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ค ำน ำ 
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ด าเนินการระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2557 โดยมีเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน
ให้ทุกส่วนงานปรับระบบคุณภาพ (MUQD)  เข้าสู่ เกณฑ์  EdPEx ภายใน
ปีงบประมาณ 2558 ทุกส่วนงาน 
 
ในระยะเวลาที่ผ่านมา ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในรายละเอียด สิ่งที่พึงกระท า 
หรือข้อควรระวัง ในกระบวนการตรวจประเมิน และเพื่อความเข้าใจอันดีใน
กระบวนดังกล่าวในการรับการตรวจประเมินของส่วนงาน ผู้จัดท าจึงได้สรุปรวม
ข้อก าหนดที่ส าคัญในกระบวนการนับตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจ
ประเมินให้ส่วนงานรับการตรวจได้น าเอาไปประยุกต์ใ ช้และถือปฏิบัติ   
เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนงานและยังจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่จะก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยระดับโลก”ต่อไป 
 

กองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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1.1 ควำมส ำคัญของกำรเตรียมรบักำรตรวจประเมนิ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความส าคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพภายใน สาระส าคัญคือก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของตนเองขึ้น และด าเนินการอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  ซึ่ งตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก็ได้ให้สถานศึกษามีอิสระใน
การเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพ
ทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่เลือกใช้อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น หรือเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล อาทิ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx)  
 
มหาวิทยาลัยมหิดล มองถึงความส าคัญที่มากกว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยน าเอาเกณฑ์พัฒนาคุณภาพที่เป็นสากลและสะท้อนตัวตน
ขององค์กรมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for 
Performance Excellence)1 จากเดิมที่ ใ ช้ เกณฑ์  (MUQD :  Mahidol 
University Quality Development Program)2 ที่ ได้พัฒนาขึ้นเองโดย
กระบวนการภายในของมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนนี้ ท าให้มีรายละเอียด
ปลีกย่อยที่ส่วนงานรับการตรวจประเมินไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจนในการ
ด าเนินการ ทั้งในระหว่างก่อนด าเนินการตรวจประเมิน ระหว่างการตรวจ
ประเมิน และหลังการตรวจประเมิน 

                                                           
1 สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้เห็นชอบการน าระบบการประเมินองค์กรตาม เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนิการที่เป็นเลิศ  EdPEx  ในการประชุมคร้ังที่ 469 วันที่ 20 กุมภาพนัธ์ 
2556  

2 มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เกณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นเอง (MUQD) นับตั้งแต่ปี 2545 จนถึง ปี 2556 จึง
ปรับเปลี่ยนไปใช้เกณฑ์ EdPEx โดยครบ 38 ส่วนงาน ในปี 2558 
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ผู้จัดท าจึงเล็งเห็นความส าคัญในประเด็นดังกล่าวที่จะเป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกรวมถึงทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการตรวจประเมิน จึงได้น าแนวทาง
และข้อควรปฏิบัติ ในการรับการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็น
ผลดีต่อกระบวนการตรวจประเมินทั้งระบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อส่วนงานท่ีรับการผู้ตรวจประเมิน และยังจะ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” ต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของคูม่ือ 

1.2.1 เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการ ข้ันตอนการตรวจประเมินตาม
ระบบคณุภาพของมหาวิทยาลัยใหแ้ก่ส่วนงาน 

1.2.2 เพื่อลดเวลาและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ส่วนงานที่รับการ
ตรวจประเมิน 

 
1.3 ขอบเขต 

คู่มือปฏิบัติงานการเตรียมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล เล่มนี้ ประกอบ
ไปด้วย แนวทางปฏิบัติของส่วนงานในกระบวนการก่อนตรวจประเมิน 
ระหว่างตรวจประเมิน และหลังตรวจประเมิน แนวทางแก้ไขในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อพึงระวังในการรับการตรวจประเมิน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั 
กระบวนการตรวจประเมินด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนงานทราบ
ถึงกระบวนการตรวจประเมินตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่าง
ชัดเจน 

ดเ 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใชใ้นคู่มอื 
ศัพท์ หมายถึง 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ส่วนงาน ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหิดลที่รับการตรวจ

ประเมิน 
ผู้บริหารมหาวิทยาลยั อธิการบดี รองอธกิารบดี ผู้ชว่ยอธกิารบดี 
ผู้บริหารส่วนงาน คณบดี ผู้อ านวยการ รองคณบดี รองผู้อ านวยการ 
กรรมการตรวจประเมิน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดย

เป็นผู้ทีผ่่านการอบรมหลกัสูตรผู้ตรวจประเมินของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเกณฑ์ EdPEx (MU EdPEx 
Assessor) หรือ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ(TQA Assessor) 

เลขานุการการตรวจ
ประเมิน 

เจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ ผู้ท าหนา้ที่เลขานุการ
การตรวจประเมิน 

EdPEx Education Criteria for Performance 
Excellence  
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

TQA Thailand Quality Award 
SAR  Self-Assessment Report  

รายงานการประเมินตนเอง 
ค าน าหน้านาม การใช้ค าน าหนา้นามของบุคลากรตามขอ้บังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วา่ด้วยการใช้ค าน าหน้านาม พ.ศ. 
2555 

การลาในประเภทต่าง ๆ  การลาตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้ายการ
ลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และการลาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการลาหยุดงาน สิทธิการลา หยุดงาน
และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2553 
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2  
 บทบาทหนา้ที่ 
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2.1 กระบวนการตรวจประเมนิตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 



บทบาทหน้าที่    7  
ฤ 

2.2 บทบาท หนา้ที่ และความรบัผดิชอบ 
2.2.1 มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของส่วนงานรับการ
ตรวจประเมิน มีหน้าที่ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนและด าเนินการ
กิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง อ านวยความสะดวกให้แก่ส่วนงานฯ ด้านองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการเสริมสร้างผู้ตรวจประเมิน แต่งตั้ง
ผู้ตรวจประเมิน ก ากับดูแลกระบวนการตรวจประเมิน รวมถึงการ
น าผลการตรวจประเมินของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมาเป็น
ข้อมูลส าคัญในการก าหนดนโยบายและกิจกรรมด้านการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

2.2.2 กรรมการตรวจประเมิน 
มีหน้าที่ตรวจประเมินส่วนงานท่ีได้รับค าสั่งแต่งตั้ง รวมถึงการจัดท า
สรุปรายงานผลการตรวจประเมิน โดยต้องเสนอมหาวิทยาลัย
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันตรวจประเมินพื้นที่จริง 
 

2.2.3 ส่วนงาน3

มีหน้าที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองด้วย “เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ” อ านวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการตรวจประเมิน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเลขานุการ 
ในกระบวนการตรวจประเมิน 
 

                                                           
3  ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ส่วนงานซ่ึงถือเป็น

หน่วยงานภายใต้ก ากับมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการตรวจประเมินติดตามเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ ซ่ึงส่วนงานต้องเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับการตรวจประเมินเพื่อประโยชน์
สูงสุดของส่วนงาน ที่จะได้น าเอาข้อมูลป้อนกลับไปพัฒนา 
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2.2.4 เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพของส่วนงาน 
มีหน้าที่เตรียมข้อมูล และเอกสารเพื่อประกอบการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง รวมถึงการประสานงานและเตรียมรับการตรวจ
ประเมินจากผู้ตรวจประเมิน 

 
2.2.5 เลขานุการการตรวจประเมิน 

มีหน้าที่บริหารจัดการกระบวนการตรวจประเมินให้เป็นไปตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัย ประสานงาน ติดต่อ ติดตามระหว่าง 
ส่วนงานและคณะกรรมการตรวจประเมนิ จัดท าเอกสารและบรหิาร
จั ดการ ในกระบวนการ  Independent Review, Consensus 
Review รวมถึง Site Visit Review และทบทวนกระบวนการหลัง
การตรวจประเมิน 
 

2.3 กรอบระยะเวลาที่ส าคัญ 
1) การจัดส่ง SAR ให้กับมหาวิทยาลัย 

ส่วนงานจัดส่ง SAR ให้กับมหาวิทยาลัย ก่อนวันตรวจประเมินพื้นที่
จริง ไม่น้อยกว่า 60 วัน  

2) การได้รับรายงานการตรวจประเมินฉบับพิมพ ์
ภายใน 30 วันหลังจากวันตรวจประเมินพ้ืนท่ีจริง 

3) การอุทธรณ์ผลของรายงานการตรวจประเมิน 
ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันไดร้ับรายงานการตรวจประเมินฉบับพิมพ ์

4) การดาวน์โหลดรายงานการตรวจประเมินใน  
Online My Report 
ภายใน 30 วันหลังจากวันส่งรายงานการตรวจประเมินฉบับพิมพ ์
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ก่อนการตรวจประเมิน 
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3.1 กระบวนการจัดท า – จัดส่ง รายงานการประเมนิตนเอง  
(SAR : Self-Assessment Report )  
เพื่อประโยชน์สูงสุด ส่วนงานจะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองและ
รายงานผลการด าเนินงานภายใต้บริบทของส่วนงานของตนเองเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงจากส่วนงานหรือหน่วยงานอื่น 
3.1.1 การใช้เกณฑ์ในการอ้างอิง 

ในการจัดท า SAR ให้อ้างอิงตาม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561”4 หรือ “เกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560”5 หรือ “2015-2016 Baldrige 
Excellence Framework”6 
 

3.1.2 คุณลักษณะเล่มรายงานการประเมินตนเอง  
ส่วนงานสามารถจัดท า SAR โดยโปรแกรม Microsoft Office หรือ
โปรแกรมการออกแบบสิ่งพิมพ์อื่น อาทิ  Adobe InDesign ได้  
แต่ต้องมีคุณลักษณ์เทียบเท่าเล่มรายงานที่จัดท าโดยโปรแกรม 
Microsoft Office 

1) จัดพิมพ์บนเค้าโครงกระดาษขนาด A4  
2) ความหนาของกระดาษไม่เกิน 80 แกรม 
3) สามารถใช้กระดาษถนอมสายตาในการจัดพิมพ์ได้ 
4) ระยะห่างของขอบกระดาษ 

- Margin Left 2.5 cm.  
- Margin Right 2.0 cm.  
- Margin Top 2.5 cm.  
- Margin Bottom 2.0 cm. 

                                                           
4 สามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา www.edpex.org/ 
5 สามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ทีเ่ว็บไซต์ ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ www.tqa.or.th/ 
6 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารอันมีลิขสทิธิ์ หากส่วนงานสนใจในเอกสารดังกล่าว สามารถติดตาม

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่www.nist.gov/baldrige/ 
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5) ลักษณะของฟ้อนต์และขนาด7 

- Font Family: TH Sarabun New 
- Character Spacing: Scale = 100% Spacing = Normal 
- Spacing: Before = 0 point After = 0 point 
- Line Spacing: Single 
- เนื้อหาท่ัวท้ังเล่ม ให้ใช้ฟ้อนต์ขนาด 16 points, Regular 
- หัวข้ออันดับที่ 1 ให้ใช้ฟ้อนต์ขนาด 20 points, Bold 
- หัวข้ออันดับที่ 2 ให้ใช้ฟ้อนต์ขนาด 18 points, Bold 
- หัวข้ออันดับที่ 3 ให้ใช้ฟ้อนต์ขนาด 16 points, Bold 
- ข้อความอธิบายภาพ เนื้อหาของตาราง ให้ใช้ฟ้อนต์ไม่น้อยกว่า

ขนาด 10 points, Regular 
- เลขล าดับหน้า ให้ใช้ฟ้อนต์ขนาด 16 points, Regular โดยให้

อยู่ด้านล่าง และกึ่งกลางของหน้า 
 

6) จ านวนหน้า 
- โครงร่างองค์กร ไม่เกิน 10 หน้า 
- ข้อมูลในหมวด 1 ถึง หมวด 7 จ านวนรวมกันไม่เกิน 90 หน้า  
- โครงร่างองค์กร และข้อมูลในหมวด 1 ถึง หมวด 7 เมื่อรวมกัน

แล้ว ต้องมีจ านวนหน้าไม่เกิน 100 หน้า 
- คณะกรรมการตรวจประเมิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเนื้อหา 

SAR ในส่วนท่ีเกินข้อก าหนดดังกล่าว 

5 
                                                           
7 ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก 
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7) การเรียงล าดับข้อมูลในเล่ม 
- ค าน า 
- สารบัญ / สารบัญภาพ 
- โครงร่างองค์กร 
- หมวด 1-7 

 
8) การอ้างอิงภาพ และตาราง 

- เพื่อง่ายต่อการอ้างอิงและการตรวจประเมิน การใส่ช่ือตาราง /
รูปภาพ ให้ใช้ค าว่า “ภาพที”่ แทนค าว่า “ตาราง” หรือ “ภาพ” 
และเรียงล าดับเรื่อยไปในหมวดนั้น ๆ ไปจนครบหมวด   

- ควรแสดงทิศทางในกราฟว่า ทิศทางการพัฒนาที่ดีควรไปใน
ทิศทางใด โดยใช้ลูกศรแสดงในกราฟ เช่น การใช้ไฟฟ้า และ
น้ าประปา ทิศทางการพัฒนาที่ดี ทิศลง หรือ อัตราการได้งาน
ท าของบัณฑิต ทิศทางการพัฒนาท่ีดี ทิศข้ึน 
 

 ตัวอยา่งการใช้ชื่อ “ภาพที่” แทนค าว่าแทนค าว่า “ตาราง” หรือ “ภาพ” 
 
 
 
 
 

 

 ตัวอยา่งการใช้ลูกศรแสดงทิศทางในการพัฒนา  
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 ตัวอยา่งการใช้ลูกศรแสดงทิศทางในการพัฒนา  

 
 

3.1.3 การจัดพิมพ์ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการอ่านเล่ม SAR ของส่วนงาน โปรด
หลีกเลี่ยงการเข้าเล่มโดยไสกาว หรือเย็บลวดกระดาษ เนื่องจาก
การเข้าเล่มในลักษณะดังกล่าว ไม่เหมาะแก่การเปิดพลิกไป-มา  
การเปิดกาง และการขีด-เน้นข้อความของกรรมการตรวจประเมิน 
การเข้าเล่มที่เหมาะสมที่สุด คือ รูปแบบสันห่วง (กระดูกงู หรือ  
ห่วงพลาสติก) 

 
3.1.4 จ านวนในการจัดพิมพ์ 

จ านวนของเล่ม SAR ให้ จัดส่งให้ตามจ านวนกรรมการตรวจ
ประเมิน และเพิ่มอีกจ านวน 3 เล่มเพื่อเก็บไว้ยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงท่านต้องจัดส่งไฟล์ข้อมูลเล่ม SAR แยกเป็น

รายหมวด และรายนาม-รูปภาพผู้บริหารส่วนงาน8  ในลักษณะไฟล์
ข อ ง  Microsoft Word ( . doc/  . docx)  แ ล ะ ไ ฟล์  Portable 
Document Format (.pdf)  บันทึกลงใน Compact disc (CD) 
จ านวน 1 แผ่น โดยส่งมาพร้อมเล่ม SAR ด้วย  

 

                                                           
8 ศึกษารูปแบบการจัดเตรียมรายนาม-รูปภาพผู้บรหิารได้ที่ภาคผนวก  
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3.1.5 ระยะเวลาในการจัดส่ง 
1) ส่วนงานต้องจัดส่งเล่ม SAR ให้กับเลขานุการการตรวจประเมน 

ก่อนถึ งวันตรวจประเมิน ไม่น้อยกว่ า  60 วัน โดยนับรวม
วันหยุดราชการ  

2) ต้องจัดส่งให้ถึงเลขานุการการตรวจประเมินก่อนหมดระยะเวลา
จัดส่ง มิใช่จัดส่งจากส่วนงานในวันสุดท้ายของระยะเวลาในการ
จัดส่ง 

3) คณะกรรมการตรวจประเมิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเนื้อหา SAR  
ส่วนแก้ไข/เพิ่มเติม หลังจากหมดระยะเวลาจัดส่งแล้ว 
 

3.1.6 การจัดส่ง  
ให้จัดส่ง SAR และหนังสือน าส่ง เรียน 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  
และส่งมาที่ กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ถนนพุทธมณฑล สาย 4  
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

 
3.2 กระบวนการในระหวา่งการรอเข้ารับการตรวจประเมนิ 

3.2.1 การติดต่อกับกรรมการตรวจประเมิน 
ห้ามมิให้ส่วนงาน ติดต่อ สื่อสารในประเด็นการตรวจประเมินของ
ส่วนงานกับกรรมการตรวจประเมินโดยตรง หากส่วนงานมีความ
จ าเป็น ต้องการติดต่อกับกรรมการตรวจประเมินดังกล่าว ส่วนงาน
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เลขานุการการตรวจประเมิน 
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3.2.2 การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบ SAR 
1) ส่วนงานที่รับการตรวจประเมิน ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐาน

