
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการด าเนนิงานตามเกณฑ ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
 
 
 
 

โดย 
กุลพัทธ์ กุลชาติดิลก 

เมธิชญญ์ ปรัชญ์ชญางกูร 
 
 
 
 
 

สนับสนุนงบประมาณโดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 



The implemented                                                      
guidelines of educational                                        

qualification criteria for excellent operations  
of Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Kullaphat kulchartdilok 

Methichon Pratchayangkoon 
 
 
 
 
 
 

 
Granted by 

Rajamangala University of Technology Rattanakosin 
Fiscal year 2019 



ก 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยเรื่องแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับการ
อนุเคราะห์จากหลายฝ่าย ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ส าหรับทุนสนับสนุนที่ใช้ในการวิจัย 

 ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง และ ดร.ชฎาณัฎฐ์  ปิยะวิบูลย์ ที่
ช่วยให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการท าวิจัย เป็นอย่างด ี

 ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 

 กุลพัทธ์ กุลชาติดิลก และ เมธิชญญ์ ปรัชญ์ชญางกูร 

สิงหาคม  2562 

 



ข 
 

บทคัดย่อ 

 

รหัสโครงการ : C-66/2562 
ชื่อโครงการ : แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น

เลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ชื่อนักวิจัย : นายกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก และ นายเมธิชญญ์ ปรัชญ์ชญางกูร 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ เพ่ือน ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการด าเนินการวิจัยจากการศึกษา ต ารา เอกสาร ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (โดยผู้วิจัยใช้มหาวิทยาลัยมหิดล) แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยผลการวิจัยพบว่า  

1. ความพร้อมการด าเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่ามีการด าเนินงานที่เป็นแนวทางที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อ  มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ และบางหมวดหรือ
หัวข้อมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ โดยหมวดที่มีความพร้อมมากที่สุดจากส ารวจ
ความคิดเห็น คือ หมวดกลยุทธ์ ค่าเฉลี่ย 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 ระดับความพร้อมปานกลาง   

2. แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (โดย
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ด าเนินการ การประเมิน และการปรับปรุง 
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Abstract 

 

Research No. : C-66/2562 
Title : The implemented guidelines of educational qualification 

criteria for excellent operations of Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin 

Researchers : Mr.Kullaphat Kulchartdilok and Mr.Methichon Pratchayangkoon 
 

 This research reports on “ The implemented guidelines of educational 
qualification criteria for excellent operations of Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin” with these objectives (1) To study readiness for the implementation of 
educational quality criteria for excellent operation of Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin (2)  To study the operational guidelines according to Thai 
Qualifications Framework for Higher Education for excellent operation of university to 
carry out all criteria used for the implemented guidelines for Rajamangala University 
of Technology Rattanakosin 

 Research tools in this research is conducted from reviewing literatures, 
textbooks, documents for the basic information of Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin and other universities with the implementation of 
qualification framework in educational criteria for excellence ( collecting Mahidol 
University as sample)  by interviewing and collecting questionnaires.   The results 
showed that 

1.   The readiness of operations according to the educational quality criteria for 
excellent operation of Rajamangala University of Technology Rattanakosin has found 
that the university operation can be able to respond to the basic requirements of all 
topics.   There are guidelines to lead for implementation process; however, some 
categories or topics are evaluated and adjusted for important process improvements.  
The most readily available category from the opinion survey is the strategic category 
with an average of 3.94 representing 78.80 percent in medium readiness level. 

2.   The implemented guidelines for operation according to educational 
qualification criteria for excellent operation ( collecting Mahidol University as sample) 
has found that each categorized operation was performed using the PDCA cycle 
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(Deming Cycle).  Learning at the organization level and creating innovations to improve 
the efficiency and effectiveness of important processes in each category, there will be 
executives who play very important role and use information systems to link various 
data by important operational guidelines.   The university should adopt as a guideline 
like the implementation of policy with the obvious strategy, and periodic monitoring 
of operations by the management level by using information systems to analyze or 
process data and using the PDCA cycle (Deming Cycle)  to operate, determine the 
operation plan, specify implementation, run assessment and improvement 

 
Keywords : Process, Learning at organizational level, Innovation 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ตามที่กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ได้มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ                   
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้น าเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล นั้นคือเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)  มาเป็น
กรอบการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึ กษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่                 
ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดด  

อีกท้ังแผนระยะยาว 15 ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในตัวชี้วัดที่ 55 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน EdPEX ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการจัดท าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX  เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็ง ทางด้านวิชาการ 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการ และ                   
ด้านประกันคุณภาพ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ด้านการด าเนินงานและด้านผลผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

ในการนี้ เ พ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการตาม เกณฑ์ Education Criteria for 
Performance Excellence (EdPEx) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยแนวคิดเชิง
กระบวนการที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเป็นระบบและขั้นตอน จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา เรื่อง                  
แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการด าเนินงานตาม เกณฑ์ Education 
Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. ศึกษาความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

2. ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ขอบเขตกำรวิจัย 

ประชากร ได้แก่ 1. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จ านวน 200 คน 

2. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ จ านวน 
100 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพ และมีประสบการณ์การท างาน 3 ปีขึ้นไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 20 คน 

2. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความรู้
และความเชี่ยวชาญในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ)  ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ และมี
ประสบการณ์การท างาน 5 – 10 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามและผู้ รั บ                       
การสัมภาษณ์ 

ตัวแปรตาม คือ การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประกอบด้วย 

1. การน าองค์การ 
2. กลยุทธ์ 
3. ลูกค้า 
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
5. บุคลากร 
6. ระบบปฏิบัติการ 
7. ผลลัพธ์ 

ระยะเวลา ได้แก่ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. ระบบการน าองค์การ คือ โครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ สร้างความมั่นใจว่าเกิด                  
การสื่อสารสองทิศทาง การสรรหาและการพัฒนาผู้น า ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาและผู้น าในระดับ
ต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างค่านิยม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทิศทางองค์การและความคาดหวังด้าน
ผลการด าเนินการ 

2. แนวทาง คือ วิธีการที่สถาบันใช้ด าเนินการในกระบวนการต่าง ๆ 
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3. ลูกค้า คือ ผู้ใช้ หรือผู้ที่แนวโน้มจะมาใช้หลักสูตร และบริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง (ผู้เรียนและ
อาจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ที่น าหลักสูตรและบริการไปใช้หรือเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายให้ 

4. บุคลากร คือ บุคลากรทั้งหมดที่สถาบันก ากับดูแลและมีส่วนร่วมโดยตรงในการท าให้งานของ
สถาบันบรรลุผลส าเร็จ รวมถึงคณาจารย์และพนักงานที่สถาบันจ้าง 

5. ผลลัพธ์ คือ ผลผลิตและผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อก าหนดของหัวข้อ (การน า
องค์การ, กลยุทธ์ ,  ลูกค้า ,  การวัด การวิ เคราะห์  และการจัดการความรู้ ,  บุคลากร และ
ระบบปฏิบัติการ) ในการประเมินผลลัพธ์ จะพิจารณาผลการด าเนินการปัจจุบัน ผลการด าเนินการ
เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งอัตรา ความครอบคลุม และความส าคัญของ                  
การปรับปรุงผลการด าเนินการ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลลัพธ์กับเป้าหมายหลักของผล
การด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงความพร้อมในการด าเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

2. ได้ทราบถึงแนวทางในการด าเนินงานด าเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนิน               
การที่เปน็เลิศเพ่ือน ามาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ผู้วิจัย ได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา 
2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

คุณภาพการศึกษา 

 อดัม (Adams, 1993 อ้างถึงใน UNICEFF, 2000: 4) กล่าวว่า ค าที่มักใช้ในความหมาย
เดียวกับคุณภาพ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเสมอภาค ถึงแม้ค าจะแตกต่างกันแต่นัก
การศึกษาปัจจุบันเห็นสอดคล้องกันว่า ค าเหล่านี้ประกอบกันเป็นมิติพ้ืนฐานของการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ดังนั้น คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดของยูนิเซฟจึงพิจารณาจาก 5 ประการ ได้แก่ ตัวผู้เรียน 
สภาพแวดล้อมในการเรียน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน และผลลัพธ์ 

 ในท านองเดียวกัน ยูเนสโก (UNESCO, 2005) ได้เสนอว่า การศึกษาที่มีคุณภาพสามารถ
พิจารณาจากกรอบและตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงคุณภาพ ดังนี้ 

กรอบพิจารณา ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะของ
ผู้เรียน 

1. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ และมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ 

กระบวนการเรียน
การสอน 

2. ครูมีคุณภาพในการสอนและมีเทคนิคการสอนที่กระตือรือร้น 
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้นิยามชัดเจนโดยครอบคลุมการวัด 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณค่า 
เนื้อหาสาระ 4. หลักสูตรสอดคล้องและสนองความต้องการของสังคมและที่พัฒนามา

จากความรู้และประสบการณ์ของครูและผู้เรียน 
ระบบ 5. สิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์การศึกษามีเพียงพอและเหมาะสม 

6. สภาแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและ
มีความปลอดภัย 

7. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
8. เคารพและผูกพันกับชุมชนท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 1 กรอบพิจารณา ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถ้าอาศัยแนวคิด ISO 9000 (Hoyle, 2009) อาจกล่าวได้ว่า 
การพัฒนาคุณภาพ หรือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเป็นการด าเนินการทั่วทั้งองค์การเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมและกระบวนการ เพ่ือให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ทั้งองค์การ 
ผู้ปกครอง และชุมชน หรืออาจกล่าวง่ายๆ ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอะไรก็ตามที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางของ ISO 9000 สามารถด าเนินการได้ 2 วิธีพ้ืนฐาน ได้แก่ วิธีการควบคุมที่
ดีกว่า และวิธีการสร้างมาตรฐานหรือนวัตกรรม ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการควบคุมที่ดีกว่า เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยน
มาตรฐานการศึกษาชุดเดิม ไม่ใช่กระบวนการที่สงวนรักษาหรือสร้างมาตรฐานใหม่  
มาตรฐานที่ได้จากวิธีนี้เป็นมาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงผ่านกระบวนการของการเลือก 
การวิเคราะห์ และการปรับแก้ไขของผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ 

2. การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการสร้างมาตรฐานหรือนวัตกรรม เป็น
กระบวนการที่ไม่เกี่ยวกับการสงวนรักษาหรือปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาที่มีอยู่เดิม แต่
จะสร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่ผ่านกระบวนการที่เริ่มต้นจากการศึกษาความเป็นไปได้และ
พัฒนาผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนามาตรฐานที่สร้างขึ้นใหม่จะผ่านการทดลอง
น ามาใช้งานแบบท าซ้ า มาตรฐานดังหล่าวนี้ถือว่าเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การตลาดและการจัดการ 

ถ้าอาศัยแนวคิดของออฟสเต็ด (Ofsted, 1994: 6 อ้างถึงในรัตนา ดวงแก้ว 2556 ก: 12) 
“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”จะใช้ในความหมายแตกต่าง ๆ กัน ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ยกระดับ
มาตรฐาน 2) เพ่ิมคุณภาพ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพ และ 4) บรรลุเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนทั้งด้าน
คุณธรรมจริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม จากความหมายทั้ง 4 ลักษณะดังกล่าว สถาบันการศึกษา
สามารถน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณา
ทั้งด้านกระบวนการและเป้าหมายหรือผลลัพธ์ว่ามีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นหรือไม่เพียงใด โดยมีแนวค าถาม
ในการตรวจสอบ 4 ข้อ ได้แก่ 1) สภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไร 2) ต้องการเปลี่ยนแปลง
อะไรบ้าง 3) เมื่อเวลาผ่านไปจะบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร และ 4) จะทราบได้ว่า การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงนั้นประสบความส าเร็จ 

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบริบทของสังคมไทยนับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือให้ประชาชนได้รับ 
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ดังจะเห็นได้จากการ
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ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นหลักประกันว่า การให้บริการการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาจะสามารถสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้ ดังนั้น 
สถานศึกษาจึงต้องยึดมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเพ่ือเป็นหลักประกันว่ากระบวนการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานคุณภาพที่ได้ก าหนดตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการทบทวนตรวจสอบ
รบัรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระภายนอกเป็นระยะ 

จึงเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแนวคิดของต่างประเทศและในบริบทของ
สังคมไทยมีความสอดคล้องกันในประเด็นที่เกี่ยวกับเป็นกระบวนการ “เปลี่ยนแปลง” หรือ “ปรับปรุง
หรือพัฒนา” ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังซึ่งเป็นมาตรฐานที่ก าหนดไว้ อันจะ
น ามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลนั้น ไม่มีสูตรเฉพาะหรือแบบแผนที่ตายตัวและก็ไม่ง่ายในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ขึ้นกับบริบท
ของสังคมนั้น ๆ และการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 

องค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ควรด าเนินการร่วมกันในทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่        
1) หลักสูตร สื่อการสอนและเทคโนโลยี 2) ระบบการประเมินผลผู้เรียน 3) ระบบประเมินและพัฒนา
คุณภาพครู 4) ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ 5) ระบบการเงินเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดนี้ ต้องด าเนินไปทั้งสองระดับ คือ ระดับประเทศ ที่ต้องสร้าง
ความรับผิดชอบของสังคมโดยเน้นบทบาทของรัฐเป็นส าคัญ และ ระดับสถานศึกษา ในฐานะเป็น
หน่วยหลักที่มีความเป็นอิสระในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
อย่างเชื่อถือได้ 

องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 (สมเกียรติ 
ตั้งกิจวานิชย์และคณะ 2556) พอสังเขปดังนี้ 

1. หลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
โดยแสดงให้เห็นถึง องค์ประกอบของหลักสูตรทั้งเนื้อหา สมรรถนะ (ทักษะ) และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรมี
โครงสร้างกระชับ มีความยืดยุ่น เน้นกระบวนการคิดขั้นสูง และบูรณาการ ดังเช่น แนวคิด
หลักและค าถามส าคัญในสาระการเรียนรู้ เรียนรู้ผ่านโครงงานและการท างานเป็นทีม และ
การใช้ ICT ในการเรียนรู้ 

2. ระบบการประเมินผลผู้เรียน เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการวัดคุณภาพผู้เรียนโดยใช้           
การทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ ซึ่งควรเป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะ โดยประยุกต์เนื้อหาเข้ากับโจทย์จริงในชีวิตประจ าวันได้ และการน าผลการทดสอบ
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มาตรฐานระดับประเทศ ไปสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษา เช่น                    
การประเมินผลงานของครู การประเมินสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและเข้าช่วยเหลือ
สถานศึกษาท่ีมีปัญหา รวมถึงการประเมินผลและให้รางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากนี้
ยังเกี่ยวกับการมีระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายของรัฐและ                  
การเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครอง ส าหรับในระดับโรงเรียน นอกจากนี้ การวัดและ
ประเมินผลนักเรียนในระดับห้องเรียนควรมีวิธีหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการ
ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และวิเคราะห์ผู้เรียน 

3. ระบบประเมินและพัฒนาคุณภาพครู เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูแบบใหม่ซึ่ง
สนับสนุนให้เกิดระบบชุมชนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน แทนการฝึกอบรมครูที่รัฐเป็นผู้
ก าหนด ให้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ก ากับดูแลคุณภาพและส่งเสริมการจัดการความรู้ โดยให้
โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนาหลัก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีอ านาจในการตัดสินใจ
เลือกหลักสูตรและผู้อบรมเองและให้ความส าคัญกับการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง 
นอกจากนี้ ระบบการประเมินครูเพ่ือให้ผลตอบแทนต้องขึ้นอยู่กับพัฒนาการของผลการ
ทดสอบมาตรฐานระดับประเทศของนักเรียน และควรใช้วิธีสังเกตการณ์ร่วมกับการพิจารณา
เอกสาร ทั้งนี้ก าหนดให้มีการประเมินคงสภาพวิทยฐานะทุก 5 ปี และปรับลดงานธุรการของ
ครูลง ให้เน้นหน้าที่ในการสอนเป็นส าคัญ 

4. ระบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยหลักในการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ส่วนระบบการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เป็นหน่วยสนับสนุนด้านความรู้ให้แก่โรงเรียน ก ากับคุณภาพของโรงเรียน 
และประเมินโรงเรียนตามระดับปัญหา เพ่ือให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

5. ระบบการเงินเพ่ือการศึกษา เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในระบบ
การศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ โดยมีการใช้ข้อมูล
ผลการประเมินผู้เรียนซึ่งเป็นคะแนนการทดสอบมาตรฐานขั้นต่ าของนักเรียนในการพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้ประเมินผล
การท างานและให้รางวัลแก่ผู้บริหาร และควรปรับเปลี่ยน งบประมาณด้านการศึกษาไปสู่
ระบบการเงินด้านอุปสงค์ คือตัวผู้เรียนมากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการสร้างความรับผิดชอบ
ทางการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความตั้งใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการ
โดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม



8 
 

โดยรวมว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและท าให้ผู้ เรียนมีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด การประกันคุณภาพการศึกษามีแนวคิดอยู่
บนพื้นฐานของการ “ป้องกัน” ไม่ให้เกิดการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หน้า 10) การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือ
แนวปฏิบัติใด ๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการทางการศึกษา คือ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และรัฐ ว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้นั้น จะท าให้ผลผลิต
ของการศึกษามีคุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ทบวงมหาวิทยาลัย (2544, หน้า 24) ให้นิยามค าว่าการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพตามดัชนีที่ก าหนด เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่า 
สถาบันนั้น ๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 วันชัย ศิริชนะ (2540, หน้า 10) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการกระท า
กิจกรรมใดที่สะท้อนถึงความมีคุณภาพ การตรวจสอบเป็นกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือให้สังคมมั่นใจยิ่งขึ้นว่า 
การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการให้การศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องท า
อย่างมีระเบียบแบบแผน 

เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2557, หน้า11) ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง

ปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการ ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย ประการที่ท า
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดัง
กล่าวคือ  
1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
2. ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน 

และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพ
การศึกษา 

3. สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้ 
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการ แข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ 
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
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4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี
ความ โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ การศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
และเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

9. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม  

 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2557 , หน้า12) สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัด
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
ระบบ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 
ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพ
ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3. เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และ
เป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้ง ไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 
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4. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ 
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของสถาบัน 

5. เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็น ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2558, หน้า 
ก-66) เกณฑ์ EdPEx สร้างพลังให้สถาบันของท่าน ไม่ว่าจะมีขนาดใด หรือมีหลักสูตรและบริการ 
ประเภทใดให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดีขึ้น ปรับปรุงผลการด าเนินการทุกด้าน 
และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน โดยท าให้แผน กระบวนการการตัดสินใจ บุคลากร ระบบ 
ปฏิบัติการ และผลลัพธ์มีความสอดคล้องกัน การน าเกณฑ์นี้ไปใช้ ช่วยให้ท่านสามารถประเมิน ได้
อย่างรอบด้านว่าขณะนี้สถาบันของท่านอยู่ในต าแหน่งใด และต้องการมุ่งไปที่ใด เกณฑ์ช่วย ให้ท่านมี
เครื่องมือในการตรวจสอบระบบบริหารงานทุกภาคส่วน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ์ 
โดยค านึงถึงภาพโดยรวมของสถาบัน เกณฑ์ EdPEx เป็นชุดของค าถามเกี่ยวกับ เรื่องส าคัญ 7 ด้านใน
การบริหารและด าเนินงานของสถาบัน ได้แก่  

1. การน าองค์การ 
2. กลยุทธ์ 
3. ลูกค้า  
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  
5. บุคลากร 
6. ระบบปฏิบัติการ  

ค าถามเหล่านี้ผูกโยงกันเป็นกรอบการบริหารผลการด าเนินการที่บูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียว การตอบ
ค าถามเหล่านี้ช่วยให้สถาบันจัดการเรื่องทรัพยากรให้สอดคล้องกัน ค้นหาจุดแข็ง และโอกาสพัฒนา 
ปรับปรุงการสื่อสาร การเพ่ิมผลผลิต และความมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ท้ายที่สุดแล้ว สถาบันของท่านจะรุดหน้าสู่ความเป็นเลิศโดย 

- ส่งมอบคุณค่าที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์การ  

- ปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน  
- มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรู้ของสถาบัน และ  
- สมาชิกทุกคนในสถาบันมีการเรียนรู้และพัฒนา  
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ประโยชน์ของเกณฑ์ในระดับประเทศ  

เกณฑ์ EdPEx มีบทบาทที่ส าคัญ 3 ด้านในการท าให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่ดี
ขึ้น  

- เกณฑ์ช่วยปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา เพ่ิมขีดความสามารถ และ 
ผลลัพธ์ให้ดีขึ้น 

- เกณฑ์ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่าง สถาบันต่าง 
ๆ ในประเทศ  

- เกณฑ์เป็นเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจและบริหารจัดการผลการด าเนินการของ สถาบัน 
ชี้แนะแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ และเปิดโอกาสการเรียนรู้  

ในระดับโลก  

ถึงแม้เกณฑ์ EdPEx จะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นและรู้จักกันเฉพาะในประเทศไทย แต่ที่มาของเกณฑ์ คือ 
Baldrige Education Criteria for Performance Excellence เป็น ที่ยอมรับและรู้จักในวงการศึกษา 
และมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง รวมทั้งประเทศ
ไทย น าเกณฑ์นี้ไปใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ มีโปรแกรมเกี่ยวกับผลการด าเนินการหรือ
ความเป็นเลิศทางธุรกิจอยู่ประมาณ 100 โปรแกรมทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ของ Baldrige หรือ
เกณฑ์ท่ีคล้ายคลึงกันเป็นต้นแบบการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

คุณลักษณะของเกณฑ์ EdPEx  

1. มุ่งเน้นผลลัพธ์  
เกณฑ์ EdPEx มุ่งเน้นผลลัพธ์ในเรื่องหลักๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน กระบวนการ ผู้เรียน

และลูกค้ากลุ่มอ่ืน บุคลากร การน าองค์การและการก ากับดูแล รวมถึงงบประมาณ การเงิน และตลาด 
การรวมตัววัดเหล่านี้มาประกอบกันท าให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ของสถาบันมีความสมดุล โดยไม่ละเลยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม วัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ส าคัญอย่างไม่
เหมาะสม 
2. ไม่ก าหนดวิธีการและปรับใช้ให้เหมาะสมได้  

เกณฑ์ EdPEx ไม่ได้ก าหนดวิธีการว่าสถาบันจะต้องมีโครงสร้างองค์การอย่างไร ไม่ได้ ระบุว่า
สถาบันจะต้องมีหน่วยงานด้านการวางแผน ด้านจริยธรรม พัฒนาคุณภาพ หรือหน่วยงาน อ่ืน  ๆ 
เกณฑ์ไม่ได้ระบุให้สถาบันบริหารหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยวิธีเดียวกัน และยอมให้สถาบันเลือก ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือกระตุ้นการพัฒนา เช่น Plan-Do-Study-Act (PDSA) balanced 
scorecard หรือศึกษาเกณฑ์การประกันคุณภาพด้วยตนเอง (accreditation self-studies) เกณฑ์ไม่
ก าหนดวิธีการไว้ เพราะ  
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- เกณฑ์มุ่งเน้นความต้องการขององค์การที่มีร่วมกัน (common needs) มากกว่าวิธีปฏิบัติ ที่
เหมือนๆ กัน ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจ การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน ความ สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในขณะที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางท่ีหลากหลาย  

- เกณฑ์มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าวิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสร้างของ สถาบัน เกณฑ์
สนับสนุนให้สถาบันตอบค าถามด้วยแนวทางท่ีสร้างสรรค์ ปรับให้เหมาะสม กับสถาบัน และมี
ความยืดหยุ่น กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและอย่าง ก้าวกระโดด รวมทั้ง
การปรับปรุงด้วยการสร้างนวัตกรรม การเลือกใช้เครื่องมือ วิธีการ ระบบ และโครงสร้างของ
สถาบัน จึงขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดและประเภทของสถาบัน ความสัมพันธ์ระดับ
องค์การ และระดับการพัฒนา รวมทั้งความสามารถและความรับผิดชอบ ของบุคลากรและ
ห่วงโซ่อุปทาน ปัจจัยเหล่านี้มีความแตกต่างกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมักจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของความต้องการ และกลยุทธ์ของสถาบัน 

