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ค ำน ำ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงคุณภาพการศึกษา และให้
ความส าคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด และยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence:  EdPEx) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร และสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 ได้อนุมัตินโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี 2557 – 2561 

จากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ปรับกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า)  
ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยประเมินคุณภาพ
ภายในระดับพัฒนาการ ระบุจุดเด่น และข้อเสนอแนะ หรือการพัฒนา รวมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุง (Action Plan) เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพจึงได้จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า) 
ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้หน่วยงานเข้าใจแนวทางการประเมินฯ และสามารถ
เตรียมพร้อมรับการประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ส านักงานประกันคุณภาพ 
มีนาคม 2558 
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กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินการประกันคุณภาพภายในมาอย่าง

ต่อเนื่อง สอดคล้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
และในปีการศึกษา 2557 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเปลี่ยน
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วิชา และระดับสถาบัน ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้อนุมัตินโยบาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปี 2557 - 2561 ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ สกอ. และแนวทางการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ จึงได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในส าหรับปีการศึกษา 
2557 ดังนี้ 

 
1.1  แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

 
1) รอบปีกำรประเมินคุณภำพภำยใน ตามผลการด าเนินงานในปี

การศึกษา 2557 จ านวน 14 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558 

2) กำรประเมินระดับหลักสูตร ประเมินทุกหลักสูตรตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดย 

2.1) หลักสูตรที่มี มคอ.1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้รับการ
ประเมินจากผู้ที่ได้รับมอบหมายของ สกอ. ทั้งนี้ ส านักงานประกันคุณภาพจะจัด

บทที่ 1 
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คณะกรรมการประเมินฯ ของมหาวิทยาลัย เพื่อท าการประเมินเตรียมความพร้อม
ก่อนรับการประเมินจาก สกอ. (Peer Review) 

2.2) หลักสูตรที่ยังไม่มี มคอ.1 ให้คณะวิชาด าเนินการประเมิน โดย
เลือกผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

3) กำรประเมินระดับคณะวิชำ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ สกอ.
ก าหนด โดยคณะวิชารวบรวมผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร มาเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะวิชา ผ่านระบบ CHE QA Online ของ 
สกอ. ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิชา ก าหนดให้
วิเคราะห์สถานภาพของตนเอง โดยเขียนเป็นโครงร่างองค์การ (Organizational 
Profile: OP) ไว้ในบทที่ 1  

4) กำรประเมินระดับหน่วยงำนสนับสนุน (สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า) ด าเนินการตามแนวทางพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยประเมิน
คุณภาพภายในระดับพัฒนาการ ระบุจุดเด่น และข้อเสนอแนะหรือโอกาสเพื่อการ
พัฒนา รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง (Action Plan) ซึ่งรายงานการศึกษา
ตนเอง (Self – Study Report: SSR) ประกอบด้วย  

4.1) โครงร่างองค์การ (OP) ในบทที่ 1 
4.2) รายงานผลการด าเนินงานตามระบบบริหารที่มุ่งสู่ความเปน็เลิศ 

(หมวดที่ 1 – 6) ไว้ในบทที่ 2 ทัง้นี้ ให้แสดงแนวทางการด าเนินงานตามข้อก าหนด
พื้นฐาน (Basic Requirement) ของแต่ละหมวด 

4.3) รายงานผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (หมวดที่ 7) ไว้ในบทที่ 3 
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5) กำรประเมินระดับวิทยำเขต ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ สกอ.
ก าหนดในระดับสถาบัน โดยรวบรวมผลการประเมินฯ ของหลักสูตร คณะวิชา และ
หน่วยงานสนับสนุน มาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของวิทยาเขต ซึ่ง
ก าหนดให้วิเคราะห์สถานภาพของตนเอง เขียนเป็นโครงร่างองค์การ (Organizational 
Profile: OP) ไว้ในบทที่ 1  

6) กำรประเมินระดับมหำวิทยำลัย ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ สกอ.
ก าหนดในระดับสถาบัน โดยรวบรวมผลการประเมินฯ ของหลักสูตร คณะวิชา 
หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต มาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ CHE QA Online ซึ่งก าหนดให้มีการวิเคราะห์สถานภาพ
ของตนเอง เขียนเป็นโครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ไว้ในบทที่ 1  

 

1.2 กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า) ปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 

1)  สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานประกอบการประเมินฯ รอบ 14 เดือน (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 
2558) ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (http://qais.ku.ac.th) 

2)  สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดท ารายงานการศึกษา
ตนเอง (SSR) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) ให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคม 2558 โดยส านักงาน
ประกันคุณภาพจะก าหนดรูปแบบรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ให้ใช้เป็นกรอบใน
การรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานวิเคราะห์สถานภาพของตนเอง 

http://qais.ku.ac.th/
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เขียนเป็นโครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ไว้ในบทที่ 1 และ
รายงานผลการด าเนินงานตามระบบบริหารที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (หมวดที่ 1 - 6) ไว้
ในบทที่ 2 และรายงานผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (หมวด 7) ไว้ในบทที่ 3 

