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1

หลักการ และ แนวคิด

การกําหนดเกณฑการบริหารจัดการดานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อความเปนเลิศ อิงคานิยมหลักและ
แนวคิดในการทํางาน 11 ขอ ดังตอไปนี้
1. การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน (Visionary leadership)
2. การจัดการศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู (Learning-centered education)
3. การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล (Organizational and personal learning)
4. การใหความสําคัญกับอาจารย บุคลากร และผูที่เกี่ยวของกับองคกร (Valuing faculty, staff,
and partners)
5. การมีความคลองตัว (Agility)
6. การมองอนาคตเปนที่ตั้ง (Focus on the future)
7. การบริหารจัดการเพื่อสรางนวัตกรรม (Managing for innovation)
8. การบริหารจัดการ โดยการใชขอมูลเปนฐาน (Management by fact)
9. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social responsibility)
10. การยึด “ผลลัพธ” และ “การสรางคุณคา” เปนเปาหมายในการทํางาน (Focus on results and
creating value)
11. การมีมุมมองเชิงระบบ (Systems perspective)
องคกรที่มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศยอมมีความเชื่อในหลักการและแนวคิดขางตนนี้ ซึ่ง
แสดงออกใหเห็นเปนพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากร หลักการดังกลาวนี้เปนพื้นฐานสําหรับการวาง
เกณฑบริหารจัดการที่มุง”ผลลัพธ” และตองอาศัย”วงจรขอมูลปอนกลับและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง” (อีก
นัยหนึ่งก็คือเกณฑการบริหารจัดการที่มีลักษณะวงจร Plan-do-check-act นั่นเอง)
นอกจากการบริหารจัดการที่ดีแลว การดําเนินงานจัดการศึกษาแพทยศาสตร จะตองมี ปจจัยส
นันสนุนการศึกษาอื่นที่เหมาะสมและเพียงพอ เชน สัดสวนของอาจารยตอนิสิตนักศึกษา จํานวนผูปวย ความ
หลากหลายของผูปวย จํานวนเตียงผูปวยใน ฯลฯ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา จึงไดมีการ
นําเกณฑวาดวยการขอเปดดําเนินงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของแพทยสภา มาเสริมในเกณฑของ
Malcolm Baldrige ในแตละสวนที่เหมาะสม รวมทั้งในโครงรางองคกรดวย เพื่อใหการนําเสนอขอมูลของ
สถาบันมีความครบถวน
เนื่องจากหลักเกณฑฉบับนี้ เปนการแปลสรุปเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ ผูที่ตองการทราบ
รายละเอียดสามารถหาอานเพิ่มเติมไดจาก www.baldrige.nist.gov
คะแนนของหมวดและหัวขอตางๆของเกณฑการบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศ
โครงรางองคกร
สวนที่ 1 ลักษณะองคกร
สวนที่ 2 ความทาทาย ปญหาและอุปสรรคที่องคกรตองเผชิญ
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3

หมวด 4

หมวดและหัวขอตางๆ
ภาวะผูนําองคกร
หัวขอ 1.1 ภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูง
หัวขอ 1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
การวางแผนเชิงกลยุทธ
หัวขอ 2.1 การจัดทํากลยุทธ
หัวขอ 2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
การใหความสําคัญกับนิสติ นักศึกษา ผูม ีสวนไดสวนเสียและตลาด
หัวขอ 3.1 ความรูเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด
หัวขอ 3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา, และผูมีสวนได
สวนเสียตอองคกร
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หัวขอ 4.1 การวัด การวิเคราะห และการทบทวนผลการดําเนินงานขององคกร
หัวขอ 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู
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120
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40
45
45
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หมวด 5 การใหความสําคัญกับคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
หัวขอ 5.1 ระบบงาน
หัวขอ 5.2 การเรียนรูของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและการสราง
แรงจูงใจ
หัวขอ 5.3 ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หัวขอ 6.1 กระบวนการที่มุงเนนการเรียนรู
หัวขอ 6.2 กระบวนการสนับสนุนและการวางแผนปฏิบัติงาน
หมวด 7 ผลการดําเนินงานขององคกร
หัวขอ 7.1 ดานการเรียนรูของนิสิตนักศึกษา
หัวขอ 7.2 ดานการใหความสําคัญกับนิสิตนักศึกษา, ผูมีสวนไดสวนเสีย
หัวขอ 7.3 ดานงบประมาณ การเงินและการตลาด
หัวขอ 7.4 ดานคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
หัวขอ 7.5 ดานประสิทธิผลขององคกร
หัวขอ 7.6 ดานการนําองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม
คะแนนรวม
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โครงรางองคกร (Organizational Profile)

การบรรยายภาพรวมขององคกร ปจจัยหลักที่สงผลตอการปฏิบัติการ ความทาทายหลักที่องคกร
เผชิญอยู
โครงรางองคกร ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
 สวนที่ 1 ลักษณะองคกร
 สวนที่ 2 ความทาทาย ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่องคกรตองเผชิญ
สวนที่ 1 ลักษณะองคกร
บรรยายลักษณะสภาพแวดลอมขององคกรและความสัมพันธหลักระหวางองคกรกับนิสิตนักศึกษา ผูมีสวน
ไดสวนเสีย ผูสงมอบ และคูความรวมมือ
ก. สภาพแวดลอมขององคกร
(1) หลักสูตรการศึกษา บริการทางการศึกษา และขอเสนอพิเศษเฉพาะขององคกรจัดให
1
ไดัแกอะไรบาง องคกรมีวิธีการอยางไรเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดรับสิ่งเหลานี้
(2) วัฒนธรรมองคกรเปนอยางไร อะไรคือจุดประสงค วิสยั ทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคกร
(3) ภาพรวมของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน2
ขอมูลเกี่ยวกับประเภทและความชํานาญ
เฉพาะสาขาของคณาจารยและบุคลากร วุฒิการศึกษาของคณาจารยและบุคลากร ความ
หลากหลายของภาระงาน และบุคลากรในองคกร กลุมที่ทําหนาที่ตอรองกับองคกร พนักงานจาง
ตามสัญญา/พนักงานโครงการ ลักษณะการจาง และขอกําหนดดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

1

ตามเกณฑวาดวยการขอเปดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของแพทยสภา

2

ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับอาจารยและบุคลากรเชน จํานวน เพศ อายุ ฯลฯ
ระดับการศึกษา โดยใหระบุจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยในแตละรายวิชาดวย
คุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุนที่เหมาะสมกับการดําเนินงานศึกษา เชนนักการศึกษา
ประเมินผลการศึกษา
องคกรหรือกลุมที่คณาจารยและบุคลากรจัดตั้งขึ้นเพื่อตอรองกับฝายบริหาร
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นักวัดและ

3

3

(4) เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกหลักอะไรบาง
(5) การดําเนินงานขององคกรภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับอะไรบาง4
ข. ความสัมพันธระดับองคกร
5
(1) โครงสรางและระบบธรรมาภิบาล ขององคกรมีลักษณะอยางไร ลักษณะความสัมพันธในการรายงาน
ระหวางผูนําอาวุโสขององคกรกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลหรือผูกําหนดนโยบายขององคกรเปน
อยางไร(พิจารณาตอบตามที่เหมาะสม)
(2) กลุมหลักในกลุมนิสิต/นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย และสวนตลาด (พิจารณาตอบตามที่เหมาะสม)
ความตองการและความคาดหวังหลักของกลุมบุคคลเหลานี้กันเกี่ยวกับหลักสูตร
ขอเสนอพิเศษ
เฉพาะขององคกร บริการทางการศึกษาและการปฏิบัติการและความแตกตางกันในความตองการ
และความคาดหวังของแตละกลุม
(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือมีบทบาทอยางไรในกระบวนการที่มุงเนนการเรียนรูและกระบวนการ
สนับสนุนหลัก ผูสงมอบและคูความรวมมือมีบทบาทอยางไรตอกระบวนการสรางนวัตกรรม(ถามี) ผู
สงมอบและคูความรวมมือประเภทใดที่สําคัญที่สุดตอองคกร; คุณสมบัติสําคัญที่สุดของผูสงมอบที่
องคกรตองการคืออะไร
(4) ความสัมพันธระหวางองคกรกับกลุมหลักของผูสงมอบ คูความรวมมือ นิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย ตลอดจนกลไกการสื่อสารระหวางกัน
สวนที่ 2 ความทาทาย (ปญหาและอุปสรรค) ขององคกร
การบรรยายสภาพแวดลอมดานการแขงขัน ความทาทายหลักเชิงกลยุทธ และระบบการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององคกร
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
(1) ในกรณีที่มีการจัดลําดับองคกรอยูในตําแหนงใด จํานวนและประเภทขององคกรที่อยูในขายของการ
จัดลําดับเปนอยางไร ขนาดและอัตราการเติบโตขององคกรเปนอยางไรเมื่อเทียบกับองคกรที่จัด
การศึกษาในลักษณะเดียวกันและตลาดการศึกษาทั่วไป
(2) อะไรคือปจจัยหลักที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จเมื่อเทียบกับองคกรในลําดับใกลเคียง อะไรคือ
การเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึน้ ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพการแขงขันขององคกร
(3) แหลงขอมูลหลักเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันทั้งภายในและภายนอกวงวิชาการ ขอจํากัด(ถามี)
ในการที่องคกรจะเขาถึงขอมูลเหลานี้