3. มุ่งเน้นที่ความต้องการของสถาบันการศึกษา 

เกณฑ์ EdPEx ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยตระหนักถึงความแตกต่างในด้านพันธกิจ 
บทบาท และหลักสูตรของสถาบันต่าง ๆ เกณฑ์นี้มองว่าผู้เรียนเป็นลูกค้าที่ส าคัญ แต่ในขณะเดียวกัน
สถาบันอาจมีลูกค้ากลุ่มอ่ืน (เช่น ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้ผลงานวิจัย) ด้วย 

แนวคิดความเป็นเลิศในเกณฑ์การศึกษานี้ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 

- กลยุทธ์การประเมินที่ได้ผ่านการกลั่นกรองและใช้ได้ผลอย่างดีในทางปฏิบัติ 
- การปรับปรุงตัววัดและตัวบ่งชี้หลักต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน และผลลัพธ์ตามพันธกิจอ่ืน 
- ความเป็นผู้น าที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านผลการด าเนินการและการปรับปรุง เมื่อเทียบเคียงกับ

สถาบัน/องค์การทีด่ าเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือค่าเทียบเคียงที่เหมาะสม 

เกณฑ์ EdPEx เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพฯ (HA) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และระบบการประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ล้วนสร้าง ขึ้นมาโดย
อาศัยกรอบค าถาม 7 หมวดเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์การทุก
ประเภท การใช้กรอบเดียวกันในทุกภาคส่วน จะสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถาบันการศึกษาอาจพิจารณาข้อก าหนดของเกณฑ์ แตกต่าง
จากหน่วยงาน/ภาคส่วนอ่ืน ๆ EdPEx จึงแปลงภาษาที่ใช้และแนวคิดหลักของภาคธุรกิจและการ
ด าเนินการที่เปน็เลิศให้เป็นแนวคิดหลักที่มีความส าคัญเทียบเทียมกันเพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษา 

4. สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพ่ือให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้งสถาบัน  
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เกณฑ์ EdPEx สร้างความสอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้งสถาบันจากตัววัดที่ได้มา จากกระบวนการ
และกลยุทธ์ของสถาบันที่มีการเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกัน ตัววัดเหล่านี้ ผูกโยงโดยตรงกับคุณค่า
ในมุมมองของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกับผลการด าเนินการโดยรวม ดังนั้น
การใช้ตัววัดเหล่านี้ จึงเป็นกรอบทีท่ าให้กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไป ในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องโดย
ลดความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดวิธีปฏิบัติโดยละเอียด ลดการรวมศูนย์การตัดสินใจ หรือลด
กระบวนการจัดการที่ซับซ้อนเกินไป ดังนั้นตัววัดเหล่านี้จึง เป็นทั้งเครื่องมือในการสื่ อสาร และเป็น
วิธีการถ่ายทอดผลการด าเนินการที่สถาบันต้องการไปสู่ การปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา ความสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกันนี้ ท าให้มั่นใจว่าสถาบันมี จุดมุ่งหมายที่แน่ชัดและเป็นที่รับรู้ทั่วทั้งองค์การ ใน
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคล่องตัว การสร้างนวัตกรรม และการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
มุมมองเชิงระบบเพ่ือให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกัน เป็นเรื่องที่หยั่งลึก อยู่ในโครงสร้างที่
บูรณาการกันระหว่างค่านิยมหลักและแนวคิด  โครงร่างองค์กร ค าถามของเกณฑ์ และแนวทางการให้
คะแนน รวมทั้งการมุ่งเน้นผลลัพธ์ เหตุปัจจัยและผล และการเชื่อมโยงข้ามกระบวนการระหว่างหัวข้อ
ต่าง ๆ ในเกณฑ์ ซึ่งความเชื่อมโยง นี้จ าเป็นต้องมีความเป็นพลวัตร ตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่
เปลี่ยนไปตามเวลา เมื่อใช้เกณฑ์นี้ ข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ จะช่วยให้เกิด
วงจรแห่งการพัฒนาที่เน้นการ ปฏิบัติ 4 ขั้นตอนคือ  

- การออกแบบและเลือกกระบวนการ วิธีการ และตัววัด ที่มีประสิทธิผล (แนวทาง) 
- การน าแนวทางไปปฏิบัติอย่างอย่างคงเส้นคงวา (การน าไปสู่การปฏิบัติ) 
- การติดตามประเมินความก้าวหน้า การเก็บและแบ่งปันความรู้ รวมทั้งการหา โอกาสในการ

สร้างนวัตกรรม (การเรียนรู้)  
- การปรับแผนบนพ้ืนฐานของสิ่งที่พบจากการประเมินและผลการด าเนินการของ สถาบัน    

การท าให้กระบวนการและการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ประสานกลมกลืนกัน รวมทั้ง
การเลือกตัววัดของกระบวนการและผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม (บูรณาการ) 

5. สนับสนุนการตรวจประเมินที่เน้นเป้าประสงค์  

เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน ประกอบด้วยระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน การใช้
เกณฑ์เพ่ือประเมินตนเอง ช่วยให้สถาบันเห็นภาพคร่าวๆ ของจุดแข็งและโอกาส พัฒนาจากการตอบ
ค าถามตามข้อก าหนดต่าง ๆ 17 หัวข้อ ซึ่งเน้นที่ผลการด าเนินการ ตาม ระดับพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องของกระบวนการและผลลัพธ์ของการด าเนินการ (แนวทางการ ให้คะแนน) ด้วยเหตุนี้การ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx จึงน าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนิน การอย่างจริงจังในทุกด้าน 
เครื่องมือนี้ให้ประโยชน์ในการบริหารจัดการมากกว่าวิธีการทบทวนผล การด าเนินการตามวิธีการอื่น 
ๆ และสามารถปรับใช้ได้กับกลยุทธ์ ระบบการจัดการ และองค์การ หลากหลายประเภท ดูเรื่อง 
“วิธีใช้เกณฑ์เล่มนี้” เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมว่าเกณฑ์ EdPEx สามารถช่วยให้ท่าน น าสถาบัน ปรับปรุงผล
การด าเนินการและมีผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอย่างไร นอกเหนือจากนี้ การเข้าสู่ เส้นทาง EdPEx หมายถึงท่าน
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ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความเพียรพยายามท าให้ประเทศไทยมี ความเป็นเลิศด้านการศึกษา และ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สถาบันจึงน่าที่จะใช้ประโยชน์จากเกณฑ์นี้ เพ่ือมอบสิ่งที่ดีกว่าส าหรับทั้ง
ผู้เรียน ลูกค้า กลุ่มอ่ืน อาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รวมถึงประเทศชาติ 

 

คะแนนของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

บทน า โครงร่างองค์กร 

ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์การ 

ส่วนที่ 2 สภาวการณ์องค์การ 

หมวดและหัวข้อต่างๆ คะแนน 
1. การน าองค์การ  120 
 1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 70  
 1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 50  
2. กลยุทธ์  85 
 2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 45  
 2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 40  
3. ลูกค้า  85 
 3.1 เสียงของลูกค้า 40  
 3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45  
4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  85 
 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการของ

องค์การ 
40  

 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ 45  
5 บุคลากร  85 
 5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน 45  
 5.2 ความผูกพันของบุคลากร 40  
6 ระบบปฏิบัติการ  85 
 6.1 กระบวนการท างาน 45  
 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 40  
7 ผลลัพธ์  450 
 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 120  
 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 80  
 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุงเน้นบุคลากร 80  
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 7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการก ากับดูแล 80  
 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด   
 คะแนนรวม  1,000 

ตารางท่ี 2 คะแนนของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

ความส าคัญของการเริ่มต้นโครงร่างขององค์การ 

โครงร่างองค์การเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินตนเอง และการเขียนรายงานเพ่ือรับ
การตรวจประเมินจากภายนอก โครงร่างองค์การมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

- ช่วยในการระบุสารสนเทศส าคัญที่อาจขาดหายไปและมุ่งเน้นที่ข้อก าหนดของผลการ
ด าเนินการและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 

- สถาบันอาจใช้โครงร่างเป็นการประเมินตนเองเบื้องต้น หากพบประเด็นที่สารสนเทศยัง
ขัดแย้งกันเอง มีน้อยหรือไม่มีเลย สถาบันสามารถใช้ประเด็นเหล่านี้ในการน าไปวางแผน
พัฒนาได ้

- โครงร่างองค์การก าหนดบริบทเพ่ือให้สถาบันสามารถแสดงความโดดเด่นเฉพาะของตนใน
การตอบข้อก าหนดในหมวด 1-7 

บทน า : โครงร่างองค์การ 
โครงร่างองค์การ คือ ภาพรวมของสถาบัน เป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงานและเป็นความ
ท้าทายส าคัญท่ีสถาบันเผชิญอยู่ 
1. ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะที่ส าของสถาบันคืออะไร 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 
(1) หลักสูตร และบริการ 
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
(4) สินทรัพย์ 
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(1) โครงสร้างองค์การ 
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
2. สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็นอย่างไร 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน 
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 



16 
 

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ค. ระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ 
หมวด 1 การน าองค์การ  
การน าองค์การ (120 คะแนน)   
หมวดการน าองค์การนี้ ถามถึงการปฏิบัติของผู้น าระดับสูงด้วยตนเอง ในการชี้น า และท าให้สถาบันมี
ความยั่งยืน การก ากับดูแลของสถาบัน และวิธีการที่สถาบันใช้เพ่ือบรรลุผล ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม กฎหมาย และจริยธรรม รวมทั้งวิธีการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง : ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร (70 คะแนน) [กระบวนการ] 

ให้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้น าระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้น าและท าให้สถาบันมีความยั่งยืน วิธีการ
ที่ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศเพ่ือท าให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน มีความผูกพันกับสถาบัน เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและท าให้มีผลการดาำเนินการที่เป็นเลิศ รวมทั้ง อธิบายวิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับ
บุคลากร ผู้เรียนและลูกค้าท่ีส าคัญกลุ่มอื่น  
โดยตอบค าถามต่อไปนี้  
ก.  วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ  
(1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม  ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการก าาหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยมของ 
สถาบัน  ผู้น าระดับสูงถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมดังกล่าว โดยผ่านกระบวนการน าองค์การ ไปสู่
บุคลากร คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและผู้ส่งมอบหลัก รวมทั้งผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืน ๆอย่างไร (*) การปฏิบัติตนของผู้น าระดับสูงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ที่มีต่อค่านิยม
ดังกล่าวของสถาบันอย่างไร  
(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม พฤติกรรมของผู้น าาระดับสูงแสดงถึง
ความมุ่งม่ันต่อการส่งเสริมให้เกิด พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรมอย่างไร  ผู้น าระดับสูงมีการ
สร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ท าให้ต้องถือปฏิบัติ อย่างไร  
(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพ่ือท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จทั้ง ระยะสั้นและระยะยาวในเรื่องดังต่อไปนี้ 

- สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ มีการปรับปรุงผลการด าเนินการ มีผลลัพธ์ที่โดด
เด่นเหนือสถาบันอ่ืน รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ในระดับสถาบันและท าให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้ด้วย 

- สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่ท าให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนได้รับประสบการณ์
ที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริมให้ลูกค้ามีความผูกพันกับสถาบัน 

- สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรมและการเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุน ท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และมีความคล่องตัว 

- มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของสถาบัน 
ข.  การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ  
(1) การสื่อสาร     
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ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรที่จะสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ทั่วทั้งสถาบันกับผู้เรียน
และลูกค้าหลักกลุ่มอื่นผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในเรื่อง   

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และเป็นไปในลักษณะสองทิศทางรวมทั้งการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิผล     

- สื่อสารให้ทราบถึงผลการตัดสินใจที่ส าคัญ และความจ าเป็นที่สถาบันต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
- ส่งเสริมให้มีผลการด าเนินการทดี่ยิ่งขึ้น มุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการ เรียนรู้ของ

ผู้เรียน โดยมีบทบาทโดยตรงในการจูงใจบุคลากร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการให้รางวัล และ
โครงการยกย่องชมเชย 

(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ   
ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันธกิจของสถาบันผู้น า
ระดับสูงท าอย่างไร   

- เพ่ือให้มุ่งเน้นการปฏิบัติซึ่งท าให้มีการปรับปรุงผลการด าเนินการ เกิดนวัตกรรมและการเสี่ยง
ในเรื่องที่น่าลงทุน และบรรลุวิสัยทัศน์   

- ก าหนดเรื่องที่จ าเป็นต้องท า    
- ในการตั้งความคาดหวังต่อผลการด าเนินการของสถาบัน ผู้น าระดับสูงน าเรื่อง การสร้าง

คุณค่าและท าให้เกิดความสมดุลของคุณค่าที่ให้กับผู้เรียน ลูกค้า กลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมาพิจารณา 

1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม : สถาบันด าเนินการอย่างไรในเรื่องการ ก ากับดูแล 
และท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (50 คะแนน) [กระบวนการ]  
ให้อธิบายถึงแนวทางที่สถาบันใช้เพ่ือให้เกิดการก ากับดูแลและแนวทางการ ปรับปรุงระบบการน า
องค์การ อธิบายวิธีการที่สถาบันสร้างความมั่นใจว่ามีการด าเนินการ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมี
จริยธรรม  สนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถาบันพึงมีและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้  
ก.  การก ากับดูแลองค์การ  
(1) การก ากับดูแล    
สถาบันท าาให้มั่นใจอย่างไรว่า มีการก าากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ   
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการทบทวนและท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ ในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคัญ 
ดังนี้   

- ภาระรับผิดชอบในการกระท าของคณะผู้บริหาร   
- ภาระรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด   
- ภาระรับผิดชอบด้านการเงิน   
- ความโปร่งใสในการด าเนินการ     
- การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันและนโยบายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน (*) 
- การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระและมีประสิทธิผล  
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- การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*)  
- การวางแผนสืบทอดต าแหน่งผู้น าระดับสูง  

(2)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูง รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด 
และของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน    
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการใช้ผลการประเมินนี้ในการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารอย่างไร 
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภา
สถาบัน (*) และใช้ผลการประเมินนี้ไปพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิผลของผู้น าแต่ละคน ของคณะ
กรรมการฯ และระบบการน าองค์การอย่างไร (*)  
ข.  พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม  
(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน สถาบันได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมที่มีต่อหลักสูตรและบริการตลอดจน
การปฏิบัติการต่าง ๆ ของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร   
สถาบันด าเนินการอย่างไร  

- ในกรณีที่หลักสูตรและบริการ และการปฏิบัติการของสถาบัน มีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม     
- ในการคาดการณ์ล่วงหนาำถึงความกังวลของสังคมที่มีต่อหลักสูตรและบริการตลอดจนการ

ปฏิบัติการของสถาบันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
- ในการเตรียมการเชิงรุก ในประเด็นข้อกังวลและผลกระทบดังกล่าว รวมถึง การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้กระบวนการจัดการห่วงโซอุปทานที่มีประสิทธิผล (*)    
สถาบันมีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญอะไรบ้าง ในการด าเนินการเรื่องความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรและบริการ และการปฏิบัติการของสถาบัน 
(3)  พฤติกรรมที่มีจริยธรรม  
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมและท าให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้าน ของสถาบันเป็นไปอย่างมี
จริยธรรม    

สถาบันใช้กระบวนการหลักและตัววัดหรือตัวบ่งชี้หลักอะไร ในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้
มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการก ากับดูแลทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้งในการ ปฏิสัมพันธ์กับ
บุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ผู้ส่งมอบ และ ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการติดตาม และด าเนินการในกรณีท่ีมีการกระท า ที่ขัดต่อจริยธรรม  
ค.ความรับผิดชอบต่อสังคม  และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ   
(1)  ความผาสุกของสังคม   
สถาบันค านึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่ วนหนึ่งใน กลยุทธ์และการ
ปฏิบัติงานประจ าวันอย่างไร  สถาบันมีส่วนช่วยให้เกิดความผาสุกของสังคมผ่านระบบสิ่งแวดล้อม 
สังคมและ เศรษฐกิจของสถาบันได้อย่างไร 
(2)  การสนับสนุนชุมชน   
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชุมชน ที่ส าคัญอย่างจริงจัง   
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ชุมชนใดคือชุมชนที่ส าคัญของสถาบัน สถาบันมีวิธีการก าหนดชุมชนดังกล่าว อย่างไร และก าหนด
เรื่องที่สถาบันจะเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงเรื่องที่สามารถใช้ประโยชน์อย่าง เต็มที่จากสมรรถนะหลัก
ขององคก์าร ผู้น าระดับสูง ได้ร่วมกับบุคลากรของสถาบันในการพัฒนา ชุมชนดังกล่าวอย่างไร  
2. กลยุทธ์ (85 คะแนน) 

ในหมวดกลยุทธ์ถามว่าสถาบันจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการน าแผนไปปฏิบัติ 
ปรับเปลี่ยนหากสถานการณ์บังคับ และวัดผลความก้าวหน้าของการบรรลุแผนอย่างไร 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ : สถาบันจัดท ากลยุทธ์อย่างไร (45 คะแนน) [กระบวบการ] 

 ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบัน ที่ให้ความส าคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ
เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ตัดสินใจ
เกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญ ให้สรุประบบงานที่ส าคัญ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และ
เป้าประสงค์ท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
(1)  กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ 
ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้างและผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญมี

ใครบ้าง กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคือเท่าใด ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ได้พิจารณากรอบเวลาดังกล่าวอย่างไร กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้น าประเด็นต่อไปนี้มาพิจารณา
อย่างไร 

- การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม และการจัดท าล าดับความส าคัญของโครงการริเริ่มน าไปสู่
ความเปลี่ยนแปลง 

- ความคล่องตัวของสถาบัน 
- ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ 

(2)  นวัตกรรม 
กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ได้กระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรมอย่างไร 
สถาบันระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร รวมทั้งตัดสินใจอย่างไรว่าโอกาสเชิงกลยุทธ์ใดจะ

เป็นความเสี่ยงที่น่าลงทุนซึ่งสถาบันพร้อมจะน าไปด าเนินการต่อ โอกาสเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

(3)  การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งพัฒนาสารสนเทศที่

เกี่ยวข้อง มาใช้ในกระบวนการวางแผนกเชิงกลยุทธ์ 
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ในการรวบรวมและวิเคราะห์นี้ ได้น าประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ มาพิจารณาอย่างไร 
- ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงที่มีต่อความส าเร็จในอนาคตของสถาบัน 
- ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
- จุดบอดท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และในเรื่องสารสนเทศ 
- ความสามารถของสถาบันที่จะน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

(4)  ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
ระบบงานที่ส าคัญมีอะไรบ้าง 
สถาบันตัดสินใจเรื่องระบบงาน เพ่ือเกื้อหนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างไร 

สถาบันตัดสินใจอย่างไรว่ากระบวนการส าคัญใดจะให้ผู้ส่งมอบจากภายนอกและสู่ความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการด าเนินการ การตัดสินใจดังกล่าวค านึงถึงสมรรถนะหลักของสถาบันและของผู้ที่จะมาเป็น
ผู้ส่งมอบและสู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการของสถาบันอย่างไร สถาบันก าหนดสมรรถนะหลักและ
ระบบงานในอนาคตอย่างไร 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(1)  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง และตารางเวลาที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง มีการ

เปลี่ยนแปลงส าคัญใดวางแผนไว้(หากมี)ในด้านหลักสูตรและบริการ ลูกค้าและตลาด ผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และปฏิบัติการของสถาบัน 

(2)  การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลายใน

สถาบัน ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรกันเองได้อย่างไร 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันสามารถ 
- ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะ

หลักความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร 
- สร้างสมดุลเรื่องกรอบระยะเวลาทั้งสั้นและยาวอย่างไร 
- พิจารณาและสร้างสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ

ทั้งหมดอย่างไร 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : สถาบันน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
(40 คะแนน) [กระบวนการ] 
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 ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ สรุปแผนปฏิบัติการ 
วิธีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของความก้าวหน้า คาดการณ์ผลการ
ด าเนินการในอนาคตตามตัววัดหรือตัวบ่งชี้ส าคัญเหล่านี้เปรียบเทียบกับของคู่เทียบที่ส าคัญ 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการน าไปสู่การปฏิบัติ 

(1) แผนปฏิบัติการ 
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง 
แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างไร สถาบันจัดท าแผนปฏิบัติการ

อย่างไร 
(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 

สถาบันมีวิธีการในการที่จะน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
 สถาบันถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปบุคลากร ผู้ส่งมอบที่ส าคัญ และคู่ความร่วมมือที่ส าคัญทั้ง

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (*) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญอย่างไร สถาบัน
มั่นใจได้อย่างไรว่าผลลัพธ์ที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการนี้มีความยั่งยืน 

(3) การจัดสรรทรัพยากร 
สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ มีพร้อมใช้ในการ

สนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและยังบรรลุภาระผูกพันในปัจจุบัน 
สถาบันท าอย่างไรในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

สถาบันจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่าฐานะการเงินยัง
มั่นคง 

(4) แผนด้านบุคลากร 
แผนด้านบุคลากรที่ส าคัญที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะ

สั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง 
แผนดังกล่าวได้เน้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

ต่อความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลังอย่างไร 
(5) ตัววัดผลการด าเนินการ 

ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนการปฏิบัติการมี
อะไรบ้าง 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพ่ือท าให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั้งสถาบัน 

(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
ค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้น

และระยะยาวของสถาบันคืออะไร 
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ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของสถาบันเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับค่าคาดการณ์
ของคู่แข่ง หรือสถาบันที่เปรียบเทียบกันได้หรือระดับเทียบเคียงที่ส าคัญ (*) สถาบันมีการด าเนินการ
อย่างไรหากมีความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือขององค์กรที่
เทียบเคียงกันได ้
ข.  การปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการ 

ในกรณีที่สถาบันมีการบังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ สถาบันมีวิธีการอย่างไรใน
การจัดท าปรับแผนและน าแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
3. ลูกค้า (85 คะแนน) 
 ในหมวดลูกค้านี้ถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพ่ือ
ความส าเร็จด้านตลาดในระยะยาว รวมทั้งวิธีการที่สถาบันรับฟังเสียงของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และใช้สารสนเทศดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 
3.1 เสียงของลูกค้า : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(40 คะแนน) [กระบวนการ] 
 ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการได้มาซึ่งสารสนเทศ
เกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของกลุ่มเหล่านั้น 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
ก.  การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพ่ือให้

ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้ 
วิธีการรับฟังดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอ่ืน ๆ และส่วน

ตลาด สถาบันใช้สื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีที่ใช้งานบนเว็บ (Web-based technologies) ในการ
รับฟังอย่างไร (*) วิธีการดังกล่าวแตกต่างในแต่ละช่วงเวลาของการสานสัมพันธ์กับสถาบันอย่างไร 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการหาข้อมูลป้อนกลับที่เก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรและบริการ การสนับสนุน
การให้บริการ จากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนได้อย่างทันท่วงทีและสามารถน าไปใช้ได้ 

(2) ผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืนที่พึงมี 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมีเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่

น าไปใช้ได้ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในอดีต อนาคต และของคู่แข่ง 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร บริการ การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการ
ให้บริการ (*) 
ข.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
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(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน

ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
วิธีการเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรส าหรับแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอ่ืนและส่วน

ตลาด (*) การวัดผลดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างไรเพ่ือตอบสนองให้เกินความ
คาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและเพ่ือรักษาความผูกพันกับกลุ่มดังกล่าวในระยะยาว 

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน และ

ลูกค้ากลุ่มอื่นเปรียบเทียบกับองค์การอื่น 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่น โดย 
- เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนของสถาบัน กับความพึง

พอใจที่มีต่อสถาบันคู่แข่ง 
- เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนของสถาบัน กับความพึง

พอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนของสถาบันอื่น ซึ่งมีหลักสูตรและบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือกับค่า
เทียบเคียงในวงการศึกษา 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน โดยตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเหล่านั้นและสร้างสัมพันธ์  

(45 คะแนน) [กระบวนการ] 

  ให้อธิบายวิธีการก าหนดหลักสูตรและบริการ และช่องทางการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุน
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมทั้งวิธีการการจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้า อธิบายวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

ให้สถาบันตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก.  หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
(1)  หลักสูตรและบริการ 

 สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการสถาบัน
ท าอย่างไรในการ 

- ค้นหาความต้องการและข้อก าหนดด้านหลักสูตร และบริการจากผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอ่ืนและตลาดอย่างไร 
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- ก าหนดและปรับหลักสูตรและบริการ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและท า
ให้เหนือความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอ่ืน และส่วนตลาด 
(ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร) 

- ก าหนดและปรับหลักสูตรและบริการ เพ่ือดึงดูดผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ 
และเจาะตลาดใหม่ และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนในปัจจุบัน (*) 

(2)  การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนสามารถสืบค้นสารสนเทศ

และขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 
 สถาบันสนับสนุนให้กลุ่มเหล่านี้มาใช้บริการอย่างไร สถาบันมีการสนับสนุนที่ส าคัญแก่

ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมทั้งกลไกหลักในการสื่อสารอะไรบ้าง วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกัน
อย่างไรในแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ 
- ก าหนดความต้องการหลักในการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
- ถ่ายทอดความต้องการดังกล่าวไปสู่ทุกคนและทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

ปฏิบัติ 
(3)  การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาด 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ 

- ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและตลาด รวมถึงหลักสูตรและ
บริการที่มีเพ่ือก าหนดกลุ่มท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

- ค านึงถึงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนของสถาบันคู่แข่งรวมทั้งผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน
และตลาดที่จะมีในอนาคตอย่างไร 

- ก าหนดกลุ่มผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอ่ืนและส่วนตลาดส่วนใด ที่จะให้ความส าคัญและ
ชักจูงให้มาศึกษาท่ีสถาบันมากข้ึน 

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(1)  การจัดการความสัมพันธ์ 

 สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ ม
อ่ืน 

 สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประชาสัมพันธ์ สร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพื่อ 

- ให้ได้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและสร้างส่วนแบ่งตลาด 
- จัดการและเสริมสร้างภาพลักษณ์หรือชื่อเสียง (Image Brand) 



25 
 

- รักษาผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนไว้ และสนองความต้องการและท าให้ดีกว่าความ
ในแต่ละช่วงที่มีการสานสัมพันธ์กับสถาบัน และ 

- เพ่ิมความผูกพันกับสถาบัน 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์หรือชื่อเสียง ความผูกพันและความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (*) 

(2)  การจัดการข้อร้องเรียน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล วิธีการ

ดังกล่าวท าให้ความเชื่อมั่นของผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืนกลับคืนมาอย่างไร รวมทั้งสร้างเสริมความพึง
พอใจและความผูกพัน และหลีกเลี่ยงข้อร้องเรียนลักษณะเดียวกันในอนาคตอย่างไร 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (90 คะแนน) 

    หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้นี้  ถามว่าสถาบันเลือก รวบรวม 
วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร มีการเรียนรู้และ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร หมวดนี้ยังถามว่าสถาบันได้น าผลการทบทวนดังกล่าวมา
ใช้ปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างไร 

4.1  การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ : องค์การมีวิธีการอย่างไรใน
การวัดผล วิ เคราะห์  และเพ่ือน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ (45 คะแนน) 
[กระบวนการ] 

 ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการด าเนินการโดย
การใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนของสถาบันรวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างไร จากข้อมูล
เทียบเคียงและข้อมูลลูกค้าเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก. การวัดผลการด าเนินการ 
(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน และผลการด าเนินการโดยรวมของสถาบัน 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ 
- เลือก รวบรวม ปรับให้มีความสอดคล้อง และบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศ 

เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าวัน และผลการด าเนินการโดยรวมของ
สถาบัน 
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- ติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
แผนปฏิบัติ 

สถาบันมีตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญอะไรบ้าง รวมทั้งตัววัดด้านการเงินและ
งบประมาณท่ีส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว สถาบันมีการติดตามตัววัดเหล่านี้บ่อยเพียงใด 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
สถาบันมีวิธีการและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผลอย่างไร 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ 

เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผล 
(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

สถาบันมีวิธีการใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูล และสารสนเทศ ด้านตลาดอย่างไร 
      สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ 

- เลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากเสียงลูกค้าและตลาด (รวมถึงข้อมูล
สรุปจากข้อร้องเรียน) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มากขึ้นและ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติการ 

- ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และสารสนเทศท่ีรวบรวมจากสื่อสังคมออนไลน์ (*) 
(4) ความคล่องตัวของการวัด 

สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการวัดผลการด าเนินการของสถาบันสามารถ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด 
ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน 
สถาบันใช้ประโยชน์จากตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ ค่าเทียบเคียงและข้อมูลลูกค้าในการ

ทบทวนอย่างไร สถาบันใช้วิธีวิเคราะห์อะไรบ้างเพ่ือสนับสนุนการทบทวนเหล่านี้ และเพ่ือให้มั่นใจว่า
การสรุปผลนั้นใช้ได้ สถาบันและผู้น าระดับสูงของสถาบันใช้การทบทวนเหล่านี้อย่างไรเพื่อ 

- ประเมินความส าเร็จของสถาบัน ผลการด าเนินการในเชิงแข่งขัน ความมั่นคงทางการเงิน 
และความก้าวหน้าของการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการ 

- ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงความต้องการของสถาบันและความท้าทาย
ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ รวมทั้งความจ าเป็นใดที่ต้องมีการเปลี่ยนอย่างพลิกโฉมของ
โครงสร้างสถาบันและระบบงาน 

คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบัน ทบทวนผลการด าเนินการของสถาบันและความก้าวหน้า
ของการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการอย่างไร (*) 
ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการแบ่งบันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในสถาบัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการค้นหาว่าหน่วยงานใดหรือกระบวนการใดมีผลการ

ด าเนินการที่โดดเด่น สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการเฟ้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือมาแลกเปลี่ยน
ความรู้และน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ (*) 

(2) ผลการด าเนินการในอนาคต 
สถาบันคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตอย่างไร 
สถาบันใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (ในหัวข้อ 4.1ข) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

และข้อมูลเชิงแข่งขันที่ส าคัญมาใช้ในการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตอย่างไร สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการปรับผลต่างที่เกิดขึ้นจากการคาดการณ์ดังกล่าวกับที่คาดการณ์ไว้ในแผนปฏิบัติ
การ (ในข้อ 2.2ก(6)) 

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (หัวข้อ 4.1ข) ไปใช้

จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญและโอกาสสร้าง

นวัตกรรมดังกล่าวไปสู่ 
- คณาจารย์ กลุ่มบุคลากรและฝ่ายงานอื่น ๆ ทั่วทั้งสถาบัน 
- สถาบันอื่นส่งผู้เรียนเข้ามาศึกษาหรือรับผู้เรียนของสถาบันเข้าศึกษาต่อผู้ส่งมอบ

และคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการ
ด าเนินการที ่

- สนับสนุนไปในแนวทางเดียวกันกับสถาบัน 

4.2  การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ
สินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ (45 
คะแนน) [กระบวนการ] 

     อธิบายวิธีการจัดการและเพ่ิมพูนสินทรัพย์ทางความรู้และวิธีการเรียนรู้ขอ งสถาบัน 
รวมทั้งวิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
และโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ 
คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก.  ความรู้ของสถาบัน 

        (1) การจัดการความรู้ 

   สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของสถาบัน 
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   สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ 

- รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
- ผสมผสานและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้

ใหม ่
- ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ระหว่างสถาบันกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้ส่ง

มอบ คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
- รวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม

และในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

     (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 

     สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากรอย่างไร เพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน 

ข.  ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

      สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทวนสอบและท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่
ใช้ในสถาบันมีคุณภาพ 

สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์และ
ในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความแม่นย า ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน 

(2)  ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 

สถาบันท าให้มั่นได้อย่างไร ถึงความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหว
และเป็นพิเศษ (privilege) 

สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์
และในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการรักษาความลับและการเข้าถึงที่เหมาะสม สถาบันดูแลการ
รักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางด้านไซเบอร์ (cybersecurity) อย่างไร 

(3)  ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ  
สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไร ถึงความพร้อมของข้อมูลและสารสนเทศของสถาบัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มีข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็น มีพร้อมใช้ในรูปแบบ

ที่ใช้งานง่าย และทันการส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผู้เรียน และกลุ่มลูกค้าอ่ืน (*) 

(4)  คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
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สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือ 
มั่นคงปลอดภัย และใช้งานง่าย 

(5)  ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
ในภาวะฉุกเฉิน สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ตอบสนองต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นรวมทั้งต่อความต้องการของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล 
5.  บุคลากร (85 คะแนน) 
    หมวดบุคลากร ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีด
ความสามารถ และอัตราก าลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานเพ่ือน าไปสู่ผลการ
ด าเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยังถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากร
เพ่ือน าศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่างเต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบัน 
5.1  สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เก้ือหนุนและมีประสิทธิผล (40 คะแนน) [กระบวนการ] 

อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพ่ือให้งานของ
สถาบันบรรลุผลส าเร็จ อธิบายว่าสถาบันด าเนินการอย่างไร เพ่ือรักษาบรรยากาศในการท างานให้
เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการท างาน 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

(1)  ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของ

บุคลากร และอัตราก าลัง 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติ

ที่ต้องมีการรับรองและระดับก าลังคนที่ต้องมี 
(2)  บุคลากรใหม่ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ 
สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย

ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน 
(3)  การท างานให้บรรลุผล 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดระบบและบริหารบุคลากร 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดระบบและบริหารบุคลากร เพ่ือ 
- ท าให้งานของสถาบันประสบความส าเร็จ 
- ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่ 
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- ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- ให้มีผลการด าเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย 

(4)  การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ 

- บริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของสถาบันเพ่ือให้
มั่นใจว่าสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจ านวนของบุคลากร 
และเพ่ือลดผลกระทบหากจ าเป็น 

- เตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพ่ิมของบุคลากร 
- เตรียมบุคลากรเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหาก

จ าเป็น 
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 

(1)  สภาพแวดล้อมของที่ท างาน 
สถาบันด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย 

และมีความสะดวกในการเข้าท างานของบุคลากร 
สถาบันมีตัววัดและเป้าประสงค์อย่างไรบ้างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว 

ในสภาพแวดล้อมการท างานที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างที่ส าคัญในปัจจัย ตัววัดหรือเป้าหมาย 
เหล่านี้อย่างไร 

(2)  สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร 
สถาบันได้ออกแบบสิ่งเหล่านี้ ให้ เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่

หลากหลายและตามความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากรอย่างไร บุคลากรของสถาบัน
ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญอย่างไรบ้าง 
5.2  ความผูกพันของบุคลการ (Workforce Engagement) : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากร เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น (45 
คะแนน) [กระบวนการ] 

อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าเพ่ือให้เกิดผลการ
ด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่สถาบันท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและ
สร้างนวัตกรรม 
ให้สถาบันตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
ก. ความผูกพันของบุคลการและผลการปฏิบัติการ 
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(1) วัฒนธรรมองค์การ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่

เปิดกว้าง มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลการมีความผูกพันต่อสถาบัน 
สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าวัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายของความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร สถาบันเอ้ืออ านาจ (empower) ให้กับ
บุคลากรอย่างไร 

(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของ

บุคลากร 
วิธีการก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร ตามกลุ่มและประเภทของ

บุคลการ 
(3) การประเมินความผูกพัน 

สถาบันประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร 
วิธีการทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและตัววัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพัน

ของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ มีอะไรบ้าง วิธีการและตัววัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร 
ส าหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร สถาบันใช้ตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน การ
รอ้งทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบุคลากรเพ่ือประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร
อย่างไร 

(4) การจัดการผลการด าเนินการ 
สนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรได้

อย่างไร 
ระบบดังกล่าวได้พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล  การยกย่อง

ชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากรอย่างไร มีการด าเนินการในระบบดังกล่าวอย่างไร 
ระบบการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้อย่างไร 
- การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อท าให้เกิดนวัตกรรม 
- การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- การบรรลุแผนปฏิบัติการของสถาบัน 

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของสถาบันสนับสนุนความต้องการของสถาบัน และ
การพัฒนาความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าแต่ละคนอย่างไร 

ระบบได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไร 
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- การให้ความส าคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุ
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

- สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของสถาบันและ
การสร้างนวัตกรรม 

- สนับสนุนจริยธรรมและการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
- ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
- ท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ 

และ 
- ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้น าความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการท างาน 

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 

สถาบันมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนาของสถาบันอย่างไร 

สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในเรื่อง 

- หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่ส าคัญของสถาบันที่รายงานไว้ในหมวด 7 

- ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพ่ือชี้บ่งโอกาสส าหรับการปรับปรุงทั้งใน
เรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนาและการเรียนรู้แก่บุคลากร 

(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสถาบัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานส าหรับบุคลากร 

สถาบันมีวิธีการเพ่ือให้บรรลุการวางแผนการสืบทอดส าหรับต าแหน่งผู้บริหารและผู้น าอย่างไร 
6. ระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน) 

ในหมวดระบบปฏิบัติการนี้ ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ 
ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมในหลักสูตรและบริการ และกระบวนการต่าง  ๆ  และถามว่ามีวิธีการ
อย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
และท าให้สถาบันประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
6.1 กระบวนการท างาน : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและบริการและ
กระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างไร (45 คะแนน) [กระบวนการ] 

อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการท างาน
ส าคัญเพ่ือส่งมอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และท าให้สถาบัน
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ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร สรุปกระบวนการท างานที่
ส าคัญของสถาบัน 
ให้สถาบันตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
ก.  การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

(1) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการระบุข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และ

กระบวนการท างานที่ส าคัญ 
กระบวนการที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ

เหล่านี้คืออะไร 
(2) แนวคิดการออกแบบ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างาน
ที่ส าคัญเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด 

สถาบันได้น าเทคโนโลยีใหม่ๆ ความรู้ของสถาบัน ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและ
บริการ คุณค่าในมุมมองของลูกค้า และความคล่องตัวที่อาจจ าเป็นต้องมี มาพิจารณาในการออกแบบ
หลักสูตร บริการ และกระบวนการเหล่านี้อย่างไร 
ข. การจัดการกระบวนการ 

(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างานต่าง  ๆ 

เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 
มีตัววัดหรือตัวบ่งชี้ของผลการด าเนินการและตัววัดภายในกระบวนการอะไรบ้างที่

สถาบันใช้เพ่ือควบคุมและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ตัววัดเหล่านี้สัมพันธ์กับคุณภาพของสัมฤทธิ์ผล
และผลการด าเนินการของหลักสูตรและบริการของสถาบันอย่างไร 

(2) กระบวนการสนับสนุน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 
กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญมีอะไรบ้าง สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงาน

ประจ าวันของกระบวนการเหล่านี้ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญเพ่ือสนับสนุนสถาบัน 
(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ และผลการด าเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของสถาบัน
และลดความแปรปรวน 
ค. การจัดการนวัตกรรม 

สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร 
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สถาบันใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ซึ่งพิจารณาแล้วว่า ความเสี่ยงที่น่าลงทุน ( Intelligent 
Risks) อย่างไร สถาบันได้เตรียมทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรอ่ืน ๆ ไว้เพ่ือสนับสนุนโอกาส
ดังกล่าวอย่างไร สถาบันยุติการสนับสนุนเรื่องดังกล่าว ณ เวลาที่เหมาะสมเพ่ือน าทรัพยากรไป
สนับสนุนโอกาสอ่ืนที่ส าคัญกว่าอย่างไร 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ : สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่าง  ๆ มีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล (40 คะแนน) [กระบวนการ] 

อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่อุปทาน ท าให้สถานที่ท างานมี
ความปลอดภัย มีการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ทั้ งนี้ เ พ่ือท าให้มั่น ใจว่ า
ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ให้สถาบันตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

สถาบันควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการอย่างไร 
สถาบันด าเนินการอย่างไรในเรื่อง 

- พิจารณารอบเวลาการท างาน การเพ่ิมผลผลิตและปัจจัยด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาใช้ในกระบวนการท างานอย่างไร 

- ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการท างานซ้ า 
- ลดต้นทุนในการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจติดตามกระบวนการหรือผลการ

ด าเนินการ (*) 
- สร้างสมดุลระหว่างความจ าเป็นในการควบคุมต้นทุน กับความต้องการของผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่น 

ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

สถาบันมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างไร 

สถาบันด าเนินการอย่างไร ในเรื่อง 

- การคัดเลือกผู้ส่งมอบ และท าให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติและอยู่ในสถานะไม่เพียง
ตอบสนองความต้องการของการปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยังสามารถยกระดับผลการ
ด าเนินการขององค์การ และเพ่ิมความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

- วัดและประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบ 
- ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือช่วยให้ผู้ส่งมอบน าไปใช้ปรับปรุง 
- จัดการกับผู้ส่งมอบท่ีมีผลการด าเนินงานไม่ดี 

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

(1) ความปลอดภัย 
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สถาบันดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัยได้อย่างไร 

ระบบความปลอดภัยของสถาบันได้ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันอุบัติ เหตุ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่ปลอดภัย และการกู้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 

(2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน 

ระบบการเตรียมพร้อมดังกล่าวได้ค านึงถึงการป้องกัน การจัดการความต่อเนื่องของ
ระบบปฏิบัติการ และการกู้คืน สู่สภาพเดิมอย่างไร ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและสภาวะ
ฉุกเฉินของสถาบัน ได้น าเอาเรื่องที่ต้องพึงพาผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือมาพิจารณาอย่างไร 

7. ผลลัพธ์ (450 คะแนน) 

ในหมวดของผลลัพธ์นี้ถามถึงผลด าเนินการและผลการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านของ
สถาบัน ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล และผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ การเงิน และตลาด หมวดนี้ถามถึงระดับผลการด าเนินการที่เปรียบเทียบกับคู่แข่งและ
สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรและบริการในลักษณะเดียวกัน 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ด้านประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร (120 คะแนน) [ผลลัพธ์] 

สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ให้รวมผลลัพธ์ของกระบวนการที่ตอบสนองโดยตรงต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามพันธ
กิจหลักของสถาบัน และท่ีมีผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน 

ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการที่ตอบสนองผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
คืออะไร 

ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของการเรียนรู้ของผู้เรียนและผล
การด าเนินการของกระบวนการต่าง ๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน คือ
อะไร ผลลัพธ์ดังกล่าวเปรียบเทียบกับผลการด าเนินการของคู่แข่ง และสถาบันอ่ืน ๆ ที่มีการ
ด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรระหว่างหลักสูตรและบริการ กลุ่มของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาด (*) 
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ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการคืออะไร 

ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้าน
ปฏิบัติการของกระบวนการท างานและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญคืออะไร ทั้งนี้ให้รวมถึงผลลัพธ์
ด้านผลิตภาพ รอบเวลา และตัววัดอ่ืน ๆ ด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมของกระบวน
การผลลัพธ์ดังกล่าวเปรียบเทียบกับผลการด าเนินการของคู่แข่ง และสถาบันอ่ืน  ๆ ที่มีกระบวนการ
คล้ายคลึงกัน ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรระหว่างกระบวนการชนิดต่าง ๆ (*) 

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

ผลลัพธ์ของการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินคืออะไร 

ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญด้านประสิทธิผลของการ
เตรียมพร้อมของสถาบันเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินคืออะไร ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกัน
อย่างไรตามที่ตั้งหรือประเภทของกระบวนการต่าง ๆ (*) 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานคืออะไร 

ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินการของสถาบันดีขึ้นคืออะไร 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า : ผลลัพธ์การด าเนินงานด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร (80 
คะแนน) [ผลลัพธ์] 

ให้สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญของการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนของสถาบัน รวมทั้งความพึง
พอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน 

ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนคืออะไร 

ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืนเป็นอย่างไร ให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ของสถาบันกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียน และ
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ลูกค้ากลุ่มอื่นของคู่แข่งและสถาบันอื่นที่จัดหลักสูตรและบริการที่คล้ายคลึงกัน ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่าง
กันอย่างไรระหว่างหลักสูตรและบริการ กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาด (*) 

(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร 

ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ซึ่งรวมถึง
ผลลัพธ์ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเป็นอย่างไร ให้เปรียบเทียบผลลัพธ์
ตลอดช่วงเวลาที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนมีความสัมพันธ์กับสถาบัน (*) ผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกัน
อย่างไรระหว่างหลักสูตรและบริการกลุม่ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและส่วนตลาด (*) 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร : ผลลัพธ์การด าเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรของสถาบันมี
อะไรบ้าง (80 คะแนน) [ผลลัพธ์] 

ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่ส าคัญ รวมถึงผลลัพธ์ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และความผูกพันของบุคลากร 

ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

(1)  อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร 

ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากรคืออะไร 

ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถ รวมถึงจ านวนของบุคลากร และทักษะที่
เหมาะสม 

ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดที่ส าคัญด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของ
บุคลากร ซึ่งรวมถึงทักษะที่จ าเป็น และจ านวนบุคลากรที่มีในแต่ละระดับ ผลลัพธ์เหล่านี้มีความ
แตกต่างตามความหลากหลายของบุคลากร ตามกลุ่ม ประเภทของบุคลากรอย่างไร (*) 

(2)  บรรยากาศการท างาน 

ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างานคืออะไร 

ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดที่ส าคัญด้านบรรยากาศการท างานรวมถึงสุขภาพ
ของบุคลากร ความปลอดภัย ความมั่นคง รวมทั้งการให้บริการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรเป็น
อย่างไร (*) ผลลัพธ์เหล่านี้มีความแตกต่างตามความหลากหลายของบุคลากร ตามกลุ่ม ประเภทของ
บุคลากรอย่างไร (*) 
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(3)  ความผูกพันของบุคลากร 

ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรคืออะไร 

ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดที่ส าคัญด้านความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากร ผลลัพธ์เหล่านี้มีความแตกต่างตามความหลากหลายของบุคลากร ตามกลุ่ม ประเภทของ
บุคลากรอย่างไร (*) 

(4)  การพัฒนาบุคลากร 

ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น าคืออะไร 

ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดที่ส าคัญด้านการพัฒนาบุคลากร และผู้น า ผลลัพธ์
เหล่านี้มีความแตกต่างตามความหลากหลายของบุคลากร ตามกลุ่ม ประเภทของบุคลากรอย่างไร (*) 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล: ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การของผู้น าระดับสูง และ
การก ากับดูแลมีอะไรบ้าง (80 คะแนน) [ผลลัพธ์] 

ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการน าองค์การที่ส าคัญของผู้น าระดับสูง และการก ากับดูแล รวมทั้ง
ภาระรับผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

(1) การน าองค์การ 

ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนคือ
อะไร 

ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มส าหรับตัววัดและตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงการที่ผู้น า
สื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือน าวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสู่
การปฏิบัติ สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง และมุ่งเน้นการปฏิบัติ ผลลัพธ์เหล่านี้มีความ
แตกต่างตามหน่วยงานกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างไร (*) 

(2) การก ากับดูแล 

ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการก ากับดูแลคืออะไร 

ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านการก ากับดูแล และภาระ
รับผิดชอบ ด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก (*) 
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(3)  กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 

ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐานคืออะไร 

ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านการปฏิบัติตามและท าให้ดีกว่า
ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และการรับรองมาตรฐาน ผลลัพธ์เหล่านี้มีความแตกต่างตามหน่วยงาน
อย่างไร (*) 

(4) จริยธรรม 

ผลลัพธ์ด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมคืออะไร 

ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม พฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรม ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้น าระดับสูงและต่อ
ระบบการก ากับดูแลของสถาบัน ผลลัพธ์เหล่านี้มีความแตกต่างตามหน่วยงานอย่างไร (*) 

(5) สังคม 

ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญคืออะไร 

ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านการบรรลุผลลัพธ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์ของสถาบันและแผนปฏิบัติการคืออะไร 

ผลลัพธ์ของความส าเร็จตามตัววัดและตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการบรรลุกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติการของสถาบันคืออะไร ผลลัพธ์ด้านการสร้างและเสริมสมรรถนะหลักของสถาบันให้มีความ
แข็งแกร่งขึน้ และผลลัพธ์ด้านความเสี่ยงที่น่าลงทุน คืออะไร 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด : ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน 
และตลาดของสถาบันเป็นอย่างไร (90 คะแนน) [ผลลัพธ์] 

