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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศและโครงสร้างเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เป็นเลิศ : มุมมองเชิงระบบ 

ระบบที่มุ่งเน้นผลกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 หมวด ที่ส่วนกลำงของภำพ ซึ่ง อธิบำยกระบวนกำรและ
ผลลัพธ์ที่สถำบันท ำได้ กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศต้องกำรกำรน ำองค์กำรที่เข้มแข็ง และแสดงออกด้วยผลลัพธ์ที่ โดดเด่น 
หมวดต่ำงๆ ในเกณฑ์จะถูกแสดงไว้ในภำพ ค ำว่ำ “บูรณำกำร” ตรงกลำงภำพ แสดงให้เห็นว่ำทุกส่วนประกอบของระบบมี
ควำม สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หัวลูกศรแนวนอนตรงกลำงภำพ แสดงควำมเชื่อมโยงที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งระหว่ำง “กลุ่มกำรน ำ
องค์กำร” (หมวด 1 2 และ 3) และ “กลุ่มผลลัพธ์” (หมวด 5 6 และ 7) และควำม สัมพันธ์โดยตรงระหว่ำงหมวดกำรน ำ
องค์กำรและผลลัพธ์ ส่วนหัวลกูศรแนวตั้ง ซึ่งชี้ไป-กลับระหว่ำงระบบพื้นฐำนซึ่งให้สำรสนเทศและข้อมูล ป้อนกลับสู่
กระบวนกำรหลักและสภำพแวดล้อมของสถำบัน 
 
โครงสร้างของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

เกณฑ์ EdPEx ทั้ง 7 หมวดประกอบด้วยหัวข้อและประเด็นที่ควรพิจำรณำต่ำงๆ ดังนี้  
หัวข้อ  
หัวข้อ คือ องค์ประกอบหลักทั้งหมดของเกณฑ์นี้ซึ่งแสดงระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิง บูรณำกำรมีทั้งหมด 17 

หัวข้อ (รวมอีก 2 หัวข้อในโครงร่ำงองค์กร) ซึ่งแต่ละหัวข้อมีจุดมุ่งเน้นที่ เฉพำะเจำะจงหัวข้อเหล่ำนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่มตำม
ประเภทของข้อมูลที่องค์กำรต้องอธิบำย  

● บทน ำ (โครงร่ำงองค์กร) ก ำหนดให้อธิบำยสภำพแวดล้อมขององค์กำร  

● หัวข้อที่เกี่ยวกับกระบวนกำร (หมวด 1-6) ก ำหนดให้อธิบำยกระบวนกำรขององค์กำร  

● หัวข้อที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ (หมวด 7) ก ำหนดให้รำยงำนผลลัพธ์ของกระบวนกำรของ องค์กำร ดูชื่อหัวข้อและ
คะแนนในหน้ำ 4  

หมายเหตุ  
หมำยเหตุมีจุดประสงค์เพ่ือ (1) อธิบำยค ำศัพท์ และข้อก ำหนดที่ส ำคัญให้ชัดเจน (2) ให้ค ำแนะน ำและตัวอย่ำงใน

กำรตอบ และ (3) ระบุควำมเชื่อมโยงที่ส ำคัญกับหัวข้ออ่ืนๆ  
ประเด็นที่ควรพิจารณา  
ในแต่ละหัวข้อมีประเด็นที่ควรพิจำรณำอย่ำงน้อยหนึ่งประเด็น (ข้ึนต้นด้วย ก, ข, ค ตำมล ำดับ) ข้อก ำหนด 

ข้อก ำหนดในหัวข้อเป็นค ำถำมหรือข้อควำมซึ่งแบ่งได้ 3 ระดับ คือ  

● ข้อก ำหนดพ้ืนฐำน เป็นหัวเรื่องท่ีเขียนในลักษณะค ำถำม (เช่น “สถำบันมีวิธีกำร อย่ำงไรในกำรรวบรวม
สำรสนเทศจำกผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน”)  

