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เกณฑ์กำรประกันคุณภำพสำหรับหน่วยงำนสนับสนุน
2563 - 2566
เกณฑ์บูรณำกำรจำกเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) และเกณฑ์ศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC)
เกณฑ์การประกัน คุณภาพส าหรั บ หน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2563-2566 เป็นเกณฑ์ที่บูรณาการ
ร่วมกันระหว่างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) รวมถึงได้นายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่ง
จุดมุ่งหมายของเกณฑ์เพื่อเอื้อให้หน่วยงานบรรลุเป้าประสงค์ ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน รวมถึงสนับสนุนให้หลักสูตร คณะ สถาบันสามารถดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลได้
เกณฑ์ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น ตัวบ่งชี้กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ 1 – 6) ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้
7) และตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ตัวบ่งชี้ 8) ซึ่งการออกแบบ
เกณฑ์อยู่บนแนวคิดที่ว่าหากองค์กรมีกระบวนการที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้วยเช่นกัน โดยที่ผ่านมา
พบว่าบางหน่วยงานสามารถพัฒนากระบวนการได้ดีเมื่อพิจารณาที่ผลการประเมินคุณภาพภายใน แต่กลับ
พบว่าผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก ดังนั้น กระบวนการที่ว่าดีมีคุณภาพนั้นอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็
เป็นได้ ทั้งนี้ หน่วยงานจึงควรมีการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสามารถ
ให้ผลลัพธ์ รวมถึงการประเมินและปรับปรุงกระบวนการให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่เปลี่ยนไป
ของหน่วยงาน

ลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์
กำรมุ่งเน้นที่ค่ำนิยมและแนวคิดหลัก
เกณฑ์การประกันคุณภาพสาหรับหน่วยงานสนับสนุน เป็นเกณฑ์ที่มีรากฐานสาหรับการบูรณาการผล
การดาเนินการที่สาคัญและข้อกาหนดการปฏิบัติการภายใต้กรอบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ซึ่งจะสร้างพื้นฐานสาหรับ
การปฏิบัติ ข้อมูลป้อนกลับ และความสาเร็จที่ต่อเนื่อง. เกณฑ์นี้มีพื้นฐานมาจากค่านิยมและแนวคิดหลัก 11
ประการ (เนื่องจากเกณฑ์นี้ได้บูรณาการมาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)) ซึ่งเป็นความเชื่อและ
พฤติกรรมที่พบว่าฝังลึกอยู่ในหลายองค์กรที่มีผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ ดังนี้
 มุมมองเชิงระบบ (Systems perspective).
 การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary leadership).
 ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-focused excellence).
 การให้ความสาคัญกับบุคลากร (Valuing people).
 การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว (Organizational learning and agility).
 การมุ่งเน้นความสาเร็จ (Focus on success).
 การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for innovation).
 การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by fact).
 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal responsibility).
 จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and transparency).
 การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ (Delivering value and results).

กำรมุ่งเน้นกระบวนกำร
กระบวนการ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่องค์กรใช้เพื่อทาให้งานสาเร็จ เกณฑ์นี้จะช่วยให้องค์กร
ตรวจประเมินและปรับปรุงกระบวนการตาม 4 มิติ ดังนี้
1. แนวทาง : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทาให้งานขององค์กรประสบความสาเร็จ. ความเป็นระบบ
และประสิทธิผลของแนวทางที่สาคัญขององค์กรเป็นอย่างไร.
2. การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ : องค์กรนาแนวทางที่สาคัญไปใช้อย่างคงเส้นคงวาในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไร.
3. การเรียนรู้ : องค์กรประเมินและปรับปรุงแนวทางที่สาคัญขององค์กรได้ดีเพียงไร.การปรับปรุงต่าง
ๆ มีการแบ่งปันภายในองค์กรได้ดีเพียงไร. องค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือไม่.
4. การบูรณาการ : แนวทางต่าง ๆ ขององค์กรสอดคล้องกับความจาเป็นขององค์กรทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตอย่างไร.
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กระบวนการและการปฏิบัติการทั่วทั้งองค์กรประสานสอดคล้องกันได้ดีเพียงใดเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ระดับองค์กรที่สาคัญ.

กำรมุ่งเน้นผลลัพธ์
เกณฑ์นี้ชี้นาให้องค์กรประเมินผลลัพธ์ใน 4 มิติ ดังนี้
1. ระดับ : ระดับผลการดาเนินการปัจจุบันตามตัววัดที่เหมาะสมเป็นอย่างไร.
2. แนวโน้ม : ผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น หรือเหมือนเดิม หรือแย่ลงกว่าเดิม.
3. การเปรียบเทียบ : ผลการดาเนินการขององค์กรเทียบกับองค์กรอื่นที่เหมาะสมเป็นอย่างไร เช่น
เทียบกับคู่แข่ง หรือระดับเทียบเคียง หรือผู้นาในธุรกิจ.
4. การบูรณาการ : องค์กรติดตามดูผลลัพธ์ที่สาคัญกับองค์กรหรือไม่. องค์กรใช้ผลลัพธ์นั้นเพื่อการ
ตัดสินใจหรือไม่.
ในขณะที่องค์กรตอบคาถามตามเกณฑ์และประเมินผลการตอบของตนเองกับแนวทางการให้คะแนน
องค์กรจะสามารถระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ทั้งภายในตัวบ่งชี้แต่ละเกณฑ์. เมื่อองค์กรใช้เกณฑ์นี้
เพื่อบริหารจัดการผลการดาเนินการองค์กร จะเกิดการทางานประสานกันระหว่างกระบวนการที่สาคัญและ
ข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการกับผลลัพธ์ ซึ่งจะนาไปสู่วงจรการปรับปรุง. และเมื่อใช้เกณฑ์นี้อย่าง
ต่อเนื่อง องค์กรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรมากขึ้น และจะสามารถระบุวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างจุดแข็ง ปิด
ช่องว่างและสร้างนวัตกรรม.

กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติที่เกีย่ วเนื่องกัน
การปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างเกณฑ์ในตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของมุมมองเชิง
ระบบในเกณฑ์ ตัวอย่างการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น
 การปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างกระบวนการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น.
 ความจาเป็นของข้อมูลในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และในการปรับปรุงการปฏิบัติการ.
 การปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างการวางแผนบุคลากรกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์.
 ความจาเป็นของความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดในการสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ.
 การปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างแผนปฏิบัติการและการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นในระบบงานของ
องค์กร.

กำรมุ่งเน้นกำรปรับปรุง
เกณฑ์นี้จะช่วยให้องค์กรเข้าใจและตรวจประเมินองค์กรว่าได้ประสบผลสาเร็จในสิ่งที่สาคัญต่อ
องค์กรในระดับใด องค์กรมีการถ่ายทอดกระบวนการไปสู่การปฏิบัติในระดับพัฒ นาการใด ผลลัพธ์ของ
องค์กรดีในระดับใด องค์กรได้เรียนรู้และปรับปรุงหรือไม่ และแนวทางขององค์กรตอบสนองความจาเป็นของ
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องค์กรได้ดีในระดับใด. แนวทางการให้ คะแนน (หน้า 85) แสดงให้เห็นถึงมิติของกระบวนการและผลลัพธ์ที่
อธิบายข้างต้น.
ในขณะที่องค์กรตอบคาถามเกณฑ์และประเมินผลการตอบของตนเองกับแนวทางการให้คะแนน
องค์กรจะสามารถระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงทั้งภายในเกณฑ์แต่ละตัวบ่งชี้. เมื่อองค์กรใช้เกณฑ์นี้
เพื่อบริหารจัดการผลการดาเนินการขององค์กร จะเกิดการทางานประสานกันระหว่างกระบวนการที่ สาคัญ
และข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการกับผลลัพธ์ ซึ่งจะนาไปสู่วงจรการปรับปรุง. และเมื่อองค์กรใช้เกณฑ์
นี้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะสามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองมากขึ้น และจะสามารถระบุวิธีการที่ดีที่สุดในการ
เสริมสร้างจุดแข็ง ปิดช่องว่างและสร้างนวัตกรรม.

เกณฑ์ที่เหมำะสมกับทุกองค์กร
ดังได้มาแล้วข้างต้นว่าเกณฑ์นี้ส่วนหนึ่งได้บูรณาการมาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
ซึ่งเกณฑ์ TQA จะเป็นเกณฑ์ที่สามารถปรับใช้ได้ตามความจาเป็นขององค์กร. เกณฑ์ไม่ได้กาหนดว่าองค์กร
ควรจัดโครงสร้างหรือการปฏิบัติการอย่างไร. ในโครงร่างองค์กร (หน้า 10) องค์กรจะอธิบายว่าอะไรเป็นสิ่ง
สาคัญต่อองค์กร. เกณฑ์กระตุ้นให้องค์กรใช้แนวทางที่สร้างสรรค์ ปรับใช้ได้ มีนวัตกรรมและยืดหยุ่น และ
กระตุ้นให้องค์กรเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับองค์กร ( เช่น Lean, Six Sigma, ISO, Balance
Scorecard, Plan-Do-Check-Act (PDCA) และเลือกใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อขับเคลื่อนการ
ปรับปรุงและมีผลการดาเนินการที่ดีอย่างยั่งยืน. ซึ่งเกณฑ์ TQA มีบทบาทในการสร้างเสริมความสามารถใน
การแข่งขัน 3 ประการ คือ
1) ช่วยปรับปรุงกระบวนการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์.
2) ช่วยกระตุ้นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ใน
องค์กร.
3) เป็นเครื่องมือที่นามาใช้ในการทาความเข้าใจและใช้ในการบริหารจัดการผลการดาเนินการของ
องค์กร ชี้นาความคิดในเชิงกลยุทธ์และสร้างโอกาสในการเรียนรู้.

โครงสร้ำงของเกณฑ์
เกณฑ์คุณภาพภายในสาหรับหน่วยงานสนับสนุน 2563 – 2566 มีโครงสร้างของเกณฑ์ที่คล้ายกับ
โครงสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ต้นแบบในการนามาพัฒนาเกณฑ์คุณภาพภายใน
สาหรับหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้

ระบบดำเนินกำรที่เป็นเลิศ ประกอบด้วยเกณฑ์ 7 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในส่วนกลางของภาพ ซึ่งระบุ
กระบวนการและผลลัพธ์ที่องค์กรบรรลุ. ผลการดาเนินการที่เป็นเลิศต้องอาศัยกำรนำองค์กรของผู้นำที่
เข้มแข็งและแสดงให้เห็นผ่านผลลัพธ์ทโี่ ดดเด่น. คาว่า “กำรบูรณำกำร” ที่กลางภาพ แสดงให้เห็นว่าทุกตัว
บ่งชี้ของระบบเชื่อมโยงกัน
ลูกศรแนวนอนที่ตรงกลำง แสดงการเชื่อมโยงที่สาคัญระหว่างกลุ่มการนาองค์กร (ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3)
กับกลุ่มผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้ 5, 6, 7, 8) และยังแสดงถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างกลุ่มการนาองค์กรและกลุ่ม
ผลลัพธ์.
ลูกศรแนวตั้งที่กลำงภำพ ชี้ไปยังโครงร่างองค์กรและพื้นฐานของระบบ ซึ่งให้สารสนเทศและข้อมูล
ป้อนกลับ (ตัวบ่งชี้ 4) สาหรับกระบวนการที่สาคัญและสภาพแวดล้อมขององค์กร
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หัวข้อของเกณฑ์
เกณฑ์เพื่อผลกำรดำเนินงำนที่เป็นเลิศ
โครงร่ำงองค์กร
1. ลักษณะองค์กร
2. สภาวการณ์ขององค์กร
เกณฑ์และตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 1 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ตัวบ่งชี้ 2 กลยุทธ์และการบริหารหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 3 การรับฟังเสียงของลูกค้าและคุณภาพการให้บริการ
ตัวบ่งชี้ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ 6 การปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้ 7 ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ 8 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
(ดาเนินการในระดับมหาวิทยาลัย)
คะแนนรวม

ปีที่ดำเนินกำร
2563 - 2566

คะแนน
100
100
100
100
100
100
200
200
1000

INTEGRATED

TQA
&
GECC

เนื้อเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพภำยใน
สำหรับหน่วยงำนสนับสนุน
พ.ศ. 2563 – 2566
(ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)

บทนำ: โครงร่ำงองค์กร
(Organization Profile) (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)
โครงร่างองค์กร คือ ภาพรวมโดยย่อของ 1) ลักษณะองค์กร 2) สิ่งสาคัญที่มีผลต่อวิธีการดาเนินงาน
และ 3) สภาพแวดล้อมการแข่งขันขององค์กร

1. ลักษณะองค์กร (Organization Description)
คุณลักษณะสำคัญขององค์กรคืออะไร.
ให้อธิบายโดยตอบคาถาม ดังต่อไปนี้
ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)
(1) ผลิตภัณฑ์/บริการ (Product Offerings)
ผลิตภัณฑ์/บริการหลักขององค์กรคืออะไร (ดูหมายเหตุท้ายหัวข้อ). ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์/บริการซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรคืออะไร. กลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คืออะไร.
(2) พันธกิจวิสัยทัศน์ และค่านิยม (MISSION, VISION and VALUES)
พันธกิจวิสัยทัศน์ และค่านิยม คืออะไร. คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรที่เพิ่มเติมจากค่านิยมคืออะไร (ถ้า
มี) สมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCIES) คืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ พันธกิจ
ขององค์กร.
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile)
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรคืออะไร. มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเกี่ยวกับองค์ประกอบและความจาเป็นด้าน
บุคลากรอย่างไร. อะไรคือ
 กลุ่มละประเภทของบุคลากรหรือพนักงาน.
 ข้อกาหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่มและประเภทของพนักงาน.
 ปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญที่ทาให้บุคลากรผูกพัน.
 กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเจรจาสิทธิประโยชน์กับองค์กร (เช่น ตัวแทนสหภาพ) (ถ้ามี).
 ข้อกาหนดพิเศษของอค์กรในด้านสุขภาพและความปลอดภัย (ถ้ามี)
(4) สินทรัพย์ (Assets)
องค์กรมีอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาที่สาคัญอะไรบ้าง.
(5) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements)
องค์กรดาเนินการภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ ที่สาคัญอะไรบ้างในด้านต่อไปนี้ 1) อาชีวอนามันและความ
ปลอดภัย 2) การรับรอง (accreditation, certification) หรือการขึ้นทะเบียน 3) มาตรฐานอุตสาหกรรม
และ 4) ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และผลิตภัณฑ์/บริการ.
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)
(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
โครงสร้างการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE) มีลักษณะอย่างไร.โครงสร้างและกลไก
ระบบการนาองค์กรมีอะไรบ้าง. ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกากับดูแลองค์กรผู้นาระดับสูง และ
องค์กรแม่มีลักษณะเช่นใด (*).
(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDER)
ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง (*). กลุ่มดังกล่าวมีความ
ต้องการและความคาดหวัง ที่สาคัญต่อผลิตภัณฑ์ต่อการบริการสนับสนุนให้ลูกค้าและการปฏิบัติ การอย่างไร.
และมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร.
(3) ผู้ส่งมอบพันธมิตร และคู่ความร่วมมือ (Suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS)
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญมีประเภทใดบ้าง. แต่ละกลุ่มมีบทบาทอะไรในเรื่องต่อไปนี้
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนลูกค้าที่สาคัญ.
 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร.
กลุ่ มเหล่ านี้ มีส่ ว นร่ ว มอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้ แก่องค์กร. อะไรคือข้อกาหนดที่ส าคัญ ของ
เครือข่ายอุปทาน (supply-network) ขององค์กร.
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ 1.ก.(1)
ผลิตภัณฑ์ (Product offerings) หมายถึง สินค้าและบริการที่องค์กรนาเสนอในตลาด. กลไกการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า อาจส่งมอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านตัวแทนจาหน่าย ผู้จัดจาหน่าย คู่ความ
ร่ว มมือ หรื อพัน ธมิตร. ผลิ ตภัณฑ์ขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (รวมถึงองค์กรภาครัฐ ) อาจหมายถึง
โปรแกรม/แผนงาน โครงการ หรือ บริการต่าง ๆ.
หมำยเหตุ 1.ก.(2)
หากองค์กรมีการกาหนดเจตจานงหรือพันธกิจ องค์กรควรอธิบายถึงสิ่งเหล่านั้นในการตอบคาถาม.
บางองค์กรอาจระบุ พัน ธกิจ และเจตจ านง และบางองค์กรใช้คาเหล่ านี้แทนกัน. ในบางองค์กรเจตจานง
หมายถึงเหตุผลพื้นฐานในการดารงอยู่ขององค์กร. สิ่งเหล่านี้มีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรและ
ชี้นาการกาหนดค่านิยม.
หมำยเหตุ 1.ก.(2)
ค่านิยมขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร. คุณลักษณะอื่นของวัฒนธรรมองค์กรอาจ
รวมถึงความเชื่อและบรรทัดฐาน (norms) ร่วมกัน ซึ่งนาไปสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร.
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หมำยเหตุ 1.ก.(3)
กลุ่ มและประเภทของบุคลากรหรื อพนักงาน (รวมถึงกลุ่ มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเจรจาสิ ทธิประโยชน์กับ
องค์กร) อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้างงาน หรือสัญญาจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน (รวมทั้งการทางานจาก
นอกสถานที่) การประจาการนอกที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการทางาน นโยบายที่มุ่งเน้นครอบครัว หรือปัจจัย
อื่น ๆ. สาหรับองค์กรที่มีอาสาสมัครและพนักงานฝึกหัดที่ไม่ได้รับค่าจ้างมาช่วยทางานให้องค์กร ให้รวมกลุ่ม
เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรขององค์กรด้วย.
หมำยเหตุ 1.ก.(5)
ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คาว่า “อุตสาหกรรม” หมายถึง ภาคส่วนที่องค์กรดาเนินการธุรกิจ
อยู่. มาตรฐานอุตสาหกรรม (มาตรฐานการจัดการศึกษา) อาจรวมถึงหลักปฏิบัติ (Code of conduct) และ
แนวนโยบายที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรม. สาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (รวมถึงองค์กรภาครัฐ)ภาคส่วน
ดังกล่าวอาจเป็นองค์กรการกุศล สมาคมและชมรมวิชาชีพ องค์กรศาสนา หรือหน่วยงานภาครัฐหรือ ภาค
ส่วนย่อยของหน่วยงานนั้น. กฎระเบียบข้อบังคับด้านสภาพแวดล้อม อาจรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กฎหมายควบคุมและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (carbon regulations and trading) และประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่องค์กรดาเนินการอยู่.
หมำยเหตุ 1.ข.(1)
ระบบการกากับดูแลองค์กรสาหรับองค์กรธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร และองค์กรภาครัฐอาจ
ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา สภาครอบครัว (Family council) หรือคณะผู้นาท้องถิ่นหรือภูมิภาค
ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้คาแนะนาแก่องค์กร. สาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (รวมถึงองค์กรภาครัฐ) ระบบ
การกากับดูแลองค์กรและการรายงานผล อาจรวมถึงความสัมพันธ์กับแหล่งเงินทุนที่สาคัญ เช่น หน่วยงาน
รัฐสภา หรือมูลนิธิที่สนับสนุนเงินทุน.
หมำยเหตุ 1.ข.(1)
โครงร่างองค์กร ถามว่า ระบบการนาองค์กรคือ “อะไร” (What) (โครงสร้างและกลไก) คาถามใน
หมวด 1 และหมวด 5 ถาม “วิธีการ” ใช้ระบบการนาองค์กร (How)
หมำยเหตุ 1.ข.(2)
ส าหรั บ องค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก าไรบางแห่ ง (รวมถึ ง องค์ ก รภาครั ฐ ) ลู ก ค้ า อาจรวมถึ ง สมาชิ ก
ผู้ เ สี ย ภ า ษี ป ร ะ ช า ช น ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ผู้ ป่ ว ย นั ก เ รี ย น ลู ก ค ว า ม แ ล ะ ผู้ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์
โดยที่ ส่ ว นตลาดอาจหมายถึ ง การแบ่ ง ตามกลุ่ ม ผู้ อ ยู่ ใ นข่ า ยที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ . ส าหรั บ องค์ ก รภาค
รัฐ รัฐสภา (ที่เป็นแหล่งเงินทุน) อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ.
หมำยเหตุ 1.ข.(2)
กลุ่ ม ลู ก ค้ า อาจแบ่ ง ตามความคาดหวั ง พฤติ ก รรม ความนิ ย ม หรื อ ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น .
ในแต่ ล ะกลุ่ ม ลู ก ค้ า ยั ง อาจแบ่ ง ออกตามความแตกต่ า งหรื อ ลั ก ษณะร่ ว ม หรื อ ทั้ ง 2แบบ. องค์ ก รอาจ

13
แบ่งตลาดออกเป็นส่วนตลาดตามกลุ่มผลิตภัณฑ์/บริการหรือลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์/บริการ ช่องทางการ
จัดจาหน่าย ปริมาณซื้อขาย ภูมิศาสตร์ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กาหนดไว้.
หมำยเหตุ 1.ข.(2)
ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และปฏิ บั ติ ก าร ท าให้ อ งค์ ก ร
ตระหนั ก และเตรี ย มการต่ อ คามเสี ย งของการหยุ ด ชะงั ก ขอผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก าร และเครื อ ข่ า ยอุ ป ทาน
(Supply-network) รวมถึงการหยุดชะงักที่มาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอื่น.
หมำยเหตุ 1.ข.(2)
เครื อ ข่ า ยอุ ป ทาน (Supply-network) ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบริ ก ารขององค์ ก ร และส่ ง มอบให้ กั บ ลู ก ค้ า ขององค์ ก ร. ส าหรั บ บางองค์ ก ร หน่ ว ยงานเหล่ า นี้ จ ะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ห่ ว งโซ่ โ ดยที่ ห น่ ว ยงานหนึ่ ง เป็ น ผู้ จั ด หาให้ อี ก หน่ ว ยงานหนึ่ ง โดยตรง.อย่ า ง ไรก็ ต าม หน่ ว ยงาน
เหล่านี้จะมีความโยงใยเข้าด้วยกันและพึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้น ไม่เพียงแค่เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง.เกณฑ์
ใช้คาว่า “เครือข่ายอุปทาน (Supply-network) แทน”ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)เพื่อชี้ให้เห็นถึงการพึ่งพา
ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรและผู้ส่งมอบ.

2. สถำนกำรณ์ขององค์กร (Organization Situation)
สถำนกำรณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร.
ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน (Competitive Environment)
(1) ล าดับ ในการแข่งขัน (Competitive Position) ให้ อธิบายขนาดและการเติบโตขององค์กรเมื่อ
เปรียบเทียบกับองค์ในธุรกิจหรือตลาดเดียวกัน. คู่แข่งมีจานวนเท่าไรและประเภทอะไรบ้าง.
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) การเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์การแข่งขันขององค์ กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสสาหรับการ
สร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*).
(3) แหล่ ง ข้อ มูล เชิ งเปรี ย บเที ย บ (Comparative Data) ระบุ แหล่ ง ที่ม าที่ ส าคัญ ส าหรั บข้ อมู ล เชิ ง
เปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สาคัญ จากธุรกิจอื่น.องค์กรมี
ข้อจากัดอะไรบ้าง (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้.
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Context )
ระบุความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
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ค. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)
ระบบการปรับ ปรุ ง ผลการดาเนิน การ รวมถึง กระบวนการขององค์กรส าหรับการประเมินผลและการ
ปรับปรุงโครงการและกระบวนการขององค์กรที่สาคัญ
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ 2.ก.
องค์ ก รที่ ไ ม่ แสวงหาผลกาไรต้อ งแข่ง ขั น กับ องค์ก รที่ ไม่ แ สวงหาผลก าไรอื่ น และหน่ ว ยงานอื่ น ที่
ให้บริการคล้ายคลึงกัน เพื่อให้ได้แหล่งทุนสนับสนุนและอาสาสมัคร สมาชิกภาพ การเป็นที่รู้จักในชุมชนที่
เหมาะสม และการได้รับความสนใจจากสื่อ
หมำยเหตุ 2.ข.
ความท้าทายและความได้เปรีย บเชิงกลยุทธ์ อาจเป็นด้านธุรกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการทา
ประโยชน์ให้สังคม และด้านบุคลากร. ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์
การเงิน โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging technology) การบูรณาการ
ด้านดิจิทัล (digital integration) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ชื่อเสียงและการยอมรับของตรา
สินค้า เครือข่ายอุปทานโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ. คาว่า “ธุรกิจ” เมื่อใช้กับองค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลกาไร (รวมถึงองค์กรภาครัฐ) หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับ พันธกิจหรือกิจกรรมระดับองค์กร.
หมำยเหตุ 2.ค.
ระบบการให้คะแนนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ พิจารณาการปรับปรุงผลการดาเนินการผ่าน
การเรียนรู้และบูรณาการ เป็นมิติหนึ่งในการตรวจประเมินระดับพัฒนาการของแนวทางและการถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติขององค์กร. คาถามนี้ช่วยกาหนดบริบทโดยรวมของแนวทางที่ใช้ในการปรับปรุงผลการดาเนินการของ
องค์ก ร. แนวทางที่อ งค์กรใช้ควรสั ม พัน ธ์กั บความทรงจาขององค์กรทั้งนี้ อาจรวมถึ งการใช้ระบบ Lean
Enterprise , Six Sigma , Plan-Do-Check-Act (PDCA) , มาตรฐาน ISO (เช่น 9000 หรือ 14000 หรือ
มาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงของอุตสาหกรรมนั้น ๆ) ศาสตร์แห่งการตัดสินใจ หรือเครื่องมือปรับปรุงอื่น ๆ.
สาหรับคาอธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อนี้ ให้ดูคาอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ.
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ตัวบ่งชี้ 1 ภำวะผู้นำของผู้บริหำร
ควำมเชื่อมโยง : เกณฑ์ GECC หัวข้อ 14 16 และ 17 / TQA หมวด 1.1ก 1.1ข 1.2ก 1.2ข 4.1ก 4.1ข
และ 4.1ค
คำอธิบำย : ผู้นาระดับสูง มีหน้าที่ในการชี้นา และทาให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมีความยั่งยืน รวมถึงจัดให้
มีระบบกากับดูแลองค์กร (Governance System) การปฏิสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน การสื่อสารระหว่างบุคคล
ส่งเสริมการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและลูกค้า (ผู้เรียน/ผู้รับบริการ) การสร้างแรงจูงให้บุคคลากรมีความ
มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จได้ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
เอกสารหลักฐาน อาทิเช่น แผนติดตามผลการดาเนินงาน รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เกณฑ์มำตรฐำน :
1. มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานไปยังบุคลากร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมนาไปสู่การปฏิบัติงาน
2. มีการจัดทาแผนการติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ชัดเจน ที่อาจประกอบด้วยหัวข้อ
เรื่องที่ติดตาม ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือหรือวิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ ผลการดาเนินการ และข้อเสนอการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. มีการเลือกใช้หรือบูรณาการข้อมูล/สารสนเทศเพื่อ ใช้ในการติดตามการปฏิบัติงาน และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าตามตัววัดการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
4. มีการสื่อสารแบบสองทางและส่งเสริมการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและลูกค้า รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อให้มีผลดาเนินการที่ดี
5. ผู้นาระดับสูงและคณะกรรมการกากับดูแลองค์กรดาเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการ และสามารถอธิบายการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน

16

ตัวบ่งชี้ 2 กลยุทธ์และกำรบริหำรหน่วยงำน
ควำมเชื่อมโยง : เกณฑ์ สกอ. ตัวบ่งชี้ 5.1 / TQA หมวด 2.1ก 2.1ข และ 2.2ก
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : หน่วยงานต้องปฏิบัติงานสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน คือ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดาเนินพันธกิจของหน่วยงานเอง
หน่ ว ยงานจ าเป็ น ต้องมีก ารจั ดท าแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒ นาและการดาเนินงานให้ ส อดคล้ องกั บ
วิสัยทัศน์ ตลอดจนมีการบริ หารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกั นคุณภาพภายใน เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เอกสารหลักฐาน อาทิ เช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ รายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้ม
ทุน แผนบริหารความเสี่ยงและผลดาเนินงานตามแผน
เกณฑ์มำตรฐำน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพันธกิจของหน่วยงาน
และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร และจัดให้มีระบบกากับติดตาม
ประเมิน และการรายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. มีกระบวนการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายและรายได้ในการบริหารงานของหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ดาเนินงานด้านการประกั นคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนดและ
สอดคล้ องกับ ภารกิจ ของหน่ ว ยงานที่ได้ป รับให้ ก ารดาเนินการการประกันคุ ณภาพเป็นส่ ว นหนึ่งของการ
บริหารงานตามปกติ ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
หมำยเหตุ :
ควำมเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และมีผลในทางลบที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบทาให้วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายเบี่ยงเบนไป ไม่บรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้โดยทั่วไปความเสี่ยงอาจจาแนกประเภทความเสี่ยง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน
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ตัวบ่งชี้ 3 กำรรับฟังเสียงของลูกค้ำและคุณภำพกำรให้บริกำร
ควำมเชื่อมโยง : เกณฑ์ GECC หัวข้อ1 4 6 811 12 13/ TQA หมวด 3.1ก 3.1ข 3.2ข 4.1ก และ 5.2ก
คำอธิบำย : เสียงของลูกค้า (Voice of customer) สามารถนามาเป็นสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานได้ ทาให้หน่วยงานปรับกระบวนทัศน์ในการทางานให้เป็น “ระบบ”
หรือมี Workflow ที่ดี มีการกาหนดมาตรฐานของการบริการ (Service Level Agreement) หากมีการรับ
ฟังเสียงของลูกค้าและนาไปพัฒนาต่ออย่างจริงจัง ย่อมทาให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น ทาให้
องค์กรสามารถที่จะก้าวไปสู่ผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ ความท้าทายขององค์กรคือ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ใช้เสียงของลูกค้าปรับกลยุทธ์ที่จะเดินไปข้างหน้า นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นผลพวงของการรับฟังเสียงของลูกค้า
ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ภายใน
องค์กร ซึ่งเป็นการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ได้อีกวิธีหนึ่ง
เอกสารหลักฐาน อาทิเช่น สารสนเทศที่ได้มาจากการรับฟังเสียงของลูกค้า รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ช่องทางการให้บริการ
เกณฑ์มำตรฐำน :
1. มีการจาแนกกลุ่มหรือประเภทลูกค้าอย่างชัดเจน พร้อมบอกเหตุผลหรือวิธีการที่นามาจาแนก
กลุ่ม
2. มีการรับฟังเสียงลูกค้าที่ครอบคลุมความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อนาไป
พัฒนาช่องทางการให้บริการ การให้คาปรึกษา หรือวิธีการในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาอย่ างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล และหลีกเลี่ยงไม่ให้ มีข้อร้องเรียนลักษณะ
เดียวกันเกิดซ้าในอนาคต
3. มีประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจภายหลังการให้บริการทันที (สาหรับการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ) หรือมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจตามรอบประเมินที่หน่วยงานกาหนดไว้
ชัดเจนและนาผลประเมินมาปรับปรุงการให้บริการและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4. มีกระบวนการในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงประเมินความผูกพันและนาผล
การประเมินไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5. มีกระบวนการจั ด ทาข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวกับการรับฟังเสี ยงของลู กค้าและการจัดการข้อ
ร้องเรียน ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ
6. พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (online) ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และมี
การกาหนดมาตรฐานการให้บริการในแต่ละช่องทางที่เป็นระบบออนไลน์อาทิเช่น อีเมล์ ระบบแชท หรือไลน์
(Line) เฟสบุ๊ค (Facebook)
7. มีการจั ดสิ่งอานวยความสะดวกและทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการภายใน-ภายนอก ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับผลสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
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ตัวบ่งชี้ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
ควำมเชื่อมโยง : เกณฑ์ GECC หัวข้อ 19-22 / TQA หมวด 4.2ข
คำอธิบำย : การดาเนินงานในทุกตัวบ่งชี้จะต้องทาการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สามารถนาไปจัดทาสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ดังนั้นหน่วยงานควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นเหล่านี้ไว้อย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาและนามาใช้งานได้ง่าย
ตลอดจนจั ดให้ มีระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีประสิ ทธิผ ล
ประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ในการดาเนินงานของทุกตัว
บ่งชี้ควรต้องมีการจัดการความรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เอกสารหลักฐาน อาทิเช่น แผนของหน่วยงานที่มี ตัววัดผลการดาเนินงานที่สาคัญระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศที่ได้จากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์และนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจต่างๆ
เกณฑ์มำตรฐำน :
1. มีการกาหนดตัววัดผลการดาเนินงานที่สาคัญครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงานเพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานประจาวันและผลดาเนินการโดยรวมของหน่วยงาน
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม ผลการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
ทีผ่ ู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการสามารถค้นหาข้อมูลการให้บริการได้อย่างถูกต้องสะดวก รวดเร็ว
3. มีกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ Webometrics
4. มีระบบกลไกในการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเว็บไซต์หน่วยงานโดยผู้ใช้งาน พร้อมนาผลไปปรับปรุงระบบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
5. มีการจัดการความรู้เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีและสามารถนาไปประโยชน์ในการปฏิบัติงานทั้ง
หน่วยงานตนเองและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กร

