามเกณฑ์ EdPEx 
1. การน าองค์กร ผู้บริหารและบุคลากรท าความเข้าใจบริบทองค์กรตนเอง และร่วมกนัจัดท าบริบทองค์กร  

โดยการจัดท าโครงร่างองค์กร 
2. กลยุทธ์ ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบันท่ีให้ความส าคญัต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และเสริมสร้าง

ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระบบงานท่ีส าคญัให้สรุประบบงานท่ีส าคัญ วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญและเปา้ประสงค์ที่
เกี่ยวข้อง 

3. ลูกค้า วิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรยีนและลูกค้ากลุ่มอื่นเพื่อความส าเร็จด้านตลาดในระยะยาว 
รวมทั้งวิธีการที่สถาบันรบัฟังเสียงลูกค้า สร้างความสมัพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่น ใช้สารสนเทศ
ดังกล่าวเพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

4. การวัด  
การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู ้

สถาบันเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรบัปรุงข้อมูลสารสนเทศและสินทรัพย์ทางความรู้
อย่างไร มีการเรยีนรู้และบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร หมวดนี้ยังถามว่าสถาบันได้น า
ผลการทบทวนดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างไร 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 
หมวด การตอบค าถามตามเกณฑ์ EdPEx 

5. บุคลากร สถาบันมีวิธีการอยา่งไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง ในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานเพื่อน าไปสู่ผลการด าเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยังถามถึงวิธีการที่สถาบัน
สร้างความผูกพัน จัดการและพัฒนาบุคลากรเพื่อน าศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่างเต็มที่  
โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนักับพันธกิจ กลยุทธ์และแผนปฏบิัติการโดยรวมของสถาบัน 

6. ระบบปฏิบัติการ สถาบันมีวิธีการอยา่งไรในการออกแบบ การจัดการปรับปรุงและสรา้งนวัตกรรมในหลักสตูร/บริการ 
และกระบวนการต่าง ๆ อีกทั้งถามว่ามีวิธีการอย่างไรในการปรับปรงุประสิทธิผลของการปฏิบตัิการ
ปฏิบัติการเพื่อส่งมอบคณุค่าแกผู่้เรียนหรือลูกค้ากลุม่อื่น และท าใหส้ถาบันประสบความส าเร็จอย่าง
ต่อเนื่อง 

7. ผลลัพธ์ ผลการด าเนินการและผลการปรับปรุงในด้านที่ส าคญัทุกด้านของสถาบัน นอกจากนี้ถามถึงระดับ 
ผลการด าเนินการที่เปรียบเทียบกบัคู่แข่งและสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรและบริการ
ในลักษณะเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

14 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx (แยกตามหมวด) 

 

โครงร่างองค์กร 

 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) เป็นภาพรวมขององค์กร ช่วยในการระบุข้อมูลส าคัญที่ขาดหายไป โดยมุ่งเน้น

ที่ความต้องการหลักตลอดจนผลลัพธ์ โครงร่างองค์กรมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการประเมิน

ตนเอง ช่วยในการระบุสารสนเทศส าคัญที่อาจขาดหายไปและมุ่งเน้นท่ีความต้องการ รวมถึงช่วยให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร 

 ค าถามมักมีค าว่า “ที่ส าคัญ” ซึ่งหมายถึง 

  1. ต้องชัดเจนและตรงประเด็น ในทุก ๆ ประเด็น 

  2. ต้องเชื่อมโยงกับข้อก าหนดของเกณฑ์ 

  
ขั้นตอนการจัดท าโครงร่างองค์กร 
 1. หาข้อมูลอย่างรอบด้าน 
 2. จัดล าดับความส าคัญ อะไรที่ส าคัญจริง ๆ 
 3. หาข้อสรุป 
 

รูปแบบการเขียน 

 - ความยาวไมเ่กิน 10 หน้า 

 - ควรมีการอธิบายความเป็นมาขององค์กรและลักษณะของกิจการพอสังเขป 

 - ควรใช้การพรรณนาความ 

 - สามารถใช้ตารางและรูปภาพประกอบได้ แตไ่ม่ควรเกิน 30 % 

 - เชื่อมโยงกับข้อมูลหรือเนื้อหาในกระบวนการและผลลัพธ์อื่นตามความเหมาะสม 

 

สรุปหลักการเขียนโครงร่างองค์กร 
 - เข้าใจค าถาม 
 - ตอบตรงค าถาม ตรงประเด็น และเป็นประเด็นหลัก ๆ ขององค์กร 
 - เขียนชัด กระชับ ไม่อ้อมค้อม ไมเ่ยิ่นเย้อ 
 - ยึดหลัก Correct Complete Clear Concise 
 - เขียนให้คนนอกองค์กร อ่านแล้วเข้าใจ รู้ที่มาที่ไปขององค์กร เข้าใจลักษณะองค์กร การด าเนินการขององค์กร  
              และความท้าทายที่ก าลังเผชิญอยู ่
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P.1 ลักษณะองค์กร 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1) หลักสูตรและบริการ  

แนวทางในการตอบค าถาม  

 - เปรียบเทียบหลักสูตรหรือบริการที่ก าหนดว่าสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรหรือไม่ เช่น หลักสูตรหรือบริการนี้มาจาก

พันธกิจข้อใด 

 - ส่วนใหญ่หน่วยงานจะก าหนด 3 ด้าน ได้แก่ หลักสูตร การวิจัยและการบริการวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อน าไปสู่การก าหนด

ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ 

 - ควรอธิบายวิธีการจัดการหลักสูตรและบรกิารตา่ง ๆ เช่น ควรอธิบายวิธีการจัดการเรียนการสอน การออกแบบหลักสตูร 

แหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอก วิธีการให้บริการด้านวิชาการ วิธีการของงานบริการที่ส าคัญตามพันธกิจของหน่วยงาน  

 

(2) พันธกจิ วิสัยทัศน์และค่านิยม 

แนวทางในการตอบค าถาม  

 - การก าหนดวิสัยทัศนข์องหน่วยงาน ควรก าหนดค่าเป้าหมายและสามารถวัดได้จริง  

 - พันธกิจเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการในภาพรวมของหน่วยงาน  

 - ควรก าหนดค่านิยมขององค์กรที่มีความสอดคล้องกับค่านิยมของเกณฑ์ EdPEx และมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหลักให้

บุคลากรพึงปฏิบัติน าไปสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  

 - ควรก าหนดสมมรรถนะหลัก เปน็เรื่องที่หน่วยงานมีความช านาญที่สุด เป็นแกนหลักในการท าให้บรรลุพันธกิจ  

(ควรก าหนดจากวสิัยทัศน์ว่ามเีป้าหมายอย่างไร) 

หมายเหตุ:  ค่านิยม (Core Value) ดูได้จากเลม่คู่มือเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558 – 2561 หน้า 81 – 91  
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

แนวทางในการตอบค าถาม  

 - การรายงานลักษณะโดยรวมของบุคลากร มีการจ าแนกกลุ่มหรือประเภทอย่างไร ข้อก าหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษา

ของบุคลากรแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง ควรอธิบายให้กระชับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ควรอธิบายความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน

ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

 - หากไม่มีข้อก าหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาหรือข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญ อาจไม่ต้อง

รายงาน  

 - หน่วยงานที่อาศัยอาสาสมัครในการท าให้งานของหน่วยงานบรรลุผล ควรรวมอาสาสมัครเหล่านี้ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

บุคลากรด้วย 

 

(4) สินทรัพย ์

แนวทางในการตอบค าถาม  

 - หน่วยงานมีอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีอะไรบ้าง ควรอธิบายสิ่งที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน เช่น  

มีเครื่องมือวิจัยที่ส าคัญอะไรบ้างหรือระบุทรัพย์สินทางปัญญาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ  

แนวทางในการตอบค าถาม  

 - ควรรายงานเฉพาะที่ส าคัญ แยกเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการด้าน

การเงิน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ อาจไม่ต้องรายงาน 

กฎระเบียบที่รับทราบโดยทั่วไป  

 - ควรน าเสนอเป็นตาราง และมีความเช่ือมโยงระเบียบกับการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(1) โครงสร้างองค์กร 

