
โครงรางองคกร (Organization Profile = OP)

หัวขอนี้เนนถึงคุณลักษณะและความสัมพันธที่สําคัญที่กําหนด

สภาพแวดลอมของสถาบัน และยังเนนถึงระบบธรรมาภิบาลของ

สถาบัน จุดประสงคของหัวขอนี้ คือ การกําหนดบริบทสําหรับ

สถาบัน และสําหรับการตอบขอกําหนดของเกณฑในหมวด 1-7

โครงรางองคกร แสดงใหเห็นภาพรวมของสถาบัน ซ่ึงบงบอกถึงสภาพแวดลอมในการดําเนินการ ความสัมพันธที่สําคัญระดับองคการ สภาพแวดลอมการแขงขัน และบริบท

เชิงกลยุทธ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ โครงรางองคกรแสดงเคาโครงที่ชวยใหเขาใจสถาบันไดดีขึ้น ผูตรวจประเมินจะพิจารณาจากโครงรางองคการเพื่อให

เขาใจวาอะไรเปนส่ิงสําคัญตอสถาบัน นอกจากนี้ สถาบันยังสามารถใชเปนแนวทางและใชจัดลําดับความสําคัญของสารสนเทศที่จะนําเสนอในหัวขอตางๆ ในหมวด 1-7 โครงราง

องคกรจะทําใหสถาบันเขาใจลึกซ้ึงเกี่ยวกับปจจัยภายในและภายนอกที่สําคัญ ซ่ึงกําหนดสภาพแวดลอมในการดําเนินการ ปจจัยเหลานี้ ไดแก พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม 

สมรรถนะหลัก สภาพแวดลอมในการแขงขันและความรวมมือ ความทาทาย และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ มีผลกระทบตอการดําเนินการและการตัดสินใจของสถาบันดังนั้น

โครงรางองคการจึงชวยใหสถาบันเขาใจเร่ืองตอไปนี้ไดดีขึ้น

 - บริบทของการดําเนินการของตนเอง

 - เร่ืองสําคัญที่สถาบันตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุความสําเร็จ ความยั่งยืน ทั้งในปจจุบันและในอนาคต

 - ความจําเปน โอกาส และขอจํากัดของสถาบัน ที่สงผลตอระบบการจัดการผลการดําเนินการโดยรวม

โครงรางองคกร มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเหตุผลตางๆ ดังตอไปนี้

 - เปนจุดเร่ิมตนที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจประเมินสถาบันดวยตนเอง และชวยในการเขียนรายงานวิธีการและผลการดําเนินการ

 - ชวยในการระบุขอมูลสําคัญที่ขาดหายไป โดยมุงเนนที่ความตองการหลักตลอดจนผลลัพธ

 - ผูประเมินคุณภาพใชโครงรางองคกรนี้ในการตรวจประเมินรายงานวิธีการและผลการดําเนินการ รวมถึงการเขาเยี ่ยมชมสถาบัน เพื่อความเขาใจในสถาบันและส่ิงที่สถาบันเห็น

วามีความสําคัญ (จะประเมินตามขอกําหนดของเกณฑโดยสัมพันธกับสภาพแวดลอมขององคการ ความสัมพันธระดับองคการ อิทธิพลและความทาทายตามที่ระบุไวในโครงราง

องคกร)

 - โครงรางองคกรอาจนํามาใชเพื่อการประเมินตนเองในเบื้องตน หากสถาบันพบวาหัวขอใดมีความขัดแยงกัน มีขอมูลนอยหรือไมมีเลย สถาบันอาจพิจารณาที่จะใชโครงราง

องคกร

ในการประเมินอยางเต็มรูปแบบตอไป และยังสามารถใชหัวขอเหลานี้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาบันได

ข.ความสัมพันธระดับ

องคกร
ก.สภาพดานการแขงขัน

1.หลักสูตร บริการที่

สงเสริมการเรียนรู และ

บริการทางการศึกษาอ่ืนๆ

6.โครงสรางและระบบธรร

มาภิบาล
9.สภาพการแขงขัน

5.การดําเนินการภายใต

กฎหมาย

2.สภาวะการณขององคกร1.ลักษณะองคกร

2.วัฒนธรรมองคกร 

ทิศทาง สมรรถนะหลัก

12.ขอจํากัดดานขอมูลเชิง

เปรียบเทียบ

ข.ความทาทายเชิงกลยุทธ
ค.ระบบการปรับปรุง

ผลการดําเนินการ

13.ความทาทายและความ

ไดเปรียบเชิงกลยุทธ

14.การปรับปรุงผล

การดําเนินการ

ก.สภาพแวดลอมของ

องคกร

หัวขอนี้ เนนถึงสภาพแวดลอมดานการแขงขันที่สถาบันดําเนินงานอยู และความทาทายเชิงกลยุทธ

ที่สําคัญที่สถาบันตองเผชิญ และยังเนนถึงแนวทางที่สถาบันใชในการปรับปรุงผลการดําเนินการและ

ทําใหเกิดการเรียนรูระดับองคการและนวัตกรรม จุดประสงคของหัวขอนี้คือการทําความเขา

ใจความทาทายที่สําคัญของสถาบัน และระบบการบริหารจัดการเพื่อรักษาความไดเปรียบเชิงการ

แขงขันอยางยั่งยืน

11.ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ3.ผูปฏิบัติงาน

4.สถานที่ เทคโนโลยี 

อุปกรณ สิ่งอํานวยความ

สะดวก

10.ปจจัยความสําเร็จใน

การแขงขัน

15.กระบวนการสราง

นวัตกรรม

7.สวนตลาด ประเภท

ผูเรียน และกลุมผูมีสวนได

สวนเสีย

8.ผูสงมอบ คูความรวมมือ

ที่เปนทางการ และคูความ

รวมมือที่ไมเปนทางการ



2 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 1.หลักสูตร บริการท่ีสงเสริมการเรียนรู และบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ

1.1 หลักสูตรและบริการ

1.1.1 มีหลักสูตร (Educational Programs) อะไรบาง

1.1.2 มีบริการท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญ (Offerings) อะไรบาง

1.1.3 มีบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ (Services) อะไรบาง

คําวา “หลักสูตร (Educational Programs) และบริการที่สงเสริมการเรียนรู (Offerings)” หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่ทําใหผูเรียนทุมเทในการเรียนรู หรือที่สงเสริมใหเกิดการ

สืบคนทางวิทยาศาสตรหรือทางวิชาการ ซ่ึงรวมถึง รายวิชาหลักสูตรระดับปริญญา การวิจัย การจัดกิจกรรมขยายผล การบริการชุมชน โครงการความรวมมือ และการศึกษา

ตางประเทศ การออกแบบหลักสูตรและบริการที่สงเสริมการเรียนรู ตองมีการกําหนดจุดวิกฤติในการสอนและกระบวนการเรียนรู(ควรเร่ิมเร็วที่สุดในชวงตนๆ) เพื่อการวัดผล การ

สังเกตและการดําเนินการ

คําวา “บริการทางการศึกษาอื่นๆ (Services)” หมายถึง บริการอื่นๆ ที่ไดพิจารณาวามีความสําคัญที่สุดตอการสมัครเขาศึกษาหรือความสําเร็จของผูเรียน กิจกรรมเหลานี้รวมถึง 

การใหคําปรึกษา การแนะนํา และการสอนเสริมใหผูเรียน หองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการคัดเลือก การรับเขา การลงทะเบียน การจัดชั้นเรียน ทุนการศึกษา และ

ที่อยูอาศัย นอกจากนั้น กิจกรรมตางๆ เหลานี้ อาจรวมถึง การบริการดานอาหาร การรักษาความปลอดภัย การบริการสุขภาพ การขนสง และรานหนังสือ เปนตน



3 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 1.หลักสูตร บริการท่ีสงเสริมการเรียนรู และบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ

1.2 วิธีการจัดการศึกษา

1.2.1 หลักสูตรใชวิธีการอะไรในการจัดหลักสูตร

1.2.2 หลักสูตรใชวิธีการอะไรในการใหบริการท่ีสงเสริมการเรียนรู



4 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 1.หลักสูตร บริการท่ีสงเสริมการเรียนรู และบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ

1.2.3 หลักสูตรใชวิธีการอะไรในการใหบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ

คําวา “การจัดการศึกษา (Education Delivery)” หมายถึง การนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนไปปฏิบัติ เชน วิธีการสอน การจัดกิจกรรมและประสบการณการเพื่อใหเกิด

การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาอาจจะรวมถึง การเรียนแบบใฝรู* การเรียนแบบรวมมือกัน การศึกษาทางไกล การเรียนโดยศูนยบริการตางๆ การสอนเสริมผานระบบ

เครือขาย การอภิปรายโดยใชแนวทางที่กําหนดไว การสอนผานวิดีทัศน การสัมมนาแบบทางไกล หรือการใหผูเรียนกําหนดระยะเวลาการเรียนดวยตนเอง

(คําจํากัดความของคําวา “การเรียนรูแบบใฝรู (Active Learning)” หมายถึง เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวมที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความคิดในระดับที่สูงขึ้น เชน การวิเคราะห 

การสังเคราะห และการประเมิน ผูเรียนที่มีสวนรวมในการเรียนรูแบบใฝรู อาจเรียนรูจากแหลงอื่นๆ นอกเหนือจากอาจารย เชน หองสมุด เว็บไซต การสัมภาษณ หรือ

กลุมเปาหมาย เพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการ ผูเรียนอาจแสดงความสามารถของตนในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมิน โดยการทําโครงการ การนําเสนอผลงาน การทดลอง 

การสรางสถานการณจําลอง การฝกงาน การฝกภาคปฏิบัติ โครงงานที่ใหศึกษาคนควาโดยอิสระ การสอนภายในกลุม การแสดงบทบาทสมมติ หรือการทํารายงาน ผูเรียนที่มีสวน

รวมในการเรียนรูแบบใฝรูมักมีการทํางานที่เปนระบบ มีการคนควาขอมูล สามารถอภิปรายและอธิบายแนวคิดของตน สังเกตการสาธิตหรือปรากฏการณตางๆ แกไขปญหา 

ตลอดจนต้ังคําถามดวยตนเอง การเรียนรูแบบใฝรู มักรวมถึงการเรียนรูจากการรวมมือและประสานงานกับผูอื ่น โดยทํางานรวมกันเปนกลุมอยางจริงจัง เปนการสงเสริมการพึ่งพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน และความรับผิดชอบสวนบุคคลในการทํางานใหสําเร็จเพื่อบรรลุเปาประสงครวมกัน นอกจากนี้ การเรียนรูแบบใฝรูอาจตองอาศัยพหุปญญา)

“การจัดการศึกษา”  ควรจะมีการแปลความหมายกวาง “หลักสูตร บริการสงเสริมการศึกษา  และบริการอื่นๆ”  อาจหมายรวมถึงหลักสูตรตางๆ (ทั้งที่มีการนับหนวยกิตและไม

นับหนวยกิต) การวิจัย การจัดกิจกรรมสงเสริมงานหลักสูตร โครงการความรวมมือตางๆ และการใหบริการเสริมทางการศึกษา  กลไกการจัดหลักสูตร  และบริการที่สงเสริมการ

เรียนรูที่หลักสูตรจัดใหกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย อาจเปนการจัดใหโดยตรง หรือจัดใหโดยผานคูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผูแทนจากหนวยงานหรือ

บุคลากรที่เกี่ยวของในกระบวนการออกแบบและดําเนินงาน หรือผูซ่ึงผลการดําเนินการจะกระทบตอผลลัพธดานการศึกษาโดยรวม ควรเขามามีสวนรวมเพื่อใหเกิดการ

ประสานงานระหวางกระบวนการออกแบบและจัดการศึกษา กลุมเหลานี้รวมถึงคณาจารยในหลักสูตรที่สงผูเรียนมาเขาเรียนหรือรับไปศึกษาตอ บุคลากรดานการศึกษา คณาจารย

จากตางภาควิชาและสาขาวิชาชีพหรือระดับ และการบริการทางสังคม หรือบุคลากรที่ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา แนะแนว



5 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 2.วัฒนธรรมองคกร ทิศทาง สมรรถนะหลัก

2.1 ลักษณะท่ีสําคัญของวัฒนธรรมองคกรคืออะไร



6 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 2.วัฒนธรรมองคกร ทิศทาง สมรรถนะหลัก

2.2 ทิศทาง

2.2.1 จุดประสงค (Purpose)

การใชศัพทตางๆ เชน “จุดประสงค” “วิสัยทัศน” “พันธกิจ” “คานิยม” และ “สมรรถนะหลัก” มีความแตกตางกันไปตามแตละสถาบัน บางสถาบันอาจไมใชศัพท

ดังกลาวบางคํา อยางไรก็ตาม สถาบันตองเขาใจอยางชัดเจนถึงแกนสารที่สําคัญของสถาบัน ภารกิจหลักที่ทําใหตองมีสถาบันนี้อยู และเปาหมายที่ผูนําระดับสูงตองการ

ใหสถาบันกาวไปถึงในอนาคต ความชัดเจนในเร่ืองนี้จะชวยใหสถาบันตัดสินใจเชิงกลยุทธที่มีผลตออนาคต และนําไปปฏิบัติตอได

คําวา “จุดประสงค” หมายถึง เหตุผลหลักที่ทําใหสถาบันดํารงอยูบทบาทสําคัญของจุดประสงคคือเพื่อเปนแรงบันดาลใจของสถาบันและชี้นําการกําหนดคานิยมของ

สถาบันโดยปกติจุดประสงคมักจะกวางและใชไดนานสถาบันที่ใหบริการทางการศึกษาที่ตางกันอาจจะมีจุดประสงคที่คลายกันไดในขณะเดียวกันสถาบันที่ใหบริการ

ทางการศึกษาที่คลายกันอาจมีวัตถุประสงคที่ตางกันไดเชนกัน



7 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 2.วัฒนธรรมองคกร ทิศทาง สมรรถนะหลัก

2.2.2 วิสัยทัศน (Vision)

คําวา “วิสัยทัศน” หมายถึง สภาวะที่สถาบันตองการเปนในอนาคต วิสัยทัศนอธิบายถึงทิศทางที่สถาบันจะมุงไป ส่ิงที่สถาบันตองการจะเปนหรือภาพลักษณในอนาคตที่

สถาบันตองการใหผูอื่นรับรู



8 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 2.วัฒนธรรมองคกร ทิศทาง สมรรถนะหลัก

2.2.3 คานิยม (Values)

คําวา “คานิยม” หมายถึง หลักการชี้นําและพฤติกรรมที่ส่ือถึงความคาดหวังที่สถาบันและบุคลากรควรปฏิบัติ คานิยมสะทอนและเสริมสรางวัฒนธรรมที่พึงประสงคของ

สถาบัน คานิยมสนับสนุนและชี้นําการตัดสินใจของผูปฏิบัติงานทุกคน ชวยใหสถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนดวยวิธีการที่เหมาะสม ตัวอยางของคานิยมอาจรวมถึง

การแสดงถึงความมีคุณธรรมและความยุติธรรมในการปฏิสัมพันธทุกกรณี การทําใหเหนือความคาดหมายของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การใหคุณคาตอแตละบุคคล

และตอความหลากหลาย การพิทักษส่ิงแวดลอมและความมานะบากบั่นใหมีผลการดําเนินการที่เปนเลิศทุกวัน



9 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 2.วัฒนธรรมองคกร ทิศทาง สมรรถนะหลัก

2.2.4 พันธกิจ (Mission)

คําวา “พันธกิจ” หมายถึง หนาที่โดยรวมของสถาบันการศึกษาเปนการตอบคําถามที่วา “สถาบันตองการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจนิยามตัวผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย

หรือตลาดเปาหมายที่สถาบันใหบริการ ความสามารถที่โดดเดนของสถาบันหรือเทคโนโลยีที่ใช



10 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 2.วัฒนธรรมองคกร ทิศทาง สมรรถนะหลัก

2.3 สมรรถนะหลักของหลักสูตร (Core Competencies) คืออะไร และมีความเกี่ยวของอยางไรกับพันธกิจของหลักสูตร

หัวใจของความยั่งยืนและความสามารถในการแขงขันของสถาบันคือการกําหนดสมรรถนะหลักที่ชัดเจนและมีความเขาใจอยางถองแทในเร่ืองดังกลาว การนําสมรรถนะ

หลักไปใชใหเหมาะสมจะสรางความแตกตางในตลาด การรักษาสมรรถนะหลักของสถาบันใหทันตอทิศทางเชิงกลยุทธ ทําใหเกิดความไดเปรียบเชิงกลยุทธและการ