ประกอบ SAR โดยเรียงตามล าดับหมวด/สอดคล้องกับการอ้างอิง
ใน SAR และให้จัดเตรียมเอกสารไว้ที่ห้องท างานกรรมการตรวจ
ประเมินในวันตรวจประเมินพื้นที่จริงด้วย 

2) เพื่อประโยชน์ของส่วนงานที่รับการตรวจประเมิน กรรมการตรวจ
ประเมินอาจร้องขอให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องการดูเป็น
พิเศษ  โดยฝ่ายเลขานุการการตรวจประเมินจะแจ้งรายช่ือเอกสาร
ดังกล่าวไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประสานงานของส่วน
งานไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนเข้าตรวจประเมินพืน้ท่ีจรงิ ทัง้นี้ หาก
ส่วนงานมีข้อสงสัยในประเด็นดังกล่าว สามารถติดต่อ – สอบถาม
ได้ที่เลขานุการการตรวจประเมินโดยตรง 

3) การเตรียมรายช่ือบุคลากรเพื่อใช้ในการสุ่มสัมภาษณ์นั้น ให้ 
ส่วนงานจัดเรียงรายช่ือสายวิชาการ สายวิชาชีพ สายสนับสนุน
วิชาการ แยกจากกันโดยเรียงล าดับตามอายุงาน โดยข้อมูลที่แสดง
เพื่อการสุ่มเลือกประกอบไปด้วย ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ
หรือต าแหน่งงาน สังกัดงาน อายุงาน อายุ  ทั้งนี้ ให้คัดรายชื่อผู้ที่ไม่
สามารถมารับการสัมภาษณ์ได้ออก อาทิ บุคลากรที่ลาในประเภท
ต่าง ๆ เป็นต้น โดยกรรมการตรวจประเมินจะแจ้งรายชื่อดังกล่าวใน
วันตรวจประเมินพื้นที่จริง ซึ่งขอให้ส่วนงานจัดส่งให้เลขานุการการ
ตรวจประเมิน ก่อนวันตรวจประเมินจริงไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดย
รายช่ือดังกล่าวอาจเป็นลักษณะไฟล์ของ Microsoft Word (.doc/ 
.docx) / Excel (.xls/ .xlsx) หรือแผ่นกระดาษพิมพ์ 
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3.3 ลักษณะหอ้งทีใ่ช้ในการรบัการตรวจประเมนิ 
3.3.1 ห้องท างานกรรมการตรวจประเมิน 

1) ห้องมีความจุไม่น้อยกว่า 10 ที่น่ัง 
2) ห้องต้องปิดมิดชิด ไม่เป็นลักษณ์โปรงใสที่บุคคลภายนอกสามารถ

มองเห็นกระบวนการท างานของกรรมการตรวจประเมินได้ 
3) ไม่เป็นห้องที่ใช้เปิดการตรวจประเมิน หรือ ห้องรับการสัมภาษณ์ 

(กลุ่มย่อย) 
4) จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอ ปากกา ปากกาเน้นข้อความ 

และกระดาษ A4 ส ารองจ านวน 1 รีม 
5) จัดให้มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อ

เครื่องพิมพ์ผล และ อินเตอร์เน็ตจ านวน 1 – 2 เครื่อง และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับเครื่องฉายภาพ จ านวน 1 เครื่อง 

6) จัดเรียงเอกสารเพิ่มเติมที่มีการร้องขอและเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้
ประกอบการตรวจประเมินแยกเป็นรายหมวดและเขียนหมายเลข
ก ากับให้ชัดเจน โดยตั้งโต๊ะแยกออกจากโต๊ะประชุมของกรรมการ
ตรวจประเมิน 

7) หากส่วนงานต้องการจัดพื้นที่ไว้ส าหรับวางอาหารว่าง น้ าดื่ม หรือ
ชุดกาแฟ ส่วนงานสามารถจัดไว้ในห้องนี้ได้ 
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 ตัวอยา่งหอ้งท างานกรรมการตรวจประเมิน 

 

3.3.2 ห้องเปิดการตรวจประเมิน และหอ้งรายงานผลการตรวจประเมิน
ด้วยวาจา 

1) ห้องมีความจุไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการตรวจประเมิน เลขานุการ
การตรวจประเมิน ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรของส่วนงานที่
สนใจเข้าร่วมในกิจกรรม 

2) ไม่เป็นห้องท างานของกรรมการตรวจประเมิน แต่อาจใช้เป็นห้องรับ
การสัมภาษณ์ (ห้องย่อย) ได้ 

3) การจัดเรียงที่นั่งของกรรมการตรวจประเมิน ให้จัดเรียงในฝั่งประตู
ทางเข้าออกของห้อง เพื่อสะดวกในการเดินเข้าไปภายในห้อง โดย
ให้ประธานกรรมการตรวจประเมิน นั่งในต าแหน่งคู่กับผู้บริหารส่วน
งาน 
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4) ในกรณีที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ให้จัดที่
นั่ งต่อจากประธานกรรมการตรวจประเมิน แล้วจึงตามด้วย
กรรมการตรวจประเมินท่านต่อไป ไม่ควรให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
นั่งคู่กับผู้บริหารส่วนงาน 

5) ในกรณีที่การรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา ได้มีการจัดที่
นั่งให้กรรมการตรวจประเมินรายงานผลบนเวที หากมีผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้จัดที่น่ังด้านล่างของเวที 

6) การจัดเรียงที่นั่ง ให้ถือตามค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน ตามที่เลขานุการการตรวจประเมินได้
จัดส่งให้ 

7) ป้ายช่ือตั้งโต๊ะของกรรมการตรวจประเมิน ให้มีเพียง ค าน าหน้านาม 
ช่ือ นามสกุล และต าแหน่งประธานกรรมการตรวจประเมิน หรือ 
กรรมการตรวจประเมิน เท่านั้น ไม่ควรมีช่ือต าแหน่งบริหาร หรือ 
ส่วนงานท่ีกรรมการตรวจประเมินสังกัด 

8) ในกรณีที่ห้องไม่มีไมโครโฟนประจ าจุดที่นั่ง ควรจัดให้มีไมโครโฟน
ตั้งโต๊ะประธานกรรมการตรวจประเมิน กับ ผู้บริหารส่วนงานแยก
จากกัน 
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 ตัวอยา่งหอ้งเปดิการตรวจประเมิน  
และห้องรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา ลกัษณะห้องทั่วไป 
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 ตัวอยา่งหอ้งรายงานผลการตรวจประเมินดว้ยวาจา  
ลักษณะการจัดทีน่ั่งกรรมการตรวจประเมินบนเวที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ตัวอยา่งปา้ยชือ่ตั้งโต๊ะของกรรมการตรวจประเมิน 
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3.3.3 ห้องรับการสัมภาษณ์ (กลุม่ย่อย) 
1) ห้องมีความจุไม่น้อยกว่า 10 ที่น่ัง 
2) ไม่เป็นห้องท างานของกรรมการตรวจประเมิน  
3) ไม่เป็นห้องที่ใช้ฉากกั้นเพื่อแยกออกเป็นสองห้อง เนื่องจากการกั้น

ในลักษณะดังกล่าว ไม่อ านวยความสะดวกแก่การสัมภาษณ์ 
4) หลีกเลี่ยงการจัดที่นั่งให้กรรมการตรวจประเมินอยู่ในที่ที่มีการเดิน

ผ่านเข้า-ออกของผู้รับการสัมภาษณ์ เช่น ประตูเข้าออก ทางเดิน
ผ่านไปยังที่น่ังของผู้รับการสัมภาษณ์ 

5) โต๊ะที่ใช้ในการรับการสัมภาษณ์ไม่ควรกว้างจนเกินไป ซึ่งจะท าให้
ระยะห่างจากกรรมการตรวจประเมินและผู้รับการสัมภาษณ์มาก 
จนเกินกว่าจะได้ยินเสียงในการสัมภาษณ์ 

6) ไม่ควรมีอุปกรณ์อื่น ๆ อยู่บนโต๊ะที่ใช้ในการรับการสัมภาษณ์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ จอมอนิเตอร์ หรือ อุปกรณ์อื่นๆที่
ไม่ได้ใช้เพื่อรับการสัมภาษณ์ เนื่องจากเป็นอุปสรรค์ในการสื่อสาร
ระหว่างกรรมการตรวจประเมินและผู้รับการสัมภาษณ์ 

7) หากมีกระบวนการสัมภาษณ์ในช่วงเช้า และบ่าย ขอให้ห้องรับการ
สัมภาษณ์เป็นห้องเดียวกันทั้ง 2 ช่วงการสัมภาษณ์ 
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 ตัวอยา่งหอ้งรับการสัมภาษณ์ (กลุม่ย่อย)  
กรณีจัดห้องใหม ่

 
 ตัวอยา่งหอ้งรับการสัมภาษณ์ (กลุม่ย่อย)  

กรณีดัดแปลงจากหอ้งประชุม โดยจัดชิดมมุใดมุมหนึ่งของแถว 
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3.3.4 ห้องรับประทานอาหาร 
1) ห้องมีความจุไม่น้อยกว่า 10 ที่น่ัง 
2) ไม่ควรอยู่หากจากห้องท างานกรรมการตรวจประเมิน หรืออาจใช้

ห้องท างานกรรมการตรวจประเมิน เป็นห้องรับประทานอาหารได้ 
3) เนื่องจากกรรมการตรวจประเมินต้องใช้เวลาในการท างาน

ตลอดเวลาในการลงพื้นที่ส่วนงานรับตรวจ ซึ่งอาจใช้เวลาในการ
รับประทานอาหารดังกล่าวปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง
กรรมการตรวจประเมิน จึงขอให้จัดห้องรับประทานอาหารแยกจาก
ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรของส่วนงาน 
 

3.4 สิ่งอ านวยความสะดวกประจ าห้อง 
ในการเข้าตรวจประเมิน กรรมการตรวจประเมินและเลขานุการการตรวจ
ประเมิน มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อ
ใช้ในกระบวนการตรวจประเมิน โดยมีรายละเอียดของสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ส าคัญประจ าห้องท างานกรรมการตรวจประเมิน ห้องเปิดการตรวจ
ประเมิน และห้องรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา ดังน้ี 
3.4.1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ9 

1) สามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบขนาด
ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) หรือ คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (Notebook or Laptop) แต่ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์
พกพาขนาดเล็ก (Netbook) เนื่องจากสมรรถนะของเครื่อง
ดังกล่าวไม่อ านวยความสะดวกในการท างานการตรวจ
ประเมิน 

2) ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ไม่ควรต่ ากว่า 7 

                                                           
9 ส่วนงานสามารถดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการคอมพวิเตอรแ์ละ Applications พื้นฐานล่าสุดได้ที่  
  เว็บไซต์กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยมหิดล http://muit.mahidol.ac.th/ 
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3) ระบบ Microsoft Office ไม่ควรต่ ากว่า Enterprise 2007 
4) ติดตั้งฟ้อนต์ ตระกูล TH Sarabun New  
5) หลีกเลี่ยงการเปิดใช้ระบบยืนยันบุคคล (User Account-

Log in) ในการเปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เหตุฉุกเฉิน หรือในกรณีที่ไม่
สามารถประสานงานกับส่วนงานหากเปิดใช้ระบบดังกล่าว
ได้ ซึ่งเลขานุการการตรวจประเมินจะสามารถเปิดใช้งานได้
ทันที โดยไม่ต้องประสานงานการขอ Username และ 
Password กับส่วนงาน 
 

3.4.2 เคร่ืองพิมพ์ผล (Computer printer) 
เพื่อความประหยัดและลดการใช้ทรัพยากรของส่วนงาน เครื่องพิมพ์
ผลดังกล่าวควรพิมพ์ในลักษณะ 2 หน้าได้ ทั้งนี้ส่วนงานสามารถใช้
เครื่องพิมพ์ผลได้ทั้งเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Inkjet Printer) หรือ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์  (Laser Printer) โดยเอกสารในการตรวจ
ประเมินใช้หมึกด าในการพิมพ์ผลเป็นหลัก 
 

3.4.3 เคร่ืองฉายภาพ (Video Projector) และฉากรับภาพ 
เมื่อฉายภาพลงบนจอรับภาพแล้ว กรรมการตรวจประเมินสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้จอโทรทัศน์แทนเครื่องฉาย
ภาพ เนื่องจากจอดังกล่าวไม่ตอบรับการใช้อุปกรณ์ช้ีต าแหน่ง 
(Laser Pointer) ในกระบวนการตรวจประเมินของกรรมการตรวจ
ประเมิน แต่หากมีความจ าเป็นในการใช้จอโทรทัศน์แทนเครื่องฉาย
ภาพและจอรับภาพ ดังกล่าวควรมีขนาดของจอไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว 
และที่นั่งของกรรมการตรวจประเมินไม่ไกลเกินกว่าการมองเห็น
จนเกินไป 
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3.4.4 อุปกรณ์ส านักงานพื้นฐาน 
จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอ ปากกา ปากกาเน้นข้อความ 
เครื่องเย็บลวดเสียบกระดาษ กระดาษ A4 เพื่อใช้ในการพิมพ์ผล
ส ารองจ านวน 1 รีม ประจ าอยู่ ในห้องท างานกรรมการตรวจ
ประเมิน 

 
3.5 การส ารองที่จอดรถ 

ขอความอนุเคราะห์ส่วนงาน ส ารองที่จอดรถให้กรรมการตรวจประเมิน 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเลขานุการการตรวจประเมิน โดยเลขานุการการ
ตรวจประเมินจะแจ้งจ านวนที่แน่นอนไปยังส่วนงานโดยตรงไม่น้อยกว่า 1 
สัปดาห์ ทั้งนี้ขอความกรุณาส่วนงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย หรือผู้ดูแลพื้นที่จอดรถ ให้ทราบถึงรายช่ือและกิจกรรมการตรวจ
ประเมินในพ้ืนท่ีจริงด้วย 

 

  



26  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

อตฺตาน  อุปม  กเร 
พึงปฏิบัติต่อผู้อืน่ เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง 

- ค าขวัญมหาวิทยาลัยมหิดล - 
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ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 

4.1 การเข้าถงึพื้นที่ / หอ้งท างานกรรมการตรวจประเมิน 
ในกรณีที่ส่วนงานมีพื้นที่ที่สลับซับซ้อน หรือมีการจ ากัดสิทธิ์การเข้า-ออก
อาคารของบุคคลภายนอก ขอให้ส่วนงานจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่กรรมการตรวจประเมิน เลขานุการการตรวจประเมินในการเข้า
พื้นที่ ทั้งในส่วนของที่จอดรถ และอาคารด้วย โดยเลขานุการการตรวจ
ประเมินจะถึงส่วนงานในวันตรวจประเมินพื้นที่จริง เวลา 7.00 น.-7.30 น. 
ก่อนคณะกรรมการตรวจประเมินจะมาถึงส่วนงาน 

 
4.2 การเปิดการตรวจประเมิน 

ล าดับการเปิดการตรวจประเมิน (สามารถปรับเปลี่ยนได้) 
1) ผู้บริหารส่วนงาน และ กรรมการตรวจประเมิน กล่าวต้อนรับ 
2) ผู้บริหารส่วนงานแนะน าทีมบริหาร 
3) กรรมการตรวจประเมินแนะน าตัว และกระบวนการตรวจประเมิน 
4) ผู้บริหารส่วนงานแนะน าส่วนงาน โดยมีระยะเวลาการแนะน า 

ไม่เกิน 15 นาที 
5) กรรมการตรวจประเมิน ซักถามทีมบริหาร (ถ้ามี) 
6) สิ้นสุดกระบวนการเปิดการตรวจประเมิน  

 
4.3 การสุ่มรายชือ่เพ่ือเข้ารับการสมัภาษณ ์

ในการสุ่มสัมภาษณ์บุคลากรของส่วนงาน กรรมการตรวจประเมินจะสุ่มตาม
รายช่ือที่ส่วนงานได้ให้ไว้ โดยเลขานุการการตรวจประเมินจะแจ้งรายช่ือ
ให้กับส่วนงานในเช้าวันแรกของวันเข้าตรวจประเมินจริง หากรายช่ือ
ดังกล่าวไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ เนื่องจากไปปฏิบัตงานนอก
สถานที่ หรือการลาในประเภทต่าง ๆ ส่วนงานจะต้องแจ้งเลขานุการการ
ตรวจประเมินโดยด่วนเพ่ือท าการสุ่มรายชื่อใหม่อีกครั้ง 
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4.4 การเข้ารบัการสัมภาษณ์ 
1) ส่วนงานอาจจัดพื้นที่ หรือห้องรอคอยเพื่อให้ผู้รับการสัมภาษณ์

เตรียมพร้อมก่อนถึงเวลาเข้าห้องสัมภาษณ์ 
2) เข้ารับสัมภาษณ์ก่อน หลัง ตามก าหนดการการตรวจประเมิน 
3) เมื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ควรแนะน าช่ือตนเอง และต าแหน่งให้กับ

กรรมการตรวจประเมินได้รับทราบ 
4) นั่งในต าแหน่งท่ีส่วนงานจัดที่ไว้ให้ 
5) เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องดื่มและอาหารว่าง ควรตั้งโต๊ะ