3)  สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า เสนอรายชื่อกรรมการ
ประเมินฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 จ านวนอย่างน้อย 3 คน มาที่
ส านักงานประกันคุณภาพเพื่อพิจารณาจัดท าประกาศแต่งตั้ง โดยส านักงานประกัน
คุณภาพด าเนินการจัดทีมเลขานุการฯ ที่ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 2 คน 

4)  คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงานของสถาบัน 
ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า ภายในสัปดาห์ที่ 3 – 4 ของเดือนกันยายน 2558 
โดยส านักงานประกันคุณภาพจะแจ้งก าหนดการประเมินฯ ให้สถาบัน ส านัก หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า ทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2558 

5)  คณะกรรมการประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับสถาบัน
ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ ไปยังผู้อ านวยการของหน่วยงานที่รับ
การประเมินฯ และส านักงานประกันคุณภาพ ภายใน 2 สัปดาห์หลังการตรวจ
ประเมิน (สัปดาห์ที่ 1 – 2 ของเดือนตุลาคม 2558) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินฯ 
ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

6) สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามผลการประเมิน และน าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ภายใน 30 พฤศจิกายน 2558 

ทั้งนี้ การประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานในสังกัดสถาบัน ส านัก
หรือหน่วยงานเทียบเท่า ต้องด าเนินงานทุกปีตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหาร
ของหน่วยงานเป็นผู้ก าหนด 
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1.3  แนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหน่วยงานสนบัสนุน (สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า) มีดังนี้ 

 

คณะกรรมกำรประเมินฯ ระดบัหน่วยงำนสนับสนุน (สถำบัน ส ำนัก 
หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ) 

- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด
ของสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเทา่ ที่รับประเมินฯ  

- คุณสมบัติของกรรมการประเมินฯ ต้องผ่านการฝึกอบรม 
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2557 หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม โดยต้อง
อยู่นอกสังกัดหน่วยงานที่รับประเมินฯ 

- ทีมเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรเลขานุการฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดย
ส านักงานประกันคุณภาพด าเนินการจัดทีมเลขานุการฯ ที่ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 
2 คน 
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1.4  แผนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 

มหาวิทยาลยัได้ก าหนดแผนงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2557 ระดับหน่วยงานสนบัสนุน ดงันี ้

กิจกรรมด ำเนินกำร ระยะเวลำ 
1. วางแผนและปรับปรุงแผนด าเนินการ  มิ.ย. 57 
2. สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า เก็บข้อมูลผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 14 เดือน (เฉพาะรอบปีการศึกษา 2557) 
มิ.ย. 57 - ก.ค. 58 

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบง่ช้ีการประเมินคุณภาพภายใน 
รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน 

ก.พ. 58  
และ พ.ค. 58 

4. ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานในสังกัดสถาบัน ส านัก หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 

ก.ค. 58 

5. จัดท า SSR ระดับสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยน า
สารสนเทศท่ีได้จากการประเมินหน่วยงานในสังกัดเป็นข้อมูล
ประกอบ 

ภายในสัปดาห์ที่ 4  
ส.ค. 58 

6. สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่าเสนอรายชื่อกรรมการ
ประเมิน อยา่งน้อย 3 คน มาท่ีส านักงานประกันคุณภาพเพื่อ
พิจารณาจัดท าประกาศแต่งตั้ง 

ก.ค. 58 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน
สนับสนุน  

ส.ค. 58 

8. ประเมินคุณภาพภายใน สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า ไม่เกิน สปัดาห์ที่  
3-4 ก.ย. 58 

9. สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามผลการประเมิน และน าผลการประเมินไปใช้ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป  

ภายใน 30 พ.ย. 
58 
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เกณฑ์ประเมิน EdPEx  
 
 
 

2.1 ท ำควำมเข้ำใจเกณฑ์ EdPEx 
 

เกณฑ์ EdPEx ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สถาบนัการศึกษาใช้เปน็แนวทางที่จะ
บูรณาการในการจัดการผลการด าเนินการของสถาบัน ซึง่จะให้ผลลัพธ์ดงันี้ 

1) การจัดการศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอให้แก่ผู้เรียน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนของสถาบัน 

2) การปรับปรุงประสิทธิผล และขีดความสามารถโดยรวมของสถาบัน 
3) การเรียนรู้ระดับสถาบันและระดับบุคคล 