หมำยเหตุ :
Webometrics คือ การจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกโดยมีเกณฑ์ที่พิจารณา ได้แก่
1) PRESENCE (20%), วัดการปรากฏตัวบนอินเตอร์เน็ต 2) IMPACT (50%), วัดผลกระทบการอ้างอิง
3) OPENNESS (15%), วัดจานวนของ (pdf, doc, docx, ppt) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ และปรากฏในเครื่องมือ
ค้นหาทางวิชาการ Google Scholar 4) EXCELLENCE (15%), ความเป็นเลิศ เช่น เอกสารทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
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ตัวบ่งชี้ 5 กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ควำมเชื่อมโยง : เกณฑ์ GECC หัวข้อ 10และ 17 / TQA หมวด 5.1ก และ 5.2ข
คำอธิบำย : หน่วยงานควรมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถที่ เหมาะสมกับตาแหน่งที่
ปฏิบัติ โดยการพัฒนาบุคลากรต้องเป็นไปตามสมรรถนะหลัก ที่หน่วยงานกาหนดซึ่งสมรรถนะหลักเหล่านี้จะ
เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนมุ่งเน้นการเรียนรู้ การ
ถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ และการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการบรรลุผลสาเร็จ
และการแข่งขันของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
เอกสารหลักฐาน อาทิเช่น สมรรถนะหลักของหน่วยงาน แผนพัฒนาบุคลากร ผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผน เอกสารที่แสดงถึงระบบการเรียนรู้ของหน่วยงาน
เกณฑ์มำตรฐำน :
1. มีการกาหนดสมรรถนะหลักของหน่วยงานที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดาเนินงานได้บรรลุวิสัยทัศน์
และพันธกิจ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความสามารถให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักที่กาหนด มีการ
เพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จาเป็นและทันสมัยให้กับ บุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะการให้ บ ริ ก าร และมี ค วามสามารถในการให้ บ ริ ก ารแทนกั น ได้ ที่
ครอบคลุมเรื่องสาคัญ อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- สามารถตอบคาถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได้
- สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตามมาตรฐานการให้บริการ
- การสื่อสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต
4. มีการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและนาไปปรับปรุงให้บุคลากรมีสมรรถนะที่สูงขึ้น
5. มีแผนหรือระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัยและ
การพัฒนาตนเองของบุคลากร อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- พิจารณาถึงสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน
- ปรับปรุงการให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
- การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ
- การผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ทจี่ าเป็นในการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการของหน่วยงาน และการสร้างนวัตกรรม
หมำยเหตุ :
บุคลำกร คือ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว(สายปฏิบัติการ) โดยไม่นับรวมบุคลากรที่บรรจุเข้าทางานไม่ถึง 9 เดือน
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ตัวบ่งชี้ 6 กำรปฏิบัติกำร
ควำมเชื่อมโยง : เกณฑ์ GECC หัวข้อ8 และ 15-16 / TQA 4.2ก 6.1ก 6.1ข 6.1ค และ 6.2ก
คำอธิบำย
: พิจารณาการออกแบบระบบงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกล
ยุทธ์ ในระบบการทางานขององค์กร ประกอบด้วย 1) กระบวนการทางานที่สาคัญทั้งการกาหนดกระบวนการ
หลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ซึ่งในการกาหนดกระบวนการทางาน
เหล่านี้จาเป็นต้องใช้ข้อกาหนดที่สาคัญจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ในแต่ละกระบวนการทางานจะ
ประกอบด้วย ข้อกาหนด และตัวชี้วัดในการติดตามความสาเร็จ (ทั้ง Leading Indicators และ Lagging
Indicators) เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการนั้น 2) เครื่องมือในการติดตามควบคุม
กระบวนการทางานให้มี ผลการปฏิบัติงานที่มีความคงเส้นคงวา และบรรลุเป้าหมายองค์กรที่ตั้งไว้ 3) การ
วิเคราะห์ความสูญเสียสูญเปล่า (Waste) และปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การส่งเสริมให้คนในองค์กรได้เรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการทางานร่วมกัน 4) การปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน ซึ่งอาจใช้แนวคิด PDCA หรือ ECRS ก็ได้
เอกสารหลักฐาน อาทิเช่น กระบวนการหลัก (Core Process) กระบวนการสนับสนุน (Support
Process) คู่มือปฏิบัติงาน เอกสารที่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร นวัตกรรมในการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน
เกณฑ์มำตรฐำน :
1. มีการออกแบบกระบวนการทางานที่สาคัญของหน่วยงาน ทั้งกระบวนการหลัก (Core Process)
และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) และมีการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
2. มีการนากระบวนการทางานไปสู่ ปฏิบัติโ ดยการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ
รวมถึงมีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อ ลดความแปรปรวนของกระบวนการและสามารถให้ ผล
ดาเนินการทีบ่ รรลุเป้าหมาย
3. มีการวัดด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการทางานโดย
กาหนดตัววัดที่สาคัญ เช่น
- นาเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่น ๆ มา
พิจารณาในกระบวนการทางาน
- ป้องกันการทางานผิดพลาดของการปฏิบัติงานและการให้บริการ และการทางานซ้า
- ลดการสูญเสียผลิตภาพของลูกค้า/ผู้รับบริการให้น้อยที่สุด
4. มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุม ถูกต้อง โดยมี
การระบุขั้นตอน ระยะเวลา และข้อมูลจาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือฯ อย่างชัดเจน รวมถึงการ
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และค้นหาข้อมูลได้ง่าย
5. มีการพัฒนานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีจากกระบวนการทางานที่สาคัญ
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หมำยเหตุ :
กระบวนกำรหลัก (Core Process) คือ กระบวนการทางานที่ตอบสนองพันธกิจหลักของหน่วยงาน
ซึ่งต้องนาข้อกาหนดที่สาคัญจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการพิจารณาร่วมด้วย
กระบวนกำรสนับสนุน (Support Process) คือ กระบวนการอื่นที่นอกเหนือจากกระบวนการหลัก
โดยมากมักไม่ตอบสนองต่อข้อกาหนดที่สาคัญจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือตอบสนองน้อย
ECRS คือ หลักการที่ประกอบด้วย การกาจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่
(Rearrange) และ การทาให้ง่าย (Simplify) กล่าวคือ
- E = Eliminate หมายถึง การตัดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็นในกระบวนการออกไป
- C = Combine หมายถึง การรวมขั้นตอนการทางานเข้าด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลาหรือแรงงานใน
การทางาน
- R = Rearrange หมายถึง การจัดลาดับขั้นตอนการทางานใหม่ให้เหมาะสม
- S = Simplify หมายถึง ปรับปรุงวิธีการทางาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ทางานได้ง่ายขึ้น
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ตัวบ่งชี้ 7 ผลลัพธ์
ควำมเชื่อมโยง : เกณฑ์ TQA หมวด7
คำอธิบำย : ตัวบ่งชี้ 7 ผลลัพธ์ เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 6) โดยจะ
พิจารณาข้อมูลระดับผลการดาเนินการ แนวโน้ม และตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสมของตัวชี้วัดที่สาคัญของ
หน่วยงาน รวมทั้งการบูรณาการกับข้อกาหนดที่สาคัญของหน่วยงาน. ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและการเรียนรู้ขององค์กร ถ้ากระบวนการปรับปรุงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง หน่วยงานควรมีผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันด้วยความเชื่อที่ว่าหากมีกระบวนการที่ดีก็
ต้องทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้วยเช่นกัน
เอกสารหลักฐาน อาทิเช่น ข้อมูลสารสนเทศที่นาเสนอในเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
รายงานผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงข้อมูลตัวเลขเชิงเปรียบเทียบทั้งการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
ของตนเองในปีที่ผ่านๆ มา และการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ
เกณฑ์มำตรฐำน :
1. ผลลัพธ์ของตัววัดที่สาคัญด้านการสื่อสารของผู้นาระดับสูงและการสร้างความผูกพันกับบุคลากร
และลูกค้า/ผู้รับบริการ ผลลัพธ์ด้านจริยธรรมและภาระความรับผิดชอบในการกากับดูแลองค์กรของผู้นาและ
คณะกรรมการกากับดูแลหน่วยงาน
2. ผลลัพธ์ของตัววัดที่สาคัญด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน รวมทั้งผลการ
ดาเนินการตามความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน
3. ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ โดยแยกตามประเภทของ
การให้บริการหรือกลุ่มลูกค้า รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการบริการและการจัดการเสียงร้องเรียนของลูกค้า
4. ผลการพัฒ นาเว็บ ไซต์ข องหน่ ว ยงานให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ Webometrics และผลประเมิ น
ประสิทธิภาพการให้บริการระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์โดยผู้ใช้
5. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่สาคัญด้านขีดความสามารถของบุคลากรตามสมรรถนะหลัก และผลลัพธ์
ของตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการพัฒนาบุคากรและผู้นา (เช่น ตัวชี้วัดผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
พัฒนาทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน) โดยจาแนกตามประเภทของบุคลากรแต่ละกลุ่ม
6. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินงานด้านการปฏิบัติการ/การบริการ ของกระบวนการ
ทางานหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา และตัววัดอื่น ๆ ที่เหมาะสมด้าน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมของกระบวนการ โดยจาแนกตามประเภทของกระบวนการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ
(ดำเนินกำรในระดับมหำวิทยำลัย)
ควำมเชื่อมโยง : เกณฑ์ TQA ในหมวดที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน / ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
คำอธิบำยตัวบ่งชี้ : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ. 2561-2565 ได้พิจารณา
และทาการวิเคราะห์ Gap Analysis ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เพื่อนามากาหนดเป็นกลยุทธ์
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และสามารถแข่งขันได้
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่วางไว้จึงต้องอาศัยการร่วมมือของ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนั้น จึงได้กาหนดตัวบ่งชี้ 8 การพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ขึ้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีเกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
หน่วยงำน
เกณฑ์มำตรฐำน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี 1. มีการสร้างความผูกพันระยะยาว รวมถึงมีกิจกรรมการให้ขวัญกาลังใจแก่
อาจารย์/บุคลากรและลูกค้าแต่ละกลุ่ม มีการประเมินความผูกพัน และนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการสร้างความผูกพันเพื่อผลการประเมินที่พัฒนาขึ้น
หรือเป็นไปตามเป้าหมาย (กระบวนการ)
2. มีการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรตามสมรรถนะหลักที่
มหาวิทยาลัยกาหนด (กระบวนการ)
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
(กระบวนการ)
4. มีแผนอัตรากาลังคน และการทดแทนบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ
อย่างทันท่วงที (กระบวนการ)
5. กระบวนการพัฒนาทักษะที่สาคัญของผู้บริหารทั้งผู้บริหารที่มีวาระและไม่มี
วาระดารงตาแหน่ง (กระบวนการ)
6. มีฐานข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับบุคลากร ที่สามารถสืบค้นได้ง่ายและนามา
จัดทาเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจ (อัตราการ
คงอยู่ของบุคลากร การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย ความพึงพอใจ
ความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ ฯลฯ) (กระบวนการ)
7. มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ผู้เรียน/ผู้รับบริการ) และมีระบบ
จัดการหรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองข้อร้องเรียน
(กระบวนการ)
8. มีการจัดพื้นที่ สภาพแวดล้อม ที่เพียงพอเหมาะสมและเอื้อต่อการส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ และสภาพจิตใจของผู้เรียนและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
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หน่วยงำน

เกณฑ์มำตรฐำน

เช่น คนพิการ (ผลลัพธ์)
9. ผลดาเนินการตามเกณฑ์ Green Office (ผลลัพธ์)
กองนโยบายและแผน
1. สนับสนุนให้เกิดช่องทางการสื่อสารแบบสองทางทั้งแบบเป็นทางการและไม่
สานักงานอธิการบดี
เป็นทางการให้กับผู้นาระดับสูงในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และปรัชญา
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากร ลูกค้า (ผู้เรียน/ผู้รับบริการ)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (กระบวนการ)
2. จัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีมาตรฐานและ
ยุติธรรม (กระบวนการ)
3. มีระบบติดตามผลดาเนินการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการแจ้งเตือนผลดาเนินการ
ที่มีความเสี่ยงจะไม่บรรลุผลสาเร็จ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการปรับปรุง
ผลดาเนินการที่จริงจัง (กระบวนการ)
4. มีกระบวนการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ที่เหมาะสม (ค่า FTE) และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย (กระบวนการ)
กองพัฒนานักศึกษา
1. มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากผู้เรียน และมีระบบจัดการหรือส่งต่อไปยัง
สานักงานอธิการบดี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองข้อร้องเรียนเหล่านั้น (กระบวนการ)
2. การสร้างความผูกพันกับผู้เรียน และศิษย์เก่า (ผลลัพธ์)
3. ผลลัพธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมนักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยให้ได้รับ
รางวัลระดับชาติ หรือได้รับการยอมรับจากชุมชน (ผลลัพธ์)
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน 1. มีกลยุทธ์ในการแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ทะเบียน
รู้จักแก่สาธารณชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย (กระบวนการ)
2. มีฐานข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับผู้เรียนและบัณฑิต ที่สามารถสืบค้นได้ง่ายและ
นามาจัดทาเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจ
(ปัจจัยที่ทาให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนกับมหาวิทยาลัย โรงเรียนแหล่งที่มาและ
ภูมิลาเนาของผู้เรียน อัตราการการสาเร็จการศึกษา อัตราการออกกลางคัน
ระยะเวลาเฉลี่ยในการสาเร็จการศึกษา การได้งานทาของบัณฑิต และผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต ฯลฯ) (กระบวนการ)
3. มีกระบวนการติดตามให้ข้อมูลภายในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (กระบวนการ)
4. มีระบบการอุทธรณ์ผลการเรียนของผู้เรียนอันก่อให้เกิดการวัดผลที่ถูกต้อง
เที่ยงตรง และเป็นธรรม (กระบวนการ)
5. มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบสหวิทยาการ พหุวิทยาการ พร้อมแสดง
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หน่วยงำน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

สานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้

สถาบันวิจัยและพัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย

เกณฑ์มำตรฐำน
ผลลัพธ์ของการดาเนินการ (กระบวนการ)
6. มีกระบวนการในการตรวจสอบการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ตามที่หลักสูตรกาหนด (กระบวนการ)
1. มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ (กระบวนการ)
2. มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม (ผลลัพธ์)
3. ผลของการพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม (ผลลัพธ์)
1. มีกระบวนการสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ในการ
จัดหารายได้ (กระบวนการ)
2. มีกระบวนการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ทั้งในแง่การ
เพิ่มรายได้และการสร้างนวัตกรรมให้กับชุมชน (กระบวนการ)
3. การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงานการให้บริการวิชาการและนามา
สรุปเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (กระบวนการ)
4. ผลการบริการวิชาการแก่ชุมชนต้นแบบบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
(ผลลัพธ์)
1. มีกระบวนการเพิ่มทักษะความสามารถการทาผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้แก่อาจารย์ทั้งการวิจัยเชิงวิชาการและเชิงการพัฒนาชุมชน
(กระบวนการ)
2. มีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก (กระบวนการ)
3. มีกระบวนการสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
(กระบวนการ)
4. มีฐานข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้วิจัยที่สามารถสืบค้น
ได้ง่ายและนามาจัดทาเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์และการ
ตัดสินใจ (ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย จานวนทุนวิจัย แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ฯลฯ) (กระบวนการ)
1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (กระบวนการ)
2. ผลงานวิจัยของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นนวัตกรรม หรือนาไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนได้ (ผลลัพธ์)
3. การสร้างความผูกพันกับผู้เรียน และศิษย์เก่า (ผลลัพธ์)
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หน่วยงำน
งานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา

เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีกระบวนการสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับการรับรอง
หรือนาแนวคิดของเกณฑ์ระดับสากลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน
(กระบวนการ)
2. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานทุกระดับภายใน
มหาวิทยาลัย (กระบวนการ)
3. มีฐานข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงานทุกระดับ
ที่สามารถสืบค้นได้ง่ายและนามาจัดทาเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการกาหนดกล
ยุทธ์และการตัดสินใจ (กระบวนการ)
4. ผลการบริการวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา
เครือข่าย (ผลลัพธ์)
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รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์
เกณฑ์ การประกั น คุ ณภาพภายในส าหรั บหน่ว ยงานสนับ สนุ น พ.ศ. 2563 – 2566 นอกจากจะ
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่เป็นกระบวนการ (ตัวบ่งชี้ 1-6) และตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้ 7) แล้วยังมีเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ตัวบ่งชี้ 8) ที่แต่ละหน่วยงานต้องดาเนินการ
ในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งเกณฑ์กระบวนการและเกณฑ์ผลลัพธ์จะมีแนวทางการตอบที่แสดงถึงผลการ
ดาเนินการแตกต่างกัน ดังนี้

แนวทำงกำรตอบเกณฑ์ในตัวบ่งชี้กระบวนกำร
(Responding to Process Item) (ตัวบ่งชี้ 1 – 6)
แม้ว่าเกณฑ์จ ะมุ่งเน้ น ผลลั พธ์การดาเนินการที่สาคัญกับองค์กร แต่เฉพาะตัว ผลลั พธ์เองมีคุณค่า
ทางด้านวินิจฉัยองค์กรน้อยมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรมีผลลัพธ์ไม่ดี หรือมีอัตราการปรับปรุงช้ากว่ าคู่แข่ง/
องค์กรเทียบเคียง องค์กรจาเป็นต้องเข้าใจถึงสาเหตุว่า “ทาไม” จึงเป็นเช่นนั้น และควรทา “อะไร” เพื่อเร่ง
การปรับปรุงให้ดีขึ้น.
เจตนาของหัวข้อในตัว บ่งชี้กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ 1 - 6) กาหนดไว้เพื่อวินิจฉัยกระบวนการที่สาคัญ
ที่สุดขององค์กรที่ส่งผลต่อการปรับปรุงผลการดาเนินงานขององค์กรได้มากที่สุด และนาไปสู่สัมฤทธิผลของ
การดาเนินการที่สาคัญ การวินิจฉัยและคุณภาพของการให้ข้อมูลป้อนกลับขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความสมบูรณ์
ของรายงานวิธีการและผลการดาเนินการ ดังนั้น องค์กรจึงควรตอบเกณฑ์ต่าง ๆ โดยเน้นสารสนเทศของ
กระบวนการที่สาคัญเป็นหลัก ตามแนวาทางการจัดทาและทบทวนสารสนเทศดังต่อไปนี้.
เข้ำใจควำมหมำยของเกณฑ์และตอบให้ครบกระบวนกำร ADLI
ในการตอบเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้ องค์กรควรตอบด้วยการนาเสนอสารสนเทศของกระบวนการที่
สาคัญที่แสดงถึง แนวทาง (Approach) การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment) การเรียนรู้ (Learning)
และการบูรณาการ (Integration) (ดูแนวทางการให้คะแนน หน้า 85) คาตอบที่ขาดสารสนเทศดังกล่าวหรือ
ค าตอบที่ เ พี ย งแต่ ย กตั ว อย่ า งเท่ า นั้ น จะถู ก ประเมิ น ว่ า “สารสนเทศน้ อ ย/ไม่ ชั ด เจน/ไม่ ต รงประเด็ น ”
(anecdotal information).
แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบ (show that approaches are systematic). แนวทางที่เป็น
ระบบ คือ แนวทางนั้นสามารถทาหรือใช้ซ้าได้ และใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรืออาจ
กล่าวได้ว่า แนวทางมีความเป็นระบบเมื่อแนวทางนั้นมีการประเมิน มีการปรับปรุง มีการสร้างนวัตกรรม
และมีการแบ่งปันความรู้รวมอยู่ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้แนวทางนั้นมีระดับความสมบูรณ์มากขึ้น.
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แสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (show deployment). ในการตอบเกณฑ์ ควรสรุปวิธีการนา
แนวทางไปปฏิบัติในส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กร.
แสดงหลักฐานการเรียนรู้ (show evidence of learning). แสดงหลักฐานของวงจรการประเมินและ
การปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งโอกาสของการสร้างนวัตกรรม. แสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งปันการปรับปรุง
กระบวนการกับส่วนงานอื่น ๆ ขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระดับองค์กร.
แสดงการบูร ณาการ (show integration). การบูรณาการแสดงความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันและความกลมกลืนระหว่างกระบวนการ แผนงาน ตัววัด การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ซึ่งทาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างมาก. การแสดงถึงความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
ในตัวบ่งชี้กระบวนการและการติดตามตัววัดที่สอดคล้องกันในตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ จะปรับปรุงผลดาเนินการของ
องค์กร. การตอบเกณฑ์ให้แสดงถึงความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 4 ประการ คือ
 ในส่วนโครงร่างองค์กร ควรระบุให้ชัดเจนว่าอะไรบ้างที่สาคัญต่อองค์กรในการบรรลุตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ.
 ในส่วนกลยุทธ์ (ตัวบ่งชี้ 2) รวมทั้งวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และสมรรถนะ
หลักขององค์กร (ที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย) ต้องแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงประเด็นที่
มุ่งเน้นมากที่สุด และอธิบายว่าการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติบรรลุได้อย่างไร.
 ในการวิเคราะห์ และทบทวนในระดับองค์กร (ตัว บ่งชี้ 4) ต้องแสดงถึงวิธีการที่องค์กร
วิเคราะห์และทบทวนสารสนเทศเกี่ยวกับผลดาเนินการเพื่อกาหนดลาดับความสาคัญ.
 ในกลยุทธ์ (ตัวบ่งชี้ 2) และการปฏิบัติการ (ตัวบ่งชี้ 6) ต้องแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึง
ระบบงานและกระบวนการทางานที่มีความสาคัญต่อผลการดาเนินการโดยรวมขององค์กร.

แนวทำงกำรตอบเกณฑ์ในตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
(Responding to Results Item) (ตัวบ่งชี้ 7)
1. มุ่งเน้นผลลัพธ์กำรดำเนินกำรขององค์กรที่สำคัญที่สุด
(Focus on your Organization’s most Critical Performance Results)
การรายงานผลลัพธ์ต้องครอบคลุมข้อกาหนดที่สาคัญต่อความสาเร็จขององค์กรตามที่แสดงไว้
อย่างเด่นชัดแล้วในโครงร่างองค์กร ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับภาวะผู้นา กลยุทธ์ ลูกค้า บุคลากร และการปฏิบัติการ.
2. รำยงำนระดับ แนวโน้ม และกำรเปรียบเทียบ และแสดงกำรบูรณำกำร
(Report Levels, Trends, and Comparisons, and Show Integration)
รายงานผลดาเนินการ (Report performance levels) โดยใช้มาตรวัดที่สื่อความหมายได้ชัดเจน.
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รายงานแนวโน้ม (Report Trends) เพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องที่สาคัญ. ต้องมีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ชุดข้อมูลเพื่อให้เห็นการเริ่มต้นของแนวโน้มชัดเจน. แนวโน้ม
ควรแสดงผลดาเนินการที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบัน โดยไม่รวมผลดาเนินการที่คาดการณ์ไว้ (ในอนาคต). ไม่
มีการจากัดช่วงเวลาขั้นต่าของข้อมูลแนวโน้ม แต่ช่วงเวลาระหว่างชุดข้อมูลควรสื่อความหมายของตัววัดที่
รายงาน ข้อมูลแนวโน้มของตัววัดบางตัวอาจมีระยะนานถึง ปีหรือมากกว่า หรือน้อยกว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กับ
ความสาคัญของตัววัด. สาหรับผลลัพธ์ที่ สาคัญ ๆ องค์กรควรรายงานข้อมูลใหม่เท่าที่มีถึงแม้ว่าจะยังไม่เห็น
แนวโน้ม ทั้งนี้ ควรอธิบายแนวโน้มที่ดีหรือแนวโน้มในทางลบอย่างมีนัยสาคัญด้วย.
รายงานการเปรียบเทียบ (Report comparisons) เพื่อแสดงผลลัพธ์การเปรียบเทียบกับองค์กร/
องค์กรอื่นที่เลือกมาอย่างเหมาะสม หรือระดับเทียบเคียง.
รายงานการบูรณาการ (Show integration) โดยแสดงผลลัพธ์ที่สาคัญทั้งหมดขององค์กร และ
จาแนกตามกลุ่มที่จัดไว้ (เช่น ตามกลุ่มลูกค้า บุคลากร กระบวนการ และกลุ่มสายปฏิบัติการ/บริการที่
สาคัญ ซึ่งควรระบุไว้ในโครงร่างองค์กร).

กำรตอบเกณฑ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(Responding Efficiently)
1. อ้ำงอิงเกณฑ์ของตัวบ่งชี้อื่นตำมควำมเหมำะสม (Cross-reference when appropriate)
เพื่อให้มั่นใจว่าคาตอบในแต่ละเกณฑ์มีความสมบูรณ์ในตัวเองมากที่สุด และคาตอบของเกณฑ์ใน
ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ให้องค์กรอ้างอิงคาตอบในเกณฑ์ของตัวบ่งชี้อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
แทนการกล่าวซ้าถึงสารสนเทศเดิม. ในกรณีดังกล่าว ควรรายงานสารสนเทศของกระบวนการที่สาคัญไว้ใน
เกณฑ์ที่ต้องการสารสนเทศนั้น ตัวอย่างเช่น ระบบการพัฒนาและการเรียนรู้ของบุคลากร ควรรายงานอย่าง
ละเอียดไว้ในเกณฑ์ข้อ 5 ของตัวบ่งชี้ 5 และหากต้องกล่าวถึงเรื่องการพัฒนาและการเรียนรู้อีกในเกณฑ์อื่น
ควรอ้างอิงเกณฑ์ข้อ 5 ของตัวบ่งชี้ 5 โดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดซ้าเดิม.
2. ใช้รูปแบบที่กระชับ (Use a compact format)
เพื่ อ การใช้ พื้ น ที่ ใ นรายงานวิ ธี ก ารและผลด าเนิ น งานให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ควรน าเสนอ
สารสนเทศให้กระชับโดยใช้แผนภูมิแสดงการไหลของรายงาน (flowcharts) ตาราง และหัวข้อสั้น ๆ (lists).
การจ ากัดจานวนหน้ าของรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับให้องค์กรพิจารณาถึงสิ่งที่สาคัญในการบริหาร
จัดการองค์กรและการรายงานผลลัพธ์.
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3. ใช้กรำฟ และตำรำง (Use graphs and tables)
ผลลัพธ์ส่วนใหญ่อาจนาเสนอในรูปแบบที่กระชับโดยใช้กราฟและตาราง. ผลลัพธ์ที่แสดงความ
ต่อเนื่องในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นควร “ปรับให้เป็นฐานเดียวกัน” (ได้แก่ การ
นาเสนอในรูปแบบอัตราส่วนสาหรับข้อมูลที่มีความแตกต่างของขนาด). ตัวอย่างเช่น การรายงานแนวโน้ม
ความปลอดภัยเป็นจานวนวันทางานที่สูญเสียต่อจานวนพนักงาน 100 คน จะมีความหมายมากกว่าการ
รายงานจานวนวันทางานที่สูญเสียไปทั้งหมด โดยเฉพาะถ้าจานวนพนักงานไม่คงที่ในช่วงเวลาที่รายงานผล
หรือในกรณีที่องค์กรมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์กรอื่นที่มีจานวนพนักงานต่างกัน.
ตัวอย่างกราฟรูปที่ 8.2-1 แสดงถึงข้อมูลที่องค์กรอาจนาเสนอเป็นส่วนหนึ่งของคาตอบตัวบ่งชี้ 7
ผลลั พธ์ ในเกณฑ์ 6 ผลลั พธ์ ข องตั ว ชี้ วั ดที่ ส าคั ญ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ และกระบวนการ (การผลิ ต บั ณฑิ ต /การ
ปฏิบัติงาน/การบริการ). ในส่วนโครงร่างองค์กรมีการระบุว่า Six Sigma เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในระบบ
การปรับปรุงผลดาเนินการ โดยมีของเสียต่อล้านหน่วย (defects per million opportunities) เป็นตัววัดที่
สาคัญตัวหนึ่ง

รูปที่ 8.6-1 ของเสียต่อล้ำนหน่วย (นำมำจำก: หนังสือเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ปี 2563-2564 หน้ำ 74)

กราฟดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีในการรายงานผลได้ชัดเจนและมีประสิทธิผล ดังนี้
 ให้ข้อมูลรายละเอียดของแกนทั้งสองแกนและหน่วยวัดอย่างชัดเจน.
 มีการแสดงระดับและแนวโน้มข้อมูลของตัววัดผลการดาเนินการที่สาคัญ เช่น ของเสียต่อล้านหน่วย.
 แสดงผลลัพธ์ในช่วงเวลาหลาย ๆ ปี.
 ลูกศรชี้ลงแสดงให้เห็นแนวโน้มที่ดีสาหรับตัววัดนี้.
 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสมอย่างชัดเจน.
 เพียงกราฟเดียว องค์กรสามารถแสดงให้เห็นว่ ามีการจัดกลุ่มออกเป็น 3 สายผลิตภัณฑ์ โดยมี
การติดตามผลในแต่ละสายผลิตภัณฑ์.
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 มีการคาดการณ์ผลการดาเนินการที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงอย่างฉีกแนวหรือก้าว
กระโดดในปี 2562 เมื่อเทียบกับผลการดาเนินการที่ผ่านมาของสายผลิตภัณฑ์ ข. ทั้งนี้ ข้อมูลเนื้อห าควร
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และอาจอ้างว่าเป็นผลจากการเรียนรู้ที่สาคัญจากสายผลิตภัณฑ์ ก.
การอธิบายกราฟโดยใช้แนวทางการให้คะแนน จะทาให้เป็นที่สังเกตเกี่ยวกับการดาเนินการของ
องค์กรและรักษาระดับความสมบูรณ์ขององค์กร ดังนี้
 ผลการด าเนิ น การโดยรวมขององค์ ก รในปั จ จุ บั น อยู่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม ซึ่ ง สรุ ป ได้ จ ากการ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และกับองค์กร “ระดับโลก” ในสายผลิตภัณฑ์ ก.
 ผลการดาเนินการโดยรวมขององค์กรแสดงถึงแนวโน้มการปรับปรุงที่ดีและยั่งยืน.
 สายผลิตภัณฑ์ ก. เป็นผู้นาด้านผลการดาเนินการในปัจจุบัน แสดงถึงผลดาเนินการที่ดีและ
ยั่งยืน (ของเสียต่อล้านหน่วยประมาณ 5) และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี 2558.
 สายผลิตภัณฑ์ ข. มีการปรับปรุงที่รวดเร็ว โดยมีผลการดาเนินการใกล้เคียงกับคู่แข่งที่เก่งที่สุด
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ยังตามหลังสายผลิตภัณฑ์ ก.
 สายผลิตภัณฑ์ ค. ซึ่งระบุในรายงานวิธีการและผลการดาเนินงานว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับของเสียในช่วงต้น แต่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับปรุงที่ดีขึ้น (องค์กรควรอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น
ในช่วงต้นนี้อย่างสั้น ๆ และสาเหตุของการปรับปรุงที่ดีขึ้น).
 องค์กรมีการคาดการณ์ถึงการลดลงของอัตราของเสียในทุกสายผลิตภัณฑ์. สายผลิตภัณฑ์ ค.
ยั งคงมีการปรั บ ปรุ งที่ล้ าหลั งกว่าสายผลิ ตภัณฑ์อื่น ๆ. องค์กรคาดการณ์ว่าสายผลิ ตภัณฑ์ ก. จะบรรลุ
เป้าหมาย Six Sigma ภายในปี 2563.

คำอธิบำยเกณฑ์รำยหัวข้อ
ในส่วนนี้สรุปรายละเอียดของเกณฑ์แต่ละหมวดและแต่ละหัวข้อ รวมทั้งแสดงตัวอย่างและคาแนะนา
เสริมหมายเหตุที่แสดงในตอนท้ายของแต่ละหัวข้อ.