บริการอาหาร และเครื่องดื่มไว้นอกห้องสัมภาษณ์ หรือในห้องรอ
คอยส าหรับผู้รับการสัมภาษณ์ เพื่อลดการเข้า-ออกห้องสัมภาษณ์
ของผู้ที่ท าหน้าที่บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม แต่ยังสามารถ
บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับกรรมการตรวจประเมิน และ
เลขานุการการตรวจประเมินได้ในห้องสัมภาษณ์ 
 

4.5 การจ ากัดสทิธิ ์
1) ไม่อนุญาตให้ผู้บริหาร ผู้ประสานงานของส่วนงาน หรือผู้ที่ไม่ได้รับ

อนุญาตจากเลขานุการการตรวจประเมินเข้าภายในห้องท างาน
กรรมการตรวจประเมินระหว่างท่ีกรรมการตรวจประเมินปฏิบัตงิาน 
หากต้องการเข้าไปในห้องท างานกรรมการตรวจประเมินใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อเลขานุการการตรวจประเมิน 

2) ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในการสมัภาษณ ์หรือผู้ประสานงานของ
ส่วนงานเข้าไปภายในห้องรับการสัมภาษณ์ (กลุ่มย่อย) ในระว่าง
การสัมภาษณ์ หากต้องการเข้าไปในห้องท างานกรรมการตรวจ
ประเมินในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อเลขานุการการตรวจประเมิน 

3) เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนงาน ในการรวมรวมข้อมูลเพื่อจัดท า
ข้อมูลป้อนกลับของกรรมการตรวจประเมิน ส่วนงานไม่ควรกระท า
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การใด ๆ ที่จะเป็นการรบกวนผู้ถูกสัมภาษณ์อันจะส่งผลที่จะให้
ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงแก่กรรมการตรวจประเมิน  
 

4.6 การถา่ยภาพ และการประชาสมัพันธ์ 
1) สามารถถ่ายภาพนิ่งในกระบวนการเปิดการตรวจประเมิน และการ

น าเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาได้ 
2) ห้ามถ่ายภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือบันทึกเสียงเสียงในระหว่าง

กระบวนการสัมภาษณ์ – กระบวนการท างานของกรรมการตรวจ
ประเมินโดยเด็ดขาด 

3) ห้ามบันทึกภาพเคลื่อนไหว หรือบันทึกเสียงตลอดกระบวนการ
รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา  

4) การจัดท าป้ายต้อนรับ ควรจัดท าป้ายในลักษณะข้อความต้อนรับ
โดยรวม ไม่ควรกล่าวต้อนรับหรือมีรูปภาพประธานกรรมการตรวจ
ประเมินเพียงท่านเดียว 
 

4.7 การจัดเตรียมอาหาร 
ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานจัดเตรียมอาหารให้เพียงพอส าหรับกรรมการ
ตรวจประเมิน และเลขานุการการตรวจประเมนิ โดยค านึงถึงหลักโภชนาการ 
สะดวกและประหยัด ในกรณีที่มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการตรวจ
ประเมินในช่วงเวลาใด ทางเลขานุการการตรวจประเมินจะแจ้งให้ส่วนงาน
ทราบในวันตรวจประเมินโดยด่วนต่อไป 

1) อาหารว่าง อาจเป็นผลไม้ต่าง ๆ ตามฤดูกาล ขนม โดยค านึงถึงหลัก
โภชนาการ ไม่หวานหรือเค็มมากจนเกินไป 

2) อาหารเช้า ควรเป็นอาหารจานเดียว เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก เป็นต้น 
3) อาหารกลางวัน หลีกเลี่ยงอาหารที่มรีสจดั ซึ่งสามารถจัดด้วยอาหาร

จานเดียว หรือ บุฟเฟต์ ส าหรับเลขานุการการตรวจประเมิน ส่วน
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งานสามารถจัดอาหารจานเดียวได้ โดยให้จัดแยกโต๊ะอาหารออก
จากกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการขอยกเว้น
อาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อหมู เครื่องปรุงรส หรืออาหารทะเล 
เลขานุการการตรวจประเมินจะแจ้งให้ส่วนงานทราบโดยด่วนก่อน
วันตรวจประเมินจริง 

4) อาหารเย็น หากกรรมการตรวจประเมินปฏิบัติงานและทบทวน
เอกสารจนล่วงเลยเวลา 17.00 น. เลขานุการการตรวจประเมินอาจ
แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงานจัดหาอาหารเย็นดังกล่าว โดย
ส่วนงานสามารถจัดอาหารจานเดียวได้ 
 

4.8 การรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา 
1) กรรมการตรวจประเมินจะยึดถือเวลาในการน าเสนอผลการตรวจ

ประเมินด้วยวาจาที่ระบุไว้ในก าหนดการตรวจประเมินเป็นส าคัญ 
ในกรณีที่กรรมการตรวจประเมินจ าเป็นต้องใช้เวลาในการทบทวน
เอกสารเพิ่มเติม และต้องการขอเลื่อนเวลาน าเสนอผลการตรวจ
ประเมินดังกล่าว เลขานุการการตรวจประเมินจะประสานงานแจ้ง
ส่วนงานเพื่อพิจารณาร่วมกับส่วนงานในการก าหนดเวลาการ
รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาใหม่อีกครั้ง 

2) การสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยในผลการตรวจประเมิน ส่วนงาน 
สามารถสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้หลังจากกรรมการตรวจประเมิน
ได้ด าเนินการน าเสนอผลการตรวจประเมินแก่ส่วนงานเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

3) เพื่อปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการตรวจประเมิน หลีกเลี่ยง
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดแย้งในผลประโยชน์   งดมอบ
ของที่ระลึกให้แก่กรรมการตรวจประเมิน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และเลขานุการการตรวจประเมิน 
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ความส าเรจ็ที่แทจ้ริง 
อยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้  

เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาต ิ
- ปรัชญามหาวิทยาลัยมหิดล - 
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5.1 รายงานการตรวจประเมนิ 
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยจะส่งรายงานผลการ
ตรวจประเมินมายังส่วนงาน โดยส่วนงานสามารถดาวน์โหลดรายงาน
ดั งกล่ าว ได้ที่ เ ว็บ ไซต์กองพัฒนาคุณภาพ เมนู  Online My Report 
(www.qd.mahidol.ac.th/myreport) ในอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งมีระยะเวลา
ในการดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวจ านวน 30 วันนับตั้งแต่วันจัดส่งรายงาน
การตรวจประเมินให้กับส่วนงาน โดยผู้ที่ได้รับสิทธ์ิในการเข้าถึงเอกสารได้แก่ 
ผู้บริหารส่วนงาน รองผู้บริหารส่วนงานด้านการพัฒนาคุณภาพ และ 
หัวหน้างานด้านการพัฒนาคุณภาพ ทั้งนีห้ากผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว มี Google 
Apps for Education Account แล้ว (name.sur@mahidol.edu) ส่วน
งานสามารถเข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลดรายงานการตรวจประเมิน ได้ทันที 
 

 ตัวอยา่งหน้า Page Online My Report 
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 ตัวอยา่งหน้า Page Sing in ในการเข้าระบบ Online My Report ซึ่งใช้ 
Google Apps for Education Account  เมื่อสมคัรใช้งานเรียบรอ้ยแล้ว 
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5.2 การสมัครขอใช้งานในระบบ Google Apps for Education เพ่ือ
ดาวน์โหลดรายงานการตรวจประเมินใน Online My Report 

1) เข้าไปที่ เว็บไซต์ https://gap.mahidol.edu/register.php 
2) อ่านข้อตกลงการใช้งาน หากเห็นชอบ ให้ท าเครื่องหมายในช่อง  

“I agree to accept the terms” 
3) กรอกข้อมูล Internet Account และ Password ของมหาวิทยาลยั 

ลงในช่อง Register Staff 
 ตัวอยา่งหน้า Page โดยกรอก Internet Account และ Password ของ

มหาวทิยาลัย ในช่อง Register Staff 

 
 

4) กดปุ่ม “Sign in” ซึ่งใช้ Google Apps for Education Account 
ได้หลังจากเปิดใช้บริการแล้ว 1 วัน โดยสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ 
Internet Account ที่ลงท้ายด้วย .edu เข้าสู่ระบบ โดย Password 
จ ะ เ ป็ น  Password เ ดี ย ว กั น กั บ  Internet Account ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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5.3 การน าผลการตรวจประเมินไปใช้ประโยชน์ 
รายงานการตรวจประเมินที่ส่วนงานได้รับนั้น เป็นผลมาจากข้อสังเกตและ
แนวคิดโดยรวมของคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยกระบวนการกลั่นกรอง 
3 ขั้ น ต อน  ( Individual Review, Consensus Review แ ล ะ  Site Visit 
Review)  จึงเช่ือว่าหน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่วนงาน 
ทั้งในส่วนที่เป็นจุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดี และโอกาสเพื่อการพัฒนา ทั้งใน
ส่วนของกระบวนการและผลลัพธ์ รายงานที่ส่วนงานได้รับจะไม่น าเสนอ
ประเด็นที่ท่านพึงกระท า และหรือวิธีการที่พึงกระท า และอาจไม่ครอบคลุม
ในทุกพันธกิจของส่วนงาน อย่างไรก็ตามส่วนงานและผู้บริหารสามารถ
เลือกใช้ข้อมูลจากการสังเกตและวิเคราะห์ของคณะกรรมการตรวจ 
ประเมินนี้ เป็นแนวทางในการวางแผนและด าเนินการในระยะต่อไปได้  
ส่วนงานสามารถเลือกข้อสังเกตที่จ าเป็นและส าคัญ สอดคล้องกับพันธกิจ 
และมีผลกระทบสูง มาวิเคราะห์เป็นล าดับแรก ๆ และโปรดระลึกไว้เสมอว่า
ส่วนงานรู้จักตัวตนของส่วนงาน ดีกว่าคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนั้น
อาจพบว่าบทวิเคราะห์บางส่วนมีความคลาดเคลื่อน  มหาวิทยาลัยจึงใคร่
ขอให้ท่านได้โปรดเลือกใช้ส่วนท่ีเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนงาน และ
ขอให้ส่วนงานโปรดพิจารณาโอกาสที่พึงพัฒนา  โดยการน ามาจัดล าดับ
ความส าคัญ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 
 
และสุดท้าย  มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ส่วนงานจะใช้รายงานการ
ตรวจประเมินที่ได้รบั เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตัิ
การในรอบเวลาถัดไป 
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ปัญญาของแผ่นดนิ 
- ปณิธานมหาวิทยาลัยมหิดล - 
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มหาวิทยาลัยมหิดล 
มุ่งมั่นทีจ่ะเปน็ 

มหาวิทยาลัยระดับโลก 
- วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยมหิดล - 
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Action Plans: แผนปฏิบัติการ 
ค ำว่ำ “แผนปฏิบัติกำร” หมำยถึง แผนจ ำเพำะที่สถำบันด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนถึง
ทรัพยำกรที่ต้องใช้และก ำหนดเวลำที่ต้องท ำให้ส ำเร็จ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ถือว่ำเป็นข้ันตอนท่ีส ำคัญอย่ำงยิ่ง ในกำรวำงแผน หลังจำกท่ีก ำหนดวัตถุประสงค์
เชงิกลยุทธ์และเป้ำประสงค์อย่ำงชัดเจนแล้ว เพื่อให้คนท่ัวท้ังสถำบันมีควำมเข้ำใจ
และน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล ในเกณฑ์นี้กำรน ำแผนปฏิบัติกำรไป
ปฏิบัติครอบคลุมถึงกำรสร้ำงตัววัดให้สอดคล้องกันระหว่ำงภำควิชำและ
หน่วยงำนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ในกำรน ำแผนไปปฏิบัตินั้น อำจต้องให้กำร
ฝึกอบรมเฉพำะทำงแก่บุคลำกรบำงกลุ่ม หรืออำจต้องมีกำรสรรหำบุคลำกรใหม่
ด้วย 
 
ตัวอย่ำงเช่น วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถำบันกำรศึกษำในตลำดที่มีกำรแข่งขนั
สูงอำจหมำยถึงกำรตั้งเป้ำให้ผู้เรียนมีผลกำรสอบในระดับชำติหรือกลุ่มวิชำชีพอยู่
ในกลุ่มน ำ (25% แรก)แผนปฏิบัติกำรอำจรวมถึงกำรวิเครำะห์ว่ำวิชำใดที่ผู้เรียน
ท ำคะแนนได้น้อยที่สุด และวิเครำะห์ถึงทักษะที่ยังไม่เพียงพอของผู้เรียนในวิชำ
นั้นๆ เพื่อสร้ำงหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนำทักษะนั้นขึ้นมำได้ ในกำรน ำ
แผนไปปฏิบัติอำจต้องมีกำรฝึกอบรมคณำจำรย์ถึงวิธีกำรสอนและกำรประเมิน 
กำรวิเครำะห์และกำรทบทวนในระดับสถำบัน ควรมุ่งเน้นที่ผลกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน กำรใช้งบประมำณและควำมพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น 
 
Alignment: การมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน 
ค ำว่ำ “การมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน” หมำยถึง ความสอดคล้องของแผน 
กระบวนการสารสนเทศ การตัดสินใจด้านทรัพยากร ขีดความสามารถและ
อัตราก าลังของบุคลากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ และการเรียนรู้ 
เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์หลักของสถาบัน กำรมุ่งไปในแนวทำงเดียวกันอย่ำงมี
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ประสิทธิผล จ ำเป็นต้องมีควำมเข้ำใจร่วมกันในจุดประสงค์และเป้ำประสงค์ 
รวมถึงกำรใช้ตัววัดและสำรสนเทศที่ เกื้อหนุนกัน เพื่อใช้ในกำรวำงแผน  
กำรติดตำม กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงใน  3 ระดับคือ 1) สถำบัน/ผู้น ำ
ระดับสูง 2) กระบวนกำรหลัก และ 3) หลักสูตร สำขำวิชำ ช้ันเรียน 
 
Analysis: การวิเคราะห์ 
ค ำว่ำ “การวิเคราะห์” หมำยถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล เพ่ือใช้
เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล กำรวิเครำะห์มักเกี่ยวข้องกับกำร
หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุและผลกำรวิเครำะห์ภำพรวมในระดับสถำบัน  
จะช่วยช้ีน ำกำรบริหำรระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำน เพื่อให้บรรลุผลกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถำบันถึงแม้ว่ำข้อเท็จจริง
และข้อมูลแต่ละตัวจะมีควำมส ำคัญ แต่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักท่ีมีประสิทธิผลต่อ
กำรปฏิบัติกำรหรือกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญเสมอไป เนื่องจำกกำรปฏิบัติกำรที่มี
ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับควำมเข้ำใจในควำมสัมพันธ์ข้ำงต้น ซึ่งได้จำกกำรวิเครำะห์
ข้อเท็จจริงและข้อมูล 
 
Anecdotal: ข้อมูลปลีกย่อย 
ค ำว่ำ “ข้อมูลปลีกย่อย”หมำยถึง สารสนเทศที่ใช้ตอบเกณฑ์ EdPEx แต่ละ
หัวข้อซ่ึงขาดวิธีการที่เฉพาะเจาะจง ไม่มีตัววัด ไม่มีระบบกลไกในการน าไป
ปฏิบัติ และไม่มีปัจจัยด้านการประเมิน/การปรับปรุง/การเรียนรู้ สำรสนเทศใน
ลักษณะของข้อมูลปลีกย่อย มักอำศัยตัวอย่ำง และอธิบำยกิจกรรมแต่ละเรื่อง
มำกกว่ำกระบวนกำรที่เป็นระบบตัวอย่ำง เรื่องวิธีกำรที่ผู้น ำระดับสูงใช้ในกำรสื่อ
ควำมคำดหวังต่อผลกำรด ำเนินกำรของบุคลำกร กำรตอบแบบข้อมูลปลีกย่อยคือ 
อธิบำยถึงเหตุกำรณ์ที่ผู้น ำระดับสูงคนหนึ่งได้ไปตรวจเยี่ยมสถำนที่ต่ำงๆ ของ
สถำบันซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่กำรตอบในเชิงระบบ จะอธิบำยถึงวิธีกำร
สื่อสำรที่ผู้น ำระดับสูงทั้งหมดของสถำบันใช้อย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อสื่อสำรกับ
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หน่วยงำนในทุกแห่งและบุคลำกรทุกคน ถึงควำมคำดหวังด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน 
รวมถึงตัววัดซึ่งใช้ประเมินประสิทธิผลของวิธีกำรดังกล่ำวตลอดจนเครื่องมือและ
เทคนิคซึ่งใช้ประเมินและปรับปรุงวิธีกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ 
 