เกณฑ์ EdPEx มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งมา
จากเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ลักษณะของเกณฑ์ EdPEx เป็น
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานในภาพรวม อยู่บนกรอบของการด าเนินงานที่มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ สามารถใช้ประเมินได้ทั้งระดับคณะวิชา สถาบัน ส านัก หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย เป็นเกณฑ์ความเป็นเลิศเดียวกันกับ
ระบบอ่ืนๆ ที่ได้มีการริเร่ิมใช้ในภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ PMQA (เกณฑ์
ประเมินหน่วยงานภาครัฐ) HA (เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาล) TQA (เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ) SELF (เกณฑ์ประเมินโรงเรียน) เนื้อหาในเกณฑ์ EdPEx เป็น
ข้อก าหนดของระบบการบริหารจัดการหน่วยงานในเรื่องหลักๆ โดยอาศัยแนวคิด
และทฤษฎีของการจัดการที่เป็นระบบ และการปรับปรุงผลการด าเนินงานที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ สอดแทรกหลักการของการบริหารจัดการที่อยู่บนระบบค่านิยมที่สร้าง
ความยั่งยืนให้กับหน่วยงาน และความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 

บทที่ 2 



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2557 
8 

วัตถุประสงค์ของเกณฑ์ EdPEx 
1) พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่เป็นสากล ให้เหมาะกับ

บริบทของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
2) ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี การจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) และ
การด าเนินงานที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาในการก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าว
กระโดด 

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบ
การบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ที่สามารถเทียบได้ใน
ระดับสากล 

การบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กรที่มองจากบริบทของหน่วยงานเป็นหลัก มี
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 6 หมวด ดังภาพที่ 1 มีผลลัพธ์ที่สะท้อนความสามารถใน
การแข่งขัน ดังภาพที่ 2 ซึ่งเกณฑ์ถูกพัฒนามาจากค่านิยมความเป็นเลิศ 11 ประการ 
ค่านิยมชุดนี้คือแนวคิดของเกณฑ์ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเนื้อหาในเกณฑ์ ดังนี้ 

แผนน ำ ท ำเป็น เน้นเรียนรู ้

 การน าองค์การอย่างมี
วิสัยทัศน์ 

 การมุ่งเน้นอนาคต 

 ความรับผิดชอบต่อ
สังคมในวงกว้าง 

 มุมมองเชิงระบบ 

 ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้น
ผู้เรยีน 

 การให้ความส าคัญกับ
บุคลากรและพันธมติร 

 ความคล่องตัว 

 การมุ่งเน้นที่ผลผลัพธ์
และการสรา้งคุณค่า 

 การเรยีนรู้ของ
หน่วยงานและแตล่ะ
บุคคล 

 การจัดการโดยใช้ข้อมูล
จริง 

 การจัดการเพื่อ
นวัตกรรม 
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ภาพที่ 1 เร่ืองหลักๆ ในการบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ผลลัพธ์ของหน่วยงานในเร่ืองที่ส าคัญ 

กำรน ำองค์กำรและ
ระบบกำรก ำกับดูแล 

กำรบริหำร
ยุทธศำสตร์ 

กำรใส่ใจผู้รับบริกำรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กำรใช้ข้อมูลและกำร
จัดกำรควำมรู้ 

กำรบริหำรและสร้ำงควำม
ผูกพันของบุคลำกร 

กำรบริหำรงำน 

กำรน ำองค์กำรและ
ระบบกำรก ำกับดูแล 

กำรบริหำร
ยุทธศำสตร์ 

กำรใส่ใจผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กำรใช้ข้อมูลและกำร
จัดกำรควำมรู้ 

กำรบริหำรและสร้ำงควำม
ผูกพันของบุคลำกร 

กำรบริหำรงำน 

ประสิทธิผลกำรน ำองค์กำร 

กำรบรรลุแผนงำน
และยุทธศำสตร์ 

ควำมพึงพอใจ
และควำมผูกพัน 

ผลกำรเรียนรู้ของหน่วยงำน
และกำรแก้ปัญหำ 

กำรสร้ำงและกำร
พัฒนำบุคลำกร 

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ของทุกส่วนงำน 

Organizational Excellence 

Organizational Excellence 



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2557 
10 

ควำมส ำคัญของกำรใช้เกณฑ์ EdPEx 
เป็นเกณฑ์การประเมินหน่วยงานเพื่อค้นหาว่า หน่วยงานเข้าใจบริบทของ

ตนเองหรือไม่ ปัจจัยภายใน ปัจจัยสภาวะแวดล้อมการแข่งขันภายนอก การสร้าง
การเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน ความเป็นระบบ ความมีประสิทธิผล ผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่แข่งขันได้ เป็นต้นแบบ เทียบเคียงได้ 

 
โครงสร้ำงของเกณฑ์ EdPEx ดังภาพที่ 3 ประกอบดว้ย  

1) โครงร่างองค์การ ประกอบด้วย พื้นฐานด้านสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน 
รวมถึงสภาพแวดล้อมการแข่งขันและความท้าทาย 

2) หมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) ดังนี้ 
หมวด 1 การน าองค์การ 
หมวด 2 การวางแผนเชงิกลยุทธ์ 
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า  
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ  

3) หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)  
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ภาพที่ 3 ระบบการบริหารเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 

บทบำทของเกณฑ์ EdPEx 
1) ช่วยปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของหน่วยงาน เพิ่มขีดความสามารถ และ

ผลลัพธ์ให้ดีขึ้น 
2) ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวปฏบิัติที่เปน็เลศิ 

3) เป็นเครื่องมือ 
3.1)  สร้างความเข้าใจและบริหารจัดการผลการด าเนนิงานของ

หน่วยงาน 
3.2) ชี้แนะแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
3.3)  เปิดโอกาสการเรียนรู ้
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คุณลักษณะส ำคัญของเกณฑ์ EdPEx 
 

1) เกณฑ์มุ่งเน้นผลลัพธ์ : ผลลัพธท์ี่ส าคัญของหน่วยงาน 5 ดา้น ดังนี ้
- ผลลัพธ์ดา้นผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
- ผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเน้นลูกค้า 
- ผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเน้นผู้ปฏบิัติงาน 
- ผลลัพธ์ดา้นการน าองค์การ และการก ากับดูแลสถาบนั 
- ผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
หมำยเหตุ ผลลัพธ์ควรเป็นตัววัดที่สะท้อนการด าเนินการของกระบวนการ

ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการควรส่งผลให้ผลลัพธ์ดีขึ้น 
 

2) เกณฑ์ไม่ก าหนดวิธีการที่เฉพาะเจาะจง และสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมได้ 
2.1) เกณฑ์ไม่ก าหนดโครงสร้างองค์การ หน่วยงาน หรือวิธีการ เพราะ 

-  มุ่งเน้นประเด็นส าคัญ / ความจ าเป็นที่ต้องมีร่วมกัน (common 
needs) 

- มุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสร้างของ
หน่วยงาน 

2.2) เกณฑ์สนับสนุนให้เลือกใช้เครื่องมือ วิธีการ ระบบ และโครงสร้างที่
เหมาะสมกับหน่วยงาน และมีความยืดหยุ่น กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบค่อยเป็น
ค่อยไป และอย่างก้าวกระโดด 

หมำยเหตุ หน่วยงานควรค้นหาแนวทางในการด าเนินการในรูปแบบที่

เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพื่อน าไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเยี่ยม (Best Practices) 
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3) เกณฑ์มุ่งเน้นที่ความต้องการของหน่วยงาน 
3.1)  ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนเป็นหลัก 
3.2)  สถาบันต่างๆ อาจมีพันธกิจ บทบาท และหลักสูตรที่แตกต่าง 
3.3) ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ปกครอง นายจ้าง สถาบันการศึกษา

อ่ืน และชุมชน) 
หมำยเหตุ การสร้างสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมุ่งเน้นตาม

พันธกิจ เป็นส่วนส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์ 
 

4) เกณฑ์สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การ 

สร้างความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน (Integrated) ทั้งหน่วยงาน ตาม 
กลยุทธ์และเปา้หมายที่เปลี่ยนไปตามเวลา 

 ใช้ตัววัดจากกระบวนการที่เชื่อมโยงและเสริมกันโดยตรงกับคณุค่าใน
มุมมองของผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี และผลการ
ด าเนินการโดยรวม 

- ลดความจ าเป็นทีจ่ะก าหนดวิธีปฏิบัติโดยละเอียด ลดการรวมศนูย์
การตัดสินใจ หรือ ลดกระบวนการจัดการที่ซับซ้อนเกินไป 

- เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และวิธีการถ่ายทอดความต้องการของ
ผลการด าเนนิการ 

หมำยเหตุ พิจารณาความเชื่อมโยงของเนื้อหาภายในเกณฑ์แตล่ะหมวด 
 

5) เกณฑ์สนับสนุนการตรวจประเมินที่เน้นเป้าประสงค์ 
5.1) แนวทางการให้คะแนน แยกเปน็ 2 ส่วน 
 - กระบวนการ (A – D – L – I) 
 - ผลลัพธ์ (Le – T – C – I) 
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5.2) ค้นหาระดับของการพัฒนา (Maturity Level) ท าให้ทราบจุดแข็ง
และโอกาสในการพัฒนาปรับปรงุหน่วยงานเพื่อยกระดับพัฒนาการของหน่วยงาน 

- สร้างการรับรู้และความร่วมมือระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความส าคญั
ต่อการพัฒนาหนว่ยงาน 

- ชี้บ่งเร่ืองส าคัญๆ ที่จ าเปน็ต้องปรับเปลี่ยน 
- จัดท าแผนพัฒนาและลงมือด าเนินการอย่างจริงจัง 