ปกปองทรัพยสินทางปญญาในสมรรถนะหลักจะทําใหเกิดความยั่งยืน

คําวา “สมรรถนะหลัก” หมายถึง เร่ืองที่สถาบันมีความชํานาญที่สุด สมรรถนะหลักขององคกรเปนขีดความสามารถเชิงกลยุทธที่สําคัญซึ่งเปนแกนหลักในการทําใหบรรลุ

พันธกิจและสรางความไดเปรียบในการจัดการศึกษาของสถาบัน สมรรถนะหลักมักเปนส่ิงที่คูแขงขัน  ผูสงมอบ  และคูความรวมมือจะลอกเลียนแบบไดยาก  และ

สมรรถนะหลักขององคกรนี้จะสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยืน สมรรถนะหลัก อาจจะเกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี หรือมีเอกลักษณดานหลักสูตร 

บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ซ่ึงตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด



11 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 3.ผูปฏิบัติงาน

3.1 ลักษณะโดยรวมของผูปฏิบัติงาน (Workforce Profile) คืออะไร

คําวา “ผูปฏิบัติงาน (Workforce)” หมายถึง บุคลากรทุกคนที่มีสวนรวมโดยตรงในการทําใหงานของสถาบันบรรลุผลสําเร็จ รวมถึงพนักงานที่สถาบันจาง (เชน พนักงานประจํา 

พนักงานที่ทํางานไมเต็มเวลา พนักงานชั่วคราว พนักงานที่ทํางานผานระบบส่ือสารทางไกล ผูรับเหมาที่วาจางตามสัญญาภายใตการกํากับดูแลของสถาบัน) และอาสาสมัคร (*) 

ผูปฏิบัติงานยังรวมถึงผูบริหารและหัวหนางานทุกระดับ

คําวา “คณาจารยและบุคลากร (FacultyandStaff)” หมายถึง ทุกคนที่มีสวนในการจัดหลักสูตรบริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ของสถาบัน รวมถึง 

คณาจารยและบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน (เชน ผูปฏิบัติงานประจํา ลูกจางชั่วคราว ผูปฏิบัติงานที่ทํางานไมเต็มเวลา และลูกจางตามสัญญาจาง) และอาสาสมัคร (*) คณาจารย

และบุคลากร รวมถึง ผูนําทีมงาน ที่ปรึกษา และผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

* บางสถาบันใชอาสาสมัครจํานวนมากในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เมื่อกลาวถึงผูปฏิบัติงาน ควรรวมอาสาสมัครเหลานี้ไวดวย

คําวา “อัตรากําลังของผูปฏิบัติงาน (Workforce Capacity)” หมายถึง ความสามารถของสถาบันที่จะทําใหมั่นใจไดวาสถาบันมีจํานวนผูปฏิบัติงานที่เพียงพอตอการทําให

กระบวนการบรรลุผลสําเร็จและสามารถจัดหลักสูตรบริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียใหสําเร็จ

คําวา “ขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน (Workforce Capability)” หมายถึง ความสามารถของสถาบันที่จะทําใหกระบวนการตางๆ บรรลุผลสําเร็จโดยอาศัย ความรู ทักษะ 

ความสามารถ และสมรรถนะของคนในสถาบัน ขีดความสามารถนี้อาจรวมถึงความสามารถในการสรางและคงความสัมพันธกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางนวัตกรรม

และการเปล่ียนผานไปสูเทคโนโลยีใหมๆ การพัฒนาหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู บริการทางการศึกษา และกระบวนการทํางานใหมๆ รวมทั้งทันตอความตองการของตลาด

และกฎระเบียบขอบังคับดานการศึกษาที่เปล่ียนแปลงไป



12 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 3.ผูปฏิบัติงาน

3.2 การแบงสวน/กลุม (Segment) ของผูปฏิบัติงานเปนอยางไร

คําวา “สวน/กลุม (Segment)” ของผูปฏิบัติงาน หมายถึง สวน/กลุมใดกลุมหนึ่งของผูปฏิบัติงาน โดยปกติ “สวน/กลุม” จะตองมีลักษณะรวมกันที่สามารถจัดเปนกลุมไดอยาง

สมเหตุสมผล ในหมวด 7 คําวา “สวน/กลุม” หมายถึง ขอมูลดานผลลัพธตามกลุมที่แบงไว เพื่อใหการวิเคราะหผลการดําเนินการของสถาบันใหความหมายที่ชัดเจนขึ้น จึงขึ้นอยูกับ

แตละสถาบันที่จะกําหนดปจจัยเฉพาะในการแบงสวน/กลุมของตนเอง ความเขาใจในเร่ือง “สวน/กลุม” มีความสําคัญอยางยิ่งในการจําแนกความตองการและความคาดหวังเฉพาะ

ของสวน/กลุมตางๆ ของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังเฉพาะของแตละกลุมได การจําแนกกลุมของผูปฏิบัติงานอาจแบงตาม ภูมิศาสตร ทักษะ 

ความตองการ การมอบหมายงาน หรือการจําแนกงาน



13 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 3.ผูปฏิบัติงาน

3.3 ปจจัยหลักท่ีจูงใจใหผูปฏิบัติงานมุงม่ันตอการบรรลุพันธกิจของหลักสูตรคืออะไร

คําวา “ความผูกพันของผูปฏิบัติงาน (Workforce Engagement)” หมายถึง ระดับความมุงมั่นของผูปฏิบัติงานทั้งในดานความรูสึกและสติปญญา เพื่อใหสถาบันบรรลุผลสําเร็จของ

งาน พันธกิจ และวิสัยทัศน องคการที่ผูปฏิบัติงานมีความผูกพันสูง มักจะมีบรรยากาศการทํางานที่สงใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่

 เพื่อประโยชนของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และ ความสําเร็จของสถาบัน โดยทั่วไปผูปฏิบัติงานจะรูสึกผูกพันกับสถาบัน เมื่อมีแรงจูงใจและไดทํางานที่มีความหมายตอตน และ

เมื่อไดรับการสนับสนุนที่ดีจากผูรวมงาน และที่ทํางานการที่ผูปฏิบัติงานมีความผูกพันตอสถาบันนั้น จะไดประโยชนจากความสัมพันธบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจกัน 

สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและมีความรวมมือรวมใจกัน มีการส่ือสารและการแลกเปล่ียนสารสนเทศที่ดี มีอํานาจในการตัดสินใจ และการมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินการของ

ตน ปจจัยแหงความสําเร็จที่สงผลใหเกิดความผูกพันนั้น ครอบคลุมถึงการฝกอบรมและการพัฒนาความกาวหนาในงาน ระบบการยกยองชมเชยและการใหรางวัลที่มีประสิทธิผล 

โอกาสที่เทาเทียมกันและการไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม รวมทั้งการมีไมตรีจิตตอครอบครัวของบุคลากร



14 โครงรางองคกร (OP)
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---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 3.ผูปฏิบัติงาน

 - ผูปฏิบัติงานและภาระงานในหลักสูตรมีความหลากหลายอยางไร

คําวา “ความหลากหลาย (Diversity)” หมายถึง การใหคุณคาและการไดประโยชนจากความแตกตางของคณาจารยและบุคลากร โดยพิจารณาจากตัวแปรตางๆ เช น เชื้อชาติ 

ศาสนา เพศ ความโนมเอียงทางเพศที่บุคคลตองการ สัญชาติ ความพิการ อายุและพฤติกรรมที่แตกตางกันตามยุคสมัย การศึกษา ถิ่นกําเนิดและทักษะ รวมทั้งความแตกตางทาง

แนวคิด ความคิดเห็น สาขาวิชาชีพและมุมมอง ในเกณฑนี้ หมายถึง ความหลากหลายของชุมชนที่สถาบันวาจางผูปฏิบัติงาน ชุมชนของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การใช

ประโยชนจากความหลากหลายของทั้ง 2 เร่ืองนี้ จะเพิ่มโอกาสในการทําใหมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และสรางความพึงพอใจใหแกผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูปฏิบัติงาน และชุมชน 

รวมทั้งสรางความผูกพันของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงาน



15 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 3.ผูปฏิบัติงาน

 - มีกลุมท่ีจัดตั้งใหทําหนาท่ีตอรองกับหลักสูตรหรือไม

 - สวัสดิการท่ีสําคัญ และขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยภายในหลักสูตรเปนเชนใด

* สถานที่ปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน  นโยบายสงเสริมความเปนครอบครัว หรือปจจัยอื่นๆ



16 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 3.ผูปฏิบัติงาน

ตารางประกอบ 3.2 ฐานขอมูลผูปฏิบัติงาน

เงินงบ เงินรายได ในประเทศ ตางประเทศ

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

รถสวนตัว
รถ

สาธารณะ

ระบุความ

ตองการดาน

ยานพาหนะ

สิ่งที่ตองการพัฒนา

ในอนาคต

สถานะการปฏิบัติงาน ()

ลําดับ รายช่ือ

วุฒิ

การศึ

กษา

วิชาเอก
ตําแหนง

ทางวิชาการ

ประเภทของตําแหนง ()

หมายเหตุ
ขรก.