แนวทางในการตอบค าถาม  

 - ควรอธิบายโครงสร้างและระบบการดูแลของสถาบันมีลักษณะอย่างไร ความสัมพันธ์เชิงการรายงานระหว่างคณะ

กรรมการบริหารสถาบันและผู้น าระดับสูงเป็นอย่างไร  

 - ควรน าเสนอในรูปแบบแผนภูมิโครงสร้างองค์กรและแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร  
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

แนวทางในการตอบค าถาม  

 - กลุ่มผู้เรียนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของสถาบัน กลุ่มเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญคือ

อะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร (ควรเรียงล าดับความส าคัญของลูกค้า ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย)  

 - ควรก าหนดกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักสูตรหรือการบริการที่หน่วยงานก าหนดอย่างชัดเจน ควรจัดท า

ตารางการเช่ือมโยงว่าแต่ละกลุ่มเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานหลักอย่างไร ควรรายงานความต้องการหรือความความคาดหวัง

ของลูกค้า เพื่อน าไปออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น เช่น การประเมินผู้สอนหรือสอบถามไปยังกลุ่มผูใ้ช้

บัณฑิต 

 - ลูกค้าของสถาบันการศึกษาในเกณฑ์ EdPEx หมายถึง นักศึกษา ผู้ใช้ผลงานวิจัย ผู้รับบริการทางวิชาการ (นักเรียน  

ถือว่าเป็นลูกค้าในอนาคต เนื่องจากไม่ได้เป็นลูกค้าในบริการหลัก) 

 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันการศึกษาในเกณฑ์ EdPEx หมายถึง กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของ

สถาบัน ได้แก่ ลูกค้า ผู้ปกครอง บุคลากร คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษา

อื่น ๆ ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ชุมชนวิชาการ หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ซึ่งสามารถเป็นได้หลายประเภท เช่น หากเป็นลูกค้าต้อง

ให้บริการเป็นหลัก หากเป็นคู่ความร่วมมือต้องก ากับดูแลได้ หากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

 - กลุ่มลูกค้าในโครงร่างองค์กร หมวด 3 และหมวด 7.2 ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  

 - ความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญ จะต้องมีผลลัพธ์และแสดงในหมวด 7.1  

 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

แนวทางในการตอบค าถาม  

 - ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญคือใครบ้าง มีบทบาทอะไรในการจัดหลักสูตร/

บริการ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และมีกลไกท่ีส าคัญอะไรในการสื่อสาร (ควรอธิบายความสัมพันธ์แต่ละกลุ่มและระบุวิธีการสื่อสารด้วย) 

 - ควรพิจารณาจากปัจจัยน าเข้าหลัก ระบุความคาดหวังของส่วนงานท่ีมีต่อผู้ส่งมอบ พันธมิตรและคู่ความร่วมมือ  

 - ผู้ส่งมอบควรครอบคลุมทุกพันธกิจ  

 - ควรอธิบายอย่างละเอียดว่า ผู้ส่งมอบให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน แล้วหน่วยงานน าไปพัฒนาอย่างไร 

 - ตัวอย่างคู่ความร่วมมือ เช่น คณะวิทยาศาสตร์เป็นคู่ความร่วมมือในการเรียนห้องปฏิบัติการ (Lab) การร่วมมือกันผลิต

สินค้าขององค์กร 

หมายเหตุ: กลไกการสื่อสารควรเป็นการสื่อสารสองทางที่เข้าใจได้ง่าย เช่น อีเมล เว็ปไซต์ โทรศัพท์ ไลน์  

    

 

 

 



 

18 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ---- ควรรายงานข้อได้เปรียบ/จุดเด่นของหน่วยงาน 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ---- ควรรายงานอุปสรรคท่ีขัดขวางการด าเนินงานของหน่วยงาน 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร 

ก. สภาพด้านการแข่งขนั 

(1) ล าดับในการแข่งขัน 

แนวทางในการตอบค าถาม  

 - อธิบายว่าหน่วยงานอยู่ล าดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของหน่วยงานเมื่อเปรียบกับหน่วยงานอ่ืน 

 - ควรมีการเทียบเคียงทั้งในส่วนกระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 

 - ควรระบุว่ามีปจัจัยใดบ้างท่ีสามารถเหนือคู่เทียบ (เนื่องจากผลการเทียบเคียง จะน าไปรายงานในหมวด 7) 

 - การแข่งขันหรือเปรียบเทียบนี้ อาจเป็นภายในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันหรือภาครัฐหรือเอกชนอื่นเท่าที่สามารถ 

หาข้อมูลได้ 

 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

แนวทางในการตอบค าถาม  

 - การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัมผีลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันของหน่วยงานอย่างไร 

 - ควรรายงานปัจจัยภายหรือสิ่งทีจ่ะต้องด าเนินการที่ส่งผลกระทบตอ่การแข่งขันของหน่วยงาน  

 

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ข้อมูลเปรียบเทียบท่ีส าคัญที่จะสามารถหาได้จากภายใน/ภายนอกชุนชนวิชาการมีอะไรบ้าง (ควรแยกระหว่างภายใน/

ภายนอกและระบุข้อจ ากัดอย่างไร) 

 - ควรระบุว่าใครคือคู่เทียบ และระบุข้อมูลที่ใช้ในการเทียบที่ชัดเจนที่ส่งผลต่อการสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาปรับปรุง

องค์กร 

 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ ์

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

และบุคลากรมีอะไรบ้าง 

 - ควรก าหนดเป้าหมายและระบุวิธีการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อาจจะได้มาจากการท า SWOT Analysis      

เพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ที่มักมาจากปัจจัยภายนอก ซึ่งถือเป็นความท้าทายเชิง 

กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 - ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เกิดจากสมรรถนะหลักของหน่วยงาน เป็นขีดความสามารถของหน่วยงานเอง  
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หน่วยงานต้องอธิบายให้ได้ว่า  

 1. ตัวตนของเราเป็นอย่างไร 

 2. มีใครเกี่ยวข้องกับเราบ้าง 

 3. เราจะพัฒนาตัวเองโดยเทียบกับใคร 

 4. เรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้าง 

 5. เราใช้เคร่ืองมือใดในการปรับปรุงการท างาน  

 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรรายงานว่า หน่วยงานใช้เครื่องมืออะไรในการปรับปรุงผลการด าเนินงาน (อาจรายงานตามวงจร PDCA) 

 

หมายเหตุ: 1. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ P.1 (ก) และ P.1 (ข) จากเล่มคูม่ือเกณฑ์ EdPEx หน้า 7 – 9 

   2. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ P.2 (ก) P.2 (ข) และ P.2 (ค) จากเล่มคูม่ือเกณฑ์ EdPEx หน้า 10 – 11  

   3. ดูค าอธิบายเพิ่มเติมหัวข้อนี้จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 126 – 127   

 

รูปภาพแสดงสรุป 14 ค าถามในโครงร่างองค์กร (สิ่งที่หน่วยงานจะต้องอธิบายองค์กร) 
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ให้อธิบายเฉพาะส่วนผู้น าระดับสูงมีวิธีการในการถ่ายทอดหรือสื่อสารไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 

และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้ จะต้องน าไปเสนอไว้ในหมวด 7.4 

หมวดที ่1 การน าองค์กร  

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง: ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร 

 หมวดนี้ ถามถึงการปฏิบัติของผู้น าระดับสูงด้วยตนเอง ในการช้ีน าและท าให้หน่วยงานมีความยั่งยืน การก ากับดูแลของ

หน่วยงานและวิธีการที่หน่วยงานใช้เพื่อบรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งวิธีการสนับสนุน

ชุมชนที่ส าคัญ  

 

 

 

 

ก.วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ  

(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - อธิบายวิธีการหรือกระบวนการที่ใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์ การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และมีการทบทวนวิสัยทัศน์หรือไม่

อย่างไร 

 - อธิบายกระบวนการถ่ายทอดหรือการสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมไปยังบุคลากรในหน่วยงาน ลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 

หมายเหตุ: วิสัยทัศน์ ควรเป็นตัวก าหนดบริบทของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

 

(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายพฤติกรรมของผู้น าระดับสูงที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมี

จริยธรรมอย่างไร 

 

(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพื่อท าให้สถาบันประสบความส าเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ 