 
กำรประเมินหน่วยงำนด้วยเกณฑ์ EdPEx 

1) เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของหน่วยงาน และค้นหาโอกาสในการปรับปรุง 
เพื่อจัดท าแผนพฒันาหน่วยงาน 

2) เป็นกลไกสรา้งให้เกิดการบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เปา้หมายและ
วิสัยทัศน์ทีต่ั้งไว ้

3) ค้นหาแนวทางและวิธีการในการสร้างนวัตกรรมในการปรบัปรุง 
 
กรอบกำรพิจำรณำกำรประเมิน 

หมวด ประเด็นพิจำรณำ 
1 การน าองค์การ 1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
3 การมุ่งเน้นลูกค้า 3.1 เสียงของลูกค้า 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู ้
 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรงุผลการด าเนินการของ
องค์การ 
4.2 การจดัการความรูส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวด ประเด็นพิจำรณำ 
5 การมุ่งเน้นบุคลากร 5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
6 การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบตัิการ 

6.1 กระบวนการท างาน 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 

7 ผลลัพธ์ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
7.3 ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
7.4 ด้านการน าองค์การ และการก ากับดูแลสถาบัน 
7.5 ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

 
2.2 คะแนนของเกณฑ์ EdPEx 

 
คะแนน 

 
หมวด 1 กำรน ำองค์กำร                    120 
 1.1  การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง    70 
 1.2  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  50 
หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์            85 
 2.1  การจัดท ากลยทุธ ์     45 
 2.2  การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏบิัติ    40 
หมวด 3 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ             85
 3.1  เสียงของลูกค้า     40 
 3.2  ความผูกพันของลูกค้า     45 
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คะแนน 
 
หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์  และกำรจัดกำรควำมรู้          90 
 4.1  การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ 45 

ขององค์การ 
 4.2  การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 45 
หมวด 5 กำรมุง่เน้นบุคลำกร            85 
 5.1  สภาพแวดล้อมในการท างาน    40 
 5.2  ความผูกพันของบุคลากร    45 
หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏบิัติกำร           85 
 6.1  กระบวนการท างาน     45 
 6.2  ประสิทธิผลการปฏิบัติการ    40 
หมวด 7 ผลลัพธ ์            450 
 7.1  ผลลัพธ์ด้านผลติภัณฑ์และกระบวนการ                120 
 7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้ลูกค้า    85 
 7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร    85 

7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล  80 
 7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด  80 
 
คะแนนรวม         1,000 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2557 
17 

ระบบกำรประเมินของ EdPEx 

1. เป็นการประเมินภาพรวมในระดบัองค์การ 
2. เพื่อดูระดับพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ 
3. เน้นกระบวนการที่เป็นระบบ และข้อมูลของตัววัด โดยแนวทางที่เป็น

ระบบ (DR.MP) มีลักษณะดงันี ้
 Definable:  มีการก าหนดเป็นขั้นตอนที่พิจารณาความต้องการที่ส าคัญ

ของกระบวนการ โดยการน าข้อมูลจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
มาใช ้

 Repeatable: สามารถปฏบิัติซ้ าได้ 
 Measurable: สามารถวัดประสทิธิผลของกระบวนการได้ 
 Predictable: สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ของกระบวนการได ้
4. การให้คะแนนค าตอบในแตล่ะหัวข้อมีการประเมินใน 2 มิติ คือ 

กระบวนการ (หมวด 1 - 6) และผลลพัธ ์(หมวด 7)  

 ปัจจัยหลักด้านธุรกิจซึ่งน าเสนอไว้ในโครงร่างองค์การ 

 ระดับพัฒนาการของแนวทางต่างๆ ความครอบคลุมของการน าไปสู่
การปฏิบัติ ความเข้มแข็งของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ
ปรับปรุง รวมทัง้ของผลลัพธ์ที่น าเสนอ 

 
มิติกำรให้คะแนน 

กระบวนกำร 
“กระบวนกำร” หมายถึง วิธีการที่หน่วยงานใช้และปรับปรุงเพื่อ

ตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ ในหมวด 1 – 6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการ
ประเมินกระบวนการ ได้แก ่
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A (Approach)   แนวทาง 
D (Deployment)  การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิัต ิ
L (Learning)   การเรียนรู้ 
I (Integration)   การบูรณาการ 

การรายงานป้อนกลับตามแนวทาง EdPEx สะท้อนถึงจุดแข็งและโอกาส
ในการพัฒนาของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 1 - 6 เป็น
ผลรวมซึ่งมีพื้นฐานจากผลการด าเนินการโดยรวม โดยค านึงถึงปัจจัยทั้ง 4 ด้านของ
กระบวนการ (ADLI) 
 