● ข้อก ำหนดโดยรวม ข้อก ำหนดโดยรวมในแต่ละหัวข้อได้แสดงเป็นตัวหนำและเอียง ไว้ใน 2 ระดับด้วยกัน คือ 
ระดับท่ี 1 เป็นเนื้อหำค ำถำมส่วนที่อยู่ถัดจำกหัวข้อเรื่องโดยตรง และ ระดับท่ี 2 เป็นเนื้อหำค ำถำมประโยคแรกในแต่ละข้อ
ค ำถำม  

● ข้อก ำหนดต่ำงๆ เป็นค ำถำมย่อยที่อยู่ในแต่ละประเด็นที่ควรพิจำรณำ 



เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

ควำมส ำคัญของกำรเริ่มต้นด้วยโครงร่ำงองค์กำร 
  โครงร่ำงองค์กำรเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมำะสมที่สุดในกำรประเมินตนเอง และกำรเขียน รำยงำนเพื่อรับกำรตรวจ
ประเมินจำกภำยนอก โครงร่ำงองค์กำรมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  

● ช่วยในกำรระบุสำรสนเทศส ำคัญที่อำจขำดหำยไปและมุ่งเน้นที่ข้อก ำหนดของ ผลกำรด ำเนินกำรและผลลัพธ์ที่
ส ำคัญ  

● สถำบันอำจใช้โครงร่ำงเป็นกำรประเมินตนเองเบื้องต้น หำกพบประเด็นที่สำรสนเทศ ยังขัดแย้งกันเอง มีน้อย
หรือไม่มีเลย สถำบันสำมำรถใช้ประเด็นเหล่ำนี้ในกำรน ำไป วำงแผนพัฒนำได้  

● โครงร่ำงองค์กำรก ำหนดบริบทเพื่อให้สถำบันสำมำรถแสดงควำมโดดเด่นเฉพำะ ของตนในกำรตอบข้อก ำหนด
ในหมวด 1-7  

บทน า : โครงร่างองค์การ  
โครงร่ำงองค์กำร คือ ภำพรวมของสถำบัน เป็นสิ่งส ำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีกำรด ำเนินงำน และเป็นควำมท้ำทำย

ส ำคัญที่สถำบันเผชิญอยู่  
P.1 ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะท่ีส าคัญของสถาบันคืออะไร 

ให้อธิบำยลักษณะสภำพแวดล้อมกำรปฏิบัติงำนของสถำบันและควำมสัมพันธ์หลักกับ ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ผู้ส่งมอบ 
คู่ควำมร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยตอบค ำถำมต่อไปนี้  

ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ  
(1) หลักสูตร และบริการ  
สถำบันมีหลักสูตร และบริกำร ที่ส ำคัญอะไรบ้ำง (ดูค ำอธิบำยในหมำยเหตุ) ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละ

หลักสูตร และบริกำรที่มีต่อควำมส ำเร็จของสถำบันคือ อะไร สถำบันใช้วิธีกำรอย่ำงไร ในกำรจัดหลักสูตร และบริกำรต่ำงๆ  
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม  
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยมของสถำบันที่ได้ประกำศไว้คืออะไร สมรรถนะ หลักของสถำบันคืออะไร และมีควำม

เกี่ยวข้องอย่ำงไรกับพันธกิจของสถำบัน  
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรเป็นอย่ำงไร มีกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เก่ียวกับ องค์ประกอบของบุคลำกรหรือควำม

ต้องกำรบุคลำกรหรือไม่  
● สถำบันจ ำแนกบุคลำกรหรือคณำจำรย์/พนักงำนเป็นกลุ่มและประเภท อะไรบ้ำง  
● ข้อก ำหนดด้ำนคุณวุฒิทำงกำรศึกษำของคณำจำรย์/พนักงำนในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภทมีอะไรบ้ำง  
● มีองค์ประกอบส ำคัญอะไรที่ท ำให้บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง เพ่ือให้สถำบันบรรลุพันธกิจและ

วิสัยทัศน์ บุคลำกรและภำระงำนในสถำบัน มีควำมหลำกหลำยอย่ำงไร กลุ่มท่ีจัดตั้งให้ท ำหน้ำที่ต่อรองกับสถำบันคือ อะไร 
ข้อก ำหนดพิเศษด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยที่ส ำคัญของสถำบัน คืออะไร  

(4) สินทรัพย์  
สถำบัน มีอำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส ำคัญอะไรบ้ำง  