3

ขนาดและจํานวนหองเรียน คอมพิวเตอร หองสมุดจํานวนหนังสือและวารสาร ฐานขอมูล
ออนไลนของ
หองสมุด หองปฏิบัติการ รวมทั้งพื้นที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน หอพัก สวัสดิการ สโมสร
นักศึกษา สถานที่สําหรับนันทนาการและกีฬา
4
รวมถึงกฎเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การรับรองหลักสูตรจากแพทยสภา การรับรองวิทยฐานะของ
อาจารยและผูบริหารและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมและการเงิน และขอกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวของตามความ
เหมาะสม
5
ธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบจัดการและควบคุมตาง ๆ ที่ใชในองคกร เชน ระบบการบริหารงานเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน หนวยงานที่จําเปนตอการดําเนินงาน เชน หนวยงานที่ทําหนาที่พัฒนาคณาอาจารย
และบุคลากรสนับสนุน งานทะเบียนและประมวลผล งานกิจการนักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา งาน
ธุรการ งานการเงินการคลัง งานนโยบายและแผน ฯลฯ การบริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา ระเบียบ
ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของเจาของหรือผูถือหุน คณะกรรมการบริหารและผูบริหารสูงสุดของ
องคกร
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4

ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธหลักดานการศึกษาและการเรียนรู ดานปฏิบัติการ ดานทรัพยากรบุคคล
และดานความสัมพันธกับชุมชนคืออะไร
ความทาทายเชิงกลยุทธหลักดานใดทีส่ งผลกระทบตอความยั่งยืนของ
องคกร
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
องคกรมีวิธีการอยางไรในการรักษาระดับการมุงเนนการปรับปรุงผลการดําเนินงานและการเรียนรูโดยรวม
องคกรมีวิธีการอยางไรเพื่อใหมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการหลักอยางเปนระบบ

หมวด 1 การนําองคกร (120 คะแนน)

การพิจารณาวาผูบริหารระดับสูง (คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา) ชี้นําองคกรและ
รักษาองคกรใหยั่งยืน รวมทั้งอธิบายธรรมาภิบาลขององคกร และการดําเนินการเกี่ยวกับ
จริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบตอชุมชน
หัวขอ 1.1 ภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูง (70 คะแนน)
การชี้นําและทําใหองคกรยั่งยืนของผูบริหารระดับสูง
การสื่อสารกับคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน ตลอดจนการสงเสริมของผูบริหารระดับสูงเพื่อ ใหเกิดการดําเนินงานที่มีผลในระดับสูง
ประเด็น
ก. วิสัยทัศนและคานิยม

ข. การสื่อสารและการ
ดําเนินงานขององคกร

คําอธิบายขยายความ
(1) การกําหนดวิสัยทัศนและคานิยมขององคกรโดยผูบริหารระดับสูงการสื่อสาร
ไปยังคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ผูสงมอบหลัก คูความรวมมือหลัก นิสิต/
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยผานระบบบริหารองคกร (พิจารณาตอบตาม
ความเหมาะสม) พฤติกรรมของผูบริหารระดับสูงที่แสดงถึงความศรัทธาในการ
ปฏิบัติตามคานิยมขององคกร
(2) บทบาทของผูบริหารระดับสูงในการสงเสริมและสรางสิ่งแวดลอมใหมี
พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
(3) การสรางองคกรที่มีความยั่งยืนของผูบริหารระดับสูง บทบาทของผูบริหาร
ระดับสูงในการสรางสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิด การปรับปรุงการดําเนินงาน การ
บรรลุผลตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ การสรางนวัตกรรมและความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานขององคกร การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการเรียนรูทั้งขององคกร
คณาจารย และของบุคลากรสายสนับสนุน การสนับสนุนและการมีสวนรวมใน
การวางแผนเพื่อสืบทอดและพัฒนาผูนําองคกรรุนตอไป
(1) บทบาทของผูบริหารระดับสูงในการสื่อสาร การกระจายอํานาจ6 และการจูงใจ
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทั่วทั้งองคกร การสนับสนุนการ สือ่ สาร 2
ทางที่ตรงไปตรงมาอยางทั่วถึง การแสดงบทบาทเชิงรุกในการใหรางวัล และให
การยกยองชมเชยแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อใหเกิดผลการ
ดําเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพ บทบาทของผูบริหารดังกลาวตองมุงเนนทัง้ องคกร
นิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
(2) บทบาทของผูบริหารระดับสูงในการมุงเนนใหเกิดการใหความสําคัญกับการ
ปฏิบัติการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ปรับปรุงการดําเนินงาน และบรรลุ
ตามวิสัยทัศน การมุงเนนความสําคัญตอการสรางคุณคาและทําใหเกิดความ
สมดุลของคุณคาตามความคาดหวังผลการดําเนินการขององคกรระหวางนิสิต/
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น
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โดยครอบคลุมถึงดานอํานาจหนาที่ของผูบริหาร
ครอบคลุมการกํากับดูแลและประสานงานกับผูรับผิดชอบสอนรายวิชาตางๆทั้งเตรียมแพทย ปรีคลินิก และคลินิก ระบบและ
กลไกใหคณาจารยมีสวนรวมในดานการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา
กระบวนการคัดเลือก พัฒนาและธํารงรักษาคณาจารย และการประเมิน

เกณฑการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อความเปนเลิศดานการศึกษา( ก.ค. 48)
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หัวขอ 1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม (50 คะแนน)
บรรยายระบบธรรมาภิบาลขององคกร
บทบาทความรับผิดชอบขององคกรที่มีตอสาธารณะ
พฤติกรรมขององคกรที่ยืนยันการปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรม และการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
บรรยายใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
บรรยายใหครอบคลุม
คําอธิบายขยายความ
ประเด็นตอไปนี้
ประเด็น
ก. ธรรมาภิบาลขององคกร

ข. พฤติกรรมดานกฎหมาย
จริยธรรม

ค. การใหการสนับสนุนตอ
ชุมชนหลัก

(1) การดําเนินงานขององคกรในปจจัยหลักของระบบธรรมาภิบาลของ
องคกร ตอไปนี้
• การตรวจสอบในเรื่องการจัดการของผูบริหาร
• การตรวจสอบดานการเงิน
• ความโปรงใสในการปฏิบัติการ นโยบายในคัดเลือกและการเปดเผย
ขอมูลตอคณะกรรมการธรรมาภิบาล/ผูกําหนดนโยบาย (พิจารณาตอบ
ตามความเหมาะสม)
• ความเปนอิสระในการตรวจสอบภายในและภายนอก
• การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียและผูถือหุน(พิจารณา
ตอบตามความเหมาะสม)
(2) วิธีการในการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูง และ
ผูบริหารสูงสุดขององคกร วิธกี ารประเมินผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล/ผูกําหนดนโยบาย (พิจารณาตอบตามความ
เหมาะสม) การใชผลการประเมินผลการดําเนินงาน ในการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการนําองคกรของผูบริหารและคณะกรรมการฯ รวมทั้ง
ระบบการนําองคกร
1. การคํานึงถึงผลกระทบทางดานลบตอสังคมจากหลักสูตร ขอเสนอพิเศษ

เฉพาะขององคกร บริการทางการศึกษา และ

ปฏิบัติการขององคกร การคาดการณถึงความวิตกกังวลของสังคมตอหลักสูตร
ขอเสนอพิเศษเฉพาะขององคกร บริการทางการศึกษา และการปฏิบัติการ ทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต การเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกลาว รวมถึง
กระบวนการทีใ่ ชทรัพยากรอยางยั่งยืน (พิจารณาตอบตามความเหมาะสม)
กระบวนการหลัก ตัววัด และเปาประสงคเพื่อใหเปนไปตามหรือดีกวาสิ่งที่
กําหนดไวในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติดานความปลอดภัย เกณฑการ
รับรององคกร และกฎหมาย (พิจารณาตอบตามความเหมาะสม)
กระบวนการหลัก ตัววัด และเปาประสงคท่ีจะจัดการกับความเสี่ยงซึ่ง
เกี่ยวของกับหลักสูตร ขอเสนอพิเศษเฉพาะขององคกร บริการทางการศึกษา
และการปฏิบัติการ
(2) วิธีการในการสรางเสริมและสรางความมั่นใจวาปฏิสัมพันธทุกดานของ
องคกรเปนไปอยางมีจริยธรรม กระบวนการหลักและตัววัดหรือตัวบงชี้ที่
องคกรใชในการสงเสริมและกํากับพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในโครงสรางธรร
มาภิบาลทั่วทั้งองคกร พฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธกับนิสิต/
นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียและคูความรวมมือ วิธีการในการกํากับและ
ดําเนินการตอพฤติกรรมที่ฝาฝนจริยธรรม
การสนับสนุนและสรางความเขมแข็งอยางจริงจังใหแกชุมชนหลัก วิธีการ
กําหนดชุมชนหลัก และการระบุกิจกรรมที่องคกรจะเขาไปมีสวนรวมและให
การสนับสนุน ใหระบุชุมชนหลักขององคกร และ การมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงชุมชนเหลานี้ของผูบริหารระดับ สูง คณาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุน และนิสิต/นักศึกษา

เกณฑการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อความเปนเลิศดานการศึกษา( ก.ค. 48)
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ (85 คะแนน)

การพิจารณา
1. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบตั ิการขององคกร
2. การนําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการไปปฏิบัตแิ ละการปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงคและแผนตามความจําเปนของสถานการณ
3. การวัดผลความกาวหนา

หัวขอ 2.1 การจัดทํากลยุทธ (40 คะแนน)
อธิบายวิธีการที่องคกรกําหนดกลยุทธและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ รวมถึงการดําเนินการกับสิ่งทา
ทายกลยุทธ การสรุปวัตถุประสงคเชิงกลยุทธหลักขององคกรและเปาหมายหลักที่เกี่ยวของ
ประเด็น
คําอธิบายขยายความ
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ (1) วิธีการที่องคกรใชในการจัดทําแผนกลยุทธ 7 ขั้นตอนหลักที่ใช ผูเกี่ยวของ
หลัก การระบุจุดบอดที่อาจเกิดขึ้น กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว วิธีการกําหนดกรอบเวลา ความสัมพันธของกระบวนการวางแผนกล
ยุทธกับกรอบเวลา
(2) วิธีการเพื่อสรางความมั่นใจวาการวางแผนกลยุทธไดคํานึงถึงปจจัยหลัก
(ที่ระบุไวดานลาง) วิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับปจจัยหลัก
ปจจัยหลัก ไดแก
 จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภาวะคุกคามตอองคกร
• ขอบงชีแ้ ตแรกเริ่มที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
หลักดานเทคโนโลยี ลักษณะประชากรของกลุมนิสิต/นักศึกษาและ
ชุมชน ตลาด สภาพการแขงขัน รวมทั้ง หรือปจจัยภายนอกอื่นที่อาจ
มีผลกระทบตอองคกร
• ความยั่งยืนขององคกรในระยะยาว และความสามารถในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องแมในภาวะฉุกเฉิน
• ความสามารถขององคกรในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธหลักขององคกร ตารางเวลาที่ใชในการบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาประสงคที่สําคัญที่สุดของวัตถุประสงค
(2) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกรที่ตอบความทาทายขององคกรตามที่
ระบุไว ในโครงรางองคกร
วิธีการเพื่อความสรางมั่นใจวาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธคํานึงถึงสมดุลระหวาง
 ความทาทายและโอกาสทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 ความตองการของนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
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การวางแผนเชิงกลยุทธ
แผนกลยุทธนําเสนอขอมูลอยางนอย 7 ดานคือ
1. ดานการจัดการศึกษา (รวมถึง Ethics, Health Promotion,แผนความรวมมือกับสถาบันพี่เลี้ยง, แผนความรวมมือกับ
สถาบันสมทบ ) หมวด 3 หมวด 4 หมวด 6 หมวด 7.1, 7.2,7.6
2. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 6 หมวด 7.2, 7.5 และ 7.6
3. ดานสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
หมวด 4 หมวด 6 และ 7.5
4. ดานการพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
หมวด 4 หมวด 5 (5.2, 5.3) และ 7.4
5. ดานการบริการวิชาการ
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 6 และ 7.5
6. ดานระบบสนับสนุน
หมวด 4 หมวด 6 หมวด 7.2
7. ดานการบริหาร
หมวด 1 หมวด 5(5.1) หมวด 7(7.3,7.4,7.5 และ 7.6)
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หัวขอ 2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (45 คะแนน)
อธิบายวิธีการ ที่องคกรแปลงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปสูแผนปฏิบัตกิ าร สรุปแผนปฏิบัติการ ตัววัด
หรือดัชนีชวี้ ดั หลักที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคตตามตัววัดและดัชนีชวี้ ดั
ดังกลาว
ประเด็น
คําอธิบายขยายความ
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการ (1) วิธีการในการจัดทําแผนปฏิบัติการและการนําแผนไปปฏิบัติใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธหลัก วิธีการจัดสรรทรัพยากรที่ทําใหมั่นใจไดวา
และการนําแผนไปปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการจะบรรลุผล วิธีการเพื่อใหมั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิด
จากการปฏิบัติงานตามแผนจะคงอยูอยางยั่งยืน
(2) ในกรณีที่สถานการณทําใหตองปรับเปลีย่ นแผนและนําแผนใหมมาใช
อยางรวดเร็ว วิธีการที่องคกรใชในการทําใหแผนที่ปรับเปลี่ยนเปนที่ยอมรับ
และนําไปปฏิบัติได
(3) แผนปฏิบัติการหลักระยะสั้นและระยะทีย่ าวขึ้นขององคกร วิธีการที่
องคกร จัดการเกี่ยวกับ
 การเปลี่ยนแปลงหลัก ถามี)เกี่ยวกับหลักสูตร ขอเสนอพิเศษเฉพาะ
ขององคกร บริการทางการศึกษา;
 ตลาดของ นิสิต/นักศึกษาและตลาดของผูมีสวนไดสวนเสียที่
คาดการณหรือวางแผนไว
(4) แผนหลักดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะที่ยาวขึ้น
(5) ตัววัดและดัชนีชี้วัดหลักของผลการดําเนินงานที่ใชติดตามความกาวหนา
ของแผนปฏิบตั ิการ วิธีการเพื่อใหมั่นใจวาระบบการวัดผลแผนปฏิบัติการ
โดยรวม ผลักดันใหองคกรมุง ไปในแนวทางเดียวกัน และครอบคลุมหนวย
ปฏิบัติการหลัก นิสิต/นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย
ข. การคาดการณผลการ
การคาดการณผลการดําเนินงานตามกรอบเวลาในแผนระยะสั้นและระยะที่
ดําเนินงาน
ยาวขึ้นจากตัววัดและดัชนีชี้วัดที่กําหนดไวในหัวขอ 2.2ก(5) ผลการ
ดําเนินงานที่คาดการณเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอยูในลําดับใกลเคียง การ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับเทียบเคียงหลัก เปาประสงค และผล
การดําเนินงานในอดีต (พิจารณาตอบตามความเหมาะสม)
การดําเนินการเมื่อพบวาผลการดําเนินงานขององคกรมีความตางกับองคกร
ในลําดับใกลเคียง ทั้งในปจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

หมวด 3 การใหความสําคัญกับนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด (85 คะแนน)

เปนการอธิบายวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการ
• กําหนดความตองการ ความคาดหวังและความนิยมของนิสิต/นักศึกษา ผูมีสวนได
สวนเสียและตลาด
• สรางความสัมพันธกับนิสิต/นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย
• กําหนดองคประกอบหลักที่ดึงดูดนิสิต/นักศึกษาและนําไปสู (1) ความพึงพอใจและ
ความภักดีของนิสิต/นักศึกษาและผูมสี วนไดสวนเสีย (2) การคงสภาพของนิสิต/
นักศึกษา (3) การเพิ่มหลักสูตรและการบริการทางการศึกษา (4) ความยั่งยืนของ
องคกร

หัวขอ 3.1 ความรูเกี่ยวกับนักศึกษาผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด (40 คะแนน)
สามารถอธิบายไดวาองคกรมีวิธีการอยางไรที่ทําใหทราบถึงความตองการ ความคาดหวังและความ
นิยมของนักศึกษาและผูมีสว นไดสวนเสีย และตลาด เพื่อใหมั่นใจไดวาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการบริการทางการศึกษาขององคกรยังคงตรงตามความตองการ และทําใหสามารถสรางโอกาสใหมๆ
รวมทั้งสรางบรรยากาศที่เสริมสรางการเรียนรูและการพัฒนาของนิสิต/นักศึกษาทุกคน
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ประเด็น
ก. ความรูเกี่ยวกับนิสิต/
นักศึกษา ผูมสี วนไดสวน
เสีย และตลาด8