A (Approach) – “แนวทำง” หมายถึง 

 วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ 

 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้เพื่อตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ
และสภาพแวดล้อมการปฏิบตัิการของหน่วยงาน 

 ความมีประสทิธิผลของการใช้วธิีการเหล่านั้น 

 การที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนัน้อาศัยข้อมูล
และสารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึงการด าเนนิการอย่างเป็น
ระบบ)  

 

D (Deployment) – “กำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบัต”ิ หมายถึง ความครอบคลุม
และทั่วถึงของ 

 การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองขอ้ก าหนดของหัวข้อต่างๆ ที่มีความ
เก่ียวข้องและส าคัญต่อหน่วยงาน 

 การใช้แนวทางอย่างคงเสน้คงวา 

 การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานย่อยที่เก่ียวข้อง 
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L (Learning) – “กำรเรียนรู”้ หมายถึง 

 การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้นผ่านวงรอบของการประเมินและการ
ปรับปรุง 

 การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางอย่างก้าวกระโดดผ่านการ
สร้างนวตักรรม 

 การแบ่งปนัความรู้ทีไ่ด้จากการปรับปรุง และการสร้างนวัตกรรมกับ
หน่วยงาน และกระบวนการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องภายในหน่วยงาน 

 
I (Integration) – “กำรบูรณำกำร” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ 

 แนวทางที่ใช้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์การ และข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ ในหมวด 1 ถึงหมวด 6  

 การใช้ตัววัดสารสนเทศและระบบการปรับปรุงที่ชว่ยเสริมซึ่งกันและกัน
ทั้งระหว่างกระบวนการ และหน่วยงานย่อยต่างๆ ของหน่วยงาน 

 การที่แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์การวิเคราะห์การเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและ
หน่วยงานย่อย เพื่อสนับสนนุเปา้ประสงค์ระดับหนว่ยงาน 

 

ในการประเมินให้คะแนนหัวข้อหมวดกระบวนการ (หมวด 1 - 6) พึงระลึกไว้
เสมอว่าแนวทางการน าไปสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้ และบูรณาการ มีความเชื่อมโยง
กัน การอธิบายเก่ียวกับแนวทางต้องระบุถึงการน าไปสู่การปฏิบัติที่สอดรับกับความ
ต้องการเฉพาะของหัวข้อ และของหน่วยงาน เมื่อกระบวนการมีพัฒนาการมากขึ้น
ค าอธิบายควรครอบคลุมถึงวัฏจักรของการเรียนรู้ (ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรม) ทั้งนี้
รวมถึงการบูรณาการกับกระบวนการและหน่วยงานอ่ืนๆ 
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ผลลัพธ์ 
“ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลลพัธ์ของหน่วยงานในการบรรลุตาม

ข้อก าหนดในหัวข้อ 7.1 ถึง 7.5 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมนิผลลัพธ์ ได้แก ่
L (Levels)   ระดับ 
T (Trends)   แนวโน้ม 
C (Comparisons)  การเปรียบเทียบ 
I (Integration)   การบูรณาการ 

การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 7 เป็นผลรวมซึ่งมพีื้นฐานจากผลการ
ด าเนินการโดยรวม โดยค านึงถึงปัจจัยทั้ง 4 ด้านของผลลัพธ ์
 

L (Levels) – “ระดบั” หมายถึง 

 ระดับของผลการด าเนินการในปัจจุบนั โดยใช้มาตรการวัดทีส่ือ่ถึง
ความหมายที่มีนยัส าคัญ 

 

T (Trends) – “แนวโน้ม” หมายถึง 

 อัตราของการปรับปรุงผลการด าเนินการ หรือผลการด าเนินการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง (เช่น ความลาดชันของจุดที่แสดงข้อมูลบนแกนของเวลา)  

 ความครอบคลุมของผลการด าเนินการ (เช่น ความครอบคลุมของการ
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิัต)ิ  

C (Comparisons) – “กำรเปรียบเทียบ”หมายถึง 

 ผลการด าเนนิการของหน่วยงานโดยเทียบกับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่
เหมาะสม เช่น เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน 

 ผลการด าเนนิการของหน่วยงาน เมื่อเทียบกับค่าเทียบเคียง หรือกับ
องค์การชั้นน า 
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I (Integration) – “กำรบูรณำกำร” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ 

 ตัววัดต่างๆ (จ าแนกประเภท) ด้านลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ ตลาด
กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ ที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ และหัวข้อ
ที่อยู่ในหมวดกระบวนการ (ในหมวด 1 ถึงหมวด 6)  

 ผลลัพธ์รวมถึงตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ส าหรับผลการด าเนนิการที่เชือ่ถือได้ 

 ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการ และหน่วยงาน
ย่อย เพื่อสนับสนนุเปา้ประสงคร์ะดับหน่วยงาน 

 