 (5) กฎระเบียบข้อบังคับ   



สถำบันด ำเนินกำรภำยใต้สภำพแวดล้อมด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้ำง กฎระเบียบข้อบังคับด้ำนอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรรับรอง มำตรฐำน/วิทยฐำนะ กำรรับรองคุณสมบัติหรือกำรขึ้นทะเบียน 
มำตรฐำนกำรศึกษำ และ กฎระเบียบข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรเงิน และด้ำนหลักสูตรและบริกำร ที่บังคับใช้กับสถำบัน 
มีอะไรบ้ำง  

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ  
(1) โครงสร้างองค์การ  
โครงสร้ำงและกำรก ำกับดูแลของสถำบันมีลักษณะอย่ำงไร และควำมสัมพันธ์ เชิงกำรรำยงำนระหว่ำงสภำ

มหำวิทยำลัย/สภำสถำบัน/คณะกรรมกำรก ำกับดูแลองค์กำร ผู้น ำ ระดับสูง และองค์กำรแม่มีลักษณะเช่นใด (*)  
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ส่วนตลำด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ ของสถำบันมีอะไรบ้ำง (*) กลุ่ม

ดังกล่ำวมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญอะไรบ้ำง เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำ เนินกำรที่เป็นเลิศ ฉบับปี 
2558-2561 7 ต่อหลักสูตร และกำรบริกำรสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และกำรปฏิบัติกำร ควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังของส่วนตลำด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงไร  

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  
ผู้ส่งมอบ คู่ควำมร่วมมือที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรที่ส ำคัญมีประเภทอะไร บ้ำงกลุ่มต่ำงๆ เหล่ำนี้ มีบทบำทอย่ำงไร
ต่อ  

● ระบบงำน โดยเฉพำะกำรสร้ำงหลักสูตรและกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรและ บริกำร และกำรบริกำรสนับสนุน
ต่อผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน  

● กำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสถำบัน  
สถำบันมีกลไกท่ีส ำคัญอะไรในกำรสื่อสำรกับผู้ส่งมอบ คู่ควำมร่วมมือที่เป็น ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร กลุ่มต่ำงๆ เหล่ำนี้ 
มีส่วนช่วยและร่วมท ำให้เกิดนวัตกรรมของสถำบัน อย่ำงไร สถำบันมีข้อก ำหนดที่ส ำคัญส ำหรับห่วงโซ่อุปทำนอะไรบ้ำง  
 

*หมายเหตุ  
P กำรตอบค ำถำมในโครงร่ำงองค์กำรมีควำมส ำคัญมำก ข้อมูลเหล่ำนี้ก ำหนดบริบทที่ ช่วยให้เข้ำใจสถำบันและกำร

ปฏิบัติกำรของสถำบัน ในกำรตอบทุกค ำถำมของสถำบันตำมเกณฑ์ EdPEx ควรให้สัมพันธ์กับบริบทของสถำบันตำมท่ีได้
อธิบำยไว้ในโครงร่ำงองค์กำร ซึ่งจะท ำให้ สถำบันตอบสนองต่อค ำถำมอ่ืนๆทั้งหมดตำมลักษณะที่โดดเด่นเฉพำะของสถำบัน  

P.1ก(1) “หลักสูตร และบริกำร” หมำยถึง กิจกรรมต่ำงๆ ที่สถำบันน ำสู่ตลำดเพ่ือ ดึงให้ผู้เรียนเข้ำมำเรียนรู้ และ
ลูกค้ำกลุ่มอ่ืนมำใช้บริกำรหรือมีส่วนในกำรศึกษำค้นคว้ำและ พัฒนำศำสตร์หรือองค์ควำมรู้ กระบวนกำรจัดหลักสูตรและ
บริกำรต่อผู้เรียนของสถำบัน อำจเป็นกำรจัดให้โดยตรง หรือโดยผ่ำนคู่ควำมร่วมมือทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  