ให้สรุปผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาดที่ส าคัญของสถาบัน 

ให้แสดงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

(1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 

ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านการเงินคืออะไร 
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ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของการด าเนินการด้าน
งบประมาณและการเงิน รวมถึงตัววัดเชิงรวม (Aggregate measures) ของการควบคุมต้นทุน ความ
มั่นคงทางการเงิน (Financial viability) หรือผลการด าเนินการด้านงบประมาณ (Budgetary 
performance) (*) ผลลัพธ์เหล่านี้มีความแตกต่างตามส่วนตลาด กลุ่มและประเภทของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างไร (*) 

(2) ผลการด าเนินการด้านการตลาด 

ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านการตลาด คืออะไร 

ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้าน
ตลาดรวมถึงส่วนแบ่งตลาดหรือต าแหน่งในตลาด การเติบโตของตลาดและส่วนแบ่งตลาดและการ
เจาะตลาดใหม่ (*) ผลลัพธ์เหล่านี้มีความแตกต่างตามส่วนตลาด กลุ่มและประเภทของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างไร (*) 

ระบบการให้คะแนน (เพ่ือการประเมินระดับพัฒนาการ) 

การให้คะแนนค าตอบในแต่ละหัวข้อ และการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถาบัน จะขึ้นอยู่กับการ
ประเมินใน 2 มิติ คือกระบวนการ (หมวด 1-6) และผลลัพธ์ (หมวด 7) 

ในการประเมินระดับพัฒนาการตามแนวทางที่ตอบไว้ ให้พิจารณาถึงสารสนเทศที่เชื่อมโยง
กับข้อก าหนดของหัวข้อและแนวทางการให้คะแนน ดังนี้ 

- ปัจจัยหลักด้านธุรกิจซึ่งน าเสนอไว้ในโครงร่างองค์การ 
- ระดับพัฒนาการของแนวทางต่าง ๆ ความครอบคลุมของการไปสู่การปฏิบัติ ความ

เข้มแข็งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการปรับปรุง รวมทั้งผลลัพธ์ที่น าเสนอ 

มิติการให้คะแนน 

กระบวนการ 

“กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่สถาบันใช้และปรับปรุง เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อ
ต่าง ๆ ในหมวด 1-6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินกระบวนการได้แก่ A (Approach) - แนวทาง D 
(Deployment) - การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ L (Learning) - การเรียนรู้ และ I (Integration) – 
การบูรณาการ การรายงาน ป้อนกลับแนวทาง EdPEx สะท้อนถึงจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของ
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 1-6 เป็นผลรวม ซึ่งมีพ้ืนฐานจากผลการด าเนินการ
โดยรวมโดยค านึงถึงปัจจัย ทั้ง 4 ด้านของกระบวนการ (ADLI)  

A (Approach) – “แนวทาง” หมายถึง 
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- วิธีการที่ใช้เพ่ือบรรลุผลตามกระบวนการ 
- ความเหมาะสมของวิธีการที่ ใช้ เ พ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่าง  ๆ และ

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของสถาบัน 
- ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการเหล่านั้น 
- การที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการทีแนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและสารสนเทศท่ี

เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบ) 

D (Deployment) – “การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ” หมายถึง ความครอบคลุมและท่ัวถึงของ 

- การใช้แนวทางเพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่าง  ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและมี
ความส าคัญต่อสถาบัน 

- การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา 
- การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

L (Learning) – “การเรียนรู้” หมายถึง 

- การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น ผ่านวงรอบของการประเมินและการปรับปรุง 
- การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางอย่างก้าวกระโดด ผ่านการสร้างนวัตกรรม 
- การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานและ

กระบวนการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในสถาบัน 

ให้ดูจาก “จากการผจญเพลิง สู่นวัตกรรม : อุปมาอุปมัยส าหรับการเรียนรู้” ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ระดับพัฒนาการประกอบกับมิติการให้คะแนน 

I (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและท่ัวถึงของ 

- แนวทางที่ใช้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและ
ข้อก าหนดของหัวข้อต่าง ๆ ในหมวด 1 ถึง หมวด 6 

- การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกันทั้งระหว่าง
กระบวนการ และหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน 

- การที่แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติการมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับ
สถาบัน 

ในการประเมินให้คะแนนหัวข้อหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) พึงระลึกไว้เสมอว่าแนวทาง 
การน าไปสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้ และบูรณาการ มีความเชื่อมโยงกัน การอธิบายเกี่ยวกับแนวทางต้อง
ระบุ ถึงการน าไปสู่การปฏิบัติที่สอดรับกับความต้องการเฉพาะของหัวข้อและของสถาบัน เมื่อ
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กระบวนการมีพัฒนาการมากขึ้น ค าอธิบายควรครอบคลุมถึงวัฏจักรของการเรียนรู้ (ไปจนถึงการสร้าง
นวัตกรรม) ทั้งนี้ รวมถึงการบูรณาการกับกระบวนการ และหน่วยงานอ่ืน  ๆ (ให้ดู “ขั้นตอนสู่
กระบวนการที่มีการพัฒนา”) 

ผลลัพธ์ 

“ผลลัพธ์” หมายถึงผลผลิตและผลลัพธ์ของสถาบัน ในการบรรลุตามข้อก าหนดในหัวข้อ 7.1 
ถึง 7.6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ L (Level) - ระดับ T (Trends) - แนวโน้ม C 
(Comparisons) - การเปรียบเทียบ และ I (Integration) – การบูรณาการ การให้คะแนนหัวข้อใน
หมวด 7 เป็นผลรวมซึ่งมีพ้ืนฐานจากผลการด าเนินการโดยรวม โดยค านึงถึงปัจจัยทั้ง 4 ด้านของ
ผลลัพธ์ 

L (Level) – “ระดับ” หมายถึง 

- ระดับของผลการด าเนินการในปัจจุบัน โดยใช้มาตรวัดที่น ามาใช้ประโยชน์ ได้  
(meaningful measurement scales) 

T (Trends) – “แนวโน้ม” หมายถึง 

- อัตราการปรับปรุงผลการด าเนินการ หรือผลการด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง (เช่น ความ
ลาดชันของจุดที่แสดงข้อมูลบนแกนของเวลา) 

- ความครอบคลุมของผลการด าเนินการ (เช่น ความครอบคลุมของการถ่ายทอดเพ่ือน าไป
ปฏิบัติ) 

C (Comparisons) – “การเปรียบเทียบ” หมายถึง 

- ผลการด าเนินการของสถาบันโดยเทียบกับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม เช่น 
เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือสถาบันที่คล้ายคลึงกัน 

- ผลการด าเนินการของสถาบันเมื่อเทียบกับค่าเทียบเคียง หรือกับองค์การชั้นน า 

I (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและท่ัวถึงของ 

- ตัววัดต่าง ๆ (จ าแนกประเภท) ด้านลูกค้า หลักสูตรและบริการ ตลาด กระบวนการและ
แผนปฏิบัติการ ที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและหัวข้อที่อยู่ในหมวดกระบวนการ (ใน
หมวด 1 ถึงหมวด 6) 

- ผลลัพธ์รวมถึงตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ส าหรับผลการด าเนินการที่เชื่อถือได้ 
- ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน

เป้าประสงค์ระดับสถาบัน 
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ในการประเมินให้คะแนนหัวข้อหมวดผลลัพธ์ควรดูข้อมูลผลการด าเนินการที่มีระดับแนวโน้ม
การเปรียบเทียบที่เหมาะสมส าหรับตัววัดและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ตลอดจนดูความเชื่อมโยงกับความ
ต้องการหลักๆ ของสถาบันด้วย นอกจากนี้ยังควรแสดงข้อมูลให้ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลของการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงและผลการ
เรียนรู้ระดับองค์การ หากกระบวนการปรับปรุงได้ถูกน าไปถ่ายทอดและเผยแพร่อย่างกว้างขวางแล้ว 
ผลลัพธ์ที่ดีน่าจะต้องเกิดขึ้น 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เต็มใจ มนต์ไธสงค์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ 2) 
เปรียบเทียบการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต โดยจ าแนกตามสังกัด ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ท างานใน
มหาวิทยาลัย และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 320 คน ได้มา จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เทียบสัดส่วน และการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 
ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งหมด 7 หมวด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลจากการวิจัยพบว่า 1) สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ สังกัดคณะ/โรงเรียน มีต าแหน่งอยู่ในสายวิชาการ ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท ระยะเวลา
การท างานในมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่าง 3-6 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 1-3 ปี 
2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต มีการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายหมวดพบว่า มีการปฏิบัติตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ อยู่ในระดับมากทุกหมวด 

ภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2555) การศึกษาเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPIs) ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ และปัญหาอุปสรรคในการน าเอาเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการไปสู่การปฏิบัติในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือก าหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPIs) การด าเนินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(Education criteria for Performance Excellence: EdPEx) 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเ พ่ือการด าเนินงานที่ เป็นเลิศ ( Education criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ 3) เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาและ
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ปรับปรุงการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPIs) การด าเนินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างในพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
และสามารถจ าแนกออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

- ด้านผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ก าหนดตัวชี้วัดเป็นตัวอย่างได้จ านวน 13 ตัวชี้วัด 
- ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ก าหนดตัวชี้วัดเป็นตัวอย่างได้จ านวน 25 ตัวชี้วัด 
- ด้านผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด ก าหนดตัวชี้วัดเป็น 

ตัวอย่างได้จ านวน 27 ตัวชี้วัด 
- ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดเป็นตัวอย่างได้จ านวน 26 ตัวชี้วัด 
- ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ก าหนดตัวชี้วัดเป็นตัวอย่างได้ 7 ตัวชี้วัด  
- ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น า ก าหนดตัวชี้วัดเป็นตัวอย่างได้จ านวน 24 ตัวชี้วัด   

2. ปัญหาและอุปสรรคในการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่
การปฏิบัติ 

- ด้านผู้บริหาร ยังไม่เห็นความส าคัญในการน าเอาเกณฑ์ฯไปปฏิบัติอย่างจริง ขาดความรู้
ความเข้าใจรายละเอียดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศหรือเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขาดการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจของเกณฑ์ให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง รวมทั้งมุ่งหวังคะแนนการ
ประเมินตามเกณฑ์มากกว่าผลการปฏิบัติจริงโดยไม่ได้น าเอาผลการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศไปปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างก้าว
กระโดด 

- ด้านคณาจารย์ มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ จึงไม่
ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดเก็บตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพ มีอาจารย์จ านวนมาก
ยังไม่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ ส่วนอาจารย์ที่ได้รับการอบรมแล้ว ก็ยังไม่ได้น าเอาเกณฑ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม เนื่องจากขาดการก ากับติดตามของผู้บริหารและไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่า
จะต้องท าอย่างไร 

- ด้านบุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศรวมทั้งขาดประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการองค์กรตาม
ระบบคุณภาพท าให้ไม่สามารถน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศไปสู่การปฏิบัติงานได้ขาดความมั่นใจในตนเอง ท าให้ไม่สามารถพัฒนางานด้านการ
บริหารได้ การรับรู้เป็นแบบ TOWDOWN ผู้ปฏิบัติงานมักจะบ่นว่าไม่ใช่งานตนเอง เป็น
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งานผู้บริหาร ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและมีการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 

- ด้านนโยบายมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศมาใช้ แต่นโยบายด้ านการประกัน
คุณภาพอาจจะไม่เข้มงวดกวดขันอย่างเด็ดขาด มีการผ่อนปรนจนท าให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติและบางคณะหน่วยงานของยกเว้นการปฏิบัติหรือไม่ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ผู้น าเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติมองไม่
เห็นประโยชน์ ขาดกลยุทธ์การน าไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลและชัดเจนผู้ตรวจประเมิน
ขาดทักษะในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

- ด้านงบประมาณ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานกิจกรรมด้านการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมหรือการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าหรือเป็นพ่ีเลี้ยงในการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศไม่มีการจัดสรร
งบประมาณด้านการประกันคุณภาพ 

- ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เกณฑ์มีเนื้อหาและ
ข้อก าหนดในการด าเนินงานมากเกินไป เข้าใจได้ยากและต้องมีการตีความหมายของ
เกณฑ์ ท าให้น่าเบื่อ บางข้อค าถามของเกณฑ์ไม่สามรถน ามาใช้ในการประเมินคณะและ
หน่วยงานได้ ขาดแนวปฏิบัติหรือตัวอย่างที่ดี ไม่มีทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามเกณฑ์ 
ไม่มีการเฉลยให้ทราบว่าสิ่งที่ด าเนินการสิ่งใดดีหรือไม่ดี  

3. แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติ 

- การอบรมให้ความรู้ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่องให้กับบุคลากรทุกระดับเพื่อให้รับรู้โดยทั่วกัน 

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการอบรมโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับ
ต้นคณาจารย์ และบุคลากรใหม่ 

- จัดที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารและบุคลการในการน าเอาเกณฑ์ฯ
ไปสู่การปฏิบัติ 

- คัดเลือกคณะหน่วยงานน าร่องในการเป็นตัวอย่างในการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติ 

- การจัดการความรู้ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง 
เชิดชูให้รางวัลการศึกษาดูงานองค์กรที่ เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- ก าหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผู้บริหารโดย
เชื่อมโยงผลงานด้าน QA เข้ากับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ผลการด าเนินงาน โบนัส และ
ความดีความชอบอ่ืนๆ 
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- ก าหนดแนวปฏิบัติหรือนโยบายให้ชัดเจนในการก าหนดให้เอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศไปใช้ในการปฏิบัติงานในด้านใดบ้าง 

- มีบทลงโทษส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้ด าเนินงานอย่างจริงจัง 
- จัดท าแผนกลยุทธ์การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น

เลิศ ปีละ 1 หรือ 2 หมวด เนื่องจากเนื้อหาของเกณฑ์เยอะมาก 
- ก ากับติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ

อย่างจริงจังจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
- จัดท าแผนปรับปรุงองค์กรตามผลการประเมินของเกณฑ์คุณภาพการด าเนินการที่เป็น

เลิศและมีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงตามผลการ
ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

- จัดท าคู่มือแนะน าเกณฑ์ให้เข้าใจง่ายและมีองค์ความรู้ออนไลน์ สืบค้นได้ รวมทั้งแนว
ปฏิบัติที่ดี 

- จัดคลินิกให้ค าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
พัฒน์พล แก้วยม (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า 
ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เรียงล าดับ
ความสัมพันธ์ ดังนี้ ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร ด้านวัฒนธรรมคุณภาพของหน่วยงาน และ ด้าน
ภาวะผู้น าของ ผู้บริหาร ส่วนประเภทหน่วยงาน ขนาดของหน่วยงาน และประสบการณ์ในการบริหาร
ไม่มี ความสัมพันธ์ และมีข้อเสนอแนะการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ ผู้บริหาร
ทุกระดับควรเพ่ิมความส าคัญในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา เน้นการด าเนินงานจาก
ความร่วมมือของทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจระบบกลไกการประกัน
คุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัย และความรู้ด้านเกณฑ์การประเมินให้บุคลากรในทุกระดับอย่างทั่วถึง 
บูรณาการ กลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษากับระบบต่าง ๆ ได้แก่ SOP สกอ. สมศ. 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติำการประจ าปีของมหาวิทยาลัยให้เป็นกลไกเดียวกัน เพ่ิมระบบข้อมูล
สารสนเทศที่เอ้ืออ านวยระบบคุณภาพต่าง ๆ และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและค่านิยมคุณภาพแก่
บุคลากรทุกระดบั  

นายสุวัฒน์ งามดีและนางปิยพร มานะกิจ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทางการด าเนินงานแบบบูรณาการเพ่ือ
ปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
หวัขอ้ต่าง ๆ ตามเกณฑ์ EdPEx และน าไปพฒันากระบวนการท างานภายในคณะฯ ให้สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ต่อไป ผู้วิจัยใช้ข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ านวน 27 ตัวชี้วัด เพ่ือสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารคณะฯ ถึงหัวข้อต่าง ๆ ตาม
หมวด กระบวนการ 1-6 ของเกณฑ์ EdPEx จ านวน 3 ล าดับแรกจาก ทั้งหมด 19 หัวข้อที่มี
ผลกระทบต่อ ความส าเร็จของแต่ละตัวชี้วัดมากที่สุด และน ามาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกระบวนการ
ส าคัญที่ควร ปรับปรุงตามแนวคิดของพาเรโต จากผลการศึกษา พบว่ามี 3 กระบวนการส าคัญที่
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ส่งผลกระทบต่อ ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการของผู้บริหารที่
จะท าให้คณะ ประสบความส าเร็จ (1.1ก วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ)  2) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การ การจัดสรร ทรัพยากร แผนด้านบุคลากรและการน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  (2.2ก การจัดท า
แผนปฏิบัติการและ น าไปสู่การปฏิบัติ) และ 3) การพัฒนาหลักสูตรและบริการให้ตรงกับความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (3.1ก การรับฟังผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน) ซึ่งหากมีการ
ปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้จะสามารถเพ่ิมโอกาสความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ต่อไปใน
อนาคต    
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย ในลั กษณ ะของการวิ จั ยและพัฒ นา (Research and 
development) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ศึกษาความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และศึกษา
แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยที่
ด าเนินการตามเกณฑ์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3. ขั้นตอนการด าเนินวิจัย 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ 1. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จ านวน 200 คน 

2. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ จ านวน 100 
คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพ และมีประสบการณ์การท างาน 3 ปีขึ้นไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 20 คน 

2. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความรู้
และความเชี่ยวชาญในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  (ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ)  ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ และมี
ประสบการณ์การท างาน 5 – 10 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งเครื่องมือออกเป็น 3 ส่วน ได้นี้ 
1. ต ารา เอกสาร ข้อมูล พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ

มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (โดย
ผู้วิจัยใช้มหาวิทยาลัยมหิดล) 

2. แบบสัมภาษณ์  
- สภาพแวดล้อม ความพร้อมในการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ        

การด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
- แนวทางการด าเนินงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการ
ตามเกณฑ์ (โดยผู้วิจัยใช้มหาวิทยาลัยมหิดล) 

3. แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

   

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. การรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสาร ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้  

- ข้อมูลพ้ืนฐานในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  ศิลปวัฒนธรรม 
บริหารจัดการ และ รายงานการประเมินตนเองด้านประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

- รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ (โดยผู้วิจัยใช้มหาวิทยาลัยมหิดล) 

2 การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ด าเนินการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ดังนี้ 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องความพร้อมในการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ ในด้านการน าองค์การ กลยุทธ์ ลูกค้า การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

- ข้อมูลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ (โดยผู้วิจัยใช้มหาวิทยาลัยมหิดล) ในด้านการ
ด าเนินงาน แนวคิด และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
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- ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ (โดย
ผู้วิจัยใช้มหาวิทยาลัยมหิดล) 

3. วิธีการด าเนินการเก็บข้อมูล 
- การสัมภาษณ์ ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบในการสัมภาษณ์ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ท าการสัมภาษณ์โดยเจาะจงค าตอบเฉพาะเรื่องตาม
จุดมุ่งหมาย 

2. การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยสัมภาษณ์เปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบเพ่ือจับ
ประเด็นและน ามาตีความหมายโดยใช้ทฤษฎีและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้รู้ 

- แบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่อความพร้อม 
กระบวนการหรือวิธีการในการด าเนินงานด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ 

4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้ง 2 ชุด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความคิดเห็น มีขั้นตอน
การสร้าง ดังนี้ 

- ระบุวัตถุประสงค์และสิ่งที่จะต้องการศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวทางการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

- ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดรอบแนวความคิดและสร้าง
นิยามศัพท์ 

- ร่างข้อค าถามที่ใช้ในเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความ
คิดเห็น 

- ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ของ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความคิดเห็นโดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้ 

- ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร สังเกต และการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
- ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 

6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือหาค่ามาตราส่วน (Rating Scale) ระดับที่ตรงกับความพร้อม              
การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  
  ตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา วิเคราะห์ข้อมูล
โดยแจกแจงความถ่ีแล้วน าเสนอโดยใช้การหาค่าร้อยละ (Percentage) ดังสูตร 
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ค่าร้อยละ (Percentage) 
สูตร     P =   f    x  100 
 
เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 

 f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นค่าร้อยละ 

 N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือหาค่ามาตราส่วน (Rating Scale) ระดับที่ตรงกับความพร้อม                      
การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) 
หาค่าเฉลี่ย (Mean) 
สูตร    x  =               
 
 
เมื่อ x แทน ค่าเฉลี่ย 

  แทน ผลรวมการคูณค่าความถี่ของคะแนนทั้งหมด 

 N แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 

การแปลความหมาย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แปลความหมายผลการวิจัยเพ่ือหาค่ามาตราส่วน (Rating Scale) 

ระดับที่ตรงกับความพร้อม การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาค่าเฉลี่ย
ดังนี้ 
 ระดับมากที่สุด ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 คือ การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่
สามารถท าซ้ าได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับปรุง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับผลกระทบ สถาบันมุ่งมั่นสู่ความมีประสิทธิภาพจน
ประสบความส าเร็จทั่วทั้งองค์การ การวิเคราะห์การสร้างนวัตกรรม การแบ่งปันสารสนเทศและความรู้ 
มีการใช้กระบวนการและตัววัดในการติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และของการ
ปฏิบัติการที่ส าคัญ 

N 

N 
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 ระดับมาก ช่วงคะแนน 4.00 – 4.49 คือ การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถ
ท าซ้ าได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเพ่ือการปรับปรุง มีการแบ่งปันการเรียนรู้และมีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน กระบวนการตอบสนองกลยุทธ์และเป้าประสงค์
ที่ส าคัญของสถาบัน 
 ระดับปานกลาง ช่วงคะแนน 3.00 – 3.99 คือ สถาบันมีการปฏิบัติการด้วยการใช้
กระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้ มีการประเมินผล การปรับปรุง และเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ 
 ระดับน้อย ช่วงคะแนน 2.00 – 2.99 คือ สถาบันเพ่ิมเริ่มต้นการปฏิบัติการด้วยการใช้
กระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้ มีการประเมินผล การปรับปรุง แต่ไม่มีการก าหนด แผนการ
ด าเนินงาน กลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ 
 ระดับน้อยที่สุด ช่วงคะแนน 0.01 – 1.99 คือ การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่า
กระบวนการ และส่วนใหญ่จะตอบสนองความต้องการหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขาดการก าหนด
เป้าประสงค์ท่ีด ี
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย ในลั กษณ ะของการวิ จั ยและพัฒ นา (Research and 
development) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ศึกษาความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และศึกษา
แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยที่
ด าเนินการตามเกณฑ์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนิน               
การที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น เลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ  ศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการ และ รายงานการประเมินตนเองด้านประกันคุณภาพ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องความพร้อมในการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ในด้านการน าองค์การ 
กลยุทธ์ ลูกค้า การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสามารถวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา โดยจัดเป็น 6 คณะ 3 วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์                 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีพ้ืนที่จัดการศึกษา 4 พ้ืนที่ ได้แก่ พื้นที่
ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ พ้ืนที่เพาะช่าง และ พ้ืนที่วิทยาเขตวังไกลกังวล 

ปรัชญา (Philosophy)  

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มุ่งสู่สังคมการประกอบการ  

ปณิธาน (Determination)  

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur)  

โดยมีค าจ ากัดความของ “SMART Entrepreneur” ดังนี้  
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S = Service Minded/Science 

M = Morality/Management 

A = Artistic/Academic 

R = Responsibility 

T = Technology/Thainess 

“Entrepreneur” = ผู้ประกอบการ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“ เป็ น ม ห าวิท ยาลั ยชั้ น น า แห่ งสั งคมการป ระกอบ การ  ( The Leading University of 
Entrepreneur)”  

พันธกิจ (Mission)  

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคม  
การประกอบการ 

2. ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม                
การประกอบการ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาไทย 
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
6. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล 

ค่านิยมหลัก (Core Values)  

ใฝ่รู้ ใจรักการบริการ รู้รักสามัคคี มีธรรมาภิบาล  

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)  

ใฝ่ใจเป็นผู้น า ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม และจงรักภักดีต่อองค์กร 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ (RMUTR Uniqueness) 