Approach: แนวทาง หรือ วิธีการ 
ค ำว่ำ “แนวทาง”หรือ “วิธีการ” หมำยถึง วิธีการที่สถาบันใช้ด าเนินการใน
กระบวนการต่างๆ นอกเหนือจำกวิธีกำรแล้วแนวทำงหมำยถึงควำมเหมำะสม
ของวิธีกำรนั้นกับข้อก ำหนดในหัวข้อนั้น และกับสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน
ของสถำบัน รวมถึงประสิทธิผลของกำรใช้“แนวทาง” เป็นมิติหนึ่งที่ใช้ในกำร
ประเมินหัวข้อกระบวนกำร 
 
Basic Requirements: ข้อก าหนดพ้ืนฐาน 
ค ำว่ำ “ข้อก าหนดพ้ืนฐาน” หมำยถึง แนวคิดที่เป็นแก่นส าคัญของหัวข้อใน
เกณฑ์EdPEx ซ่ึงแสดงอยู่ในลักษณะค าถามต่อท้ายหัวข้อ 
 
Benchmark: ค่าเทียบเคียง 
ค ำว่ำ “ค่าเทียบเคียง” หมำยถึง กระบวนการและผลลัพธ์ซ่ึงแสดงวิธีการ
ปฏิบัติงานและผลการด าเนินการที่ เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน 
ทั้งภายในและภายนอกวงการศึกษา สถำบันทั้งหลำยที่ท ำกำรเทียบเคียง  
ก็เพื่อให้เข้ำใจกำรด ำเนินกำรของสถำบันระดับโลกจำกมุมมองในปัจจุบัน และ
เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงอย่ำงก้ำวกระโดดค่ำเทียบเคียง เป็นรูปแบบหนึ่งของ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ รูปแบบอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้จำก บุคคลที่สำม (โดยมำก
เป็นค่ำเฉลี่ยของสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ) ข้อมูลด้ำนผลกำรด ำเนินกำรของคู่แข่ง
กำรเปรียบเทียบกับสถำบันที่คล้ำยคลึงกันในภูมิภำคเดียวกันหรือในภูมิภำคอื่นๆ
รวมทั้งข้อมูล แหล่งข้อมูลสำธำรณะ เช่น ผลลัพธ์ของกำรศึกษำวิจัยและแนวทำง
ปฏิบัติ 
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Capability, Workforce: ขีดความสามารถ, บุคลากร 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “ขีดความสามารถของบุคลากร: Workforce 
Capability” หน้า 73 
 
Capacity, Workforce: อัตราก าลัง, บุคลากร 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “อัตราก าลัง: Workforce Capacity”หน้า 74 
 
Collaborator: คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ 
ค ำว่ำ “คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ” หมำยถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่ให้
ความร่วมมือกับสถาบันในการสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมบางอย่าง 
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นคร้ังคราว โดยมีเป้าหมายระยะสั้นที่สอดคล้องกัน
หรืออย่างเดียวกันกับสถาบัน กำรร่วมมือในลักษณะนี้มักไม่มีข้อตกลงหรือ
รูปแบบที่เป็นทำงกำร 
 
Core Competencies: สมรรถนะหลัก 
ค ำว่ำ “สมรรถนะหลัก” หมำยถึง เร่ืองท่ีสถาบันมีความช านาญที่สุด สมรรถนะ
หลักขององค์การเป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจส าคัญซ่ึงท าให้
สถาบันบรรลุพันธกิจหรือสร้างความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมของตลาดหรือ
ในการบริการ สมรรถนะหลักมักจะเป็นขีดควำมสำมำรถที่คู่แข่งหรือคู่ควำม
ร่วมมือท่ีเป็นทำงกำร ยำกท่ีจะลอกเลียนแบบและเป็นสิ่งท่ีจะสรำ้งควำมได้เปรยีบ
เชิงแข่งขันอย่ำงต่อเนื่อง หำกขำดสมรรถนะหลักท่ีจ ำเป็น อำจส่งผลอย่ำงมีนัยยะ
ส ำคัญต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ หรือควำมเสียเปรียบของสถำบันในตลำด 
สมรรถนะหลัก อำจจะเกี่ยวข้องกับควำมเช่ียวชำญในเทคโนโลยี หรือมีเอกลักษณ์
ด้ำนหลักสูตรและบริกำร ซึ่งตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น 
และตลำด 
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Customer: ลูกค้า 
ลูกค้ำ รวมถึง ผู้ใช้ หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตร และบริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้
โดยตรง (ผู้เรียนและอำจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่น ำหลักสูตร
และบริกำรไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้ 
 
เกณฑ์ EdPEx กล่ำวถึงลูกค้ำในควำมหมำยอย่ำงกว้ำงๆ ซึ่งหมำยถึง ผู้เรียนและ
ลูกค้ำกลุ่มอื่น ทั้งในปัจจุบันและอนำคต รวมถึงผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่ มอื่นของ
สถำบันคู่แข่ง และลูกค้ำกลุ่มอื่นที่มำใช้บริกำร ควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน ซึ่ง
เป็นค่ำนิยมของเกณฑ์ EdPEx ต้องถูกฝังลึกอยู่ในควำมเช่ือและกำรประพฤติ
ปฏิบัติขององค์กำรที่มีผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่น กำรมุ่งเน้นผู้เรียนจึงมี
ผลกระทบและควรบูรณำกำรเข้ำกับทิศทำงกลยุทธ์ระบบงำน กระบวนกำรท ำงำน
และผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำร 
 
ให้ดูนิยำมของค ำว่ำ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: Stakeholders” ในหน้า 66 ส าหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบุคคลอื่นซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากหลักสูตร 
และบริการของสถาบัน 
 
Customer Engagement: ความผูกพันของลูกค้า 
ค ำว่ำ“ความผูกพันของลูกค้า” หมำยถึง การลงทุนหรือการตัดสินใจเข้าเรียน
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นในหลักสูตร และบริการ ทั้งนี้ขึ้นกับควำมสำมำรถ
ของสถำบันในกำรสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
พวกเขำยังคงมำใช้หลักสูตรและบริกำรของสถำบัน คุณลักษณะของควำมผูกพันนี้
รวมถึงกำรคงอยู่และควำมจงรักภักดี ควำมเต็มใจของลูกค้ำที่จงใจเลือกและ
สนับสนุนหลักสูตรและบริกำรของสถำบัน รวมถึงควำมเต็มใจที่จะอุทิศตน
สนับสนุนและแนะน ำผู้อื่นให้รู้จักสถำบันหลักสูตรและบริกำรอื่น ๆ อย่ำงแข็งขัน 
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Cycle Time: รอบเวลา 
ค ำว่ำ “รอบเวลา”หมำยถึง เวลาที่ต้องใช้เพ่ือบรรลุข้อผูกพันหรือเพ่ือท างานให้
ส าเร็จผลกำรท ำงำนท่ีวัดด้วยเวลำและควำมรวดเร็ว มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำร
ปรับปรุงศักยภำพในกำรแข่งขันและผลกำรด ำเนินกำรโดยรวม “รอบเวลา”
หมำยถึง เวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรในทุกแง่มุม เช่น กำรปรับปรุงรอบเวลำ  
อำจรวมถึงเวลำที่ใช้ในกำรตอบสนองต่อผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอื่นเมื่อควำม
ต้องกำรเปลี่ยนไป เวลำที่ใช้ในกำรสร้ำงหลักสูตร ออกแบบกระบวนกำรและกำร
ปรับปรุงตัวช้ีวัดด้ำนเวลำที่ส ำคัญอื่นๆ กำรปรับปรุง รอบเวลำให้ดีขึ้นอำจรวม
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้น 
 
Deployment: การน าแนวทางไปปฏิบัติ 
ค ำว่ำ “การน าแนวทางไปปฏิบัต”ิ หมำยถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของการ
น าแนวทางไปด าเนินการเพ่ือตอบสนองข้อก าหนดในเกณฑ์ของสถาบัน  
กำรประเมินเรื่องกำรน ำแนวทำงไปปฏิบัติ ควรพิจำรณำทั้งจำกควำมครอบคลุม
และควำมลึกของกำรน ำแนวทำงไปใช้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งสถำบันกำร
น ำแนวทำงไปปฏิบัติเป็นมิติหนึ่งในกำรประเมินกระบวนกำร 
 
Diversity: ความหลากหลาย 
ค ำว่ำ “ความหลากหลาย” หมำยถึง ความแตกต่างของบุคลากรแต่ละคนใน
สถาบันที่เสริมคุณค่าให้กับสภาพแวดล้อมการท างานและเป็นตัวแทนของ
ชุมชนที่สถาบันว่าจ้างและชุมชนของผู้เรียน โดยพิจำรณำจำกตัวแปรต่ำงๆ เช่น 
เช้ือชำติ ศำสนำ เพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ (sexual orientation) สัญชำติ ควำม
พิกำร อำยุ และพฤติกรรมที่แตกต่ำงกันตำมยุคสมัย กำรศึกษำ ถิ่นก ำเนิด ควำม
ถนัดเฉพำะตัว ควำมคิดและแนวคิดสำขำวิชำชีพต่ำงๆ และมุมมอง 
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ในเกณฑ์นี้หมำยถึงกำรเห็นคุณค่ำและใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยของกลุ่ม
ชุมชนที่สถำบันว่ำจ้ำงและกลุ่มชุมชนของผู้เรียน กำรใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่จำก
ควำมหลำกหลำยในกำรเสริมสร้ำงบุคลำกร จะเพิ่มโอกำสในกำรท ำให้มีผลกำร
ด ำเนินกำรที่โดดเด่น สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น บุคลำกรและ
ชุมชน รวมทั้งสร้ำงควำมผูกพันกับผู้เรียนลูกค้ำกลุ่มอื่นและบุคลำกร 
 
Educational Programs and Services: หลักสูตร และบริการ 
ค ำว่ำ “หลักสูตร”หมำยถึง กิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนทุ่มเทในการเรียนรู้ หรือที่
ส่งเสริมให้เกิดการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์หรือทางวิชาการ ซ่ึงรวมถึงรายวิชา
ทั้งที่มีหน่วยกิตและไม่มีหน่วยกิตหลักสูตรระดับปริญญา การวิจัย กิจกรรมสู่
ภายนอก ออกค่าย การบริการชุมชน โครงการความร่วมมือ และการศึกษา
ต่างประเทศ กำรออกแบบหลักสูตร ต้องมีกำรก ำหนดจุดวิกฤติในกำรสอนและ
กระบวนกำรเรียนรู้ (ควรเริ่มเร็วที่สุดในช่วงต้นๆ) เพื่อกำรวัดผลกำรสังเกตและ
กำรด ำเนินกำร 
 
ค ำว่ำ “บริการทางการศึกษา (Educational services)” หมำยถึง บริกำรที่ได้
พิจำรณำว่ำมีควำมส ำคัญที่สุดต่อกำรสมัครเข้ำศึกษำหรือควำมส ำเร็จของผู้เรียน 
กิจกรรมเหล่ำนี้อำจรวมถึง กำรให้ค ำปรึกษำ กำรแนะน ำ และกำรสอนเสริมให้
ผู้เรียนห้องสมุด และเทคโนโลยีสำรสนเทศ กระบวนกำรคัดเลือก กำรรับเข้ำ  
กำรลงทะเบียน กำรจัดช้ันเรียน ทุนกำรศึกษำและที่อยู่อำศัย นอกจำกนั้น 
กิจกรรมต่ำงๆ เหล่ำนี้ อำจรวมถึง กำรบริกำรด้ำนอำหำร กำรรักษำควำม
ปลอดภัย กำรบริกำรสุขภำพ กำรขนส่ง และร้ำนหนังสือ เป็นต้นค ำว่ำ “บริการ 
(services)” หมำยถึง บริกำรกำรอื่นๆ ที่สถำบันให้กับลูกค้ำกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่
ผู้เรียนตำมพันธกิจของสถำบัน เช่น กำรบริกำรวิชำกำร วิจัย บริกำรสุขภำพ กำร
เป็นที่ปรึกษำ และผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธกิจหรือสมรรถนะหลักของ
สถำบัน เป็นต้น 
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Effective: ประสิทธิผล 
ค ำว่ำ “ประสิทธิผล” หมำยถึง การพิจารณา ว่ากระบวนการหรือมาตรการที่ใช้
สามารถตอบสนองจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ได้ดีเพียงใด กำรประเมินประสิทธิผล 
ต้องประเมิน (1) ว่ำแนวทำงนั้นมีควำมสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันกับควำม
ต้องกำรของสถำบัน และสถำบันสำมำรถน ำแนวทำงไปปฏิบัติได้ดีเพียงใด (2) 
กำรประเมินผลลัพธ์ของมำตรกำรที่ใช้เพื่อบ่งช้ีระดับกำรด ำเนินงำนของ
กระบวนกำรต่ำงๆ หลักสูตรหรือบริกำร 
 
Empowerment: การให้อ านาจในการตัดสินใจ 
ค ำว่ำ “การให้อ านาจในการตัดสินใจ” หมำยถึง การให้อ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการปฏิบัติการแก่บุคลากร เมื่อได้รับอ ำนำจ
บุคลำกร (ผู้ปฏิบัติงำนท่ีอยู่หน้ำงำน) จะสำมำรถตัดสินใจเองได้ เนื่องจำกเป็นผู้ที่
ปฏิบัติงำนใกล้ชิดกับผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
งำนมำกท่ีสุด 
 
กำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจมีจุดมุ่งหมำยเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน สร้ำงควำมพึงพอใจตั้งแต่เริ่มแรกแก่
ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น ปรับปรุงกระบวนกำร เพิ่มผลิตภำพ ปรับปรุงกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน และผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันให้ดีขึ้น ผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบ
อ ำนำจในกำรตัดสินใจจ ำเป็นต้องมีสำรสนเทศเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่
เหมำะสมดังนั้นสถำบันจึงต้องจัดให้มีสำรสนเทศในรูปแบบที่ทันกำรและใช้
ประโยชน์ได้  
 
Engagement, Customer: ความผูกพันของลูกค้า 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ“ความผูกพันของลกูค้า”: Customer 
Engagement” หน้ำ 46 
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Engagement, Workforce: ความผูกพันของบุคลากร 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “ความผูกพันของบุคลากร: Workforce 
Engagement” หน้ำ 74 
 
Ethical Behavior: การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
ค ำว่ำ “การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม” หมำยถึง วิธีการที่สถาบันปฏิบัติ
เพ่ือท าให้มั่นใจว่าทุกการตัดสินใจ การปฏิบัติการ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามหลักปฏิบัติด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
สถาบัน หลักกำรเหล่ำนี้ควรสนับสนุนกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ ที่บังคับใช้
ทั้งหมด รวมทั้งเป็นพื้นฐำนส ำหรับค่ำนิยมและวัฒนธรรมสถำบัน ซึ่งแยกแยะ 
“ควำมถูกต้อง” และ “ควำมผิด” 
 