P.1ก(2) “สมรรถนะหลัก” หมำยถึง เรื่องที่สถำบันมีควำมช ำนำญที่สุด สมรรถนะหลัก เป็นขีดควำมสำมำรถ
เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญซึ่งเป็นแกนหลักในกำรท ำให้บรรลุพันธกิจและสร้ำง ควำมได้เปรียบในตลำดหรือสภำพแวดล้อมด้ำนกำร
บริกำร สมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขัน หรือผู้ส่งมอบ และคู่ควำมร่วมมือจะลอกเลียนแบบได้ยำก และในหลำยๆ กรณี
ท ำให้สถำบันคง ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 

P.1ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลำกร หรือคณำจำรย์/พนักงำน (รวมถึงหน่วยงำนที่ ท ำหน้ำที่ต่อรอง) อำจ
จัดแบ่งตำมประเภทของกำรจ้ำง หรือสำยกำรบังคับบัญชำตำมท่ีปรำกฏ ในสัญญำว่ำจ้ำง สถำนที่ปฏิบัติงำน รวมถึงกำร



ท ำงำนจำกระยะไกล กำรออกภำคสนำม สภำพ แวดล้อมในกำรท ำงำน กำรน ำมำใช้ซึ่งนโยบำยบำงอย่ำงเพ่ือส่งเสริมควำม
เป็นครอบครัวหรือ ปัจจัยอื่นๆ  

P.1ก(3) สถำบันที่อำศัยอำสำสมัครในกำรท ำให้งำนของสถำบันบรรลุผล ควรรวม อำสำสมัครเหล่ำนี้ เข้ำเป็นส่วน
หนึ่งของบุคลำกรของสถำบันด้วย  

P.1ก(5) มำตรฐำนด้ำนวงกำรศึกษำ อำจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบำยที่ใช้กับ ภำคธุรกิจ ทั้งนี้ข้ึนกับพ้ืนที่ที่
สถำบันปฏิบัติงำน สภำพแวดล้อมด้ำนกฏระเบียบข้อบังคับ ซึ่ง อำจครอบคลุมถึงกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก กำรควบคุม
และกำรแลกเปลี่ยนคำร์บอนเครดิต รวมถึงกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

P.1ข(2) ลูกค้ำ รวมถึง ผู้ใช้ หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมำใช้หลักสูตร และบริกำร ซึ่งเป็นผู้ใช้โดย ตรง (ผู้เรียนและอำจ
รวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอื่นๆที่น ำหลักสูตรและบริกำรไปใช้ หรือเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้  

P.1ข(2) กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน อำจจัดแบ่งตำมปัจจัยร่วมของควำมคำดหวัง พฤติกรรม ควำมชอบ 
หรือลักษณะของกลุ่ม ภำยในแต่ละกลุ่ม อำจมีกำรจ ำแนกเป็นลูกค้ำกลุ่ม ย่อยลงไปอีกตำมควำมแตกต่ำงและควำมเหมือน
ภำยในกลุ่มเดียวกัน กำรก ำหนดส่วนตลำดของ สถำบันอำจแบ่งย่อยตำมหลักสูตร บริกำร หรือคุณลักษณะ ช่องทำงกำร
เผยแพร่ เขตพ้ืนที่ หรือ ปัจจัยอื่นๆ  

P.1ข(2) ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และส่วนตลำดของสถำบัน อำจ รวมถึงเรื่องที่พัก/กำร
อ ำนวยควำมสะดวกท่ีจัดให้เฉพำะกลุ่ม หลักสูตรที่ออกแบบเฉพำะให้ เหมำะกับควำมต้องกำร ควำมปลอดภัย ระบบรักษำ
ควำมปลอดภัย ขนำดชั้นเรียนที่เล็กลง กำร บริกำรด้วยภำษำท่ีหลำกหลำย ข้อก ำหนดส ำหรับปริญญำที่เหมำะสมกับ
ผู้รับบริกำร กำรให้ ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้เรียน หลักสูตรเสริมพิเศษส ำหรับผู้เรียนที่กลับมำเรียนภำยหลังกำร ลำออก
กลำงคัน กำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และ กำรศึกษำทำงไกล ควำมต้องกำรของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอำจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดง ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรให้บริกำรชุมชน 