“ ศิลปวิทยาการ สู่สังคม ” ( ศิลปวิทยาการ สู่สังคม หมายถึงความสามารถในการน าความรู้
ทางวิชาการและทักษะทางศิลปะไปประยุกต์ใช้ในการท างาน เพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ ) 
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTR Identity) 

“ บัณฑิตนักปฏิบัติ ” ( บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติที่จะต้องได้รับการฝึกฝนทั้งใจ
และกาย และทั้งจะต้องเป็นนักปฏิบัติงานที่มีหลักวิชาดีด้วย และท่ีส าคัญต้องมีการปรับปรุงตัวเองให้มี
การพัฒนาให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ใฝ่ใจศึกษาทั้งทางลึกและทางกว้าง เพ่ือให้บัณฑิตใช้
วิชาชีพความสามารถความบริสุทธิ์ใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนตน และ
ประโยชน์ส่วนรวมได้สัมฤทธิ์ผล) 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น จ านวน 54 หลักสูตร จ าแนกเป็น
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 48 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 3 
หลักสูตร 

คณะ/วิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

2 - - 2 

คณะบริหารธุรกิจ 7 - - 7 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 - - 9 

คณะศิลปศาสตร์ 3 - - 3 

วิทยาลัยเพาะช่าง 13 - - 13 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 6 - - 6 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 - - 8 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 

- 1 1 2 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - 2 2 4 

รวม 48 3 3 54 

ตารางท่ี 3 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560 

สรุปผลการด าเนินงานแต่ละหมวดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 

หมวด 1 การน าองค์การ  
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1.1 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดทิศทางการบริหารขององค์กร โดยมีการจัดท า
กระบวนการ (Flow Chart) การจัดท าแผนของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ
ดังนี้  

- ศึกษาข้อมูลการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าวิสัยทัศน์ฯ 
- การวิเคราะห์ SWOT 
- จัดท าวิสัยทัศน์ พันกิจ ของมหาวิทยาลัยฯ 
- ประชุมสัมมนาเพ่ือระดมสมองจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พร้อมสรุปข้อมูลและจัดท าร่างแผนการ

ด าเนินงาน 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
- น าแผนยุทธศาสตร์เผยแพร่สู่หน่วยงานต่าง ๆ 

1.2 ในการจัดท าแผนมหาวิทยาลัยฯได้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
การจัดประชุมเพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้ามีส่วนในการประชุมฯ และมีการจัดท าแบบประเมินเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการสื่อสารแผนของมหาวิทยาลัย
ฯ ผ่านทางเว็บไซต์กองนโยบายแผนและเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ฯ และที่ประชุมผู้บริหารและ
หัวหน้าหน่วยงาน โดยในระดับคณะ/หน่วยงาน มีการน าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ มา
สื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบพร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับแผนของมหาวิทยาลัย ฯ   

1.3 มหาวิทยาลัย ฯ มีกระบวนการในการทบทวนผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และน าผลที่
ได้มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผน 4 ปี  นอกจากนี้ยังมีกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ/ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ระบุไว้ในแผน  

1.4 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการด าเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น                   
การประเมินผลการปฏิบัติงานของงานโครงการ กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยนั้น มีกลไกติดตาม
ตัวชี้วัด/ แผนงาน /โครงการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ประจ าทุกเดือนโดยในระดับมหาวิทยาลัยฯ 
นั้น กองนโยบายและแผน เป็นผู้ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของคณะ วิทยาลัย ส านัก/สถาบัน/กอง เสนอต่อที่ประชุมระดับสูง (CEO) ของมหาวิทยาลัยฯ 
เป็นประจ าทุกเดือน 

1.5 มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน ได้รายงานผลการด าเนินตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นรายงานไตรมาส และรายงาน
สรุปการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ปีละครั้งเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

1.6 มหาวิทยาลัยฯ มีการสื่อสารผลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นต้น ไปสู่
บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่านการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เว็บไซต์กอง
นโยบายและแผน และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น 



57 
 

 

หมวด 2 กลยุทธ์ 

2.1 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดย
ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการนโยบายและแผนซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน รวมถึงผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยมีความสอดคล้องกับ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ 

2.2 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยได้น าปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมาใช้ประกอบวิเคราะห์การจัดท าแผน มีการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย, น าผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ รวมถึงกฎ 
ระเบียบ มาวิเคราะห์ SWOT เพ่ือให้ได้แผนที่สมบูรณ์ที่สุด 

2.3 มหาวิทยาลัยได้น าส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  แก่ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด รวมถึงให้ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซด์กองนโยบายและแผน http://plan.rmutr.ac.th  
ซ่ึงในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดในส่วนของแผนงานโครงการ
ของแต่ละหน่วยงานที่ได้ยื่นเสนอของบประมาณมายังกองนโยบายและแผน โดยมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน 

2.4 ในส่วนของการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ
โดยหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจัดท าค ารับรองกับอธิการบดี และ บุคลากรจะท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการกับหัวหน้าหน่วยงานแต่ละแห่ง 

2.5 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ซึ่งมีการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละปีไว้ และเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ จะมีการสรุปผลการด าเนินโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณ และน าผลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ในปีถัดไป ต่อไป 

หมวด 3 ลูกค้า 

3.1 มหาวิทยาลัยมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือรับฟังความ
ต้องการและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม  โดยมีช่อง
ทางการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม
ที่มีต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือน าผลสรุปมาประกอบการวิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ที่มีโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
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3.2 มหาวิทยาลัยมีช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น แบบฟอร์มการแจ้ง
เรื่อง, โทรศัพท์, แบบสอบถามความพึงพอใจและกล่องรับฟังความคิดเห็น และน าข้อมูลที่ได้รับ
จากช่องทางต่าง ๆ มาวางแผนปรับปรุง กระบวนการท างาน  

3.3 ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กรณีการร้องเรียนจาก
นักศึกษาถึงห้องเรียนที่สกปรก มหาวิทยาลัยมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ แก้ไข/จัดการข้อ
ร้องเรียนอย่างชัดเจนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และมีการจัดท ารายงานการจัดการข้อร้องเรียน
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

3.4 มหาวิทยาลัยมี ระบบในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค าชมเชย โดยมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับข้อร้องเรียน และจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และค าชมเชย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและหนังสือราชการ 

3.5 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เช่น 
ในด้านการบริหารหลักสูตรมีการเชิญบุคคลภายนอก เช่น จากสถานประกอบการเข้ามาเป็น
กรรมการวิพากษ์หลักสูตร และในด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี มหาวิทยาลัยมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีการเชิญผู้ประกอบการ
ภายนอก ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

3.6 มหาวิทยาลัยมีช่องทางในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น 
RMUTR newsletter ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ , Facebook และ บทสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของบุคคลภายนอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการคัดเลือกข้อมูล ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี               
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ และกระบวนการสร้างคุณค่า โดยมีการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ความถี่ในการเก็บข้อมูล การสอบทานข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ มีความครอบคลุมต่อการด าเนินงาน มีความถูกต้องและมีความทันสมัย 

4.2 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel  ที่มีการน ารหัส
สัญญาณไฟจราจรในการติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการ
ประเมิน และติดตามงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

4.3 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ความปลอดภัยของข้อมูลในการสูญหาย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีระบบการ Back up  ข้อมูล ใน
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กรณีฉุกเฉิน เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบ Fire Wall  ป้องกัน
การถูกโจมตีของข้อมูล มีระบบป้องกัน antivirus มีระบบการแสดงตัวตนโดยการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ 
มีระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต ได้แก่ E-book, E-learning 

4.4 มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักงานประกันคุณภาพ มีการด าเนินงานในการก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดย มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
ติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ก ากับติดตามให้
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบและส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ในการนี้คณะกรรมการจัดการ
ความรู้และส านักงานประกันคุณภาพได้มีการด าเนินการในการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ดังต่อไปนี้ 

การก ากับติดตาม 

- ติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานตามระบบและ
กลไกในรูปแบบเอกสาร 

- ติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานตามระบบและ
กลไกในรูปแบบการลงพ้ืนที่ติดตาม ในรอบ 9 เดือน โดยเป็นการติดตาม ให้ความรู้และ
ค าแนะน าในการด าเนินงานการจัดการความรู้ตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

การส่งเสริมและสนับสนุน 

- จัดท าคู่มือการจัดการความรู้ เผยแพร่ให้กับคณะ/วิทยาลัยและหน่วยงาน โดยคู่มือนั้นได้มี
การรวบรวม ความหมาย แนวทาง เทคนิค วิธีการในการจัดการความรู้ การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี 

- จัดโครงการกิจกรรมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 

หมวด 5 บุคลากร 

5.1 มหาวิทยาลัยฯ มีพันธกิจ  และยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ
องค์กรเชิงธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน  ซึ่งกองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ  และสายสนับสนุน  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  ที่มุ่งเน้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  และระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) เพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถหลักให้แก่บุคลากร  โดยน าแนวความคิดการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จอย่าง



60 
 

 

รอบด้านในมิติต่างๆ (HR Scorecard)  มาใช้ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อน ามาใช้
วางระบบในการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการที่เพ่ิมข้ึน 

5.2 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการติดตามการพัฒนาบุคลากร โดยมีการติดตามให้บุคลากรของ
หน่วยงาน ที่ผ่านการอบรมน าความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการพัฒนางาน โดย
ก าหนดเป็นขั้นตอนการด าเนินการและติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ใน
การพัฒนางาน ดังนี้ 

- ก าหนดแบบส ารวจคุณลักษณะงาน และหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนาของ
บุคลากรรายบุคคล 

- ด าเนินการส ารวจ หลักสูตรและผลการฝึกอบรมไปยังหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

- ติดตามและรวบรวมผลการส ารวจจากหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

- สรุปและวิเคราะห์ผลการส ารวจตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนา 

- รายงานผลการสรุปและวิเคราะห์ เสนอผู้อ านวยการเพ่ือประกอบการจัดท าแผนครั้ง
ต่อไป 

5.3 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลักของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือมาวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญเพ่ือมาพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

5.4 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากร โดยให้บุคลากรด าเนินการรายงานผลการฝึกอบรมให้หน่วยงานต้น
สังกัดและรายงานให้ส่วนส่วนกลางทราบ เพ่ือน าผลไปด าเนินการปรับปรุงเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในปีต่อไป 

5.5 ในกรณีที่ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมจากองค์การภายนอกที่ เป็นหนังสือเวียนแจ้งเข้ามาใน
มหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคลจะเป็นหน่วยงานกลางที่เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการเพ่ือ
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

5.6 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรในแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน                 
การ Coachingและ การจัด KM เพ่ือให้บุคลากรได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการและแนวทางใน
การท างาน 

5.7 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย
กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรม 
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5.8 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการขอต าแหน่งทางวิชาการ   (ศ. ผศ. รศ.) โดยมีกองบริหารงาน
บุคคลเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล ตลอดจนมีการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีระบบในการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน (ช านาญการ ,ช านาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ, 
เชี่ยวชาญพิเศษ) 

5.9 มหาวิทยาลัยมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับความเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถและ
แผนอัตราก าลังโดยมหาวิทยาลัยมีการประเมินสมรรถนะและน าผลการประเมินมาก าหนดแผนใน
การพัฒนาบุคลากร และมีการจัดสรรอัตราก าลังให้กับหน่วยงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่
ก าหนดขึ้น 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

6.1 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามพันธกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย                 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยทุกพันธกิจมีการก าหนดกระบวน              
การท างานหลักหรือกระบวนการงานส าคัญ เช่น กระบวนการเปิดปิดหลักสูตร กระบวนการ
จัดท าหลักสูตร เป็นต้น 

6.2 มหาวิทยาลัยมีการควบคุมต้นทุนหรือบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าและประหยัด โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการที่ส าคัญ และมีการน าระบบ
สารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนการท างานต่าง ๆ เป็นต้น 

6.3 มหาวิทยาลัยมีระบบความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมเพ่ือภาวะฉุกเฉิน เช่น การดูแลห้องเรียน 
มีการติดป้ ายแสดงวิธี ใช้ อุปกรณ์ที่ ส าคัญและข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่  ระบบรักษา                     
ความปลอดภัย เช่น มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และมีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV ทั่วบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยง เป็นต้น 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยศึกษาจากแบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ เพ่ือสอบถามความคิดเห็น
ต่อความพร้อม กระบวนการหรือวิธีการในการด าเนินงานด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาพทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเสนอในรูปตารางดังนี้  
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ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N = 30 คน) ร้อยละ 

เพศ 

1. ชาย 12 40 

2. หญิง 18 60 

วุฒิการศึกษา 

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0 

2. ปริญญาตรี 0 0 

3. ปริญญาโท 19 63.33 

4. ปริญญาเอก 11 36.66 

สถานะ 

1. ผู้บริหาร 2 6.66 

2. อาจารย์ 23 76.66 

3. บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 5 16.66 

ประสบการณ์เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. 3 – 4 ปี 0 0 

2. 4 – 5 ปี 3 10 

3. 5 – 6 ปี 7 23.33 

4. มากกว่า 6 ปี 20 66.66 

จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
40 เพศหญิง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 วุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 ปริญญาตรี จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ปริญญาโท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.33 ปริญญาเอก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.66 สถานะ ผู้บริหาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.66 อาจารย์ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.66 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.66 ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3 – 4 ปี จ านวน 0 คิดเป็นร้อย
ละ 0 4 – 5 ปี จ านวน 3 คิดเป็นร้อยละ 10 5 – 6 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 มากกว่า 6 
ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 
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2.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเ พ่ือ                      
การด าเนินการที่ เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม ทั้ง 6 ประเด็น คือ 1. การน าองค์กร 2. กลยุทธ์ 3. ลูกค้า 4. การวัด การวิเคราะห์ 
การจัดการความรู้ 5. บุคลากร และ 6. ระบบปฏิบัติการ โดยได้เสนออยู่ในรูปตารางดังนี้   

ตารางที่ 5 วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ระดับความพร้อม 

1. การน าองค์กร 
1.1 ผู้น าระดับสูงมีวิธีในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม

ผ่านระบบการน าองค์กรไปสู่บุคลากร ผู้เรียน และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

4.00 80.00 มาก 

1.2 ผู้น าระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูก
กฎหมายและจริยธรรมให้องค์การถือปฏิบัติ 

3.63 72.60 ปานกลาง 

1.3 ผู้น าระดับสูงสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมการท างาน 
ให้สถาบันประสบความส าเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4.00 80.00 มาก 

1.4 ผู้น าระดับสูงมีวิธีการสื่อสารและสร้างความผูกพันให้กับ
บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสีย 

4.17 83.33 มาก 

1.5 ผู้น าระดับสูง มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของสถาบัน 

4.00 80.00 มาก 

1.6 ผู้น าระดับสูงมีวิธีในการสื่อสารสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรทั่วทั้งสถาบันกับผู้เรียนและลูกค้าหลักกลุ่มอื่น 

3.47 69.40 ปานกลาง 

1.7 ผู้น าระดับสูงมีวิธีการในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการ
มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
สถาบัน 

3.63 72.60 ปานกลาง 

1.8 ผู้น าระดับสูง มีการก ากับดูแล การทบทวน ให้สถาบัน
ประสบความส าเร็จ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น ภาระ
รับผิดชอบในการกระท าของคณะผู้บริหาร ภาระ
รับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด ภาระรับผิดชอบด้าน
การเงิน ความโปร่งใสในการด าเนินการ เป็นต้น 

3.47 69.40 ปานกลาง 

1.9 สถาบัน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น า
ระดับสูง และการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

4.17 83.33 มาก 

1.10 สถาบันมีระบบการด าเนินงานและการประพฤติปฏิบัติที่
ถูกต้องตามกฎหมาย มีการปฏิบัติตามระเบียบ และมีการ
ด าเนินงานที่ได้การรับรองตามมาตรฐาน 

4.07 81.40 มาก 
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ประเด็น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ระดับความพร้อม 

1.11 สถาบันมีวิธีหรือระบบในการส่งเสริมและท าให้มั่นใจว่า
ปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบันเป็นไปอย่างมีจริยธรรม 
 

4.07 81.40 มาก 

1.12 สถาบันมีการด าเนินงานที่ค านึงถึงเรื่องความผาสุกและ
ประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน 

3.80 76.00 ปานกลาง 

1.13 สถาบันมีการด าเนินงานที่สนับสนุนและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญอย่างจริงจัง 

4.10 82.00 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.89 
 

77.80 ปานกลาง 
 

2. กลยุทธ์ 
2.1 สถาบันมีระบบในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ทั้งการวางแผน

ระยะสั้นและระยะยาว 
4.23 84.60 มาก 

2.2 สถาบันมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ริเริ่ม
น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลง 

4.20 84.00 มาก 

2.3 สถาบันมีกระบวนการในการจัดท ากลยุทธ์เพ่ือกระตุ้น
การสร้างนวัตกรรม 

4.10 82.00 มาก 

2.4 สถาบันมีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
รว ม ทั้ ง พั ฒ น าส ารส น เท ศ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  ม า ใช้ ใน
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

3.83 76.60 ปานกลาง 

2.5 สถาบันมีระบบงานและสมรรถนะหลักที่เก้ือหนุนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

3.67 73.40 ปานกลาง 

2.6 สถาบันมีการจัดท าแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

4.07 81.40 มาก 

2.7 สถาบันมีวิธีการที่จะน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

3.90 78.00 ปานกลาง 

2.8 สถาบบันมีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ที่พร้อม
ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จ 

3.67 73.40 ปานกลาง 

2.9 สถาบันมีแผนบุคลากรที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

3.83 76.60 ปานกลาง 

2.10 สถาบันมีตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่ใช้ในการติดตาม
ผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ 

3.97 79.40 ปานกลาง 

2.11 ในกรณี ที่ สถานการณ์ เปลี่ ยนแปลง สถาบันมีการ
ปรับ เปลี่ ยนแผนปฏิ บั ติ ก ารให้ เป็ นแผน ใหม่ และ

3.90 78.00 ปานกลาง 
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ประเด็น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ระดับความพร้อม 

น าไปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
เฉลี่ยรวม 3.94 78.80 ปานกลาง 

3. ลูกค้า 
3.1 สถาบันมีวิธีการในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกต

ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่
สามารถน าไปใช้ได้ 

3.43 68.60 ปานกลาง 

3.2 สถาบันมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจ และความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

3.97 79.40 ปานกลาง 

3.3 สถาบันมีวิธีการในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนเปรียบเทียบกับ
องค์การอื่น 

3.77 75.40 ปานกลาง 

3.4 สถาบันมีวิธีการในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับ
หลักสูตรและบริการ 

4.10 82.00 มาก 

3.5 สถาบันมีวิธีการในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
สามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรับการสนับสนุนจาก
สถาบัน 

3.60 72.00 ปานกลาง 

3.6 สถาบันมีวิธีการในการก าหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และ
ส่วนตลาด 

3.87 77.40 ปานกลาง 

3.7 สถาบันมีวิธีการในการสร้าง และจัดการสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

3.77 75.40 ปานกลาง 

3.8 สถาบันมีวิธีการในการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น 

3.97 79.40 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.81 76.20 ปานกลาง 
4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 สถาบันมีวิธีการ ในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือ
ติดตามผลการปฏิบั ติ งานประจ าวัน  และผลการ
ด าเนินการโดยรวมของสถาบัน 

3.23 64.60 ปานกลาง 

4.2 สถาบันมีวิธีการในการเลือกใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการ 

3.10 62.00 ปานกลาง 

4.3 สถาบันมีวิธีการในการใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูล และ
สารสนเทศ ในการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการ 

3.47 69.40 ปานกลาง 

4.4 สถาบันมีวิธีการในการทบทวนผลการด าเนินการและขีด 3.57 71.40 ปานกลาง 
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ประเด็น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ระดับความพร้อม 

ความสามารถของสถาบัน 
4.5 สถาบันมีวิธีการ ในการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศใน

สถาบัน 
3.10 62.00 ปานกลาง 

4.6 สถาบันมีวิธีการในการคาดการณ์ผลการด าเนินการใน
อนาคต 

3.30 66.00 ปานกลาง 

4.7 สถาบั นมี วิ ธี การในการใช้ ผลการทบทวนผลการ
ด าเนินการไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้อง
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

3.67 73.40 ปานกลาง 

4.8 สถาบันมีวิธีในการจัดการความรู้ของสถาบัน 3.87 77.40 ปานกลาง 
4.9 สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากร เพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึก

เข้าไปในวิถีการปฏิบัติงานของสถาบัน 
3.67 73.40 ปานกลาง 

4.10 สถาบันมีวิธีการจัดการในการทวนสอบและท าให้มั่นใจว่า
ข้อมูลและสารสนเทศท่ีใช้ในสถาบันมีคุณภาพ 

3.83 76.60 ปานกลาง 

4.11 สถาบั นมี วิ ธีก ารจัดการในการจัดการข้อมู ลและ
สารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์และในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้
มั่นใจว่ามีการรักษาความลับและการเข้าถึงที่เหมาะสม 

3.53 70.60 ปานกลาง 

4.12 สถาบันมีวิธีการเพ่ือให้มีข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็น มี
พร้อมใช้ในรูปแบบที่ ใช้งานง่าย และทันการส าหรับ
บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ 

3.77 75.40 ปานกลาง 

4.13 สถาบั นมี วิ ธี การเพ่ื อให้ มั่ น ใจ ได้ ว่ าฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย และใช้งาน
ง่าย 

3.90 78.00 ปานกลาง 

4.14 ในภาวะฉุกเฉิน สถาบันมีวิธีการในการท าให้มั่นใจว่า
ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมทั้ งข้อมูลและ
สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
รวมทั้งต่อความต้องการของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล 

3.93 78.60 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.57 71.40 ปานกลาง 
5 บุคลากร 

5.1 สถาบันมีวิธีการในการประเมินความต้องการ ด้านขีด
ความสามารถของบุคลากร และอัตราก าลัง 

3.93 78.60 ปานกลาง 

5.2 สถาบันมีวิธีการ ในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษา
บุคลากรใหม่ไว้ 

4.03 80.60 มาก 

5.3 สถาบันมีวิธีการในการจัดระบบและบริหารบุคลากร เพ่ือ 3.97 79.40 ปานกลาง 
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ท าให้งานของสถาบันประสบความส าเร็จและให้มีผลกา
ด าเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย 

5.4 สถาบันมีวิธีการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อ
ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่
ก าลังเปลี่ยนไป 

4.07 81.40 มาก 

5.5 สถาบันมีวิธีการเพ่ือให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ 
ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเข้าท างานของ
บุคลากร 

3.87 77.40 ปานกลาง 

5.6 สถาบันมีการสนับสนุนบุคลากรในการให้บริการ สิทธิ
ประโยชน์ และนโยบายต่าง ๆ 

3.53 70.60 ปานกลาง 

5.7 สถาบันมีวิธีการ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มี
ลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีผลการด าเนินการที่โดด
เด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน 

3.67 73.40 ปานกลาง 

5.8 สถาบันมีวิธีการในการก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญที่
ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 

3.77 75.40 ปานกลาง 

5.9 สถาบันมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร 3.10 62.00 ปานกลาง 
5.10 สถาบันมีการสนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น

และสร้างความผูกพันกับบุคลากร 
3.23 64.60 ปานกลาง 

5.11 สถาบันมีวิธีการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของ
บุคลากร ผู้บริหาร และอาจารย์ 

4.10 82.00 มาก 

5.12 สถาบันมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของสถาบัน 

3.43 68.60 ปานกลาง 

5.13 สถาบันมีวิธีการในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานของสถาบัน 

3.63 72.60 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.72 74.40 ปานกลาง 
6. ระบบปฏิบัติการ 

6.1 สถาบันมีวิธีการ ในการระบุข้อก าหนดของหลักสูตร 
บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ 

3.97 79.40 ปานกลาง 

6.2 สถาบันมีวิธีการในการออกแบบหลักสูตร บริการ และ
กระบวนการท างานที่ส าคัญเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด 

3.90 78.00 ปานกลาง 

6.3 สถาบั นมี วิ ธีการในการปฏิ บั ติ งานประจ าวันของ
กระบวนการท างานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่
ส าคัญ   
 

3.77 75.40 ปานกลาง 
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6.4 สถาบันมีวิธีการในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่
ส าคัญ 