โครงร่ำงองค์กร
(Organizational Profile)
โครงร่ างองค์กรแสดงบริ บ ทและภาพรวมขององค์กร. โครงร่างองค์กรยังช่ว ยชี้นาและจัดล าดับ
ความสาคัญของสารสนเทศที่องค์กรนาเสนอในเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ 1 – 7
โครงร่างองค์กรจะทาให้องค์กรเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกที่สาคัญซึ่งกาหนด
สภาพแวดล้อมด้านการดาเนินงาน. ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม พันธกิจและ
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สมรรถนะหลักขององค์กร สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ตลอดจนความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ ซึ่งต่างส่งผลกระทบต่อวิธีการดาเนินงานและการตัดสินใจขององค์กร. ดังนั้น โครงร่างองค์กรจะช่วยให้
องค์กรเข้าใจได้ดีขึ้นในวิถีการดาเนินธุรกิจ/ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
รวมทั้งความจาเป็น โอกาส และข้อจากัดที่ดีผลต่อระบบการจัดการขององค์กร.
1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description)
เจตจานง
หั ว ข้ อ นี้ ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณะและความสั ม พั น ธ์ ที่ ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ร.
จุดมุ่งหมายของหัวข้อนี้ คือ การกาหนดบริบทสาหรับองค์กร.
ข้อสังเกต
เข้ำใจองค์กร (Understand your Organization). การใช้คาต่าง ๆ เช่น “วิสัยทัศน์”
“ค่านิยม” “วัฒ นธรรม” “พัน ธกิจ” และ “สมรรถนะหลักขององค์กร” มีความแตกต่างกันไปตามแต่ล ะ
องค์กร/องค์กร และองค์กรอาจไม่ได้ใช้คาใดคาหนึ่งนี้ หรืออาจใช้คาอื่น. ดังนั้น องค์กรควรมีความเข้าใจที่
ชัดเจนถึงสิ่งที่ดีความสาคัญยิ่งต่อองค์กร เหตุผลของการคงอยู่ขององค์กร และภาพที่ผู้นาระดับสูงต้องการนา
องค์กรไปให้ถึงในอนาคต. ความชัดเจนนี้จะช่วยให้องค์กรตัดสินใจและดาเนินการตามกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่ออนาคตขององค์กร.
เข้ำใจสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies). การระบุสมรรถนะหลักของ
องค์กรที่ชัดเจนและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็จในปัจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งมีความสามารถในการแข่งขัน. การนาสมรรถนะหลักขององค์กรไปใช้อย่างเหมาะสมจะ
สร้างความโดดเด่นในตลาด. การพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กรให้ทันต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์อยู่เสมอจะทาให้
เกิดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และช่วยปกป้องทรัพย์สิ นทางปัญญาที่เป็นส่วนประกอบในสมรรถนะหลักของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสาเร็จในอนาคตขององค์กร.
เข้ ำ ใจสภำพแวดล้ อ มด้ ำ นกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ขององค์ ก ร (Understand
your
Regulatory Environment). สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในสถานที่ที่องค์กรตั้งอยู่จะส่งผลต่อวิธีการ
ดาเนินงานขององค์กร ดังนั้น ความเข้าใจในเรื่องสภาพแวดล้อมดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสาคัญต่อการตัดสินใจใน
ด้านการปฏิบัติการและด้านกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิผล. นอกจากนี้ ยังช่วยให้องค์กรระบุได้ว่าองค์กรจะ
ดาเนินการเพียงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติ หรือมีการดาเนินการที่เหนือกว่าข้อกาหนดต่าง ๆ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นองค์กรชั้นนาและเป็นแหล่ง
ของความได้เปรียบเชิงแข่งขัน.
ระบุบทบำทและควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรกำกับดูแลองค์กร (Identify Governance Roles
and Relationships). องค์กรเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเห็นองค์กรภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาครัฐ
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หรือองค์กรไม่แสดงหาผลกาไร มีระบบการกากับดูแลที่กาหนดไว้เป็นอย่างดีโดยระบุความสัมพันธ์เชิงการ
รายงานไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการระบุหน้าที่ของผู้นาระดับสูง (คณะกรรมการกา กับดูแล
องค์กร และองค์กรแม่ (ถ้ามี)) มีความชัดเจน. รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รที่ มั ก เป็ น ประเด็ น พิ จ ารณาที่ ส าคั ญ ในโครงสร้ า งการก ากั บ ดู แลองค์ ก ร
(โครงสร้างองค์กร).
เข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Understand your customer’s requirements). ความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาดอาจรวมถึงการส่งมอบที่ตรงเวลา ระดับของเสียต่า ความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการรัก ษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (cybersecurity) การให้ส่วนลด
การใช้เทคโนโลยีที่เหนือชั้น การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การบริการหลังการขาย และการบริการในหลาย
ภาษา. ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การบริการชุมชน. สาหรับองค์กรที่ไม่แสดงหาผลกาไรบางแห่ง (รวมถึงองค์กรภาครัฐ) ความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าและส่ว นตลาดอาจรวมถึงการลดต้น ทุนของการบริห ารจัดการ การให้บริการตามบ้าน และความ
รวดเร็วของการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน.
เข้ำใจบทบำทของผู้ส่งมอบ (Understand the Role of Suppliers). ในองค์กรส่วนใหญ่
ผู้ส่งมอบมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการต่าง ๆ ที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ และการรักษาไว้หรือ
การบรรลุความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร. ข้อกาหนดของเครือข่ายอุปทานอาจรวมถึงการส่ง
มอบที่ตรงเวลาหรือทันเวลา ความยืดหยุ่น จานวนพนักงานที่ไม่คงที่ ความสามารถในการวิจัยและออกแบบ
นวัตกรรมด้านกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ (ผลการปฏิบั ติการ) รวมทั้งการผลิต (ผลการปฏิบัติการ) หรือ
บริการตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย.
เข้ำใจระบบนิเวศธุรกิจ (Understand your ecosystems). ด้วยองค์กรต่าง ๆ นาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ (ผลการปฏิบัติการ) และบริการที่ห ลากหลายซับซ้อนมากขึ้น. รวมทั้งโลกาภิวัฒน์ องค์กรจานวน
มากพึ่งพาระบบนิเวศธุรกิจ (เครือข่ายผู้ส่งมอบ พันธมิตร คู่ความร่วมมือ และแม้แต่ลูกค้าและคู่แข่ง) มาก
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยบทบาทเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามความจาเป็น. การใช้ความได้เปรียบจะระบบนิเวศเหล่านี้อาจ
ส่งผลให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ลูกค้าใหม่ กลุ่มคนที่มีความสามารถกลุ่มใหม่ และประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น
ในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า. ในบางกรณี การเติบโตขององค์กรอาจขึ้นอยู่กับการเติบโตโดยรวม
ของระบบนิเวศและความสามารถขององค์กรในการเตรียมความพร้อมสาหรับอนาคต. และเมื่อการแข่งขันกับ
องค์กรอื่น ๆ จากอุตสาหกรรมอื่น ๆ องค์กรอาจสามารถสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยการนาเสนอสิ่ง
ใหม่และสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจเนื่องมาจากระบบนิเวศขององค์กร.
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2. สภำวกำรณ์ขององค์กร (Organizational Situation)
เจตจานง
หัวข้อนี้ถามถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันที่องค์กรดาเนินงานอยู่ รวมถึงความท้าทายและ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ และยังเน้นถึงแนวทางที่องค์กรใช้ในการปรับปรุงผลการดาเนินการและการ
เรียนรู้. จุดประสงค์ของหัวข้อนี้ คือ การช่วยให้องค์กรเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายที่ สาคัญขององค์กร และ
เข้าใจระบบในองค์กรที่จะสร้างและรักษาความได้เปรียบเชิงแข่งขัน.
ข้อสังเกต
เข้ำใจคู่แข่งขององค์กร (Know your competitors). ความเข้าใจว่าคู่แข่งคือใคร มีจานวน
กี่ราย และลักษณะที่สาคัญของคู่แข่ง เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการกาหนดว่าอะไรคือความได้เปรียบเชิง
แข่งขันขององค์กรในธุรกิจและตลาด. องค์กรชั้นนามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านการ
แข่งขันในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้น. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน
อาจรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ในธุรกิจ กิจกรรมเทียบเคียง รายงานประจาปีของบริษัทมหาชนและองค์กรมหาชน
การประชุม (conferences) เครือข่ายในท้องถิ่น และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ.
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges and advantages). การ
ดาเนินงานขององค์กรในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบัน หมายความว่า องค์กรกาลังเผชิญกับความท้า
ทายเชิงกลยุ ทธ์ที่ส่ งผลต่อความสามารถในการรักษาระดับผลการดาเนินการอย่างยั่งยืน และรักษาไว้ซึ่ง
ตาแหน่งในเชิงแข่งขัน. การทาความเข้าใจเรื่องความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่สาคัญเท่าเทียม
กับการทาความเข้าใจเรื่องความท้ าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ทั้ง 2 เรื่องต่างเป็นแหล่งความได้เปรียบเชิง
แข่งขัน เพื่อใช้ประโยชน์และเสริมสร้างในขณะที่องค์กรต้องตอบสนองต่อความท้าทายที่สาคัญ. ความท้าทาย
และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การเงิน การปฏิบัติการ โครงสร้าง
องค์กรและวัฒนธรรม ขีดความสามารถขององค์กรแม่ ลูกค้าและตลาด ชื่อเสียงและการยอมรับของตรา
สินค้า ธุรกิจขององค์กร โลกาภิวัตน์ เครือข่ายคุณค่า และบุคลากร.
เข้ำใจควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Know your Strategic Challenges). ความท้า
ทายเหล่านี้อาจรวมถึง





ต้นทุนดาเนินงาน (เช่น วัสดุ แรงงาน หรือสถานที่ตั้งภูมิศาสตร์).
การขยายหรือหดตัวของตลาด.
การควบรวมหรือครอบครองกิจการ ทั้งโดยองค์กรเองและโดยคู่แข่ง.
สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงความผันผวนของอุปสงค์และเศรษฐกิจขาลงทั้งระดับท้องถิ่นและ

ระดับโลก.
 วงจรธรรมชาติของอุตสาหกรรม.
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การนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือทดแทน.
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้านเทคโนโลยี.
ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์.
การมีคู่แข่งใหม่เข้าสู่ตลาด.
การมีแรงงานที่มีทักษะ.
การเกษียณของพนักงานสูงอายุ.

เข้ำใจควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Know your Strategic Advantages). ความ
ได้เปรียบเหล่านี้อาจรวมถึง













การเป็นผู้นาด้านการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรม.
การเป็นที่ยอมรับเรื่องการให้บริการลูกค้า.
ระดับการรับรู้ของตราสินค้า (brand recognition).
ความคล่องตัว.
การบูรณาการเครือข่ายอุปทาน.
การเป็นผู้นาด้านราคา.
ชื่อเสียงด้านคุณภาพและความเชื่อถือได้.
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green).
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในชุมชน.
ทาเลที่ตั้งที่สะดวก.
เข้าถึงง่าย.
ทางเลือกของการรับประกันและผลิตภัณฑ์.

สาหรั บองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (รวมถึง องค์กรภาครัฐ ) สิ่ งที่ทาให้ มีความโดดเด่น อาจ
รวมถึงความสามารถในการโน้มน้าวผู้มีอานาจในการตัดสินใจ สัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการต่อผลสัมฤทธิ์
ของแผนงาน ชื่อเสียง ด้านการส่งมอบหรือการให้บริการ และระยะเวลารอรับการบริการ.
เตรี ยมพร้ อมต่ อกำรปรั บเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่ำ งฉีกแนว (Prepare for Disruptive
Technologies). การขาดการเตรียมความพร้อมที่ดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างฉีกแนว ซึ่ง
คุกคามต่อตาแหน่งในการแข่งขันหรือตลาดขององค์กร จัดเป็นความท้าทายที่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่อาจ
เกิดขึ้น. ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างฉีกแนวที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมถึง สมาร์ทโฟนที่ท้าทาย
รูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิ ม คอมพิวเตอร์ และการค้าทุกประเภท, ร้านค้าออนไลน์ที่ท้าทายสานักงาน
แบบเป็ นอาคารสถานที่, อีเมล์ การส่งข้อความ และสื่อสังคมออนไลน์ที่ท้าทายวิธีการสื่อสารต่าง ๆ ทุก
ประเภท, และแอปพลิเคชั่นบริการรถยนต์ที่ท้าทายบริการขนส่งแบบดั้งเดิม.
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ปัจจุบัน องค์กรจาเป็น ต้องสารวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ค้นพบความท้าทายเหล่านั้นในระยะเริ่มต้นเท่าที่จะเป็นไปได้. เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ 4 อย่าง ที่กาลัง
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ โซลูชั่นมือถือ การประมวลผลทางปัญญา (หรื อ
ปัญญาประดิษฐ์) คลาวด์คอมพิวดิ้ง และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things). องค์กรจาเป็นต้อง
ตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อสร้างความท้าทายและโอกาสในตลาดของตนเอง.

1. ภำวะผู้นำของผู้บริหำร
(Leadership) (ตัวบ่งชี้ 1)
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นา เกณฑ์ถามเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้นาระดับสูงและระบบการกากับดูแลองค์กรใช้ชี้นา
และทาให้องค์กร (หมายความรวมถึงมหาวิทยาลัย) มีความยั่งยืน
1.1 กำรนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง (Senior Leadership) (เกณฑ์ 1, 4, 5)
เจตจานง
เกณฑ์นี้ถามถึงประเด็นความรับผิดชอบที่สาคัญของผู้นาระดับสูง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
องค์กรที่ประสบผลสาเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต.
บทบำทของผู้นำระดับสูง (The Role of Senior Leaders). ผู้นาระดับสูงมีบทบาทสาคัญ
ในการกาหนดค่านิยมและทิศทาง การสร้างและเสริม สร้างวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสาร การสร้างคุณค่า
และทาให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทุกกลุ่ม และการสร้างให้องค์กรเกิดการ
ปฏิบัติการอย่างจริงจัง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (transformational change) ในโครงสร้างและ
วัฒนธรรมองค์กรเมื่อจาเป็น. ความสาเร็จขององค์กรต้องอาศัยการมองการณ์ไกล ความเข้าใจว่าความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนและการปฏิบัติการในองค์กร ความมุ่งมั่นต่อการปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม
ความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน และการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนขององค์กรเป็น
สาคัญ ซึ่งต้องอาศัยการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเอื้ออานาจในการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน
การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดความคล่องตัว การเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้ในระดับองค์กรที่มากยิ่งขึ้น
ผู้นำระดับสูที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Role-Model Senior Leaders). ในองค์กรที่ได้รับการยก
ย่องอย่างสูงนั้น ผู้นาระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมที่สร้างความผูกพันกับลูกค้า การพัฒนาผู้นา
ในอนาคตขององค์กร รวมทั้งการยกย่องชมเชยและการให้รางวัลในการอุทิศตนของบุคลากร. ผู้นาระดับสูง
ดาเนินการด้วยตนเองในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าที่สาคัญ. ผู้นาระดับสูงเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นา
ของตนเอง. ผู้นาระดับสูงมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กร การพัฒนาผู้นาในอนาคต การวางแผนสืบ
ทอดตาแหน่ง รวมทั้งมีส่วนร่วมในโอกาสและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ยกย่องชมเชยบุ ลากร. นอกจากนี้ กิจกรรม
การพัฒนาผู้นาในอนาคต อาจรวมถึงการเป็นพี่เลี้ยง การเป็นผู้ฝึกสอนงาน หรือการมีส่วนร่วมในหลักสูตร
การพัฒนาผู้นาองค์กร. ผู้นาที่เป็นแบบอย่างที่ดีจะตระหนักถึงความจาเป็นสาหรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิก
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โฉม และจากนั้นนาไปสู่ความพยายามเพื่อการบรรลุผลเต็มรูปแบบ. นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความ
จริงใจ การยอมรับความผิดพลาด รวมทั้งแสดงภาระความรับผิดชอบต่อการดาเนินการขององค์กร.
กำรประพฤติ ปฏิบัติต ำมกฎหมำยและกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริ ธรรม (legal and
ethical behavior). ในการเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรั บการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ผู้นาระดับสูงมัก
ต้องสร้างสมดุลระหว่างความต้องการส่งมอบผลระยะสั้นกับการกาหนดบรรทัดฐานบรรยากาศที่มีจริยธรรม
และนโยบายของความซื่อสัตย์เสียก่อน.
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อนวัตกรรม (Creating an environment for innovations).
นวัตกรรมเริ่มต้นด้วยการกาหนดทิศทางที่ชัดเจน. ผู้นาระดับสูงต้องสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาหรือโอกาสที่ องค์กร
พยายามจัดการ จากนั้นสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและกระบวนการที่ชัดเจน ซึ่งจะกระตุ้นและอนุมัติให้
เกิดความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน.
1.2 กำรกำกับดูแลองค์กร(Governance) (เกณฑ์ 2, 3 และตัวบ่งชี้ 2 ในเกณฑ์ 3)
เจตจานง
เกณฑ์นี้ถามถึงประเด็นสาคัญ ๆ ในระบบการกากับดูแลองค์กร รวมถึงการปรับปรุงของผู้นา
ระดับสูงและระบบการนาองค์กร. นอกจากนี้ ยังถามถึงวิธีการที่องค์กรทาให้มั่นใจว่าทุกคนในองค์กรได้
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งการทาประโยชน์ให้สังคมและสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ.
ข้อสังเกต
กำรกำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance). คาถามเกณฑ์เน้นเกี่ยวกับความ
จาเป็นที่องค์กรจะต้องมีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านการกากับดูแลที่รับผิดชอบ รับรู้ เข้าใจ โปร่งใส
รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
ขององค์กรรวมทั้งองค์ก รที่ไม่แสวงหาผลกาไร. คณะกรรมการดัง กล่ าวควรมี อิส ระในการทบทวนและ
ตรวจสอบองค์กร รวมทั้งตรวจติดตามการดาเนินการขององค์กรและผู้นาสูงสุด หรือคณะผู้บริหารระดับสูง.
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย จริยธรรม และควำมเสี่ยง (Legal Compliance, Ethics, and
Risks). การจัดการและปรับปรุงผลการดาเนินการจาเป็นต้องมีการดาเนินการเชิงรุกในด้าน (1) การประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (2) การปฏิ บัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ และ (3) ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ.
การที่จะมีผลการดาเนินการที่ดีในเรื่องดังกล่าวได้นั้น องค์กรต้องกาหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่ผู้นา
ระดับสูงสามารถใช้ในการติดตาม. นอกจากนี้ องค์กรควรมีความไวต่อประเด็นความกังวลของสาธารณะ ไม่
ว่าประเด็นนั้นจะระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม. องค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ต้องหาโอกาสในการดาเนินการอย่างเป็นเลิศด้านการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม. นอกจากนี้
ยังต้องตระหนักถึงความจาเป็นในการยอมรับความเสี่ยง การระบุระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมสาหรับองค์กร
รวมทั้งการประกาศและการสื่อสารนโยบายการตัดสินใจเรื่องความเสี่ยง.
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2. กลยุทธ์และกำรบริหำรหน่วยงำน
(Strategy and Organization Administration) (ตัวบ่งชี้ 2)
เกณฑ์นี้ถามเกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรสร้างหรือพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการนาไป
ปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์บังคับ การวัดความก้าวหน้า ความเสี่ยง ความคุ้มค่า และการ
ประกันคุณภาพภายใน.
เกณฑ์นี้เน้นว่าความสาเร็จขององค์กรในระยะยาวและสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันขององค์กรเป็น
ประเด็นกลยุทธ์ที่สาคัญที่จาเป็นต้องอยู่ในการวางแผนภาพรวมขององค์กร. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
คือการตัดสินใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักขององค์กร และระบบงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการทาให้
องค์กรมั่นใจถึงการประสบความสาเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต.
ในขณะที่หลายองค์กรมีความชานาญในการวางแผนกลยุทธ์มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ความท้าทายที่สาคัญ
ยังคงเป็นเรื่องการนาแผนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ตลาดผลักดันให้องค์กรต้องมีความ
คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดคิด เช่น การลดจานวนลงของประชากรในวัยเรียน หรือ
เทคโนโลยีที่ฉีกแนว ซึ่งสามารถสร้างความปั่นป่วนให้แก่ตลาดด้านการศึกษาอย่างรวดเร็วแต่คาดเดาได้ง่าย
กว่า. เกณฑ์นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความต้องการในการมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาแผนและขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติตามแผนขององค์กรด้วย.
เกณฑ์การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรควรให้ความสาคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 การพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญด้านความเสี่ยงในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งโอกาส
ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความจาเป็นในอนาคตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมใน
เรื่องโครงสร้างหรือวัฒนธรรมองค์กร.
 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทาให้มั่นใจว่ามีบุคลากรที่พร้อมด้วยทักษะเพียงพอ
การเชื่อมโยงระหว่างความจาเป็น/ข้อกาหนดระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจกาหนดเรื่องรายจ่าย ลงทุน การ
พัฒนาหรือจัดหาเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ส่งมอบและการสร้างพันธมิตรใหม่หรือคู่ความร่วมมือ.
 การทาให้มั่นใจว่าการนาไปปฏิบัติมีประสิทธิผล นั่นคือ มีกลไกในการสื่อสารข้อกาหนดและ
บรรลุความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับองค์กรและระดับบริหาร (2) ระดับ
ระบบงานและระดับกระบวนการทางานที่สาคัญ และ (3) ระดับส่ วนงาน/ฝ่ายงานและระดับลักษณะงาน
รายบุคคล.
คาถามของเกณฑ์นี้กระตุ้นให้คิดและปฏิบัติอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาพื้นฐานที่จะนาไปสู่ระดับในการ
แข่งขันที่โดดเด่นในตลาด. คาถามของเกณฑ์นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีฝ่ายวางแผนหรือวงจรการวางแผน
ที่เฉพาะเจาะจง หรือวิธีการมองอนาคตด้ว ยวิธีที่เฉพาะ รวมทั้งไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่องค์กรต้องการ
ปรั บ ปรุ ง ทั้ ง หมดสามารถหรื อ ควรวางแผนไว้ ล่ ว งหน้า . ระบบการปรั บ ปรุ ง ที่ มี ป ระสิ ทธิ ผ ลเกิ ดจากการ
ผสมผสานในหลากหลายรูปแบบและหลายระดับความร่วมมือ. องค์กรต้องมีแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางเลือกการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างนวัตกรรมใหญ่ ๆ นั้นต้องช่วง
ชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด. ส่วนใหญ่แล้วการจัดลาดับความสาคัญมักคานึงถึงเหตุผลหลักด้านต้นทุน
โอกาส และอุปสรรค. อย่างไรก็ตาม องค์กรควรพิจารณาปัจจัยสาคัญด้านอื่น ซึ่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพียงอย่าง
เดียว เช่น การทาประโยชน์ให้สังคม.
2.1 กำรจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development) (เกณฑ์ 1, 3)
เจตจานง
เกณฑ์นี้ ถ ามถึ ง วิ ธีก ารที่อ งค์ กรใช้ ในการสร้ า งกลยุท ธ์ เพื่ อ ตอบสนองความท้ าทายและใช้
ประโยชน์ความได้เปรียบ และวิธีการในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่สาคัญและสมรรถนะหลักขององค์กร
และถามถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญและเป้าประสงค์. ทั้งนี้ เพื่อทาให้ ผลการดาเนินการโดยรวม
ความสามารถในการแข่งขัน และความสาเร็จในอนาคตดียิ่งขึ้น.
ข้อสังเกต
บริบทสำหรับกำรจัดทำกลยุทธ์ (A context for Strategy Development). เกณฑ์
ก าหนดให้ มี ส ารสนเทศพื้ น ฐานของกระบวนการวางแผน และสารสนเทศของปั จ จั ย ส าคั ญ ทั้ ง หมดที่ มี
ผลกระทบ ความเสี่ยง ความท้าทาย และข้อกาหนดที่สาคัญอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสและทิศทาง
ในอนาคตขององค์กร โดยการมองการณ์ไกลตามความเหมาะสมและเท่าที่เป็นไปได้จากมุมมองขององค์กร
และธุรกิจหรือตลาด. แนวทางนี้มุ่งหวังให้มีบริบทที่ครบถ้วนและเป็นจริงสาหรับการจัดทากลยุทธ์ที่มุ่งเน้น
ลูกค้าและตลาด เพื่อชี้นาการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการโดยรวม.
พื้นฐำนกำรปฏิบัติกำรที่มุ่งเน้นอนำคต (A Future-Oriented Basis for Action). เกณฑ์นี้
มุ่งหวังให้ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท ทั้งองค์กรที่แสวงหาผลกาไรและไม่แสดงหาผลกาไร (รวมถึงองค์กร
ภาครัฐ) สถานะการแข่งขัน ประเด็นเชิงกลยุทธ์ แนวทางการวางแผน และแผนงาน. เกณฑ์อยากให้องค์กร
มีพื้นฐานการปฏิบัติการที่มุ่งเน้นอนาคต แม้แต่องค์กรที่กาลังแสวงหาทางสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ก็ยังจาเป็นต้อง
กาหนดและทดสอบวั ต ถุป ระสงค์ เ ชิง กลยุ ท ธ์ เพื่ อ น ามาใช้ก าหนดและชี้ น าในประเด็ น ที่ ส าคัญ ต่ อ ทั้ ง การ
ปฏิบัติการและผลการดาเนินการขององค์กร.
ข้อมูลและสำรสนเทศสำหรับกำรวำงแผนกลยุทธ์ (Data and information for strategic
planning). ข้อมูลและสารสนเทศอาจมาจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลายในรูปแบบต่าง
ๆ และมีข้อมูลและสารสนเทศให้ใช้ในปริมาณที่มากขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อย ๆ. ความสามารถในการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิ เคราะห์ข้อมูล
สรุปผล และการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน.
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Managing strategic risk). การตัดสินใจขององค์กรใน
เรื่องการจัดการกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ และ
ด้านธุรกิจภายนอก จุดบอดในการวางแผนกลยุทธ์ และความสามารถในการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
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อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร. การวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้เป็นพื้นฐานสาหรับการจัดการความเสี่ยงเชิงกล
ยุทธ์ในองค์กร.
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(Strategic objective). วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อาจเป็นเรื่องการ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร การตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย (Customization) ใช้สถานที่ทางานร่วมกัน
(Co-location) กับลูกค้าหรือพันธมิตร การร่วมทุน นวัตกรรมที่รวมเร็วหรือตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
การขึ้นทะเบียนระบบคุณภาพ ISO หรือระบบสิ่งแวดล้อม และการดาเนินกิจกรรมการทาประโยชน์ให้สังคม.
2.2 กำรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) (เกณฑ์ 2)
เจตจานง
เกณฑ์นี้ถามถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น รวมทั้งวิธีการที่องค์กรประเมิน ความก้าวหน้าเทียบกับแผนปฏิบัติการ เพื่อทาให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร.
ข้อสังเกต
กำรพัฒนำและกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติ (Developing and Deploying
Action Plans). ความสาเร็จของแผนปฏิบัติการขึ้นอยู่กับทรัพยากรและตัววัดผลการดาเนินการ รวมทั้ง
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของแผนของหน่วยงาน ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร. หัวใจสาคัญของเรื่อง
นี้ คือ วิธีการที่องค์กรใช้เพื่อให้ เกิ ดความสอดคล้ องไปในทางเดียวกัน และความคงเส้ นคงวา เช่น ผ่ า น
ระบบงาน กระบวนการทางาน และตัววัดที่สาคัญ. ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและความคงเส้น
คงวาดังกล่าว จะเป็นพื้นฐานสาหรับการกาหนดและการสื่อสารลาดับความสาคัญของกิจกรรมการปรับปรุงที่
ดาเนินอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประจาวันของทุกหน่วยงาน. นอกจากนี้ ตัววัดผลการดาเนินการยังมี
ความสาคัญยิ่งในการติดตามผลการดาเนินการ. การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและวิธีปฏิบัติการ. ความสาเร็จของแผนปฏิบัติการเป็นผลมาจาก
ความสาเร็จที่เห็นได้ในระยะสั้นและการปฏิบัติในระยะยาว.
กำรวิเครำะห์เพื่อสนับสนุนกำรจัดสรรทรัพยำกร (Performing Analyses to Support
Resource Allocation). องค์กรอาจใช้การวิเคราะห์ หลายประเภทเพื่อสร้างความมั่นใจว่าองค์กรมี
ทรัพยากรทางการเงินเพื่อทาให้แผนปฏิบัติการบรรลุผลสาเร็จและบรรลุพันธะผูกพันที่มีอยู่. สาหรับการ
ดาเนินงานในปัจจุบัน อาจมีการวิเคราะห์กระแสเงินสด รายรับสิทธิ และหนี้สินหมุนเวียนต่อทรัพย์สิ น
หมุนเวียน. ส่วนเรื่องการลงทุนที่จะทาให้แผนปฏิบัติการบรรลุผล องค์กรอาจวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดด้วยส่วนลดเงินสด การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน (return on investment – ROI) หรือ
ผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (return on invested capital – ROIC). นอกจากนี้ ยังควรใช้การวิเคราะห์เพื่ อ
ประเมินความพร้อมของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ในการสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการสาเร็จขณะที่
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ยังคงบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน. นอกเหนือจากทรัพยากรด้านการเงิน องค์กรยังต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถ รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ที่จาเป็น. แต่ละองค์กรจะมีรูปแบบการ
วิเคราะห์เฉพาะตัวเพื่อช่วยให้องค์กรประเมินความสามารถทางการเงินในการดาเนินงานในปัจจุบันและที่จะ
เกิดขึ้นต่อไป รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากแผนปฏิบัติการที่จัดทาขึ้นด้วย.
กำรสร้ำงแผนด้ำนบุคลำกร (Creating Workforce Plans). แผนปฏิบัติการ ควรรวมถึงด้าน
ทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากร ซึ่งต้องสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและสนับสนุนกลยุทธ์โดยรวมของ
องค์กร. ตัวอย่างองค์ประกอบของแผน เช่น
 การจัดโครงสร้างใหม่ของงานและลักษณะงานเพื่อเพิ่มการเอื้ออานาจในการตัดสินใจและการ
ตัดสินใจของบุคลากร
 การริเริ่มเพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและพนักงานมากขึ้น เช่น ความ
ร่วมมือของสหภาพ (บุคลกร).
 การพิจารณาถึงการว่าจ้างให้องค์กรภายนอกดาเนินการแทน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบุคลากร
ที่มีอยู่และการริเริ่มใหม่ ๆ.
 การริเริ่มเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับความต้องการในด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังของ
บุคลากรในอนาคต.
 การริเริ่มเพื่อเสริมสร้างให้มีการแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ระดับองค์กร.
 การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชยเพื่อเชิดชูทีม องค์กร
ตลาดหุ้น ลูกค้า หรือคุณลักษณะของผลดาเนินการ.
 การริเริ่มการให้การศึกษาและฝึกอบรม เช่น โปรแกรม/แผนงานพัฒนาผู้นาในอนาคต การ
เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อช่วยทาให้มั่นใจว่าจะมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเพียงพอ และ
การจัดโปรแกรมฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ที่สาคัญต่อความสาเร็จในอนาคตของบุคลากรและองค์กร.
กำรคำดกำรณ์ ส ภำพแวดล้ อ มในอนำคตขององค์ ก ร (Projecting your Future
Environment). การคาดการณ์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและความร่วมมือในอนาคตเป็นส่วนที่มี
ความสาคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการคาดการณ์ผลการดาเนินการ
ในอนาคตขององค์กร และผลการดาเนินการในอนาคตของคู่แข่ง. การคาดการณ์ดังกล่าวช่วยให้องค์กรตรวจ
พบและลดอุปสรรคในการแข่งขัน ช่วยลดเวลาในการจัดการกับอุปสรรคนั้น ๆ และช่วยระบุโอกาสต่าง ๆ.
องค์กรอาจใช้รูปแบบต่าง ๆ ของแบบจาลอง สถานการณ์จาลอง หรือเทคนิคและวิธีการพิจารณาอื่น ๆ ใ น
การคาดคะเนสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและความร่วมมือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทขององค์กร
สมรรถนะหลักใหม่ขององค์กรที่อาจต้องการในอนาคต ระดับความอิ่มตัวของตลาด ความรวดเร็วของการ
เปลี่ยนแปลง และตัวแปรของการแข่งขัน (เช่น ราคา ต้นทุน หรืออัตรานวัตกรรม).
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กำรคำดกำรณ์ แ ละกำรเปรี ยบเที ยบผลกำรดำเนิ น กำรขององค์ กร (Projecting and
comparing your performance). การคาดการณ์และการเปรียบเทียบของเกณฑ์นี้ มุ่งปรับปรุง
ความสามารถขององค์กรในการทาความเข้าใจและติดตามปัจจัยที่เกี่ยวกับผลการดาเนินการเชิงแข่งขันที่มี
พลวัต. ผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการร่วมทุนในธุรกิจใหม่
การเข้าสู่ตลาดใหม่ การเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ หรือแผนขับเคลื่อนทางกลยุทธ์อื่น ๆ
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ ระดับ ความเสี่ ย งที่ผ่ านการประเมินผลได้ผลเสี ยอย่ างรอบด้าน กระบวนการติดตาม
ดังกล่าวทาให้องค์กรมีความพร้อมมากขึ้นในการนาเรื่องอัตราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบ
กับของคู่แข่งหรือองค์กรเทียบเคียง และเทียบกับเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ท้าทายอย่างยิ่งขององค์กรมา
ประกอบการพิจารณา. กระบวนการติดตามนี้เ ป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยที่สาคัญสาหรับองค์กร เพื่อเริ่มต้น
เร่งรัด หรือยุติโครงการ และเพื่อการดาเนินการที่จาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร.
2.3 เครื่องมือกำรบริหำรที่มุ่งสู่ควำมสำเร็จขององค์กร (เกณฑ์ 3, 4, 5)
เจตจานง
เกณฑ์นี้ถามเกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุน และการสนับสนุนให้หน่วยงาน
มีระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเกณฑ์ในตัวบ่งชี้ 2 กลยุทธ์และการบริหาร
หน่วยงาน.
ข้อสังเกต
กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management). การพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญด้านความ
เสี่ยงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสาเร็จของวิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์ขององค์กร. การบริหารความเสี่ยงเป็นการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงาน
ที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย) เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการ
เกิด รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบันเป็นสาคัญ.
ควำมคุ้มค่ำ (Cost-effectiveness). เป็นการบริหารจัดการให้องค์กรปฏิบัติงาน/ให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและลูกค้า.
ส าหรั บ หน่ ว ยงานไม่ แสวงหาผลก าไร จะมุ่ งเน้ นความคุ้ม ค่าในเชิ งภารกิจที่ ต้องปฏิบั ติงานเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการรับบริการ. องค์กรอาจประเมินความคุ้มค่าใน
ภาพรวมของการปฏิบัติงานและการให้บริการ หรือประเมินความคุ้มค้าในแต่ละโครงการขององค์กรก็ได้ โดย
การประเมินความคุ้มค่าควรพิจารณาให้ครอบคลุมในขอบเขตหรือตัววัด ดังนี้
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 การบรรลุ วัตถุป ระสงค์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน/การบริการ หรือบรรลุ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ.
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตหรือบริการนั้น ๆ.
 ในโครงการที่สามารถประเมินความคุ้มค่าที่เปรียบเทียบ กับ Cost ได้แก่ Benefit-Cost
Ratio หรือ Cost-Effectiveness ก็ควรจะแสดงผลการประเมินเพิ่มเติมด้วย.
 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร/การปฏิบัติงาน และการบริการ) หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ.
กำรประกันคุณภำพภำยใน (Internal Quality Assurance). องค์กรมีการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ อันประกอบด้วย การวางแผน การ
ดาเนินงานตามแผนหรือการควบคุมคุณภาพ การกากับติดตาม การตรวจสอบ และประเมินและปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง. ผู้นาระดับสูงต้องให้ความสาคัญหรือกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายในของ
องค์กรโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนในองค์กร. ทัง้ นี ้ อาจมีการนาวงจร PDCA หรือ ADLI
(สาหรับปรับปรุงกระบวนการ) หรือ LeTCI (สาหรับปรับปรุงผลลัพธ์) เข้ามาใช้ในปรับปรุงคุณภาพผลการ
ดาเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่องค์กรกาหนด.