คําอธิบายขยายความ
(1) องคกรมีวิธีในการกําหนดหรือเลือกกลุมนิสิต/นักศึกษาและสวนแบงตลาดที่
เปนเปาหมายของหลักสูตรอยางไร
องคกรมีการพิจารณาอยางไรวานิสิต/
นักศึกษาและตลาดสวนไหนทีจ่ ะเหมาะสมสําหรับหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนและการบริการทางการศึกษาในปจจุบันและอนาคต และมีการคํานึงถึงนิสิต/
นักศึกษาซึ่งศึกษาอยูในสถาบันอื่น รวมทั้งกลุมผูมีแนว โนมที่จะเขามาเปนนิสิต/
นักศึกษาและเปนตลาดขององคกร มาประกอบ การกําหนดขางตนอยางไร
(2) องคกรมีวิธีการในการรับฟงและเรียนรูเพื่อที่จะสามารถทราบความตองการ
หลัก และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ใน
ดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริการทางการศึกษา รวมถึง
อิทธิพลของความตองการและความคาดหวังดังกลาวตอการตัดสินใจในการเขา
เรียน วิธีการดังกลาวแปรตามความแตกตางของกลุมนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสียอยางไร องคกรมีวิธีการใชขอมูลและขอมูลปอนกลับจากนิสิต/
นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา นิสิต/นักศึกษาในอนาคต และผูมีสวนไดสวนเสีย
(ครอบคลุมถึงขอมูลการใชบริการดานการเรียนการสอน บริการทางการศึกษา
และสิ่งอํานวยความสะดวก การคงสภาพของนิสิต/นักศึกษา การลาออกหรือ
โอนยายโดยความสมัครใจ ขอรองเรียน) เพื่อใชใน (1) การวางแผน หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การบริการทางการศึกษา (2) การตลาด (3) การ
ปรับปรุงกระบวนการ และ (4) การพัฒนาบริการดานอื่น ๆ อยางไร
องคกรใชขอมูลและขอมูลปอนกลับนี้อยางไรเพื่อเนนการใหความสําคัญของ
นิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้น รวมทั้งเพื่อสนองตอบตอความ
ตองการของนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียไดดีขึ้น
( 3) องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหวิธกี ารรับฟงและการเรียนรูทันกับความ
ตองการและทิศทางดานการบริการทางการศึกษา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในวง
การศึกษา
8
อธิบายใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
- ฐานขอมูลนิสิต/นักศึกษา การกําหนดสิทธิผูเขาถึงขอมูล
- การดําเนินงานใหมีกิจกรรมพัฒนานิสิต/นักศึกษา ทั้งดานวิชาการ กีฬา นันทนาการ บําเพ็ญประโยชน
และศิลปวัฒนธรรม
- สวัสดิการดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย
- ระบบคณาจารยที่ปรึกษา
- ระบบรับเรือ่ งและติดตามเรื่องรองเรียนจากนิสิต/นักศึกษา
หอพักนิสิต/นักศึกษา หองอาหาร และสถานที่สําหรับนันทนาการและกีฬา

หัวขอ 3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย (45 คะแนน)
สามารถอธิบายไดวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางความสัมพันธ (1) เพื่อดึงดูด สรางความพึง
พอใจ และคงรักษา(retain)นิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสว นเสียไว (2) เพื่อเพิ่มความภักดีของนิสิต/
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกร และ (3) เพื่อเพิม่ โอกาสในการสรางหลักสูตรใหมและการ
ใหบริการใหม รวมทั้งอธิบายวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการวัดความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาและผูมี
สวนไดสว นเสีย
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ประเด็น
ก. การสราง
ความสัมพันธกับนิสิต/
นักศึกษา และผูมีสวน
ไดสวนเสีย

คําอธิบายขยายความ
(1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางความสัมพันธ เพื่อดึงดูด สรางความพึงพอใจ
และคงรักษานิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเพิ่มการเรียนรูของนิสิต/
นักศึกษา และตอบสนองความตองการดานการเรียนรูทั้งทีเ่ ปนไปตามและเหนือความ
คาดหวังเพื่อเสริมสรางและสานตอปฏิสัมพันธกับองคกรและกลาวถึงองคกรในทางที่ดี
(2) องคกรมีกลไกหลักอะไรเพื่อทําใหนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ
เขาสืบคนขอมูล ดําเนินกิจกรรมที่สนใจรวมกัน และรองเรียนตอองคกร กลไก
เหลานั้นสามารถทําใหนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียเขาสืบคนขอมูล ดําเนิน
กิจกรรมที่สนใจรวมกัน และรองเรียนตอองคกร ไดอยางไร องคกรระบุวิธีปฏิบัติหลัก
ในการติดตอของนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับแตละรูปแบบของการ
ติดตอไดอยางไร องคกรมั่นใจไดอยางไรวาวิธีปฏิบัติหลักดังกลาวไดมีการถายทอดไป
ยังบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง เพื่อธํารงรักษาความสัมพันธไว
(3) องคการมีกระบวนการจัดการขอรองเรียนของนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวน
เสียอยางไร องคกรมั่นใจไดอยางไรวาขอรองเรียนเหลานั้นไดรับการแกไขอยางมี
ประสิทธิผลและทันทวงที องคกรดําเนินงานอยางไรเพื่อลดความไมพึงพอใจของ
นิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย องคการมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมและ
วิเคราะหขอรองเรียนเพื่อใชในการปรับปรุงทั่วทั้งองคกร รวมทั้งใหคูความรวมมือ
นําไปใชในการปรับปรุงดวย
(4)องคกรดําเนินงานอยางไรเพื่อใหวิธีในการสรางความสัมพันธกับนิสิต/นักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และชองทางติดตอองคกรที่กลาวขางตนทันตอความตองการและ
ทิศทางของการใหบริการทางการศึกษา

ประเด็น
ข. การประเมินความ
พึงพอใจของนิสิต/
นักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

คําอธิบายขยายความ
(1)
องคกรมีวิธีการอยางไรในการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนิสิต/
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการดังกลาวมีความแตกตางกันอยางไรในนิสิต/
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม องคกรมั่นใจไดอยางไรวาวิธีการประเมินทํา
ใหไดขอมูลที่นาํ ไปปฏิบัติได
เพื่อตอบสนองใหเหนือกวาความคาดหวังของนิสิต/
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย มีผลใหนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียยังคงมี
ปฏิสัมพันธกับองคกรอีกในอนาคต รวมทั้งการกลาวถึงองคกรในทางที่ดี องคกรมี
วิธีใชขอมูลดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวน
เสียเพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางไร
(2) องคกรมีวิธีการอยางไรในการติดตามนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ (ในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริการ
ทางการศึกษา) ที่นําไปปฏิบัติไดอยางทันทวงที
(3) องคกรมีวิธีการอยางไรในการหาขอมูลและใชขอมูลความพึงพอใจของนิสิต/
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย เปรียบเทียบกับขอมูลความพึงพอใจของนิสิต/
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกรที่จัดการศึกษาในลักษณะเดียวกัน และ/หรือ
ระดับเทียบเคียงทางการศึกษา
(4) องคกรดําเนินงานอยางไรเพื่อใหวิธีการประเมินความพึง
พอใจ ทันตอความตองการและทิศทางของการใหบริการทางการศึกษา

หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู (90 คะแนน)

เปนการอธิบายวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการ
• เลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการ และปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ และสินทรัพยทาง
ความรู
• ทบทวนผลการดําเนินงาน

เกณฑการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อความเปนเลิศดานการศึกษา( ก.ค. 48)

10

หัวขอ 4.1 การวัด วิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงานขององคกร (45 คะแนน)
สามารถอธิบายไดวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการวัด วิเคราะห ทําใหสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน ทบทวนและปรับปรุงขอมูลและสนเทศดานการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาและผลการดําเนินงาน ใน
ทุกระดับและทุกสวนงานขององคกร
ประเด็น
ก. การวัดผลการ
ดําเนินงาน

คําอธิบายขยายความ
(1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการเลือก รวบรวม ทําใหสอดคลองไปในทางเดียวกัน
และบูรณาการขอมูลและสารสนเทศ รวมถึงหลักฐานเกี่ยวกับการเรียนรูของนิสิต/
นักศึกษา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจําวัน และเพื่อติดตามการดําเนินงานของ
องคกรโดยรวม รวมทั้งความกาวหนาเทียบกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดหลักของผลการดําเนินงานขององคกรมีอะไรบาง องคกรใช
ขอมูลและสารสนเทศเหลานี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองคกรและสนับสนุนให
เกิดนวัตกรรมอยางไร
(2) องคกรมีวิธีการอยางไรในการเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ
ทั้งจากภายในและภายนอกวงวิชาการ และทําใหมั่นใจไดอยางไรวาไดนาํ ไปใชอยางมี
ประสิทธิผลในการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติและระดับกลยุทธ รวมทั้งการ
สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม
(3) องคการมีวิธีการอยางไรในการทําใหระบบการวัดผลการดําเนินงานใหทันกับ
ความตองการและทิศทางของการใหบริการทางการศึกษาอยูเสมอ องคกรทําใหมั่นใจ
ไดอยางไรวาระบบการวัดผลการดําเนินงานไวตอการเปลี่ยนแปลงทีร่ วดเร็วหรือที่
ไมไดคาดคิด ทั้งจากภายในและ/หรือภายนอกองคกร