P.1ข(2) และ P.1ข(3) ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน จะช่วยผลักดันสถำบันให้มีควำมไวต่อกำรรับรู้ ประเด็นควำมเสี่ยงที่จะเกิดภำวะชะงักงันของ
หลักสูตร บริกำร กระบวนกำรสนับสนุนและห่วง โซ่อุปทำน จำกสำเหตุต่ำงๆ ที่รวมถึงภัยพิบัติทำงธรรมชำติและภำวะ
ฉุกเฉินอ่ืนๆ 

 P.1b(3) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำร รวมถึงโรงเรียนหลัก ที่เตรียม ควำมพร้อมของนักเรียนที่
จะเข้ำมำเรียนต่อในสถำบัน กลไกกำรสื่อสำร ควรเป็นกำรสื่อสำร สองทำงในภำษำ ที่เข้ำใจได้ และอำจกระท ำในลักษณะ
กำรติดต่อโดยบุคคล e-mail, สื่อสังคม ออนไลน์ World Wide Web หรือโดยทำงโทรศัพท์ ในหลำยสถำบัน กลไกเหล่ำนี้
อำจเปลี่ยนแปลง ไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรของตลำด ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
สถำบัน 
 

เกร็ดความรู้กับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (Educational Quality Assurance ) หมำยถึงกำรสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพกำร
บริกำรจัดกำรของสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง  สร้ำงควำมม่ันใจให้ผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำทั้ง
ที่เป็นผู้รับบริกำรโดยตรง  ได้แก่  ผู้เรียน ผู้ปกครอง  และผู้รับบริกำรทำงอ้อม  ได้แก่ สถำนประกอบกำร ประชำชน และ
สังคมโดยรวม 
 



กำรประกันคุณภำพภำยใน ( Internal Quality Assurance ) หมำยถึง  กำรประเมินและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำภำยใน  โดยบุคลำกรของสถำนศึกษำนั้นเอง  หรือโดยหน่วยงำนต้นสังกัดที่มีหน้ำที่
ก ำกับดูแลสถำนศึกษำนั้น 

กำรประกันคุณภำพภำยนอก  ( Externat Quality Assurance ) หมำยถึง  กำรประเมินผลและกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำจำกภำยนอก โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ( องค์กำรมหำชน ) บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกที่ส ำนักงำนดังกล่ำวรับรองเพ่ือเป็นกำรประกัน
คุณภำพและให้มีกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ระบบกำรประกันคุณภำพ (Quality Assurance System) หมำยถึง ระบบที่ก่อให้เกิด ผลดี ท ำให้ผู้ใช้บริกำรได้รับ
บริกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน ในวงกำรศึกษำได้ดัดแปลง ระบบกำรประกันคุณภำพมำใช้เพ่ือประกันคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ เช่น 

- ระบบ ISO (International Standardization and Organization) เป็นมำตรฐำน ระบบคุณภำพที่มีกำรเน้นใน
หลักกำร เป้ำหมำยและจุดประสงค์ สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือใน กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรผลิต หรืองำนบริกำรที่รวม
กำรประกันคุณภำพและกำร ควบคุมคุณภำพ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำผลิตภัณฑ์ของผู้บริกำรเป็นไปตำมควำมต้องกำร ทำง
คุณภำพของลูกค้ำ 

- ระบบ TQM (Total Quality Management) เป็นระบบที่ปรับปรุงกำรวำงแผน กำรจัด องค์กร และท ำควำม
เข้ำใจในกิจกรรมที่เกี่ยวกับแต่ละบุคคลในแต่ละระดับเพ่ือปรับปรุง ประสิทธิภำพ ให้มีควำมยืดหยุ่นที่จะสำมำรถแข่งขันได้
ประสิทธิภำพของกำรจัดองค์กรใน ระบบนี้ขึ้นอยู่กับกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของทุกคนในกำรน ำองค์กรไปสู่เป้ำหมำย  

- ระบบ The Malcom-Baldrige National Quality Award เป็นแนวทำงกำรตรวจสอบ คุณภำพองค์กรซึ่ง
แนวทำงนี้อำจน ำมำใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพขององค์กรทำงด้ำนกำร 
ศึกษำ มีองประกอบ 7 ด้ำน คือ 