3. กำรรับฟังเสียงของลูกค้ำและคุณภำพกำรให้บริกำร
(Voice of the Customer and Service Quality) (ตัวบ่งชี้ 3)
เกณฑ์ในตัวบ่งชี้นี้ ถามเกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรใช้สร้ างความผูกพันกับลูกค้าเพื่อความสาเร็จในตลาด
ระยะยาว รวมถึงวิธีการที่องค์กรรับฟังลูกค้า ตอบสนองได้ตามความคาดหวังและเหนือกว่าความคาดหวังของ
ลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า.
ตัวบ่งชี้นี้มุ่งเน้นให้ สร้างความผูกพันกับลูกค้าที่เป็นผลลัพธ์หนึ่งที่สาคัญของกลยุทธ์โดยรวม กับด้าน
การเรียนรู้และผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ. ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าให้สารสนเทศ
ที่สาคัญยิ่งแก่องค์กรในการทาความเข้าใจลูกค้าและตลาด ในหลาย ๆ กรณี ที่เสียงของลูกค้าให้สารสนเทศที่มี
ความหมายทั้งมุมมองของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้า และพฤติกรรมของตลาด ซึ่งอาจส่งผลต่อความสาเร็จ
ในปัจจุบันและในอนาคตในตลาด.
3.1 เสียงของลูกค้ำ (Voice of the Customer) (เกณฑ์ 1, 2, 5, 6)
เจตจานง
เกณฑ์นี้ถามถึงกระบวนการที่องค์กรใช้ในการรับฟังลูกค้าแต่ละกลุ่ม ประเมินความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจของลูกค้า การกาหนดกลุ่มและส่ว นของลูกค้า. และยังถามถึงกระบวนการกาหนดและ
ปรั บ แต่งผลิ ตภัณฑ์ (หลั กสู ตร/การปฏิบั ติงาน และการบริการ) เพื่อตอบสนองลู กค้าและตลาด. โดยมี
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จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อเสาะหาสารสนเทศที่ มี คุ ณ ค่ าเพื่ อ ท าให้ เ หนือ กว่ า ความคาดหวั ง ของลู ก ค้า และปรั บ ปรุ ง
การตลาด.
ข้อสังเกต
กำรรับฟังลูกค้ำ (Customer Listening). การเลือกกลยุทธ์ในการรับฟังเสียงของลูกค้าขึ้นอยู่
กับปัจจัยทางธุรกิจที่สาคัญขององค์กร. การรับฟังเสียงของลูกค้ามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นเรื่อย ๆ รูปแบบที่
มักใช้ ได้แก่ การสอบถามลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่สาคัญ (focus group) การบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าที่
สาคัญ การสัมภาษณ์ลูกค้าในอดีตและที่พึงมีในอนาคตเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจผูกสัมพันธ์ของ
ลูกค้า ความเห็นของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์การให้หรือเสียลูกค้าโดยเปรียบเทียบกับคูแข่ง
และองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน และสารสนเทศที่ได้จากการสารวจหรือข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า.
สำรสนเทศที่สำมำรถนำไปใช้ดำเนินกำรต่อได้ (Actionable Information). เกณฑ์นี้เน้น
วิธีการที่องค์กรได้สารสนเทศจากลูกค้าที่สามารถนาไปใช้ดาเนินการต่อได้. สารสนเทศจะนาไปใช้ได้ ต่อเมื่อ
องค์กรสามารถนาสารสนเทศนี้ ไปเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร/การปฏิบัติงาน และการบริการ) และ
กระบวนการทางธุ ร กิ จ ที่ ส าคั ญ รวมทั้ ง ใช้ ป ระเมิ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งต้ น ทุ น กั บ รายได้ เ พื่ อ ก าหนด
เป้าประสงค์ในการปรับปรุงที่เฉพาะเจาะจงและจัดลาดับความสาคัญในการเปลี่ยนแปลง.
กำรรั บฟั ง กำรเรี ยนรู้ และกลยุ ทธ์ ธุ ร กิจ (Listening/Learning and Business
Strategy). ในสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยี การแข่งขัน เศรษฐกิจ และสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่อความคาดหวังและความภักดีของลูกค้า รวมทั้งการปฏิสั มพันธ์
กับลูกค้าในตลาด. ดังนั้น องค์กรจึงมีความจาเป็นต้องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของ
องค์กร.
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media).
ลูกค้าหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงความ
ประทับใจต่อผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค้าขององค์กรมากขึ้นเรื่อย ๆ. ลูกค้าอาจได้สารสนเทศนี้จากการ
ปฏิสัมพันธ์ในสังคมที่องค์กรเป็นผู้ดาเนินการเองหรือผ่านช่องทางที่ลูกค้าเป็นผู้ริเริ่ม. สิ่งเหล่านี้เป็นแหล่ง
สารสนเทศที่มีคุณค่าต่อองค์กร ข้อคิดเห็นเชิงลบอาจเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสาหรับการปรับปรุง การสร้าง
นวัตกรรม และการแก้ไขปัญหาการบริการ (service recovery) ได้อย่างทันท่วงที. ดังนั้น องค์กรจึงมีความ
จาเป็นต้องสร้างความคุ้นเคยกับสื่อเหล่านี้เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสารสนเทศดังกล่าว. สื่อสังคมออนไลน์เป็น
ทั้งวิธีการรับฟังลูกค้าและวิธีการสื่อสาร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความผูกพัน. การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิผลได้กลายเป็นปัจจัยที่สาคัญในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า และการใช้อย่าง
ไม่มีประสิทธิผลอาจเป็นตัวผลักดันให้ไม่ผูกพัน ลด หรือบ่อนทาลายความสัมพันธ์.
ควำมรู้เกี่ยวกับลูกค้ำและตลำด (Customer and Market Knowledge). ความรู้เกี่ยวกับ
ลูกค้า กลุ่มลูกค้า ส่วนตลาด ลูกค้าในอดีต และลูกค้าในอนาคต ช่วยให้องค์กรสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสม สนั บสนุ นให้องค์กรวางกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม พัฒนาวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ามากขึ้น
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พั ฒ นาธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ พั ฒ นาภาพลั ก ษณ์ ข องตราสิ น ค้ า ขององค์ ก ร และท าให้ มั่ น ใจว่ า องค์ ก รจะประสบ
ความสาเร็จในระยะยาว.
3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ (Customer Engagement) (เกณฑ์ 3, 4, 5, 7)
เจตจานง
เกณฑ์นี้ถามถึงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลูกค้าสามารถค้นหาสารสนเทศและ
รับการสนับสนุน และจัดการข้อร้องเรียน. นอกจากนี้ เกณฑ์นี้ยังถามถึงการประเมินความพึงพอใจและความ
ไม่พึงพอใจของลูกค้า และวิธีการใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าที่องค์กรรวบรวมมา. สิ่งเหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ามากยิ่งขึ้นและยกระดับความภักดีของลูกค้า.
ข้อสังเกต
กำรสร้ำงควำมผูกพันเป็นกำรปฏิบัติกำรเชิงกลยุทธ์ (Engagement as a Strategic
Action). ความผูกพันของลูกค้าเป็นการดาเนินการในเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความภักดีของ
ลูกค้าให้สูงจนถึงระดับที่ลูกค้าจะให้การสนับสนุนตราสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่ . การจะสร้างความภักดี
ในระดับดังกล่าว บุคลากรในองค์กรต้องมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า โดยอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในเรื่องธุรกิจ กลยุทธ์ และพฤติกรรมและความนิยมของลูกค้า.
กลยุทธ์ด้ำนควำมผูกพันกับลูกค้ำ (Customer Relationship Strategies). กลยุทธ์ด้าน
ความสั มพั น ธ์ แต่ล ะกลยุ ทธ์ อาจใช้ ได้ ผ ลกับ ลู กค้ าบางราย ดัง นั้น กลยุทธ์ ความสั ม พัน ธ์ที่อ งค์ กรใช้ อาจ
จาเป็นต้องแตกต่างกันอย่ างชัดเจนส าหรั บลูกค้าแต่ล ะกลุ่ มลูกค้า และส่ว นตลาด. นอกจากนี้ อาจต้อง
แตกต่างกันอย่างชัดเจนในวงจรชีวิตลูกค้าแต่ละช่วงเวลา. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอาจรวมถึงการสร้าง
ความร่วมมืออย่างเป็นทางการหรือการเป็นพันธมิตรกับลูกค้า.
กำรบริหำรตรำสินค้ำ (Brand management). การบริหารตราสินค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อการ
วางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ขององค์กรในตลาด. การบริหารตราสินค้าอย่างมีประสิทธิผลนาไปสู่การยกระดับการ
รับรู้ ตราสิ นค้าและความภักดีของลูกค้า. การบริห ารตราสิ นค้ามีจุดมุ่งหมายในการสร้างความผูกพันทาง
อารมณ์ของลูกค้าเพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่องค์กรจากคู่แข่งและสร้างความภักดี.
กำรสนับสนุนลูกค้ำ (Customer support). เป้าประสงค์ของการสนับสนุนลูกค้า คือ การ
ทาให้ลูกค้ามีความสะดวกที่จะทาธุรกิจกับองค์กรและองค์กรสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า
เช่น การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้แก่ลูกค้า เป็นต้น.
กำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจและไม่ พึ ง พอใจของลู ก ค้ ำ (Determining
customer
satisfaction and dissatisfaction). ในการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า องค์กรอาจ
ใช้วิธีการบางอย่างหรือทุกอย่างดังต่อไปนี้ การสารวจ ข้อมูลป้อนกลับทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ประวัติการทาธุรกิจกับลูกค้า ข้อร้องเรียน รายงานจากภาคสนาม การวิเคราะห์การได้หรือเสียลูกค้า อัตรา
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การแนะนาจากลูกค้าเดิม และอัตราความสาเร็จของการทาธุรกรรม. องค์กรอาจรวบรวมสารสนเทศผ่าน
เว็บไซต์ การติดต่อโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม หรือทางไปรษณีย์.
กำรจัดกำรข้อร้องเรียน (Complain Management). การรวบรวม วิเคราะห์ และค้นหา
ต้นเหตุของข้อร้องเรียนควรนาไปสู่การกาจัดสาเหตุต่าง ๆ ของข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลและนาไปสู่
การจัดลาดับความสาคัญของการปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์. องค์กรต้องถ่ายทอดสารสนเทศของผล
ที่ดาเนินการได้สาเร็จนี้สู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิผล.
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อคู่แข่ง (Customers’ Satisfaction with Competitors).
แง่มุมที่สาคัญแง่มุมหนึ่งในการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้า คือการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กรกับที่มีต่อคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร/การปฏิบัติงานและการบริการ) ที่
เป็นคู่แข่งหรือเป็นทางเลือกอื่นและ/หรือองค์กรที่ขายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน. สารสนเทศเหล่านี้อาจได้มา
จากการวิเคราะห์การได้หรือเสียลูกค้า การศึกษาเปรียบเทียบที่ทาโดยองค์กรเองหรือโดยหน่วยงานอิสระ
ปัจจัยที่มีผลต่อความชอบของลูกค้าเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งในการทาความเข้าใจกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ผลักดัน
ตลาด และอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและความสาเร็จขององค์กรในระยะยาว.

4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management) (ตัวบ่งชี้ 4)
ตัวบ่งชี้ 4 ถือเป็น “สมอง” ที่เป็นศูนย์กลางในการทาให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของ
การปฏิบัติการกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และเป็นตัวบ่งชี้หลักของเกณฑ์ในด้านสารสนเทศที่
สาคัญทัง้ หมดที่เกี่ยวกับการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการ รวมทั้งการจัดการความรู้
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุง นวัตกรรม และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร. หัวใจสาคัญของการใช้ข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวอยู่ที่ คุณภาพและความพร้อมใช้งาน
ของข้อมูล. นอกจากนี้ สารสนเทศ การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ อาจเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นใน
การทาให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขันและการเพิ่มผลิตภาพ. ดังนั้นตัวบ่งชี้นี้จึงครอบคลุมการพิจารณา
เชิงกลยุทธ์ในเรื่องดังกล่าวด้วย.
4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรขององค์ กร (Measurement,
Analysis, and Improvement of Organization Performance) (เกณฑ์ 1)
เจตจานง
เกณฑ์นี้ถามถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศสาหรับการวัดผลการ
ดาเนินการ การวิเคราะห์ และการทบทวน เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการปรับปรุงการดาเนินการของ
องค์กร. เกณฑ์นี้เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศในการวัดผลการดาเนินการ
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และระบบการจั ด การที่ มี ก ารบู ร ณาการ โดยอาศั ย ข้ อ มู ล และสารสนเทศด้ า นการเงิ น และด้ า นอื่ น ๆ.
จุดประสงค์ของการวัดผลการดาเนินการ การวิเคราะห์ การทบทวน และการปรับปรุงเพื่อชี้นาการจัดการ
กระบวนการขององค์กรให้บรรลุผลลัพธ์ขององค์กรและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ อีกทั้งเพื่อคาดการณ์
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไม่ได้คาดคิด หรือการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กร
รวมทั้งเพื่อระบุวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่นามาแบ่งปัน.
ข้อสังเกต
ควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันและกำรบูรณำกำรระบบกำรจัดกำรผลกำรดำเนินกำร
(Aligning and integrating your Performance Management System). ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันและการบูรณาการเป็นหลักการที่สาคัญในการนาระบบการวัดผลการดาเนินการไปปฏิบัติและ
การนาไปใช้อย่างประสบความสาเร็จ. เกณฑ์มองว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและบูรณาการต้อง
พิจารณาทั้งขอบเขตและประสิทธิผลของการใช้งานเพื่อให้ตรงกับความจาเป็นในการประเมินและปรับปรุงผล
การดาเนินการ รวมทั้งเพื่อจัดทาและนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ.
ความสอดคล้องไปในทางเดียวกันและการบูรณาการครอบคลุมถึงวิธีการทาให้ตัววัดสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และวิธีการบูรณาการเพื่อให้ ได้ข้อมูล และสารสนเทศจากทั่วทั้งองค์กร.
ข้อมูลและสารสนเทศระดับองค์กรเป็นข้อมูลนาเข้าที่สาคัญที่ใช้ในการทบทวนผลการดาเนิ นการขององค์กร
และการตัด สิ น ใจเชิง กลยุ ทธ์ . นอกจากนี้ ความสอดคล้ องไปในแนวทางเดียวกั นและการบู รณาการยั ง
ครอบคลุมถึงวิธีการที่ผู้ นาระดับสูงถ่ายทอดสู่ การปฏิบัติในเรื่องข้อกาหนดการวัดผลการดาเนินการ เพื่อ
ติ ด ตามผลการด าเนิ น การในระดั บ กลุ่ ม งานและกระบวนการในตั ว วั ด ที่ ส าคั ญ ต่ า ง ๆ ที่ ก าหนดไว้ ว่ า มี
ความสาคัญต่อองค์กรโดยรวมหรือกาหนดไว้สาหรับการปรับปรุง.
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data). ความท้าทายและศักยภาพของปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นนั้น
อยู่ที่การเลือก การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการตีความข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปลี่ยนให้เป็น
ข้อมูลที่มีประโยชน์ จากนั้นนาไปสู่การปฏิบัติการและกลยุทธ์ ไม่เพียงแค่ใช้ข้อมูลแต่ยังต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ และความคิดในการรับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านและนวัตกรรม.
กำรวิเครำะห์สำรสนเทศ (Information analytics). สาหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบมิติการวัดที่สาคัญ 2 มิติ (เช่น ผลิตภาพ ความสามารถในการทากาไร
ROI ความพึงพอใจของลูกค้า และความสาคัญเชิงสัมพันธ์) ก็มักจะเพียงพอ. มิติที่ 3 เช่น เวลาหรือการ
แบ่งส่วน (เช่น ตามกลุ่มลูกค้า) อาจถูกเพิ่มเข้าไปในกลยุทธ์ การวิเคราะห์สารสนเทศขั้นสูงสามารถให้ภาพ
มิติที่ 3 และมิติที่ 4 ของสถานะปัจจุบันและสถานะที่ต้องการหรือคาดการณ์ถึงผลการดาเนินการขององค์กร
ในอนาคต เทคโนโลยี ผู้คน และตลาด จากภาพที่อิงตามข้อมูลเหล่านั้นทาให้องค์กรจาเป็นต้องพัฒนากล
ยุทธ์หรือจาลองสถานการณ์เชิงกลยุทธ์.
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กำรใช้สำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (The case for comparative data). การใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศเชิ งเปรี ย บเทีย บเป็ น สิ่ ง ส าคั ญต่อ ทุกองค์ก ร. เหตุผ ลหลั ก ในการใช้ข้อ มูล และสารสนเทศเชิ ง
เปรียบเทียบ มีดังนี้
 องค์กรจาเป็นต้องรู้ระดับของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ.
 สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศที่ได้จากการจัดระดับเทียบเคียงมักผลักดันให้เกิด
การปรั บ ปรุ งหรื อเปลี่ ยนแปลงอย่ างก้าวกระโดด (breakthrough) หรือการเปลี่ยนแปลงแบบพลิ กโฉม
(transformational change).
 การเปรี ย บเที ย บสารสนเทศด้ า นผลการด าเนิ น การมั ก น าไปสู่ ค วามเข้ า ใจที่ ดี ขึ้ น ต่ อ
กระบวนการและผลการดาเนินการของกระบวนการดังกล่าว.
 การคาดการณ์ผลการดาเนินการเชิงเปรียบเทียบและผลการดาเนินการของคู่ แข่งอาจเผยให้
องค์กรเห็นถึงความได้เปรียบและประเด็นความท้าทายที่จาเป็นต้องมีการสร้างนวัตกรรม.
นอกจากนี้ สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบยังอาจสนับสนุนการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร การเป็นพันธมิตร และการว่าจ้างให้องค์กรภายนอกดาเนินการแทน.
กำรเลือกและกำรใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Selecting and Using Comparative Data).
ในการเลือกและการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล องค์กรต้องกาหนดความ
จาเป็นและลาดับความสาคัญ รวมทั้งกาหนดเกณฑ์ในการเสาะหาแหล่งเปรียบเทียบที่เหมาะสมทั้งจากภายใน
และภายนอกธุรกิจและตลาด.
กำรทบทวนผลกำรดำเนินกำร (Reviewing Performance). การทบทวนระดับองค์กรใน
เกณฑ์นี้มีจุดประสงค์ให้ครอบคลุ มผลการดาเนินการในทุกเรื่อง ทั้งผลการดาเนินการในปัจจุบันและการ
คาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต โดยคาดว่าผลการทบทวนจะเป็นแนวทางที่เชื่อถือได้ ทั้งเพื่อชี้นาให้
เกิดการปรับปรุงและโอกาสในการสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่สาคัญ สมรรถนะหลักของ
องค์กร ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และตัววัดความสาเร็จ. ผลจากการทบทวนอาจแจ้งเตือนองค์กรถึงความ
จาเป็นสาหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมในโครงสร้างและระบบงานขององค์กร. ดังนั้นดังประกอบที่
สาคัญของการทบทวนระดับ องค์กรประการหนึ่ง คือการแปลงผลการทบทวนไปเป็นการปฏิบัติการที่ถูก
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมถึงถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังผู้ส่งมอบ พันธมิตร คู่ความร่วมมือที่
เหมาะสม และลูกค้าที่สาคัญ.
กำรวิเครำะห์ กำรทบทวนผลกำรดำเนินกำร และกำรวำงแผนที่สอดคล้องไปในแนวทำง
เดียวกัน (Aligning Analysis, Performance Review, and Planning). ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่อยู่
เดี่ยวๆ มักจะไม่ใช่พื้นฐานที่มีประสิทธิผลในการจัดลาดับความสาคัญขององค์กร. ดังนั้น เกณฑ์นี้จึงเน้นว่า
ต้องมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างใกล้ชิดระหว่างการวิเคราะห์กับการทบทวนผลการดาเนินการ
ขององค์กร และระหว่างการทบทวนผลการดาเนินการขององค์กรกับการวางแผนขององค์ กร ซึ่งจะทาให้
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มั่นใจว่าการวิเคราะห์และการทบทวนนั้นสัมพันธ์กับการตัดสินใจ และสร้างความมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจนั้น
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง. นอกจากนี้ ผลการดาเนินการในอดีตขององค์กรประกอบ
กับสมมติฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกในอนาคต ยังทาให้องค์กรสามารถคาดการณ์ผล
การดาเนินการได้. ซึ่งการคาดการณ์เหล่านี้อาจเป็นเครื่องมือในการวางแผน.
เข้ำ ใจกำรปฏิบัติ ที่เ กี่ยวเนื่องกัน ของเหตุแ ละผล (Understanding Causality). การ
ปฏิบัติการขึ้นอยู่กับความเข้าใจในความเกี่ยวเนื่องกันของเหตุและผลระหว่างกระบวนการต่าง ๆ และระหว่าง
กระบวนการกับผลลัพธ์. การปฏิบัติการและผลลัพธ์ของกระบวนการอาจส่งผลถึงทรัพยากรต่าง ๆ ดังนั้น
องค์กรจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้นฐานการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ เพราะ
ทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมและการปรับปรุงมีจากัด.
4.2 กำรจั ด กำรสำรสนเทศ และกำรจัด กำรควำมรู้ (Information
Management) (เกณฑ์ 2, 3, 4, 5).

and

Knowledge

เจตจานง
เกณฑ์นี้ถามถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างและจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ และทาให้มั่นใจถึง
คุ ณ ภาพและความพร้ อ มใช้ ง านของข้ อ มู ล และสารสนเทศ โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมขององค์กร.
ข้อสังเกต
กำรจัดกำรสำรสนเทศ (Information Management). ในการจัดการสารสนเทศ องค์กร
จาเป็นต้องทุ่มเททรัพยากรอย่างจริงจัง เนื่องจากแหล่งข้อมูลและสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล. การ
เติบ โตอย่ างต่อเนื่ องของการใช้ส ารสนเทศในการปฏิบัติการขององค์กรที่มากขึ้น ทั้งที่เป็นส่ว นหนึ่งของ
เครือข่ายความรู้ขององค์กร ผ่านเว็บและสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ องค์กร
กับองค์กร และธุรกิจกับผู้บริโภค (การให้บริการ/การจัดการเรียนการสอนกับผู้รับบริการ/ผู้ใช้บัณฑิต) เป็น
เรื่องที่ท้าทายความสามารถขององค์กรในการทาให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อเถือ และพร้อมใช้งานใน
รูปแบบที่ใช้งานง่าย. ความสามารถในการผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างประเภท เช่น วีดิโอ
ข้อความ และตัวเลข จะสร้างโอกาสให้องค์กรมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน.การจัดการสารสนเทศที่ดี องค์กร
ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบไม่ว่าจะเป็น ระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บและสื่อ
สังคมออนไลน์ ทั้งนี้องค์กรควรตระหนักถึงการพัฒนาเว็บให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน Webometrics ซึ่ง
เป็นกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยด้วย.
ควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูลและสำรสนเทศ (Data and Information Availability).
ข้อมูลและสารสนเทศเป็ นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ งต่อเครือข่ายธุรกิจหรือองค์กร พันธมิตร และห่ว งโซ่ อุปทาน.
องค์กรควรคานึงถึงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในด้านนี้ และควรตระหนักถึงความจาเป็นในการสอบทาน
ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล อย่ า งรวดเร็ ว การประกั น ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล และความปลอดภั ย อั น
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เนื่องมาจากมีการเพิ่มความถี่และขนาดในการถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งความท้าทายเรื่องการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์.
ควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Security and Cyber
security).เมื่อพิจารณาถึงความถี่และปริมาณการถ่ายโอนและการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
ภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งความต้องการของลูกค้าและธุรกิจต่อความปลอดภัยของสินทรัพย์
และสารสนเทศการจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติการขององค์กร. ดังนั้นองค์กรจึงต้องงมีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการเรื่องนี้อย่าง
เหมาะสมโดยต้องพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจที สาคัญเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดกิจกรรมการรักษาความ
ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์และบูรณาการเรื่องนี้กับแนวทางโดยรวมในการนาองค์กร. ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี
พลวัตและท้าทายด้วยภัยคุกคามใหม่ความเสี่ยงใหม่และวิธีการใหม่ๆการจัดการการรักษาความปลอดภัยบน
โลกไซเบอร์หมายถึงการพิจารณาถึ งภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละองค์กรและระดับการยอมรับความ
เสี่ยงซึ่งหมายความว่าองค์กรต้องระบุกิจกรรมที่มีความสาคัญต่อการให้บริการและต่อลูกค้า จากนั้นจัดลาดับ
ความสาคัญในการลงทุนเพื่อปกป้องกิจกรรมเหล่านั้น .การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์อาจรวมถึงการ
ฝึกอบรมบุคลากรที่อาจไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งการให้ความรู้กับลูกค้าผู้ส่ง
มอบและพันธมิตร. นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้เพื่อแจ้งให้ทราบถึงภัย
คุกคามบนโลกไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นแจ้งให้ทราบถึงการละเมิดต่างๆและรายงานถึงความพยายามในการกู้คืน
เพื่อรักษาความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กร.
กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management). การจัดการความรู้ขององค์กรต้องมุ่งเน้น
ที่ความรู้ที่บุคลากรต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ และใช้
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าและองค์กร. ระบบการจัดการความรู้ขององค์กรควรมีกลไกการ
แบ่งปันความรู้ของบุคลากรและองค์กร เพื่อทาให้มั่นใจว่าจะรักษาการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องแม้ในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยน. องค์กรควรกาหนดว่าความรู้ใดสาคัญ อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน และ
ทาให้มีกระบวนการแบ่งปันสารสนเทศนี้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศที่เป็นความรู้ส่วน
บุคคลที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคลากร (Implicit knowledge).
กำรเรียนรู้ระดับองค์กร (Organizational Learning). ในปัจจุบัน องค์กรต้องเผชิญกับ
ประเด็นเรื่องการจัดการ การใช้ การประเมิน และการแบ่งปันความรู้ขององค์กรมากขึ้นเรื่อย ๆ. องค์กรชั้น
นาได้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทางความรู้ของบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และพันธมิตร ซึ่ง
ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ระดับองค์กร และการสร้างนวัตกรรม.
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5. กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
(Workforce Management and Development) (ตัวบ่งชี้ 5)
ตัว บ่งชี้นี้ มุ่งเน้น บุคลากร กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติที่ส าคัญด้านบุคลากร เพื่อมุ่งสร้างและรักษาให้
องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่มีผลการดาเนินการที่ดีอยู่เสมอ และทาให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรและมุ่ง
ปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย อีกทั้งเพื่อทาให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและประสบความสาเร็จ.
ทั้งนี้ ในการสนับสนุนให้การจัดการทรัพ ยากรบุคลากรสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์โดยรวม
ดังนั้นแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรจึงต้องนามาวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ขององค์กรมาร่วมพิจารณาให้
มีความสอดคล้องอยู่เสมอ.
5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร (Workforce Environment) (เกณฑ์ 1)
เจตจานง
เกณฑ์นี้ถามถึงความต้องการด้านขีดความสามารถบุคลากร วิธีตอบสนองความต้องการเหล่านั้น
เพื่อให้ งานขององค์กรบรรลุ ผ ล รวมทั้งถามถึงวิธีการที่ทาให้ องค์กรมั่นใจได้ว่าบรรยากาศในการทางาน
เกื้อหนุนการปฏิบัติงาน. จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลที่ส่งผลให้การทางานขององค์กร
บรรลุผลสาเร็จและสามารถเกื้อหนุนบุคลกรได้.
ข้อสังเกต
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร (Workforce Capability). มีองค์กรเป็นจานวนมากสับสน
กับแนวคิดเรื่องขีดความสามารถและอัตรากาลัง ด้วยการเพิ่มจานวนคนที่มีทักษะไม่เหมาะสมเพื่อชดเชยการ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ หรือตั้งสมมติฐานว่าคนงานจานวนน้อยแต่ทักษะสูงกว่าสามารถทดแทนความ
จาเป็นด้านอัตรากาลังสาหรับกระบวนการที่ต้องการทักษะน้อยหรือทักษะที่แตกต่างกันแต่ต้องการคนจานวน
มากเพื่อการทางานให้สาเร็จ. การมีจานวนคนที่เหมาะสมและทักษะที่เหมาะสมเป็นสิ่งสาคัญต่อความสาเร็จ.
การมองไปข้างหน้าเพื่อคาดการณ์ความจาเป็นด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังในอนาคต จะทาให้องค์กร
มีเวลาเพียงพอสาหรับการฝึกอบรม การว่าจ้าง การปรับเปลี่ยนตาแหน่งของบุคลากร และการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงระบบงาน.
สมรรถนะหลัก (Core Competencies). องค์กรควรมีการกาหนดสมรรถนะหลักขององค์กร
ซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรเก่งและชานาญที่สุด และองค์กรอื่นเลียนแบบได้ยาก. สมรรถนะหลักต้องสนับสนุนการ
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร และต้องสอดคล้องสมรรถนะหลักขององค์กรแม่ ด้วย (มหาวิทยาลัย) เพื่อสนับสนุน
การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรแม่เช่นกัน. มีหลายองค์กรที่ในสภาพปัจจุบันยังไม่พบความเก่งของตนเอง ใน
เรื่องนี้องค์กรสามารถกาหนดเรื่องที่องค์กรอยากจะเก่งและต้องการให้บุคลากรทุกคนมีความเก่งชานาญใน
เรื่องนีไ้ ด้ เนื่องจากถ้าบุคลากรขององค์กรมีสมรรถนะหรือเก่งในเรื่องนี้แล้ว จะทาให้องค์กรมีโอกาสมากขึ้นใน
การบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย จากนั้นองค์กรค่อยวางแผนพัฒนาบุคลากรให้ บุคลากรมีทักษะความสามารถ
เป็นไปตามสมรรถนะหลักที่องค์กรกาหนด.
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กำรสนับสนุนบุคลำกร (Workforce Support). องค์กรส่วนใหญ่ไม่ว่าจะขนาดใดก็ตาม มี
โอกาสมากมายในการสนับสนุนบุคลากร. ตัวอย่างของการให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรม และ
โอกาสอื่น ๆ ได้แก่ การให้คาปรึกษาทั้งในเรื่องส่วนตัวและอาชีพการงาน การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
การงาน และการช่ วยบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ กิจกรรมสันทนาการหรืองาน
ประเพณี การให้การศึกษานอกเหนือจากงานในหน้าที่ การอนุญาตให้ลาหยุดกรณีพิเศษเพื่อรับผิดชอบ
ครอบครัวและเพื่อบริการชุมชน ชั่วโมงการทางานแบบยืดหยุ่น รวมถึงการขยายเวลาให้พนักงานสามารถใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง.
5.2 กำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกร (Learning and Development Workforce) (เกณฑ์ 2, 3, 4, 5)
เจตจานง
เกณฑ์นี้ถามถึงระบบขององค์กรในเรื่องการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร เพื่อสร้างความสามารถและกระตุ้ นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและ
เต็มความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผลการดาเนินการที่ดีขององค์กร เพื่อนาสมรรถนะหลัก
ขององค์กรมาใช้ และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรบรรลุแผนปฏิบัติการและทาให้มั่นใจว่ามีความสาเร็จในปัจจุบัน
และในอนาคต. ซึ่งการพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร แต่ทั้งนี้การสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรที่ต้องดาเนินการในระดับมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกลาง สานักงานอธิการบดี
เป็นผู้ดาเนินการ (สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การสร้างความผูกพันด้วยวิธีการอื่น ๆ และการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากร) ดังนั้นในส่วนของแต่ละองค์กร (หน่วยงาน) จึงมีหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรของตนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงาน
ให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ.
ข้อสังเกต
กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน (Performance development). องค์กรในปัจจุบันต้องการ
พนักงานที่มีความสามารถหลายด้าน และสามารถยกระดับทักษะการทางานของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง.
องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงตอบสนองความต้องการนี้โดยการตอบสนองความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของพนักงานใน
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงาน. ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน พนักงานจะ
แสวงหาการเติบโตส่วนบุคคลของตนและการเติบโนในองค์กรโดยผ่านการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก. การ
เรียนรู้นี้เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน โอกาส และการเรียนรู้ส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุถึ งระดับต่อไปของ
องค์กรและผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล.
ควำมจำเป็นในกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน (Performance development needs).
ความจาเป็นในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานอาจมีความแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบของบุคลากร และระดับการพัฒนาขององค์กรและแต่ละบุคคล. ความต้องการนี้ อาจครอบคลุม
ถึงการเพิ่มทักษะในการแบ่งปันความรู้ การสื่อสาร การทางานเป็นทีม และการแก้ปัญหาในการตีความและ
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การใช้ข้อมูล การทาให้เหนือกว่าความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์กระบวนการและลดความซับซ้อนของ
กระบวนการ การลดความสูญเสีย และรอบเวลา รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญตามความสอดคล้องเชิงกล
ยุทธ์ห รือการวิเคราะห์ ต้น ทุน เทีย บกับประโยชน์. ความจาเป็นในการศึกษาอาจรวมถึงทักษะระดับสูงใน
เทคโนโลยีหรือทักษะพื้นฐาน เช่น การอ่าน การเขียน ภาษา คณิตศาสตร์ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์.
สถำนที่และรูปแบบกำรเรียนรู้และพัฒนำ (Learning and Development Locations
and formats). โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา อาจทาได้ทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร และอาจทาโดย
การสอนงานในขณะปฏิบัติงาน การเรียนรู้ในห้องเรียน การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) หรือ
การเรียนทางไกล (distance learning) รวมทั้งการมอบหมายงานที่จะทาให้เกิดการพัฒนา การสอนงาน
หรือการเป็นพี่เลี้ยง.
ควำมจ ำเป็ น ในกำรเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นำส่ ว นบุ ค คล (Individual
Learning
and
Development Needs). เพื่อช่วยให้บุคลากรตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง หลายองค์กรจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรของแต่ละบุคคลที่ จัดทาร่วมกับแต่ละคน โดยพิจารณาร่วมกับวัตถุประสงค์ของแต่ละ
บุคคลด้านอาชีพการงานและการเรียนรู้.
กำรฝึกอบรมบุคลำกรที่ติดต่อกับลูกค้ำ (Customer Contact Training). แม้ว่าเกณฑ์นี้
ไม่ได้ถามเป็นพิเศษเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรที่ติดต่อกับลูกค้า แต่การฝึกอบรมดังกล่าวมีความสาคัญและ
ปฏิบัติกันโดยทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ครอบคลุมถึงทักษะและความรู้ที่สาคัญในเรื่องผลิตภัณฑ์และลูกค้า วิธีการรับ
ฟังลูกค้า วิธีการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า และวิธีการจัดการหรือการตอบสนองความ
คาดหวังของลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล.
ประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และพัฒนำ (Learning and Development Effectiveness).
ตัววัดที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรและผู้นา
อาจดูได้จากผลกระทบต่อผลการดาเนินการของแต่ละบุคคล หน่วยงาน และองค์กร รวมทั้งผลกระทบต่อผล
การดาเนินการที่เกี่ยวกับลูกค้า และการวิเคราะห์ต้นทุนเทียบกับผลประโยชน์.