พนง.มหาวิทยาลัย ลูกจาง

ช่ัวครา

ว

ปฏิบัติ

งาน

ลาศึกษา บานพัก

สวัสดิการ

ที่พักอาศัยปจจุบัน() ยานพาหนะ ()

บานพัก

สวนตัว

จังหวัด

ภูมิลําเนา

ตําแหนง

ทางการ

บริหาร

ทักษะ/ความรู/

ความเชี่ยวชาญ

ระบุความ

ตองการดานที่

พักอาศัย



17 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 4.สถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก

4.1 หลักสูตรมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญ  อะไรบาง

4.1.1 ดานหองเรียน/หองปฏิบัติการ

4.1.2 ดานเทคโนโลยี/software ท่ีใชในการเรียนการสอน



18 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 4.สถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก

4.1.3 ดานอุปกรณ เครื่องมือ และ hardware

4.1.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

4.1.5 อ่ืนๆ



19 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 5.การดําเนินการภายใตกฎหมาย

5.1 หลักสูตรดําเนินงานภายใตเงื่อนไขขอบังคับอะไรบาง

สภาพแวดลอมดานกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ทําใหสถาบันจําเปนตองกําหนดประเด็นสําคัญที่สถาบันตองปฏิบัต ิตาม และสงผลกระทบตอวิธีการดําเนินการของสถาบัน 

ความเขาใจในเร่ืองดังกลาวเปนส่ิงสําคัญเพราะนอกจากจะทําใหสามารถตัดสินใจในเชิงกลยุทธและในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลแลว ยังทําใหสถาบันเห็นวาได

ดําเนินการเพียงเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด ขั้นตํ่าของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ หรือดําเนินการไดดีกวาขอกําหนด ซ่ึงบงบอกถึงความเปนสถาบันการศึกษา



20 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ก.สภาพแวดลอมขององคกร

---> 5.การดําเนินการภายใตกฎหมาย

5.2 มาตรฐานของหลักสูตร แผนการศึกษา และการวัดผลท่ีบังคับใชมีอะไรบาง

5.3 ขอบเขตของชุมชนท่ีรับผิดชอบ และขอจํากัดการใหบริการของหลักสูตรคืออะไร



21 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ข.ความสัมพันธระดับองคกร

---> 6.โครงสรางและระบบธรรมาภิบาล

6.1 โครงสรางและระบบธรรมาภิบาลของหลักสูตรมีลักษณะอยางไร

คําวา “ธรรมาภิบาล (Governance)” หมายถึง ระบบการจัดการและควบคุมตางๆ ที่ใชในสถาบันการศึกษารวมทั้งความรับผิดชอบในดานตางๆ ของคณะกรรมการประจํา

สถาบัน เชน คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการบริหารของคณะสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ในสถาบันการศึกษาเอกชน อาจรวมถึงเจาของหรือผูถือหุน

 กฎหมาย กฎกระทรวง กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงนโยบายของสถาบันจะระบุถึงสิทธิและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด รวมทั้งวิธีการกําหนดทิศทาง

และการควบคุมเพื่อสรางหลักประกันในเร่ืองตอไปนี้

(1) ความรับผิดชอบตอผูที่มีสวนไดสวนเสีย

(2) ความโปรงใสของการปฏิบัติการ

(3) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม

กระบวนการตางๆ ดานธรรมาภิบาล อาจรวมถึง การใหความเห็นชอบกับทิศทางเชิงกลยุทธของสถาบัน การกําหนดและดําเนินการตามนโยบาย การติดตามและประเมินผล

การดําเนินการของผูบริหารระดับสูงของสถาบัน การกําหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของคณะผูบริหาร การวางแผนการสืบทอดตําแหนง การตรวจสอบทางการเงิน 

และการบริหารความเส่ียง การทําใหระบบธรรมาภิบาลมีประสิทธิผลมีความสําคัญตอความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวนเสียและสังคมภายนอก ตลอดจนตอประสิทธิผลของ

สถาบัน



22 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ข.ความสัมพันธระดับองคกร

---> 6.โครงสรางและระบบธรรมาภิบาล

6.2 ความสัมพันธเชิงการรายงานระหวางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผูนําระดับสูงมีลักษณะเชนใด

* ความสัมพันธของระบบธรรมาภิบาล และระบบการรายงาน อาจจะรวมถึงความสัมพันธกับมูลนิธิหรือแหลงเงินทุนอื่นๆ

คําวา “ผูนําระดับสูง (Senior Leaders)” หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความรับผิดชอบหลักในการจัดการองคการโดยรวม ผูนําระดับสูงรวมถึง อธิการบดี คณบดี คณะผูบริหาร 

และหัวหนาภาควิชา ในหลายสถาบัน ผูนําระดับสูง หมายถึง ผูบริหารระดับสูงสุดของสถาบัน และผูที่รายงานโดยตรงตอผูบริหารระดับสูงสุดของสถาบันนั้น

สถาบันการศึกษาชั้นนําจะมีระบบธรรมาภิบาลที่กําหนดไวเปนอยางดี โดยระบุชั้นการรายงานไวอยางชัดเจน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการกําหนดหนาที่ของผูนําระดับสูง และ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือคณะกรรมการที่ดูแลกํากับนโยบาย (*) ไวอยางชัดเจน ความเปนอิสระและความรับผิดชอบของคณะกรรมการมักเปนประเด็นพิจารณาที่

สําคัญในโครงสรางระบบธรรมาภิบาล



23 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ข.ความสัมพันธระดับองคกร

---> 7.สวนตลาด ประเภทผูเรียน และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

7.1 สวนตลาด ประเภทผูเรียน และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของหลักสูตรคืออะไร

7.2 กลุมเหลานี้มีความตองการและความคาดหวังท่ีสําคัญ (Key Requirements and Expectations) อะไร ตอหลักสูตร บริการท่ี

สงเสริมการเรียนรู บริการสนับสนุนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และการปฏิบัติงานของหลักสูตร

บริการท่ีสนับสนุนผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสีย

7.2 ความตองการและความคาดหวังท่ีสําคัญ ของกลุมเหลาน้ี ท่ีมีตอ

การปฏิบัติงานของ

หลักสูตร

7.1 ใครบาง
หลักสูตร บริการท่ีสงเสริมการเรียนรู

ลําดับ

(1) สวนตลาด 

(marget 

segments)

(2) ประเภท/

กลุมผูเรียน  

(student 

segments)

(3) กลุมผูมี

สวนไดสวน

เสีย 

(stakeholder 

group)



24 โครงรางองคกร (OP)
---> 1.ลักษณะองคกร

---> ข.ความสัมพันธระดับองคกร

---> 7.สวนตลาด ประเภทผูเรียน และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

คําวา “สวน/กลุม (Segment)” หมายถึง สวน/กลุมใดกลุมหนึ่งของ ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด โดยปกติ “สวน/กลุม” จะตองมีลักษณะรวมกันที่สามารถจัดเปนกลุมไดอยาง

สมเหตุสมผล ในหมวด 7 คําวา “สวน/กลุม” หมายถึง ขอมูลดานผลลัพธตามกลุมที่แบงไว เพื่อใหการวิเคราะหผลการดําเนินการของสถาบันใหความหมายที่ชัดเจนขึ้น จึงขึ้นอยูกับ

แตละสถาบันที่จะกําหนดปจจัยเฉพาะในการแบงสวน/กลุมของตนเอง ความเขาใจในเร่ือง “สวน/กลุม” มีความสําคัญอยางยิ่งในการจําแนกความตองการและความคาดหวังเฉพาะ

ของสวน/กลุมตางๆ ของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังเฉพาะของแตละกลุมได การจําแนกกลุมของผูเรียน อาจ