ผู้น ำระดับสูง ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของหลักปฏิบัติ หลักกำรนี้ใช้กับ
ทุกคนในสถำบัน ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงำนช่ัวครำว จนถึงคณะกรรมกำรบริหำร หลัก
ปฏิบัตินี้จะได้ประโยชน์จำกกำรสื่อสำรและตอกย้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เกณฑ์ EdPEx 
ไม่ได้ก ำหนดรูปแบบท่ีเจำะจง จึงเป็นควำมรับผิดชอบของผู้น ำระดับสูงที่จะท ำให้
มั่นใจว่ำพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถำบันสอดคล้องกับหลักจริยธรรมของสถำบัน 
กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมครอบคลุม กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด รวมถึงบุคลำกรผู้เรียนผู้ปกครอง ลูกค้ำกลุ่มอื่น คู่ควำมร่วมมืออย่ำงเป็น
ทำงกำร ผู้ส่งมอบ และชุมชนในท้องถิ่นที่สถำบันตั้งอยู่ กำรก ำหนดหลักจริยธรรม
ที่ดีและชัดเจนจะให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน เพื่อให้สำมำรถ
ตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิผลด้วยควำมมั่นใจ ในบำงสถำบันหลักกำรด้ำนจริยธรรม
เป็นกรอบที่จะก ำกับพฤติกรรมบำงอย่ำง ซึ่งอำจส่งผลเสื่อมเสียแก่สถำบันและ
ชุมชน 
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Goals: เป้าประสงค์ 
ค ำว่ำ “เป้าประสงค์” หมำยถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินการที่
สถาบันต้ังใจหรือปรารถนาที่จะบรรลุเป้าประสงค์ ซึ่งเป็นได้ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยำวและเป็นจุดหมำยปลำยทำงที่ช้ีน ำกำรปฏิบัติกำร เป้ำประสงค์ในเชิง
ปริมำณที่เป็นจุดหรือช่วงที่เป็นตัวเลขมักเรียกว่ำ “เป้าหมาย” เป้ำหมำยอำจเป็น
ผลกำรด ำเนินกำรที่มุ่งมำดไว้บนพื้นฐำนของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือข้อมูลเชิง
แข่งขัน “เป้าประสงค์ที่ท้าทาย” หมำยถึง เป้ำประสงค์ที่ท ำให้เกิดกำรปรับปรุง
ครั้งใหญ่แบบก้ำวกระโดดในเรื่องที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมส ำเร็จในอนำคต
ของสถำบัน 
ประโยชน์ของเป้ำประสงค์รวมถึง 

o กำรท ำให้เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรมีควำมชัดเจนเพื่อให้
สำมำรถวัด 

o ควำมส ำเร็จได้ 
o กำรสนับสนุนกำรท ำงำนเป็นทีมงำนด้วยกำรมุ่งเน้นจุดหมำยปลำยทำง

ร่วมกัน 
o กำรสนับสนุนให้มีควำมคิดนอกกรอบ (นวัตกรรม) เพื่อบรรลุเป้ำประสงค์

ที่ท้ำทำย 
o เป็นพื้นฐำนส ำหรับวัดควำมก้ำวหน้ำและเร่งให้บรรลุผล 

 
Governance: การก ากับดูแล 
ค ำว่ำ “การก ากับดูแล”หมำยถึง ระบบการจัดการและควบคุมต่างๆ ที่ใช้ใน
สถาบันการศึกษา รวมทั้งควำมรับผิดชอบในด้ำนต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร
ประจ ำสถำบัน เช่น คณะกรรมกำรกำรศึกษำ คณะกรรมกำรบริหำรของคณะ 
สภำมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรสูงสุดของสถำบัน ในสถำบันกำรศึกษำเอกชน  
อำจรวมถึงเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นด้วย ประมวลกฎหมำยต่ำงๆ ทั้งในระดับประเทศ 
ระดับท้องถิ่น กฎกระทรวง นโยบำย รวมถึง พรบ. ของสถำบันเป็นตัวก ำหนด
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สิทธิและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุด รวมทั้งวิธีกำรก ำหนด
ทิศทำงและกำรควบคุมเพื่อสร้ำงหลักประกันในเรื่องต่อไปนี้ (1) ควำมรับผิดชอบ
ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) ควำมโปร่งใสของกำรปฏิบัติกำร (3) กำรปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่ำงเป็นธรรมกระบวนกำรต่ำง ๆ ด้ำนกำรก ำ ก ำกับดูแล
อำจรวมกำรให้ควำมเห็นชอบกับทิศทำงเชิงกลยุทธ์ของสถำบัน กำรก ำหนดและ
ด ำเนินกำรตำมนโยบำย กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรของผู้บริหำร
ระดับสูงของสถำบัน กำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะ
ผู้บริหำร กำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน และ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรดูแลให้ระบบกำรก ำกับดูแลเกิดประสิทธิผล มี
ควำมส ำคัญต่อควำมเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมภำยนอก ตลอดจน
ต่อประสิทธิผลของสถำบัน 
 
High-Performance: ผลการด าเนินการที่โดดเด่น 
ค ำว่ำ “ผลการด าเนินการที่โดดเด่น” หมำยถึง ผลการด าเนินการของสถาบัน
และแต่ละบุคคลมีระดับสูงขึ้นเร่ือย ๆ อย่างเป็นระบบ โดยรวมถึงคุณภาพ 
ผลิตภาพ อัตราการสร้างนวัตกรรม และรอบเวลา ซึ่งจะส่งผลให้มีกำรปรับปรุง
กำรบริกำร และคุณค่ำส ำหรับผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
แนวทำงที่น ำไปสู่กำรด ำเนินกำรที่โดดเด่น มีรูปแบบ วิธีกำร และระบบจูงใจที่
แตกต่ำงกันไปผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่น ท้ังมำจำกและส่งเสริมให้เกิดควำม
ผูกพันของบุคลำกรเกิดจำก 

o ควำมร่วมมือระหว่ำงผู้น ำระดับสูง ผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร 
ซึ่งอำจรวมถึง 

o ตัวแทนบุคลำกรและสภำคณำจำรย์ 
o ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนซึ่งเกี่ยวข้องกับทีมงำนต่ำง ๆ 
o กำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกร รวมทั้งควำมรับผิดชอบของ

แต่ละบุคคล 
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o กำรน ำข้อมูลจำกคณำจำรย์และบุคลำกรมำใช้ในกำรวำงแผน 
o กำรสร้ำงทักษะและกำรเรียนรู้ในระดับบุคคลและระดับสถำบัน 
o กำรเรียนรู้จำกองค์กำรอื่น 
o กำรก ำหนดหน้ำที่และกำรมอบหมำยงำนท่ีมีควำมยืดหยุ่น 
o กำรคงโครงสร้ำงองค์กำรแนวรำบเพื่อให้มีกำรกระจำยอ ำนำจในกำร

ตัดสินใจไปยัง 
o ผู้ที่ปฏิบัติงำนท่ีอยู่ใกล้กับผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่นท่ีสุด 
o กำรใช้ตัววัดผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงกำรใช้

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
 
สถำบันส่วนใหญ่ส่งเสริมผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่น โดยใช้สิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ผลกำรด ำเนินกำรของ
สถำบัน ผลงำนของแต่ละบุคคลและทีมงำน และกำรเสริมสร้ำงทักษะ นอกจำกนี้ 
แนวทำงที่ท ำให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่น ต้องพยำยำมท ำให้โครงสร้ำง
สถำบัน สมรรถนะหลัก งำน ภำระงำน กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรให้สิ่งจูงใจมี
ควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน 
 
How: อย่างไร 
ค ำว่ำ “อย่างไร”หมำยถึง ระบบและกระบวนการที่สถาบันใช้เพ่ือบรรลุ
ข้อก าหนดต่างๆของพันธกิจในกำรตอบค ำถำม “อย่ำงไร” ในข้อก ำหนดของ
หัวข้อในหมวด 1-6 สถำบันควรรวมรำยละเอียดเกี่ยวกับแนวทำง (วิธีกำรและตัว
วัด) กำรน ำไปปฏิบัติ กำรเรียนรู้ และกำรบูรณำกำรด้วย 
Indicators: ตัวบ่งชี้ 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “ตัววัดและตัวบ่งชี้ : Measures and Indicators” 
หน้ำ 58 
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Innovation: นวัตกรรม 
ค ำว่ำ “นวัตกรรม” หมำยถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อการปรับปรุง
หลักสูตรและบริการทางการศึกษา กระบวนการ หรือประสิทธิผลของสถาบัน 
รวมทั้งสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมเป็นกำรรับเอำ
แนวคิด กระบวนกำร เทคโนโลยี หลักสูตรกำรบริกำรหรือรูปแบบกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ซึ่งอำจเป็นของใหม่หรือน ำมำปรับใช้ในรูปแบบใหม่ผลลัพธ์ของนวัตกรรม
คือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลันหรือก้ำวกระโดดของผลลัพธ์ หลักสูตรบริกำร 
และกระบวนกำร นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสภำพแวดล้อมที่ เกื้อหนุน  
มีกระบวนกำรที่ค้นหำโอกำสเชิงกลยุทธ์ และควำมเต็มใจท่ีจะลงทุนในควำมเสี่ยง
ที่น่ำลงทุน 
 
นวัตกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จในระดับสถำบัน เป็นกระบวนกำรที่ประกอบด้วย
หลำยขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรตัดสินใจท่ี
จะด ำเนินกำร กำรลงมือปฏิบัติ กำรประเมินผล และกำรเรียนรู้ แม้ว่ำนวัตกรรม
มักจะหมำยถึงนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีแต่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนกำรที่
ส ำคัญ ซึ่งจะได้ประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงผ่ำนนวัตกรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ปรับปรุงอย่ำงก้ำวกระโดด หรือกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงหรือผลผลิตนวัตกรรม
อำจรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพื้นฐำนของสถำบันหรือรูปแบบกำรด ำเนิน
ธุรกิจเพื่อให้งำนส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “ความเสี่ยงที่น่าลงทุน: intelligent risks” หน้ำ 55 
และ “โอกาสเชิงกลยุทธ์: strategic opportunities” หน้ำ 68  
 
Integration: การบูรณาการ 
ค ำว่ำ “การบูรณาการ” หมำยถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ
สารสนเทศการจัดสรรทรัพยากร ขีดความสามารถและอัตราก าลังของ
บุคลากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่
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ส าคัญของสถาบัน (organization-wide goals)กำรบูรณำกำรที่มีประสิทธิผล
เป็นมำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันและจะส ำเร็จได้ก็ต่อเมื่อกำร
ด ำเนินกำร ของแต่ละองค์ประกอบภำยในระบบกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินกำรมี
ควำมเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำงสมบูรณ์กำรบูรณำกำรเป็นปัจจัยหนึ่งของ
กำรประเมินทั้งในส่วนกระบวนกำรและผลลัพธ์ 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำ ว่ำ “การมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน: Alignment” หน้ำ 
42 
 
Intelligent Risks: ความเสี่ยงที่น่าลงทุน 
ค ำว่ำ “ความเสี่ยงที่น่าลงทุน” หมำยถึง โอกาสของประโยชน์ที่อาจจะได้มี
มากกว่าความเสียหายหรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อความส าเร็จในอนาคตของ
สถาบัน หากไม่พินิจพิเคราะห์ให้ถี่ถ้วน กำรตัดสินใจเสี่ยงนี้นี้ ต้องยอมรับควำม
ล้มเหลวได้ในระดับหนึ่ง และต้องยอมรับว่ำนวัตกรรมอำจไม่ได้เกิดจำกควำม
มำนะบำกบั่นเพียงอย่ำงเดียว ในระยะเริ่มแรกสถำบันต้องลงทุนลงแรงในเรื่องที่มี
โอกำสประสบควำมส ำเร็จ ในขณะเดียวกันต้องยอมรับควำมจริงว่ำกำรลงทุน 
ลงแรงนั้นอำจประสบควำมล้มเหลวได้ 
 
ระดับของควำมเสี่ยงที่น่ำลงทุนนั้น ขึ้นกับอัตรำเร่งและระดับของภำวะคุกคำม
และโอกำสที่มีในภำคส่วนกำรศึกษำ ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว ทั้งในด้ำนหลักสูตร บริกำร กระบวนกำร หรือรูปแบบกำร
ด ำเนินกำรทำงธุรกิจใหม่ๆ ชัดเจนว่ำสถำบันจ ำเป็นต้องทุ่มเททรัพยำกรเพิ่มขึ้นกบั
ควำมเสี่ยงที่น่ำลงทุนมำกกว่ำยำมที่สภำพแวดล้อมคงเดิมซึ่งในกรณีหลังนี้ 
สถำบันเพียงติดตำมและค้นหำควำมเปน็ไปไดใ้นกำรเตบิโตและเปลีย่นแปลงแตไ่ม่
จ ำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยำกรมำกเท่ำ 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “โอกาสเชิงกลยุทธ์: strategic opportunities” 
หน้ำ 68 
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Key: ที่ส าคัญ/หลัก 
ค ำว่ำ “ที่ส าคัญ/หลัก”หมำยถึง ส่วนประกอบหรือปัจจัยหลักต่างๆ ที่ส าคัญ
มากหรือส าคัญที่สุด ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่สถาบันตั้ง
เป้าไว้ บำงตัวอย่ำงที่ได้กล่ำวไว้ในเกณฑ์ EdPEx เช่น ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญ 
แผนงำนที่ส ำคัญ กระบวนกำรหลักและตัววัดที่ส ำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่งต่อควำมส ำเร็จของสถำบัน สิ่งเหล่ำนี้เป็นองค์ประกอบที่จ ำเป็นในกำร
บรรลุหรือติดตำมผลลัพธ์ที่ต้องกำร ค ำว่ำ “ที่ส าคัญ/หลัก” มักหมำยถึง
ควำมส ำคัญประมำณ 5 ล ำดับต้น (เช่น ควำมท้ำทำย 5 ล ำดับแรก) 
 
Knowledge Assets: สินทรัพย์ทางความรู้ 
ค ำว่ำ “สินทรัพย์ทางความรู้” หมำยถึง ทรัพยากรทางปัญญาที่มีการสั่งสม
ภายในสถาบัน โดยเป็นความรู้ที่ทั้งสถาบันและผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมไว้ใน
รูปแบบของสารสนเทศแนวความคิด ผลการเรียนรู้ ความเข้าใจ ความทรงจ า
ความตระหนัก องค์ความรู้และทักษะ รวมทั้งขีดความสามารถต่างๆ แหล่งที่
สั่งสมสินทรัพย์ทำงควำมรู้ของสถำบัน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงำนหลักสูตร ซอฟต์แวร์ 
ฐำนข้อมูล เอกสำร แนวทำงปฏิบัติ นโยบำยและระเบียบปฏิบัติ สินทรัพย์ทำง
ควำมรู้ไม่เพียงแต่มีอยู่ภำยในสถำบันเท่ำนั้น แต่ยังอยู่ที่ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น  
ผู้ส่งมอบ และคู่ควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำรด้วยสินทรัพย์ทำงควำมรู้เป็น 
“ควำมรู้ ในภำคปฏิบัติ” (Know-how) ที่สถำบันมีอยู่และสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ เพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนำสถำบันให้เติบโต กำรเสริมสร้ำงและกำรจัดกำร
สินทรัพย์ทำงควำมรู้จึงเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญส ำหรับสถำบันในกำรสร้ำง
คุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังยังช่วยธ ำรงควำมส ำเร็จของสถำบันให้ยั่งยืน 
 
Leadership System: ระบบการน าองค์การ 
ค ำว่ำ “ระบบการน าองค์การ” หมำยถึง รูปแบบในการน าที่ใช้ทั่วท้ังสถาบันทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นพ้ืนฐานและที่มาในการตัดสินใจ
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สื่อสาร และน าเร่ืองส าคัญไปด าเนินการจน ระบบกำรน ำองค์กำร หมำยรวมถึง 
โครงสร้ำงและกลไกในกำรตัดสินใจ สร้ำงควำมมั่นใจว่ำเกิดกำรสื่อสำรสองทิศทำง 
กำรสรรหำและกำรพัฒนำผู้น ำผู้บริหำร หัวหน้ำภำควิชำและผู้น ำในระดับต่ำงๆ 
รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทิศทำงองค์กำรและควำม
คำดหวังด้ำนผลกำรด ำเนินกำรระบบกำรน ำองค์กำรที่มีประสิทธิผลต้องให้
ควำมส ำคัญต่อขีดควำมสำมำรถและควำมต้องกำรของบุคลำกรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น และตั้งควำมคำดหวังให้สูงในด้ำนผลกำรด ำเนินกำรและกำรปรับปรุง 
ผลกำรด ำเนินกำร ระบบนี้สร้ำงควำมภักดีและกำรท ำงำนเป็นทีม โดยอำศัย
วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และกำรมุ่งไปสู่เป้ำประสงค์ร่วมกัน นอกจำกนี้ยังกระตุ้นและ
สนับสนุนควำมคิดริเริ่ม นวัตกรรม และควำมกล้ำเสี่ยงในระดับ ที่เหมำะสม  
กำรปรับโครงสร้ำงตำมวัตถุประสงค์และหน้ำที่งำน ลดสำยกำรบังคับบัญชำ
เพื่อให้กำรตัดสินใจเร็วขึ้น ระบบกำรน ำองค์กำรที่มีประสิทธิผลต้องมีกลไกท่ีผู้น ำ
ใช้ประเมินตนเอง รับข้อมูลป้อนกลับ และกำรปรับปรุงตนเอง 
 
Learning: การเรียนรู้ 
ค ำว่ำ“การเรียนรู้”หมำยถึง ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจากการประเมิน 
การศึกษาประสบการณ  ์ และนวัตกรรม นอกเหนือจำกำรมุ่งเน้นกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในเกณฑ์์ EdPEx นี้ยังได้เน้นถึงกำรเรียนรู้ ในสองระดับที่แตกต่ำงกัน คือ 
กำรเรียนรู้ระดับองค์กำรและระดับบุคคลกำรเรียนรู้ระดับองค์กำรได้มำจำกกำร
วิจัยและพัฒนำ วงจรกำรประเมินและกำรปรับปรุง ควำมคิดและข้อมูลจำก
บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและกำรจัดระดับ
เทียบเคียง กำรเรียนรู้ของบุคลำกร ได้มำจำกกำรศึกษำกำรฝึกอบรม และกำร
ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของแต่ละบุคคล 
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กำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลควรเป็นส่วนที่ฝังลึกอยู่ในวิธีกำรที่สถำบันด ำเนินกำร  
ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรได้เปรียบเชิงแข่งขันและควำมส ำเร็จอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับ
สถำบันและบุคลำกร 
 
Levels: ระดับ 
ค ำว่ำ “ระดับ”หมำยถึง สารสนเทศท่ีเป็นตัวเลขที่ท าให้ทราบว่าผลลัพธ์และผล
การด าเนินการขององค์การอยู่ในต าแหน่งหรืออันดับใดในมาตรวัดที่สื่อ
ควำมหมำยอย่ำงมีนัยส ำคัญ ระดับของผลกำรด ำเนินกำรท ำให้สำมำรถ
ประเมินผลเปรียบเทียบกับผลกำรด ำ เนินกำรที่ผ่ ำนมำ กำรคำดกำรณ์  
เป้ำประสงค์ และตัวเปรียบเทียบอ่ืนๆ ท่ีเหมำะสม 
 