6. กำรปฏิบัติกำร
(Operations) (ตัวบ่งชี้ 6)
ตัว บ่ ง ชี้ ก ารปฏิ บั ติ ก ารถามเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารที่ อ งค์ ก รมุ่ ง เน้ น การท างาน การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
(หลักสูตร/การปฏิบัติงานและการบริการ)และการส่งมอบ การสร้างนวัตกรรม รวมถึงประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติการเพื่อความสาเร็จในปัจจุบันและในอนาคต.
6.1 กระบวนกำรทำงำน (Work Process) (เกณฑ์ 1, 2, 3, 5)
เจตจานง
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เกณฑ์นี้ถามถึงการจัดกระบวนการด้านผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร/การปฏิบัติงาน และการบริการ)
กระบวนการทางานที่สาคัญ และการสร้างนวัตกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้ า และทา
ให้องค์กรบรรลุผลสาเร็จและยั่งยืน.
ข้อสังเกต
ข้อกำหนดของกระบวนกำรทำงำน (Work Process Requirements). แนวทางการ
ออกแบบกระบวนการทางานขององค์กรอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบใหม่ ที่มีความหลากหลายของรูปแบบ มีการปรับแต่งตามลูกค้า หรือ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางานที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมากหรื อน้อย. แนวทางการออกแบบควร
คานึงถึงข้อกาหนดที่สาคัญของผลิตภัณฑ์และบริการ. ปัจจัยที่ต้องนามาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการ
ทางานต้องครอบคลุมถึงความปลอดภัย สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขีด
ความสามารถในการวัด ขีดความสามารถของกระบวนการ ความสามารถในการนาไปผลิตได้ (ผลิตบัณฑิต/
ผลิ ตผลการปฏิบัติงานและการบริการ) ความสามารถในการบารุงรักษาได้ ความหลากหลายของความ
คาดหวังของลูกค้าที่ทาให้ต้องมีผลิตภัณฑ์หรือการสนับสนุนหลายรูปแบบให้เลือก ขีดความสามารถของผู้ส่ง
มอบและการจัดทาเอกสาร.
การออกแบบที่มีประสิทธิผลต้องคานึงถึงรอบเวลาและผลิตภาพของกระบวนการผลิต และส่ง
มอบด้ว ย ซึ่งอาจต้องวิเคราะห์ รายละเอียดของกระบวนการผลิ ตหรือบริการ และออกแบบหรือปรับรื้อ
กระบวนการดังกล่าวใหม่ (reengineering). เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้ งตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป.
กระบวนกำรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ (Key Product-Related and Business
Processes). กระบวนการทางานที่สาคัญขององค์กรรวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการและ
กระบวนการทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้นาระดับสูงพิจารณาว่ามีความสาคัญต่อความสาเร็จและการ
เติบโตขององค์กร. กระบวนการดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และปัจจัยแห่งความสาเร็จที่สาคัญอย่างยิ่งขององค์กร. กระบวนการทางธุรกิจ ที่สาคัญอาจรวมถึงการจัดหา
เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและความรู้การควบรวมและครอบครองกิจการการขยายไปสู่ตลาดโลกการ
จัดการโครงการรวมทั้งกระบวนการขายและการตลาด.
สาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร กระบวนทางธุรกิจที่สาคัญอาจรวมถึงการหาทุน การสร้าง
ความสัมพันธ์กับสื่อ การมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายสาธารณะ. เนื่องจากลักษณะของกระบวนการ
เหล่านี้มีความหลากหลายจึงอาจทาให้ข้อกาหนดและผลการดาเนินการของแต่ละกระบวนการมีความแตกต่าง
กันอย่างมาก.
กำรออกแบบกระบวนกำรทำงำน (Work Process Design). หลายองค์กรจาเป็นต้อง
คานึงถึงข้อกาหนดสาหรับผู้ส่งมอบพันธมิตรและคู่ความร่ว มมือในขั้นตอนการออกแบบกระบวนการทางาน.
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กล่าวโดยรวมการออกแบบที่มีประสิทธิผลจะต้องคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่า . หากมี
โครงการออกแบบกระบวนการทางานหลายโครงการพร้อมกันหรือหากผลิตภัณฑ์มีการใช้ชิ้นส่วนหรือผู้ส่งมอบ
อุปกรณ์ บุคลากร และสิ่งอานวยความสะดวกร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการอื่น ๆ องค์กรอาจต้องให้
ความสาคัญกับการประสานการใช้ทรัพยากรซึ่งอาจเป็นวิธีการหนึ่งในการลดต้นทุนต่อหน่วยและลดเวลาใน
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด.
ตัววัดภำยในกระบวนกำร (In-Process Measures). เกณฑ์นี้กล่าวถึงการวัดภายใน
กระบวนการโดยเฉพาะ. ในการวัดภายในกระบวนการองค์กรต้องมีการกาหนดจุดวิกฤติในกระบวนการเพื่อวัด
และสังเกตการณ์ซึ่งควรเริ่มทาโดยเร็วที่สุดในช่วงต้น ๆ ของกระบวนการ เพื่อลดปัญหาและค่าใช้จ่าย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนไปจากผลการดาเนินการที่คาดหวังไว้ให้เหลือน้อยที่สุด.
ผลกำรดำเนินกำรของกระบวนกำร (Process Performance). การจะบรรลุผลการ
ดาเนินการที่คาดหวังไว้ของกระบวนการ องค์กรต้องกาหนดระดับหรือมาตรฐานของผลการดาเนินการภายใน
กระบวนการให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ. หากมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นองค์กรต้องมีมาตรการแก้ไขเพื่อ
ให้ผลการดาเนินการของกระบวนการเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้เดิม . การแก้ไขที่เหมาะสมอาจต้องพิจารณา
ด้านเทคโนโลยี บุคลากร หรือทั้งสองเรื่องขึ้นอยู่กับลักษณะของกระบวนการ. มาตรการแก้ไขที่เหมาะสม
ควรเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ (root cause) ของความเบี่ยงเบนอีกทั้งควรลดโอกาสเกิด ซ้าหรือการเกิด
ปัญหาในลักษณะเดียวกันในที่อื่น ๆ ขององค์กร.
ในกรณีที่มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามาเกี่ยวข้ององค์กรจะต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของ
ลูกค้าด้วยว่าผลการดาเนินการของกระบวนการดีเพียงใด ซึ่งเป็นสิ่งที่มักเกิดกับการให้บริการทางวิชาชีพและ
การให้บริการของแต่ละบุคคล. สาหรับเรื่องรอบเวลาของกระบวนการที่ สาคัญในบางองค์กรอาจนานเป็นปี
หรือมากกว่า ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายในการวัดความก้าวหน้าเป็นรายวันและในการระบุโอกาสลดรอบเวลา
ตามความเหมาะสม.
กระบวนกำรสนับสนุน (Support Processes). กระบวนการทางานที่สาคัญขององค์กรรวมถึง
กระบวนการที่สนับสนุนการปฏิบัติการประจาวันและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ แต่มักไม่ได้รับการออกแบบใน
รายละเอียดร่วมกับผลิตภัณฑ์ . ข้อกาหนดของกระบวนการสนับสนุนตามปกติไม่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์มากนัก แต่ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดภายในขององค์กรเป็นสาคัญจึงต้องมีการประสานและบูรณาการกัน
เป็ น อย่ า งดี เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ก ารเชื่ อ มโยงและได้ ผ ลการด าเนิ น การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล.
กระบวนการสนับสนุนอาจรวมถึงกระบวนการด้านการเงินและบัญชี การจัดการอาคารสถานที่ งานบริการ
ด้านกฎหมาย งานบริการด้านทรัพยากรบุคคลการ ประชาสัมพันธ์ และงานด้านบริหารอื่นๆ.
กำรปรับปรุงกระบวนกำร (Process Improvement). หัวข้อนี้กาหนดให้มีสารสนเทศ
เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อบรรลุผลการดาเนินการที่ดีขึ้น. ผลการดาเนินการที่ดีขึ้นมิได้หมายถึง
คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น ในมุ ม มองของลู ก ค้ า เท่ า นั้ น แต่ ยั ง หมายถึ ง ผลการด าเนิ น การด้ า นการเงิ น และด้ า นการ
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ปฏิบัติการที่ดีขึ้นจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นด้วย เช่น ผลิตภาพ. ทั้งนี้แนวทางต่าง ๆ ในการ
ปรับปรุงกระบวนการที่ใช้กันโดยทั่วไปรวมถึง
 การใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการขององค์กร.
 การแบ่งปันกลยุทธ์ที่ประสบความสาเร็จทั่วทั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้และนวัตกรรม.
 การวิเคราะห์กระบวนการและการวิจัย (เช่นการจัดทาผังกระบวนการการทดลองเพื่อหา
จุดเหมาะสมที่สุดของกระบวนการการป้องกันความผิดพลาด).
 การวิจัยและพัฒนาในด้านเทคนิคและธุรกิจ.
 การใช้เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพเช่นLean, Six Sigma, และ Plan-Do-Check-Act (PDCA).
 การเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรที่เป็นเลิศ.
 การใช้เทคโนโลยีทางเลือก.
 การใช้สารสนเทศจากลูกค้าของกระบวนการต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
แนวทางการปรั บ ปรุ งกระบวนการอาจต้องใช้ข้อมูล ด้านการเงินเพื่อประเมินทางเลื อกและ
จัดลาดับความสาคัญ. แนวทางดังกล่าวเปิดโอกาสให้มีทางเลือกมากมายรวมถึงการออกแบบกระบวนการหรือ
ปรับรื้อกระบวนการใหม่ (reengineering).
เครือข่ำยอุปทำน (Supply network). แทนที่จะเป็นห่วงโซ่อุปทานแบบส่งต่อขึ้นไปทีละทอด
องค์กรต้องพึ่งพาเครื อข่ายอุปทานมากขึ้น เพื่อจัดการสินทรัพย์ที่อยู่นอกขอบเขตองค์กรแบบดั้งเดิม .การที่
องค์กรทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กรและตาแหน่งภายในระบบนิเวศธุรกิจ ทาให้มีการคานึงถึงผู้ส่งมอบ
พันธมิตรและคู่ความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์เครือข่ายอุปทานให้เกิดคุณค่าสูงสุด องค์กร
ต้องวางตาแหน่งตัวเอง เพื่อสร้างความได้เปรียบจากเครือข่ายผู้ส่งมอบที่คล่องตัวและพึ่งพาซึ่งกันและกัน.
กำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน (Supply-network management). สาหรับหลายๆองค์กร
การจั ดการเครื อ ข่ายอุป ทานเป็ น ปั จ จั ย หลั กในการที่ จะบรรลุ เป้าหมายด้านผลิ ตภาพและผลกาไรรวมทั้ ง
ความสาเร็จขององค์กรโดยรวม. กระบวนการเกี่ยวกับผู้ส่งมอบควรรองรับเจตจานง 2 ประการ คือ ช่วย
ปรับปรุงผลการดาเนินการของผู้ส่งมอบและพันธมิตร และช่วยให้พวกเขาสนับสนุนต่อการปรับปรุงระบบงาน
ขององค์กรด้วย. การจัดการเครือข่ายอุปทานอาจรวมถึงกระบวนการคัดเลือกผู้ส่งมอบโดยมีเป้าหมายเพื่อลด
จานวนรวมของผู้ส่งมอบและเพิ่มการจัดทาข้อตกลงกับผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่พึงประสงค์.
กำรสื่อสำรกับเครือข่ำยอุปทำน (Supply-network communication). กลไกในการสื่อสาร
กับผู้ส่งมอบควรใช้ภาษาที่เป็นที่เข้าใจร่วมกัน . ซึ่งอาจเป็นการติดต่อแบบตัวต่อตัวอีเมล์สื่อสังคมออนไลน์หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆหรือโทรศัพท์. สาหรับหลายๆองค์กรกลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ
ของตลาดลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสีย.
กำรจัดกำรนวัตกรรม (Innovation Management). ในองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน
กับการสร้างนวัตกรรมมีแนวโน้มที่จะมีแนวความคิดต่าง ๆ มากเกินกว่าทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งทาให้
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องค์กรต้องมีจุดตัดสินใจที่สาคัญ 2 ประเด็นในวงจรการสร้างนวัตกรรม คือ (1) จัดลาดับความสาคัญโอกาส
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อดาเนินโครงการที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงสุด (ความกล้าเสี่ยงที่
ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน) (2) รู้ว่าเมื่อไรจะยุติโครงการและจัดสรรทรัพยากรนั้นเพื่อการ
พัฒนาโครงการที่ประสบความสาเร็จหรือโครงการใหม่ต่อไป.
6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร (Operational Effectiveness) (เกณฑ์ 3, 4)
เจตจานง
เกณฑ์ นี้ ถ ามถึ ง วิ ธี ก ารที่ อ งค์ ก รท าให้ มั่ น ใจถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให้ มี
สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า. บ่อยครั้งที่การปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลมัก
ขึ้นอยู่กับควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ มีคู่มือการปฏิบัติงานขอกระบวนการทางาน การรักษา
ระบบสารสนเทศให้มีความเชื่อถือได้ และการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (พิจารณาที่ตัวบ่งชี้ 4).
ข้อสังเกต
กำรควบคุมต้นทุน (Cost Control). การลดต้นทุนและรอบเวลาอาจบรรลุได้ด้วยกลยุทธ์ใน
การจัดการกระบวนการแบบ Lean. การลดของเสียและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาจเกี่ยวกับโครงการ Six Sigma.
ดังนั้นองค์กรจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการใช้ตัววัดที่สาคัญเพื่อติดตามการจัดการกระบวนการทั้งหมดในทุก
แง่มุม.
คู่มือกำรปฏิบัติงำนของกระบวนงำนหลัก (Work Manual). ประกอบไปด้วยขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ ง านหลายขั้ น ตอน แต่ ล ะขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านอาจมี ร ายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยมากมาย ดั ง นั้ น ใน
กระบวนงานหลักหนึ่ง ๆ พนักงานที่มีหน้าที่ควรจัดทาเป็นคู่มือปฏิบัติงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดย
ละเอียด และแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง. นอกจากนี้ คู่มือปฏิบัติงานของ
กระบวนงานหลักควรต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีความเป็นปัจจุบัน ใช้งานได้ง่าย มีขั้นตอนการปฏิบัติที่
กระชับ ลดขั้นตอนการให้บริการ หรือปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการตามความคาดหวังของผู้รับบริการอยู่
เสมอ. ทั้งนี้ คู่มือการปฏิบัติงานนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพนักงานที่มีหน้าที่แล้ว ยังมีประโยชน์อย่างมากต่อ
พนักงานที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนกันซึ่งอาจเป็นพนักงานใหม่หรือพนักงานเดิมที่สับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน.
ควำมต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity). เพื่อทาให้มั่นใจว่าสามารถดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน องค์กรควรคานึงถึงการปฏิบัติการขององค์กรทุกแง่มุมที่ จาเป็นในการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้ารวมถึงความพร้อมของเครือข่ายอุปทาน. พันธกิจขององค์กรความต้องการ
และข้อ กาหนดของลู กค้า จะเป็ น แนวทางให้ องค์กรก าหนดระดับการปฏิบัติการ ตัว อย่ างเช่น องค์กรที่
ให้บริการด้านสาธารณูปโภคมักมีความจาเป็นต้องให้ความสาคัญในเรื่องนี้มากกว่าองค์กรที่ให้บริการด้านอื่น.
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (รวมถึงองค์กรภาครัฐ ) ที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉิน มี
ความจาเป็นมากที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการเสมอ. ความพยายามทาให้องค์กรดาเนินงาน
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ได้อย่างต่อเนื่องควรประสานกับความพยายามในการทาให้มั่นใจว่าองค์กรมีข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อมใช้
งาน (หัวข้อ 4.2)
องค์ กรควรวางแผนอย่ า งระมั ด ระวั งในการจัด ให้ มี โ ครงสร้ า งพื้น ฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น ภัยพิบัติที่เกิด
จากธรรมชาติหรือน้ามือมนุษย์. ในการวางแผนเหล่านี้ควรคานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ขององค์กรรวมทั้งบุคลากรลูกค้าผู้ส่งมอบพันธมิตรและคู่ความร่วมมือ . นอกจากนี้ควรมีการประสานให้
สอดคล้องกับแผนโดยรวมขององค์กรเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (หัวข้อ 4.2) และการรักษา
ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์.

7. ผลลัพธ์
(Result) (ตัวบ่งชี้ 7)
ตัวบ่งชี้นี้ ครอบคลุมผลลัพธ์ทั้งหมดที่จาเป็นในการทาให้องค์กรยั่งยืน (ตัวบ่งชี้กระบวนการ 1-6) ซึ่ง
รวมถึง ผลลัพธ์ด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านระบบการ
นาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร และผลการดาเนินการด้านการเงินและตลาดโดยรวม.
การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ดังกล่าวจะทาให้สามารถรักษาเจตจานงของเกณฑ์นี้ซึ่งได้แก่การรักษาการ
นาเสนอคุณค่าที่ดีเยี่ยมในมุมมองของลูกค้าและตลาดการมีผลการดาเนินการที่ดีเยี่ยมสะท้อนจากตัวชี้วัดด้าน
การปฏิบัติการรวมทั้งตัวชี้วัดด้านการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล. ตัวบ่งชี้ 7จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดง
สารสนเทศ “ในขณะที่เกิดขึ้นจริง” (ตัววัดความก้าวหน้า) เพื่อประเมินปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมของ
กระบวนการและผลิตภัณฑ์โดยมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร. ซึ่งตัว
บ่งชี้ 7 จะตรวจประเมินผลลัพธ์อย่างกว้างๆองค์กรควรให้ความสาคัญกับการตรวจติดตามผลลัพธ์ที่เป็นผลจาก
การดาเนินการด้านการปฏิบัติการและเป็นตัวพยากรณ์ผลกาดาเนินการในอนาคตด้วย.
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กรและกำรกำกับดูแลองค์กร (Leadership and Governance
Results) (เกณฑ์ 1)
เจตจานง
เกณฑ์นี้ถามถึงผลลัพธ์ที่สาคัญขององค์กรในเรื่องภาวะผู้นาหรือการนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
และการกากับดูแลองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ การเป็นองค์กรที่มี
จริยธรรม ซึ่งทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม.
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ข้อสังเกต
ควำมสำคัญของมำตรฐำนจริยธรรม (Importance of High Ethical Standards). องค์กร
ต้องมีการปฏิบัติอย่างจริงจังและแสดงให้เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติโดยรวมมีมาตรฐานสูงโดยไม่ขึ้นกับว่าสังคม
มีการเพ่งเล็งมากขึ้นในเรื่องการกากับดูแลองค์กรและภาระความรับผิดชอบด้านการเงินจริยธรรมภาระความ
รับผิดชอบของผู้นา. คณะกรรมการกากับดูแลองค์กรและผู้ นาระดับสูงควรติดตามตัววัดผลการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอและสื่อสารผลการดาเนินการดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้.
ผลลัพธ์ที่รำยงำน (Results to Report). ผลลัพธ์ขององค์กรควรรวมถึงความสาเร็จที่โดดเด่น
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆผลการตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ภาครั ฐ หรื อ คณะกรรมการตรวจติดตามที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ผลลั พธ์ต่างๆควรรวมถึงการสนับสนุน
ผลประโยชน์ขององค์กร ลูกค้า และการสนับสนุนชุมชนทีสาคัญ.
กำรถูกต่อต้ำนหรือลงโทษ (Sanctions or Adverse Actions). หากองค์กรเคยถูกต่อต้าน
หรือลงโทษภายใต้กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือสัญญาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาองค์กรควรสรุปเหตุการณ์
และสภาพปัจจุบันให้ทราบรวมทั้งการดาเนินการเพื่อป้องกันการเกิดซ้าด้วย.
7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน ตลำด และกลยุทธ์ (Financial, Market, and Strategy Results)
(เกณฑ์ 2).
เจตจานง
เกณฑ์นี้ตรวจประเมินผลลัพธ์ด้านกลยุทธ์รวมถึงการเงินและตลาดที่ส าคัญ เพื่อให้เข้าใจถึง
ความมั่นคงทางการเงิน รวมทั้งความท้าทายและความสาเร็จด้านตลาดขององค์กร (สามารถดึงลูกค้านอก
พื้นที่การดูแลให้มาเรียน/มารับบริการกับองค์กรได้). นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินความสาเร็จของกลยุทธ์ของ
องค์กรอีกด้วย.
ข้อสังเกต
บทบำทของผู้นำระดับสูง (Senior Leaders’ Role). ตัววัดที่รายงานในหัวข้อนี้เป็นตัววัดที่
ผู้นาระดับสูงใช้ในการติดตามผลอย่างสม่าเสมอเพื่อประเมินผลการดาเนินการและความมั่นคงทางการเงินของ
องค์กร.
ตัววัดที่เหมำะสม (Appropriate Measures to Report). นอกเหนือจากตัววัดในตัวบ่งชี้ 2
ตัววัดและตัวชี้วัดด้านการเงินที่เหมาะสมอาจรวมถึงรายได้งบประมาณกาไรหรือขาดทุนประสิทธิภาพของการ
ดาเนินการด้านการเงิน. ตัววัดผลการดาเนินการด้านตลาดอาจรวมถึงตัววัดการเติบโตทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่
(มีลูกค้ามาใช้บริการ/หลักสูตรใหม่) และสัดส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการ.
ตัววัดกำรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Measures of Strategy Implementation). เนื่องจาก
องค์กรจานวนมากมักมีปัญหาในการกาหนดตัววัดที่เหมาะสมการวัดความก้าวหน้าของความสาเร็จตามกลยุทธ์
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เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง. ตัววัดความก้าวหน้าดังกล่าวมักได้มาจากการกาหนดผลลัพธ์ที่สะท้อนเป้าประสงค์
ของผลสาเร็จท้ายสุดตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เสียก่อนจากนั้นจึงใช้ เป้าประสงค์ดังกล่าวมากาหนดตัววัด
ในช่วงกลาง. นอกจากนี้ ยังมีการวัดผลการบริหารความเสี่ยงว่าสามารถดาเนินการควบคุมความเสี่ยงได้มาก
น้อยเพียงไร เพื่อทาให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรจะสามารถบรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่กาหนด.
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ (Customer-Focused Results) (เกณฑ์ 3).
เจตจานง
เกณฑ์นี้ ถามถึงผลลั พธ์ของผลดาเนินการด้านการมุ่งเน้นลู กค้า เพื่อแสดงให้ เห็ นว่าองค์กร
ดาเนินการได้ดีเพียงใดในการสร้างความพึงพอใจให้ แก่ลูกค้า และการสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว
(เชื่อมโยงกับเกณฑ์ 1).
ข้อสังเกต
ผลกำรดำเนินกำรขององค์กรในมุมมองของลูกค้ำ (Your performance as viewed by
your customers). เกณฑ์นี้มุ่งคาดการณ์ผลการดาเนินการขององค์กรในมุมมองของลูกค้าโดยใช้ข้อมูล
ทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้อง. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องครอบคลุมถึง
 ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้า.
 การรักษาลูกค้าไว้การได้ลูกค้าและการเสียลูกค้า (ความผูกพันของลูกค้า, เชื่อมโยงกับเกณฑ์ 1).
 ข้อร้องเรียนจากลูกค้าการจัดการข้อร้องเรียนการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล.
 คุณค่าผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร/การปฏิบัติงานและการบริการ) จากมุมมองของลูกค้าโดย
พิจารณาถึงคุณภาพและราคา.
 การประเมินโดยลูกค้าเรื่องความสะดวกในการติดต่อองค์กรและความง่ายในการใช้ผลิตภัณฑ์
(ครอบคลุมถึงมารยาทในการให้บริการ).
 การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของลูกค้าต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กร.
 การให้รางวัลการจัดอันดับและการได้รับการยกย่องชมเชยจากลูกค้าและองค์กรอิสระอื่นๆ.
ควำมพึงพอใจสัมพัทธ์ (Relative satisfaction) สาหรับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเทียบกับความพึงพอใจต่อคู่แข่ง และองค์กรที่เทียบเคียงกันได้ ตัววัดและตัวชี้วัดอาจ
รวมถึงข้อมูลและสารสนเทศจากลูกค้าจากลูกค้าของคู่แข่งและจากองค์กรอิสระอื่นๆ.
ผลลัพธ์ที่เหนือกว่ำควำมพึงพอใจ (Results that go Beyond Satisfaction). เกณฑ์เน้น
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าซึ่งเหนือกว่าการวัดความพึงพอใจของลูกค้า เพราะความผูกพันและความสัมพันธ์
เป็นตัวชี้วัดและตัววัดที่ดีกว่าต่อความสาเร็จในตลาดในอนาคตรวมถึงความยั่งยืนขององค์กร. (องค์กรสามาร
รายงานผลลัพธ์ด้านความผูกพันของลูกค้าไว้ในเกณฑ์ 1 หรือเกณฑ์ 3 ก็ได้).
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7.4 ผลลัพธ์ด้ำนระบบฐำนข้อมูลและเว็บ ไซต์ (Data-base system and Website Results)
(เกณฑ์ 4)
เจตจานง
เกณฑ์นถี้ ามถึงผลลัพธ์ของการพัฒนาเว็บตามเกณฑ์มาตรฐาน Webometric ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังองค์กรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย. รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์จากผู้ใช้บริการ.
ข้อสังเกต
ผลกำรพัฒนำเว็บไซต์ (Website Development Results). จากกลยุทธ์ขอมหาวิทยาลัยที่
ได้ถ่ายทอดให้องค์กรภายในต้องดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน Webometric ที่ให้
ความสาคัญกับการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บ เช่น การดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บ การเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นปัจจุบัน และการให้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บ. นอกจากนี้ องค์กรยังต้องคานึงถึงความรวดเร็วและง่ายต่อ
การเข้าถึงเว็บไซต์ขององค์กร และการได้มาซึ่งข้อมูลที่สาคัญจากลูกค้าและผู้รับบริการผ่านเว็บไซต์เพื่อการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.
ข้อมูลและสำรสนเทศในระบบฐำนข้อมูล (Data and Information on Data-base
System). องค์กรต้องมีระบบตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลและสารสนเทศในระบบ
ฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการด้านกลยุทธ์และการตัดสินใจ.
ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในระบบทั้งสองถือเป็นแนวทางหนึ่งใน
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศได้.
7.5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร (Workforce-Focused Results) (เกณฑ์ 5)
เจตจานง
เกณฑ์นี้ถามถึงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรสามารถสร้างและ
รักษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่เพิ่มผลิตภาพ มีความเอื้ออาทร ความผูกพัน (เชื่อมโยงกับเกณฑ์ 1)
และการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทั้งหมดได้ดีเพียงใด.
ข้อสังเกต
ปัจจัยของผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร (Workforce Results Factors). ผลลัพธ์ที่รายงานนี้อาจ
รวมถึงปัจจัยทั่วไปหรือปัจจัยเฉพาะขององค์กร. ปัจจัยทั่วไปอาจครอบคลุมถึงความปลอดภัย การขาดงาน
การลาออก ความพึงพอใจ และข้อร้องเรียน (ข้อร้องทุกข์) ของพนักงาน. สาหรับตัววัดบางตัว เช่น การ
ขาดงาน และการลาออก อาจมีการเปรียบเทียบเป็ นรายปี หรือเทียบกับองค์กรอื่นตามความเหมาะสม.
ปัจจัยเฉพาะขององค์กรคือตัววัดที่ องค์กรใช้ประเมินบรรยากาศในการทางาน และความผูกพันของบุคลากร.
ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึงขอบเขตของการฝึกอบรม การฝึกอบรมซ้า หรือการฝึกอบรมข้ามสายงาน เพื่อให้บรรลุ
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ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากรขอบเขตและความสาเร็จของการเอื้ออานาจในการ
ตัดสินใจ.
ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังของบุคลำกร (Workforce Capacity and Capability).
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากรอาจรวมถึงกาลังคนที่มีอยู่ในทุกฝ่ายงาน
ภายในองค์กร และการมีใบรับรองวิทยฐานะ (Certifications) สาหรับทักษะที่จาเป็น. อาจรวมทั้งการปรับ
โครงสร้างขององค์กรการหมุนเวียนงานที่ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อทิศทางในระดับกลยุทธ์หรือข้อกาหนดของ
ลูกค้า. ด้านขีดความสามารถหรืออัตรากาลังตามลาดับ.
ควำมผูกพันของบุคลำกร (Workforce Engagement). ตัววัดผลลัพธ์ที่รายงานตัวชี้วัดความ
ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร อาจรวมถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับการตัดสินใจหน้างาน วัฒนธรรม
องค์กร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร. ผลลัพธ์ที่รายงานนี้อาจรวมถึงข้อมูลที่เป็นปัจจัยนาเข้า เช่น
จานวนรางวัลที่เป็นเงิน แต่จุดเน้นสาคัญควรเป็นข้อมูลที่แสดงถึงประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ . ตัวอย่างของตัว
วัดผลสัมฤทธิ์อาจได้แก่ การรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรมากยิ่งขึ้น เป็นผลมาจากการริเริ่มโครงการยกย่อง
ชมเชยเพื่อนร่วมงาน หรือการเพิ่มขึ้นของจานวนบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งไปเป็นผู้นา เป็นผลมาจาก
โปรแกรมการพัฒนาผู้นาขององค์กร. (องค์กรสามารรายงานผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรไว้ในเกณฑ์
1 หรือเกณฑ์ 5 ก็ได้)
7.6 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร (Product and Process Results) (ตัวบ่งชี้ 6).
เจตจานง
เกณฑ์นี้ถามถึงผลลัพธ์การดาเนินการด้านผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติการที่สาคัญ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมีคุณค่า ซึ่งจะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมีความผูกพัน.
ข้อสังเกต
ตัววัดผลกำรดำเนินกำรของผลิตภัณฑ์ (Measures of Product Performance). เกณฑ์
เน้นตัววัดผลการดาเนินการด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของมุมมองของลูกค้า และการตัดสินใจที่มีผลต่อการ
ใช้บริการ (หรือเข้าเรียนในหลักสูตร) การปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับองค์กรในอนาคต. ตัววัดผลการ
ดาเนินการด้านผลิตภัณฑ์ได้มาจากสารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้าซึ่งรวบรวมไว้ในตัวบ่งชี้ 3.
ตัวอย่ำงตัววัดด้ำนผลิตภัณฑ์ (Examples of Product Measures). การนาตัววัดด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมมาใช้อาจพิจารณาจากพื้นฐานต่อไปนี้ การวัดคุณภาพภายในผลการใช้งาน
จริงของผลิตภัณฑ์ ความผิดพลาดของการให้บริการ เวลาในการตอบสนอง และข้อมูลเกี่ยวกับความง่ายใน
การใช้งาน หรือคุณลักษณะอื่นของผลิต ภัณฑ์ที่รวบรวมจากลูกค้าขององค์กรโดยหน่วยงานอื่น รวมทั้งผล
สารวจลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ.
ผลกำรดำเนินกำรด้ำนผลิตภัณฑ์และตัวชี้วัดด้ำนลูกค้ำ (Product Performance and
Customer Indicators). ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินการด้านผลิตภัณฑ์และบริการกับตัวชี้วัดด้าน
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ลูกค้า เป็นเครื่องมือการจัดการทีส่ าคัญอย่างยิ่งสาหรับนามาใช้ในหลายลักษณะ เช่น (1) การกาหนดและการ
มุ่งเน้นข้อกาหนดที่สาคัญด้านคุณภาพและลูกค้า (2) การระบุสิ่งที่ทาให้ผลิตภัณฑ์และบริการแตกต่างจากที่มี
อยู่ในตลาดและ (3) การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการกับผล
ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า. ค่าสหสัมพันธ์นี้อาจชี้ให้เห็นส่วนตลาดที่กาลังเกิดขึ้นใหม่หรือที่กาลัง
มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนความต้องการที่สาคัญหรือโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จะล้าสมัย.
ตัววัดประสิทธิ ผลและประสิทธิภ ำพกระบวนกำร (Process Effectiveness and
Efficiency Measures). ตัววัดและตัวชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการอาจรวมถึง
 ผลการดาเนินการของระบบงานที่แสดงถึงการลดต้นทุ นได้มากขึ้นหรือมีผลิตภาพสูงขึ้นโดย
การใช้ทรัพยากรทั้งจากภายในและ/หรือภายนอก.
 การลดปริมาณการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษหมึกพิมพ์ และและการนากลับมาใช้ใหม่.
 ตัวชี้วัดการตอบสนองภายในองค์กรเช่นรอบเวลาความยืดหยุ่นของการผลิต /การให้บริการ
เวลาคอยผลิตภัณฑ์/การรับบริการ.
 ผลการดาเนินการที่ดีขึ้นในด้านการบริหารสานักงานและด้านสนับสนุนอื่นๆ.
 ตัวชี้วัดประสิทธิผลของแนวทางด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซ
เบอร์.
 ตัวชี้วัดเฉพาะทางธุรกิจเช่นอัตรานวัตกรรมและการเพิ่มการใช้ผลผลิตของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ และผลลัพธ์จากการนา Six Sigma ไปปฏิบัติ.
 ตัวชี้วัดของเครือข่ายอุปทาน เช่น การลดจานวนสินค้าคงคลังและการตรวจรับวัตถุดิบการ
ยกระดับคุณภาพและผลิตภาพการปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการลดต้นทุนในการ
จัดการเครือข่ายอุปทาน.
 ผลลัพธ์การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกเช่นการตรวจประเมินตามระบบมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001.
ตัววัดผลกำรดำเนินกำรขององค์กรและกำรปฏิบัติกำร (Measures of Organizational
and Operational Performance). เกณฑ์พยายามกระตุ้นให้องค์กรพัฒนาและใช้ตัววัดที่เป็นเอกลักษณ์
และสร้างสรรค์ในการติดตามกระบวนการที่ สาคัญ และการปรับปรุงการปฏิบัติการ. การพัฒนาตัววัดที่เป็น
เอกลักษณ์ควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างผลการดาเนินการด้านปฏิบัติการ และคุณภาพ
หรื อ ผลการด าเนิ น การด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ .องค์ ก รควรใช้ ตั ว วั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและส าคั ญ ในการประเมิ น ผลการ
ดาเนินการขององค์กรและการปฏิบัติการทั้งหมดรวมถึงความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินขององค์กร.
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8. กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ
(ดำเนินกำรในระดับมหำวิทยำลัย) (ตัวบ่งชี้ 8)
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ. 2561-2565 ได้พิจารณาและทาการ
วิเคราะห์ Gap Analysis ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA ) เพื่อนามากาหนดเป็นกลยุทธ์ในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ และสามารถแข่งขันได้ใน
อนาคต เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์ที่กาหนด จึงต้องอาศัยการร่วมมือขององค์กร
ภายในมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนในการพัฒนา ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีเกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกันออกไป.
8.1 กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
เจตจานง
กองกลาง ประกอบด้วยฝ่ายงานย่อยภายในที่สาคัญ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายอคารสถานที่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในหลายประเด็นในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทั้งที่เป็นกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นการพัฒนาตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) ได้แก่ การสร้างความผูกพันระยะยาวกับบุคลากรและลูกค้า การพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของบุคลากร แผนอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากร สารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรที่มีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า การจัดพื้นที่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และผลดาเนินการตามเกณฑ์ Green Office.
ข้อสังเกต
ควำมผูกพันของลูกค้ำ (Customer Engagement). การสร้างความผูกพันกับลูกค้าเป็นการ
ดาเนิน การในเชิงกลยุ ทธ์โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างความภักดีของลู กค้าให้สู งจนถึงระดับที่ลู กค้าจะให้ การ
สนับสนุนตราสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่. การจะสร้างความภักดีในระดับดังกล่าวบุคลากรในองค์กรต้องมี
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าโดยอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องธุรกิจ กลยุทธ์ และพฤติกรรม
และความนิยมของลูกค้า. ส่วนผลลัพธ์ตัวชี้วัดด้านความผูกพันและความพึงพอใจของลูกค้า ควรแสดงความพึง
พอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรและการให้บริการ) ขององค์กรเทียบกับความพึงพอใจต่อคู่แข่งและ
องค์กรที่เทียบเคียงกันได้ ตัววัดอาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศจากลูกค้า จากลูกค้าของคู่แข่ง และจาก
องค์กรอิสระอื่น ๆ. รวมถึงการแสดงผลลัพธ์ที่เหนือกว่าความความพึงพอใจ หมายถึงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้าซึ่งเหนือกว่าการวัดความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การวัดความผูกพันและความสัมพันธ์ เป็นตัววัดที่
ดีกว่าต่อความสาเร็จในตลาดในอนาคต รวมถึงความยั่งยืนขององค์กร.
ควำมผูกพันของบุคลำกร (Workforce Engagement). ผลจากการศึกษาจานวนมากแสดง
ว่า เมื่อบุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรสูงจะทาให้ผลการดาเนินการดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ. งานวิจัยชี้ให้เห็น
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ว่าองค์ประกอบสาคัญในการสร้างความผูกพันกับองค์กร ได้แก่ การทางานที่มีคุณค่า รู้ทิศทางขององค์กร
ชัดเจนและมีสานึกในภาระความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินการ มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย มี
ความไว้เนื้อเชื่อใจ มีประสิทธิผลและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน . ในหลายๆ องค์กร พนักงานมีแรงจูงใจ
และรู้สึกถึงคุณค่าของงานที่ตนทาอยู่เนื่องจากงานนั้นสอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง. นอกจากนี้ อาจมี
ปัจจัยอื่นที่ขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรด้วย เช่น ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ การ
แก้ปัญหาและคาร้องทุกข์ของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทางานและการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ความ
ปลอดภัยของสถานที่ทางาน ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ระดับของการได้รับมอบหมายอานาจ และความมั่นคง
ในงาน. ส่วนผลลัพธ์ตัวชี้วัดด้านความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลการ อาจรวมถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับ
การตัดสินใจหน้างาน วัฒนธรรมองค์กร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร. ผลลัพธ์ที่จะรายงานใน
SAR นี้อาจรวมถึงข้อมูลที่เป็นปัจจัยนาเข้า เช่น จานวนรางวัลที่เป็นเงิน แต่จุดเน้นสาคัญควรเป็นข้อมูลที่
แสดงถึงประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์. ตัวอย่างของตัววัดผลสัมฤทธิ์ อาจได้แก่ การรักษาบุคลากรให้อยู่กับ
องค์กรมากยิ่งขึ้นเป็นผลมาจากการริเริ่มโครงการยกย่องชมเชยเพื่อนร่วมงาน หรือการเพิ่มขึ้นของจานวน
บุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งไปเป็นผู้นาเป็นผลมาจากโปรแกรมการพัฒนาผู้นาขององค์กร.
กำรจัดกำรข้อร้องเรียน (Complaint Management). การรวบรวมวิเคราะห์และค้นหา
ต้นเหตุของข้อร้องเรียนควรนาไปสู่การกาจัดสาเหตุต่างๆ ของข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลและนาไปสู่การ
จัดลาดับความสาคัญของการปรับปรุ งกระบวนการและผลิตภัณฑ์ . มีกระบวนการส่งต่อข้อร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนต่อไป. รวมถึงดาเนินการจัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนและ
ข้อร้องเรียนที่สามารถดาเนินการจัดการได้สาเร็จ.
ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังของบุคลำกร (Workforce Capability and Capacity).
ต้องมีการคาดการณ์และวางแผนอัตรากาลังของบุคลากร ที่มุ่งเน้นบุคลากรที่มีทักษะเหมาะสมกับตาแหน่ง
และมีจานวนที่เพียงพอต่อภาระงาน. ขีดความสามารถของบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจาเป็นต้อง
พิจารณาที่สมรรถนะหลักขององค์กรที่มหาวิทยาลัยต้องการ เพื่อปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผล
สาเร็จได้ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด. ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่มีการกาหนดสมรรถนะหลักขององค์กร ดังนั้น
กองกลาง จึงต้องมีกระบวนการหรือแนวทางในการให้ผู้นาระดับสูงมาร่วมกันวิเคราะห์และกาหนดสมรรถนะ
หลักที่สอดคล้องกับ วิสัย ทัศน์ ของมหาวิทยาลัยด้วย รวมถึงมีแผนพัฒ นาบุคลกรให้มีทักษะความสามารถ
เป็นไปตามสมรรถนะหลักที่กาหนด. ส่วนผลลัพธ์ของตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร
อาจรวมถึงกาลังคนที่มีอยู่ในทุกหน่วยงานและการมีใบรับรองวิทยฐานะ (Certifications) สาหรับทักษะที่
จาเป็น. อาจรวมทั้งการปรับโครงสร้างขององค์กร การหมุนเวียนงานที่ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อทิศทางใน
ระดับกลยุทธ์หรือข้อกาหนดของลูกค้า.
จัดพื้นที่และภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้. เนื่องด้วยผู้เรียนเป็นลูกค้ากลุ่มสาคัญที่สุดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนจนครบตามระยะเวลาของแต่ละหลักสูตร
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ดังนั้นการจัดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเป็นเรื่องที่
จาเป็น รวมถึงการจัดพื้นที่ให้กบั ผู้เรียนที่มตี ้องการพิเศษ เช่น คนพิการ คนป่วย.
ผลดำเนินงำนสำนักงำนสีเขียว (Green Office). กองกลางเป็นหน่วยงานที่นาเกณฑ์ การ
ประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) มาใช้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยเริ่มดาเนินการ
ภายในอาคารเรียนรวมและอานวยการ (ตึก 14) เป็นอาคารแรก รวมถึงได้ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยนาเกณฑ์นี้ไปดาเนินการที่อาคารอื่นด้วย. ดังนั้นควรรายงานผลลัพธ์ในภาพรวมที่ได้ดาเนินการ
ตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวในรอบปีการประเมินคุณภาพ รวมถึงผลจากการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น
ดาเนินการโดยให้กาหนดตัววัดที่สาคัญขึ้นมา เช่น จานวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินสานักงานสีเขียวใน
ระดับดี เป็นต้น เพื่อทาให้แน่ใจว่าหน่วยงานที่ได้ไปส่งเสริมนั้นประสบผลสาเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย. การ
รายงานผลลัพธ์เน้นรายงานผลตามตัววัดที่สาคัญ (กาหนดขึ้นเอง) ทั้งในรูปแบบตาราง หรือกราฟ หรือรูปแบบ
อื่นที่เข้าใจง่าย และต้องสามารถแสดงระดับ แนวโน้ม และ (ถ้ามี) ข้อมูลการเปรียบเทียบกับองค์กรคู่เทียบได้.
8.2 กองนโยบำยและแผน สำนักงำนอธิกำรบดี
เจตจานง
เกณฑ์นี้มีจุดมุ่งหมายให้สร้างช่องทางการสื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม ปรัชญาทางการศึกษา และ
นโยบายสาคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัยระหว่างผู้นาระดับสูงกับบุคลากร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก กลุ่ม.
รวมถึง การติดตามผลดาเนิ น การเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลั ย การประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เหมาะสมและยุติธรรม และการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และค่า
FTE.
ข้อสังเกต
กำรสื่อสำรองค์กร (Organization Communication). ผู้นาระดับสูงมีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดค่านิยมและทิศทางการสร้างและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่จาเป็นที่ผู้นาระดับสูง
จะต้องทาการสื่ อสารองค์กรเพื่อ สื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม ปรัชญาการศึกษา และนโยบายสาคัญ ๆ ของ
มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบทั่วกัน. ซึ่งเป็นหน้าที่ของกอง
นโยบายและแผนที่จะต้องจัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งมีการ
ประเมินช่องทางการสื่อสารว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่เพื่อนาผลการปรับปรุงช่องทางการสื่อสารต่อไป.
ระบบติดตำมผลดำเนินกำรเชิงกลยุทธ์. การติดตามผลดาเนินการเชิงกลยุทธ์นอกจากจะทราบ
ผลดาเนินงานในปัจจุบันแล้ว ยังทาให้องค์กรสามารถคาดการณ์และเปรียบเทียบผลการดาเนินการขององค์กร
ได้ด้วย. การคาดการณ์และการเปรียบเทียบนี้มุ่งปรับปรุงความสามารถขององค์กรในการทาความเข้าใจและ
ติดตามปัจจัยที่เกี่ยวกับผลการดาเนินการเชิงแข่งขันที่มีพลวัต. ผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้อาจรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการเข้าสู่ตลาดใหม่ การเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/การ
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ให้บริการ หรือแผนขับเคลื่อนทางกลยุทธ์อื่น ๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผล
เสียอย่างรอบด้าน. กระบวนการติดตามดังกล่าว ทาให้องค์กรมีความพร้อมมากขึ้นในการนาเรื่องอัตราการ
ปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับของคู่แข่งหรือองค์กรเทียบเคียง และเทียบกับเป้าหมายหรือ
เป้าประสงค์ที่ท้าทายอย่างยิ่งขององค์กรมาประกอบการพิจารณา. กระบวนการติดตามนี้เป็นเครื่องมือในการ
วินิจฉัยที่สาคัญสาหรับองค์กร เพื่อเริ่มต้น เร่งรัด หรือยุติโครงการ และเพื่อการดาเนินการที่จาเป็นต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร.
วัฒนธรรมกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร (Operational Performance Improvement).
มีส่วนสาคัญต่อการเพิ่ มผลิตภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และความสามารถในการแข่งขันแย่งชิงส่วน
ตลาด. การสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการซึ่งรวมถึงความรวดเร็ว การตอบสนอง ความยืดหยุ่น
และการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เป็นการลงทุนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของความพร้อมขององค์กร.
กำรวิเครำะห์สัดส่วนค่ำใช้จ่ำย ควำมคุ้มค่ำ และค่ำ FTE. กองนโยบายและแผนจาเป็นต้อง
ศึกษาวิธีการคานวณค่า FTEs ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ (เกณฑ์ คปภ.) ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการและกระบวนการวิเคราะห์สัดส่วน
ค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม.
รวมถึงการกาหนดวิธีการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่า สาหรับหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ได้นาไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามพันธกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า.
8.3 กองพัฒนำนักศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี
เจตจานง
กองพัฒนานักศึกษามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียนซึ่งเป็นลูกค้าที่สาคัญที่สุดของหน่วยงาน
และของมหาวิทยาลัย ดังนั้น นอกจากจะให้บริการแก่ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แล้วยังต้องให้ความสาคัญในการ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียนด้วย ซึ่งจะรวมถึ งการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และการสร้างความผูกพัน กับ
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความภักดี รู้สึกภาคภูมิใจต่อสถาบัน จนเกิดการบอกต่อไปยังผู้อื่ นให้เข้ามาศึกษาต่อกับ
สถาบันในอนาคต.
ข้อสังเกต
กำรส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะตำมอั ต ลั ก ษณ์ แ ก่ ผู้ เ รี ย น . มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรได้
กาหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนไว้ว่า บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานควรมีแผนงาน
หรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ ที่นาไปสู่การได้รับ
รางวัลระดับชาติ หรือการได้รับการยอมรับจากชุมชน. ในการรายงานผลลัพธ์นั้น หน่วยงานอาจกาหนดตัววัด
เป็น จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ร่วมกับตัววัดอื่นที่สะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุผลสาเร็จในการส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่กาหนด.
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กำรจัดกำรข้อร้องเรียน (Complaint Management). การรวบรวมวิเคราะห์และค้นหา
ต้นเหตุของข้อร้องเรียนควรนาไปสู่การกาจัดสาเหตุต่างๆ ของข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล และนาไปสู่
การจัดลาดับความสาคัญของการปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ . มีกระบวนการส่งต่อข้อร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนต่อไป. รวมถึงดาเนินการจัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนและ
ข้อร้องเรียนที่สามารถดาเนินการจัดการได้สาเร็จ.
สร้ำงควำมผูกพันกับผู้เรียนและศิษย์เก่ำ (Students and Alumni Engagement). ลูกค้า
ที่สาคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ ผู้เรียน และยังหมายความรวมถึง ศิษย์เก่า ด้วย. การสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้าหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่น การสร้างประสบการณ์ที่ดีที่ลูกค้ าได้รับจากมหาวิทยาลัย การภาคภูมิใจ
ในสถาบัน มีความภักดี จนเกิดเป็นความผูกพันระหว่างลูกค้ากับมหาวิทยาลัย กล่าวคือเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วม
ในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรและยิ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
นาไปสู่ความยั่งยืนได้ . การสร้างกิจกรรมกับผู้เรียนและศิษย์เก่าจัดเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความผูกพันได้
เช่นกัน. ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างความผูกพันให้ประสบผลสาเร็จ ควรคานึงถึงคือ วิธีการหรือ
ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ และการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกในการสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งอาจใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารกับลูกค้าร่วมกับการสื่อสารด้วยวิธีอื่น ๆ และการสื่อสารกับ
ลูกค้านี้เรียกว่า การรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer หรือ VOC) นั่นเอง. การทา VOC จะทาให้เรา
ได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และหากมหาวิทยาลัย ยิ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
เหล่านั้นได้อย่างดีเกินกว่าความคาดหวัง แล้ว ยิ่งเป็นการสร้างความผูกพัน ของลูกค้าได้มากขึ้นเท่านั้น และ
ท้ายที่สุดจนเกิดความภักดีต่อแบรนด์มหาวิทยาลัย พร้อมให้การสนับสนุนหรือบอกต่อคนที่รู้จักให้เข้ามาศึกษา
ต่อกับมหาวิทยาลัย. การวัดความผูกพัน ของลูกค้า สามารถใช้ตัววัด ต่าง ๆ ที่สะท้อนความผูกพันของลูกค้าได้
ตัววัดที่น่าสนใจ เช่น ระดับความผูกพันของผู้เรียน/ศิษย์ เก่า (ควรทาการนิยามความผูกพันที่ต้องการสารวจ
หรือสอบถามจากลูกค้า อทิเช่น ความผูกพันหมายถึง การให้ความร่วมมือ/ให้การช่วยเหลือกับมหาวิทยาลัย
การพูดถึงในทางที่ดี ความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาอย่างแรงกล้าของมหาวิทยาลัย การแนะนาหรือบอกต่อ
คนรู้จักให้มาศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย เป็นต้น) สัดส่วนข้อร้องเรียนที่แก้ไขได้ สัดส่วนการให้บริการที่ผู้เรียน/
ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจเกินกว่าที่คาดหวัง เป็นต้น.