ข. การวิเคราะหและ (1) องคกรมีวิธีการทบทวนผลการดําเนินงานและระดับความสามารถขององคกร
ทบทวนผลการ
อยางไร ผูบริหารระดับสูงขององคกรมีสวนรวมในการทบทวนผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดังกลาวอยางไร องคกรวิเคราะหเรื่องอะไรบางเพื่อใชในการสนับสนุนการทบทวนนั้น
และเพื่อทําใหมั่นใจไดวาผลสรุปมีความแมนยํา
องคกรใชผลการทบทวนเหลานี้อยางไรเพื่อประเมินผลสําเร็จขององคกร ผลการ
ดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบองคกรที่จัดการศึกษาในลักษณะเดียวกัน และ
ความกาวหนาเทียบกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
องคกรใชผลการทบทวนเหลานี้อยางไรในการประเมินความสามารถที่จะตอบสนอง
อยางทันทวงทีตอความตองการขององคกรที่เปลี่ยนแปลงไปและความทาทายใน
สภาพแวดลอมของการปฏิบัติงาน
(2) องคกรมีวิธีการอยางไรการแปลงผลการทบทวนผลการดําเนินงานไปจัดลําดับ
ความสําคัญของเรื่องที่ตองนําไปปรับปรุงอยางตอเนื่องและกาวกระโดด รวมทั้งไปเปน
โอกาสในการสรางนวัตกรรม องคกรมีวิธีการอยางไร ในการนําเรื่องที่จัดลําดับ
ความสําคัญไวและโอกาสในการสรางนวัตกรรมไปสูคณาจารยและบุคลากรทั่วทั้ง
องคกร เพื่อสนับสนุนใหบุคคลเหลานั้นสามารถตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
ลําดับความสําคัญและโอกาสในการสรางนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิผล
(โปรดพิจารณาตอบตามความเหมาะสม) องคกรมีวิธีการอยางไรในการถายทอด
ลําดับความสําคัญและโอกาสในการสรางนวัตกรรมไปสูโรงเรียนระดับมัธยมและ/หรือ
สถาบันระดับสูงขึ้นทีร่ ับนิสิต/นักศึกษา และไปยังผูสง มอบและคูความรวมมือเพื่อให
มั่นใจวาสอดคลองกับทิศทางขององคกร

หัวขอ 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู (45 คะแนน)
สามารถอธิบายไดวาองคกรดําเนินงานอยางไร เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลและสารสนเทศที่จําเปน
สําหรับคณาจารยและบุคลากร นิสิต/นักศึกษาและผูมีสว นไดสวนเสีย ผูสงมอบและคูความรวมมือ มีคุณภาพ
และพรอมใชงาน รวมทั้งอธิบายวิธีการสรางและจัดการสินทรัพยทางความรู
เกณฑการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อความเปนเลิศดานการศึกษา( ก.ค. 48)
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ประเด็น
ก. ความพรอมใชงาน
ของขอมูลและ
สารสนเทศ

ข. การจัดการความ
รูขององคกร

ค. คุณภาพของขอมูล
สารสนเทศและความรู
ขององคกร

คําอธิบายขยายความ
(1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนมีความพรอมใช
งาน องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหคณาจารยและบุคลากร นิสิต/นักศึกษา
และผูมีสวนไดสว นเสีย ผูสง มอบและคูความรวมมือเขาถึงขอมูลดังกลาวไดอยาง
เหมาะสม
(2) องคกรมั่นใจไดอยางไรวาฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชอยู มีความเชื่อถือได
ปลอดภัย และใชงานงาย
(3) องคกรมั่นใจไดอยางไรวาขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่มนี ั้นพรอมใชงานไดอยางตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน
(4) องคกรมีวิธีการอยางไรในการรักษากลไกที่ทําใหขอมูลและสารสนเทศมีความ
พรอมใชงาน รวมทั้งระบบซอฟตแวรและฮารดแวร ทันตอความตองการและทิศ
ทางการใหบริการทางการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
สภาพแวดลอมของการปฏิบัติงาน
องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดการความรูขององคกร เพื่อใหบรรลุผลดังตอไปนี้
 การรวบรวมและถายทอดความรูในหมูคณาจารยและบุคลากร
 การถายทอดความรูที่เกี่ยวของระหวางองคกรกับ นิสิต/นักศึกษา ผูมีสวนได
สวนเสีย ผูสงมอบและคูความรวมมือ
 การคนหา แบงปน และนําวิธปี ฏิบัติที่เปนเลิศ ไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว
องคกรมั่นใจไดอยางไรวา ขอมูล สารสนเทศ และความรูขององคกรมี
 ความแมนยํา
 ความถูกตองและเชื่อถือได
 ความทันเหตุการณ
 การรักษาความปลอดภัยและเก็บเปนความลับ

หมวด 5 การมุงเนนคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (85 คะแนน)

เปนการอธิบายวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการประเมินวา
 ระบบงาน การเรียนรูและแรงจูงใจ ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนชวยให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยาง
เต็มที่ โดยสอดคลองกับวัตถุประสงค กลยุทธ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของ
องคกร
 ความพยายามขององคกรในการสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน และ
บรรยากาศที่เกื้อหนุนการทํางานของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งจะ
กอใหเกิดผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ รวมถึงความเจริญกาวหนาของคณาจารย
บุคลากรสายสนับสนุนและองคกร

หัวขอ 5.1 ระบบงาน (35 คะแนน)
สามารถอธิบายไดวา งานและภาระงานขององคกรทําใหคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และ
องคกรมีผลการดําเนินงานอยูในระดับสูงไดอยางไร ใหอธิบายดวยวาการบริหารคาตอบแทน ความกาวหนา
ในสายงาน/อาชีพ และวิธปี ฏิบัติที่เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานทําใหคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และ
องคกรมีผลการดําเนินงานอยูในระดับสูงไดอยางไร
ประเด็น
คําอธิบายขยายความ
ก. การจัดและบริหาร งาน (1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดและบริหารงาน ภาระงาน และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมใหเกิด ความรวมมือ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การให
อํานาจในการตัดสินใจ และ วัฒนธรรมองคกร องคกรมั่นใจไดอยางไรวาได
กระจายกําลังคนขององคกรตามระดับทักษะและประสบการณอยางเทาเทียมกัน
เกณฑการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อความเปนเลิศดานการศึกษา( ก.ค. 48)
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ข. ระบบการจัดการผล
การดําเนินงานของ
คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

ค. การจางงานและ
ความกาวหนาในสาย
งาน/อาชีพ

(ตัวอยางเชนในแตละโรงเรียนหรือวิทยาเขต)
องคกรมีการจัดและบริหารงาน
ภาระงาน รวมทั้งทักษะของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางไร เพื่อให
เกิดความคลองตัว และเทาทันตอความตองการการใหบริการทางการศึกษา และ
บรรลุแผนปฏิบัติการขององคกร
(2) องคกรมีวิธีการอยางไรในการนําความหลากหลายของขอคิดเห็น วัฒนธรรม
และวิธีคิดของคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และชุมชน ที่องคกรมีปฏิสัมพันธ
ดวย (เชน ชุมชนของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่องคกรวาจาง ชุมชน
ของนิสิต/นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย) มาใชประโยชนในระบบงานขององคกร
(NT)
(3) องคมีวิธีการอยางไรในการ ทําใหการสื่อสาร และการ ถายทอดทักษะระหวาง
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตางหนวยงาน ตางภาระงาน และตางสถานที่
เปนไปอยางมีประสิทธิผล
 องคกรมีระบบอยางไร ในการจัดการผลการดําเนินงานของคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งการใหขอมูลปอนกลับ เพื่อสนับสนุนให
เกิดผลการดําเนินงานในระดับสูง และบรรลุตามแผนปฏิบัติการของ
องคกร
 ระบบการจัดการผลการดําเนินงานของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนขององคกร สนับสนุนการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางไร
 การบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย การใหรางวัลและสิ่งจูงใจ
เสริมสรางใหเกิดผลการดําเนินงานในระดับสูงของคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน และเสริมสรางการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางไร
(1) องคกรมีวิธีการอยางไร ในการกําหนดคุณลักษณะและทักษะของคณาจารยและ
บุคลากรใหมที่องคกรตองการ
(2) องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรรหา วาจาง และธํารงรักษาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน องคกรมั่นใจไดอยางไรวาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนดังกลาวเปนตัวแทนที่สะทอนความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม
และตลอดจนวิธีคิดของชุมชน คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่องคกรวาจาง
(3) องคกรมีวิธกี ารอยางไรเพื่อใหการวางแผนการสืบทอดตําแหนงผูนําและ
ผูบริหารในระดับตางๆดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล
องคกรมีวิธีการอยางไรทีท่ ําใหความกาวหนาในในสายงาน/อาชีพของ
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนทั่วทั้งองคกรดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิผล
องคกรมั่นใจไดอยางไรวาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
รับรองวิชาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามความเหมาะสม(หนวยงานที่
รับรอง ประเภทของใบอนุญาต ฯลฯ)

หัวขอ 5.2 การเรียนรูและการสรางแรงจูงใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (25 คะแนน)
สามารถอธิบายไดวาการใหการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพและ
ตําแหนงงานของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคประสงคโดยรวมและ
เสริมสรางใหเกิดผลการดําเนินงานในระดับสูง รวมทั้งเปนการพัฒนาความรู ทักษะและความสามารถของ
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดอยางไร
ประเด็น
ก, การใหการศึกษา การ
ฝกอบรม และการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