 3.1 ผู้น ามีวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมอย่างไร เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์  

 3.2 ผู้น าสร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรอย่างไร ที่ท าให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นมีความผูกพันกับหน่วยงาน 

 3.3 ผู้น ามีวิธีการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นอย่างไร 

 3.4 ผู้น ามีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่งในอนาคตอย่างไร (อธิบายแนวทางการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

โดยเขียนให้ครอบคลุมคุณสมบัติทุกกลุ่ม) 
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ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์กร 

(1) การสื่อสาร 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายว่าผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรที่จะสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

อย่างเป็นระบบ  

 - ควรแสดงให้เห็นถึงช่องทางในการสื่อสารแต่ละกลุ่มและผู้น า เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอย่างไร (อาจระบุ

ความถี่ในการสื่อสารด้วย เช่น มีการประชุมเป็นประจ า) 

 

(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - อธิบายว่ามีวิธีการทีผู่้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไร เพือ่ให้เกิดการปฏิบัติและมีการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 

1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

ก. การก ากับดูแลขององค์กร 

(1) การก ากับดูแล 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ผู้น าระดับสูงมีวิธีการในการก ากับดูแลองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบและมีการน าระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน

มาปรับปรุงในหน่วยงานอย่างไร  

 - ควรอธิบายวิธีการในด าเนินการเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้น าให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล 

 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูง รวมถึงผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย      

(การก าหนดค่าตอบแทน กระบวนการประเมิน ใครประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงอย่างไร)  

 

ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

(1) การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบและการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน   

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ให้อธิบายวิธีการดูแลหลักสตูรและบริการให้เป็นไปตามกฎหมายและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
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(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายกระบวนการและก าหนดตัวช้ีวัดในการก ากับดูแลให้หน่วยงานมีจริยธรรม รวมทั้งการติดตามผลในกรณีที่มี

การกระท าท่ีขัดต่อจริยธรรม  

 

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

(1) ความผาสุกของสังคม 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรรายงานวิธีการป้องกันที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและชุมชน อาจใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน

การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ หรือมีการถอดบทเรียน การน าเอาข้อมูลหรือเหตุการณ์มาเป็นแนวปฏิบัติ 

 

(2) การสนับสนุนชุมชน 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - อธิบายวิธีการก าหนดชุมชนท่ีส าคัญและการใช้สมรรถนะหลักของหน่วยงานในการสนับสนุนชุมชนอย่างไร รวมถึงผู้น า

ระดับสูงมีส่วนร่วมกับบุคลากรอย่างไร  

หมายเหตุ: 1. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 1.1 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 14 – 15  

   2. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 1.2 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 17 – 19  

   3. ดูค าอธิบายเพิ่มเติมหมวดนี้จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 130 – 132   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป ความต้องการของหมวดนี้ คือ 

 - ผู้น าระดับสูงมีการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์เพื่อน าไปสู่การปฏบิัติอย่างไร 

 - แสดงให้เห็นการช้ีแนะและสร้างบรรยากาศ เพื่อความยั่งยืนขององค์กรผ่านการด าเนินงานของผู้น าระดับสูง 

 - การสื่อสารและการจูงใจบุคลากรในองค์กร 

 - การกระตุ้นใหเ้กิดการด าเนินการ 

 - การประเมินเพื่อพัฒนาระบบการน าทั้งองค์กร (ตัวช้ีวัดหมวด 7) 

 - การตระหนักถึงผลกระทบที่หน่วยงานมีต่อสังคมและชุมชน 
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สิ่งที่ต้องค านึงถึง: 

 - กลยุทธ์ทีก่ าหนดจะช่วยผลักดันให้หน่วยงานบรรลุวิสยัทัศน์หรือไม ่(เพราะกลยุทธ์ที่ดจีะท าให้บรรลุวสิัยทัศน์) 

 - มีการจัดล าดับความส าคญัหรือไม่ว่ากลยุทธ์ไหนจะท าก่อน – หลัง 

 - มี KPI ที่สะท้อนความส าเร็จแล้วหรือไม ่

 - วิสัยทศัน์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธแ์ละตัวช้ีวัด มีความสมัพันธ์สอดคล้องกันหรือไม ่

 - กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ มีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลแล้วหรือไม ่

 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ควรครอบคลุมแผนด้านบุคลากรทีไ่ดม้าจากการวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตราก าลัง

   ของบุคลากร 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์  

 ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่ให้ความส าคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และเสริมสร้างความได้เปรียบเชิง 

กลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญ ให้สรุประบบงานที่ส าคัญ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.กระบวนการจัดท ากลยุทธ์  

(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายขั้นตอนของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ว่าเป็นอย่างไร ด าเนินการเมื่อไหร่ มีผู้เกี่ยวข้องคือใคร  

และมีกรอบระยะเวลาการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวเท่าใด 

  

(2) นวัตกรรม 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายกระบวนการวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้างและกลยุทธ์ใดที่เป็น  

ความเสี่ยงท่ีน่าลงทุนท่ีจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม  

 

 

 

ความเสี่ยงที่น่าลงทุน คือ โอกาสที่จะได้ประโยชน์มากกว่าความเสยีหายหรือสูญเสียที่อาจจะเกดิขึ้น ซึ่งมีผลต่อความยั่งยืนของ

หน่วยงาน ต้องกล้ายอมรับความลม้เหลว 
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สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

 - เร่ืองท่ีหน่วยงานมีความช านาญท่ีสุด 

 - เป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญซ่ึงเป็นแกนหลกัที่ท าให้บรรลุพันธกิจ 

 - เป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในด้านตลาดหรือสภาพแวดล้อมด้านการบริการหรือการแช่งขัน 

 - มกัเป็นสิ่งท่ีคู่แข่ง ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือจะเลียนแบบได้ยาก 

 

(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย  

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่มีต่อความส าเร็จในอนาคต ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและ

ความสามารถของหน่วยงานท่ีน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ

 
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลกั  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรรายงานระบบงานที่ส าคัญของหน่วยงานว่าส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างไร พิจารณาว่างานส่วนใด

หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเองหรือผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือเป็นผู้ด าเนินการ (ควรระบุอย่างชัดเจนและเช่ือม โยงไปยังหมวด 6)  

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวค านึงถึงสมรรถนะหลักของหน่วยงานอย่างไร 

 

 
 

 

 

 

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรรายงานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์) ที่ส าคัญของหน่วยงานว่าประกอบ

ไปด้วยอะไรบ้าง  

 

(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ

และโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร  
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั  
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 

(1) แผนปฏิบัติการ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัตกิาร มีการจัดท าแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวอยา่งไร 

และมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  

 

(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติของบุคลากร ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือรับทราบแล้วน าไป

ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้อย่างไร  

 

(3) การจัดสรรทรัพยากร 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 

(4) แผนด้านบุคลากร 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายความเช่ือมโยงว่าแผนบุคลากรสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างไร  

แผนดังกล่าวได้เน้นถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงต่อความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากร

และอัตราก าลังอย่างไร 

 

(5) ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรรายงานตัวช้ีวัดหรือตัวบ่งช้ีที่ใช้ติดตามผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 

 

(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรรายงานค่าคาดการณ์ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดหรือตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ โดยเทียบกับคู่เทียบ   
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แผนกลยุทธ ์

 - แผนระยะยาว 4-5 ปี    - เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบนั 

 - ใช้ผลลัพธ์จากการท า SWOT  - ต้องครอบคลุมพันธกิจ 

 - มีเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  - ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

 - ต้ังค่าเป้าหมายเพ่ือวัดระดับความส าเร็จ  - ก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 - ระบุปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจท าให้ไม่ส าเร็จ - สามารถทบทวนและปรับตามสถานการณ์ส าคัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 - แผนระยะสั้นที่ใช้ด าเนินงานภายใน 1 ปี    - ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติ 

 - ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินงาน - ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

 - ค่าเป้าหมาย                 - ผู้รับผิดชอบ 

 - งบประมาณ           - ระยะเวลาด าเนินการ  

 

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรรายงานวิธีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการที่รวดเร็วและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป  

 

หมายเหตุ: 1. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 2.1 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 22 – 24  