1. กำรเป็นผู้น ำ  
2. สำรสนเทศและกำรวิเครำะห์  
3. กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  
4. กำรพัฒนำและบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  
5. กำรบริหำรกระบวนกำรผลิตบัณฑิต วิจัย และบริกำรวิชำกำร  
6. สัมฤทธิ์ผลทำงวิชำกำร  
7. สัมฤทธิ์ผลในกำรผลิตบัณฑิต 
- ระบบ CIPP (Context, Input, Process, Product) หมำยถึง ระบบที่ใช้ในกำรประเมินตำมด้ำนต่ำงๆที่เก่ียวข้อง 

4 ด้ำน คือ ด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ด้ำนกำรด ำเนินกำร และด้ำนกำรผลิต 
-  ระบบ 5 ส เป็นระบบพื้นฐำนประกอบด้วย สะสำง คือกำรค้นหำและก ำจัดสิ่งที่ไม่ จ ำเป็น สะดวก คือให้จัด

ระเบียบเรียบร้อย ง่ำยต่อกำรใช้งำน สะอำด คือ ท ำควำมสะอำด อย่ำงละเอียดทั่วถึง สุขลักษณะ คือ รักษำสุขภำพอนำมัย
ให้ถูกสุขลักษณะและรักษำ มำตรฐำน สร้ำงนิสัย คือสร้ำงนิสัย/วินัยและปฏิบัติให้เกิดควำมเคยชินสม่ ำเสมอ 

- ระบบ SBM (School Based Management) หมำยถึง กำรบริกำรจัดกำรที่สถำน ศึกษำมีอ ำนำจอิสระในกำร
ด ำเนินงำน โดยมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำท ำหน้ำที่ก ำกับและ ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็น
ของสถำนศึกษำเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภำพของสถำนศึกระบบประกันคุณภำพของแต่ละสถำนศึกษำที่ก ำหนดขึ้นอำจจะ



ผสมผสำนวิธีกำรต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน แต่อย่ำงไรก็ตำมจะตั้งอยู่บนพื้นฐำนของ ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) 
ปัจจัยผลผลิต (Output) ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 

ตัวบ่งชี้ (Indicator) หมำยถึง  ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่ำที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอกสถำนภำพหรือสะท้อนลักษณะ
กำรด ำเนินงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถวัดและสังเกตได้   เพื่อบอกสภำพทั้งทำงเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพใน
ประเด็นที่ต้องกำร ในภำษำไทยมีท่ีใช้อยู่หลำยค ำ  เช่น  ตัวชี้วัด ดัชนี  ซึ่งตัวบ่งชี้ในกำรประเมินคุณภำพฯ  ภำยนอกรอบ
สำมจะประกอบด้วยตัวบ่งชี้  สำมกลุ่มดังนี้ 

ตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน หมำยถึง  ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภำยใต้ภำรกิจหลักของสถำนศึกษำบนพ้ืนฐำนที่ทุกสถำนศึกษำต้องมี
และปฏิบัติได้  ซึ่งสำมำรถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดีและมีควำมเชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม หมำยถึง  ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  โดยมีกำรก ำหนดแนวทำง
พัฒนำเพื่อร่วมกันเพ่ือชี้แนะ  ป้องกัน และแก้ไขปัญหำสังคมตำมนโยบำยของรัฐบำล ซึ่งสำมำรถปรับเปลี่ยนตำมกำลเวลำ
และสภำพปัญหำสังคมที่เปลี่ยนไป  โดยมีเป้ำหมำยที่แสดงถึงควำมเป็นผู้น ำสังคมและแก้ไขปัญหำสังคมของสถำนศึกษำใน
กำรพัฒนำผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมำยถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำ รวมถึงควำมส ำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถำนศึกษำโดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและสังกัด 
 
การประเมินคุณภาพภายใน ( Internal Quality Assessment) 

หมำยถึง กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมและกำรตรวจสอบคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนดส ำหรับกำรประกันคุณภำพภำยในซึ่งกระท ำ  โดยบุคลำกรของ
สถำนศึกษำนั้น หรือหน่วยงำนต้นสังกัดที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
 
การประเมินคุณภาพภายนอก ( External Quality Assessment) 

หมำยถึง  กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมและกำรตรวจสอบคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำซึ่งกระท ำ โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(องค์กำรมหำชน) หรือผู้ประเมินภำยนอก 
 