ในการประเมินให้คะแนนหัวข้อหมวดผลลัพธ์ ควรดูข้อมูลผลการด าเนินการที่
มีระดับแนวโน้มการเปรียบเทียบที่เหมาะสม ส าหรับตัววัดและตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ตลอดจนดูความเชื่อมโยงกับความต้องการหลักๆ ของหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ยัง
ควรแสดงข้อมูลให้ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ของการด าเนินการทั้งหมดซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงผลของการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง และผลการเรียนรู้ระดับองค์การ
หากกระบวนการปรับปรุงได้ถูกน าไปถ่ายทอดและเผยแพร่อย่างกว้างขวางแล้ว
ผลลัพธ์ที่ดีน่าจะต้องเกิดขึ้น 
 
แนวทำงกำรให้คะแนน ส ำหรับหมวด 1 – 6 
คะแนน ค ำอธิบำย 

0 A: ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน 
D: ไม่มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย 
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา 
I : ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับหน่วยงานแต่ละ
ส่วน หรือหน่วยงานย่อยด าเนินการอย่างเอกเทศ 
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คะแนน ค ำอธิบำย 

1 A: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของ
หัวข้อ 
D: การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือ
หน่วยงาน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อน้ัน 
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 
I : มีแนวทางท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 

2 A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบางหน่วยงาน
ย่อยเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมิน และปรับปรุง
กระบวนการท่ีส าคัญ 
I : แนวทางเริ่มมีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของหน่วยงานตามท่ีระบุไว้ใน
โครงร่างองค์การ และเกณฑ์หมวดอื่นๆ 

3 A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ 
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วนหรือบางหน่วยงานย่อย 
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับหน่วยงาน ซ่ึงรวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการท่ีส าคัญ 
I : แนวทางมีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของหน่วยงานตามท่ีระบุไว้ใน
โครงร่างองค์การ และเกณฑ์หมวดอื่นๆ 
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คะแนน ค ำอธิบำย 

4 A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ 
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดี โดยไม่มีความแตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญ 
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับหน่วยงาน ซ่ึงรวมถึงการสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
จัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอันเป็นผลเน่ืองมาจากการวิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์การ 
I : แนวทางมีบูรณาการกับความต้องการของหน่วยงานท้ังในปัจจุบันและอนาคตตามท่ี
ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ และเกณฑ์หมวดอื่นๆ 

5 A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้ออย่างสมบูรณ์ 
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีจุดอ่อน หรือ
ความแตกต่างท่ีส าคัญระหว่างส่วนหรือหน่วยงานย่อย 
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับหน่วยงานผ่านการสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้ท่ัวท้ัง
หน่วยงานในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา และนวัตกรรมท่ัวท้ัง
หน่วยงาน อันเป็นผลเน่ืองมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน 
I : แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของหน่วยงานท้ังในปัจจุบันและ
อนาคตตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การ และเกณฑ์หมวดอื่นๆ 
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แนวทำงกำรให้คะแนน ส ำหรับหมวด 7 
คะแนน ค ำอธิบำย 

0 Le: ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงาน และ/ หรือ มีผลลัพธ์ท่ีไม่ดีในเรื่อง
ท่ีรายงานไว้ 
T: ไม่มีการรายงานข้อมูลท่ีแสดงแนวโน้มหรือมีข้อมูลท่ีแสดงแนวโน้มในทางลบ 
C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
I : ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน 

1 Le: มีการรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานเพียงบางเรื่องท่ีส าคัญต่อหน่วยงาน
ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ และเริ่มมีระดับผลการด าเนินการท่ีดีในบางเรื่อง 
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ 
C: แทบไม่มี หรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
I : มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน 

2 Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการท่ีดีในบางเรื่องท่ีส าคัญต่อหน่วยงานตามท่ี
ระบุไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ท่ีแสดงน้ันมีแนวโน้มท่ีดี 
C: เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
I : มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน 

3 Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการท่ีดีในเกือบทุกเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
หน่วยงานตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 
T: แสดงถึงแนวโน้มท่ีดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่างๆ ท่ีมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ
ของหน่วยงาน 
C: ผลการด าเนินการในปัจจุบันในบางเรื่องดีเม่ือเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง 
I : มีการรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานในข้อก าหนดท่ีส าคัญเป็นส่วนใหญ่
เกี่ยวกับผูร้ับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และกระบวนการ 

  



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2557 
25 

คะแนน ค ำอธิบำย 

4 Le: มีการรายงานผลการด าเนินการท่ีดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 
T: สามารถรักษาแนวโน้มท่ีดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องท่ีจะบรรลุพันธกิจของ
หน่วยงาน 
C: มีการเปรียบเทียบแนวโน้ม และระดับผลการด าเนินการในปัจจุบันเป็นจ านวนมาก 
หรือส่วนมากกับตัวเปรียบเทียบและ/หรือระดับเทียบเคียง รวมท้ังแสดงถึงความเป็นผู้น า
ในเรื่องต่างๆ และมีผลการด าเนินการที่ดีมาก 
I : มีการรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานในข้อก าหนดท่ีส าคัญเป็นส่วนใหญ่
เกี่ยวกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ 