สะทอนถึงปจจัยตางๆ ที่ใช เชน การจัดการศึกษาในหองเรียนหรือผานทางเว็บไซต หรือความสนใจดานวิชาชีพ สไตลการเรียนรู ที่อยูอาศัย (อยูหอพักหรือไปกลับ) ความคลองตัวของ

ผูเรียน หรือ ความตองการพิเศษ

7.3  ความตองการและความคาดหวังของกลุมตางๆ ดังกลาว มีความแตกตางกันอยางไร

ประเภทผูเรียน และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย อาจจัดแบงตามปจจัยรวมของความคาดหวัง พฤติกรรม  ความชอบ  หรือลักษณะของกลุม  อาจมีการจําแนกเปนกลุมยอยลงไปอีกตาม

ความแตกตางและความเหมือนภายในกลุมเดียวกัน  ตลาดของหลักสูตรอาจ แบงยอยเปนสวนตลาดตามหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษา หรือ 

คุณลักษณะ  สภาพภูมิศาสตร ปริมาณ หรือปจจัยอื่นๆ ซ่ึงหลักสูตรใชกําหนดลักษณะตางๆ ที่เกี่ยวของ

คําวา “หลักสูตร (Educational Programs) และบริการที่สงเสริมการเรียนรู (Offerings)” หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่ทําใหผูเรียนทุมเทในการเรียนรู หรือที่สงเสริมใหเกิดการสืบคน

ทางวิทยาศาสตรหรือทางวิชาการ ซ่ึงรวมถึง รายวิชาหลักสูตรระดับปริญญา การวิจัย การจัดกิจกรรมขยายผล การบริการชุมชน โครงการความรวมมือ และการศึกษาตางประเทศ 

การออกแบบหลักสูตรและบริการที่สงเสริมการเรียนรู ตองมีการกําหนดจุดวิกฤติในการสอนและกระบวนการเรียนรู (ควรเร่ิมเร็วที่สุดในชวงตนๆ) เพื่อการวัดผล การสังเกตและการ

ดําเนินการ

คําวา “บริการทางการศึกษาอื่นๆ (Services)” หมายถึง บริการอื่นๆ ที่ไดพิจารณาวามีความสําคัญที่สุดตอการสมัครเขาศึกษาหรือความสําเร็จของผูเรียน กิจกรรมเหลานี้รวมถึง การ

ใหคําปรึกษา การแนะนํา และการสอนเสริมใหผูเรียน หองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการคัดเลือก การรับเขา การลงทะเบียน การจัดชั้นเรียน ทุนการศึกษา และที่อยู

อาศัย นอกจากนั้น กิจกรรมตางๆ เหลานี้ อาจรวมถึง การบริการดานอาหาร การรักษาความปลอดภัย การบริการสุขภาพ การขนสง และรานหนังสือ เปนตน

คําวา“ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)” หมายถึง กลุมตางๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสียที่สําคัญ เชน ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง 

สถาบันการศึกษาอื่นๆ องคการที่ทําหนาที่กํากับดูแลกฎระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผู กําหนดนโยบายผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถิ่น และชุมชนวิชาการ/

วิชาชีพ แมวาโดยปกติแลวมักจะถือวาผูเรียนเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมหนึ่ง แตเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ เกณฑนี้ไดแยกผูเรียนออกมาเปนกลุมตางหาก

ความตองการตามประเภทผูเรียนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย อาจรวมถึงเร่ืองที่พักพิเศษ หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะใหเหมาะกับความตองการ ความปลอดภัยและระบบรักษาความ

ปลอดภัย ขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง การบริการดวยภาษาที่หลากหลาย ขอกําหนดสําหรับปริญญาที่เหมาะสมกับผูรับบริการ การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเรียน หลักสูตรเสริมพิเศษ

สําหรับผูเรียนที่กลับมาเรียนภายหลังการลาออกกลางคัน การบริการเพื่อลดคาใชจายในการศึกษา/การลดคาใชจายดานการบริหารจัดการ การส่ือสารทางอิเลคทรอนิกส ความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม และการใหบริการชุมชน



25 โครงรางองคกร (OP)
--->1.ลักษณะองคกร

--->ข.ความสัมพันธระดับองคกร

--->8.ผูสงมอบ คูความรวมมือท่ีเปนทางการ และคูความรวมมือท่ีไมเปนทางการ

8.1 ผูสงมอบ คูความรวมมือท่ีเปนทางการ และคูความรวมมือท่ีไมเปนทางการ คือใครบาง

2.คูความ

รวมมือท่ีเปน

ทางการ 

(Partners)

3.คูความ

รวมมือท่ีไมเปน

ทางการ 

(Collaborator)

8.2 บทบาทของผูสงมอบ คูความรวมมือท่ีเปนทางการ และคูความรวมมือท่ีไมเปนทางการ ท่ีมีตอ

กระบวนการทํางาน การจัดหลักสูตร
บริการท่ีสนับสนุนผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสีย

1.ผูสงมอบ 

(Suppliers)

8.2 ผูสงมอบ คูความรวมมือท่ีเปนทางการ และคูความรวมมือท่ีไมเปนทางการ มีบทบาทอะไรในกระบวนการทํางาน (Work Process) 

การจัดหลักสูตร (the delivery of educational programs) บริการท่ีสงเสริมการเรียนรู (offerings) และบริการการสนับสนุนผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสีย (student and stakeholder support services)

คําวา “คูความรวมมือที่เปนทางการ (Partners)” หมายถึง องคการ หรือกลุมบุคคลที่สําคัญอื่นๆ ซ่ึงทํางานรวมกับสถาบัน เพื่อบรรลุเปาหมายรวมกันหรือเพื่อการปรับปรุงผลการ

ดําเนินการ โดยทั่วไปจะมีความรวมมืออยางเปนทางการเพื่อเปาประสงคที่ชัดเจนเชนการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ หรือการจัดหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการ

ทางการศึกษาอื่นๆ คูความรวมมืออาจรวมถึง สถาบันการศึกษา ผูจางงานและสถานประกอบการ องคการที่ใหบริการทางสังคม มูลนิธิ และผูปกครอง (*) ซ่ึงสถาบันมีความสัมพันธ

ดวย เพื่อชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดประสิทธิผล เชน คูความรวมมืออาจรวมถึงโรงเรียนตางๆ ซ่ึงเปน “ตัวปอน” ผูเรียนใหกับสถาบัน ความเปนคูความรวมมือกับ 

“องคการที่ใหบริการทางสังคม” อาจรวมถึงการชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวในชวงเปล่ียนผานไดอยางมีประสิทธิผล คูความรวมมืออยางเปนทางการมักมีกําหนดชวงเวลาของความ

รวมมือและตองมีความเขาใจที่ชัดเจนตอบทบาทแตละฝาย และผลประโยชนของคูความรวมมือ

คําวา “คูความรวมมือที่ไมเปนทางการ (Collaborator)” หมายถึง องคการหรือบุคคลที่ใหความรวมมือกับสถาบันในการสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมบางอยาง หรือผูที่ใหความ

รวมมือเปนคร้ังคราว โดยมีเปาหมายระยะส้ันที่สอดคลองกันหรืออยางเดียวกัน การรวมมือในลักษณะนี้มักไมมีขอตกลงหรือรูปแบบที่เปนทางการ

คําวา “ผูสงมอบ (suppliers) และคูความรวมมืออยางเปนทางการ (partners)”  ซ่ึงปรากฏในเกณฑคุณภาพการศึกษา หมายถึง  ผูจัดหาบริการตางๆ สําหรับผูเรียน เชน การบริการ

ทางสังคม สถานดูแลเด็กกอนและหลังเวลาเรียน รานจําหนายหนังสือภายนอกสถานศึกษา รถรับสง และคูความรวมมือ เชน ผูจางงานในอนาคตของผูเรียน ตลอดจนผูสงมอบสินคา

สําหรับการดําเนินการ เชน คอมพิวเตอร เคร่ืองถายเอกสาร และการซอมบํารุงตางๆ

บริการท่ีสงเสริมการ

เรียนรู

ลําดับ 8.1 ใครบาง



26 โครงรางองคกร (OP)
--->1.ลักษณะองคกร

--->ข.ความสัมพันธระดับองคกร

--->8.ผูสงมอบ คูความรวมมือท่ีเปนทางการ และคูความรวมมือท่ีไมเปนทางการ

8.3 หลักสูตรมีกลไกท่ีสําคัญอะไรในการสื่อสารกับ ผูสงมอบ คูความรวมมือท่ีเปนทางการ และคูความรวมมือท่ีไมเปนทางการ