8.4 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
เจตจานง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่สาคัญอย่างยิ่ง โดยมีพันธกิจโดยตรงทั้ง
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร การเก็บรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการ
ให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้เรียน และผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ. ดังนั้นเกณฑ์นี้ จึงมีจุดมุ่งหมายให้ดาเนินการเพื่อ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเพื่ อพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
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โดยเฉพาะการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย การ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของตลาด (หลักสูตรสหวิทยากร และหลักสูตร
พหุวิทยาการ) และมีกระบวนการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนว่าเมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรแล้วจะมี
ความรู้ ทักษะ ครบถ้วนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ที่หลักสูตรการันตีไว้ในเล่ม มคอ.2.
ข้อสังเกต
กลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร. นอกจากตัวของหลักสูตรเองที่จะต้องมีส่วนร่วมในการ
ประชาสั มพั น ธ์ ห ลั ก สู ต รแล้ ว มหาวิท ยาลั ยควรต้ องมีห น่ว ยงานกลางในการปฏิบั ติห น้าที่ ประชาสั ม พัน ธ์
หลั ก สู ตรด้ ว ยเช่ น กัน หน่ ว ยงานกลางที่ ว่ า หมายถึง ส านั กส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นนั่น เอง. การ
ประชาสั มพัน ธ์ส ามารถดาเนิ น การได้ห ลากหลายรูปแบบ/ช่องทาง และสามารถดาเนินการมากกว่าหนึ่ง
รูปแบบ/ช่องทางในเวลาเดียวกัน เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ การแนะแนว วิทิทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้
การดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจะต้องถูกกานดเป็นแผนงานล่วงหน้าไว้แล้วซึ่งอาจเป็นแผนดาเนินการ
ประจาปีหรือแผนดาเนินการที่มีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีก็ได้.
ฐำนข้อมูล สำรสนเทศ และควำมถูกต้องเป็นปัจจุบันของข้อมูล . สิ่งสาคัญที่สุดที่หน่วยงาน
ต้องคานึงถึง คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านตัวชี้วัดต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล การพร้อมใช้งาน
ของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) ให้เป็นสารสนเทศที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และ
การรายงานสารสนเทศต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ . ตัวชี้วัดที่หน่วยงานควร
ดาเนินการเก็บข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ปัจจัยที่ทาให้ผู้ เรียนเลือกมาเรียนกับ
มหาวิทยาลัย, โรงเรียนแหล่งที่มาและภูมิลาเนาของผู้เรียน, อัตราการการสาเร็จการศึกษา, อัตราการออก
กลางคัน, ระยะเวลาเฉลี่ยในการสาเร็จการศึกษา, อัตราได้งานทาของบัณฑิต, และผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิต เป็นต้น. นอกจากนี้หน่วยงานอาจต้องมีการบูรณาการข้อมูลตัวเลขกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (คณะ
และหลักสูตร) เพื่อเป็นการทวนสอบข้อมูลตัวเลขในฐานข้อมูลของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง และแบ่งปัน
ข้อมูลตัวเลข/สารสนเทศของหน่วยงานให้หน่วยงานอื่นที่ต้องการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ควรคานึงถึง
การเข้าถึงข้อมูลโดยง่ายของผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลด้วย. ข้อมูลและสารสนเทศระดับองค์กรเป็นข้อมูลนาเข้าที่
สาคัญที่ใช้ในการทบทวนผลดาเนินการขององค์กรและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้นาระดับสูง ตลอดจน
สามารถใช้ในการติดตามผลดาเนินการและนาไปสู่การปรับปรุงให้ผลดาเนินการดียิ่งขึ้นต่อไปได้. ข้อมูลและ
สารสนเทศเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร ดังนั้นสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งเป็นหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัยควรคานึงถึงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในด้านนี้ และควรตระหนักถึงความจาเป็นใน
การสอบทานความถูกต้องของข้อมูลอย่างรวดเร็ว (หน่วยงานต้องมีกระบวนการติดตามหรือสอบทานข้อมูล)
การประกันความเชื่อถือได้ของข้อมูล และความปลอดภัย อันเนื่องมาจากมีการเพิ่มความถี่และขนาดในการ
ถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง.
ระบบกำรอุทธรณ์ผลกำรเรียน. สืบเนื่องมาจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้มีหลักสูตร
จานวนหนึ่งที่นาเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเกณฑ์ได้ถามถึงระบบการอุทธรณ์ผล
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การเรียนของผู้เรียนที่ต้องเป็นระบบส่วนกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนต้องไปติดต่อโดยตรงกับอาจารย์ผู้สอน
จนอาจนาไปสู่ความไม่โปร่งใสหรือเกิดการกลั่นแกล้งผู้เรียนได้. หน่วยงานสามารถกาหนดกระบวนการหรือ
ขั้นตอนปฏิบัติของระบบการอุทธรณ์ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง เที่ยงตรง และ
เป็นธรรมแก่ผู้เรียนที่มาอุทธรณ์ อีกทั้งต้องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการอุทธรณ์ผลการเรียนดังกล่าวให้
คณะ หลักสูตร อาจารย์ และผู้เรียนในมหาวิทยาลัยได้รับทราบโดยทั่วกัน.
กำรพัฒนำหลักสูตรสหวิทยำกำร. มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบสห
วิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้
มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้าประสงค์ ดังนั้น สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งมี
พัน ธกิจเกี่ย วข้องกับ การพัฒนาหลักสูตรโดยตรง จึงเป็นหน่วยงานที่ต้องดาเนินการ. การพัฒ นาหลั กสู ตร
แบบสหวิทยาการ พหุวิทยาการ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแรงงาน
อนาคตว่ามีความต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านใดบ้างเพื่อที่จะได้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตรง
กับความต้องการ และเป็นหลักสูตรที่สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาเรียนได้.
กระบวนกำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (ELOs).
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ Expected Learning Outcomes (ELOs) หมายถึง ความรู้และทักษะที่
หลักสูตรต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทั้งจากการเรียนในห้องเรียน กิจกรรมในและนอกหลักสูตร การ
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับอาจารย์ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร. ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง หรือที่มักเรียกกัน สั้นๆ ว่า “ELOs” เป็นคาศัพท์ที่ปรากฏอยู่เกณฑ์ AUN-QA ซึ่งเกณฑ์นี้ได้ถูก
นามาใช้ในการประกันคุณภาพภายในของบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย. หน่วยงานจะสามารถตรวจสอบ
โครงสร้างหลักสูตร หรือรายวิชาในหลักสูตรนั้นๆ ว่ามีความสอดคล้องกับ ELOs หรือไม่ จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของเกณฑ์ AUN-QA ด้วย โดยหลักการที่จะอธิบายให้เ ข้าใจง่ายๆ คือ ทุก
รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรจะต้องมีส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถการบรรลุ ELOs ที่หลักสูตรกาหนด
ขึ้นมาได้ และเมื่อพิจารณาในภาพรวม เมื่อผู้เรียนศึกษาครบตามทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ ว
ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีความรู้/ทักษะเป็นไปตาม ELOs ทุกข้อที่หลักสูตรกาหนดหรือระบุไว้ในเล่ม มคอ.2.
ดังนั้น ก่อนที่หลักสูตรจะถูกนาเสนอให้สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติ หน่วยงานจะต้อง
มีกระบวนการในการตรวจสอบรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรว่ายังคงมีความสอดคล้องกับ ELOs ของหลักสูตร
นั้นอยู.่
8.5 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เจตจานง
เกณฑ์นี้มีจุดมุ่งหมายให้หน่วยงานมุ่งดาเนินการตามพันธกิจของหน่วยงาน และการสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยบรรลุผลสาเร็จเชิงกลยุทธ์ อันได้แก่ การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บริการความรู้
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ด้านศิลปะแก่ท้องถิ่น การสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนานวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม.
ข้อสังเกต
แหล่งเรียนรู้และองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม. หมายถึงแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไป
เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น ดี ข องประเทศที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก แขนงไม่ จ าเพาะศิ ล ปวั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด
ก าแพงเพชรเท่ า นั้ น ศิ ล ปะแขนงต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ นาฏกรรม วรรณกรรม จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม
สถาปัตยกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ ภาพถ่าย ภูมิปัญญา งานประดิษฐ์ ส่วนวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ได้แก่ ภาษา
วรรณคดี ค่านิยมและความเชื่อ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ศาสนา ศีลธรรมและคติ ธรรม
จารีตประเพณี ขนมธรรมเนียนม ธรรมเนียนมประเพณี ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง. แหล่งเรียนรู้ควรเป็น
ทั้งแหล่งข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้เชิงสารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนใฝ่เรียนใฝ่
รู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันดี . นอกจากหน่วยงานจะสร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังต้องดาเนินการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ และเก็บรวบรวมองค์ความรู้ดั่ง
เดิมด้านศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย อีกทั้งควรคานึงถึงวิธีการเก็บองค์ความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรูปแบบ
ต่างๆ ทีเหมาะสม เช่น หนังสือ สื่อวี ดิทัศน์ ฐานข้อมูล เป็นต้น เพื่อใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่ให้ความรู้เชิง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป.
นวั ต กรรมด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรม. การพั ฒ นานวั ต กรรมด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมเป็ น หนึ่ ง ใน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลสาเร็จ ตามเป้าหมายที่กาหนด
หน่ ว ยงานที่ มีพั น ธกิ จ โดยตรงอย่ า งส านั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรมจึ ง เป็ น ผู้ ด าเนิ นการ. การพั ฒ นานวั ต กรรมด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมสามารถดาเนินการได้ทั้งด้วยตัว ของหน่วยงานเองและให้หน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ดาเนินการก็ได้ ทั้งนีห้ น่วยงานอาจต้องทาการสื่อสารกลยุทธ์ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานอื่นได้รับทราบและมีการ
สนั บ สนุ น ที่ เ หมาะสม เช่ น การจั ด สรรงบประมาณ หรื อ การให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเกี่ ย วกั บ ความรู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น. การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมควรจัดทาเป็นแผนพัฒนาระยะ
ยาวที่ชัดเจนเนื่องจากต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการผลิตสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากจะช่วยหน่วยงานให้ได้ผล
การพัฒนานวัตกรรมที่แน่นอนแล้ว ยังสามารถใช้ในการคาดการณ์ผลดาเนินงานในอนาคตได้อีกด้วย.

8.6 สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
เจตจานง
มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ทั้ง
การให้ บ ริ การวิช าการแก่ชุม ชน การสร้ างนวัต กรรมในการแก้ปัญ หาให้ กับชุ มชน การจัดหารายได้ให้ แ ก่
มหาวิทยาลัย และผลการให้บริการแก่ชุมชนต้นแบบ ซึ่งล้วนเป็นหน้าที่ตามพันธกิจของสานั กบริการวิชาการฯ
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ที่จะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีผลดาเนินการที่บรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่กาหนด รวมถึงการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับชุมชนที่ให้บริการเพื่อนามาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาและการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร.
ข้อสังเกต
กำรสนับสนุนให้หน่วยงำนมีกำรจัดหำรำยได้. มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจานวนไม่น้อยที่
อาจไม่ท ราบหรื อ ไม่ดาเนิ น การเกี่ ย วกับ กลยุทธ์การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลั ย ซี่ง ต้องเป็น หน้าที่ของ
หน่วยงานอย่างสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ที่จะต้องทาการสื่อสารนโยบายนี้ให้หน่ วยงานต่าง ๆ
ได้รับทราบและนาไปปฏิบัติตามโดยทั่วกัน. ควรมีการติดตามรายได้จากทุกหน่วยงานซึ่ง จะติดตามรายไตรมาส
หรือรายปีก็ได้ตามความเหมาะสม รวมถึงมีแนวทางในการส่งเสริมหรือกากับให้แต่ละหน่วยงานนากลยุทธ์การ
จัดหารายได้ไปปฏิบัติตาม. นอกจากนี้ ในส่วนของสานักบริการวิชาการฯ เองก็ต้องปฏิบัติตามกลยุทธ์ในการหา
รายได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งควรมีการจัดหารายได้จากหลากหลายช่องทางโดยเน้นการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการคิดค้นหาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ระยะยาวได้ รวมถึง
การปรับปรุงสินค้าและบริการเดิมให้ตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้ซื้อหรือ ผู้ใช้บริการ. หน่วยงานควร
ทาการศึกษาตลาดและความต้องการจะซื้อจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อนามาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า
คุ้มทุนในการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนมีการสรุปรายได้รายไตรมาสหรือรายปีให้ผู้บ ริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยได้รับทราบ.
กำรรำยงำนผลบริกำรวิชำกำรเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลดาเนินงาน
การให้บริการวิชาการเพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย หน่วยงานควรมีการเก็บ
ข้อมูลเชิงตัวเลขผ่านตัววัดที่สาคัญเพื่อให้ง่ายต่อการนาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัววัดที่สาคัญ เช่น
รายได้จากการให้บริการวิชาการหรือจากหลักสูตรระยะสั้น จานวนนวัตกรรมที่นาไปใช้ในการแก้ปัญหาให้แก่
ชุมชน รายได้ต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น หรื อตัววัดอื่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยลัย. นอกจากข้อมูล
เชิงตัวเลขจะง่ายต่อการศึกษาและนาไปใช้ในการตัดสินใจแล้ ว มหาวิทยาลั ยยังสามารถเห็นแนวโน้มและ
พัฒนาการในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอีกด้วย ดังนั้นหน่วยงานจาเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเชิงตัวเลข
เหล่านี้อย่ างเป็ นระบบสามารถเรีย กใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว . การจัดทาสรุปรายงานผลการบริการ
วิชาการควรดาเนินการอย่างเป็น ประจาทุกปี และมีการนาเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน.
ผลกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนต้นแบบ. การจะเรียกชุมชนใดชุมชนหนึ่งว่าเป็นชุมชนต้นแบบ
ได้นั้น ชุมชนนั้นจะต้องมีความรักความสามัคคีและความผูกพันกันในชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือกันพัฒนา
หมู่บ้าน ชาวบ้านมีความเข้มแข็งและสมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถวัดได้
หลากหลายตัวชี้วัด เช่น ระดับความสุขของคนในชุมชน จานวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น จานวนค่าใช้จ่ายต่อครัวเรื่อนที่
ลดลง เป็นต้น ดังนั้นจุดมุ่งหมายในการบริการวิชาการแก่ชุมชนต้นแบบควรให้ผลลัพธ์ ดังที่กล่าวข้างต้น. การ
ให้บริการแก่ชุมชนต้นแบบควรมีกลยุทธ์และแผนดาเนินงานที่ชัดเจนที่มุ่งสู่เป้าหมายในการทาให้ชุมชนต้นแบบ
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มีความเข้มแข็งและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสาคัญ รวมถึงมีกระบวนการสนับสนุนให้หน่วยงานระดับ
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้บริการแก่ชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบแล้ว.
8.7 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
เจตจานง
สถาบันวิจัยและพัฒนาควรมีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีทักษะความสามารถใน
การผลิ ต ผลงานวิ จั ย ผลงานวิ ช าการ การเขี ย นบทความวิ จั ย บทความวิ ช าการ และการเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการวิจั ยเพื่อขอรับทุนสนั บสนุ นจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งผลดาเนินงานดังกล่าวมักกลายเป็นตัววัด
คุณภาพด้านการศึกษาทั้งของระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร กล่าวคือ ทักษะการวิจัยหรือการ
ทาผลงานทางวิชาการจะส่งผลต่อคุณภาพของตัวอาจารย์ คุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน.
ข้อสังเกต
กระบวนกำรส่งเสริมทักษะควำมสำมำรถกำรทำผลงำนวิจัยหรือ งำนสร้ำงสรรค์ และกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่. ก่อนที่หน่วยงานจะกาหนดกระบวนการส่งเสริมทักษะการวิจัยให้แก่อาจารย์ อาจต้องมีการ
ทาการสารวจความต้องการจากอาจารย์ว่าต้องการพัฒนาทักษะการวิจัยในด้านใดบ้าง เช่น การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ การเลือกใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย เพื่อที่
หน่ ว ยจะได้ออกแบบกระบวนการส่งเสริมได้ส อดคล้ องกับความต้องการในการพัฒ นาทักษะการวิจัยของ
อาจารย์อย่างแท้จริง รวมถึงการพัฒนาทักษะในการบทความวิชาการ บทความวิจัยที่จะสามารถได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติได้. กระบวนการส่งเสริมทักษะการวิจัยและการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์
นี้ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ได้ผลลั พธ์ตามป้าหมายที่กาหนด รวมถึงมีการประเมินกระบวนการ
ส่งเสริมดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการส่งเสริมนั้นยังคงสามารถเพิ่มทักษะการวิจัย และทักษะการเขียน
บทความเพื่ อการตีพิม พ์ ของอาจาร์ ให้ สู งขึ้น ได้ ตลอดจนการนาผลการประเมินมาใช้ใ นการทบทวนหรื อ
ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น. นอกจากนี้ หน่วยงานควรสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่
อาจารย์ที่มีความพร้อมในการส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ.
กระบวนกำรส่งเสริมกำรได้รับทุนวิจัยภำยนอกของอำจำรย์ . อย่างที่ทราบกันดีว่าอาจารย์ของ
เราได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกค่อนข้างน้อย หรือมีเพียงอาจารย์จานวนไม่กี่ท่านเท่านั้นที่ได้รับทุน
วิจัยจากหน่วยงานภายนอกอยู่เสมอ. ดังนั้น การเพิ่มทักษะบางอย่างที่จะช่วยสนับสนุนให้อาจารย์มี โอกาส
ได้รับเลือกให้รับทุนวิจัยจึงเป็นเรื่องที่จาเป็น. กระบวนการส่งเสริมดังกล่าว เช่น การผึกอบรมเกี่ยวกับการเขียน
โครงการวิจัยเสนอขอรับทุนสนับสนุน การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง เว็บบอร์ดที่คอยตอบปัญหาและให้ความรู้
เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน เป็นต้น. หน่วยงานควรมีกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ หรือมีการ
ประเมินกระบวนการส่งเสริมดังกล่าวอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการส่งเสริมนั้นยังคงสามารถให้ผลลัพธ์ได้
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ตามเป้าหมายที่ต้องการ ตลอดจนการนาผลการประเมินมาใช้ในการทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม
ให้อาจารย์ได้รับทุนวิจัยภายนอกให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น.
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรวิจัย. ข้อมูลที่สถาบันวิจัยและพัฒนาควรทาการเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล
ทั้งข้อมูลเชิงตัวเลขและเชิงคุณภาพ เช่น ชื่อนักวิจัย ชื่อผลงาน จานวนผลงานวิจัยที่ จาแนกตามรายบุคคล
จานวนผลงานวิจัยที่จาแนกตามประเภทการวิจัย จานวนทุนวิจัย จานวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เป็นต้น
โดยจะเห็นว่าการเก็บข้อมูลควรดาเนินการเก็บในระดับรายบุคคลจะเหมาะสมและบริหารจัดการง่ายกว่ากว่า
การเก็บข้อมูลในระดับหลักสูตรหรือระดับคณะ ตลอดจนจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการนาข้อมูลมาใช้ในการ
วิเคราะห์และจัดเป็นสารสนเทศเพื่อการกาหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงได้. นอกจากนี้
หน่วยงานควรตระหนักถึงความจาเป็นในการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลอย่างรวดเร็ว (หน่วยงานต้องมี
กระบวนการสอบทานข้อมูล) การประกันความเชื่อถือได้ของข้อมูล และความปลอดภัย อันเนื่องมาจากมีการ
เพิ่มความถี่และขนาดในการถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง.
8.8 บัณฑิตวิทยำลัย
เจตจานง
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่เน้นให้บริการแก่ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นสาคัญ ทั้งในเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพ การตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัย และการให้บริการเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาแก่
ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา.
ข้อสังเกต
กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษำ. บัณฑิตวิทยาลัยอาจต้องกาหนดศักยภาพที่
จาเป็นและเป็นจุดร่วมที่ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้องมี เช่น ทักษะในการวิจัย การเขียนผลงานวิจัย
การออกแบบและพั ฒ นาเครื่ อ งมือ การวิจั ย การสร้า งนวั ตกรรมที่เ ป็นประโยชน์ ต่อชุม ชน เป็น ต้น เพื่อ ที่
หน่วยงานจะสามรถวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาได้ชัดเจนและครอบคลุมทุก
ศักยภาพที่ ต้อ งการ. หน่ ว ยงานควรมี การวั ดระดั บศัก ยภาพของผู้ เรี ยนระดับบั ณฑิ ตศึ กษา โดยวั ดระดั บ
ศักยภาพทั้งก่อนเข้ากระบวนการพัฒนาและหลังได้รับกระบวนการพัฒนา เพื่อทาให้มั่นใจว่ากระบวนการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสามารถสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะหรือมีศักยภาพดังกล่าวได้จริง.
ผลงำนวิจัยที่เป็นนวัตกรรมพัฒนำชุมชน. จากกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ
การให้ บริ การวิชาการและสร้ างความเข้มแข็งให้ แก่ชุมชน ซึ่งได้วัดความเข้มแข็งของชุมชนผ่ านตัว ชี้วัด 2
ตัวชี้วัด คือ จานวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น และจานวนวั ตกรรมที่นาไปพัฒนาชุมชน ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย จะต้องตอบรับและนากลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ ด้วยการสนับสนุนให้ผู้เรียน
ระดับ บั ณฑิตศึกษาได้ผ ลิ ตผลงานวิจั ย ที่มีคุณภาพและนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒ นาชุมชนได้
รวมถึงมีกระบวนการสารวจปัญหาชุมชนเพื่อนามากาหนดเป็นหัวข้อวิจัยที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง ตลอดจนมีการติดตามการนาไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมต่อชุมชนและความพึง
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พอใจของชุมชนที่มีต่อนวัตกรรมนั้น. อีกประกานที่หน่วยงานควรคานึงถึง คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลงานวิจัย ผลงานนวัตกรรมของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถสืบค้นได้ง่ายและพร้อมใช้งาน.
สร้ำงควำมผูกพันกับผู้เรียนและศิษย์เก่ำ (Students and Alumni Engagement). ลูกค้า
ที่สาคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ ผู้เรียน และยังหมายความรวมถึง ศิษย์เก่า ด้วย. การสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้าหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่น การสร้างประสบการณ์ที่ดีที่ลูกค้ าได้รับจากมหาวิทยาลัย การภาคภูมิใจ
ในสถาบัน มีความภักดี จนเกิดเป็นความผูกพันระหว่างลูกค้ากับมหาวิทยาลัย กล่าวคือเพื่อให้ลูกค้า มีส่วนร่วม
ในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรและยิ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
นาไปสู่ความยั่งยืนได้. การสร้างกิจกรรมกับผู้เรียนและศิษย์เก่าจัดเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความผูกพันได้
เช่นกัน. ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างความผูกพันให้ประสบผลสาเร็จควรคานึงถึงคือ วิธีการหรือ
ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ และการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกในการสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งอาจใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารกับลูกค้าร่วมกับการสื่อสารด้วยวิธีอื่น ๆ และการสื่อสารกับ
ลูกค้านี้เรียกว่า การรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer หรือ VOC) นั่นเอง . การทา VOC จะทาให้
เราได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และหากมหาวิทยาลัยยิ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
เหล่านั้นได้อย่างดีเกินกว่าความคาดหวังแล้ว ยิ่งเป็นการสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้มากขึ้นเท่านั้น และ
ท้ายที่สุดจนเกิดความภักดีต่อแบรนด์มหาวิทยาลัย พร้อมให้การสนับสนุนหรือบอกต่อคนที่รู้จักให้เข้ามาศึกษา
ต่อกับมหาวิทยาลัย. การวัดความผูกพันของลูกค้า สามารถใช้ตัววัดต่าง ๆ ที่สะท้อนความผูกพันของลูกค้าได้
ตัววัดที่น่าสนใจ เช่น ระดับความผู กพันของผู้เรียน/ศิษย์ เก่า (ควรทาการนิยามความผูกพันที่ต้องการสารวจ
หรือสอบถามจากลูกค้า อทิเช่น ความผูกพันหมายถึง การให้ความร่วมมือ/ให้การช่วยเหลือกับมหาวิทยาลัย
การพูดถึงในทางที่ดี ความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาอย่างแรงกล้าของมหาวิทยาลัย การแนะนาหรือบอกต่อ
คนรู้จักให้มาศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย เป็นต้น) สัดส่วนข้อร้องเรียนที่แก้ไขได้ สัดส่วนการให้บริการที่ผู้เรียน/
ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจเกินกว่าที่คาดหวัง เป็นต้น.