   2. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 2.2 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 26 – 27  

   3. ดูค าอธิบายเพิ่มเติมหมวดนี้จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 132 – 138   
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สิ่งที่ต้องค านึงถึง: เน้น 3 ประเด็น คือ  

 - วิธีการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเป็นระบบ ท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้เรียนและลูกค้าดังกล่าว

อย่างชัดเจน  

 - วิธีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่เป็นระบบ มีประสิทธิผล ท าให้ 

ทราบระดับความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้าที่ชัดเจน อาจมีข้อมูลความพึงพอใจของหน่วยงานอื่นมา

เปรียบเทียบกัน 

 - วิธีการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่เป็นระบบและได้ข้อมูลความไม่พึงพอใจที่ชัดเจน 

  

 

 

เสียงของลูกค้า หมายถึง กระบวนการในการเฟ้นหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้า เป็นกระบวนการเชิงรุกและสร้างสรรค์     

อย่างต่อเนื่องในการเฟ้นหาความต้องการ ความคาดหวังและความปรารถนาของลูกค้า ทั้งที่ชัดเจน ไม่ชัดเจน และที่คาดการณ์

ในอนาคตไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับหน่วยงาน 

 

 

การฟังเสียงลูกค้า (เชิงรุก - เชิงรับ) 

 - หาวิธีการก่อน 

 - แล้วค่อยหาช่องทาง 

 - เก็บข้อมูลที่เกิดจริง  

 

 

เสียงของลูกค้า  

 เชิงรุก - Survey 

 เชิงรับ - Complaint 

 

 

หมวดที่ 3 ลูกค้า  

 

3.1 เสียงของลูกค้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรรายงานวิธีการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ

ลกูค้าอย่างชัดเจน เช่น แบบสอบถาม สื่อออนไลน์ การประชุม  

 - ควรอธิบายช่องทางในการรับฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน  
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   ในอดีต 

ลูกค้า    ปัจจุบัน 

   ในอนาคต 

ลูกค้า/Customer 

 - ลูกค้า โดยตรง 

 - ลูกค้า โดยอ้อม 

 - ลูกค้า ที่ต้องให้ความร่วมมือ 

 - ลูกค้า ที่ไม่ต้องให้ความร่วมมือ 

 

 

(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี (อดีต อนาคตและของคู่แข่ง) 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรรายงานวิธีการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ

ลูกค้าอย่างชัดเจน เช่น แบบสอบถาม สื่อออนไลน์ การประชุม  

 - ควรอธิบายช่องทางในการรับฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน  

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ต้องค านึงถึง: 

คุณลักษณะท่ีจ าเป็นในการรักษาลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 - การแก้ปัญหาของเสีย/บริการที่ไม่ดี ความผิดพลาดในการให้บริการและข้อบกพร่อง 

 - การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า 

คุณลักษณะของสินค้าและบริการ 

 - ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของลูกค้า 

 - ท าให้องค์กรแตกต่างจากคู่แข่ง 

 เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการได้ลูกค้าใหม่ การรักษาลูกค้าเดิม การท าให้ลูกค้าเกิดความภักดี ระดับการรับรู้ของ

หนว่ยงาน การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด การเติบโตของหน่วยงาน 

 

 

ฟังใคร ?        ฟังแล้วเอาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงการด าเนินงานและ 

               สร้างโอกาสในการท าให้เกิดนวัตกรรมอย่างไร 

ฟังอะไร ?       ท าแผนกลยุทธ์ (หมวด 2) 

    เก็บรวบรวมเป็นสารสนเทศขององค์กร (หมวด 4 ) 

ฟังอย่างไร ?    ให้บุคลากรรับรู้ปรับปรุง (หมวด 5) 

    ปรับปรุงกระบวนการท างานและระบบงาน (หมวด 6) 
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สิ่งที่ต้องค านึงถึง:  

 - วิธีการทีห่น่วยงานก าหนดหลักสูตรและบริการ เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

 - ช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างมีประสิทธิผล วิธีการจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้า 

 - วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้าเหล่านั้น  

 

 ความผูกพัน (Bonding) เป็นพันธนาการที่เต็มใจ ภูมิใจและสขุใจ 

 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1) ความพึงพอใจ ความไม่พงึพอใจและความผูกพัน 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรรายงานวิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเป็น

ระบบและชัดเจน  

 

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรรายงานกระบวนการหรือวิธีการที่ได้ผลประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่นและแสดงผลประเมินดังกล่าวกับคู่เทียบที่หน่วยงานก าหนด 

 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ได้แก ่

 - การส ารวจ 

 - ข้อมูลป้อนกลับทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 - อัตราการลาออกกลางคันและการขาดเรียน 

 - ข้อมูลที่เกี่ยวกับความขัดแย้งของผู้เรียน 

 - ข้อร้องเรียน 

 - อัตราการขอใบรับรองเพื่อไปศึกษายังสถาบันอื่นของผู้เรียน  

 หน่วยงานอาจรวบรวมสารสนเทศเหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ การติดต่อโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ การประเมินความไม่    

พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ควรพิจารณามากกว่าเพียงแค่เป็นการดูค่าความพึงพอใจที่ได้คะแนนน้อย การประเมิน

ความไม่พึงพอใจควรแยกต่างหาก เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มาของความไม่พึงพอใจและให้สามารถท าการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พึงพอใจในอนาคต 
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ก. หลักสูตรและบริการ รวมท้ังการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น 

(1) หลักสูตรและบริการ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการค้นหาความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและน าความต้องการเหล่านั้นมาก าหนดหลักสูตร

และบริการ เพื่อสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของกลุ่มดังกล่าว  

 

(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างมีประสิทธิผล 

 

(3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการจ าแนกกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น รวมถึงหลักสูตรและบรกิาร เพื่อก าหนดกลุ่มทั้งในปัจจุบันและคู่แขง่

ในอนาคต 

 

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1) การจัดการความสัมพันธ์ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการประชาสัมพันธ์และจัดการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

 

(2) การจัดการข้อร้องเรียน  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการจัดการข้อร้องเรียนของผู้เรยีนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 

 - ควรก าหนดผูร้ับผดิชอบและตัวช้ีวัดของระบบการจดัการข้อร้องเรยีน  

 - ข้อร้องเรียนควรเป็น 0 

 

หมายเหตุ: 1. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 3.1 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 29 – 30  

   2. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 3.2 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 33 – 34  

   3. ดูค าอธิบายเพิ่มเติมหมวดนี้จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 138 – 141  
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หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  

4.1 การวัด การวิเคราะหแ์ละการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร  

 หมวดนี้ ถามว่าหน่วยงานเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร    

มีการเรียนรู้และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร หมวดนี้ยังถามว่าหน่วยงานได้น าผลการทบทวนดังกล่าวมาใช้ปรับปรุง

ผลการด าเนินการอย่างไร  

ก. การวัดผลการด าเนินการ 

(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรรายงานวิธีการว่ามีการเลือกตัวช้ีวัดอย่างไร เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานและมีตัวช้ีวัดอะไรบ้าง  

 - ควรรายงานตัวช้ีวัดด้านการเงินและงบประมาณที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาวว่ามีการติดตามอย่างไร  

 - ตัวช้ีวัดดังกล่าว หากถูกก าหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 6 ควรน ามารายงานในหมวด 4  

 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการที่เลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการด าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิผล  

 
(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (รวมถึงข้อมูลสรุปจากข้อ

ร้องเรียน) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  

 

(4) ความคล่องตัวของการวัด 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายระบบการวัดผลการด าเนินการที่มีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นทั้งภายในและ

ภายนอกอย่างรวดเร็ว 

 

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการใช้ประโยชน์จากการวัดผลการด าเนินงาน ค่าเทียบเคียงและข้อมูลลูกค้าในการทบทวน  

 - ควรอธิบายวิธีการทบทวนผลการด าเนินการและความก้าวหนา้ของการบรรลุผลตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการ 
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ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(1) วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการค้นหาและคัดเลือกว่าหน่วยงานใดในองค์กรมีการด าเนินงานท่ีโดดเด่น เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี

ปฏิบัติที่ดี  
 

(2) ผลการด าเนินการในอนาคต  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการใช้ข้อมูลเปรียบเทียบซึ่งไดจ้ากการทบทวนผลการด าเนินการ (ในหัวข้อ 4.1 ข) มาใช้ในการคาดการณ์

ผลการด าเนินการในอนาคต 
 

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการปรับปรุงผลการด าเนินงานซึ่งได้จากการทบทวนผลการด าเนินการ (ในหัวข้อ 4.1 ข) ไปจัดล าดับ

ความส าคัญเรื่องที่ต้องปรับปรุงและโอกาสการสร้างนวัตกรรม 
 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ก. ความรู้ของสถาบัน 

(1) การจัดการความรู้ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายระบบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

 - ควรรายงานสิ่งที่เกิดการเรียนรู้ในหน่วยงาน มีการรวบรวม ถ่ายทอดและน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร  
 

(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการที่ท าให้หน่วยงานมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน  

 - ควรชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีวิธีการอย่างไร ในการใช้องค์ความรู้ วิธกีาร และทรัพยากรต่าง ๆ มาพัฒนาหน่วยงาน 
 

ข. ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง เช่ือถือได้และเป็นปัจจบุัน 



 

33 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

สิ่งที่ต้องค านึงถึง:  

1. การจัดการข้อมูลที่มีในองค์กร 

 1.1 ระบบสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งาน 

 1.2 ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย/ระบบส ารองข้อมูล 

 1.3 ระบบ Network ความครอบคลุมของการใช้งาน Wi-Fi 

 1.4 ระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่เราพัฒนาข้ึนตามความต้องการและความจ าเป็น 

2. การจัดการความรู้ (KM) 

 2.1 แผนการจัดการความรู้ 

 2.2 คณะกรรมการจัดการความรู้ 

 2.3 จัดกิจกรรม Show & Share เป็นประจ า เช่น ทุก 2 เดือน  

 

 

(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศว่ามีการรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัย  

 

(3) ความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็น มีความพร้อมในการใช้งานและทันต่อเหตุการณ ์

 

(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัยและใช้งานง่าย 

 

(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้

งานในภาวะฉุกเฉิน 
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   3. ดูค าอธิบายเพิ่มเติมหมวดนี้จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 141 – 147  
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บุคลากรของหน่วยงานมีใครบ้าง ?  

 - ผู้บริหาร 

 - สายวิชาการ 

 - นักวิจัย 

 - สายปฏิบัติการ/สายสนับสนุน 

 - ...ฯลฯ 

 

 

สมรรถนะ (Competency) 

 - Knowledge (ความรู้) 

 - Skill (ทักษะ) 

 - Attribute (คุณลักษณะ) 

Competency ต้องไปขับเคลื่อน → Organization Performance 

 

 
ความส าเร็จขององค์กรอันเป็นผลจากการบริหารบุคลากร 

 - Happy Workplace (องค์กรแห่งความสุข) 

 - Healthy Organization (องค์กรสุขภาพดี) 

 - Service Excellence (การบริการสู่ความเป็นเลิศ) 

 - High Performance Organization (องค์กรสมรรถนะสูง) 

 - *Innovative Organization (นวัตกรรมองค์กร) 

 

 

หมวด 5 บุคลากร 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 

 หมวดนี้ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังเพื่อให้งานของหน่วยงานบรรลุ 

ผลส าเร็จ และการสร้างสิ่งแวดล้อมของบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการท างานที่ดี รวมถึงการสร้างความผูกพัน การจัดสรร และการ

พัฒนาบุคลากร อธิบายว่าหน่วยงานด าเนินการอย่างไร เพื่อรักษาบรรยากาศในการท างานให้เกื้อหนุนและมีความมั่นคงต่อการ

ท างาน 

สิ่งที่ควรค านึงถึง: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการในการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร (ด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติ) ของบุคลากร และ

อัตราก าลัง เพื่อรองรับการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ เช่น หากมีบุคลากรจะเกษียณอายุราชการ มีการวิเคราะห์ความเช่ียวชาญ

ของบุคลากรหรือไม่ หรือหน่วยงานจะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ มีการวิเคราะห์ความเพียงพอของอาจารย์และอาจารย์

ดังกล่าวมีมาตรฐานเดียวกันหรือไม่  

 

(2) บุคลากรใหม่ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ รักษาและพัฒนาบุคลากรใหม่ให้มีความสามารถ  
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(3) การท างานให้บรรลุผล 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามสมรรถนะหลกัของหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงาน

ประสบความส าเร็จ 

 

(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้ านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่

เปลี่ยนแปลงไป เช่น ระบบการจัดการด้านบุคลากรหรือระบบรองรับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการเกษียณอายุหรือลาออก 

 

ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 

(1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายตัวช้ีวัดในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีสุขภาวะ ความปลอดภัยและมีความสะดวกในการเข้าท างานของ

บุคลากร 

 - ควรอธิบายวิธีการสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเกื้อหนุนต่อการท างานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

 

(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีส าคัญให้แก่บุคลากรแต่ละประเภท 

 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  

ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 

(1) วัฒนธรรมองค์กร 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมหน่วยงาน ซึ่งมาจากความหลากหลายทางความคิดของแต่ละบุคคลที่มี

ลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง จนเกิดเป็นค่านิยม ส่งผลให้มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อหน่วยงาน 

 

(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการก าหนดปัจจัยความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  
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(3) การประเมินความผูกพัน 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการก าหนดตัวช้ีวัดแต่ละกลุ่ม

อย่างไร รวมทั้งความพึงพอใจมีอะไรบ้าง 

 

(4) การจัดการผลการด าเนินการ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากร เช่น การพิจารณาค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่อง

ชมเชยและสิ่งจูงใจแก่บุคลากร 

 

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาและการปรับปรุงผลการด าเนินงานของบุคลากร ผู้บริหารและผู้น าระดับสูง      

อย่างเป็นระบบ  

 

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายระบบประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  

 

(3) ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการสืบทอดส าหรับต าแหน่งผู้บริหารและผู้น าอย่างเป็นระบบ และวิธีการจัดการความก้าวหน้าในหน้าท่ี

การงานของบุคลากรแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน  
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ประเด็นส าคัญในด้านบุคลากร 

 - ความต้องการด้านบุคลากรทั้งคุณภาพและปริมาณ 

 - การบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิผล 

 - การลงทุนด้านบุคลากรและการรักษาไว้กับองค์กร 

 - ความเข้าใจในความต้องการด้านต่าง ๆ ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  

 - การบริหารงานท่ีเอื้อให้เกิดบรรยากาศที่เกื้อหนุนต่อการท างานท่ีมีผลการด าเนินการที่ดี  

 - การสร้างความผูกพันและการจูงใจ 

 - การพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบัน 

 

 สรุป ความต้องการของหมวด 5 คือ 

 1. บุคลากรของสถาบันมีกีก่ลุ่ม อะไรบ้าง  

 2. รู้ถึงความต้องการความคาดหวังของแต่ละกลุ่มหรือไม่ อะไรบ้าง 

 3. ท าอย่างไรจึงจะรู้ความต้องการความคาดหวัง 

 4. ปัจจัยแห่งความผูกพันของแต่ละกลุ่มคืออะไร เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ 

 5. สมรรถนะของบุคลากรแต่ละกลุ่มคืออะไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: 1. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 5.1 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 44 – 45    

   2. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 4.2 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 47 – 48  

   3. ดูค าอธิบายเพิ่มเติมหมวดนี้จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 147 – 152  
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การจัดการกระบวนการ  

 - การปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างานต่าง ๆ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 - หน่วยงานใช้ตัวช้ีวัดหรือตัวบ่งช้ีใดในการควบคุมและปรับปรุงผลการด าเนินการและกระบวนการต่าง ๆ  

 - ตัววัดเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสัมฤทธ์ิผลและผลการด าเนินการของหลักสูตรและบริการของ    

              หน่วยงานในลักษณะใด 

 

 

 
การจัดการกระบวนการ  

 - ออกแบบ 

 - ด าเนินการ/จัดการ 

 - ติดตาม ควบคุม 

 - ประเมินผล ปรับปรุง  

 

 