8.4 หลักสูตรมีกลไกท่ีสําคัญอะไรในการจัดการดานความสัมพันธกับ ผูสงมอบ คูความรวมมือท่ีเปนทางการ และคูความรวมมือท่ีไมเปน

ทางการ

* กลไกการส่ือสาร ควรเปนการส่ือสารสองทางในภาษาที่เขาใจได  และอาจกระทําในลักษณะการติดตอโดยบุคคล จดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail) เว็บไซต (Web-based)  หรือ 

โดยทางโทรศัพทในหลายหลักสูตรกลไกเหลานี้อาจเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงความตองการของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย  และชุมชนวิชาการ



27 โครงรางองคกร (OP)
--->1.ลักษณะองคกร

--->ข.ความสัมพันธระดับองคกร

--->8.ผูสงมอบ คูความรวมมือท่ีเปนทางการ และคูความรวมมือท่ีไมเปนทางการ

8.5 กลุมตางๆ เหลานี้ มีบทบาทอะไรในกระบวนการสรางนวัตกรรมของหลักสูตร

8.6 หลักสูตรมีขอกําหนดท่ีสําคัญอะไรสําหรับผูสงมอบ

ในกรณีที่ผูสงมอบมีบทบาทที่จําเปนอยางยิ่งในกระบวนการที่สําคัญตอการดําเนินการเพื่อใหสถาบันสามารถรักษาระดับและบรรลุความสําเร็จของผลการดําเนินการโดยรวม

ขอกําหนดสําหรับผูสงมอบอาจรวมถึงการสงมอบที่ตรงเวลาหรือทันเวลา ความยืดหยุน การจัดบุคลากรที่ผันแปรได ขีดความสามารถในการวิจัยและออกแบบ รวมทั้งการสราง

นวัตกรรมของกระบวนการ หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ และบริการตามความตองการเฉพาะราย

คําวา “นวัตกรรม (Innovation)” หมายถึง การเปล่ียนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและบริการทางการศึกษา กระบวนการ หรือประสิทธิผลของสถาบัน รวมทั้งสรางคุณคา

ใหมใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย นวัตกรรมเปนการรับเอาแนวคิด กระบวนการเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ ซ่ึงอาจเปนของใหม หรือนํามาปรับใชในรูปแบบใหมผลลัพธ ของ

นวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลันหรือกาวกระโดดของผลลัพธหลักสูตรบริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ นวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จในระดับ

สถาบัน เปนกระบวนการที่ประกอบดวยหลายขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการแลกเปล่ียนเรียนรู การตัดสินใจที่จะดําเนินการ การลงมือปฏิบัติ การประเมินผล และการ

เรียนรู แมวานวัตกรรมมักจะหมายถึงนวัตกรรมดานเทคโนโลยี แตสามารถเกิดขึ้นไดในทุกกระบวนการที่สําคัญ ซ่ึงจะไดประโยชนจากการเปล่ียนแปลง ไมวาจะเปนการปรับปรุงอยาง

กาวกระโดด หรือการเปล่ียนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม อาจรวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสรางพื้นฐานของสถาบันเพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น



28 โครงรางองคกร (OP)
---> 2.สภาวะการณขององคกร

---> ก.สภาพดานการแขงขัน

---> 9.สภาพการแขงขัน

9.1 หลักสูตรอยูในลําดับใดในการแขงขัน

9.2 ใหอธิบายขนาดและการเติบโตของหลักสูตร เม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันในภาคการศึกษาหรือตลาดการศึกษา



29 โครงรางองคกร (OP)
---> 2.สภาวะการณขององคกร

---> ก.สภาพดานการแขงขัน

---> 9.สภาพการแขงขัน

9.3 จํานวนและประเภทของคูแขงท่ีสําคัญเปนอยางไร

9.4 จํานวนและประเภทของคูความรวมมืออยางไมเปนทางการท่ีสําคัญเปนอยางไร

สถาบันการศึกษาอยูในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขัน นอกเหนือจากดานการรับผูเรียนแลว  ยังตองมีการแขงขันกับสถาบันอื่นๆ เพื่อทําใหเกิดความมั่นคงดานการเงินและ

ทรัพยากรบุคคล การแขงขันนี้อาจเปนภายในกลุมสถาบันการศึกษาดวยกัน เพื่อใหไดรับเงินงบประมาณสนับสนุน หรือโอกาสที่จะใหการบริการเสริมดานอื่นๆ ในกรณี

สถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเปนการแขงขันกับองคกรภาครัฐ หรือหนวยงานอื่นๆ ภายใตงบประมาณที่จํากัด

ความเขาใจวาคูแขงคือใคร มีจํานวนกี่ราย และมีคุณลักษณะที่สําคัญอยางไร เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการกําหนดความไดเปรียบเชิงการแขงขันของสถาบันในแวดวงการศึกษา

และตลาด สถาบันการศึกษาชั้นนํามีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในสภาพแวดลอมดานการแขงขันในปจจุบัน รวมถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดําเนินการประจําวันและปจจัยตางๆ

ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินการในอนาคต



30 โครงรางองคกร (OP)
---> 2.สภาวะการณขององคกร

---> ก.สภาพดานการแขงขัน

---> 10.ปจจัยความสําเร็จในการแขงขัน

คําวา “นวัตกรรม (Innovation)” หมายถึง การเปล่ียนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและบริการทางการศึกษา กระบวนการ หรือประสิทธิผลของสถาบัน รวมทั้งสราง

คุณคาใหมใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย นวัตกรรมเปนการรับเอาแนวคิด กระบวนการเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ ซ่ึงอาจเปนของใหม หรือนํามาปรับใชในรูปแบบใหม

ผลลัพธ ของนวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลันหรือกาวกระโดดของผลลัพธหลักสูตรบริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ นวัตกรรมที่ประสบ

ความสําเร็จในระดับสถาบัน เปนกระบวนการที่ประกอบดวยหลายขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการแลกเปล่ียนเรียนรู การตัดสินใจที่จะดําเนินการ การลงมือปฏิบัติ 

การประเมินผล และการเรียนรู แมวานวัตกรรมมักจะหมายถึงนวัตกรรมดานเทคโนโลยี แตสามารถเกิดขึ้นไดในทุกกระบวนการที่สําคัญ ซ่ึงจะไดประโยชนจากการ

เปล่ียนแปลง ไมวาจะเปนการปรับปรุงอยางกาวกระโดด หรือการเปล่ียนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม อาจรวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสรางพื้นฐานของสถาบัน

เพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

10.1 อะไรคือปจจัยสําคัญท่ีกําหนดความสําเร็จของหลักสูตรเม่ือเปรียบเทียบกับความสําเร็จของคูแขง และหลักสูตรซึ่งใหบริการ

ในลักษณะเดียวกัน

* ปจจัยหลัก อาจรวมถึงส่ิงที่ทําใหมีความแตกตาง เชน ความเปนผูนําดานหลักสูตร การบริการ อัตราสวนผูเรียนตอคณาจารย ความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวน

เสีย การสรรหาและรักษาคณาจารยและบุคลากร ทําเลที่ต้ังที่ใกลผูเรียน ชื่อเสียง และมีหลักสูตรใหเลือก

10.2 อะไรคือการเปลี่ยนแปลงหลักท่ีเกิดข้ึนซึ่งสงผลกระทบตอสภาพ การแขงขันของหลักสูตร รวมถึงโอกาสในการสราง

นวัตกรรมและความรวมมือ



31 โครงรางองคกร (OP)
---> 2.สภาวะการณขององคกร

---> ก.สภาพดานการแขงขัน

---> 11.ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

11.1 แหลงขอมูลสําคัญท่ีมีอยูสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันภายในชุมชนวิชาการมีอะไรบาง

11.2 แหลงขอมูลสําคัญท่ีมีอยูสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบสําหรับกระบวนการท่ีคลายคลึงกันภายนอกชุมชนวิชาการคืออะไร

แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันอาจรวมถึงวารสารดานการศึกษาและส่ิงตีพิมพอื่นๆ กิจกรรมการจัดระดับเทียบเคียง รายงานระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น การ