 การประเมินแบบกัลยาณมิตร (Amicable Assessment) 

หมำยถึง กำรประเมินคุณภำพตำมปรัชญำและแนวปฏิบัติกำรประเมิน เพื่อเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพที่เป็น
กระบวนกำรสัมพันธ์เชื่อมโยงของสรรพสิ่ง และถักทอควำมร่วมใจของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ให้เข้ำใจและเข้ำถึงควำมจริงเชิงคุณค่ำแบบองค์รวมด้วยควำมเป็นกลำง โดยใช้หลักกัลยำณมิตรธรรมเป็นพื้นฐำนในกำร
ประเมิน  เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคุณภำพกำรศึกษำประกอบด้วยกระบวนกำร 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่1 ส่งเสริมและพัฒนำ   
ขั้นที่ 2  สร้ำงควำมศรัทธำต่อผู้ประเมิน ขั้นที่ 3 เพียรประเมินอย่ำงกัลยำณมิตร และข้ันที่ 4 ชี้ทิศทำงและเสริมแรงพัฒนำ 

ในส่วนของกำรประเมินอย่ำงกัลยำณมิตร  ผู้ประเมินพึงใช้หลักธรรมเพื่อสร้ำงควำมศรัทธำ ควำมไว้วำงใจและ
ควำมเป็นมิตร ตำมกัลยำณมิตรธรรม 7 ดังนี้  

1 ปิโย : น่ำรัก เป็นที่สบำยใจ และสนิทสนม ชวนให้อยำกเข้ำปรึกษำไต่ถำม 



2 ครุ :  น่ำเคำรพ ประพฤติตนสมควรแก่ฐำนะ ท ำให้เกิดควำมรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงและรู้สึกปลอดภัย 
3 ภำวนีโย : น่ำยกย่อง มีควำมรู้และภูปัญญำแท้จริง เป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
4 วตฺตำจ : รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้ำใจ รู้ว่ำเมื่อไรควรพูดอะไร อย่ำงไร คอยให้ค ำแนะน ำว่ำกล่ำว  

ตักเตือน เป็นที่ปรึกษำท่ีดี 
5 วจนกฺขโม  : อดทนต่อถ้อยค ำ พร้อมที่จะรับฟังค ำปรึกษำซักถำม ค ำเสนอแนะ วิพำกษ์ วิจำรณ์ อดทนฟังได้ ไม่

เบื่อ ไม่แสดงอำรมณ์ฉุนเฉียว 
6  คมฺภีรญจ กถ  กตฺตำ : สำมำรถอธิบำยเรื่องยุ่งยำกซับซ้อนให้เข้ำใจได้ 
7  โน จฏฐำเน นิโยชเย : ไม่แนะน ำเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทำงที่เสื่อมเสีย 

 
ผู้ประเมินภายนอก ( External Assessor) 

หมำยถึง บุคคลหรือหน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. ให้ท ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับ
ต่ำงๆตำมคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ สมศ. ก ำหนดโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 ผู้ประเมินภายใน ( Internal Assessor) 

หมำยถึงบุคคลหรือหน่วยงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกสถำนศึกษำหรือต้นสังกัดให้ท ำกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำระดับต่ำงๆ 
 
ผู้ประเมินอภิมาน (Meta Evaluator) 

หมำยถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับกำรรับรองจำกหน่วยประเมินและ สมศ. ให้ท ำกำรพิจำรณำ 
กลั่นกรอง ตรวจสอบ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งแบ่งออกเป็น 

- ผู้ประเมินอภิมำนภำยใน ( Internal  Meta Evaluator ) หมำยถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับกำร
รับรองจำกหน่วยประเมินให้ท ำกำรพิจำรณำ  กลั่นกรองและให้รับรองรำยงำน กำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

- ผู้ประเมินอภิมำนภำรนอก (External Meta Evaluator) หมำยถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับรอง
จำก สมศ. ให้ท ำกำรพิจำรณำ กลั่นกรอง ตรวจสอบและให้กำรรับรองรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำทุก
ระดับ ตำมมำตรฐำนรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ. ก ำหนด 
 
ผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted Student) 

หมำยถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติพ้ืนฐำนเหมือนผู้เข้ำศึกษำตำมหลักสูตรปรกติแต่มีควำมสำมำรถเป็นพิเศษในด้ำน
สติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือคุณสมบัติอ่ืนใดที่สะท้อนควำมเป็นผู้มีควำมสำมำรถพิเศษตำมท่ีหลักสูตรนั้นๆ ก ำหนด 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

หมำยถึง กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ หรืออำจได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรและควำมส ำเร็จของสถำบัน  เช่น 
นักศึกษำ ผู้ปกครอง สมำคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงำน คู่ควำมร่วมมือทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร คณะกรรมกำร



ก ำกับดูแลสถำบันในด้ำนต่ำงๆ ศิษย์เก่ำ นำยจ้ำง สถำบันกำรศึกษำอ่ืนๆองค์กำรที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกฎระเบียบ องค์กำร
ที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภำษี ผู้ก ำหนดนโยบำย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชำกำร
หรือวิชำชีพ 
 
บทบาทของหน่วยงานที่รับการประเมินคุณภาพภายใน 

เตรียมกำรก่อนกำรตรวจเยี่ยม 
1.จัดท ำ SAR ของหน่วยงำน 
2.ส่งให้คณะผู้ประเมิน 2 สัปดำห์ (ก่อนกำรตรวจเยี่ยม) 
3.แจ้งรำยชื่อผู้ประสำนงำน  
4.ประสำนงำน 

การเตรียมเอกสารส าหรับการประเมิน 
-ข้อมูลที่น ำเสนอควรเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 
- หมำยเลขเอกสำรต้องตรงกัน 
- ควรบ่งชี้เพื่อให้หำง่ำย 
- เอกสำรแผ่นปลิวจะต้องจัดไว้ให้เรียบร้อย 
- จัด Computer เพ่ือดูข้อมูลทำง IT 
- ในกรณีที่เอกสำรอยู่ในพ้ืนที่จะต้องบ่งชี้ 

 
การเตรียมบุคลากร 

- สร้ำงควำมเข้ำใจ (ฝึกอบรมชี้แจง) 
- ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเมินคุณภำพ 
- ท ำควำมเข้ำใจในภำรกิจของหน่วยงำน 
- ให้ซักถำม อภิปรำย 
- เน้นกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
เตรียมผู้ที่ท าหน้าที่ประสานงาน 

- ท ำควำมเข้ำใจทุกกิจกรรม 
- เข้ำใจภำระหน่วยงำน 
- มีข้อมูลของผู้ประเมิน 
- ประสำนงำนล่วงหน้ำ 
- อ ำนวยควำมสะดวก/แก้ไขปัญหำ 
- จัดเตรียมสถำนที่ท ำงำนให้คณะประเมิน 

 
การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 

- ให้บุคลำกรได้เข้ำฟังกำรชี้แจงของคณะผู้ประเมิน 
- ปฏิบัติงำนตำมปกติ แต่เตรียมพร้อมส ำหนับกำรเยี่ยมชม 



- จัดผู้ประสำนงำนตลอดเวลำที่ผู้ประเมินด ำเนินกำร 
- ให้โอกำสในกำรรับฟ้งข้อมูลป้อนกลับจำกผู้ประเมิน 

 
การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

- น ำผลกำรประเมินเข้ำที่ประชุมแจ้งบุคลำกรทุกระดับ 
- หำแนวทำงส่งเสริม/พัฒนำจุดแข็ง/จุดที่ควรปรับปรุง 
- ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
- ท ำ PDCA 

 

โปรดรอติดตำมข่ำวสำร/กิจกรรม และควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพฯ ในฉบับต่อไปด้วยนะคะ 

ข้อมูลติดต่อผู้จัดท า 

 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ ชั้น 3 
อำคำรบริหำร (หลังเก่ำ) มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำนี  
เลขที่ 85 ถ.สถลมำร์ค ต.เมืองศรีไค 
อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 
โทร 045-353036-7 
โทรสาร 045-353036 
http://www.ubu.ac.th/web/quality 

 

 
นางสาวเต็มศิริ ชิดดี 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
โทร 045-353036-7 
โทรสาร 045-353036 
e-mail: temsiri.c@ubu.ac.th 