เคร่ืองมือในการปรับปรุงกระบวนการท างาน ได้แก่ 

 - ระบบ Lean 

 - Six Sigma 

 - ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 

 - แนวทาง PDSA 

 

 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการท างาน  

 ให้อธิบายวิธีการที่หน่วยงานใช้ในการออกแบบ จัดการและปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ เพื่อส่งมอบหลักสูตร

และบริการที่มีคุณค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งวิธีการหรือขั้นตอนในการจัดการนวัตกรรมของหน่วยงาน ที่ท าให้

องค์กรประสบผลส าเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยให้สรุปเป็นกระบวนการท างานท่ีส าคัญของหน่วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการและกระบวนการ  

(1) ข้อก าหนดของหลักสูตร การบริการและกระบวนการ  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายกระบวนการที่ส าคัญว่ามีอะไรบ้างและระบุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการเหล่านั้น (Work System 

อาจแบ่งเป็น Core Process, Managing Process, Supportive Process) ทั้งนี้ ควรอธิบายการได้มาของข้อก าหนดต่าง ๆ ด้วย  

 - ควรน าประสิทธิผลของกระบวนการไปรายงานในหมวด 7.1  

หมายเหตุ: กระบวนการหลัก เป็นกระบวนการสร้างคุณค่าที่ส าคัญที่สุดภายในหน่วยงาน  

 

(2) แนวคิดการออกแบบ  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายการออกแบบหลักสูตร บริการและกระบวนการท างานที่ส าคัญ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด เช่น 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวิจัยและกระบวนการบริการวิชาการ อาจจัดท าเป็น Flow Chat อย่างชัดเจน  
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ข. การจัดการกระบวนการ  

(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรระบุตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานภายในกระบวนการ เป็นการควบคุมและน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ 

เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 

(2) กระบวนการสนับสนุน   

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 

(กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญควรสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า ซึ่งท าหน้าที่ออกแบบและด าเนินการตามหลักสูตรและ

บริการ) 

  

(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการการท างานท่ีส าคัญอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน  

 

ค. การจัดการนวัตกรรม   

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการสร้างนวัตกรรมจากการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ (ที่ก าหนดไว้ในหมวด 2) เป็นโอกาส

เชิงกลยุทธ์ที่เป็นความเสี่ยงท่ีน่าลงทุน  

 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ  

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ   

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการควบคุมต้นทุนอย่างเป็นระบบ ค านึงถึงรอบเวลาในการท างาน มีการควบคุมต้นทุนให้สัมพันธ์กับ

ความต้องการอย่างไร  

ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายวิธีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ มีการประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบและมีวิธีการใน

การจัดการกับผลการด าเนินงานท่ีไม่ดีอย่างไร  

 - รายงานป้อนกลับควรเป็นการสื่อสารแบบสองทิศทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ส่งมอบได้สื่อถึงความต้องการจากหน่วยงาน  
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การควบคุมด้วยตัวชี้วัด  

 - ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 - ตัวช้ีวัดและผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน  

 - ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ได้ตามความต้องการ 

 

 

 

การควบคุมด้วยการก าหนดมาตรฐานการท างาน 

 - ก าหนดมาตรฐานการท างาน  

 - Work Manual/Work Instruction 

 - ก าหนดจุดควบคุมในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 - อบรมพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรการท างาน 

 - ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล ตามจุดควบคุม 

 

 

 

การแก้ไขข้อบกพร่อง 

 - จัดท าฐานข้อมูลจริง การปฏิบัติงานตามกระบวนการ 

 - ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 - ผู้รับผิดชอบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือแก้ปัญหาระยะยาว 

 - บันทึกจัดท า Case Study เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องซ้ า (ผิดที่คน ผิดที่เครื่องมือหรือผิดที่กระบวนการ) 

 - เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการต่อไป  

 

 

 

ค.การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน   

(1) ความปลอดภัย   

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น การป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ 

 

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน   

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรอธิบายระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

 - ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน อาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภคหรือความปลอดภัย  

 

สิ่งที่ต้องค านึงถึง: 
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ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดข้อก าหนดที่ส าคัญ 

กระบวนการท างาน ข้อก าหนด ตัวชี้วัด 
การขาย 1. มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น  

2. รักษาลูกค้าเก่าที่มีอยู่ 
3. ข้อมูลข้าวสารเกี่ยวกับลูกค้าทันสมัย 
 

1. จ านวนลูกค้าใหม่ 
2. อัตราการสูญเสียลูกค้า 
3. อัตราการเข้าเยี่ยมลูกค้า 
 

จัดซื้อ/จัดจ้าง วัตถุดิบมีคุณภาพ อัตราการ Reject วัตถุดิบจากการตรวจของ QC 
การจัดการคลังวัตถุดิบ วัตถุดิบที่จัดเก็บมีสภาพที่สมบูรณ์ อัตราการเสียหายของวัตถุดิบที่จัดเก็บ 
การจัดการคลังส าเร็จรูป สินค้าท่ีจัดเก็บมีสภาพสมบูรณ์ อัตราการเสียหายของสินค้าท่ีจัดเก็บ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้าท่ีออกแบบตรงกับความต้องการ อัตราการยอมรับสินค้าจากลูกค้า 
การตรวจสอบคุณภาพ ไม่มีวัตถุดิบหรือสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ อัตราการพบปัญหาของวัตถุดิบในกระบวนการ

ผลิต 
การจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- ได้บุคลากรมีคณุสมบัตติรงตามความ
ต้องการในเวลาที่ก าหนด 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาความรูแ้ละทักษะ
ให้ทันกับเทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนิน
กิจการ  

- ระยะเวลาในการสรรหาบุคลากร 
- อัตราของบุคลากรที่ได้ตรงกับคณุสมบัติที่
ก าหนด 
- อัตราของบุคลากรที่ผา่นเกณฑ์การประเมิน
ความรู้และทักษะ 

 

ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างการออกแบบระบบงาน 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา/ความถี่ 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์/บริการ พันธกิจ   
2. ส ารวจและวิเคราะห์สภาพการท างานของหน่วยงาน  
(ระบุว่ามีกระบวนการท างานอะไรบ้าง) 

  

3. แปลงความต้องการเป็นข้อก าหนดกระบวนการและตัวช้ีวัด   
4. ระบุว่ากระบวนการที่จ าเป็นในการตอบสนองต่อข้อก าหนด
กระบวนการต้องมีอะไรบ้าง 

  

5. จัดกลุ่มกระบวนการและร้อยเรยีงความสัมพันธร์ะหว่างกระบวนการ 
รวมถึงตัวช้ีวัด 

  

6. จัดท าระบบงานภาพรวม   
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ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างกระบวนการหลัก/กระบวนการสนับสนุน 

 
กระบวนการ

หลัก 

การพัฒนา
หลักสตูร 

การรับ
นักศึกษา 

การเรยีน
การสอน 

การพัฒนา
นิสิต 

การสนับสนุนการสอน 
การติดตาม
ประเมินผล 

การวาง
ยุทธศาสตร์

วิจัย 

การสร้าง
เครือข่าย 

การ
ด าเนินการ

วิจัย 

การ
สนับสนุน
งานวิจัย 

การเผยแพร ่ IP 
การต่อยอด
เชิงพาณิชย ์

การฝึกอบรม/การจัด
ประชุม/การบริการวิชาชีพ 

การให้ค าปรึกษา การให้บริการเครื่องมือและทดสอบ 

กระบวนการ
สนับสนุน 

อ านวยการ 
การเงินและ

พัสด ุ
กายภาพ IT HR 

นโยบายและ
ประกัน
คุณภาพ 

 

หมายเหตุ: 1. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 6.1 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 50 – 51   

   2. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 6.2 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 53 

   3. ดูค าอธิบายเพิ่มเติมหมวดนี้จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 152 – 156  
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ  

 แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินการและปรับปรุงด้านท่ีส าคัญทุกด้านของหน่วยงาน 

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรแสดงผลลัพธ์ที่จ าแนกตามหลักสูตรและบริการ ประเภทของกระบวนการ โดยการน าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

กับคู่เทียบอย่างเหมาะสม (ควรเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง)  

 - ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ ควรเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นตามที่ระบุไว้

ใน P.1ข (2) ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับหมวด 3  

 