3.60 72.00 ปานกลาง 

6.5 สถาบันมีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือ
เพ่ิมการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตรและการ
บริการ และผลการด าเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะหลัก
ของสถาบันและลดความแปรปรวน 

3.87 77.40 ปานกลาง 

6.6 ส ถ า บั น มี วิ ธี ก า ร ค ว บ คุ ม ต้ น ทุ น โด ย ร ว ม ข อ ง
ระบบปฏิบัติการ 

3.30 66.00 ปานกลาง 

6.7 สถาบันมีวิธีการในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3.23 64.60 ปานกลาง 
6.8 สถาบันมีวิธีการดูแลสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่

ปลอดภัย 
3.83 76.60 ปานกลาง 

6.9 สถาบันมีวิธีการในการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน 

3.63 72.60 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.68 73.60 ปานกลาง 
 

จากตารางที ่5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้ง 6 ประเด็น พบว่า 

ด้านที่ 1 การน าองค์กร ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.89 คิดเป็นร้อยละ 77.80 ระดับความพร้อมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยหัวข้อที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ ผู้น าระดับสูงมีวิธีการสื่อสารและสร้างความผูกพัน
ให้กับบุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสีย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.33 ระดับความ
พร้อมมาก และ สถาบันมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูง และการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.33 ระดับความพร้อมมาก หัวข้อที่มี
ความพร้อมน้อยที่สุด คือ ผู้น าระดับสูงมีวิธีในการสื่อสารสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน
กับผู้เรียนและลูกค้าหลักกลุ่มอ่ืน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 คิดเป็นร้อยละ 69.40 ระดับความพร้อมปาน
กลาง และ ผู้น าระดับสูง มีการก ากับดูแล การทบทวน ให้สถาบันประสบความส าเร็จ ในเรื่องต่าง ๆ ที่
ส าคัญ เช่น ภาระรับผิดชอบในการกระท าของคณะผู้บริหาร ภาระรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด 
ภาระรับผิดชอบด้านการเงิน ความโปร่งใสในการด าเนินการ เป็นต้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 คิดเป็นร้อย
ละ 69.40 ระดับความพร้อมปานกลาง 

ด้านที่ 2 กลยุทธ์ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 ระดับความพร้อมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยหัวข้อที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ สถาบันมีระบบในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ทั้งการวางแผน
ระยะสั้นและระยะยาว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 ระดับความพร้อมมาก หัวข้อที่มี
ความพร้อมน้อยที่สุด คือ สถาบันมีระบบงานและสมรรถนะหลักที่เกื้อหนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.40 ระดับความพร้อมปานกลาง และสถาบบันมี
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ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ที่พร้อมในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.40 ระดับความพร้อมปานกลาง 

ด้านที่ 3 ลูกค้า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.81 คิดเป็นร้อยละ 76.20 ระดับความพร้อมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดย หัวข้อที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ สถาบันมีวิธีการในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับ
หลักสูตรและบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00 ระดับความพร้อมมาก หัวข้อที่มี
ความพร้อมน้อยที่สุด คือ สถาบันมีวิธีการในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืนเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 คิดเป็นร้อยละ 68.60 ระดับ
ความพร้อมปานกลาง 

ด้านที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.57 คิดเป็นร้อยละ 71.40 
ระดับความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง โดย หัวข้อที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ ในภาวะฉุกเฉิน 
สถาบันมีวิธีการในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมี
ความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพ่ือต อบสนองต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
รวมทั้งต่อความต้องการของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 คิดเป็นร้อยละ 78.60 
ระดับความพร้อมปานกลาง หัวข้อที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ สถาบันมีวิธีการในการเลือกใช้ข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 
คิดเป็นร้อยละ 62.00 ระดับความพร้อมปานกลาง และ สถาบันมีวิธีการ ในการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศในสถาบัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 คิดเป็นร้อยละ 62.00 ระดับความพร้อมปานกลาง 

ด้านที่ 5 บุคลากร ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.72 คิดเป็นร้อยละ 74.40 ระดับความพร้อมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยหัวข้อที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ สถาบันมีวิธีการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของ
บุคลากร ผู้บริหาร และอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00 ระดับความพร้อมมาก 
หัวข้อที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ สถาบันมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.10 คิดเป็นร้อยละ 62.00 ระดับความพร้อมปานกลาง 

ด้านที่ 6 ระบบปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60 ระดับความพร้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยหัวข้อที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ สถาบันมีวิธีการ ในการระบุข้อก าหนดของ
หลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.40 ระดับ
ความพร้อมปานกลาง หัวข้อที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ สถาบันมีวิธีการในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 คิดเป็นร้อยละ 64.60 ระดับความพร้อมปานกลาง 

ตารางที่ 6 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมความพร้อมในการด าเนินงาน ทั้ง 6 ประเด็น คือ             
1. การน าองค์กร 2. กลยุทธ์ 3. ลูกค้า 4. การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ 5. บุคลากร และ 6. 
ระบบปฏิบัติการ โดยได้เสนออยู่ในรูปแผนภูมิ ดังนี้   
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จากตารางที่ 6 พบว่า ด้านกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.94 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ 3.57  

ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ โดยศึกษาข้อมูลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ (โดยผู้วิจัยใช้
มหาวิทยาลัยมหิดล) ในด้านการด าเนินงาน แนวคิด พฤติกรรมต่าง ๆ และปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ปัญหาและอุปสรรค โดยสามารถวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ Model ที่มีชื่อว่า MU Quality Development ซ่ึงมี 4 พันธกิจ โดย
แบ่งออกเป็น 3 พันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และ 1 
พันธกิจรอง คือ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 โดยมีปัจจัยน าเข้า ( input) คือ นักเรียน และงบประมาณทุนวิจัย และปัจจัยน าออก 
(output) คือ บัณฑิต งานบริการวิชาการ และผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 มหาวิทยาลัยมหิดลมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 ระบบ คือ EdPEx ใช้กับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันและระดับคณะ และ AUN-QA ใช้กับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซี่งมีการด าเนินการทุกปี และระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก โดย สมศ. ซึ่งมีการด าเนินการทุก ๆ 5 ปี นอกจากนี้ถ้าหลักสูตรใดต้องการ               
ใบประกอบวิชาชีพมหาวิทยาลัยจะต้องมีการด าเนินการตามสภาวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตร
นั้นสามารถมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพ 
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 มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เกณฑ์ EdPEx – TQA เพ่ือให้เกิดความส าเร็จขององค์กรทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต เพ่ือให้เกิด Sustainability โดยก าหนดขอบเขตงาน 3 ประการ คือ การปรับปรุง
ประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมขององค์กร การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นให้แก่ ผู้เรียน ลูกค้า 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล 

Steps of Mu-EdPEX Implementation 

1. Quality mindset ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล เ ริ่ ม ที่  Quality mindset and Change 
Management โดยมุ่งเน้นจัดการให้เรื่องคุณภาพเป็นเรื่องของทุกคน 

2. Organizational Profile มีค าส าคัญ คือ การมองตัวเอง รู้จักตัวเอง และรู้ถึ งสภาวะ                 
การแข่งขัน 

3. Process 

- เริ่มพิจารณาจาก Basic Requirement แล้วค่อยขยับไปที่ Overall Requirement 

- มีการวางระบบ/ปรับระบบ 

- มีการ Deploy ให้ทั่วถึง 

- มีการทบทวนอย่างเป็นระบบ 

4. Result 

- เริ่มพิจารณาหรือเขียนจาก Basic Requirement 

- ท าให้บรรลุเป้าหมาย และเป้าหมายที่ดีไม่ควรต่ ากว่าผลลัพธ์ของปีที่แล้ว 

- การรักษาแนวโน้ม (Trend) 

- การมองหาคู่เทียบ 

5. Assessment การประเมินเพ่ือการพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์ขององค์กร ไม่ใช่                   
การประเมินเพ่ือหวังผลรางวัล 

บทบาทของผู้น าองค์กรในการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ชี้น ำทิศทำงที่ถูกต้องและสื่อถึงคุณค่ำ คุณธรรมให้แก่คนในองค์กร 

2. สร้ำงกรอบแห่งกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมเป็นเลิศ 

3. กระตุ้นให้เกิดแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงนวัตกรรมและเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ 
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4. สร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจให้บุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงผลงำนและกำรพัฒนำ
ไปสู่ควำมเป็นเลิศ 

6. สร้ำงสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่ำง ๆ 

แนวคิดหรือพฤติกรรมในการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. เข้ำใจควำมต้องกำรและควำมแตกต่ำงในกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและแปลงควำมต้องกำรนี้
เป็นเนื้อหำวิชำและหลักสูตรที่เหมำะสม 

2. คำดกำรถึงกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดแรงงำนและทิศทำงกำรศึกษำ 

3. คณำจำรย์ต้องเข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงและข้อจ ำกัดในกำรเรียนรู้ของนักศึกษำต่ำงกลุ่ม 

4. เน้นกำรเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมและ active learning 

5. กระบวนกำรประเมินผลที่นอกจำกจะประเมินควำมก้ำวหน้ำของนักศึกษำแต่ละคนแล้วต้อง
สำมำรถวัดผลกำรเรียนรู้และทักษะตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดทั้งด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 

6. กำรปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนตำมกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมรู้ใหม่ๆที่
เกิดข้ึน 

7. ควำมเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกค้ำ 

- เข้ำใจควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 

- สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ 

- สร้ำงควำมแตกต่ำงอย่ำงเหนือชั้น 

- ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของลูกค้ำและแนวโน้มตลำด 

8. กำรเรียนรู้ควรเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจ ำวันของบุคคลำกรในองค์กร 

9. ควำมก้ำวหน้ำของคณำจำรย์และบุคลำกรในองค์กรขึ้นกับโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ทักษะใหม่ๆ 

10. กำรเรียนรู้ช่วยให้กระบวนกำรแก้ปัญหำมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดกำรแบ่งปัน
ประสบกำรณ์จำกกรณีศึกษำและกำรปฏิบัติที่ดีเลิศ(Best Practices) น ำไปสู่นวัตกรรมและ
กำรสร้ำงสรรค์ 
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11. กำรพัฒนำอำจรวมไปถึงกำรฝึกอบรม กำรสอนงำน กำรให้โอกำสในกำรสับเปลี่ยนงำน 
ควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่ง และผลตอบแทนท่ีให้เพ่ิมตำมทักษะที่สูงขึ้น 

12. ค ำนึงถึงผู้ร่วมงำนภำยนอกรวมถึงสถำบันอ่ืน สมำคม หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่จะช่วย
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ และขยำยตลำดใหม่ๆหรือเปิดหลักสูตรใหม่ 

13. ควำมคล่องตัวในกำรท ำงำนและตอบสนองต่อควำมต้องกำรภำยนอกได้เร็วขึ้น 

14. ควำมรวดเร็วฉับไวและคุณภำพของงำนบริกำร 

15. เข้ำใจปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพกำรศึกษำทั้งระยะสั้นและระยะยำว ปัจจัยเหล่ำนี้อำจรวมถึง           
: กำรปฏิรูปกำรศึกษำทั่วโลก, กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรสอน, ควำมคำดหวังของนักศึกษำและ
สังคม, กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, กำรเติบโตและกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร,               
กำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรและงบประมำณ, กำรปรับเปลี่ยนของสถำบันคู่แข่ง 

16. กำรวิเครำะห์ปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่ออนำคตและกำรเปลี่ยนแปลงช่วยให้วำงแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรและเครื่องมือได้ทันกำร 

17. กำรก ำหนดตัวชี้วัดต่ำง ๆ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรและยุทธศำสตร์ของสถำบัน 

18. ตัวชี้วัดควรครอบคลุมพันธกิจทุกด้ำนที่สถำบันด ำเนินกำรจ ำแนกตำมประเภทและ
กลุ่มเป้ำหมำย 

19. ตัวชี้วัดควรสำมำรถชี้บ่งผลกำรปฏิบัติงำนทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

20. ตัวชี้วัดทั้งหลำยควรชี้บ่งถึงผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละระดับที่จะสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของสถำบันในทิศทำงเดียวกัน 

21. กำรวำงแผนควรพิจำรณำกำรด ำเนินงำนในเชิงป้องกัน เช่นห้องปฏิบัติกำร โรงพยำบำล 
อำคำรสถำนที่ ฯลฯ 

22. กำรมีส่วนร่วมในชุมชนและกำรช่วยแก้ปัญหำในสังคมเป็นกำรเสริมภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่
สถำบัน 

การด าเนินการในการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 กำรด ำเนินกำรในกำรน ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้ของมหำวิทยำลัยมหิดล เริ่มต้นจำกมติของสภำ
มหำวิทยำลัย และน ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้ในระดับสถำบนและคณะ โดยกิจกรรมหลักที่ท ำ 

1. Understanding the Criteria คือ กำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx 
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2. Writing SAR คือ การเขียน SAR ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีการอบรมทุกปี ปีละ             
1 รุ่น แต่ละรุ่นมีผู้เข้าอบรมจ านวน 40 คน 

3. Training Assessors ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีการอบรมทุกปี ปีละ 1 รุ่น แต่ละรุ่นมีผู้เข้า
อบรมจ านวน 40 คน 

4. Learning for development คือ มีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการด าเนินการใช้เกณฑ์ EdPEx แบ่งออกเป็น 4 Phases และภายในปี 2015 
ทุกส่วนงานต้องใช้เกณฑ์ EdPEx โดยแต่ละช่วงเวลา มีรายละเอียด ดังนี้ 

- ช่วงเวลา 1 : ปี 2011 – 2012 มี 3 คณะที่น าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ ได้แก่ คณะแพทย์
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเลือกคณะเข้า ช่วงเวลา 1 ควรเลือกคณะที่น่าจะ
ท าส าเร็จ 90 % 

- ช่วงเวลา 2 : ปี 2012 – 2013 มี 6 คณะที่น าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ 

- ช่วงเวลา 3 : ปี 2013 – 2014 มี 13 คณะที่น าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ 

- ช่วงเวลา 4 : ปี 2014 – 2015 มี 16 คณะที่น าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความยั่งยืนของระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายชัดเจนและมียุทธศาสตร์ในการน าสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นขั้นตอน 

2. ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงานให้ความส าคัญ และน าไปปรับใช้อย่าง
จริงจัง 

3. มีการสื่อสารนโยบาย แนวทางในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx/AUN-
QA สู่ประชาคม 

4. การให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

5. มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและผู้ประเมิน AUN-QA ที่เป็นแกน
น าในการจัดกิจกรรมพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

6. มีการพัฒนาผู้ตรวจประเมินที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

“มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ระบบประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนาไม่ใช่เพ่ือมุ่งหวังคะแนนหรือรางวัลใด ๆ” 
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สรุปผลการด าเนินงานแต่ละหมวดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมวด 1 การน าองค์กร 

1.1 ผู้บริหารมีการน าองค์กรโดยค านึงถึงวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมขององค์กร โดยท าตัวเป็นแบบอย่าง
ที่ดีตามวัฒนธรรมองค์กร และเป็นผู้ด าเนินการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

1.2 ผู้บริหารมีการสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรมองค์กร ไปยังทีมผู้บริหาร โดย
มอบให้ผู้บริหารแต่ละท่านรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของผู้บริหาร
แต่ละท่าน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และก าหนดเป็นตัววัดผล
การด าเนินงานระดับหน่วยงาน และตัววัดผลการด าเนินงานระดับบุคคล และมีการสื่อสารสอง
ทางกับบุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ 

1.3 ผู้บริหารมีการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีความผูกพัน โดยผ่านการสื่อสารพบปะกับนักศึกษา
โดยตรงเพ่ือรับฟังปัญหาและชี้แจงการด าเนินการต่าง ๆ และมีการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ และมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ อีกด้วย 

1.4 ผู้บริหารมีการสื่อสารสองทาง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น การใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์สายตรง รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ในการสื่อสารเพ่ือให้
ทราบถึงผลการตัดสินในที่ส าคัญและเร่งด่วน 

1.5 ผู้บริหารที่ได้รับผิดชอบตัวระดับกลยุทธ์ มีการติดตาม วิ เคราะห์แนวโน้มและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
อย่างสม่ าเสมอเทียบกับเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผ่านที่ประชุม เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงและจัดล าดับความส าคัญ วิเคราะห์สิ่งที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการตามแนวทาง 
PDCA 

1.6 ผู้บริหารมีนโยบายในการปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพผ่านการด าเนินงานต่าง ๆ 
เช่น มีนโยบายในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ มาใช้ในทุกพันธกิจ 
มีนโยบายในการใช้แนวทางตามแนวคิด LEAN มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานของสาย
สนับสนุน มีนโยบายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนางานให้ เป็นระบบ หรือมีการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนในการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย เป็นต้น 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
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2.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมการด าเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งทางด้ าน
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และบริหารจัดการ โดยพิจารณาข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด 

2.2 มหาวิทยาลัยมีการออกแบบระบบงานที่ส าคัญ เพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ระบบงานหลัก เพ่ือสร้างผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน                     
2) ระบบงานสนับสนุน เป็นระบบงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนในทุกพันธกิจให้
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์โดย
ก าหนดเป้าหมายตามกรอบระยะเวลาทั้งระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว ตามแผนยุทธศาสตร์ 
และมีการทบทวนการด าเนินการทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่าการก าหนดเป้าประสงค์ในแต่ละกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และ
สมรรถนะหลักท่ีสัมพันธ์กันในแต่ละพันธกิจ 

หมวด 3 ลูกค้า 

3.1 มหาวิทยาลัย มีการรับฟังเสียงของลูกค้าหลากหลายช่องทาง เช่น จากแบบสอบถาม หรือ              
การน าเอาสารสนเทศมาใช้ในการรับฟังเสียงของลูกค้าด้วยระบบออนไลน์ตามพันธกิจหลัก โดย
ให้ความส าคัญกับลูกค้าในอนาคต โดยทุกรายไตรมาสจะมีการสรุปรวบรวมข้อเสนอแนะตาม
ความคิดเห็นของลูกค้าและจะพิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะทันที เพ่ือให้ได้ข้อมูล
น าไปปรับปรุงบริการอย่างทันท่วงที 

3.2 มหาวิทยาลัย มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนตามพันธกิจต่าง ๆ  โดยมีการด าเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการในการพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานต่าง ๆ  

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ 

4.1 ในการด าเนินการตามตัวชี้วัดต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย
หน่วยงานแผน ด าเนินการติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุม
คณะผู้บริหาร โดยมีการมอบหมายให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ติดตามกระบวนการท างานเพ่ือ
กระตุ้น ปรับปรุง ขั้นตอน และขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด 

4.2 มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้บุคลากร
มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้ รองอธิการบดีด้านพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ขับเคลื่อน
เรื่องการจัดการความรู้ ผ่านคณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ก ากับ ดูแล วางนโยบาย
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แผนงานในการด าเนินการจัดการความรู้ และส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในการบริหารจัดการความรู้ 

4.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัย จะมีผู้รับผิดชอบในการดูแลฮารด์แวร์ และ
ซอร์ฟแวร์ ในส่วนของฮารด์แวร์ จะมีการด าเนินการส ารองวัสดุ ส าหรับใช้ในการซ่อมแซม หาก
เครื่องคอมพิวเตอร์มีการช ารุด และจะมีการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมต่าง ๆ 
ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เสมอ ในการนี้หน่วยงานสารสนเทศ จะติดตั้งระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ที่
ถูกลิขสิทธิ์ เพ่ือป้องกันการถูกโจมตีจาก virus computer  

หมวด 5 บุคลากร 

5.1 มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินบุคลากร ในประเด็นที่ควรได้ รับการพัฒนาหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินมาก าหนดเป็นหัวข้อ/แนวทางในการพัฒนาทักษะของบุคลากร 
รวมถึงการก าหนดกลุ่มบุคลากร รวมถึงการก าหนดกลุ่มบุคลากรเช่น จ าแนกตามอายุงานเพ่ือให้
ผู้ที่มีอายุงานที่เหมาะสมเข้ารับการพัฒนาในการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือเข้าสู่ระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

5.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร โดยได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนา
บุคลากร โดยฝ่ายบุคลากรร่วมกับหน่วยงาน ก าหนดหัวข้อการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร 
โดยพิจารณาถึงระดับต าแหน่ง ประสบการณ์ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน และกรอบนโยบาย
ขององคก์ร 

5.3 มหาวิทยาลัย มีการส ารวจความต้องการและความมุ่งหวังของบุคลากรต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการ ปรับปรุงกระบวนงานต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการ
ท างานมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มบุคลากร มีการยกย่องชมเชย
บุคลากรที่มีการท าผลงานดีเด่นและมีการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้อง เพ่ือผลักดันความภักดี
และผูกพันกับองค์กร 

5.4 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของต าแหน่งผู้บริหารองค์กรได้
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้บริหาร โดยการส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารของ
มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในองค์กรได้มีการถ่ายถอดความรู้ ประสบการณ์
ด้านการบริหารผ่านทางที่ประชุมที่มีการน าแผนการด าเนินการ กิจกรรม โครงการต่าง ๆ รวมถึง
ปัญหาเข้ามาปรึกษาหารือ และรับฟังแนวทางจากผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า ช่ วยเสนอแนะ
แนวทางเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ตัดสินในในทางบริหาร 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
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6.1 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถของระบบงานที่มีอยู่เดิม ด้านสมรถถนะหลักและ
อัตราก าลังของอาจารย์ ร่วมปัจจัยน าเข้าด้านความต้องการของผู้ เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และ
ข้อก าหนดของ สกอ. ในการปรับปรุงระบบงานด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง สร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยก าหนดระบบงานที่ส าคัญ 2 ประเภท ได้แก่ ระบบงานหลัก 
และ ระบบงานสนับสนุน การออกแบบกระบวนการท างานที่ส าคัญจึงเป็นไปตามระบบงาน และ
ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA)  ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานในระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน เป็น
กรอบแนวคิดในการออกแบบกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย 

6.2 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้หลักการพ้ืนฐานตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งมี                 
การก าหนดตัวชี้วัด ในกระบวนการเพ่ือให้ ได้ข้อมูลป้อนกลับในการทบทวน/ปรับปรุง
กระบวนการ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการปรับกระบวนการให้ลดข้อผิดพลาดและลดการ
ท างานซ้ าซ้อน รวมถึงมีการน าแนวคิดการปรับกระบวนงานแบบ LEAN มาใช้ในกระบวน                
การท างาน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรและต้นทุนที่เหมาะสมลด                      
การสิ้นเปลืองของกระบวนการท างาน ลดความผิดพลาดในการท างาน 

6.3 มหาวิทยาลัย มีกลไกการควบคุมต้นทุนในระดับระบบงาน เพ่ือให้กระบวนการท างานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม อย่างคุ้มค่า โดยการก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เกี่ยวกับ Eco Index การใช้ทรัพยากรไฟฟ้า น้ าประปา 
น้ ามัน และกระดาษ โดยมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานดังกล่าว 

ขั้นตอนที่ 3 น าแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์  (ผู้วิจัยใช้มหาวิทยาลัยมหิดล) มาก าหนดเป็นแนวทางใน                 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสามารถก าหนดเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารควรก าหนดนโยบายการด า เนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ  โดยมีการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ และมี                 
การก ากับติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 

2. มหาวิทยาลัยควรสร้างค่านิยม หรือแนวคิด ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เข้าอบรม เพ่ือศึกษาความรู้ 
ความเข้าใจการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
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4. มหาวิทยาลัยควรก าหนดทีมงานที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนิน           
การที่เป็นเลิศ เป็นแกนน าในการไปให้ความรู้แก่คณะ/วิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เป็นผู้ตรวจประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

6. มหาวิยาลัยควรก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนว่าภายในปีใด ทุกคณะ/วิทยาลัย ต้อง
ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยควรน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์หรือประมวลผลข้อมูล ใน    
การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

8. ในแต่ละหมวด มหาวิทยาลัย ควรใช้วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินงาน คือ 
การก าหนดแผนการด าเนินงาน การด าเนินการ การประเมิน และการปรับปรุง 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย ในลั กษณ ะของการวิ จั ยและพัฒ นา (Research and 
development) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และศึกษา
แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยที่
ด าเนินการตามเกณฑ์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  