Measures and Indicators: ตัววัดและตัวบ่งชี้ 
ค ำว่ำ “ตัววัดและตัวบ่งชี้” หมำยถึง สารสนเทศเชิงตัวเลขที่บอกปริมาณปัจจัย
น าเข้าผลผลิต และผลการด าเนินการในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
หลักสูตร โครงการบริการ และผลการด าเนินการโดยรวมขององค์การ 
(ผลลัพธ์) ตัววัดและตัวบ่งช้ีอำจเป็นแบบง่ำยๆ (ได้จำกตัววัดเดี่ยว) หรือเป็นกำร
ใช้ตัววัดหลำยตัวมำประกอบกันเกณฑ์ EdPEx นี้ ไม่ได้แบ่งแยกระหว่ำงตัววัดและ
ตัวบ่งช้ี อย่ำงไรก็ตำม มีผู้นิยมใช้ค ำว่ำ “ตัวบ่งชี้”ในกรณีดังนี้ (1) เมื่อกำรวัดนั้นมี
ควำมสัมพันธ์กับผลกำรด ำเนินกำร แต่ไม่เป็นตัววัดผลกำรด ำเนินกำรนั้นโดยตรง 
(เช่น จ ำนวนข้อร้องเรียนเป็นตัวบ่งช้ีควำมไม่พึงพอใจแต่ไม่ใช่ตัววัดผลควำมไม่พึง
พอใจโดยตรง) และ(2) เมื่อกำรวัดผลเป็นตัวท ำนำย “ตัวบ่งชี้น า ” (leading 
indicator)  ผลกำรด ำ เนินกำรด้ำนอื่นๆ  ที่มี ควำมส ำคัญมำกกว่ำ  ( เ ช่น 
ควำมสำมำรถหรือควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น อำจเป็นตัวบ่งช้ีน ำ ถึงกำร
คงอยู่ของผู้เรียน) 
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Mission: พันธกิจ 
ค ำว่ำ “พันธกิจ” หมำยถึง หน้าที่โดยรวมของสถาบันการศึกษา เป็นกำรตอบ
ค ำถำมที่ว่ำ “สถำบันต้องกำรบรรลุอะไร” พันธกิจอำจนิยำมตัวผู้เรียน ลูกค้ำ 
กลุ่มอื่น หรือตลำดเป้ำหมำยที่สถำบันให้บริกำร ควำมสำมำรถที่โดดเด่นของ
สถำบัน หรือเทคโนโลยีที่ใช้ 
 
Multiple Requirements: ข้อก าหนดต่างๆ 
ค ำว่ำ “ข้อก าหนดต่างๆ” หมำยถึง รายละเอียดของหัวข้อในเกณฑ์ EdPEx ซ่ึง
อยู่ในลักษณะค าถามย่อยๆ ที่สถาบันต้องตอบในแต่ละประเด็นพิจารณา  
ดังแสดงไว้ในเร่ืองของรูปแบบหัวข้อ  
 
แม้แต่สถำบันที่มีผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่น และได้คะแนนสูงจำกกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ EdPEx ก็ไม่จ ำเป็นว่ำแต่ละสถำบันจะสำมำรถตอบสนองต่อข้อก ำหนด
ต่ำงๆ ได้ส ำเร็จเท่ำเทียมกัน 
 
Overall Requirements: ข้อก าหนดโดยรวม 
ค ำว่ำ “ข้อก าหนดโดยรวม” หมำยถึง ประเด็นที่ส าคัญที่สุดของหัวข้อตาม
เกณฑ์ EdPEx ซึ่งอธิบำยในย่อหน้ำที่อยู่ใต้หัวข้อ และค ำถำมประโยคแรกในแต่
ละข้อค ำถำม  
 
Partners: คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ 
ค ำว่ำ “คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ” หมำยถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่
ส าคัญอื่น ๆ ซ่ึงท างานร่วมกับสถาบัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกันหรือเพ่ือการ
ปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยทั่วไปจะเป็นควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อ
เป้ำประสงค์ที่ชัดเจน เช่น กำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือกำรจัดหลักสูตร 
หรือบริกำรที่เฉพำะเจำะจงคู่ควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำรมักมีก ำหนดช่วงเวลำ
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ของควำมร่วมมือและต้องมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนต่อบทบำทแต่ละฝ่ำย และ
ผลประโยชน์ของคู่ควำมร่วมมือ 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ: Collaborators”
ในหน้ำ 45 
 
Performance: ผลการด าเนินการ 
ค ำว่ำ “ผลการด าเนินการ”หมำยถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ของ
กระบวนการ หลักสูตร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นซ่ึงสามารถประเมินผลและ
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นกับผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ 
มาตรฐาน ผลลัพธ์ในอดีตเป้าประสงค์และกับผลลัพธ์อื่นๆ ขององค์การ  
ผลกำรด ำเนินกำรอำจแสดงได้ในรูปแบบของกำรเงินและรูปแบบอื่นๆ 
 
เกณฑ์ EdPEx นี้ กล่ำวถึงผลกำรด ำเนินกำร 4 ด้ำน ได้แก่ (1) ด้ำนหลักสูตร
กำรศึกษำและบริกำร (2) ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น (3) ด้ำนกำร
ป ฏิ บั ติ ก ำ ร แ ล ะ  ( 4)  ด้ ำ น งบ ป ร ะ ม ำ ณ  ก ำ ร เ งิ น  แ ล ะ ต ล ำ ด  ค ำ ว่ ำ  
“ผลการด าเนินการด้านหลักสูตรและบริการ” คือ ผลกำรด ำเนินกำรซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของตัววัดและตัวบ่งช้ีของหลักสูตรและบริกำร ซึ่งมี
ควำมส ำคัญต่อผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น ตัวอย่ำงเช่น ควำมมีประสิทธิผลของ
หลักสูตรและวิธีกำรสอนกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรเข้ำร่วมในกิจกรรม
กำรพัฒนำวิชำชีพ และกำรได้งำนท ำเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
ค ำว่ำ “ผลการด าเนินการด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น” คือผลกำร
ด ำเนินกำรซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคุณลักษณะของตัววัดและตัวบ่งช้ีด้ำนกำรรับรู้ 
กำรตอบสนอง และพฤติกรรมของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น ตัวอย่ำงเช่น กำรรับ
ผู้เรียนเข้ำศึกษำในสถำนศึกษำกำรคงอยู่ของผู้เรียน ข้อร้องเรียนของผู้เรียนและ
ลูกค้ำกลุ่มอื่น และผลกำรส ำรวจผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น 
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ค ำว่ำ “ผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติการ”คือ ผลกำรด ำเนินกำรด้ำน
บุคลำกรด้ำนกำรน ำองค์กำร และผลกำรด ำเนินกำรของทั้งองค์กำร (รวมถึง
จริยธรรมและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย) ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัววัดหรือตัวบ่งช้ี ด้ำน
ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ และควำมรับผิดชอบ ตัวอย่ำงเช่น รอบเวลำ กำรเพิ่ม
ผลผลิต (ผลิตภำพ) กำรรับรองมำตรฐำน กำรลดของเสีย อัตรำกำรลำออกของ
บุคลำกร อัตรำกำรฝึกอบรมข้ำมสำยงำนของบุคลำกร กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน กำรบรรลุแผนกลยุทธ์ ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมใน
ชุมชน ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำรอำจวัดที่ระดับองค์กำร ระดับ
กระบวนกำรหลักและระดับหลักสูตร สำขำวิชำ ช้ันเรียน หรือตัวบุคคล 
 
ค ำว่ำ “ผลการด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด” คือ ผลกำร
ด ำเนินกำรซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของตัววัดด้ำนกำรควบคุมต้นทุน รำยได้ 
และต ำแหน่งในตลำด รวมถึงกำรใช้งบประมำณ กำรเติบโตของสินทรัพย์และส่วน
แบ่งตลำด ตัวอย่ำงเช่น ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยต่อหัวผู้เรียนในด้ำนกำรบริหำรและ
ด้ำนกำรสอนต่องบประมำณ ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยหลักสูตรต่องบประมำณ ผล
กำรด ำเนินกำรต่องบประมำณที่ได้รับ กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของงบประมำณ
ประจ ำปี รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เงินทุนส ำรอง และกองทุนเงินรำงวัลและเงิน
สมทบประจ ำปีกำรผันทรัพยำกรมำจำกแหล่งอื่น เพื่ อ ใ ช้ ในกำรศึกษำ 
ทุนกำรศึกษำที่ เพิ่มขึ้น ร้อยละของงบประมำณส ำหรับกำรวิจัย ตลอดจน
งบประมำณส ำหรับกำรบริกำรสังคม รวมทั้งกำรเพิ่มส่วนแบ่งตลำด 
 
Performance Excellence: ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ค ำว่ำ “ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ” หมำยถึง แนวทางการจัดการผลการ
ด าเนินการของสถาบันการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ในด้าน 
(1) การเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ของผู้เรียน
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ตลอดจนความส าเร็จอย่างต่อเนื่องของสถาบัน (2) การปรับปรุงประสิทธิผล
และขีดความสามารถโดยรวมของสถาบันและ (3) การเรียนรู้ของสถาบันและ
ของแต่ละผู้คนในองค์กร เกณฑ์ EdPEx นี้ใช้เป็นกรอบและเครื่องมือในกำร
ประเมินผล เพื่อให้สถำบันทรำบจุดแข็งและโอกำสในกำรปรับปรุง ส ำหรับเป็น
แนวทำงในกำรวำงแผนที่มุ่งสู่กำรมีผลกำรด ำเนินกำรที่ดีขึ้นและควำมเป็นเลิศ 
 
Performance Projections: การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
ค ำว่ำ “การคาดการณ์ผลการด าเนินการ” หมำยถึง การประมาณผลการ
ด าเนินการของสถาบันในอนาคต กำรคำดกำรณ์ควรอยู่บนพื้นฐำนของควำม
เข้ำใจในผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ อัตรำกำรพัฒนำกำรที่ดีขึ้น และสมมติฐำน
เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภำยในสถำบันและกำรสร้ำงนวัตกรรมใน
อนำคตรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำยใน
สถำบัน ดังนั้นกำรคำดกำรณ์ ผลกำรด ำเนินกำร จึงเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ใช้
จัดกำรกำรปฏิบัติกำร กำรก ำหนดและด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรคำดกำรณ์
ผลกำรด ำเนินกำรระบุถึงผลกำรด ำเนินกำรที่คำดหวังในอนำคต โดยที่
เป้ำประสงค์ระบุถึงผลกำรด ำเนินกำรที่ต้องกำรในอนำคต กำรคำดกำรณ์ผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบันคู่แข่งหรือสถำบันที่คล้ำยคลึงกัน อำจช้ีให้เห็นถึงควำม 
ท้ำทำยที่สถำบันต้องเผชิญและเรื่องที่สถำบันจ ำเป็นต้องปรับปรุงแบบก้ำว
กระโดดหรือสร้ำงนวัตกรรม ซึ่งในกรณีดังกล่ำวกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำร
กับเป้ำประสงค์อำจเหลื่อมซ้อนกัน 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “เป้าประสงค์: Goals”ในหน้ำ 51 
 
Persistence: การคงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
ค ำว่ำ “การคงอยู่อย่างต่อเนื่อง”หมำยถึง กำรลงทะเบียนเรียนอย่ำงต่อเนื่องของ
ผู้เรียน (จำกเทอมต่อเทอม ภำคต่อภำค ช้ันปีต่อช้ันปี และจำกรำยวิชำต่อ
รำยวิชำ) เพื่อให้ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรฝึกอบรม 
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Process: กระบวนการ 
ค ำว่ำ “กระบวนการ”หมำยถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพ่ือพัฒนาเป็นหลักสูตร
หรือบริการส าหรับลูกค้า (ผู้ใช้) ทั้งภายในหรือภายนอกสถาบัน โดยทั่วไปแล้ว 
กระบวนกำรเป็นขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มีล ำดับชัดเจน ซึ่งเกิดจำกกำรผสมผสำน
ระหว่ำงคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และกำรปรับปรุงแทบจะไม่มี
กระบวนกำรใดเลยที่ด ำเนินกำรได้โดยล ำพัง ดังนั้นจึงต้องค ำนึงถึงกระบวนกำร
อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกัน ในบำงกรณีกระบวนกำรอำจต้องด ำเนินตำมล ำดับขั้น
ที่เฉพำะเจำะจง ตำมเอกสำรวิธีปฏิบัติกำรและข้อก ำหนด (ที่อำจเป็นทำงกำร)  
รวมทั้งกำรวัดและขั้นตอนกำรควบคุมที่ชัดเจน  
 
กำรด ำเนินกำรด้ำนบริกำรโดยเฉพำะเมื่อเกี่ยวข้องโดยตรงต่อผู้เรียนและลูกค้ำ
กลุ่มอื่น เช่น หลักสูตรและบริกำร กระบวนกำรโดยทั่วไปจะต้องบอกรำยละเอียด
อย่ำงชัดเจน ว่ำต้องท ำอย่ำงไร บำงกรณีอำจรวมล ำดับขั้นตอนที่ต้องกำรหรือ
คำดหวัง ถ้ำหำกขั้นตอนนั้นมีควำมส ำคัญ จะต้องให้ข้อมูลที่ ช่วยให้ลูกค้ำเข้ำใจ
และท ำตำมขั้นตอนดังกล่ำวได้ กระบวนกำรบริกำรที่กล่ำวข้ำงต้น จ ำเป็นต้องมี
แนวทำงส ำหรับผู้ให้บริกำรในกำรจัดกำรกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝัน ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรกระท ำหรือพฤติกรรมของลูกค้ำ  
 
กำรท ำงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ เช่น กำรสอน กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  กำรวิจัย  
กำรพัฒนำและกำรวิเครำะห์นั้น ค ำว่ำ กระบวนกำร อำจไม่ได้หมำยควำมถึง
ล ำดับขั้นตอนที่ก ำหนดไว้อย่ำงเป็นทำงกำรเท่ำนั้น แต่อำจรวมถึง ควำมเข้ำใจ
โดยรวมเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่ต้องใช้ประสบกำรณ์และทักษะ เช่น 
จังหวะเวลำ วิธีกำรต่ำงๆที่เลือกใช้ได้ (options to include) กำรประเมินและ
รำยงำนผล ทั้งนี้ล ำดับขั้นตอนของกระบวนกำรอำจเป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีควำม
เข้ำใจดังกล่ำวกระบวนกำร เป็นหนึ่งในสองมิติของกำรประเมินในเกณฑ์  EdPEx 
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ซึ่งกำรประเมินอยู่บนพื้นฐำนของ 4 ปัจจัย คือ แนวทำง กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติ กำรเรียนรู้ และกำรบูรณำกำร 
 
Productivity: ผลิตภาพ 
ค ำว่ำ “ผลิตภาพ” หมำยถึง ตัววัดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ถึงแม้ค ำ
ว่ำ“ผลิตภำพ” นี้ มักจะใช้กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว เช่น บุคลำกร 
(ผลิตภำพแรงงำน)เครื่องจักร วัสดุ พลังงำน และทุน แต่แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภำพ
นี้ ยังสำมำรถน ำไปพิจำรณำถึงกำรใช้ทรัพยำกรทั้งหมดเพื่อด ำเนินงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถำบัน กำรวัด “ผลิตภำพโดยรวม”โดยใช้ตัววัดหลำยตัวร่วมกนั 
ท ำให้สำมำรถประเมินได้ว่ำ ผลของกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในกระบวนกำร (ซึ่ง
อำจรวมถึงกำรเลือกใช้ทรัพยำกรด้วยนั้น) มีประโยชน์หรือไม่ 
 
Projections, Performance 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “การคาดการณ์ผลการด าเนินการ: Performance 
Projections”ในหน้ำ 62 
 
Purpose: จุดประสงค์ 
ค ำว่ำ “จุดประสงค์” หมำยถึง เหตุผลหลักท่ีท ำให้สถำบันด ำรงอยู่ บทบำทส ำคัญ
ของจุดประสงค์คือเพื่อเป็นแรงบันดำลใจของสถำบัน และช้ีน ำกำรก ำหนดค่ำนิยม
ของสถำบัน โดยปกติจุดประสงค์มักจะกว้ำงและใช้ได้นำน สถำบันที่ให้บริกำร
ทำงกำรศึกษำที่ต่ำงกัน อำจจะมีจุดประสงค์ที่คล้ำยกันได้ ในขณะเดียวกัน 
สถำบันที่ให้บริกำรที่คล้ำยกัน อำจมีวัตถุประสงค์ที่ต่ำงกันได้เช่นกัน 
 