คําอธิบายขยายความ
(1) การใหการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนมีสวนอยางไรในการทําใหบรรลุผลตามแผนปฏิบัติงานขององคกร และ
ตอบสนองความตองการหลักขององคกรที่เกี่ยวเนื่องถึง การวัดผลการดําเนินงาน,
การปรับปรุงการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การดําเนินการ
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ดังกลาว (การใหการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา) ทําใหเกิดสมดุลระหวาง
วัตถุประสงคทั้งระยะสั้นและระยะยาวกับความตองการในการพัฒนา การเรียนรู
อยางตอเนื่อง และความกาวหนาทางวิชาชีพและตําแหนงงานของคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
(2) การใหการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา ตอบสนองความตองการหลัก
ขององคกรที่เกี่ยวของกับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ความหลากหลายของบุคลากร
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและ การพัฒนาภาวะผูนําอยางไร การดําเนินการ
ดังกลาว ตอบสนองความตองการหลักขององคกรที่เกี่ยวของกับคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน สถานที่ปฏิบัติงาน และความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม
อยางไร
(3) องคกรมีวิธีการอยางไรในการแสวงหาและใชประโยชนจากขอมูลความตองการ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใหการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา จากคณาจารย
บุคลากรสายสนับสนุน และผูบังคับบัญชา องคกรนําการเรียนรูแ ละสินทรัพยทาง
ความรูขององคกรมาผนวกเขาไปในการใหการศึกษาและฝกอบรมอยางไร
(4) องคกรมีวิธีการอยางไรในการใหการศึกษาและฝกอบรม องคกรมีวิธีการ
อยางไรในการแสวงหาและใชขอมูลจากคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และ
ผูบังคับบัญชา ในการกําหนดวิธีการใหการศึกษาและฝกอบรม องคกรใชวิธีการทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการในการใหการศึกษาและฝกอบรมอยางไร รวมถึง
การเปนที่ปรึกษาดานวิชาการ และวิธีการอืน่ ๆ (พิจารณาตอบตามความเหมาะสม)
องคกรมั่นใจไดอยางไรวาไดมีการเตรียมคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให
พรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการที่มงุ เนนการเรียนรู
(5) องคกรมีวิธีการอยางไรในการผลักดันใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนได
ใชความรูและทักษะใหมในการปฏิบัติงานและสามารถคงความรูดังกลาวเพื่อใชใน
องคกรในระยะยาว องคกรมีระบบการสงตอความรูจากคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ลาออกหรือผูเกษียณอายุขององคกรอยางไร
(6) องคกรประเมินประสิทธิผลของการใหการศึกษาและฝกอบรมอยางไร ใหนําผล
การดําเนินงานรายบุคคลและผลการดําเนินงานขององคกรโดยรวมมารวมพิจารณา
ดวย
ข. การสรางแรงจูงใจและ องคกรมีวิธีการอยางไรในการจูงใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนได
พัฒนาและใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ องคกรมีวิธีการอยางไรในการใชกลไก
การพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการเพื่อชวยใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนมีการพัฒนาทางวิชาชีพและตําแหนงงาน รวมทั้งบรรลุวัตถุประสงคของ
และตําแหนงงาน
การเรียนรู ผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชา มีสวนสนับสนุนใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาทางวิชาชีพและตําแหนงงาน รวมทั้งบรรลุ
วัตถุประสงคของการเรียนรู อยางไร

หัวขอ 5.3 ความผาสุกและความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
(25 คะแนน)
สามารถอธิบายไดวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการธํารงไวซึ่งสภาพแวดลอมในการทํางานและ
บรรยากาศที่สนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีความผาสุก ความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจ
ในการทํางาน
ประเด็น

ก. สภาพแวดลอมใน
การทํางาน

คําอธิบายขยายความ

(1) องคกรมั่นใจไดอยางไรวา สถานที่ปฏิบัติงาน มีสุขอนามัย ความปลอดภัย การ
ปองกันภัย และการยศาสตร (Ergonomics) และมีการปรับปรุงสิ่งเหลานี้ในเชิงรุก
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีสวนรวมในการปรับปรุงสิ่งเหลานี้อยางไร
ตัววัดผลการดําเนินงาน หรือเปาหมายการปรับปรุงของแตละองคประกอบหลักที่
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เกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน (สุขอนามัย ความปลอดภัย การปองกันภัย และการย
ศาสตร) มีอะไรบาง หากกลุมคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และหนวยงาน
มีสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานแตกตางกันองคประกอบที่เกี่ยวกับสถานที่
ปฏิบัติงาน (เชน สุขอนามัย ความปลอดภัย การปองกันภัย และการยศาสตร เปน
ตน) มีตัววัดผลการดําเนินงานหรือเปาหมายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญอยางไร
(2) องคกรมั่นใจไดอยางไรวาสถานที่ปฏิบัติงานมีการเตรียมความพรอมตอภัย
พิบัติ และภาวะฉุกเฉิน
(1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดองคประกอบหลักซึ่งมีผลตอความผาสุก
ข. การสนับสนุนและ
การสรางความพึงพอใจ ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน องคกรจําแนก
องคประกอบดังกลาวใหเหมาะสมกับทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย ตลอดจนความ
แกคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน แตกตางของกลุมและประเภทของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางไร
(2) องคกรสนับสนุนคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยกําหนดใหมีมีบริการ
ผลประโยชน และนโยบายอยางไร การใหความสนับสนุนดังกลาวสอดรับกับความ
ตองการของทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย ตลอดจนความตองการของคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนแตละกลุมและแตละประเภทอยางไร
(3) องคกรใชวิธีการวัดและตัววัดทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการอะไรในการ
ประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน วิธีการและตัววัดเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไรเพื่อให
ครอบคลุมทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย ตลอดจนคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนแตละกลุม แตละประเภท นอกจากนี้มีการใชตัวบงชี้อื่นๆ เชน การคงอยู
ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน การขาดงาน การรองทุกข ความปลอดภัย
และผลิตภาพ ในการวัดและปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการ
ทํางานของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางไร
(4) องคกรนําผลการวัดขางตนมาเชื่อมโยงกับผลลัพธดานผลการดําเนินงานหลัก
ขององคกรอยางไร เพื่อระบุลําดับความสําคัญในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และบรรยากาศที่สนับสนุนการทํางานของคณาจารยและบุคลากรบุคลากร
สายสนับสนุน

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (85 คะแนน)

เปนการอธิบายประเด็นหลักเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการขององคกร รวมถึงกระบวนการที่
มุงเนนการเรียนรูของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริการทางการศึกษาที่องคกรมีให เพื่อสราง
คุณคาแกนิสติ /นักศึกษา ผูม ีสวนไดสวนเสีย และองคกร ทั้งนี้ยังรวมถึงกระบวนการสนับสนุนหลัก หมวดนี้
จะครอบคลุมตั้งแตกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุนตลอดจนหนวยงานทั้งหมด
หัวขอ 6.1 กระบวนการทีม่ ุงเนนการเรียนรู (45 คะแนน)
สามารถอธิบายไดวา องคกรมีวิธีการกําหนดและจัดการกระบวนการหลักอยางไร เพื่อสรางคุณคา
แกนิสิต/นักศึกษาและผูมีสว นไดสวนเสีย เพื่อนําไปสูการเรียนรูและความสําเร็จสูงสุด
ประเด็น
คําอธิบายขยายความ
ก. กระบวนการที่มุงเนน (1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดกระบวนการที่มงุ เนนการเรียนรู มี
กระบวนการทีม่ ุงเนนการเรียนรูห ลักอะไรบางที่นํามาใชในการจัดหลักสูตรการศึกษา
การเรียนรู
การจัดการเรียนการสอน และบริการทางการศึกษา กระบวนการเหลานี้สะทอน
ความตองการของนิสิต/นักศึกษาในดานการศึกษา การพัฒนาและความผาสุก
ตลอดจนทําใหนิสิต/นักศึกษาประสพความสําเร็จสูงสุดไดอยางไร
(2) องคกรมีวิธกี ารอยางไรในการจัดทําขอกําหนดหลักของกระบวนการที่มุงเนน
การเรียนรู องคกรไดนําขอมูลจากนิสิต/นักศึกษา คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบ และคูความรวมมือมาประกอบการพิจารณาหรือไม
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อยางไร (พิจารณาตอบความความเหมาะสม) ขอกําหนดหลักของกระบวนเหลานี้คือ
อะไร องคกรมีการคาดการณและเตรียมการสําหรับนิสิต/นักศึกษาแตละคนที่มี
ความเร็วและรูปแบบของการเรียนรูซึ่งแตกตางกันอยางไร องคกรมีการพัฒนาและใช
ขอมูลจากนิสิต/นักศึกษารายกลุมและรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหนิสิต/นักศึกษาทุกคน
มีสวนรวมในการเรียนรูแบบใฝรูอยางไร
(3) องคกรมีวิธีการอยางไรในการออกแบบกระบวนการเพื่อใหบรรลุถึงขอกําหนด
หลักทั้งหมด องคกรไดนําเทคโนโลยีใหม ความรูขององคกร และความคลองตัวที่อาจ
จําเปนในอนาคตมาใชประกอบในการออกแบบกระบวนการเหลานี้อยางไร องคกร
แสดงถึงการจัดลําดับและความเชื่อมโยงระหวางการจัดการเรียนการสอนตาง ๆ
อยางไร องคกรไดนําเรื่องของรอบเวลา ตลอดจนองคประกอบดานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอื่นๆ มาใชในการออกแบบกระบวนการเหลานี้อยางไร องคกรไดนํา
กระบวนการเหลานี้ไปปฏิบัติอยางไรเพื่อใหมั่นใจไดวาเปนไปตามขอกําหนดที่ได
ออกแบบไว
(4) องคกรใชตัววัดหรือตัวบงชี้ของผลการดําเนินงานหลักอะไรบาง ในการควบคุม
และปรับปรุงกระบวนการที่มงุ เนนการเรียนรูขององคกร องคกรมั่นใจไดอยางไรวา
การปฏิบัติงานประจําวันตามกระบวนการดังกลาวจะสามารถบรรลุตามขอกําหนด
หลักของกระบวนการนั้น องคกรมีวิธีการอยางไรในการนําตัววัดขณะดําเนิน
กระบวนการมาใชในการจัดการกระบวนการดังกลาว องคกรไดนําการประเมิน
ความกาวหนาและการประเมินสัมฤทธิผลมาใชอยางมีประสิทธิผล เพื่อจัดทํา
แผนการวัดผลอยางไร
องคกรมีวิธีการอยางไรในการนําขอมูลจากนิสิต/นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย
คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และคูความรวมมือมาใชในจัดการกระบวนการ
เหลานี้ (พิจารณาตอบตามความเหมาะสม)
(5) องคกรมีวิธีการอยางไรเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่มุงเนนการเรียนรูเพื่อใหนิสิต/
นักศึกษาประสพความสําเร็จสูงสุด และเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน และบริการทางการศึกษา ตลอดจนเพื่อรักษากระบวนการเหลานี้ให
ทันกับความตองการและทิศทางการศึกษา องคกรมีวิธีการอยางไรในการแบงปน
ขอมูลการพัฒนาและบทเรียนที่ไดรับระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อผลักดันใหเกิด
การเรียนรูและนวัตกรรมขององคกร