8.9 งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เจตจานง
การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสาหรับหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัยเป็น
พันธกิจหลักพันธกิจหนึ่งของสานักประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น หน่วยงานควรมีแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพระบบต่าง ๆ อยู่เสมอและอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งระดับสถาบัน ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับสานัก มี
การบริหารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป. รวมถึงมีผลการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูล
การบริการวิชาการ และการค้นหาและรวบรวมองค์ความรู้ แนวปฏิบั ติที่ดี และนวัตกรรมเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการนสอน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน.
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ข้อสังเกต
กำรสร้ำงระบบประกันคุณภำพภำยในและกำรส่งเสริมกำรใช้เกณฑ์มำตรฐำนระดับสำกล
ให้กับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย . ผลิตภัณฑ์หลักของมหาวิทยาลัย คือ หลักสูตร ผลงานวิจัย และการ
บริการวิชาการ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใ ห้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ปัจจุบันและลูกค้าอนาคต และต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปโดยเฉพาะการได้รับการยอมรับในระดับ
สากล. ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์หลักของมหาวิทยาลั ยจะเป็น หลักสูตร ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการดังที่ได้
กล่าวไปแล้ว แต่มหาวิทยาลัยกลับไม่ใช้หน่วยงานโดยตรงในการสร้างผลิตภัณฑ์ดังกล่าว กล่าวคือ หน่วยงาน
ระดั บ หลั ก สู ต รและระดั บ คณะเป็ น ผู้ ส ร้ า งหลั ก สู ต ร สร้ างผลงานวิ จั ย และการให้ บริ ก ารวิช าการนั่ น เอง
นอกจากนี้ ยั ง มี ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น หลายหน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ เ หล่ า นี้ เช่ น กั น เช่ น
สถาบันวิจัยและพัฒนา สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สานักวิทยบริการและสารสนเทศ เป็นต้น. งาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จึงต้องให้การสนับสนุน หน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย ให้มีการ
นาเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้
หน่วยงานเหล่านี้หันมาเลือกให้เกณฑ์มาตรฐานระดับสากลแทนเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิม . การให้สร้างความรู้ความ
เข้าใจ การเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนที่เหมาะสมเกี่ยวกับเกณฑ์ระดับสากลจึงเป็นเรื่องจาเป็นที่จะทาให้
หน่วยงานมีความกล้าที่จะเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์ระดับสากล ได้แก่ เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(AUN-QA) สาหรับใช้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ (TQA) สาหรับใช้ในการประกันคุณภาพระดับคณะและระดับสถาบัน
และเกณฑ์มาตรฐานบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) สาหรับใช้ในการประกันคุณ ภาพของหน่วยงานระดับ
สานัก. หน่วยงานควรมีแผนการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานระดับต่าง ๆ ซึ่งควรเป็นแผนระยะยาว เพื่อกาหนด
กลยุทธ์ที่ท้าทายในการพัฒนาคุ ณภาพหน่วยงานแต่ละระดับให้ประสบผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย.
ฐำนข้อมูลด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ. ข้อมูลที่ควรทาการเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของ
หน่วยงานมากที่สุด คือ ผลการประเมินคุณภาพรายปีของหน่วยงานแต่ละระดับ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับสานักประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานอาจต้องทาการติดต่อประสานงานในการขอข้อมูล เช่น
จานวนอาจารย์ จานวนนักศึกษารับเข้า จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน อัตราการได้
งานทาของบัณฑิต ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่แยกข้อมูลตามประเภทหรือรายหลักสูตร เพื่อนามา
เป็ น สารสนเทศในการวางแผนพัฒ นาคุณภาพระยะยาวและใช้ในการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์กของผู้ บริห าร.
นอกจากนี้ หน่ ว ยงานควรตระหนั กถึง ความจาเป็ นในการสอบทานความถู กต้ องของข้ อมู ล อย่า งรวดเร็ ว
(หน่วยงานต้องมีกระบวนการสอบทานข้อมูล) การประกันความเชื่อถือได้ของข้อมูล และความปลอดภัย อัน
เนื่องมาจากมีการเพิ่มความถี่และขนาดในการถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง.
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กระบวนกำรค้นหำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของมหำวิทยำลัย. การค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีหรือที่เป็นเลิศ
ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การปฏิบัติงานของหน่วยสนับสนุน จนนามาซึ่งการยกย่อง ชมเชย
หรือการให้รางวัลแก่บุคลากรผู้คิดค้นแนวปฏิบัตินั้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นการเสริ มแรงให้รู้สึกภาคภูมิใจ
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าแก่องค์กร และท้ายที่สุดบุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กรและยินดีปฏิบัติงานให้องค์กร
ได้อย่างเต็มกาลังเต็มความสามารถ. วิธีการค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอาจดาเนินการได้หลายวิธี เช่น การ
เปิดรับสมัคร การสารวจหรือสอบถามข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือรายงานผลปฏิบัติงานหรือ
หนังสือรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น. หน่วยงานควรให้
ความสาคัญกับการเก็บรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีหรือที่เป็นเลิศเหล่านั้นไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ
และบุ ค ลากรทุกคนสามารถเข้าถึงง่ าย เช่น จั ดทาเป็นหนั งสื อ สื่ ออิ เล็ กทรอนิก ส์ แผ่ นพั บ หรือแม้แ ต่
ฐานข้อมูล.
ผลกำรบริกำรวิชำกำรแก่สถำนศึกษำเครือข่ำย. การให้บริการวิชาการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่สถานศึกษาเครือข่ายเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ และยัง
ตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น กั น . หน่ ว ยงานต้ อ งก าหนดตั ว วั ด ที่ ส าคั ญ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
ความส าเร็จ ในการบริ การวิช าการ โดยเฉพาะตัว วัดที่เป็นผลลั พธ์สุดท้ายของการให้ บริการวิช าการ ( Lag
Indicator) และมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตั วอย่าง Lag Indicator
เช่น รายได้จากการให้บริการวิชาการ ร้อยละสถานศึกษาที่นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET และ NT) ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ย. นอกจากนี้ หน่วยงานยังสามารถกาหนดตัววัดที่แสดงให้เห็นถึงผล
ระหว่างกระบวนการด้วยก็ได้ ซึ่งตัววัดระหว่างกระบวนการนี้เรียกว่า Lead Indicator ซึ่งเป็นตัววัดที่สามารถ
นาไปใช้พยากรณ์แนวโน้มของตัววัด Lag Indicator ได้ เช่น จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวนการ
อบรมที่จัดให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาเครือข่าย จานวนนักเรียนที่สอบผ่านแบบทดสอบตัวอย่าง. การรายงาน
ผลการบริการวิชาการ ควรแสดงเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขที่แสดงให้เห็นแนวโน้มของผลดาเนินงานในแต่ละปี ดังนั้น
หน่วยงานควรให้ความสาคัญกับการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย ซึ่งอาจแสดงเป็นตารางข้อมูลหรือกราฟ
ตามความเหมาะสม.
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อภิธำนศัพท์
(Glossary) (นำมำจำก: หนังสือเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ปี 2563-2564 หน้ำ 128-154)
อภิธานศัพท์จะอธิบายคาศัพท์ในเกณฑ์ และแนวทางการให้คะแนน. ประโยคแรกต่อจากอภิธานศัพท์
แต่ละคาจะแสดงความหมายด้วยตัวอักษรตัวเข้ม. ประโยคที่เหลือในย่อหน้าแรกเป็นการขยายความ. ย่อหน้า
ถัดมาเป็นการให้ตัวอย่าง สารสนเทศเชิงพรรณนา หรือความเชื่อมโยงที่สาคัญกับสารสนเทศอื่น ๆ ในเกณฑ์.

ACTION PLANS : แผนปฏิบัติกำร
“แผนปฏิ บั ติ ก ำร” หมำยถึ ง แผนกำรด ำเนิ น กำรที่ เ ฉพำะเจำะจงซึ่ ง องค์ ก รใช้ ใ นกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์. แผนปฏิบัติกำรระบุรำยละเอียดของทรัพยำกรที่ต้องใช้และกรอบเวลำที่ต้องทำให้สำเร็จ .
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารถื อ ว่ า เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการวางแผน หลั ง จากที่ มี ก ารก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลุยทธ์และป้าประสงค์อย่างชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมี ความเข้าใจและ
นากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล. ในเกณฑ์นี้ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมถึงการ
สร้างตัววัดให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และในการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอาจจาเป็นต้องให้การฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงแก่บุคลากรบางคนหรือมีการสรรหา
บุคลากรใหม่ด้วย.
ดูคาจากัดความของ “STRATEGIC OBJECTIVES” “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” ประกอบ ในหน้า 87

APPROACH : แนวทำง
“แนวทำง” หมำยถึง วิธีกำรที่องค์กรใช้ในกำรดำเนินกระบวนกำร (ตัวบ่วชี้ 1-6). ในเกณฑ์นี้
แนวทางยังหมายรวมถึงความเหมาะสมของวิธีการต่อข้อกาหนดของหัวข้อและสภาพแวดล้อมการดาเนินงาน
ขององค์กร รวมทั้งประสิทธิผลของการใช้แนวทางนั้น.
แนวทาง เป็นมิติในการประเมินหัวข้อในตัวบ่งชี้ 1-6
ดูคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 93

ALIGNMENT : ควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน
“ควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน ” หมำยถึง ควำมสอดคล้องของแผนงำน กระบวนกำร
สำรสนเทศ กำรตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยำกร ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังบุคลำกร กำรปฏิบัติกำร
ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อสนับสนุนเป้ำประสงค์ที่สำคัญขององค์กร. ความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิผล จาเป็นต้องมีความเข้าใจร่วมกันในเจตจานงและเป้าประสงค์ รวมทั้งต้องใช้ตัววัด
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และสารสนเทศที่เสริมกันเพื่อช่วยในการวางแผน การติดตาม การวิเคราะห์ และการปรับปรุงใน 3 ระดับ คื อ
ระดับองค์กร ระดับกระบวนการที่สาคัญ และระดับหน่วยงานขององค์กร.
ดูคาจากัดความของ “INTEGRATION” “การบูรณาการ” ประกอบ ในหน้า 82

BENCHMARKS : ระดับเทียบเคียง
“ระดับเทียบเคียง” หมำยถึง กระบวนกำรและผลลัพธ์ ซึ่งมีผลกำรดำเนินกำรและวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศของกิจกรรมที่คล้ำยคลึงกันภำยในหรือภำยนอกธุรกิจ . การที่องค์กรเข้าร่วมการจัดอันดับเทียบเคียง
เพื่อให้เข้าใจถึงผลดาเนินการระดับโลกในปัจจุบัน และเพื่อให้บรรลุผลการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด.

COLLABORATIONS : คู่ควำมร่วมมือ
“คู่ควำมร่วมมือ” หมำยถึง หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรกับองค์กรที่จะ
สนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมบางส่วนหรือผู้ที่ร่วมดาเนินการเป็นครั้งคราวเมื่อมีเป้าหมายระยะสั้นที่
สอดคล้องกันหรือเหมือนกัน. โดยทั่วไป ความร่วมมือในลักษณะนี้มักไม่มีข้อตกลงหรือรูปแบบที่เป็นทางการ.
ดูคาจากัดความของ “PARTNERS” “พันธมิตร” ประกอบ ในหน้า 84

CORE COMPETENCIES : สมรรถนะหลักขององค์กร
“สมรรถนะหลักขององค์กร” หมำยถึง เรื่องที่องค์กรมีควำมชำนำญที่สุด เป็นขีดควำมสำมำรถ
พิเศษที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์ เป็นแกนหลักที่ทำให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาดให้แก่
องค์กรหรือสภาพแวดล้อมของการบริการ. สมรรถนะหลักขององค์กร มักเป็นสิ่งที่คู่แข่ง หรือผู้ส่งมอบและ
พันธมิตรลอกเลียนแบบได้ยาก และสมรรถนะหลักขององค์กรอาจสร้างความได้เปรียบอย่างต่อเนื่องในการ
แข่งขัน หรือสร้างโอกาสในระบบนิเวศธุรกิจ. หากขาดสมรรถนะหลักที่จาเป็นขององค์กร อาจส่งผลต่อความ
ท้าทางเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ หรือการเสียเปรียบในตลาด.

CUSTOMER : ลูกค้ำ
“ลูกค้ำ” หมำยถึง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม/แผนงำน หรือบริกำรขององค์กร (ในเกณฑ์เรียกว่ำ
“ผลิตภัณฑ์) หรืออำจเป็นผู้ใช้ในอนำคต. ลูกค้าหมายรวมถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรงและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ าหน่ ายต่อ เช่น ผู้ จั ดจ าหน่ าย ตัว แทน หรือบริษั ทที่ใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ขององค์กรเป็นส่ ว นประกอบหนึ่งของ
ผลิตภัณฑ์นั้น. เกณฑ์นี้กล่าวถึงลูกค้าอย่างกว้าง ๆ โดยครอบคลุมถึง ลูกค่าในปัจจุบัน ลูกค้าในอนาคต และ
ลูกค้าของคู่แข่งด้วย.
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า เป็นค่านิยมประการหนึ่งของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ฝังอยู่ใน
ความเชื่อและพฤติกรรมขององค์กรที่มีผลการดาเนินการที่ดี. การมุ่งเน้นลูกค้ามีผลกระทบและควรเป็นปัจจัย
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ในการบูรณาการในทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ระบบงานและกระบวนการทางานและผลลัพธ์ทางธุรกิจของ
องค์กร.
ดูคาจ ากับ ความของ “STAKEHOLDERS” “ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ” ในหน้า 86. เพื่อให้ ทราบถึ ง
ความสั มพันธ์ระหว่างลูกค้าและบุ คคลอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือ บริการของ
องค์กร

CUSTOMER ENGAGEMENT : ควำมผูกพันของลูกค้ำ
“ควำมผูกพันลูกค้ำ” หมำยถึง แรงหนุนของลูกค้ำที่ทุ่มให้กับตรำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ขององค์กร
(หลักสูตรและบริกำร) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กันความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ายังคงใช้ผลิตภัณฑ์. ลักษณะของความผูกพัน รวมถึงการรักษา
ลูกค้าไว้และความภักดีต่อตราสินค้า ความเต็มใจของลูกค้าในการทาธุรกิจกับองค์กร เพิ่ มการทาธุรกิจกับ
องค์กร และความเต็มใจของลูกค้าในการแนะนาตราสินค้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ให้คนอื่นรู้จักอย่างแข็งขัน.

DEPLOYMENT : กำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ
“กำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ” หมำยถึง ควำมครอบคลุมและทั่วถึงของกำรนำแนวทำงไปดำเนินกำร
เพื่อตอบสนองคำถำมในเกณฑ์. การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติจะประเมินจากความครอบคลุมและความลึกในการ
นาแนวทางไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร.
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ เป็นมิติหนึ่งในการประเมิเกณฑ์ที่เป็นกระบวนการในตัวบ่งชี้ 1-6
ดูตาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 93

EFFECTIVE : ประสิทธิผล
“ประสิ ทธิ ผ ล” หมำยถึ ง กำรประเมิ น ว่ ำ กระบวนกำรหรื อ มำตรกำรที่ ใ ช้ ส ำมำรถตอบสนอง
เจตจำนงที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด. การประเมินประสิทธิผลต้อง
1) ประเมินว่าแนวทางนั้นมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กร และ
องค์กรสามารถถ่ายทอดเพื่อนาแนวทางสู่การปฏิบัติได้ดีเพียงใด. หรือ
2) ประเมินผลลัพธ์ของมาตรการที่ใช้ โดยเป็นตัวบ่งชี้ของกระบวนการหรือผลการดาเนินการของ
ผลิตภัณฑ์.
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GOVERNANCE : กำรกำกับดูแลองค์กร
“กำรกำกับดูแลองค์กร” หมำยถึง ระบบของกำรบริหำรจัดกำรและกำรควบคุมต่ำง ๆ ในกำร
ปกครององค์กร รวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหาร และ
ผู้นาระดับสูงขององค์กร. กฎบัตรองค์กร (corporate charters) กฎระเบียบที่บังคับใช้ (by laws) และ
นโยบายขององค์กร จะระบุเป็นลายลักษณะอักษรถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม
รวมทั้งอธิบายถึงวิธีการกาหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อสร้างหลักประกันในด้าน
1) ความรับผิดชอบต่อเจ้าของ/ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น.
2) ความโปร่งใสของการปฏิบัติการ.
3) การปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม.
กระบวนการต่าง ๆ ด้านการกากับดูแลองค์กร อาจรวมถึงการอนุมัติทิศทางเชิงกลยุทธ์ การตรวจ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร การกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ของระบบบริหาร การวางแผนการสือบทอดตาแหน่ง การตรวจสอบทางการเงินหรือหลักความซื่อสัตย์สุจริต
(fiduciary) อื่น การจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการรายงานการดาเนินการแก่ผู้ถือ
หุ้น. การทาให้มั่นใจว่าการกากับดูแลองค์กรมีประสิทธิผล มีความสาคัญต่อความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสังคมโดยรวม ตลอดจนต่อประสิทธิผลขององค์กร.

INNOVATION : กำรสร้ำงนวัตกรรม
“กำรสร้ำงนวัตกรรม” หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร
หรือประสิทธิผลขององค์กร รวมทั้งสร้ำงมูลค่ำใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. การสร้างนวัตกรรมเป็นการรับ
เอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นของใหม่หรือ
น าเอามาปรั บ เพื่ อ การใช้ ง านในรู ป แบบใหม่ . ผลลั พ ธ์ ข องการสร้ า งนวั ต กรรมเป็ น การฉี ก แนวหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในด้านผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ. การสร้างนวัตกรรมใช้ประโยชน์
จากสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน กระบวนการในการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์ และความเต็มใจที่จะดาเนินการตาม
ความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน.
การสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสาเร็จในระดับองค์กรเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแบ่งปันความรู้ การตัดสินใจที่นาไปใช้ การดาเนินการ การประเมินผล และ
การเรียนรู้. แม้ว่าการสร้างนวัตกรรมมักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่การสร้างนวัต กรรมสามารถเกิดได้ในทุก
กระบวนการที่สาคัญขององค์กร ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงผ่านการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น
การปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต. การสร้างนวัตกรรม อาจรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสร้างองค์กร หรือรูปแบบธุรกิจเพื่อให้สาเร็จในงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น.

82

INTEGRATION : กำรบูรณำกำร
“กำรบูรณำกำร” หมำยถึ ง กำรประสำนกลมกลืน กัน ของแผน กระบวนกำร สำรสนเทศ กำร
จัดสรรทรัพยำกร ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังของบุคลำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์
เพื่อสนับสนุนเป้ำประสงค์ที่สำคัญขององค์กร. การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน และจะสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผล
การดาเนินการขององค์กรมีการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์.
การบูร ณาการเป็ นมิติห นึ่งในการประเมินทั้งตัวบ่งชี้ กระบวนการและตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ ดูคาอธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบูรณาการ ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 96
ดูคาจากัดความของ “ALIGNMENT” ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบในหน้า 78

LEADERSHIP SYSTEM : ระบบกำรนำองค์กร
“ระบบกำรนำองค์กร” คือ 1) วิธีกำรนำองค์กรอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรที่ถูกใช้ทั่วทั้ง
องค์กร 2) เป็นรำกฐำนสำหรับกำรตัดสินใจที่สำคัญ 3) เป็นกระบวนกำรในกำรตัดสินใจ และนำผลกำร
ตัดสินใจไปสื่อสำรและปฏิบัติ. ระบบการนาองค์กร ประกอบด้วยโครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ การทา
ให้มั่นใจเรื่องการสื่อสาร 2 ทิศทาง การเลือกและการพัฒ นาผู้ นาและผู้ จัดการการเสริมสร้างค่านิยม การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังต่อผลการดาเนินการ.
ระบบการนาองค์กรที่มีประสิทธิผ ลต้องคานึงถึงความสามารถและความต้องการของบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่น และต้องตั้งความคาดหวังต่อผลการดาเนินการและการปรับปรุงผลการดาเนินการให้สูง.
ระบบการนาองค์กรสร้างความภักดีและการทางานเป็นทีม โดยขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และค่านิยม รวมทั้งการมุ่ง
ไปสู่เป้าประสงค์ร่วมขององค์กร. ระบบการนาองค์กรกระตุ้นและสนับสนุนความคิดริเริ่ม การสร้างนวัตกรรม
และการเสี่ยที่เหมาะสม การจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาตามเจตจานงและหน้าที่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมี
สายการบังคับบัญชาที่ต้องผ่านการตัดสินใจหลายขั้นตอน. ระบบการนาองค์กรที่มี ประสิทธิผลต้องมีกลไกที่
ผู้นาใช้ในการประเมินตนเอง การรับข้อมูลป้อนกลับ และการปรับปรุง.

LEARNING : กำรเรียนรู้
“กำรเรียนรู้” หมำยถึง ควำมรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจำกกำรประเมิน กำรศึกษำ ประสบกำรณ์
และนวัตกรรม. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวถึงการเรียนรู้ทั้ง 2 ส่วน คือ การเรียนรู้ระดับองค์กร และ
ระดับบุคคลโดยบุคลากร โดย
1) การเรียนรู้ระดับองค์กรได้มาจากการวิจัยและพัฒนา วงจรการประเมินและการปรับปรุงความคิด
และมุมมองจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการจัดระดับเทียบเคียง.

83
2) การเรี ย นรู้ ร ะดับ บุ คคลได้มาจากการศึ กษา การฝึ กอบรม และโอกาสในการพัฒ นาเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของบุคลากรแต่ละบุคคล.
เพื่อความมีประสิทธิผล การเรียนรู้ควรถูกปลูกฝังอยู่ในวิถีการทางานขององค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
ได้เปรียบเชิงแข่งขันและความยั่งยืนขององค์กรและบุคลากร.
การเรียนรู้ เป็นมิติหนึ่งในการประเมินเกณฑ์ในตัวบ่งชี้กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ 1-6) ดูคาอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเรียนรู้ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 93

LEVELS : ระดับ
“ระดับ” หมำยถึง สำรสนเทศที่เป็นตัวเลข ที่ทำให้ทรำบว่ำผลลัพธ์และผลกำรดำเนินกำรของ
องค์กรอยู่ในตำแหน่งหรืออันดับใดในมำตรำวัดที่เหมำะสม. ระดับผลการดาเนินการทาให้สามารถตรวจ
ประเมินผลเปรียบเทียบกับผลการดาเนินการที่ผ่านมา การคาดการณ์ เป้าประสงค์และตัวเปรียบเทียบอื่น ๆ ที่
เหมาะสม.

MEASURES AND INDICATORS : ตัววัดและตัวชี้วัด
“ตัววัดและตัวชี้วัด” หมำยถึง สำรสนเทศเชิงตัวเลขที่บอกจำนวนปัจจัยนำเข้ำ ผลผลิต และผล
กำรดำเนินกำรของกระบวนกำร ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม/แผนงำน โครงกำร บริกำร และผลกำรดำเนินกำร
ขององค์กรโดยรวม. ตัววัดและตัวชี้วัดอาจเป็นแบบไม่ซับซ้อน (ได้จากการวัดแต่ละครั้ง) หรือแบบหลายตัว
ประกอบกัน.
เกณฑ์ ไ ม่ ไ ด้ แ บ่ ง แยกอย่ า งชั ด เจนระหว่า งตั ว วั ด และตั ว ชี้ วัด อย่ า งไรก็ ต าม บางคนชอบใช้ ค าว่ า
“ตัวชี้วัด” เมื่อ
1) การวัดนั้นมีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินการ แต่ไม่ใช่ตัววัดโดยตรงของผลการดาเนินการนั้น
(เช่น จานวนข้อร้องเรียน เป็นตัวชี้วัดของความไม่พึงพอใจ แต่ไม่ใช่ตัววัดโดยตรงของความไม่พึงพอใจ).
2) การวัดนั้นเป็นตัวทานาย (ตัวชี้วัดนา – leading indicator) ของผลการดาเนินการด้านอื่น ๆ ที่มี
นัยสาคัญมากกว่า (เช่น ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นตัวชี้วัดนาของการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด).

MISSION : พันธกิจ
“พันธกิจ” หมำยถึง หน้ำที่โดยรวมขององค์กร. พันธกิจ เป็นการตอบคาถามว่า “องค์กรพยายาม
บรรลุอะไร” พันธกิจอาจกาหนดลูกค้าหรือตลาดที่องค์กรให้บริการ สมรรถนะหลักขององค์กร หรือเทคโนโลยี
ที่องค์กรใช้.
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PARTERS : พันธมิตร
“พันธมิตร” หมำยถึง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่สำคัญที่ตกลงทำงำนร่วมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุ
เป้ำประสงค์ร่วมกัน หรือเพื่อปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร. โดยทั่วไป มักเป็นความร่วมมือในลักษณะที่เป็น
ทางการเพื่อจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือเพื่อส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะอย่าง.
โดยปกติ การเป็ น พัน ธมิตรมักมีกาหนดช่ว งเวลา และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาทและ
ผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน.
ดูคาอธิบายของ “COLABORATORS” “คู่ความร่วมมือ” ในหน้า 79

PERFORMANCE : ผลกำรดำเนินกำร
“ผลกำรดำเนินกำร” หมำยถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จำกกระบวนกำร ผลิตภัณฑ์ และลูกค้ำ
ซึ่งทำให้สำมำรถประเมินและเปรียบเทียบผลลัพธ์กับกำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำร มำตรฐำนผลลัพธ์ที่
ผ่ำนมำ เป้ำประสงค์ และผลลัพธ์ขององค์กรอื่น ๆ. ผลการดาเนินการอาจแสดงในรูปแบบตัวเงินและที่ไม่ใช่
ตัวเงิน.
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติครอบคลุมผลการดาเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การมุ่งเน้นลูกค้า
การปฏิบัติการ และการเงินการตลาด.
1) “ผลการดาเนินการด้านผลิตภัณฑ์ ” หมายถึง ผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของตัววัด
และตัวชี้วัดของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสาคัญต่อลูกค้า ตัวอย่างเช่น ความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ การ
ส่งมอบที่ตรงเวลา ระดับของเสียจากประสบการณ์ลูกค้า และเวลาในการตอบสนองการให้บริการ. สาหรับ
องค์กรที่ให้บริการบางองค์กรและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ผลการดาเนินการด้านผลิตภัณฑ์ อาจรวมถึงผล
การดาเนินการของโปรแกรม/แผนงาน และโครงการที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน การให้บริการ
ถึงบ้าน หรือความสามารถในการใช้หลายภาษาในการให้บริการ.
2) “ผลการดาเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ” หมายถึง ผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัววัดและ
ตัวชี้วัดในเรื่องการยอมรับ ปฏิกิริยา และพฤติกรรมของลูกค้า ตัวอย่างเช่น การรักษาลูกค้าไว้ ข้อร้ องเรียนและ
ผลจากการสารวจลูกค้า.
3) “ผลการดาเนินการด้านการปฏิบัติการ” หมายถึง ผลการดาเนินการด้านบุคลากร ด้านการนา
องค์กร ด้านองค์กร (รวมถึงจริ ยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับตัว วัดและตัวชี้วัดด้าน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และภาระความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น รอบเวลา ผลิตภาพ การลดความสูญเสีย
การลาออกของบุคลากร อัตราการฝึกอบรมข้ามสายงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ความรับผิดชอบ
ด้านการเงิน การบรรลุกลยุทธ์ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน. การวัดผลการดาเนินการด้านการปฏิบัติการอาจ
กระทาในระดับหน่วยงาน ระดับกระบวนการที่สาคัญ และระดับองค์กร.
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4) “ผลการดาเนินการด้านการเงินและการตลาด” หมายถึง ผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัววัด
และตัวชี้วัดในเรื่องต้นทุน รายรับ และตาแหน่งในตลาด รวมทั้งประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ การเติบโต
ของสินทรัพย์ และส่วนแบ่งตลาด ตัวอย่างเช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน มูลค่าเพิ่มต่อพนักงาน อัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ กาไรจากการดาเนินการ ผลการใช้งบประมาณ ปริมาณเงินทุนสารอง
วงจรเงินสด ตัววัดอื่น ๆ ด้านความสามารถในการทากาไรและสภาพคล่อง และการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด.

PROCESS : กระบวนกำร
“กระบวนกำร” หมำยถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน โดยมีเจตจำนงเกี่ยวข้องกับกำรผลิตหรือบริกำร
ให้แก่ลูกค้ำ (ผู้รับบริกำร) ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร. โดยทั่วไป กระบวนการเป็นขั้นตอนหรือกิจกรรม
ที่มีลาดับชัดเจน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิ ค วัสดุ และการปรับปรุง มา
ทางานร่วมกัน. นอกจากนี้ แทบจะไม่มีกระบวนการใดเลยที่สามารถดาเนินงานได้โดยลาพัง ดังนั้นจึงต้อง
พิจารณาคามสัมพันธ์กับกระบวนการอื่นที่ส่งผลกระทบกัน. ในบางสถานการณ์ กระบวนการอาจต้องดาเนิน
ตามลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้เฉพาะเจาะจงอย่างเคร่งครัดตามเอกสารวิธีปฏิบัติการและข้อกาหนด (ที่อาจเป็น
ทางการ) รวมทั้งการวัดและขั้นตอนการควบคุมที่ชัดเจน.
ในกรณีที่เป็นการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการนั้น คาว่า
“กระบวนการ” จะมีความหมายที่กว้างมากขึ้นในการต้องขยายความว่าต้องทาอะไรในการบริการ ซึ่งอาจ
รวมถึงลาดับขั้นตอนก่อนหลังที่พึงประสงค์หรือคาดหวังไว้. ถ้าหากขั้นตอนนั้นมีความสาคัญ การบริการจะต้อง
ให้สารสนเทศที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้. กระบวนการบริการดังกล่าวจาเป็นต้องมี
แนวทางส าหรั บ ผู้ ให้ บ ริ ก ารในการจั ด การแก้ ปัญ หาเฉพาะหน้า ที่ เกี่ ยวกั บการกระท าหรือ พฤติ กรรมของ
ผู้รับบริการ.
ในงานที่ ใ ช้ ค วามรู้ เช่ น การวางแผนกลยุ ท ธ์ การวิ จั ย การพั ฒ นา และการวิ เ คราะห์ ค าว่ า
“กระบวนการ” อาจไม่ได้หมายความถึงลาดับขั้นตอนที่กาหนดไอย่างเป็นทางการ แต่หมายความถึงความ
เข้าใจโดยควมเกี่ยวกับการดาเนินการที่ต้องใช้ความสามารถ เช่น จังหวะเวลา ทางเลือกที่กาหนดไว้ การ
ประเมินผล และการรายงานผล. ทั้งนี้ ลาดับขั้นตอนของกระบวนการอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังที่มีความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าวแล้ว.
การตรวจประเมินตามเกณฑ์หน่วยงานสนับสนุนฯ มี 2 มิติ ได้แก่ กระบวนการและผลลัพธ์ และใน
การตรวจประเมินกระบวนการ มี 4 ปัจจัย ประกอบด้วย แนวทาง การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้ และ
การบูรณาการ.
ดูคาอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง “ระบบการให้คะแนน” ในหน้า 93
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PRODUCTIVITY : ผลิตภำพ
“ผลิตภำพ” หมำยถึง กำรวัดประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกร. แม้คาว่า “ผลิตภาพ” มักใช้กับ
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น บุคลากร (ผลิตภาพแรงงาน) เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน และทุน แต่
แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพยังสามารถนาไปพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรทั้งหมดในการสร้างผลผลิต. การวัด
“ผลิตภาพโดยรวม” โดยใช้ตัววัดเชิงประกอบทาให้สามารถประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดใน
กระบวนการ (ซึ่งอาจรวมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรด้วยนั้น) ว่ามีประโยชน์หรือไม่.