Results: ผลลัพธ์ 
ค ำว่ำ “ผลลัพธ์” หมำยถึง ผลผลิตและผลที่เกิดจากการด าเนินการตาม
ข้อก าหนดของหัวข้อในเกณฑ์เล่มนี้ ในกำรประเมินผลลัพธ์ จะพิจำรณำผลกำร
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ด ำเนินกำรปัจจุบันผลกำรด ำเนินกำรเมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมำะสม 
รวมทั้งอัตรำ ควำมครอบคลุม และควำมส ำคัญของกำรปรับปรงุผลกำรด ำเนินกำร 
ตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัววัดผลลัพธ์กับเป้ำหมำยหลักของผลกำร
ด ำเนินกำรผลลัพธ์ เป็นหนึ่งในสองมิติของกำรประเมินในเกณฑ์  EdPEx ซึ่งกำร
ประเมินอยู่บนพื้นฐำนของ 4 ปัจจัย คือ ระดับ แนวโน้ม กำรเปรียบเทียบบูรณำ
กำรและบูรณำกำร 
 
Segment: ส่วน/กลุ่ม 
ค ำว่ำ “ส่วน/กลุ่ม” หมำยถึง ส่วน/กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด หลักสูตร หรือบริการ หรือบุคลากร โดยปกติ “ส่วน/
กลุ่ม” จะต้องมีลักษณะร่วมกันที่สำมำรถจัดเป็นกลุ่มได้อย่ำงสมเหตุสมผล  
ในหมวด 7 ค ำว่ำ “ส่วน/กลุ่ม”หมำยถึง ข้อมูลด้ำนผลลัพธ์ตำมกลุ่มที่แบ่งไว้ 
เพื่อให้กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันเกิดประโยชน์มำกขึ้น ท้ังนี้
ขึ้นกับแต่ละสถำบันว่ำจะใช้ปัจจัยใดในกำรก ำหนดส่วน/กลุม่ของผู้เรยีนและลูกคำ้
กลุ่มอื่น ตลำด หลักสูตร บริกำร และบุคลำกร 
 
ควำมเข้ำใจในเรื่อง “ส่วน/กลุ่ม” มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรจ ำแนกควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังเฉพำะของส่วน/กลุ่มต่ำงๆ ของผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น 
ตลำด และบุคลำกร และรวมถึงกำรจัดหลักสูตร บริกำร เพื่อให้ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังเฉพำะของแต่ละกลุ่มได้  ตัวอย่ำงเช่นแบ่ง 
ส่วนตลำด อำจแบ่งตำมหลักสูตรหรือช่องทำงให้บริกำร (เช่น ห้องเรียนหรือ
เว็บไซต์ )ผู้เรียน เช่น แบ่งตำมควำมสนใจทำงด้ำนวิชำชีพ สไตล์กำรเรียนรู้ ที่อยู่
อำศัย (เช่นหอพักหรือไปกลับ กำรเคลื่อนย้ำยของผู้เรียน (student mobility) 
หรือ ควำมต้องกำรพิเศษ ในบำงกรณีอำจแบ่งเป็นส่วนตลำดย่อยลงไปตำมกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบกำรจ ำแนกบุคลำกรอำจแบ่งตำม ภูมิศำสตร์ ทักษะ ควำมต้องกำร 
กำรมอบหมำยงำนหรือกำรจ ำแนกงำน/ ต ำแหน่งงำน 
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Senior Leaders: ผู้น าระดับสูง 
ค ำว่ำ “ผู้น าระดับสูง” หมำยถึง กลุ่มบุคคลที่มีความรับผิดชอบหลักในการ
จัดการองค์การโดยรวมในหลายสถาบัน ผู้น ำระดับสูง หมำยถึง ผู้น ำสูงสุดและ 
ผู้ที่รำยงำนโดยตรงต่อผู้น ำสูงสุดและอำจหมำยรวมถึง คณะผู้บริหำรคณบดีและ
หัวหน้ำภำควิชำ 
 
Stakeholders: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ค ำว่ำ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมำยถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจ
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่ำงของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ เช่น ลูกค้ำ ผู้ปกครอง/สมำคมผู้ปกครอง บุคลำกร 
คู่ควำมร่วมมือทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร คณะกรรมกำรก ำกับดูแล
สถำบันในด้ำนต่ำงๆ ศิษย์เก่ำ นำยจ้ำง สถำบันกำรศึกษำอ่ืนๆ องค์กำรที่ท ำหน้ำที่
ก ำกับดูแลกฎระเบียบ องค์กำรที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภำษีผู้ก ำหนดนโยบำย  
ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชำกำร/วิชำชีพ 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “ลูกค้า: Customer” ในหน้ำ 46  
 
Strategic Advantages: ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ค ำว่ำ “ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์” หมำยถึง ความได้เปรียบในเชิงตลาดต่างๆ 
ที่เป็นตัวตัดสินว่าสถาบันจะประสบความส าเร็จในอนาคตหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไป
มักจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้สถำบันประสบควำมส ำเร็จในกำรแข่งขันทั้งในปัจจุบัน
และอนำคตเมื่อเทียบกับสถำบันอ่ืนท่ี 
 
คล้ำยคลึงกันในด้ำนหลักสูตร และบริกำร ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักมำจำก 
(1) สมรรถนะหลักท่ีเน้นที่กำรสร้ำงและเพิ่มพูนควำมสำมำรถภำยในสถำบัน และ 
(2) ทรัพยำกรภำยนอกที่ส ำคัญในเชิงกลยุทธ์ซึ่งเกิดจำกกำรก ำหนดและใช้
ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ผ่ำนควำมสัมพันธ์กับองค์กำรภำยนอกและกับคู่ควำมร่วมมือ
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เมื่อสถำบันเข้ำใจถึงที่มำของควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทั้ง  2 แหล่ง ก็สำมำรถ
เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของควำมสำมำรถจ ำเพำะของสถำบันได้ โดยกำรใช้
ประโยชน์จำกควำมสำมำรถที่เสริมกันที่มำจำกองค์กำรอื่นๆดูค ำจ ำกัดควำมของ
ค ำว่ำ “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์” และ “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์”เพื่อให้เข้ำ
ใจควำมเช่ือมโยงของควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ และ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งสถำบันก ำหนดเพื่อตอบสนองควำมท้ำทำยและควำม
ได้เปรียบดังกล่ำว 
 
Strategic Challenges: ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ค ำว่ำ “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์” หมำยถึง ความกดดันต่างๆ ที่เป็นตัวตัดสิน
ว่าสถาบันจะประสบความส าเร็จในอนาคตหรือไม่ ควำมท้ำทำยดังกล่ำวมักเกิด
จำกแรงผลักดันของต ำแหน่งในกำรแข่งขัน ในอนำคตเมื่อเทียบกับสถำบันอื่นที่มี
หลักสูตรและบริกำรที่คล้ำยคลึงกันโดยทั่วไปควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์จะมำจำก
แรงผลักดันภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ในกำรตอบสนองต่อแรงผลักดันภำยนอก
ดังกล่ำว สถำบันอำจต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ภำยในด้วยควำม 
ท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ภำยนอก อำจเกี่ยวกับควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังของ
ผู้เรียนลูกค้ำกลุ่มอื่น ตลำด กำรเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรหรือบริกำร กำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีหรือควำมเสี่ยงทำงด้ำนงบประมำณ กำรเงิน สังคม 
ตลอดจนควำมเสี่ยงหรือควำมต้องกำรด้ำนอื่นๆ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ภำยใน 
อำจเกี่ยวกับขีดควำมสำมำรถของสถำบัน หรือคณำจำรย์รวมทั้งบุคลำกร และ
ทรัพยำกรอื่นๆ ของสถำบัน 
 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ“ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์”และ “วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์” 
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เพื่อให้ทรำบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบ 
เชิงกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สถำบันก ำหนดเพื่อตอบสนองต่อควำม
ควำมท้ำทำย และควำมได้เปรียบดังกล่ำว 
 
Strategic Objectives: วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ค ำว่ำ “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์”หมำยถึง เป้าหมายที่ชัดเจนของสถาบัน หรือ
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงท่ีส าคัญ ความสามารถใน
การแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม และข้อได้เปรียบของสถาบัน โดยทั่วไป
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มักมุ่งเน้นทั้งภำยนอกและภำยในสถำบัน และเกี่ยวข้อง
กับโอกำสและควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น ตลำด 
หลักสูตรและบริกำร หรือเทคโนโลยี ถ้ำจะกล่ำวอย่ำงกว้ำงๆ ก็คือ สถำบันต้อง
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อคงไว้หรือท ำให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
และควำมส ำเร็จของสถำบันในระยะยำว วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นตัวก ำหนด
ทิศทำงระยะยำวและเป็นแนวทำงในกำรจัดสรรและปรับกำรกระจำยทรัพยำกร 
 
ให้ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ“แผนปฏิบัติการ” ในหน้ำ 42  เพื่อให้ทรำบ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร รวมทั้งตัวอย่ำง
ของแต่ละหัวข้อ 
 
Strategic Opportunities: โอกาสเชิงกลยุทธ์ 
ค ำว่ำ “โอกาสเชิงกลยุทธ์” หมำยถึง ช่องทางที่เห็นจากการคิดนอกกรอบ การ
ระดมความคิด ผลดีที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน กระบวนการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม การคาดการณ์อย่างฉีกแนวไปจากสภาพปัจจุบันและแนวทางอื่นๆ 
ที่ใช้ในการจินตนาการอนาคตที่แตกต่างออกไป  
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บรรยำกำศที่เปิดให้คิดอย่ำงเสรี โดยปรำศจำกกำรชี้น ำ จะช่วยท ำให้เกิดควำมคิด
ใหม่ ๆ ที่น ำไปสู่โอกำสเชิงกลยุทธ์ กำรจะเลือกใช้โอกำสเชิงกลยุทธ์ใดนั้น ต้อง
ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง กำรเงินและอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจเลือกที่จะเสี่ยงด้วย
ปัญญำ (ควำมกล้ำเสี่ยงด้วยปัญญำ) 
ดูค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “Intelligent Risks: ความเสี่ยงที่น่าลงทุน”ในหน้ำ 
55 
 
Sustainability (Short- and long-term success) ความส าเร็จใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
ค ำว่ำ “ความส าเร็จในระยะสั้นและระยะยาว” หมำยถึง ควำมสำมำรถโดยรวม
ของสถำบันที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรทำงด้ำนกำรศึกษำในปัจจุบัน มีควำม
คล่องตัวและมีกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ท่ีจะท ำให้สถำบันสำมำรถเตรียมตัวให้พร้อม
ต่อสภำพแวดล้อมขององค์กำรกำรด ำเนินกำรและตลำดในอนำคต สถำบัน
จ ำเป็นต้องพิจำรณำถึงปัจจัยภำยนอกและภำยใน ทั้งที่เป็นปัจจัยเฉพำะของ
สถำบันและของภำคส่วนกำรศึกษำ 
 
ประเด็นที่ควรพิจำรณำอำจครอบคลุมถึงขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังของ
บุคลำกร ทรัพยำกรที่มีเทคโนโลยี ควำมรู้ สมรรถนะหลัก ระบบงำน อุปกรณ์และ
อำคำรสถำนที่ ควำมยั่งยืนอำจได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด 
ควำมชอบของผู้ เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่นสภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินกำร 
งบประมำณและกำรเงิน รวมทั้งสภำพแวดล้อมด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ 
นอกจำกนี้ควำมส ำเร็จในระยะสั้นและระยะยำวยังรวมถึงกำรเตรียมพร้อมวันต่อ
วัน ต่อเหตุฉุกเฉินท่ีก ำลังเกิดหรือเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆในเกณฑ์ EdPEx 
นี้ ผลกระทบของหลักสูตร บริกำร และปฏิบัติกำร ของสถำบันที่มีต่อสังคมและ
กำรสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้เกิดสภำวะที่ดีของระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
สภำพแวดล้อมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของควำมรับผิดชอบต่อสังคมของสถำบัน กำรที่
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สถำบันจะพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวหรือไม่และอย่ำงไร อำจจะมีผลต่อควำม
ควำมส ำเร็จในระยะสั้นและระยะยำวของสถำบัน 

 
Systematic: มีความเป็นระบบ 
ค ำว่ำ “มีความเป็นระบบ” หมำยถึง แนวทางซ่ึงมีขั้นตอนเป็นล าดับ ด าเนินการ
ซ้ าได้รวมทั้งแสดงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ หรืออำจ
กล่ำวได้ว่ำ แนวทำงมีควำมเป็นระบบหำกมีกำรประเมิน กำรปรับปรุงและกำร
แบ่งปันจนส่งผลให้ 
 
Trends: แนวโน้ม 
ค ำว่ำ “แนวโน้ม” หมำยถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซ่ึงแสดงให้เห็นทิศทาง
และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของ
ผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการด าเนินการของ
สถาบันตามล าดับเวลา 
 
โดยทั่วไป กำรแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่ำงน้อยสำมจุด (ไม่รวมค่ำ
คำดกำรณ์) ทั้งนี้ในทำงสถิติ อำจจ ำเป็นต้องแสดงจ ำนวนข้อมูลมำกกว่ำนี้เพื่อ
ยืนยันแนวโน้มระยะห่ำงระหว่ำงจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบระยะเวลำ
ของกระบวนกำรที่น ำเสนอหำกรอบเวลำสั้น ต้องมีกำรวัดถี่ข้ึน ในขณะที่รอบเวลำ
ทีย่ำวกว่ำ อำจต้องใช้ช่วงเวลำนำน จึงจะทรำบแนวโน้มที่สื่อควำมหมำยได้ชัดเจน 
 
ตัวอย่ำงของแนวโน้มที่ก ำหนดไว้ในเกณฑ์ EdPEx นี้ ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ด้ำน
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน ผลลัพธ์เกี่ยวกับควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เรียน 
ลูกค้ำกลุ่มอื่น และของบุคลำกร ผลกำรด ำเนินด้ำนกำรเงินและงบประมำณ  
ด้ำนตลำด และด้ำนกำรปฏิบัติกำร เช่นรอบเวลำและผลิตภำพของกระบวนกำร
จัดกำรหลักสูตรและกำรให้บริกำร 
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Value: คุณค่า 
ค ำว่ำ “คุณค่า” หมำยถึง การยอมรับในความคุ้มค่าของหลักสูตร บริการ 
กระบวนการสินทรัพย์ หรือการใช้งาน เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายและ
ทางเลือกอื่น ๆ ที่มี สถำบันมักจะพิจำรณำคุณค่ำ เพื่อประเมินผลประโยชน์ของ
ทำงเลือกต่ำงๆ เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยเช่น คุณค่ำของทั้งหลักสูตรและบริกำร
โดยรวมในมุมมองของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น สถำบันต้องเข้ำใจว่ำอะไรคือ
คุณค่ำ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มต่ำง ๆ ให้ควำมส ำคัญ เพื่อส่งมอบคุณค่ำให้
เหมำะสมกับแต่ละกลุ่ม ในกำรนี้จ ำเป็นต้องสร้ำงสมดุลของคุณค่ำต่อลูกค้ำ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆเช่น บุคลำกร และชุมชน 
 
Values: ค่านิยม 
ค ำว่ำ “ค่านิยม” หมำยถึง หลักการที่ชี้น าและพฤติกรรมที่หล่อหลอมวิถีทางท่ี
สถาบันและบุคลากรพึงปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ของสถาบันค่ำนิยมสนับสนุนและช้ีน ำกำรตัดสินใจของบุคลำกรทุกคน 
ช่วยให้สถำบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ตัวอย่ำงของ
ค่ำนิยมอำจรวมถึงกำรแสดงถึงควำมมีคุณธรรมและควำมยุติธรรมในกำร
ปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี กำรท ำให้เหนือควำมคำดหมำยของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น 
กำรให้คุณค่ำต่อแต่ละบุคคลและต่อควำมหลำกหลำย กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม
และควำมมำนะบำกบั่นเพื่อให้มีผลกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศทุกเมื่อเช่ือวัน 
 
Vision: วิสัยทัศน์ 
ค ำว่ำ “วิสัยทัศน์”หมำยถึง สภาวะที่สถาบันต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์
อธิบำยถึงทิศทำง ที่สถำบันจะมุ่งไป สิ่งที่สถำบันต้องกำรจะเป็น หรือภำพลักษณ์
ในอนำคตที่สถำบันต้องกำรให้ผู้อื่นรับรู้ 
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Voice of the Customer: เสียงของลูกค้า 
ค ำว่ำ “เสียงของลูกค้า”หมำยถึง กระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น กระบวนกำรเหล่ำนี้ควรจะเป็นเชิงรุกและมี
นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ได้ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมประสงค์ 
(ท้ังที่ระบุอย่ำงชัดเจน ไม่ได้ระบุและที่คำดกำรณ์ไว้) ของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอืน่ 
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ได้ควำมผูกพันของลูกค้ำ กำรรับฟัง “เสียงของลูกค้ำ” อำจ
รวมถึงกำรรวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลชนิดต่ำงๆ ของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น 
เช่น ข้อมูลจำกกำรส ำรวจ ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่ม ข้อคิดเห็นในเว็บไซต์ข้อมูล
ควำมพึงพอใจและข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรสำนสัมพันธ์
และสร้ำงควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น 
 