หัวขอ 6.2 กระบวนการสนับสนุนและแผนปฏิบัติการ (40 คะแนน)
สามารถอธิบายไดวา องคกรมีวิธีการในการจัดการกระบวนการหลักเพื่อสนับสนุนกระบวนการที่
มุงเนนการเรียนรู กระบวนการจัดการดานงบประมาณและการเงิน และการปฏิบตั ิการอยางตอเนื่องในภาวะ
ฉุกเฉินอยางไร
ประเด็น
ก. กระบวนการ
สนับสนุน

คําอธิบายขยายความ
(1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดกระบวนการสนับสนุนหลัก กระบวนการ
หลักที่ใชสนับสนุนกระบวนการที่มุงเนนการเรียนรูมีอะไรบาง
(2) องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดทําขอกําหนดหลักของกระบวนการสนับสนุน
องคกรไดนําขอมูลจากนิสิต/นักศึกษา คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ผูมีสวนได
สวนเสีย ผูสงมอบ และคูความรวมมือมาประกอบการพิจารณาหรือไม อยางไร
(พิจารณาตอบความความเหมาะสม) ขอกําหนดหลักของกระบวนเหลานี้คืออะไร
(3) องคกรมีวิธีการอยางไรในการออกแบบกระบวนการเพื่อใหบรรลุถึงขอกําหนด
หลักทั้งหมด องคกรไดนําเทคโนโลยีใหม ความรูขององคกร และความคลองตัวที่อาจ
จําเปนในอนาคตมาใชประกอบในการออกแบบกระบวนการเหลานี้อยางไร องคกรได
นําเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ การควบคุมตนทุน ตลอดจนองคประกอบดาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่นๆ มาใชในการออกแบบกระบวนการเหลานี้อยางไร
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ข. การวางแผน
ปฏิบัติการ

องคกรไดนํากระบวนการเหลานี้ไปปฏิบัติอยางไรเพื่อใหมั่นใจไดวาเปนไปตาม
ขอกําหนดที่ไดออกแบบไว
(4) องคกรใชตัววัดหรือตัวบงชี้ของผลการดําเนินงานหลักอะไรบาง ในการควบคุม
และปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนขององคกร องคกรมั่นใจไดอยางไรวาการ
ปฏิบัติงานประจําวันตามกระบวนการดังกลาวจะสามารถบรรลุตามขอกําหนดหลัก
ของกระบวนการนั้น องคกรมีวิธีการอยางไรในการนําตัววัดขณะดําเนินกระบวนการ
มาใชในการจัดการกระบวนการดังกลาว องคกรมีวิธีการอยางไรในการนําขอมูลจาก
นิสิต/นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และคูความ
รวมมือมาใชในจัดการกระบวนการเหลานี้ (พิจารณาตอบตามความเหมาะสม)
(5) องคกรมีวิธีการอยางไรเพื่อลดตนทุนโดยรวมที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ การ
ทดสอบและการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินงานของกระบวนการ
สนับสนุน (พิจารณาตอบตามความเหมาะสม) องคกรมีวิธีการอยางไรเพื่อปองกัน
ขอผิดพลาดและการทํางานซ้ํา
(6) องคกรมีวิธีการอยางไรเพื่อปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนเพื่อบรรลุผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น ลดความแปรปรวน ตลอดจนเพื่อรักษากระบวนการเหลานี้ใหทัน
กับความตองการและทิศทางขององคกร องคกรมีวิธีการอยางไรในการแบงปนขอมูล
การพัฒนาและบทเรียนที่ไดรบั ระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อผลักดันใหเกิดการ
เรียนรูและนวัตกรรมขององคกร
(1) องคกรมั่นใจไดอยางไรวา มีงบประมาณและแหลงเงินเพียงพอตอการสนับสนุน
การปฏิบัติการ องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดทรัพยากรที่จําเปนเพื่อให
เพียงพอตอภาระผูกพันดานงบประมาณและการเงินที่มีอยูในปจจุบัน องคกรมั่นใจ
ไดอยางไรวาทรัพยากรดังกลาวมีเพียงพอและพรอมใชสนับสนุนนวัตกรรมทาง
การศึกษาหลัก องคกรมีวิธีการอยางไรในการประเมินความเสี่ยงดานการเงินที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติการในปจจุบันและที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทางการศึกษา
หลัก
(2) องคกรมั่นใจไดอยางไรวาจะปฏิบัติการไดอยางตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน

หมวด 7 ผลลัพธดานผลการดําเนินงานขององคกร (450 คะแนน)

เปนการแสดงผลการดําเนินงานขององคกร และการปรับปรุงใน 6 ดานหลัก ไดแก ผลลัพธ
ดานการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษา ผลลัพธดานการใหความสําคัญกับนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย ผลลัพธดานงบประมาณ การเงินและการตลาด ผลลัพธดานคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน ผลลัพธดานการปฏิบัติการ ผลลัพธดานการนําองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้
ตองเปรียบเทียบผลการดําเนินงานขององคกรกับองคกรที่จัดการศึกษาในลักษณะเดียวกัน
หัวขอ 7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษา (100 คะแนน)
เปนการสรุปผลลัพธหลักดานการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษา จําแนกผลลัพธตามกลุมนิสิต/นักศึกษา
และตลาด (พิจารณาตอบตามความเหมาะสม) พรอมทั้งนําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับผลลัพธของ
องคกรที่จัดการศึกษาในลักษณะเดียวกันและกลุมนิสิต/นักศึกษาในระดับเดียวกัน
ประเด็น
ก. ผลลัพธดานการ
เรียนรูของนิสิต/
นักศึกษา

คําอธิบายขยายความ
การเรียนรูและพัฒนาการดานการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาตามตัววัดหรือตัวบงชี้
หลักปจจุบันอยูในระดับใด และมีแนวโนมเปนอยางไร ผลลัพธดังกลาวเปนอยางไร
เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรที่จัดการศึกษาในลักษณะเดียวกัน และเปรียบเทียบกับ
กลุมนิสิต/นักศึกษาและสวนตลาดอื่น ๆ ที่เหมาะสมดวย
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หัวขอ 7.2 ผลลัพธดานการใหความสําคัญกับนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย (70 คะแนน)
เปนการสรุปผลลัพธหลักดานการใหความสําคัญกับนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง
ผลลัพธดานความพึงพอใจ และคุณคาจากมุมมองของนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสว นเสีย จําแนกผลลัพธ
ตามกลุมนิสิต/นักศึกษา กลุมผูมีสวนไดสว นเสียและสวนตลาดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหนําเสนอขอมูลเชิง
เปรียบเทียบดวย
ประเด็น
ก. ผลลัพธดานการให
ความสําคัญกับนิสิต/
นักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย

คําอธิบายขยายความ
(1) ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตามตัววัดหรือตัวบงชี้หลักปจจุบันอยูในระดับใด และมีแนวโนมเปนอยางไร ระดับ
ของความพึงพอใจดังกลาวเปนอยางไรเมือ่ เปรียบเทียบกับองคกรที่จัดการศึกษาใน
ลักษณะเดียวกัน
(2) คุณคาจากมุมมองของนิสติ /นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย การคงสภาพของ
นักศึกษา การกลาวถึงองคกรในดานดี และการสรางความสัมพันธระหวางองคกรกับ
นิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียตามตัววัดหรือตัวบงชี้หลักปจจุบันอยูในระดับ
ใด และมีแนวโนมเปนอยางไร (พิจารณาตอบตามความเหมาะสม)

หัวขอ 7.3 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงินและตลาด (70 คะแนน)
เปนการสรุปผลลัพธการดําเนินงานหลักดานการเงิน งบประมาณ และตลาดที่สําคัญๆ จําแนกตาม
กลุมนิสิต/นักศึกษา กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย หรือสวนตลาด (พิจารณาตอบตามความเหมาะสม) และให
นําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมดวย
ประเด็น
ก. ผลลัพธดาน
งบประมาณ การเงิน
และตลาด

คําอธิบายขยายความ
(1) การดําเนินงานดานงบประมาณ และการเงินตามตัววัดหรือตัวบงชีห้ ลัก รวมถึง
ตัววัดดานการควบคุมตนทุนดวย ปจจุบันอยูในระดับใด และมีแนวโนมเปนอยางไร
(พิจารณาตอบตามความเหมาะสม)
(2) การดําเนินงานดานการตลาด รวมถึงสวนแบงตลาด และการเจาะตลาดใหม
ปจจุบันอยูในระดับใด และมีแนวโนมเปนอยางไร (พิจารณาตอบตามความเหมาะสม)

หัวขอ 7.4 ผลลัพธดานคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (70 คะแนน)
เปนการสรุปผลลัพธหลักดานคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงผลการดําเนินงานของ
ระบบงาน การเรียนรู การพัฒนา ความผาสุก และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จําแนกผลลัพธตามความหลากหลายของทรัพยากรบุคคล ความแตกตางของกลุมและประเภทของ
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (พิจารณาตอบตามความเหมาะสม) นําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่
เหมาะสมดวย
ประเด็น
ก. ผลลัพธดาน

คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

คําอธิบายขยายความ
(1) การดําเนินงานดานระบบงานและประสิทธิผลตามตัววัดหรือตัวบงชีห้ ลัก ปจจุบัน
อยูในระดับใด และมีแนวโนมเปนอยางไร
(2) การเรียนรูแ ละการพัฒนาของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ตามตัววัด
หรือตัวบงชีห้ ลัก ปจจุบันอยูในระดับใด และมีแนวโนมเปนอยางไร
(3) ความผาสุก ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน ตามตัววัดหรือตัวบงชี้หลัก ปจจุบันอยูในระดับใด และมีแนวโนมเปนอยางไร

หัวขอ 7.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคกร (70 คะแนน)
เปนการสรุปผลลัพธหลักดานการปฏิบัติการขององคกร ซึ่งสงผลตอการเพิ่มโอกาสการเรียนรูและ
การปรับปรุงประสิทธิผลขององคกร จําแนกผลลัพธตามหลักสูตร บริการ การจัดการเรียนการสอน และตาม
กลุมนิสิต/นักศึกษาและสวนตลาด (พิจารณาตอบตามความเหมาะสม) นําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่
เหมาะสมดวย
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ประเด็น
ก. ผลลัพธดาน
ประสิทธิผลขององคกร

คําอธิบายขยายความ

(1) การดําเนินงานดานการปฏิบัติการของกระบวนการสนับสนุนตามตัววัดหรือตัว
บงชี้หลัก ปจจุบันอยูในระดับใด และมีแนวโนมเปนอยางไร ใหระบุขีดความสามารถ
ของสถาบันในการปรับปรุงเรือ่ งตอไปนี้ (ก) ผลการเรียนของนิสิต/นักศึกษา (ข)
พัฒนาการของนิสิต/นักศึกษา (ค) บรรยากาศทางการศึกษา (ง) ตัวบงชี้การ
ตอบสนองความตองการของนิสิต/นักศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (จ) ผลการ
ดําเนินงานของผูสงมอบและคูความรวมมือ (ฉ) ตัววัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อื่น ๆ ที่เหมาะสม
(2) การดําเนินงานดานการปฏิบัติการของกระบวนการหลักอื่น ๆ ตามตัววัดหรือตัว
บงชี้หลัก ปจจุบันอยูในระดับใด และมีแนวโนมเปนอยางไร ใหระบุผลิตภาพ รอบ
เวลา ผลการดําเนินงานของผูสงมอบและคูความรวมมือ ตลอดจนตัววัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอื่น ๆ ที่เหมาะสม

หัวขอ 7.6 ผลลัพธดานการนําองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม (70 คะแนน)
เปนการสรุปผลลัพธหลักขององคกรดานธรรมาภิบาล การนําองคกรของผูบริหารระดับสูง และความ
รับผิดชอบตอสังคม รวมถึงหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความรับผิดชอบดานการเงิน การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และความเปนพลเมืองดี จําแนกผลลัพธตามหนวยงาน (พิจารณาตอบตามความ
เหมาะสม) นําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมดวย
ประเด็น
ก. ผลลัพธดานการนํา
องคกรและความ
รับผิดชอบตอสังคม

คําอธิบายขยายความ
(1) ผลลัพธดานความสําเร็จตามกลยุทธขององคกรและแผนปฏิบัติการตามตัววัด
หรือตัวบงชีห้ ลักเปนอยางไร
(2) ผลลัพธของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ดานความไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอผูบริหารระดับสูงและธรรมาภิบาลขององคกรตามตัววัดหรือตัวบงชีห้ ลักเปน
อยางไร ผลลัพธของพฤติกรรมที่ฝาฝนจริยธรรมขององคกรตามตัววัดหรือตัวบงชี้
หลักเปนอยางไร
(3) ผลลัพธดานความรับผิดชอบดานการเงินทั้งภายในและภายนอก
ตามตัววัดหรือตัวบงชี้หลัก ปจจุบันอยูในระดับใด และมีแนวโนมเปนอยางไร
(4) ผลลัพธดานการปฏิบัติตาม (ก) กฎระเบียบ ขอบังคับ (ข) แนวปฏิบัติดานความ
ปลอดภัย (ค) เกณฑการรับรององคกร และ (ง) กฎหมาย ตามตัววัดหรือตัวบงชี้
หลักเปนอยางไร
(5) ผลลัพธในดานการที่องคกรบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดีในการสนับสนุนชุมชนหลัก
ที่สําคัญตามตัววัดหรือตัวบงชี้หลักเปนอยางไร

ระบบการใหคะแนน
การใหคะแนนคําตอบในแตละหัวขอ และขอมูลปอนกลับแกสถาบันที่ขอรับการตรวจประเมินจะแบง
ออกเปน 2 ดานคือ
1. กระบวนการ (Process) ปจจัยทั้ง 4 ที่ใชประเมินกระบวนการไดแก
1.1. แนวทาง (Approach) ซึ่งรวมถึงความเหมาะสมของวิธีการตอขอกําหนด ความมีประสิทธิผลของ
วิธีการตางๆ วิธดี ังกลาวทําซ้ําได บูรณาการได มีการใชอยางสม่ําเสมอ
1.2. วิธีนําไปสูการปฏิบัติ (Deployment) คือการใชแนวทางในการดําเนินงานตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ
และมีความสําคัญกับองคกร และมีการใชแนวทางดังกลาวกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3. การเรียนรูในองคกร (Learning) คือมีการรวมวงจรการประเมิน การปรับปรุงหรือการเรียนรูเขาไว
หรือมีหลักฐานที่บงถึงนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดประโยชน
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1.4. การบูรณาการ (Integration) มีการเสริมกัน/สอดประสานกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการ
ดําเนินงานรวมกันในระหวางหลายๆ หนวยงาน
2. ผลลัพธ (Results) ปจจัยทั้ง 4 ที่ใชประเมินผลลัพธ ไดแก
2.1. ตอบสนองตอขอกําหนดหลักที่สําคัญๆ (Key requirements) ครบถวนหรือไม โดยดูการเชื่อมโยง
ของการวัดผลลัพธกับขอกําหนดดานนิสิต/นักศึกษาและผูมีสวนไดสว นเสียและตลาด กระบวนการ
และผลของการปฏิบัติการที่สําคัญๆ ตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร
2.2. ระดับของผลการดําเนินงาน (Level) เปนไปตามเปาหมายที่คาดการณไวหรือไม
2.3. แนวโนม (Trend) เปนการรายงานผลลัพธในการดําเนินงานดานตางๆ ยอนหลังอยางนอย 3 ป ซึ่ง
จะแสดงถึงอัตราและความมากนอยของการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
2.4. การเปรียบเทียบหรือการจัดระดับเทียบเคียง (Comparison or Benchmarking) เปนการ
เปรียบเทียบผลลัพธในการดําเนินงานกับองคกรที่มีลักษณะใกลเคียงกันหรือองคกรที่จัดการศึกษา
ในลักษณะเดียวกัน
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