ประชุมสัมมนา เครือขายในทองถิ่น และสมาคมวิชาชีพตางๆ



32 โครงรางองคกร (OP)
---> 2.สภาวะการณขององคกร

---> ก.สภาพดานการแขงขัน

---> 12.ขอจํากัดดานขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

12.ขอจํากัดดานขอมูลเชิงเปรียบเทียบ



33 โครงรางองคกร (OP)
---> 2.สภาวะการณขององคกร

---> ข.ความทาทายเชิงกลยุทธ

---> 13.ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ

ดาน ความทาทายเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ

2.ดานการปฏิบัติการ

3.1 ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenges) และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Stategic Advantage) ท่ีสําคัญ ในดานตางๆ 

ตอไปนี้ มีอะไรบาง

คําวา “การเรียนรู (Learning)” หมายถึง ความรูหรือทักษะใหมที่ไดรับจากการประเมิน การศึกษาประสบการณ และนวัตกรรม นอกเหนือจากการมุงเนนการเรียนรูของผูเรียนใน

เกณฑนี้ ยังไดเนนถึงการเรียนรูในอีกสองระดับ คือ การเรียนรูระดับองคการและระดับบุคคล การเรียนรูระดับองคการไดมาจากการวิจัยและพัฒนา วงจรการประเมินและการปรับปรุง

 ความคิดและขอมูลจากผูปฏิบัติงาน ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย การแบงปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและการจัดระดับเทียบเคียง การเรียนรูระดับบุคคล (คณาจารยและบุคลากร) ไดมา

จากการศึกษา การฝกอบรม และการไดรับโอกาสในการพัฒนาเพื่อความเจริญกาวหนาของแตละบุคคล การเรียนรูที่ ไดกลาวไปแลว ควรเปนสวนที่ฝงลึกอยูในวิธีการที่องคการ

ดําเนินการ ซ่ึงสงผลใหเกิดการไดเปรียบเชิงแขงขัน และความยั่งยืนสําหรับองคการและผูปฏิบัติงาน

1.ดานการศึกษาและการเรียนรู



34 โครงรางองคกร (OP)
---> 2.สภาวะการณขององคกร

---> ข.ความทาทายเชิงกลยุทธ

---> 13.ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ

3.ดานทรัพยากรบุคคล

4.ดานชุมชนของสถาบัน



35 โครงรางองคกร (OP)
---> 2.สภาวะการณขององคกร

---> ข.ความทาทายเชิงกลยุทธ

---> 13.ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ

การดําเนินการของสถาบันในบรรยากาศที่บางคร้ังมีการแขงขัน หมายความวา สถาบันกําลังเผชิญกับความทาทายเชิงกลยุทธที่สงผลตอความสามารถในการรักษาระดับผลการ

ดําเนินการ และคงไวซ่ึงความไดเปรียบในการแขงขัน ตัวอยางเชน การเปนผูนําดานหลักสูตร การบริการที่มีเอกลักษณ หรืออัตราสวนของนักศึกษาตอคณาจารยที่เหมาะสม ความทา

ทายเหลานี้อาจจะรวมถึงตนทุนการดําเนินการ การเพิ่มหรือลดจํานวนผูเรียน การเปล่ียนแปลงดานประชากรและสภาพการแขงขัน การคงสภาพผูเรียน การนําเสนอโปรแกรม

การศึกษา หลักสูตร และการบริการใหมหรือเพื่อทดแทน หรือนโยบายของรัฐ นอกจากนั้น สถาบันอาจเผชิญกับความทาทายที่เกี่ยวกับการสรรหา วาจางและรักษาผูปฏิบัติงานที่มี

คุณสมบัติตามตองการไว

ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ อาจสัมพันธกับเทคโนโลยี หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ การปฏิบัติงานของหลักสูตร  การสนับสนุน

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  การแบงสวนภายใตกลุมการศึกษา โลกาภิวัตน การสรางคุณคาเพิ่มโดยผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน ประชาชน รวมทั้งคูความรวมมืออยางเปนทางการ

และไมเปนทางการ

คําวา “ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenges)” หมายถึง ความกดดันตางๆ ที่เปนตัวตัดสินวาสถาบันจะประสบความสําเร็จในอนาคตหรือไม ความทาทายดังกลาวมักเกิด

จากแรงผลักดันของตําแหนงในการแขงขันในอนาคตเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นที่มีหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน โดยทั่วไปความทา

ทายเชิงกลยุทธจะมาจากแรงผลักดันภายนอก อยางไรก็ตาม ในการตอบสนองตอแรงผลักดันภายนอกดังกลาว สถาบันอาจตองเผชิญกับความทาทายเชิงกลยุทธภายในดวย ความทา

ทายเชิงกลยุทธภาย นอกอาจเกี่ยวกับความตองการหรือความคาดหวังของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด การเปล่ียนแปลงของหลักสูตรหรือบริการที่สงเสริมการศึกษา การ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือความเส่ียงทางดานงบประมาณ การเงิน สังคม ตลอดจนความเส่ียงหรือความตองการดานอื่นๆ ความทาทายเชิงกลยุทธภายใน อาจเกี่ยวกับขีด

ความสามารถของสถาบัน หรือคณาจารย รวมทั้งบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ของสถาบัน

คําวา “ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic Advantages)” หมายถึง ความไดเปรียบในเชิงตลาดตางๆ ที่เปนตัวตัดสินวาสถาบันจะประสบความสําเร็จในอนาคตหรือไม ซ่ึง

โดยทั่วไปมักจะเปนปจจัยที่ชวยใหสถาบันประสบความสําเร็จในการแขงขันเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นที่คลายคลึงกันในดานหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทาง

การศึกษา ความไดเปรียบเชิงกลยุทธมักมาจาก

(1) สมรรถนะหลัก ที่เกิดจากการพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถภายในสถาบัน และ/หรือ

(2) ทรัพยากรภายนอกที่สําคัญในเชิงกลยุทธซ่ึงเกิดจากการสรางและสงเสริมความสัมพันธกับองคการภายนอกและกับคูความรวมมือ

เมื่อสถาบันเขาใจถึงที่มาของความไดเปรียบเชิงกลยุทธทั้ง 2 แหลงก็สามารถเสริมสรางความแข็งแกรงของความสามารถจําเพาะของสถาบันไดโดยการใชประโยชนจากความสามารถที ่

เสริมกันที่มาจากองคการอื่นๆ

การไมไดเตรียมพรอมตอการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีอยางฉีกแนว จัดเปนความทาทายที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงคุกคามตอตําแหนงในการแขงขันหรือตลาดขององคการ 

ตัวอยางในอดีตของการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีอยางดังกลาว ไดแก คอมพิวเตอรสวนบุคคลที่มาแทนเคร่ืองพิมพดีด โทรศัพทมือถือที่กําลังมาแทนที่โทรศัพทบานและโทรศัพท

สาธารณะ เคร่ืองโทรสารที่แยงธุรกิจจากบริการการสงเอกสารขามคืน และจดหมายอิเลคทรอนิกสที่มาแทนที่วิธีการติดตอประเภทอื่นๆ ทั้งหมด ปจจุบันสถาบันตองมีการสํารวจ

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกวงการศึกษาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหคนพบความทาทายเหลานั้นในระยะแรก ที่ส ุดเทาที่จะเปนไปได



36 โครงรางองคกร (OP)
---> 2.สภาวะการณขององคกร

---> ข.ความทาทายเชิงกลยุทธ

---> 13.ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ

ความรูในเร่ืองจุดแข็ง จุดเปราะบาง และโอกาส ในการปรับปรุงและการเติบโตของสถาบัน มีความจําเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จและความยั่งยืนของสถาบัน ความรูในเร่ืองเหลานี้

ชวยทําใหสถาบันสามารถกําหนดโปรแกรมการจัดศึกษา หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ กระบวนการ สมรรถนะ และปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการ

ดําเนินการซ่ึง

-เปนเอกลักษณของสถาบัน

-ทําใหแตกตางจากสถาบันอื่นๆ

-ชวยรักษาความไดเปรียบเชิงการแขงขันที่ยั่งยืน

-สรางหรือรักษาตําแหนงในตลาด

13.2 ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับความยั่งยืน (sustainability) ของสถาบันคืออะไร

คําวา “ความยั่งยืน (Sustainability)” หมายถึง ความสามารถโดยรวมของสถาบันที่ตอบสนองตอความตองการทางดานการศึกษาในปจจุบัน มีความคลองตัวและมีการจัดการเชิงกล