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบริการที่มุ้งเน้นผู้เรียน 

ตัวอย่าง  

 1. พันธกิจด้านการเรียนการสอน (แบ่งกลุ่มในระดับปริญญาตรี โท เอก หรือแบ่งกลุ่มตามหลักสูตร) 

  1.1 อัตราการได้งานท าภายในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี 

  1.2 เงินเดือนเฉลี่ยบัณฑิตจบใหม่ 

  1.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  1.4 อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

  1.5 จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องระกับชาติหรือนานาชาติ 

  1.6 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 

 2. พันธกิจด้านการวิจัย (เน้นกลุ่มระดับบัณฑิตศึกษา) 

  2.1 ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

  2.2 จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

  2.3 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 

  2.4 จ านวนผลงานวิจัยท่ีพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

  

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  

 - ผลลัพธ์ควรพิจารณาข้อก าหนดของการปฏิบัติการตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและหมวด 6  

(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  

ตัวอย่าง  

 1. พันธกิจด้านการเรียนการสอน 

  1.1 อัตราการคงอยู่ของนิสิต (จ าแนกตามหลักสูตร) 

  1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่อจ านวนท่ีรับเข้า 
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 2. พันธกิจด้านการวิจัย 

  - ร้อยละของโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่แหล่งทุนก าหนด  

 3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ/บริการวิชาชีพ 

  - ร้อยละของโครงการวิจัยเชิงบริการวิชาการที่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 4. ด้านการบริหารจัดการ  

  4.1 การประหยัดพลังงาน เช่น ค่าน้ า/ค่าไฟท่ีลดลง 

  4.2 การ Recycle ที่เพ่ิมขึ้น เช่น รายได้จากการขายของ Recycle 

  4.3 ระยะเวลาของกระบวนการการให้บริการที่ลดลง 

  4.4 จ านวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง/นวัตกรรมการบริการที่เพ่ิมขึ้น  

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

ตัวอย่าง 

 - จ านวนครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและผู้รับบริการ 

 - จ านวนครั้งในการซ้อมเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 - จ านวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉินท่ีจัดท าขึ้นหรือปรับปรุงในแต่ละปี 

 - ระยะเวลาในการกู้คืนข้อมูล 

 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

 - ข้อก าหนดนี้ไม่ได้ถามถึงระดับและแนวโน้ม เนื่องจากผลลัพธ์ด้านห่วงโซ่อุปทานบางด้านอาจเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  

จึงไม่สามารถแสดงเป็นแนวโน้มได้ 

ตัวอย่าง 

 - จ านวนคู่ความร่วมมือ 

 - จ านวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน  

 - จ านวนปัญหาที่เกิดขึ้นกรณีการส่งมอบไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  

แนวทางในการตอบค าถาม 

 - ควรแสดงผลลัพธ์ที่จ าแนกตามหลักสูตรและบริการ ประเภทของกระบวนการ โดยน าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับ  

คู่เทียบอย่างเหมาะสม (ควรเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง)  

 - ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันและการสร้างสัมพันธ์ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  

ต้องสัมพันธ์กับท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและหมวด 3  
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ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  

ตัวอย่าง 

 1. พันธกิจด้านการเรียนการสอน 

  1.1 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้เรียน (แบ่งตามหลักสูตรหรือการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา) 

  1.2 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร แบ่งตามมิติ เช่น ด้านการสอน อุปกรณ์ สถานที่ 

การให้บริการ  

  1.3 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการเรียนการสอน เช่น       

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการเรียนการสอน 

  1.4 จ านวนข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นที่ระบุไว้  

  1.5 ร้อนละของการลาออกของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  

 2. พันธกิจด้านการวิจัย  

  2.1 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัย ผู้ให้ทุน ในมิติต่าง ๆ เช่น คุณภาพของงานวิจัย ระยะเวลาใน

การท างานวิจัย ตามความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร 

  2.2 จ านวนข้อร้องเรียน 

 3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ/บริการวิชาชีพ  

  3.1 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้ใช้งานบริการในมิติต่าง ๆ เช่น ความคุ้มค่า 

  3.2 จ านวนข้อร้องเรียน  

(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

ตัวอย่าง 

 - จ านวนแหล่งทุนวิจัยที่ให้ทุนซ้ า 

 - เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 

 - ร้อยละของการกลับมารับบริการซ้ าของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  

แนวทางในการตอบค าถาม   

 - ควรแสดงผลลัพธ์ที่จ าแนกตามหลักสูตรและบริการ ประเภทของกระบวนการ โดยน าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับ  

คู่เทียบอย่างเหมาะสม (ควรเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง)  

 - ผลลัพธ์ที่รายงาน ควรเกี่ยวเนื่องกับหมวด 5 และสัมพันธ์กับข้อก าหนดของกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญที่ระบุไว้ใน

หมวด 6 รวมถึงแผนด้านทรัพยากรบุคคลใน 2.2 ด้วย  



 

46 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  

(1) อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร 

ตัวอย่าง 

 - ร้อยละของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน 

 - ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

 - ร้อยละจ านวนการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI ของบุคลากร 

 - ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล 

 - ร้อยละจ านวนทุนวิจัยที่บุคลากรได้รับ 

 - ร้อยละจ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับ  

(2) บรรยากาศการท างาน  

ตัวอย่าง 

ไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศ/ความมั่นคงในการท างาน 

(3) ความผูกพันของบุคลากร  

ตัวอย่าง 

 - ผลประเมินความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทุกกลุม่ 

 - อัตราการลาออกของบุคลากร 

(4) การพัฒนาบุคลากร  

ตัวอย่าง 

 - จ านวนบุคลากรสายวิชาการทีไ่ดร้ับทุนการศึกษา/ทุนพัฒนาศักยภาพอ่ืน ๆ 

 - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 

 - ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการอบรมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน  

 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล 

แนวทางในการตอบค าถาม   

 - ควรแสดงผลลัพธ์โดยจ าแนกตามหน่วยงาน ท้ังนี้ ให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมด้วย  

 - ข้อก าหนดนี้ไม่ได้ถามถึงระดับและแนวโน้ม เนื่องจากผลลัพธ์ด้านห่วงโซ่อุปทานบางด้านอาจเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  

จึงไม่สามารถแสดงเป็นแนวโน้มได้ เช่น ภาระรับผิดชอบด้านการก ากับดูแล 

 - ควรสัมพันธ์กับกระบวนการสื่อสารที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1  
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ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

(1) การน าองค์กร  

ตัวอย่าง 

 - ผลการบริหารงานของผู้น าระดับสูง (คะแนนธรรมาภิบาลของผู้บรหิาร) 

 - ร้อยละการรับรู้วสิัยทัศน/์ค่านิยม 

(2) การก ากับดูแล 

ตัวอย่าง 

 - จ านวนเรื่องที่บุคลากรร้องเรียนผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย (กองกฎหมาย) 

 - จ านวนข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน (กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย งานตรวจสอบภายใน)  

 - ผ่านการตรวจสอบความโปร่งใสด้านการเงินจากภายนอก 

(3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน  

ตัวอย่าง 

 - ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 - จ านวนหลักสูตรที่ได้รับรองจากเกณฑ์มาตรฐานสากล 

 - จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ 

 - ผลการรับรองคุณภาพจากโรงพยาบาล 

(4) จริยธรรม  

ตัวอย่าง 

 - จ านวนข้อร้องเรียนของผู้เรยีนและลูกค้ากลุม่อื่น (คะแนนประเมินจรรยาบรรณ) 

 - จ านวนผู้กระท าผิดวินัย 

(5) สังคม  

ตัวอย่าง 

 - จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อสังคม เชน่ มลพิษสูส่ิ่งแวดล้อม น้ าเสีย พลงังานทดแทน 

 

ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  

ตัวอย่าง 

 - ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุตามยทุธศาสตร ์
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด  

 - ควรแสดงผลลัพธ์ที่จ าแนกตามหลักสูตรและบริการ ประเภทของกระบวนการ โดยน าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับ 

คู่เทียบอย่างเหมาะสม (ควรเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง)  

 - ตัวช้ีวัดที่รายงานควรสัมพันธ์กับท่ีระบุไว้ในหัวข้อ 4.1 และ 2.2  

 

ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 

(1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน  

ตัวอย่าง 

 - อัตราส่วนเงินรายได้และเงินแผ่นดินของมหาวิทยาลัย 

 - สภาพคล่องทางการเงิน 

 - อัตราส่วนรายได้สุทธิต่อรายได้รวม 

 - ร้อยละงบประมาณในภาพรวมจ าแนกตามงบยุทธศาสตร์ 

 - สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย 

 - ทุนสะสมหมุนเวียน 

(2) ผลการด าเนินการด้านตลาด  

ตัวอย่าง 

 - ร้อยละของจ านวนรับเขา้เทียบกบัแผนการรับนิสติ 

 - ร้อยละการสละสิทธ์ิเข้าศึกษา 

 

หมายเหตุ: 1. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 7.1 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 55 – 56  

   2. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 7.2 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 58 

   3. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 7.3 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 59 

   4. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 7.4 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 61 – 62 

   5. ดูค าอธิบายค าจ ากัดความข้อ 7.5 จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 63 

   6. ดูค าอธิบายเพิ่มเติมหมวดนี้จากเล่มคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 156 – 162  
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แบบฟอร์มการรายงานผลการประเมนิตนเอง 

ตามเกณฑ์ EdPEx 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 

Self-Assessment Report (SAR) 
ตามเกณฑ์ EdPEx 

 
 
 
 
 

คณะ...............................................  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา ………….   
วันที่รายงาน …………… 
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กรรมการประเมิน 

 

...............................................................................ประธาน  

(..........................................................................) 

 

...............................................................................กรรมการ  

(..........................................................................) 

 

...............................................................................กรรมการ  

(..........................................................................) 

 

วันที่ .......................เดือน...............................พ.ศ. ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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53 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

โครงร่างองค์กร  

P.1 ลักษณะองค์กร  

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

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

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

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร  

(1) หลักสูตรและบริการ  

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

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

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

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม  

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

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

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

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

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

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

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

(4) สนิทรัพย ์

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

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

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

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ

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

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

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

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(1) โครงสร้างองค์กร 

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

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

..................................................................................................................................................................................................  
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

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

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

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

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

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

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

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

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร  

ก. สภาพด้านการแข่งขนั 

(1) ล าดับในการแข่งขัน 

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

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

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

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

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

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

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

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

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

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

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

ข. บริบทเชิงกลยุทธ ์

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

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

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

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

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

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

..................................................................................................................................................................................................  
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หมวดที่ 1 การน าองค์กร 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 

ก.วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ  

(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม

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

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

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

(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

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

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

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

(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ 

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

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

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

ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์กร 

(1) การสื่อสาร 

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

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

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

(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 

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

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

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

1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

ก. การก ากับดูแลขององค์กร 

(1) การก ากับดูแล 

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

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

..................................................................................................................................................................................................  
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(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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

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

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

ข.  พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

(1) การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบและการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน   

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

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

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

(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 

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

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

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

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนทีส่ าคัญ 

(1) ความผาสุกของสังคม 

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

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

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

(2) การสนับสนนุชมุชน 

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

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

..................................................................................................................................................................................................  
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หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 

ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์  

(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  

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

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

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

(2) นวัตกรรม  

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

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

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

(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์  

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

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

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

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลกั  

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

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

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

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

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

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

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

(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

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

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

..................................................................................................................................................................................................  
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั 

ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัต ิ

(1) แผนปฏิบัติการ 

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

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

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

(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 

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

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

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

(3) การจัดสรรทรัพยากร 

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

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

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

(4) แผนด้านบุคลากร 

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

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

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

(5) ตัววัดผลการด าเนินการ 

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

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

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

(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

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

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

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

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  

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

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

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

 



 

59 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

หมวดที่ 3 ลูกค้า  

3.1 เสียงของลูกค้า 

ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่น  

(1) ผู้เรียนและลกูค้ากลุม่อื่นที่มอียู่ในปัจจุบนั  

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

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

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

(2) ผู้เรียนและลกูค้ากลุม่อื่นที่พึงมี  

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

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

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

ข.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอืน่ 

(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 

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

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

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

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

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

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

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

3.2 ความผูกพันของลูกค้า  

ก. หลักสูตรและบริการ รวมท้ังการสนับสนนุผู้เรียนและกลุ่มลูกคา้อ่ืน 

(1) หลักสูตรและบริการ 

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

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

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

(2) การสนับสนนุนกัศึกษาและลกูค้ากลุ่มอืน่ 

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

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

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

 



 

60 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

(3) การจ าแนกกลุม่ผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอืน่ 

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

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

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

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1) การจัดการความสัมพันธ ์

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

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

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

(2) การจัดการข้อร้องเรียน  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะหแ์ละการจัดการความรู้ 

4.1 การวัด การวิเคราะหแ์ละการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร  

ก. การวัดผลการด าเนินการ 

(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 

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

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

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

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

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

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

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

(3) ข้อมูลนกัศึกษาและลกูค้ากลุม่อื่น  

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

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

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

(4) ความคล่องตัวของการวัด 

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

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

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

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 

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

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

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

ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(1) วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

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

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

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

(2) ผลการด าเนินการในอนาคต 

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

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



 

62 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 

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

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

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

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ก. ความรู้ของสถาบัน 

(1) การจัดการความรู้  

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

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

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

(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน  

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

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

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

ข. ข้อมลู สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

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

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

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

(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 

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

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

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

(3) ความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 

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

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

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

(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 

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

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

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



 

63 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

หมวดที่ 5 บุคลากร 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

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

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

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

(2) บุคลากรใหม ่

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

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

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

3) การท างานให้บรรลุผล 

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

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

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

(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  

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

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

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

ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 

(1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 

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

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

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

(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร  

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

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

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

 

 

 



 

65 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

ก. ความผกูพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 

(1) วัฒนธรรมองค์กร 

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

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

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

(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 

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

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

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

(3) การประเมินความผูกพัน 

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

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

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

(4) การจัดการผลการด าเนินการ 

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

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

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

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

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

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

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

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 

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

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

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

(3) ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  

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

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

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



 

66 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการท างาน 

ก. การออกแบบหลักสูตร บริการและกระบวนการ 

(1) ข้อก าหนดของหลกัสูตร บริการและกระบวนการ  

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

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

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

(2) แนวคิดการออกแบบ  

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

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

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

ข. การจัดการกระบวนการ  

(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

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

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

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

(2) กระบวนการสนับสนุน   

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

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

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

(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการและกระบวนการ  

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

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

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

ค. การจัดการนวัตกรรม   

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

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

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

 

 

 



 

67 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ   

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

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

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

ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

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

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

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

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน   

(1) ความปลอดภัย   

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

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

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

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน   

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ  

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกคา้ 

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

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

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

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

(1) ประสิทธภิาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

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

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

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

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

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

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

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

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

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

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

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

 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลกูคา้ 

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอื่น 

(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่  

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

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

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

(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่น 

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

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

..................................................................................................................................................................................................  
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

(1) อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร  

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

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

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

(2) บรรยากาศการท างาน 

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

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

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

(3) ความผูกพันของบุคลากร 

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

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

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

(4) การพัฒนาบุคลากร  

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

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

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

 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล 

ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

(1) การน าองค์กร 

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

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

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

(2) การก ากับดูแล 

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

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

................................................................................................................................................................................................. 
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(3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 

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

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

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

(4) จริยธรรม 

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

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

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

(5) สังคม 

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

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

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

ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ

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

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

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

 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด  

ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 

(1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 

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

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

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

(2) ผลการด าเนินการด้านตลาด  

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

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

..................................................................................................................................................................................................  
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เอกสารอ้างอิง 
 1. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 – 2561  
 2. คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานตามแนวทาง CMU – EdPEx มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 
2560 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU – EdPEx Guidelines) 
 3. เอกสารการบรรยาย เรื่อง การเขียนรายงานกระบวนการและผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 4. เอกสารการบรรยาย เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ TQA – EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 5. เอกสารการบรรยาย เรื่อง เกณฑ์ EdPEx วันท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศริิ  

ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 6. เอกสารสรุปการบรรยายกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) วันที่ 17 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.

นวลทิพย์ กมลวารินทร์ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 ช้ัน 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