Work Processes: กระบวนการท างาน 
ค ำว่ำ “กระบวนการท างาน”หมำยถึง กระบวนการสร้างคุณค่าที่ส าคัญที่สุด
ภายในสถาบัน ซึ่งอำจรวมถึงกระบวนกำรกำรออกแบบและกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนตำมหลักสูตรกำรบริกำร กำรสนับสนุนผู้เรียน กระบวนกำรทำงธุรกิจ
และกระบวนกำรสนับสนุน “กระบวนกำรท ำงำน” เป็นกระบวนกำร ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับบุคลำกรส่วนใหญ่ของสถำบันกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญของสถำบันมักจะ
สัมพันธ์กับ 1) สมรรถนะหลักของสถำบัน 2) ปัจจัยที่ก ำหนดควำมส ำเร็จเมื่อ
เทียบกับคู่แข่งและสถำบันอื่นที่จัดหลักสูตรและบริกำรในลักษณะเดียวกัน และ 
3) ปัจจัยที่ผู้น ำระดับสูงได้พิจำรณำแล้วว่ำมีควำมส ำคัญต่อกำรเติบโตของสถำบัน 
กระบวนกำรท ำงำนหลักของสถำบันควรด ำเนินกำรโดยบุคลำกรของสถำบัน 
 
Work Systems: ระบบงาน 
ค ำว่ำ “ระบบงาน” หมำยถึง วิธีการที่สถาบันใช้เพ่ือท างานให้บรรลุผล 
ระบบงานต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
อย่างเป็นทางการที่ส าคัญ ผู้รับจ้าง คู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ และ
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องค์ประกอบอื่นๆ ของห่วงโซ่อุปทานที่จ าเป็นในการผลิตและด าเนินการตาม
หลักสูตร และบริการ รวมทั้งการด าเนินกระบวนการธุรกิจและกระบวนการ
สนับสนุนต่างๆ ระบบงานจะต้องประสานกระบวนการภายในกับทรัพยากร
ภายนอกที่จ าเป็นเพ่ือพัฒนาและผลิตหลักสูตรและบริการ ส่งมอบให้ผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่นและประสบความส าเร็จในตลาด กำรตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระบบงำนเป็นเรื่องเชิงกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมถึงกำรปกป้องและกำรใช้ประโยชน์
จำกสมรรถนะหลักของสถำบัน และตัดสินใจว่ำสิ่งใดที่สถำบันควรจัดจ้ำงหรือ
ด ำเนินกำรภำยนอกสถำบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและควำมยั่งยืนของสถำบัน 
 
Workforce: บุคลากร 
ค ำว่ำ “บุคลากร”หมำยถึง บุคลากรทั้งหมดที่สถาบันก ากับดูแลและมีส่วนร่วม
โดยตรงในการท าให้งานของสถาบันบรรลุผลส าเร็จ รวมถึงคณาจารย์และ
พนักงานที่สถาบันจ้าง (เช่น พนักงานประจ า พนักงานที่ท างานไม่เต็มเวลา 
พนักงานชั่วคราว พนักงานที่ท างานจากระยะไกลโดยใช้การสื่อสาร
โทรคมนาคม (Telecommuting) คณำจำรย์และพนักงำนที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงตำม
สัญญำภำยใต้กำรก ำกับดูแลของสถำบัน) และอำสำสมัคร (*) บุคลำกร หมำยถึง
ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนทุกระดับ 

 
Workforce Capability: ขีดความสามารถของบุคลากร 
ค ำว่ำ “ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของสถาบันที่
จะท าให้กระบวนการต่างๆ บรรลุผลส าเร็จโดยอาศัย ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และสมรรถนะของคนในสถาบัน ขีดควำมสำมำรถนี้อำจรวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น 
กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ กำรพัฒนำหลักสูตร 
บริกำรและกระบวนกำรท ำงำนใหม่ ๆ รวมทั้งตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ตลำดและกฎระเบียบข้อบังคับด้ำนกำรศึกษำท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
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Workforce Capacity: อัตราก าลังของบุคลากร 
ค ำว่ำ “อัตราก าลังของบุคลากร”หมายถึง ความสามารถของสถาบันที่จะท าให้
มั่นใจว่า มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่พอเพียงในด าเนินการตามกระบวนการท างาน 
และประสบความส าเร็จในการจัดหลักสูตร และบริการ ให้แก่ผู้เรียน รวมทั้ง
ความสามารถในการตอบสนองตามความต้องการก าลังคนตามช่วงเวลาหรือ
ตามความจ าเป็นที่แปรเปลี่ยนไป 
 
Workforce Engagement: ความผูกพันของบุคลากร 
ค ำว่ำ “ความผูกพันของบุคลากร”หมำยถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้ง
ในด้านจิตใจและสติปัญญา เพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน องค์กำรที่บุคลำกรมีควำมผูกพันสูง มักจะมีบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีส่งให้
เกิดผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี ท ำให้บุคลำกรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่เพื่อ
ประโยชน์ของผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และควำมส ำเร็จของสถำบัน 
 
โดยทั่วไปบุคลำกรจะรู้สึกผูกพันกับสถำบัน เมื่อมีแรงจูงใจและได้ท ำงำนที่มี
ควำมหมำยและเมื่อได้รับกำรสนับสนุนท่ีดีจำกผู้ร่วมงำนและในที่ท ำงำน บุคลำกร
ที่มีควำมผูกพันต่อสถำบัน จะได้ประโยชน์จำกควำมสัมพันธ์บนพื้นฐำนของควำม
ไว้เนื้อเช่ือใจกัน มีสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีควำมร่วมมือร่วมใจกัน มีกำร
สื่อสำรและกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศที่ดี อ ำนำจในกำรตัดสินใจ และมีควำม
รับผิดชอบต่อผลกำรท ำงำนของตน ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้เกิดควำม
ผูกพันครอบคลุมถึง กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน 
ระบบกำรยกย่องชมเชยและกำรให้รำงวัลที่มีประสิทธิผล โอกำสที่เท่ำเทียมกัน
และกำรได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งกำรมีไมตรีจิตต่อครอบครัวของ
บุคลำกร 
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1. ตัวอย่างแบบฟอรม์ต่างๆ 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
1) จัดพิมพ์บนเค้าโครงกระดาษขนาด A4  
2) ความหนาของกระดาษไมเ่กิน 80 แกรม 
3) สามารถใช้กระดาษถนอมสายตาในการจัดพิมพ์ได้ 
4) ระยะห่างของขอบกระดาษ 

- Margin Left 2.5 cm.  
- Margin Right 2.0 cm.  
- Margin Top 2.5 cm.  
- Margin Bottom 2.0 cm. 

5) ลักษณะของฟ้อนต์และขนาด 
- Font Family: TH Sarabun New 
- Character Spacing: Scale = 100% Spacing = Normal 
- Spacing: Before = 0 point After = 0 point 
- Line Spacing: Single 
- เนื้อหาทั่วทั้งเล่ม ให้ใช้ฟ้อนต์ขนาด 16 points, Regular 
- หัวข้ออันดับที่ 1 ให้ใช้ฟ้อนต์ขนาด 20 points, Bold 
- หัวข้ออันดับที่ 2 ให้ใช้ฟ้อนต์ขนาด 18 points, Bold 
- หัวข้ออันดับที่ 3 ให้ใช้ฟ้อนต์ขนาด 16 points, Bold 
- ข้อความอธิบายภาพ เนื้อหาของตาราง ให้ใช้ฟ้อนต์ไม่น้อยกว่าขนาด10 

points, Regular 
- เลขล าดับหน้า ให้ใช้ฟ้อนต์ขนาด 16 points, Regular โดยให้อยู่ด้านล่าง และ

กึ่งกลางของหน้า 
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 ตัวอยา่งคุณลกัษณะรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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 ตัวอยา่งเอกสารรายนาม-รูปภาพผู้บริหารส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวอยา่งเอกสารรายชือ่บุคลากรเพื่อใช้ในการสุม่สัมภาษณ์ 
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2. ค่าคะแนนของเกณฑ์ EdPEx ในแต่ละหมวด 
หมวดและหัวข้อต่างๆ คะแนน 
1 การน าองค์การ  120 
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 70  
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 50  
    

2 กลยุทธ ์  85 
2.1 การจัดท ากลยุทธ ์ 45  
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 40  
    

3 ลูกค้า  85 
3.1 เสียงของลูกค้า 40  
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45  
4 การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้  90 
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 45  
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 45  
    

5 บุคลากร  85 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน 40  
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45  
    

6 ระบบปฏบิัติการ  85 
6.1 กระบวนการท างาน 45  
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 40  
    

7 ผลลัพธ์  450 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและดา้นกระบวนการ 120  
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 80  
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 80  
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการก ากับดูแล 80  
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด  90  
คะแนนรวม  1000 
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3. ระดับการพัฒนาองคก์รตามเกณฑ์ MU’sDee 
เพื่อให้ส่วนงานท่ีรับการประเมิน ได้เห็นระดับการพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้นเมื่อ
มี คะแนนอยู่ ใน  Band 1 ตาม“2016 Scoring Band Descriptors” 10 
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้แบ่งระดับพัฒนาการในส่วนของกระบวนการ (ช่วง
คะแนน 0-150) และผลลัพธ์ (ช่วงคะแนน 0-120) ออกเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ กระบวนการ ผลลัพธ์ 
 A 126 - 150 101 – 120 
 A- 101 - 125 81 – 100 
 B+ 76 - 100 61 – 80 
 B 51 – 75 41 – 60 
 B- < 50 < 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 www.nist.gov/baldrige/examiners/resource_center/upload/2016_Scoring-Band- 
 Descriptors.pdf 
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4. ส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาองค์กร 
1) คณะกายภาพบ าบัด 
2) คณะทันตแพทยศาสตร์ 
3) คณะเทคนิคการแพทย์ 
4) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
5) คณะพยาบาลศาสตร์ 
6) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี
7) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
8) คณะเภสัชศาสตร์ 
9) คณะวิทยาศาสตร์ 
10) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
11) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
12) คณะศิลปศาสตร์ 
13) คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ 
14) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
15) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
16) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ 
17) โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

นครสวรรค์ 
18) โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

อ านาจเจริญ 
19) บัณฑิตวิทยาลัย 
 

20) วิทยาเขตกาญจนบุรี 
21) วิทยาลยัการจัดการ 
22) วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
23) วิทยาลยันานาชาต ิ
24) วิทยาลยัราชสุดา 
25) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกีฬา 
26) วิทยาลยัศาสนศึกษา 
27) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
28) ศูนย์ตรวจสอบสารต้องหา้มในนักกีฬา 
29) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต ิ
30) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
31) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
32) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
33) สถาบันโภชนาการ 
34) สถาบันวิจยัประชากรและสังคม 
35) สถาบันวิจยัภาษาและวัฒนธรรม

เอเชีย 
36) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
37) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว 
38) หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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5. ตัวอย่างเกณฑ์คุณภาพที่ใชใ้นการพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
1) AUN-QA Accreditation11 

การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน  (ASEAN University 
Network-Quality Assurance) สามารถใช้เป็นเกณฑ์การประเมินทุก

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย12 พัฒนาโดยกลุ่มมหาวิทยาลัยสมาชิก 

AUN  เริ่มต้นพัฒนาเมื่อปี พ.ศ.2541 และมหาวิทยาลัยมหิดลได้น ามา
ปรับใช้ในหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา 
 

2) ABET Accredit Program13 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์  
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีวิศวกรรม พัฒนาและ 
ประเมินหลักสูตรโดย Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET) สหรัฐอเมริกา 
 

3) AACSB’s Accreditation Standards14 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาในหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ และการบัญชี  
พั ฒน า แ ล ะป ระ เ มิ นห ลั กสู ต ร โ ดย  Association to Advance 
Collegiate Schools of Business (AACSB) ซึ่งมีสมาชิกกกว่า 90 
ประเทศ ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ สหรัฐอเมริกา 

                                                           
11 www.aun-qa.org 
12 สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้เห็นชอบการน าเกณฑ์การประเมินหลักสูตร AUN-QA ในการ 

ประชุมครั้งที่ 469 วันที่ 18 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2558 

13 www.aacsb.edu 
14 www.abet.org/accreditation 
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4) Global Standards For Quality Improvement of Medical 

Education 15 

มาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และ
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ พัฒนาโดย The World Federation for 
Medical Education (WFME) ซึ่งในปัจจุบันมี 5 มาตรฐานคือ 
1) Basic Medical Education Standards 
2) Postgraduate Medical Education Standards 
3) Continuing Professional Development of Medical 

Doctors Standards 
4) Standards for Master's Degrees in Medical and Health 

Professions Education 
5) Standards for PhD Education in Biomedicine and 

Health Sciences in Europe 
 

 
  

                                                           
15 wfme.org/standards 
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6. ยุทธศาสตรม์หาวทิยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
Excellence in research with global and social impact 
เป้าประสงค์ 
1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
2) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของสังคม 
3) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ 
กลยุทธ์ 
1) สรรหา คัดเลือก และคงไว้ซ่ึงนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง และธํารงไว้ซ่ึงคุณธรรม

จริยธรรมทางการวิจัย 
2) มีระบบบริหารจัดการและระบบประเมินนักวิจัยและผลงานวิจัย ระบบสนับสนุนสิ่ง

เอื้ออํานวยต่องานวิจัยทุกประเภทโดยเฉพาะสหวิทยาการ 
3) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่า (Value Added) เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
4) สนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
Excellence in outcome-based education for globally- 
competent graduates 
เป้าประสงค์ 
1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรชั้นแนวหน้า ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Outcome Based Education) 
2) เพื่อสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะเพื่อเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง(Transformative Leader) 

3) สร้างความผูกพัน (Student/Alumni Engagement) ของนักศึกษาและศิษย์เก่า
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นมหิดล 
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กลยุทธ์ 
1) ผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล 
2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น Self-Awareness and Social 

Awareness ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งในและต่างประเทศอย่าง
แท้จริง 

3) พัฒนาระบบและกลไกที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีแนวคิด
สมรรถนะทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(Innovative System for Teaching and Learning Development) 

4) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อ
รูปแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ที่ทันสมัยและสร้างแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา 
(Global Open Access Learning-University) 

5) ผลักดันให้เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษานําศักยภาพของตนเอง
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

6) การส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อพัฒนานักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
Excellence in professional services and social engagement 
เป้าประสงค์ 
1) เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการ

และ/หรือวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล 
2) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานที่ขับเคลี่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ 
กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริการทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและสร้างผลตอบแทนให้หน่วยงาน 
2) ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกเพื่อให้เกิดการบริการ

ทางวิชาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
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3) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่สามารถ
ขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคม
อย่างมีส่วนร่วม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
Excellence in management for sustainable organization  
Financial  Talent Workforce  
Environment Administration & Governance  
Branding  IT Infrastructure  
 
เป้าประสงค์ 
1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่ เหมาะสมต่อการ

ดําเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
2) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการดําเนินงาน

และการพัฒนาในอนาคต 
3) เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงานในด้านต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
4) เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นต้นแบบการบริหารที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
5) เพื่อให้มีระบบคุณภาพที่ทําให้มั่นใจว่าจะนํามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศและ

ยั่งยืน 
6) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความเด่นชัดและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1) พัฒนาระบบการวางแผนด้านบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการสร้างสมดุล

ระหว่างชีวิตและงาน 
2) มีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินการ และการวางแผนทางการเงินที่ดีเพื่อให้

องค์กรมีความยั่งยืน 
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถส่งเสริมการดําเนินงานได้อย่างมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 
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4) ส่งเสริมให้ส่วนงานมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางการสร้างความ
เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University) 

5) ผลักดันการพัฒนาคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาระดับสากลรวมถึงการสร้างเครือข่ายและระบบสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

6) สร้างระบบและกลไกการสื่อสารองค์กรแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน
ดําเนินการตามระบบ เพื่อให้การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
ทั้งมหาวิทยาลัย 
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7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และ (ฉบบัที่ 2) 
พุทธศักราช 2553
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ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    91  
ฤ 



92  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    93  
ฤ 



94  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    95  
ฤ 



96  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    97  
ฤ 



98  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    99  
ฤ 



100  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    101  
ฤ 



102  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    103  
ฤ 



104  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    105  
ฤ 



106  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    107  
ฤ 



108  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    109  
ฤ 



110  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    111  
ฤ 



112  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    113  
ฤ 



114  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    115  
ฤ 

 

  



116  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 

8. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดบัอุดมศกึษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2557

 



ภาคผนวก    117  
ฤ 



118  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 



ภาคผนวก    119  
ฤ 

 
  



120  คู่มือเตรียมรับการตรวจประเมิน  
ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
 
 
 
 
 

 
 

สร้างความเปน็เลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป ์
และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม  

เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนษุยชาติ 
- พันธกิจมหาวิทยาลัยมหิดล - 
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