สรุปผลการวิจัย 

 การเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ เป็น
แนวทางผลการวิจัยสรุปแต่ละตอนได้ ดังนี้ 

 ตอนที่  1  ผลศึกษาความพร้อมการด าเนิน งานตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพ่ือ                        
การด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 จากวัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สรุปผลได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 6 หมวด โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

หมวด 1 การน าองค์การ  

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดทิศทางการบริหารขององค์กร โดยมีการจัดท ากระบวนการ 
(Flow Chart) การจัดท าแผนของมหาวิทยาลัยฯ โดยในการจัดท าแผนมหาวิทยาลัยฯได้เน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการจัดท าแบบประเมินเพ่ือวิเคราะห์ความต้อง             
การของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการสื่อสารแผนของ
มหาวิทยาลัยฯผ่านทางเว็บไซต์กองนโยบายแผนและเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ฯ และที่ประชุมผู้บริหาร
และหัวหน้าหน่วยงาน โดยในระดับคณะ/หน่วยงาน มีการน าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ มา
สื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบพร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
แผนของมหาวิทยาลัย ฯ   รวมทั้งมหาวิทยาลัย ฯ ยังมีกระบวนการในการทบทวนผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ และน าผลที่ได้มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผน 4 ปี  นอกจากนี้ยังมี
กลไกในการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ/ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ระบุไว้ในแผน และผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการด าเนินการต่าง ๆของมหาวิทยาลัยฯ เช่น การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของงานโครงการ กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยนั้น มีกลไกติดตามตัวชี้วัด/ แผนงาน /
โครงการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ประจ าทุกเดือนโดยในระดับมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ  รวมทั้ง
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มหาวิทยาลัยฯ มีการสื่อสารผลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นต้น  
หมวด 2 กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยด าเนินการ
ตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการนโยบายและแผนซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน รวมถึงผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยมีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้จัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการโดยหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจัดท าค ารับรองกับอธิการบดี และ 
บุคลากรจะท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับหัวหน้าหน่วยงานแต่ละแห่งและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
จะมีการสรุปผลการด าเนินโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ
น าผลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในปีถัดไป ต่อไป 
หมวด 3 ลูกค้า 

มหาวิทยาลัยมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังความต้องการ
และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม  และมีช่องทางการสื่อสาร
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น แบบฟอร์มการแจ้งเรื่อง, โทรศัพท์, แบบสอบถามความพึง
พอใจและกล่องรับฟังความคิดเห็น และน าข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ มาวางแผนปรับปรุง 
กระบวนการท างาน  ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กรณี                 
การร้องเรียนจากนักศึกษาถึงห้องเรียนที่สกปรก มหาวิทยาลัยมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ แก้ไข/
จัดการข้อร้องเรียนอย่างชัดเจนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และมีการจัดท ารายงานการจัดการข้อ
ร้องเรียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ มหาวิทยาลัยมี ระบบในการจัดการข้อ
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค าชมเชย โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ รับข้อ
ร้องเรียน และจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค าชมเชย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและหนังสือราชการ มหาวิทยาลัย
มีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เช่น ในด้านการบริหาร
หลักสูตรมีการเชิญบุคคลภายนอก เช่น จากสถานประกอบการเข้ามาเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
และมหาวิทยาลัยมีช่องทางในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น 
RMUTR newsletter ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ, Facebook และ บทสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของบุคคลภายนอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการคัดเลือกข้อมูล ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี ค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ และกระบวนการสร้างคุณค่า โดยมีการวิเคราะห์รายการข้อมูล แหล่งข้อมูล 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล การสอบทานข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มี
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ความครอบคลุมต่อการด าเนินงาน มีความถูกต้องและมีความทันสมัย  รวมทั้ง มีการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยมีการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel  ที่มีการน ารหัสสัญญาณไฟจราจรในการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการประเมิน และติดตามงานโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ในการนี้มหาวิทยาลัยฯมีการด าเนินการจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลในการสูญหาย 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีระบบการ Back up  ข้อมูล ในกรณีฉุกเฉิน เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบ Fire Wall  ป้องกันการถูกโจมตีของข้อมูล มีระบบป้องกัน 
antivirus มีระบบการแสดงตัวตนโดยการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ มีระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน
ผ่านอินเตอร์เน็ต ได้แก่ E-book, E-learning 

มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักงานประกันคุณภาพ มีการด าเนินงานในการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ติดตามรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบและส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยด าเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ เช่น ติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ/วิทยาลัยและ
หน่วยงานตามระบบและกลไกในรูปแบบการลงพ้ืนที่ติดตาม ในรอบ 9 เดือน โดยเป็นการติดตาม ให้
ความรู้และค าแนะน าในการด าเนินงานการจัดการความรู้ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และจัดโครงการกิจกรรมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

หมวด 5 บุคลากร 

มหาวิทยาลัยฯ มีพันธกิจ  และยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรเชิง
ธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งกอง
บริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  ที่มุ่งเน้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  และระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ
หลักให้แก่บุคลากร  โดยน าแนวความคิดการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จอย่างรอบด้านในมิติต่าง  
ๆ (HR Scorecard)  มาใช้ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือน ามาใช้วางระบบในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการให้บริการที่เพ่ิมขึ้น และมีระบบการติดตามการพัฒนาบุคลากร โดยมีการ
ติดตามให้บุคลากรของหน่วยงาน ที่ผ่านการอบรมน าความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ใน
การพัฒนางาน รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีการจัดท าแบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมตาม
สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือมาวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญเพ่ือมาพิจารณาในการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และมีการด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ส่งบุคลากรไป
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ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร โดยให้บุคลากรด าเนินการรายงานผลการฝึกอบรมให้
หน่วยงานต้นสังกัดและรายงานให้ส่วนส่วนกลางทราบ เพ่ือน าผลไปด าเนินการปรับปรุงเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรในแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การ
เป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน การ Coaching และการจัด KM เพ่ือให้บุคลากรได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการ
และแนวทางในการท างาน มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยกองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนข้อมูลการเข้ารับการ
ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการขอต าแหน่งทางวิชาการ  (ศ. ผศ. รศ.) โดยมีกองบริหารงานบุคคลเป็น
ผู้สนับสนุนข้อมูล ตลอดจนมีการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีระบบในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการของสายสนับสนุน (ช านาญการ ,ช านาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ , เชี่ยวชาญพิเศษ)
มหาวิทยาลัยมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับความเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถและแผน
อัตราก าลังโดยมหาวิทยาลัยมีการประเมินสมรรถนะและน าผลการประเมินมาก าหนดแผนในการ
พัฒนาบุคลากร และมีการจัดสรรอัตราก าลังให้กับหน่วยงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามพันธกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยทุกพันธกิจมีการก าหนดกระบวนการท างานหลักหรือ
กระบวนการงานส าคัญ เช่น กระบวนการเปิดปิดหลักสูตร กระบวนการจัดท าหลักสูตร เป็นต้น 
มหาวิทยาลัยมีการควบคุมต้นทุนหรือบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า
และประหยัด โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการที่ส าคัญ และมีการน าระบบสารสนเทศมา
สนับสนุนกระบวนการท างานต่าง ๆ เป็นต้น มหาวิทยาลัยมีระบบความปลอดภัยและการเตรียมพร้อม
เพ่ือภาวะฉุกเฉิน เช่น การดูแลห้องเรียน มีการติดป้ายแสดงวิธีใช้อุปกรณ์ที่ส าคัญและข้อมูลการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และมี
การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยง เป็นต้น 

ผลการศึกษาความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยศึกษาจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของคณาจารย์ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่อความพร้อม กระบวนการหรือวิธีการในการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

ด้านที่ 1 การน าองค์กร ค่าเฉลี่ย 3.89 คิดเป็นร้อยละ 77.80 ระดับความพร้อมปานกลาง 
ด้านที่ 2  กลยุทธ์ ค่าเฉลี่ย 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 ระดับความพร้อมปานกลาง ด้านที่ 3 ค่าเฉลี่ย 
3.81 คิดเป็นร้อยละ 76.20 ระดับความพร้อมปานกลาง ด้านที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.57 คิดเป็นร้อยละ 71.40 ระดับความพร้อมปานกลาง ด้านที่ 5 บุคลากร 
คิดเป็นร้อยละ 3.72 คิดเป็นร้อยละ 74.40 ระดับความพร้อมปานกลาง ด้านที่ 6 ระบบปฏิบัติการ 
ค่าเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60 ระดับความพร้อมปานกลาง    
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ตอนที่ 2 ผลศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยมหิดลมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 ระบบ คือ EdPEx ใช้กับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันและระดับคณะ และ AUN-QA ใช้กับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซี่งมีการด าเนินการทุกปี และระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก โดย สมศ. ซึ่งมีการด าเนินการทุก ๆ 5 ปี นอกจากนี้ถ้าหลักสูตรใดต้องการใบ
ประกอบวิชาชีพมหาวิทยาลัยจะต้องมีการด าเนินการตามสภาวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรนั้น
สามารถมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพ 

 มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เกณฑ์ EdPEx – TQA เพ่ือให้เกิดความส าเร็จขององค์กรทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต เพ่ือให้เกิด Sustainability โดยก าหนดขอบเขตงาน 3 ประการ คือ การปรับปรุง
ประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมขององค์กร การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นให้แก่ ผู้เรียน ลูกค้า 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล 

Steps of Mu-EdPEX Implementation 

1. Quality mindset ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล เ ริ่ ม ที่  Quality mindset and Change 
Management โดยมุ่งเน้นจัดการให้เรื่องคุณภาพเป็นเรื่องของทุกคน 

2. Organizational Profile มีค าส าคัญ คือ การมองตัวเอง รู้จักตัวเอง และรู้ถึงสภาวะการ
แข่งขัน 

3. Process เ ริ่ ม พิ จ า ร ณ า จ า ก  Basic Requirement แ ล้ ว ค่ อ ย ข ยั บ ไป ที่  Overall 
Requirement มีการวางระบบ/ปรับระบบ มีการ Deploy ให้ทั่วถึง และมีการทบทวนอย่าง
เป็นระบบ 

4. Result เริ่มพิจารณาหรือเขียนจาก Basic Requirement ท าให้บรรลุ เป้าหมาย และ
เป้าหมายที่ดีไม่ควรต่ ากว่าผลลัพธ์ของปีที่แล้ว การรักษาแนวโน้ม Trend และการมองหาคู่
เทียบ 

5. Assessment การประเมินเพ่ือการพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์ขององค์กร ไม่ใช่การ
ประเมินเพื่อหวังผลรางวัล 
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การด าเนินการในการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 การด าเนินการในการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ของมหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นจากมติของสภา
มหาวิทยาลัย และน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในระดับสถาบันและคณะ โดยกิจกรรมหลักที่ท า 

1. Understanding the Criteria คือ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx 

2. Writing SAR คือ การเขียน SAR ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีการอบรมทุกปี ปีละ 1 
รุ่น แต่ละรุ่นมีผู้เข้าอบรมจ านวน 40 คน 

3. Training Assessors ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีการอบรมทุกปี ปีละ 1 รุ่น แต่ละรุ่นมีผู้เข้า
อบรมจ านวน 40 คน 

4. Learning for development คือ มีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

สรุปผลการด าเนินงานแต่ละหมวดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมวด 1 การน าองค์กร 

ผู้บริหารมีการน าองค์กรโดยค านึงถึงวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมขององค์กร โดยท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
ตามวัฒนธรรมองค์กร และเป็นผู้ด าเนินการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรมองค์กร ไปยังทีมผู้บริหาร 
โดยมอบให้ผู้บริหารแต่ละท่านรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของผู้บริหาร
แต่ละท่าน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และก าหนดเป็นตัววัดผลการ
ด าเนินงานระดับหน่วยงาน และตัววัดผลการด าเนินงานระดับบุคคล และมีการสื่อสารสองทางกับ
บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ ผู้บริหารมีการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีความผูกพัน โดยผ่านการ
สื่อสารพบปะกับนักศึกษาโดยตรงเพ่ือรับฟังปัญหาและชี้แจงการด าเนินการต่าง ๆ และมีการส่งเสริม
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ และมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการ เพ่ือสร้างประสบการณ์ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ อีกด้วย 
ผู้บริหารที่ได้รับผิดชอบตัวระดับกลยุทธ์ มีการติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
สม่ าเสมอเทียบกับเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผ่านที่ประชุม เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและ
จัดล าดับความส าคัญ วิเคราะห์สิ่งที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการตามแนวทาง PDCA 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมการด าเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งทางด้านการศึกษา                     
การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และบริหารจัดการ โดยพิจารณาข้อมูลจากแหล่ งต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด 
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และมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์โดยก าหนดเป้าหมาย
ตามกรอบระยะเวลาทั้งระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว ตามแผนยุทธศาสตร์ และมีการทบทวนการ
ด าเนินการทุกปี รวมทั้ง มีการออกแบบระบบงานที่ส าคัญ เพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ระบบงานหลัก เพ่ือสร้างผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน 2) ระบบงาน
สนับสนุน เป็นระบบงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนในทุกพันธกิจให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หมวด 3 ลูกค้า 

มหาวิทยาลัย มีการรับฟังเสียงของลูกค้าหลากหลายช่องทาง เช่น จากแบบสอบถาม หรือการน าเอา
สารสนเทศมาใช้ในการรับฟังเสียงของลูกค้าด้วยระบบ ออนไลน์ตามพันธกิจหลัก โดยให้ความส าคัญ
กับลูกค้าในอนาคต โดยทุกรายไตรมาสจะมีการสรุปรวบรวมข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของลูกค้า
และจะพิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะทันที เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปปรับปรุงบริการอย่าง
ทันท่วงท ี

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ 

ในการด าเนินการตามตัวชี้วัดต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยหน่วยงาน
แผน ด าเนินการติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร โดย
มีการมอบหมายให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ติดตามกระบวนการท างานเพ่ือกระตุ้น ปรับปรุง ขั้นตอน 
และขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด  รวมทั้งมหาวิทยาลัย ให้
ความส าคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้ รองอธิการบดี
ด้านพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องการจัดการความรู้ ผ่านคณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ ก ากับ ดูแล วางนโยบายแผนงานในการด าเนินการจัดการความรู้ และส่ งเสริมสนับสนุนให้มี
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการบริหารจัดการความรู้  ส าหรับการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัย จะมีผู้รับผิดชอบในการดูแลฮารด์แวร์ และซอร์ฟแวร์ ในส่วน
ของฮารด์แวร์ จะมีการด าเนินการส ารองวัสดุ ส าหรับใช้ในการซ่อมแซม หากเครื่องคอมพิวเตอร์มีการ
ช ารุด และจะมีการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมต่าง ๆ ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เสมอ ในการ
นี้หน่วยงานสารสนเทศ จะติดตั้งระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการถูกโจมตีจาก 
virus computer  

หมวด 5 บุคลากร 

มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินบุคลากร ในประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจาก
ผู้ประเมินมาก าหนดเป็นหัวข้อ/แนวทางในการพัฒนาทักษะของบุคลากร รวมถึงการก าหนดกลุ่ม
บุคลากร เช่น จ าแนกตามอายุงานเพ่ือให้ผู้ที่มีอายุงานที่เหมาะสมเข้ารับการพัฒนาในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือเข้าสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ในการนี้ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนา
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บุคลากร โดยฝ่ายบุคลากรร่วมกับหน่วยงาน ก าหนดหัวข้อการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร โดย
พิจารณาถึงระดับต าแหน่ง ประสบการณ์ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน และกรอบนโยบายของ
องค์กร โดยมีการส ารวจความต้องการและความมุ่งหวังของบุคลากรต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการให้บริการ ปรับปรุงกระบวนงานต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างานมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มบุคลากร มีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีการท าผลงาน
ดีเด่นและมีการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้อง เพื่อผลักดันความภักดีและผูกพันกับองค์กร และมีการ
วิเคราะห์การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของต าแหน่งผู้บริหารองค์กร โดยได้ด าเนินการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มผู้บริหาร โดยการส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารของมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในองค์กรได้มีการถ่ายถอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารผ่านทางที่ประชุมที่
มีการน าแผนการด าเนินการ กิจกรรม โครงการต่าง ๆ รวมถึงปัญหาเข้ามาปรึกษาหารือ และรับฟัง
แนวทางจากผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า ช่วยเสนอแนะแนวทางเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการคิดวิเคราะห์ตัดสินในในทางบริหาร 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถของระบบงานที่มีอยู่เดิม ด้านสมรถถนะหลักและ
อัตราก าลังของอาจารย์ ร่วมปัจจัยน าเข้าด้านความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และข้อก าหนดของ 
สกอ. ในการปรับปรุงระบบงานด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน โดยก าหนดระบบงานที่ส าคัญ 2 ประเภท ได้แก่ ระบบงานหลัก และ ระบบงานสนับสนุน 
การออกแบบกระบวนการท างานที่ส าคัญจึงเป็นไปตามระบบงาน และใช้วงจรคุณภาพ (PDCA)  ซึ่ง
เป็นหลักการพ้ืนฐานในระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบ
กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มีกลไกการควบคุมต้นทุนในระดับระบบงาน 
เพ่ือให้กระบวนการท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม อย่างคุ้มค่า โดยการ
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เกี่ยวกับ Eco Index การใช้ทรัพยากร
ไฟฟ้า น้ าประปา น้ ามัน และกระดาษ โดยมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานดังกล่าว 

น าแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ (ผู้วิจัยใช้มหาวิทยาลัยมหิดล) มาก าหนดเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสามารถก าหนดเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารควรก าหนดนโยบายการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยมีการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ และมีการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 



88 
 

 

2. มหาวิทยาลัยควรสร้างค่านิยม หรือแนวคิด ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เข้าอบรม เพ่ือศึกษาความรู้ 
ความเข้าใจการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

4. มหาวิทยาลัยควรก าหนดทีมงานที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ เป็นแกนน าในการไปให้ความรู้แก่คณะ/วิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เป็นผู้ตรวจประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

6. มหาวิยาลัยควรก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนว่าภายในปีใด ทุกคณะ/วิทยาลัย ต้อง
ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยควรน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์หรือประมวลผลข้อมูล ในการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

8. ในแต่ละหมวด มหาวิทยาลัย ควรใช้วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินงานคือ การ
ก าหนดแผนการด าเนินงาน การด าเนินการ การประเมิน และการปรับปรุง 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะน ามาอภิปรายแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ผลศึกษาความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

หมวด 1 การน าองค์การ  

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดทิศทางการบริหารขององค์กร โดยมีการจัดท ากระบวนการ 
(Flow Chart) การจัดท าแผนของมหาวิทยาลัยฯ โดยในการจัดท าแผนมหาวิทยาลัยฯได้เน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการจัดท าแบบประเมินเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการสื่อสารแผนของมหาวิทยาลัย
ฯผ่านทางเว็บไซต์กองนโยบายแผนและเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (2558) ที่ว่าผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการก าาหนด
วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ สถาบัน  ผู้น าระดับสูงถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมดังกล่าว โดยผ่าน
กระบวนการน าองค์การ ไปสู่บุคลากร คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและผู้ส่งมอบหลัก รวมทั้งผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอื่น และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อย่างไร 
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หมวด 2 กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยด าเนินการ
ตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการนโยบายและแผนซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน รวมถึงผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยมีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (2558) ที่ว่า การจัดท าแผนปฏิบัติการและการ
น าไปสู่การปฏิบัติ (1) แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญของสถาบันมี
อะไรบ้าง แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างไร สถาบันจัดท าแผนปฏิบัติการ
อย่างไร (2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ สถาบันมีวิธีการในการที่จะน าแผนปฏิบัติการไปสู่
การปฏิบัติอย่างไร 
หมวด 3 ลูกค้า 

มหาวิทยาลัยมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังความต้องการ
และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม  และมีช่องทางการสื่อสาร
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น แบบฟอร์มการแจ้งเรื่อง, โทรศัพท์, แบบสอบถามความพึง
พอใจและกล่องรับฟังความคิดเห็น และน าข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ มาวางแผนปรับปรุง 
กระบวนการท างาน  ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (2558) 
ที่ว่า สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ได้ 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยมีระบบการ Back up  ข้อมูล ในกรณีฉุกเฉิน เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีระบบ Fire Wall  ป้องกันการถูกโจมตีของข้อมูล มีระบบป้องกัน antivirus มีระบบ
การแสดงตัวตนโดยการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ มีระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต 
ได้แก่ E-book, E-learning ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
(2558) ที่ว่า (2)  ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันท าให้มั่นได้อย่างไร ถึงความ
ปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหวและเป็นพิเศษ (privilege) สถาบันมีวิธีการจัดการ
อย่างไรในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์และในรูปแบบอ่ืน  ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ามี
การรักษาความลับและการเข้าถึงที่ เหมาะสม สถาบันดูแลการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศทางด้านไซเบอร์ (cybersecurity) อย่างไร 

หมวด 5 บุคลากร 

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยส่งเสริมให้
บุคลากรสายวิชาการขอต าแหน่งทางวิชาการ (ศ. ผศ. รศ.) โดยมีกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้สนับสนุน
ข้อมูล ตลอดจนมีการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีระบบในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
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วิชาการของสายสนับสนุน (ช านาญการ ,ช านาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ, เชี่ยวชาญพิเศษ)มหาวิทยาลัย
มีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับความเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถและแผนอัตราก าลังโดย
มหาวิทยาลัยมีการประเมินสมรรถนะและน าผลการประเมินมาก าหนดแผนในการพัฒนาบุคลากร 
และมีการจัดสรรอัตราก าลังให้กับหน่วยงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (2558) ที่ว่า (4) การจัดการเปลี่ยนแปลงด้าน
บุคลากร สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยมีระบบความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมเพ่ือภาวะฉุกเฉิน เช่น การดูแลห้องเรียน มี
การติดป้ายแสดงวิธีใช้อุปกรณ์ท่ีส าคัญและข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น 
มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วบริเวณที่
เป็นจุดเสี่ยง เป็นต้น ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
(2558) ที่ว่า (1) ความปลอดภัย สถาบันดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัยได้
อย่างไร ระบบความปลอดภัยของสถาบันได้ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ การ
วิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่ปลอดภัย และการกู้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 

จากผลการศึกษาความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยศึกษาจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของคณาจารย์ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่อความพร้อม กระบวนการหรือวิธีการในการ
ด าเนินงานด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

ด้านที่ 1 การน าองค์กร ค่าเฉลี่ย 3.89 คิดเป็นร้อยละ 77.80 ระดับความพร้อมปานกลาง 
ด้านที่ 2  กลยุทธ์ ค่าเฉลี่ย 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 ระดับความพร้อมปานกลาง ด้านที่ 3 ค่าเฉลี่ย 
3.81 คิดเป็นร้อยละ 76.20 ระดับความพร้อมปานกลาง ด้านที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.57 คิดเป็นร้อยละ 71.40 ระดับความพร้อมปานกลาง ด้านที่ 5 บุคลากร 
คิดเป็นร้อยละ 3.72 คิดเป็นร้อยละ 74.40 ระดับความพร้อมปานกลาง ด้านที่ 6 ระบบปฏิบัติการ 
ค่าเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60 ระดับความพร้อมปานกลาง  

โดยด้านที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 กลยุทธ์ ค่าเฉลี่ย 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 
ระดับความพร้อมปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนายสุวัฒน์ งามดีและนางปิยพร มานะกิจ 
(2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็น
แนวทางการดาํเนินงานแบบบูรณาการเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่
พบว่า 3 กระบวนการส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ได้แก่                  
1) การบริหารจัดการของผู้บริหารที่จะท าให้คณะ ประสบความส าเร็จ (1.1 ก วิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
พันธกิจ)  2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ การจัดสรร ทรัพยากร แผนด้านบุคลากรและการน า
แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  (2.2 ก การจัดท าแผนปฏิบัติการและ น าไปสู่การปฏิบัติ) และ 3) การ
พัฒนาหลักสูตรและบริการให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (3.1ก การรับฟัง
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ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน) ซึ่งหากมีการปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้จะสามารถเพ่ิมโอกาสความส าเร็จ
ของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ต่อไปในอนาคต     
 