ยุทธที่จะทําใหสถาบันสามารถเตรียมตัวใหพรอมตอสภาพแวดลอมทางการศึกษา การดําเนินการและตลาดในอนาคต สถาบันจําเปนตองพิจารณาถึงปจจัยภายนอกและภายใน ทั้งที่

เปนปจจัยเฉพาะของสถาบันและของภาคสวนการศึกษา ประเด็นที่ควรพิจารณาอาจครอบคลุมถึงขีดความสามารถและอัตรากําลังของผูปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่มี เทคโนโลยี ความรู 

สมรรถนะหลัก ระบบงาน อุปกรณและอาคารสถานที่ นอกจากจะตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการศึกษา การตลาดและการดําเนินการแลว ความ

ยั่งยืนยังรวมถึงการเตรียมพรอมตอเหตุฉุกเฉินที่กําลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล ในเกณฑนี้ผลกระทบของหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ 

ของสถาบันที่มีตอสังคมและการสนับสนุนชวยเหลือเพื่อใหเกิดสภาวะที่ดีของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมนี้ เปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบโดยรวมตอสังคมของ

สถาบัน การที่สถาบันจะพิจารณาเร่ืองดังกลาวหรือไมและอยางไร อาจจะมีผลตอความยั่งยืนของสถาบัน

หัวใจของความยั่งยืนและความสามารถในการแขงขันของสถาบันคือการกําหนดสมรรถนะหลักที่ชัดเจนและมีความเขาใจอยางถองแทในเร่ืองดังกลาว การนําสมรรถนะหลักไปใชให

เหมาะสมจะสรางความแตกตางในตลาด การรักษาสมรรถนะหลักของสถาบันใหทันตอทิศทางเชิงกลยุทธ ทําใหเกิดความไดเปรียบเชิงกลยุทธและการปกปองทรัพยสินทางปญญาใน

สมรรถนะหลักจะทําใหเกิดความยั่งยืน



37 โครงรางองคกร (OP)
---> 2.สภาวะการณขององคกร

---> ค.ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

---> 14.การปรับปรุงผลการดําเนินการ

คําวา “ผลการดําเนินการ (Performance)” หมายถึง ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการ หลักสูตร และบริการทางการศึกษา ซ่ึงสามารถประเมินผลและเปรียบเทียบกับ

เปาประสงค มาตรฐาน ผลลัพธในอดีต และกับองคการอื่นๆ ได ผลการดําเนินการอาจแสดงทั้งดานการเงินและดานอื่นๆ เกณฑนี้กลาวถึงผลการดําเนินการ 4 ดาน ไดแก

(1) ดานหลักสูตรการศึกษาและบริการทางการศึกษา หมายถึง ผลการดําเนินการ ซ่ึงสัมพันธกับคุณลักษณะของตัววัดและตัวบงชี้ของหลักสูตรและบริการทางการศึกษา ซ่ึงมี

ความสําคัญตอผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวอยางเชน ความมีประสิทธิผลของหลักสูตรและวิธีการสอน การวัดผลการเรียนรูของผูเรียน การเขารวมในกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพ และการไดงานทําเมื่อสําเร็จการศึกษา

(2) ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผลการดําเนินการซ่ึงสัมพันธกับคุณลักษณะของตัววัดและตัวบงชี้ดานการรับรู การตอบสนอง และพฤติกรรมของ

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวอยางเชน การรับผูเรียนเขาศึกษาในสถานศึกษา การคงอยูของผูเรียน ขอรองเรียน และผลการสํารวจผลการดําเนินการ ในหัวขอนี้มัก

แสดงผลเปนภาพรวมขององคการ

(3) ดานงบประมาณ การเงิน และตลาด หมายถึง ผลการดําเนินการซ่ึงสัมพันธกับคุณลักษณะของตัววัดดานการควบคุมตนทุน การใชงบประมาณ และสวนแบงตลาด ตัวอยาง

 เชน รอยละของคาใชจายตอหัวผูเรียนในดานการบริหารและดานการสอนตองบประมาณ รายไดคาใชจายตางๆ เงินทุนสํารอง และกองทุน เงินรางวัลและเงินสมทบประจําป

 รอยละของคาใชจายหลักสูตรตองบประมาณ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของงบประมาณประจําป การผันทรัพยากรมาจากแหลงอื่นเพื่อใชในการศึกษา ทุนการศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

รอยละของงบประมาณสําหรับการวิจัย ตลอดจนงบประมาณสําหรับการบริการสังคม

(4) ดานการปฏิบัติการ หมายถึง ผลการดําเนินการดานองคการ ดานผูปฏิบัติงาน ดานการนําองคการ และดานจริยธรรม ซ่ึงเกี่ยวของกับตัววัดหรือตัวบงชี้ ดานประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ ตัวอยางเชน รอบเวลา การเพิ่มผลผลิต (ผลิตภาพ) การรับรองมาตรฐาน อัตราการลาออกของผูปฏิบัติงาน อัตราการฝกอบรมขามสาย

งานของผูปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความรับผิดชอบดานการเงิน ตลอดจนการมีสวนรวมในชุมชน ผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการอาจวัดที่ระดับองคการ/

ผูนําระดับสูง ระดับกระบวนการหลัก และระดับหลักสูตร สาขาวิชา ชั้นเรียน หรือตัวบุคคล

14.1 สวนประกอบท่ีสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการเรียนรูระดับองคกร มี

อะไรบาง

การปรับปรุงผลการดําเนินการ เปนมิติการประเมินสถาบันตามระบบการใหคะแนน เพื่อประเมินความสมบูรณของแนวทาง และวิธีการนําไปปฏิบัติ คําถามนี้ชวยใหสถาบัน

และผูประเมินคุณภาพกําหนดบริบทในภาพรวม ของแนวทางที่ใชปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน  แนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการซ่ึงตรงกับแนวทางที่เปน

ระบบตามกรอบของเกณฑนี้  อาจรวมถึง 

• การใชวงจรการปรับปรุง – P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) 

• การจัดทํารายงานประเมินตนเองเพื่อการรับรองคุณภาพ  

• การสมัครเขาสูระบบการรับรองระดับชาติเพื่อปรับปรุงการสอน 

• การดําเนินการประเมินอยางอิสระในระดับสถาบัน ภาควิชา หรือหลักสูตร 

• การใชเคร่ืองมือปรับปรุงกระบวนการและสรางนวัตกรรมตางๆ  

มีจํานวนสถาบันเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ที่ไดใชกระบวนการเฉพาะตางๆ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายการสรางนวัตกรรมของหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษา

อื่นๆ



38 โครงรางองคกร (OP)
---> 2.สภาวะการณขององคกร

---> ค.ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

---> 15.กระบวนการสรางนวัตกรรม

15.1 กระบวนการสรางนวัตกรรม

คําวา “นวัตกรรม (Innovation)” หมายถึง การเปล่ียนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและบริการทางการศึกษา กระบวนการ หรือประสิทธิผลของสถาบัน รวมทั้งสราง

คุณคาใหมใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย นวัตกรรมเปนการรับเอาแนวคิด กระบวนการเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ ซ่ึงอาจเปนของใหม หรือนํามาปรับใชในรูปแบบใหม

ผลลัพธ ของนวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลันหรือกาวกระโดดของผลลัพธหลักสูตรบริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ นวัตกรรมที่ประสบ

ความสําเร็จในระดับสถาบัน เปนกระบวนการที่ประกอบดวยหลายขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการแลกเปล่ียนเรียนรู การตัดสินใจที่จะดําเนินการ การลงมือปฏิบัติ 

การประเมินผล และการเรียนรู แมวานวัตกรรมมักจะหมายถึงนวัตกรรมดานเทคโนโลยี แตสามารถเกิดขึ้นไดในทุกกระบวนการที่สําคัญ ซ่ึงจะไดประโยชนจากการ

เปล่ียนแปลง ไมวาจะเปนการปรับปรุงอยางกาวกระโดด หรือการเปล่ียนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม อาจรวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสรางพื้นฐานของสถาบัน

เพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น



แผนการดําเนินโครงการ (Gantt Chart)  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุลําดับ โครงการ กิจกรรม

ปงบประมาณ 2557 

(ไตรมาส)

ปงบประมาณ 2558 

(ไตรมาส)

ปงบประมาณ 2559 

(ไตรมาส)