RESULTS : ผลลัพธ์
“ผลลัพธ์” หมำยถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร. การประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาจากผลการ
ดาเนินการในปัจจุบัน ผลการดาเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งอัตราความ
ครอบคลุม และความสาคัญของการปรับปรุงผลการดาเนินการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลลัพธ์กับ
ข้อกาหนดด้านผลการดาเนินการที่สาคัญขององค์กร.
การตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มี 2 มิติ ได้แก่ กระบวนการและผลลัพธ์ และใน
การตรวจประเมินผลลัพธ์ ประกอบด้วย ระดับผลการดาเนินการในปัจจุบัน แนวโน้ม การเปรียบเทียบ และ
การบูรณาการ
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SENIOR LEADERS : ผู้นำระดับสูง
“ผู้น ำระดับสูง” หมำยถึง กลุ่มหรือทีมผู้บริ หำรระดับสูงขององค์กร. ในหลาย ๆ องค์กร ผู้นา
ระดับสูง ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและผู้ที่รายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุด.

STAKEHOLDERS : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมำยถึง กลุ่มทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรืออำจได้รับผลกระทบจำกกำร
ปฏิบัติกำรและควำมสำเร็จขององค์กร. ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ อาจรวมถึงลูกค้า บุคลากร
พันธมิตร คู่ความร่วมมือ คณะกรรมการกากับดูแล ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ ผู้เสียภาษี องค์กรที่ดูแลกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ผู้กาหนดนโยบาย ผู้ให้ทุนดาเนินงาน และชุมชนในท้องถิ่นและสมาคมวิชาชีพ.
ดูคาจากัดความของ “CUSTOMER” “ลูกค้า” ประกอบ ในหน้า 79

STRATEGIG ADVANTAGES : ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
“ควำมได้ เ ปรี ยบเชิงกลยุทธ์ ” หมำยถึง ควำมได้เปรี ยบในเชิงตลำดต่ำ ง ๆ ที่เ ป็น ตัวตัดสิน ว่ำ
องค์กรจะประสบควำมสำเร็จในอนำคตหรือไม่. โดยทั่วไป มักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จ
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ในเชิงแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน. ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์มักมากจาก
1) สมรรถนะหลักขององค์กร ที่มุ่งเน้นการสร้างและเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในขององค์กร.
2) ทรัพยากรภายนอกที่สาคัญในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเกิดจากการปรับและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับ
องค์กรภายนอกและกับพันธมิตร.
เมื่อองค์กรเข้าใจที่มาของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทั้งสองแหล่งแล้ ว องค์กรสามารถเพิ่มพูนขีด
ความสามารถในการที่เป็นเอกลักษณ์นี้ด้วยการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถที่เกื้อหนุนกันจากองค์กรอื่น.
ดูคาจากัดความของ “STRAREGIC CHALLENGES” “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ” ในหน้า 87 และ
“STRATEGIC OBJECTIVES” “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” ในหน้า 89 ประกอบ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กร
ระบุอย่างชัดเจนในการตอบสนองต่อความท้าทายและความได้เปรียบดังกล่าว.

STRATEGIG CHALLENGES : ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์
“ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ” หมำยถึง แรงกดดัน ต่ำ ง ๆ ที่มีผลอย่ำ งชัดเจนต่อควำมสำเร็ จใน
อนำคตขององค์กร. ความท้าทายเหล่ านี้ มักเกิดจากแรงผลักดันของตาแหน่งในการแข่งขันที่คาดหวังใน
อนาคตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลีงกัน. โดยทั่วไป ความท้า ทายเชิงกล
ยุ ทธ์ เกิด จากแรงผลั ก ดัน ภายนอก. อย่ างไรก็ ตาม ในการตอบสนองต่ อความท้ าทายเชิ งกลยุทธ์ ที่มาจาก
แรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กรเองด้วย.
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายนอกอาจเกี่ยวกับความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือตลาด
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี รวมทั้งความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และความเสี่ยงหรือ
ความจาเป็นอื่น ๆ. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายใน อาจเกี่ยวกับขีดความสามารถขององค์กร หรือทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ขององค์กร.

STRATEGIG OBJECTIVES : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
“วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” หมำยถึง จุดมุ่งหมำยที่ชัดเจนขององค์กร หรือกำรตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงหรื อกำรปรั บปรุ งที่ส ำคัญ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขั น หรื อประเด็น ทำงสังคม และกำร
ได้เปรียบทำงธุรกิจ. โดยทั่วไป วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะมุ่งเน้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเกี่ยวข้อง
กับโอกาสและความท้าทายที่สาคัญด้านลูกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี (ความท้าทายเชิงกลยุทธ์).
กล่าวอย่างกว้าง ๆ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ สิ่งที่องค์กรต้องบรรลุเพื่อรักษาหรือทาให้เกิด ความสามารถใน
การแข่งขัน และทาให้มั่นใจถึงความสาเร็จในระยะยาว. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะกาหนดทิศทางระยะยาว
ขององค์กร และชี้นาในการจัดสรรทรัพยากรและปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากร.
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ดูคาจากัดความของ “ACTION PLANS” “แผนปฏิบัติการ” ประกอบ ในหน้า 78 เพื่อให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ รวมทั้งตัวอย่างของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ

SYSTEMATIC : เป็นระบบ
“เป็นระบบ” หมำยถึง แนวทำงซึ่งมีกำรจัดขั้นตอนไว้เป็นลำดับ สำมำรถทำซ้ำได้ และแสดงกำร
ใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้. แนวทางจะมีความเป็นระบบ ถ้าหากมีการสร้างโอกาสในการ
ประเมิน การปรับปรุง และการแบ่งปัน รวมอยู่ด้วย จนส่งผลให้แนวทางนั้นมีระดับความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น.
ในการใช้คาว่า “เป็นระบบ” ให้ดู “แนวทางการให้คะแนนกระบวนการ” ในหน้า 93

TRENDS : แนวโน้ม
“แนวโน้ม” หมำยถึง สำรสนเทศที่เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นทิศทำงและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ของผลลัพธ์ขององค์กร หรือควำมคงเส้นคงวำของผลกำรดำเนินกำรในช่วงเวลำหนึ่ง . แนวโน้มแสดงผล
การดาเนินการขององค์กรตามลาดับช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป.
โดยทั่วไป การแสดงแนวโน้มต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ที่มิใช่การคาดการณ์). ทั้งนี้ อาจ
จาเป็นต้องแสดงข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อยืนยันผลในเชิงสถิติ. ช่วงเวลาที่ใช้เพื่อให้เห็นแนวโน้มจะสามารถกาหนดได้
จากรอบเวลาในการวัดกระบวนการ. รอบเวลาที่สั้นลงทาให้ต้องมีการวัดบ่อยขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า
อาจต้องใช้เวลานานกว่า จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน.
ตัวอย่างของแนวโน้มที่ต้องตอบตามเกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการ
ดาเนินการด้านผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าและบุคลากร ผลการดาเนินการ
ด้านการเงิน ผลการดาเนินการด้านตลาด และผลการดาเนินการด้านการปฏิบัติการ เช่น รอบเวลา และผลิต
ภาพ.

VALUES : ค่ำนิยม
“ค่ำนิยม” หมำยถึ ง หลักกำรและพฤติกรรมชี้นำที่สื่อถึงควำมคำดหวังให้องค์กรและบุคลำกร
ปฏิบัติ . ค่านิย มสะท้อนและหนุนเสริมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร. ค่านิยมสนับสนุนและชี้นาการ
ตัดสินใจของบุคลกรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม.
ตั ว อย่ า งของค่ า นิ ย ม อาจรวมถึ ง การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมี คุ ณ ธรรมและความยุ ติ ธ รรมในการ
ปฏิสัมพันธ์กับทุกกรณี การทาให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า การให้คุณค่าต่อแต่ละบุคคลและต่อความ
หลากหลาย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นให้มีผลการดาเนินการที่เป็นเลิศทุกวัน.
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VISION : วิสัยทัศน์
“วิสัยทัศน์” หมำยถึง สภำวะที่องค์กรต้องกำรเป็นอนำคต. วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทางที่องค์กรจะ
มุ่งไป สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ที่องค์กรต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ในอนาคต.

VOICE OF THE CUSTOMERS : เสียงของลูกค้ำ
“เสียงของลูกค้ำ” หมำยถึง กระบวนกำรในกำรเฟ้นหำสำรสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้ำ . กระบวนการ
ด้าน “เสียงของลูกค้า” เป็นกระบวนการเชิงรุกและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในการเฟ้นหาความต้องการ ความ
คาดหวัง และความปรารถนะของลูกค้า ทั้งที่ชัดเจน ไม่ชัดเจน และที่คาดการณ์ไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้ า
เกิดความผูกพัน. การับฟังเสียงของลูกค้า อาจรวมถึงการรวบรวมและการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า
เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ ผลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์
การรับประกัน สารสนเทศด้านการตลาดและการขาย ข้อร้องเรียนที่มีผลต่อการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อและ
ตัดสินใจผูกสัมพันธ์.

WORK PROCESSES : กระบวนกำรทำงำน
“กระบวนกำรทำงำน” หมำยถึ ง กระบวนกำรสร้ ำงคุณค่ำ ที่สำคัญที่สุดภำยในองค์กร ซึ่งอาจ
รวมถึงการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ การผลิ ต และการส่ งมอบ การสนับสนุนลูกค้า การจัดการห่ วงโซ่อุปทาน
กระบวนการทางธุรกิจ และกระบวนการสนับสนุน. กระบวนการทางานเป็นกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กร และสร้างคุณค่าต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น. กระบวนการทางานที่
สาคัญขององค์กรต้องดาเนินการให้สาเร็จโดยบุคลากรขององค์กรเสมอ.
กระบวนการทางานที่สาคัญขององค์กรมักเกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร ปัจจัยที่กาหนด
ความสาเร็จขององค์กรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และปัจจัยที่ผู้นาระดับสูงใช้พิจารณาว่าสาคัญ ต่อการเติบโตของ
องค์กร. กระบวนการทางานที่สาคัญขององค์กรต้องดาเนินการให้สาเร็จโดยบุคลากรขององค์กรเสมอ.
ในทางตรงกันข้าม โครงการเป็นกระบวนการทางานที่ไม่เหมือนใครซึ่งตั้งใจดาเนินการให้เกิดผลลัพธ์
แล้วเลิกดาเนินการ.

WORK SYSTEMS : ระบบงำน
“ระบบงำน” ประกอบด้วย กระบวนกำรทำงำนภำยในกับแหล่งทรัพยำกรต่ำง ๆ จำกภำยนอกที่
จำเป็นต่อกำรพัฒนำ และกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำ และทำให้องค์กรประสบควำมสำเร็จในตลำด.
ภายในระบบงาน กระบวนการภายในคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กร. แหล่งทรัพยากรจาก
ภายนอก อาจรวมถึงกระบวนการที่ดาเนินการโดยส่งมอบและพันธมิตรที่สาคัญ คู่สัญญา คู่ความร่วมมือ และ
ส่วนอื่น ๆ ในเครือข่ายอุปทานที่จาเป็นต่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการทางธุรกิจและ
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กระบวนการสนับสนุน. กระบวนการภายในและแหล่งทรัพยากรจากภายนอกเหล่านี้ทางานร่วมกันเพื่อให้งาน
ขององค์กรบรรลุผลสาเร็จ.
การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเป็นเรื่องในระดับกลยุทธ์ ซึ่งองค์กรต้องตัดสินใจว่าใช้กระบวนการ
ภายในหรื อแหล่งทรัพยากรจากภายนอกเพื่อประสิ ทธิภ าพสู งสุดและความยั่งยืนในตลาด. การตัดสิ นใจนี้
ครอบคลุมถึงการปกป้องสินทรัพย์ทางปัญญา การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร และการบรรเทา
ความเสี่ยง. การตัดสินใจใด ๆ ขององค์กรจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์กร บุคลากร กระบวนการทางาน
และอุปกรณ์ / เทคโนโลยี.

WORKFORCE : บุคลำกร
“บุคลำกร” หมำยถึง บุคคลทุกคนที่องค์กรเป็นผู้ดูแลและมีส่วนร่วมโดยตรงในกำรปฏิบัติงำนที่จะ
ทำให้งำนขององค์กรประสบควำมสำเร็จ รวททั้งพนักงำนที่องค์กรจ่ำยค่ำตอบแทน (เช่น พนักงำนประจำ
พนักงำนที่ทำงำนไม่เต็มเวลำ พนักงำนชั่วครำว และพนักงำนที่ทำงำนผ่ำนโทรศัพ ท์ รวมทั้งพนักงำนจ้ำง
ตำมสัญญำที่องค์กรดูแลและควบคุม) และอำสำสมัคร (ถ้ำมี) โดยรวมถึงผู้นา หัวหน้างาน และผู้จัดการใน
ทุกระดับ.

WORKFORCE CAPABILITY : ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร
“ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร” หมำยถึง ควำมสำมำรถขององค์กรที่จะทำงำนให้สำเร็จตำม
กระบวนกำรทำงำน ด้วยควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะ (Competencies) ของบุคลำกร.
ขีดความสามารถ อาจรวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างนวัตกรรม
และการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีใหม่ การพัฒ นาผลิตภัณฑ์และกระบนการทางานใหม่ รวมทั้งการตอบสนอง
ธุรกิจ ตลาด และความต้องการของกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป.

WORKFORCE CAPACIY : อัตรำกำลังบุคลำกร
“อัตรำกำลังบุคลำกร” หมำยถึง จำนวนบุคลำกรที่ต้องกำรในแต่ละระดับขององค์กรที่จะทให้
มั่นใจได้ว่ำองค์กรมีจำนวนผู้ปฏิบัติงำนที่เพียงพอต่อกำรทำให้กระบวนกำรทำงำนสำเร็จ และสำมำรถส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้ำได้สำเร็จ รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองระดับความต้องการบุคลากรตาม
ฤดูกาลหรือความต้องการที่เปลี่ยนแปลง.
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WORKFORCE ENGAGEMENT : ควำมผูกพันของบุคลำกร
“ควำมผูกพันของบุคลำกร” หมำยถึง ระดับควำมมุ่งมั่นของบุคลำกร ทั้งในด้ำนควำมรู้สึกและ
สติปัญญำเพื่อทำให้งำนวิสัยทัศ น์ และพัน ธกิจ ขององค์กรบรรลุผล. องค์กรที่มีระดับความผู กพันของ
บุคลากรสูงแสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี ทาให้
บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและความสาเร็จขององค์กร.
โดยทั่ ว ไป บุ ค ลากรในองค์ ก รจะรู้ สึ ก มี ค วามผู ก พั น กั บ องค์ ก รเมื่ อ มี แ รงจู ง ใจและได้ ท างานที่ มี
ความหมายต่อตน และเมื่อได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและในสถานที่ทางาน. ประโยชน์ของความ
ผูกพันของบุคลากร คือ การทาให้เกิดบรรยากาศความไว้ใจซึ่งกันและกัน สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย
และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน การสื่อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี การเอื้ออานาจในการตัดสินใจ
และการมีภาระความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของตน. ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่จะนามาซึ่งความผูกพัน
ได้แก่ การฝึกอบรมและการพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ระบบการยกย่องชมเชยและระบบการให้
รางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสที่เท่าเทียมกันและการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการมีไมตรีจิตกับ
ครอบครัวของบุคลากร.
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คะแนน
พิจารณาให้คะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้
หัวข้อของเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ 1 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ตัวบ่งชี้ 2 กลยุทธ์และการบริหารหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 3 การรับฟังเสียงของลูกค้าและคุณภาพการให้บริการ
ตัวบ่งชี้ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ 6 การปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้ 7 ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ 8 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
(ดาเนินการในระดับมหาวิทยาลัย)
คะแนนรวม

คะแนน
100
100
100
100
100
100
200
200
1000

ระบบกำรให้คะแนน
ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ว่ า คู่ มื อการประกั น คุณ ภาพภายในส าหรับ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น 2563-2566
ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ และในแต่ละตัวบ่งชี้จะประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งที่เป็นกระบวนการ และเกณฑ์ที่เ ป็น
ผลลัพธ์ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 7 และตัวบ่งชี้ 8 ของบางหน่วยงาน)ซึ่งแนวทางการพิจารณาให้คะแนนของเกณฑ์
กระบวนการและเกณฑ์ผลลัพธ์จะมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ในการพิจารณาให้คะแนนจึงต้องพิจารณาแยกกัน
ระหว่างเกณฑ์กระบวนการของตัวบ่งชี้นั้น (แต่ละตัวบ่งชี้จะมีเกณฑ์กระบวนการอยู่ 3-6 เกณฑ์) ซึ่งผู้ตรวจ
ประเมินจะพิจารณาในภาพรวมของตัวบ่งชี้นั้นว่าควรที่จะให้คะแนนเกณฑ์กระบวนการที่เท่าไหร่
การให้คะแนนผลดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้พิจารณาสาสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ ตัวบ่งชี้นั้น และ
แนวทางการให้คะแนน ดังต่อไปนี้
 ปัจจัยที่สาคัญของหน่วยงานที่นาเสนอในโครงร่างองค์กร (OP).
 ระดับความสมบูรณ์และความเหมาะสมของแนวทาง ความครอบคลุมของการถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ และจุดแข็งของกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุง.
 ระดับของผลการดาเนินการ และผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น หรือองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกัน
หรือระดับเทียบเคียง.
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แนวทำงกำรให้คะแนนเกณฑ์ที่เป็นกระบวนกำร
“กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้หรือปรับปรุง เพื่อตอบคาถามต่างๆ ของเกณฑ์ตามที่
กาหนด โดยปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ประเมินเกณฑ์ที่เป็นกระบวนการ ประกอบด้วย แนวทาง (Approach – A)
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment – D) การเรียนรู้ (Learning – L) และการบูรณาการ
(Integration – I) (ADLI) คะแนนสาหรับเกณฑ์ที่เป็นกระบวนการเป็นการประเมินภาพรวมของผลการ
ดาเนินการโดยรวม ซึ่งพิจารณาปัจจัยกระบวนการทั้ง 4 ดังนี้
แนวทาง (Approach – A) หมำยถึง
 วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ.
 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ตอบคาถามของเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมการดาเนินงานของ
หน่วยงาน.
 ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการต่างๆ ของหน่วยงาน.
 ระดับของการมีแนวทางนั้นนาไปใช้ซ้าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได้
(ซึ่งหมายถึง การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ).
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment – D) หมำยถึง ควำมครอบคลุมและทั่วถึงของ
 การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองคาถามของแต่ละเกณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องและสาคัญต่อหน่วยงาน.
 การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา.
 การนาแนวทางไปใช้ในทุกส่วนงาน/ฝ่ายงาน ที่เหมาะสม.
การเรียนรู้ (Learning – L) หมำยถึง
 การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง.
 การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของแนวทางผ่านการสร้างนวัตกรรม.
 การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมกับฝ่ายงานต่างๆ ในหน่วยงาน
และกระบวนการอืน่ ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน.
การบูรณาการ (Integration – I) หมำยถึง ควำมครอบคลุมและทั่วถึงของ
 แนวทางที่ใช้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร และเกณฑ์ที่เป็นกระบวนการ
 การใช้ตั ว ชี้ วัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ ช่ว ยเสริมซึ่ งกั นและกั น ทั้ง ระหว่า ง
กระบวนการและระหว่างฝ่ายงานทั่วทั้งองค์กร (หน่วยงาน)
 แผนงาน กระบวนการ ผลลั พ ธ์ การวิ เ คราะห์ การเรี ยนรู้ และการปฏิ บั ติก าร มี ค วาม
สอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและฝ่ายงาน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับหน่วยงาน
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กำรให้คะแนนเกณฑ์ที่เป็นกระบวนกำร
(Process Scoring Guidelines)
คะแนน
0%
หรือ
5%

10%,
15%, 20%
หรือ
25%
30%, 35%,
40% หรือ
45%

50%, 55%,
60% หรือ
65%

70%, 75%
80% หรือ
85%

เกณฑ์ที่เป็นกระบวนกำร
 ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบคาถามของหัวข้ออย่างชัดเจน. มีสารสนเทศน้อย /ไม่ชัดเจน /ไม่ตรงประเด็น.(A)
 แทบไม่ปรากฏหลักฐานการนาแนวทางทีเ่ ป็นระบบไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ.(D)
 ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง (Improvement Orientation). มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา. (L)
 ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับองค์กร. แต่ละพื้นที่หรือฝ่ายงานดาเนินการ
อย่างเป็นเอกเทศ. (I)
 ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบทีต่ อบคาถามเกณฑ์ได้บางส่วน. (A)
 การนาแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติยังอยู่ในขั้นเริม่ ต้นในเกือบทุกพื้นที่หรือฝ่ายงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุคาถามของเกณฑ์เป็นส่วนมาก. (D)
 ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงทั่วไป. (L)
 มีแนวทางทีส่ อดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพื้นที่หรือฝ่ายงานอื่น โดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา. (I)
 ปรากฏหลักฐานว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบคาถามเกณฑ์ได้บางส่วน. (A)
 มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางพื้นที่หรือฝ่ายงานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ. (D)
 ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญ. (L)
 เริ่มมีแนวทางทีส่ อดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการพื้นฐานของหน่วยงาน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กร และในเกณฑ์กระบวนการอื่นๆ. (I)
 ปรากฏหลักฐานว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบคาถามส่วนมากของเกณฑ์ได้. (A)
 มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือฝ่ายงาน. (D)
 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ในระดับหน่วยงานรวมถึงการ
สร้างนวัตกรรมในบางเรื่อง เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สาคัญ. (L)
 มีแนวทางทีส่ อดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการโดยรวมของหน่วยงาน (สอดคล้องกับความต้องการ
ของมหาวิทยาลัย) ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงร่างองค์กรและในเกณฑ์กระบวนการอื่น ๆ. (I)
 ปรากฏหลักฐานว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบคาถามเกณฑ์ได้เกือบทั้งหมด. (A)
 มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยมี่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ. (D)
 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ในระดับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการจัดการ. ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอันเป็นผลจากการวิเคราะห์และการแบ่งปันระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย. (L)
 มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการของหน่วยงานในปัจจุบันและอนาคต (สอดคล้องกับความต้องการของ
มหาวิทยาลัย)) ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและในเกณฑ์กระบวนการอื่น ๆ. (I)

95
คะแนน
เกณฑ์ที่เป็นกระบวนกำร
90%, 95%  ปรากฏหลักฐานว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบคาถามเกณฑ์ได้ทั้งหมดอย่างครบถ้วน. (A)
หรือ 100%  มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงโดยไม่มจี ุดอ่อนหรือความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในพื้นที่หรือ
ฝ่ายงานใด ๆ. (D)
 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และการเรียนรู้ในระดับหน่วยงานผ่านการ
สร้างนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือทีส่ าคัญในการจัดการทั่วทั้งองค์กร (หน่วยงาน). ปรากฏหลักฐานว่าการเปลีย่ นแปลง
ที่ดีขึ้นและนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร (หน่วยงาน)เป็นผลมาจากการวิเคราะห์และการแบ่งปัน. (L)
 มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการขององค์กรในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างดี ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและในเกณฑ์กระบวนการอื่น ๆ. (I)
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แนวทำงกำรให้คะแนนเกณฑ์ที่เป็นผลลัพธ์
“ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยงานที่บรรลุผลตามคาถามเกณฑ์ที่เป็นผลลัพธ์
ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ ระดับ (Level – L) แนวโน้ม (Trend – T) การเปรียบเทียบ
(Comparison – C) และการบูรณาการ (Integration – I) (LeTCI). คะแนนของเกณฑ์ที่เป็นผลลัพธ์เป็นการ
ประเมินภาพรวมของผลการดาเนินการโดยรวม ซึ่งพิจารณาปัจจัยผลลัพธ์ทั้ง 4 ดังนี้
ระดับ (Level – Le) หมำยถึง ผลการดาเนินการในปัจจุบันของตัววัดด้วยมาตรวัดที่เหมาะสม.
แนวโน้ม (Trend – T) หมำยถึง อัตราของการปรับปรุงผลการดาเนินการ หรือความต่อเนื่องของ
ผลการดาเนินการที่ดีในประเด็นที่สาคัญ (ความลาดชันของชุดข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป).
การเปรียบเทียบ (Comparison – C) หมำยถึง ผลการดาเนินการของหน่วยงานเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอื่นที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสม เช่น
คู่แข่ง หรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน หรือระดับเทียบเคียง.
การบูรณาการ (Integration – I) หมำยถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของตัววัดผลลัพธ์ต่าง ๆ (มักมี
การจาแนกประเภท) ที่ระบุผลการดาเนินการด้านลูกค้ากลุ่มสาคัญ ผลิตภัณฑ์ ตลาด กระบวนการ และ
แผนปฏิ บั ติ ก าร และเป้ า ประสงค์ ร ะดั บ องค์ ก ร ตามที่ ป รากฏอยู่ ใ นโครงร่ า งองค์ ก ร และเกณฑ์ ที่ เ ป็ น
กระบวนการ.
ในการให้คะแนนเกณฑ์ที่เป็นผลลัพธ์ ให้พิจารณาข้อมูลระดับผลการดาเนินการ แนวโน้ม และตัว
เปรียบเทียบที่เหมาะสมของตัววัดและตัวชี้วัดที่สาคัญของหน่วยงาน รวมทั้งการบูรณาการกับข้อกาหนดที่
สาคัญของหน่วยงาน. เกณฑ์ผลลัพธ์ควรแสดงข้อมูลครอบคลุมของผลการดาเนินการตามที่รายงาน ซึ่ งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและการเรียนรู้ของหน่วยงาน. ถ้านกระบวนการปรับปรุงมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายถอดสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง หน่วยงานควรมีผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันด้วย.
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กำรให้คะแนนเกณฑ์ที่เป็นผลลัพธ์
(Results Scoring Guidelines)
คะแนน
0%
หรือ
5%
10%,
15%, 20%
หรือ
25%
30%, 35%,
40% หรือ
45%
50%, 55%,
60% หรือ
65%

70%, 75%
80% หรือ
85%

90%, 95%
หรือ 100%

เกณฑ์ที่เป็นผลลัพธ์
 ไม่มีการรายงานผลการดาเนินการขององค์กร หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในหัวข้อที่รายงาน. (Le)
 ไม่แสดงแนวโน้มของข้อมูล หรือแสดงแนวโน้มเชิงลบเป็นส่วนใหญ่. (T)
 ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ. (C)
 ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มคี วามสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน. (I)
 มีการรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานเพียงบางเรื่องที่เกณฑ์ถาม.
และมีระดับผลการดาเนินการทีเ่ ริม่ ดี. (Le)
 มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลในบางเรื่อง โดยบางเรื่องแสดงแนวโน้มเชิงลบ. (T)
 แทบไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ. (C)
 มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน. (I)
 มีการรายงานระดับผลการดาเนินการที่ดี ตอบคาถามเกณฑ์ได้บางส่วน. (Le)
 มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี. (T)
 เริ่มมีการแสดงสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ. (C)
 มีการรายงานผลลัพธ์หลายเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน. (I)
 มีการรายงานระดับผลการดาเนินการที่ดี ตอบคาถามส่วนมากของเกณฑ์ได้. (Le)
 แสดงถึงแนวโน้มที่ดีในเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน. (T)
 ผลการดาเนินการในปัจจุบันบางเรื่องดีกว่าคู่เทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม. (C)
 มีการรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่สาคัญส่วนใหญ่
ความต้องการของตลาดที่สาคัญส่วนใหญ่ และข้อกาหนดของกระบวนการที่สาคัญส่วนใหญ่. (I)
 มีการรายงานระดับผลการดาเนินการที่ดีถึงดีเลิศ ตอบคาถามเกณฑ์ได้เกือบทั้งหมด. (Le)
 มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่สาคัญส่วนใหญ่ซึ่งจะทาให้บรรลุพันธกิจของหน่วยงาน. (T)
 มีแนวโน้มและระดับผลการดาเนินการในปัจจุบันหลายเรื่องถึงส่วนใหญ่ ดีกว่าคู่เทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง และมีผลการดาเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้นาในระดับดีมาก. (C)
 มีการรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่สาคัญส่วนใหญ่
ความต้องการของตลาดที่สาคัญส่วนใหญ่ และข้อกาหนดกระบวนการและแผนปฏิบัติการส่วนใหญ่. (I)
 มีการรายงานระดับผลการดาเนินการที่ดีเลิศ ตอบคาถามเกณฑ์ได้ทั้งหมดอย่างครบถ้วน. (Le)
 มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่สาคัญทุกเรื่องซึ่งจะทาให้บรรลุพันธกิจของหน่วยงาน. (T)
 แสดงถึงความเป็นผู้นาสาหรับการเทียบเคียงในหลายด้าน. (C)
 มีการรายงานผลการดาเนินการและการคาดการณ์ผลการดาเนินการของหน่วยงานที่ครอบคลุมความต้องการ
ของลูกค้าที่สาคัญส่วนใหญ่ ความต้องการของตลาดที่สาคัญส่วนใหญ่ และข้อกาหนดของกระบวนการและ
แผนปฏิบัติการส่วนใหญ่. (I)
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“ควำมสำคัญ” ในกำรพิจำรณำคะแนน
(“Importance” as a Scoring Consideration)
ประเด็ น ส าคั ญ ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาในการประเมิ น และให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ คื อ “ความส าคั ญ ” ของ
กระบวนการและผลลัพธ์ต่อปัจจัยสาคัญทางธุรกิจ ที่แสดงไว้ในรายงานวิธีการและผลการดาเนินงาน. องค์กร
ควรระบุเรื่องที่เห็นว่าสาคัญที่สุดไว้ในโครงร่างองค์กรและหัวข้อต่าง ๆ เช่น ตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ 5 และ
ตัวบ่ งชี้ 6 โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเรื่องความต้องการที่สาคัญของลู กค้า สภาพแวดล้ อมด้านการแข่งขัน ความ
ต้องการของบุคลากร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ และแผนปฏิบัติการ.

วิธีกำรให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์
(How to Score an Item Response)
การให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ ควรยึดแนวทางดังต่อไปนี้
1. พิจารณาแนวทางการให้คะแนน (หน้า 93-97).
2. พิจารณาว่าช่วงคะแนนใด (เช่น 30-45%, 50-65% หรือ 70-85%) อธิบาย “ระดับความสาเร็จ
ขององค์กรได้ใกล้เคียงที่สุด” ดังที่รายงานไว้ในการตอบเกณฑ์นั้น. เลือกช่วงคะแนนโดยพิจารณาจากภาพรวม
ทั้งปัจจัยทั้ง 4 ของกระบวนการ (ADLI) หรือปัจจัยที่ 4 ของผลลัพธ์ (LeTCI). ช่วงคะแนนที่ให้จะเป็นช่วง
คะแนนที่สะท้อนการตอบรายงานในภาพรวมได้ดีที่สุด โดยไม่เป็นการแจงนับหรือการเฉลี่ยผลของการตรวจ
ประเมินที่ละปัจจัย. ทั้งนี้ จะไม่ใช้ ปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดเป็น “ตัวกัน (gate)” ให้คะแนนไม่สามารถขยับขึ้นไป
ในช่วงคะแนนที่สูงกว่านั้น. ช่วงคะแนนที่อธิบาย “ระดับความสาเร็จขององค์กรที่ใกล้เคียงที่สุด” ไม่จาเป็นต้อง
สมบูรณ์แบบ และมักมีความไม่สมบูรณ์ในบางปัจจัยที่ใช้ในการตรวจประเมินในตัวบ่งชี้ 1-6 (ADLI) หรือในตัว
บ่งชี้ 7 (LeTCI) ก็ได้.
3. อ่านช่วงคะแนนถัดไปที่สูงขึ้นไปหรือต่าลงมา. การตัดสินใจให้คะแนน (เช่น 55% หรือ 60%)
ภายในช่วงคะแนนที่เลือกไว้ ต้องประเมินว่าคาตอบในเกณฑ์นั้น ๆ ในภาพรวมใกล้เคียงกับเนื้อหาที่อธิบาย
ในช่วงคะแนนที่สูงขึ้นไปหรือต่าลงมาเพียงใด.

ภำคผนวก
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในสำหรับหน่วยงำนสนับสนุน 2563 - 2566
TQA 1.1ก
การนาองค์กรโดยผู้นา
ระดับสูง
TQA 1.1ข
การสื่อสารและ
ดาเนินการขององค์กร

GECC 14
ระบบการติดตามผล
การดาเนินงาน

TQA 1.2ก
การกากับดูแลองค์กร

GECC 16
การทบทวน ปรับปรุง
การดาเนินงาน

TQA 1.2ข
การประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม

GECC 17

TQA 4.1ก
การวัดผลการดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ 1
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการอบรมเจ้าหน้าที่

TQA 4.1ข
การวิเคราะห์ และ
ทบทวนผลการ
ดาเนินการ
TQA 4.1ค
การปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ
TQA 2.1ก
กระบวนการจัดทากลยุทธ์
TQA 2.1ข
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
TQA 2.2ก
การจัดทาแผนปฏิบัติการ
และการถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ

สกอ. 5.1
การบริหารหน่วยงานเพือ่ การ
กากับผลลัพธ์ตามพันธกิจ

ตัวบ่งชี้ 2
กลยุทธ์และการบริหาร
หน่วยงาน

GECC 1
ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ
GECC 2
งานบริการ
GECC 4
สถานที่บริการ

GECC 6
การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์
หรือสิ่งอานวยความสะดวก

ตัวบ่งชี้ 3
การรับฟังเสียงของ
ลูกค้าและคุณภาพการ
ให้บริการ
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TQA 3.1ก
การรับฟังลูกค้า
TQA 3.1ข
การประเมินความพึง
พอใจและความผูกพัน
ของลูกค้า
TQA 3.2ข
การสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้า
TQA 5.2ก
ความผูกพันและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

GECC 11
ระบบการประเมินความ
พึงพอใจ
GECC 12
คุณภาพการให้บริการและ
การจัดการข้อร้องเรียน

ตัวบ่งชี้ 3
การรับฟังเสียงของลูกค้า
และคุณภาพการ

GECC 13
ช่องทางการให้บริการ

TQA 5.1ก
ขีดความสามารถและ
อัตรากาลังบุคลากร

GECC 10
บุคลากรด้านการ
บริการ

TQA 5.2ข
การพัฒนาบุคลากรและ
ผู้นา

GECC 9
การจัดสรรบุคลากร

ตัวบ่งชี้ 5
การบริหารและพัฒนา
บุคลากร

GECC 19
การจัดทาระบบ
ฐานข้อมูล
TQA 4.2ข
ข้อมูล สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

GECC 20
การออกแบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

TQA 4.2ก
ความรู้ขององค์กร

GECC 22
การพัฒนาระบบการ
ให้บริการออนไลน์

TQA 6.1ก
การออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการ
TQA 6.1ข
การจัดการกระบวนการ
TQA 6.1ค
การจัดการนวัตกรรม
TQA 6.2ก
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ 4
การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้

GECC 8
การออกแบบ
ระบบงาน
GECC 15
การแก้ไขปัญหาที่ทา้
ทาย
GECC 16
การทบทวน ปรับปรุง
การดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ 6
การปฏิบัตกิ าร