ตอนที่ 2 ผลศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ (โดยผู้วิจัยใช้มหาวิทยาลัยมหิดล) เพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

หมวด 1 การน าองค์กร 

ผู้บริหารมีการน าองค์กรโดยค านึงถึงวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมขององค์กร โดยท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
ตามวัฒนธรรมองค์กร และเป็นผู้ด าเนินการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรมองค์กร ไปยังทีมผู้บริหาร 
โดยมอบให้ผู้บริหารแต่ละท่านรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของผู้บริหาร
แต่ละท่าน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และก าหนดเป็นตัววัดผลการ
ด าเนินงานระดับหน่วยงาน และตัววัดผลการด าเนินงานระดับบุคคล และมีการสื่อสารสองทางกับ
บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
(2558) ที่ว่า (1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม  ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการก าาหนดวิสัยทัศน์ 
และค่านิยมของ สถาบัน  ผู้น าระดับสูงถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมดังกล่าว โดยผ่านกระบวนการ
น าองค์การ ไปสู่บุคลากร คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและผู้ส่งมอบหลัก รวมทั้งผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆอย่างไร (*) การปฏิบัติตนของผู้น าระดับสูงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น 
ที่มีต่อค่านิยมดังกล่าวของสถาบันอย่างไร 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมการด าเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งทางด้านการศึกษา                     
การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และบริหารจัดการ โดยพิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด 
และมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์โดยก าหนดเป้าหมาย
ตามกรอบระยะเวลาทั้งระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว ตามแผนยุทธศาสตร์ และมีการทบทวนการ
ด าเนินการทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (2558) (1) 
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ส าคัญของ
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้างและผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญมีใครบ้าง กรอบเวลาของการ
วางแผนระยะสั้นและระยะยาวคือเท่าใด ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้พิจารณากรอบเวลา
ดังกล่าวอย่างไร กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้น าประเด็นต่อไปนี้มาพิจารณาอย่างไร 

หมวด 3 ลูกค้า 
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มหาวิทยาลัย มีการรับฟังเสียงของลูกค้าหลากหลายช่องทาง เช่น จากแบบสอบถาม หรือการน าเอา
สารสนเทศมาใช้ในการรับฟังเสียงของลูกค้าด้วยระบบ ออนไลน์ตามพันธกิจหลัก โดยให้ความส าคัญ
กับลูกค้าในอนาคต โดยทุกรายไตรมาสจะมีการสรุปรวบรวมข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของลูกค้า
และจะพิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะทันที เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปปรับปรุงบริการอย่าง
ทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (2558) สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมีเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่น าไปใช้ได้ สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในอดีต อนาคต และของคู่แข่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร บริการ การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการให้บริการ (*) 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ 

ในการด าเนินการตามตัวชี้วัดต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยหน่วยงาน
แผน ด าเนินการติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร โดย
มีการมอบหมายให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ติดตามกระบวนการท างานเพ่ือกระตุ้น ปรับปรุง ขั้นตอน 
และขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (2558) ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน  สถาบันใช้
ประโยชน์จากตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ ค่าเทียบเคียงและข้อมูลลูกค้าในการทบทวนอย่างไร 
สถาบันใช้วิธีวิเคราะห์อะไรบ้างเพ่ือสนับสนุนการทบทวนเหล่านี้ และเพ่ือให้มั่นใจว่าการสรุปผลนั้น
ใช้ได้ สถาบันและผู้น าระดับสูงของสถาบันใช้การทบทวนเหล่านี้อย่างไร 

หมวด 5 บุคลากร 

มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของต าแหน่งผู้บริหารองค์กร โดยได้
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้บริหาร โดยการส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารของ
มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในองค์กรได้มีการถ่ายถอดความรู้ ประสบการณ์ด้าน
การบริหารผ่านทางท่ีประชุมที่มีการน าแผนการด าเนินการ กิจกรรม โครงการต่าง ๆ รวมถึงปัญหาเข้า
มาปรึกษาหารือ และรับฟังแนวทางจากผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า ช่วยเสนอแนะแนวทางเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ตัดสินในในทางบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (2558) (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสถาบันสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
จัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานส าหรับบุคลากร สถาบันมีวิธีการเพ่ือให้บรรลุการวางแผนการ
สืบทอดส าหรับต าแหน่งผู้บริหารและผู้น าอย่างไร 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
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มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถของระบบงานที่มีอยู่เดิม ด้านสมรรถนะหลักและ
อัตราก าลังของอาจารย์ ร่วมปัจจัยน าเข้าด้านความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และข้อก าหนดของ 
สกอ. ในการปรับปรุงระบบงานด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน โดยก าหนดระบบงานที่ส าคัญ 2 ประเภท ได้แก่ ระบบงานหลัก และ ระบบงานสนับสนุน 
การออกแบบกระบวนการท างานที่ส าคัญจึงเป็นไปตามระบบงาน และใช้วงจรคุณภาพ (PDCA)  ซึ่ง
เป็นหลักการพ้ืนฐานในระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบ
กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศ (2558) 6.1 กระบวนการท างาน : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตร
และบริการและกระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างไร (45 คะแนน) [กระบวนการ] อธิบายวิธีการที่
สถาบันใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการท างานส าคัญเพ่ือส่งมอบหลักสูตรและ
บริการที่มีคุณค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และท าให้สถาบันประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร สรุปกระบวนการท างานที่ส าคัญของสถาบัน 

น าแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ (ผู้วิจัยใช้มหาวิทยาลัยมหิดล) มาก าหนดเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสามารถก าหนดเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารควรก าหนดนโยบายการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยมีการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ และมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานเป็นระยะ  ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ พัฒน์พล แก้วยม (2557) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารทุกระดับควรเพ่ิมความส าคัญในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา เน้นการ
ด าเนินงานจากความร่วมมือของทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ระบบกลไกการประกันคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัย และความรู้ด้านเกณฑ์การประเมินให้
บุคลากรในทุกระดับอย่างทั่วถึง บูรณาการ กลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษากับ
ระบบต่างๆ ได้แก่ SOP สกอ. สมศ. แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติํการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นกลไกเดียวกัน เพ่ิมระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เอ้ืออ านวยระบบคุณภาพ
ต่างๆ และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและค่านิยมคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ 

2. มหาวิทยาลัยควรสร้างค่านิยม หรือแนวคิด ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ  ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์  และบุคลากร ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พัฒน์พล แก้วยม (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารทุกระดับควรเพ่ิม
ความส าคัญในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา เน้นการด าเนินงานจากความร่วมมือ
ของทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจระบบกลไกการประกัน
คุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัย และความรู้ด้านเกณฑ์การประเมินให้บุคลากรในทุกระดับอย่าง
ทั่วถึง บูรณาการ กลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษากับระบบต่างๆ ได้แก่ SOP 
สกอ. สมศ. แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติํการประจ าปีของมหาวิทยาลัยให้เป็นกลไกเดียวกัน 
เพ่ิมระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เอ้ืออ านวยระบบคุณภาพต่างๆ และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
และค่านิยมคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ  

3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เข้าอบรม เพ่ือศึกษาความรู้ 
ความเข้าใจการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษา 
การศึกษาเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPIs) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ และปัญหาอุปสรรคในการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการไปสู่
การปฏิบัติ โดยผลการวิจัยพบว่า  แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการน าเอาเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติ  คือ การอบรมให้ความรู้ด้าน
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องให้กับบุคลากรทุกระดับ
เพ่ือให้รับรู้โดยทั่วกัน 

4. มหาวิทยาลัยควรก าหนดทีมงานที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
เป็นแกนน าในการไปให้ความรู้แก่คณะ/วิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาวนา กิตติ
วิมลชัย และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษา การศึกษาเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPIs) ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ และปัญหาอุปสรรคในการน าเอา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการไปสู่การปฏิบัติ โดยผลการวิจัยพบว่า แนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่
การปฏิบัติ คือ จัดที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารและบุคลการในการ
น าเอาเกณฑ์ฯไปสู่การปฏิบัติ 

5. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาวนา กิตติ
วิมลชัย และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษา การศึกษาเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPIs) ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ และปัญหาอุปสรรคในการน าเอา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการไปสู่การปฏิบัติ โดยผลการวิจัยพบว่า แนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่
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การปฏิบัติ คือ จัดที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารและบุคลการในการ
น าเอาเกณฑ์ฯไปสู่การปฏิบัติ 

6. มหาวิยาลัยควรก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนว่าภายในปีใด ทุกคณะ/วิทยาลัย ต้องด าเนินการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษา การศึกษาเพ่ือก าหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPIs) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ และปัญหา
อุปสรรคในการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการไปสู่การปฏิบัติ โดย
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติ คือ ก าหนดแนวปฏิบัติหรือนโยบายให้ชัดเจนในการ
ก าหนดให้เอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศไปใช้ในการปฏิบัติงานใน
ด้านใดบ้าง 

7. มหาวิทยาลัยควรน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์หรือประมวลผลข้อมูล ในการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ พัฒน์พล แก้วยม (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารทุกระดับควรเพ่ิมความส าคัญในการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา เน้นการด าเนินงานจากความร่วมมือของทุกฝ่าย 
มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจระบบกลไกการประกันคุณภาพ ภายใน
มหาวิทยาลัย และความรู้ด้านเกณฑ์การประเมินให้บุคลากรในทุกระดับอย่างทั่วถึง บูรณา
การ กลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษากับระบบต่างๆ ได้แก่ SOP สกอ. สมศ. 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติํการประจ าปีของมหาวิทยาลัยให้เป็นกลไกเดียวกัน เพ่ิมระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่ เอ้ืออ านวยระบบคุณภาพต่างๆ และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและค่านิยม
คุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ 

8. ในแต่ละหมวด มหาวิทยาลัย ควรใช้วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินงาน คือ การ
ก าหนดแผนการด าเนินงาน การด าเนินการ การประเมิน และการปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษา การศึกษาเพ่ือก าหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPIs) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ และปัญหา
อุปสรรคในการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการไปสู่การปฏิบัติ โดย
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติ คือ ก ากับติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่ เป็นเลิศอย่างจริงจังจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และจัดท าแผนปรับปรุงองค์กรตามผลการ
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ประเมินของเกณฑ์คุณภาพการด าเนินการที่เป็นเลิศและมีคณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงตามผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะท าให้ทราบถึง ความ
พร้อมในการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามเกณฑ์ ( โดยผู้วิจัยใช้
มหาวิทยาลัยมหิดล) เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ โดยผู้วิจัยขอเสนอแนะผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ระบบการบริหารงานที่เอ้ืออ านวยต่อการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศมาใช้ คือ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย การน าวงจร
คุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้ และน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการเก็บข้อมูลในการ
ด าเนินงาน 

2. การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ควรมีการ
วางแผนทั้งด้าน นโยบาย ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เทคโนโลยี ให้สอดคล้องและ
บูรณาการร่วมกัน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  จากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นการวิจัยที่ควรได้มีการศึกษาอย่างละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ควรมีการศึกษาถึงแนวปฏิบัติที่ดีของการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ 

2. ควรศึกษาถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เรื่อง ความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียกับความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 แบบสอบถามฉบับนี้ สร้างขึ้นเพ่ือหาค่าความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยขอความกรุณาโปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความคิดเห็นที่เป็นจริงมากท่ีสุด ข้อมูลของท่านจะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการวิจัย
นี้เท่านั้น ผลที่ได้จากการวิจัย จะเป็นข้อมูลส าคัญที่เป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เข้าสู่การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ต่อไป 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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ตอนที่ 1  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตัวเลือก ดังรายละเอียด 
ดังนี้ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

1. เพศ       ชาย       หญิง   
2. วุฒิการศึกษา       ต่ ากว่าปริญญาตรี       ปริญญาตร ี      ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
3. สถานะ       ผู้บริหาร       อาจารย์       บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 
4. ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ประกันคุณ ภาพ
การศึกษา 

      3 – 4 ป ี       4 – 5 ปี         5 – 6 ป ี      มากกว่า 6 ปี 

 

ตอนที่ 2  

แบบสอบถาม เรื่อง ความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ค าชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) ระดับที่ตรงกับความพร้อมการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

5 หมายถึง การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้ และมีการประเมินผล
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับผลกระทบ สถาบันมุ่งมั่นสู่ความมีประสิทธิภาพจน
ประสบความส าเร็จทั่วทั้งองค์การ การวิเคราะห์การสร้างนวัตกรรม การแบ่งปัน
สารสนเทศและความรู้ มีการใช้กระบวนการและตัววัดในการติดตามความก้าวหน้า
ของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และของการปฏิบัติการที่ส าคัญ 

4 หมายถึง การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้ และมีการประเมินผล
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือการปรับปรุง มีการแบ่งปันการเรียนรู้และมีการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน กระบวนการตอบสนองกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์ท่ีส าคัญของสถาบัน 
 

3 หมายถึง สถาบันมี การปฏิบัติการด้วยการใช้กระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้ มีการ
ประเมินผล การปรับปรุง และเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
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ภายในสถาบัน มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ 
2 หมายถึง สถาบันเพ่ิมเริ่มต้นการปฏิบัติการด้วยการใช้กระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้ มีการ

ประเมินผล การปรับปรุง แต่ไม่มีการก าหนด แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์และ
เป้าประสงค์เชิงปริมาณ 

1 หมายถึง การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่ากระบวนการ และส่วนใหญ่จะ
ตอบสนองความต้องการหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขาดการก าหนดเป้าประสงค์
ที่ดี 
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แบบสอบถาม  

เรื่อง ความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ประเด็น ระดับความ
พร้อม           

การด าเนินงาน
ของ

มหาวิทยาลัย 
5 4 3 2 1 

1. การน าองค์กร      
1.1 ผู้น าระดับสูงมีวิธีในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมผ่านระบบการน า

องค์กรไปสู่บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสีย 
     

1.2 ผู้น าระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและ
จริยธรรมให้องค์การถือปฏิบัติ 

     

1.3 ผู้น าระดับสูงสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมการท างาน ให้สถาบัน
ประสบความส าเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

     

1.4 ผู้น าระดับสูงมีวิธีการสื่อสารและสร้างความผูกพันให้กับบุคลากร ผู้เรียน 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

     

1.5 ผู้น าระดับสูง มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนา
ผู้น าในอนาคตของสถาบัน 

     

1.6 ผู้น าระดับสูงมีวิธีในการสื่อสารสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน
กับผู้เรียนและลูกค้าหลักกลุ่มอื่น 

     

1.7 ผู้น าระดับสูงมีวิธีการในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่
ท าให้บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบัน 

     

1.8 ผู้น าระดับสูง มีการก ากับดูแล การทบทวน ให้สถาบันประสบความส าเร็จ 
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น ภาระรับผิดชอบในการกระท าของคณะ
ผู้บริหาร ภาระรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด ภาระรับผิดชอบด้าน
การเงิน ความโปร่งใสในการด าเนินการ เป็นต้น 

     

1.9 สถาบัน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูง และการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

     

1.10 สถาบันมีระบบการด าเนินงานและการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย มีการปฏิบัติตามระเบียบ และมีการด าเนินงานที่ได้การรับรอง
ตามมาตรฐาน 

     

1.11 สถาบันมีวิธีหรือระบบในการส่งเสริมและท าให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้าน      
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ประเด็น ระดับความ
พร้อม           

การด าเนินงาน
ของ

มหาวิทยาลัย 
5 4 3 2 1 

ของสถาบันเป็นไปอย่างมีจริยธรรม 
1.12 สถาบันมีการด าเนินงานที่ค านึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของ

สังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติงานประจ าวัน 
     

1.13 สถาบันมีการด าเนินงานที่สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่
ส าคัญอย่างจริงจัง 

     

2. กลยุทธ์      
2.1 สถาบันมีระบบในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ทั้งการวางแผนระยะสั้นและ

ระยะยาว 
     

2.2 สถาบันมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ริเริ่มน าไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลง 

     

2.3 สถาบันมีกระบวนการในการจัดท ากลยุทธ์เพ่ือกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม      
2.4 สถาบันมีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งพัฒนา

สารสนเทศที่เก่ียวข้อง มาใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
     

2.5 สถาบันมีระบบงานและสมรรถนะหลักที่เกื้อหนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

     

2.6 สถาบันมีการจัดท าแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

     

2.7 สถาบันมีวิธีการที่จะน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

     

2.8 สถาบบันมีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ที่พร้อมในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จ 

     

2.9 สถาบันมีแผนบุคลากรที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

     

2.10 สถาบันมีตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่ใช้ในการติดตามผลส าเร็จและ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ 

     

2.11 ในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง สถาบันมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
การให้เป็นแผนใหม่และน าไปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 

     

3. ลูกค้า 
3.1 สถาบันมีวิธีการในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม

อ่ืนเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้ 
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ประเด็น ระดับความ
พร้อม           

การด าเนินงาน
ของ

มหาวิทยาลัย 
5 4 3 2 1 

3.2 สถาบันมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความ
ผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

     

3.3 สถาบันมีวิธีการในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืน 

     

3.4 สถาบันมีวิธีการในการค้นหาความต้องการเก่ียวกับหลักสูตรและบริการ      
3.5 สถาบันมีวิธีการในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนสามารถสืบค้น

สารสนเทศและขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 
     

3.6 สถาบันมีวิธีการในการก าหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาด      
3.7 สถาบันมีวิธีการในการก าหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาด      
3.8 สถาบันมีวิธีการในการสร้าง และจัดการสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม

อ่ืน 
     

3.9 สถาบันมีวิธีการในการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน      
4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้      

4.1 สถาบันมีวิธีการ ในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือติดตามผลการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน และผลการด าเนินการโดยรวมของสถาบัน 

     

4.2 สถาบันมีวิธีการในการเลือกใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผล
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ 

     

4.3 สถาบันมีวิธีการในการใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูล และสารสนเทศ ใน
การสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ 

     

4.4 สถาบันมีวิธีการในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถ
ของสถาบัน 

     

4.5 สถาบันมีวิธีการ ในการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในสถาบัน      
4.6 สถาบันมีวิธีการในการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต      
4.7 สถาบันมีวิธีการในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการไปใช้จัดล าดับ

ความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 

     

4.8 สถาบันมีวิธีในการจัดการความรู้ของสถาบัน      
4.9 สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากร เพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการ

ปฏิบัติงานของสถาบัน 
     

4.10 สถาบันมีวิธีการจัดการในการทวนสอบและท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและ      
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ประเด็น ระดับความ
พร้อม           

การด าเนินงาน
ของ

มหาวิทยาลัย 
5 4 3 2 1 

สารสนเทศที่ใช้ในสถาบันมีคุณภาพ 
4.11 สถาบันมี วิธีการจัดการในการจัดการข้อมูลและสารสน เทศเชิ ง

อิเล็กทรอนิกส์และในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการรักษาความลับ
และการเข้าถึงที่เหมาะสม 

     

4.12 สถาบันมีวิธีการเพ่ือให้มีข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็น มีพร้อมใช้ใน
รูปแบบที่ใช้งานง่าย และทันการส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ 

     

4.13 สถาบันมีวิธีการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความ
น่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย และใช้งานง่าย 

     

4.14 ในภาวะฉุกเฉิน สถาบันมีวิธีการในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และพร้อม
ใช้งานอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนรวมทั้งต่อ
ความต้องการของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล 

     

5 บุคลากร 
5.1 สถาบันมีวิธีการในการประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของ

บุคลากร และอัตราก าลัง 
     

5.2 สถาบันมีวิธีการ ในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้      
5.3 สถาบันมีวิธีการในการจัดระบบและบริหารบุคลากร เพ่ือท าให้งานของ

สถาบันประสบความส าเร็จและให้มีผลกาด าเนินการที่ ดีกว่าความ
คาดหมาย 

     

5.4 สถาบันมีวิธีการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้าน
ขีดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป 

     

5.5 สถาบันมีวิธีการเพ่ือให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย 
และมีความสะดวกในการเข้าท างานของบุคลากร 

     

5.6 สถาบันมีการสนับสนุนบุคลากรในการให้บริการ สิทธิประโยชน์ และ
นโยบายต่าง ๆ 

     

5.7 สถาบันมีวิธีการ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการ
สื่อสารที่เปิดกว้าง มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความ
ผูกพันต่อสถาบัน 

     

5.8 สถาบันมีวิธีการในการก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของบุคลากร 
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ประเด็น ระดับความ
พร้อม           

การด าเนินงาน
ของ

มหาวิทยาลัย 
5 4 3 2 1 

5.9 สถาบันมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร      
5.10 สถาบันมีการสนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความ

ผูกพันกับบุคลากร 
     

5.11 สถาบันมีวิธีการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร ผู้บริหาร และ
อาจารย์ 

     

5.12 สถาบันมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้
และการพัฒนาของสถาบัน 

     

5.13 สถาบันมีวิธีการในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของสถาบัน      
6. ระบบปฏิบัติการ 

6.1 สถาบันมีวิธีการ ในการระบุข้อก าหนดของหลักสูต ร บริการ และ
กระบวนการท างานที่ส าคัญ 

     

6.2 สถาบันมีวิธีการในการออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างาน
ที่ส าคัญเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด 

     

6.3 สถาบันมีวิธีการในการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างานต่างๆ 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 

     

6.4 สถาบันมีวิธีการในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ      
6.5 สถาบันมีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้

ของผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ และผลการด าเนินการ 
เสริมสร้างสมรรถนะหลักของสถาบันและลดความแปรปรวน 

     

6.6 สถาบันมีวิธีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ      
6.7 สถาบันมีวิธีการในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน      
6.8 สถาบันมีวิธีการดูแลสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัย      
6.9 สถาบันมีวิธีการในการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน      
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ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

...................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง ความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง ความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ชื่อ.................................................................โทรศัพท์....................................................... 

1. เพศ       ชาย       หญิง   

2. วุฒิการศึกษา       ต่ ากว่าปริญญาตรี       ปริญญาตร ี      ปริญญาโท        ปริญญาเอก 

3. สถานะ       ผู้บรหิาร       อาจารย ์       บุคลากร/เจ้าหนา้ที ่

4. ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

      3 – 4 ป ี       4 – 5 ป ี        5 – 6 ป ี        มากกวา่ 6 ป ี

5. แนวทางการในการด าเนินงานการน าองค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีวิธีการอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. แนวทางการในการด าเนินงานด้านกลยุทธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิธีการอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. แนวทางการในการด าเนินงานด้านลูกค้า ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิธีการอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. แนวทางการในการด าเนินงานด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีวิธีการอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. แนวทางการในการด าเนินงานด้านบุคลากร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิธีการอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. แนวทางการในการด าเนินงานด้านระบบปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็น
เลิศ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีวิธีการอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

12. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คืออะไร……………………………………………………………………………………………….. 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

1. ชื่อ – สกุล นายกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก 
 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 
 

3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 
    ส านักงานประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2160 โทรศัพท์มือถือ 

087-679-8933 E-mail: kullaphat.kul@rmutr.ac.th และ 
kullaphat.qa@gmail.com 

 
4. ประวัติการศึกษา 

   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

      5.   สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

    การจัดการความรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

6.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

 ศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แหล่งเงินทุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kullaphat.kul@rmutr.ac.th%20และ
mailto:kullaphat.qa@gmail.com
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ประวัติผู้วิจัย 

 

1. ชื่อ – สกุล นายเมธิชญญ์ ปรัชญ์ชญางกูร 
 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา 
 

3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 
    ส านักงานประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2160 โทรศัพท์มือถือ 

089-062-7703 E-mail: และ Methichon.w@rmutr.ac.th และ 
Tichonprat@gmail.com 

 
4. ประวัติการศึกษา 

   รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

      5.   สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

    - 
 

6.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

 - 

 

mailto:Methichon.w@rmutr.ac.th%20และ

	หน้าปก.pdf
	กิตติกรรมประกาศ.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1.pdf
	บทที่ 2.pdf
	บทที่ 3.pdf
	บทที่ 4.pdf
	บทที่ 5 บรรณานุกรม และภาคผนวก.pdf