5 Le: มีการรายงานผลการด าเนินการท่ีดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 
T: สามารถรักษาแนวโน้มท่ีดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจ
ของหน่วยงาน 
C: แสดงถึงความเป็นผู้น าในวงการศึกษา และเป็นระดับเทียบเคียงให้หน่วยงานอื่นใน
หลายเรื่อง 
I : มีการรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานในข้อก าหนดท่ีส าคัญท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ 
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2.3 วิธีกำรคิดคะแนน 
 

1) กำรคิดคะแนนรำยหมวด 

สูตรค ำนวณ       )(


5
2n2x1n1x  

เมื่อ  ix    หมายถึง  คะแนนตามแนวทางการให้คะแนน มีค่า 0 ถึง 5 
 in    หมายถึง  คะแนนในข้อค าถามแต่ละหมวด 
  i    หมายถึง  เลขที่ข้อค าถามภายในหมวด (1,2) 
 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 
คะแนนหมวด 1 การน าองค์การ 

ข้อค ำถำม คะแนนตำมแนวทำง 

กำรให้คะแนน ( ix ) 

คะแนน 

ในข้อค ำถำม ( in ) 

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง: ผู้น า
ระดับสูงน าหน่วยงานอย่างไร 

2 70 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม: 
หน่วยงานด าเนินการอย่างไรในเรื่องการก ากับ
ดูแลและท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1 50 

คะแนนที่ได้ = ((2 x 70) + (1 x 50)) / 5 = 38 คะแนน 

 
2) กำรคิดคะแนนภำพรวม 

สูตรค ำนวณ      )
721 yyy  ...(  

เมื่อ   
j

y   หมายถึง คะแนนในแตล่ะหมวด 

        
j
   หมายถึง เลขที่หมวด (1, 2, ..., 7) 
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ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 
หมวด คะแนนที่ได้ 

หมวด 1 การน าองค์การ 38 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 17 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 26 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 18 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 34 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 17 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 123 

คะแนนภำพรวม  = 38 + 17 + 26 + 18 + 34 + 17 + 123 = 273 คะแนน 

ระดับพัฒนาการขององค์การจ าแนกได้เป็น 8 ระดบั ดังภาพที่ 4 ตาม
คะแนนภาพรวมของการประเมินในหมวดที่ 1 – 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ระดับพฒันาการขององค์การ (8 ระดับ) 
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กำรแปลควำมหมำยคะแนนภำพรวม 
 
ระดับที่ 1 : Early Development (0 – 275) 
กระบวนการ 
(0 – 150) 

หน่วยงานแสดงให้เห็นว่ามีการพฒันาและการด าเนินการตามแนวทาง
ของข้อก าหนดพืน้ฐานของเกณฑ์ EdPEx ในระดับเริ่มต้น โดยยังมี
อุปสรรคในการน าแนวทางต่างๆ ไปถ่ายทอด เพื่อน าไปสู่การปฏบิัตแิละ
ยังไม่มีความก้าวหน้า การพยายามปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เป็นเพียง
การแก้ไขปัญหา และการปรบัปรุงแบบพ้ืนๆ ในระดับเริ่มต้น 

ผลลัพธ์  
(0 – 125) 

หน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงานเพียงบางตัวที่ตอบสนองตอ่
ข้อก าหหนดพื้นฐานของเกณฑ์ EdPEx แต่ส่วนใหญ่ยังขาดการแสดง
แนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 
ระดับที่ 2 : Early Result (276 – 370) 
กระบวนการ 
(151 – 200) 

หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการมีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
ตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของเกณฑ์ EdPEx แต่ยังมีบางเรื่อง  
(บางกระบวนการ) หรือบางหน่วยงานท่ีเริ่มมีการน าแนวทางต่างๆ ไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ หน่วยงานได้พัฒนาแนวทางการปรับปรุงเป็นเชิงรุก 

ผลลัพธ์  
(126 – 170) 

หน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงานในหลายเรื่อง  
(หลายกระบวนการ) ท่ีมีความส าคญัต่อการบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน
และข้อก าหนดของเกณฑ์ EdPEx ซึ่งผลการด าเนินการบางเรื่องอยู่ใน
ระดับที่ดี เริ่มมีการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูล 
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ระดับที่ 3 : Early Improvement (371 – 470) 
กระบวนการ 
(201 – 260) 

หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการมีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
ตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานสว่นใหญ่ของเกณฑ์ EdPEx แม้ว่ายังมี
บางเรื่อง (กระบวนการ) หรือบางหน่วยงานท่ียังอยู่ในระยะเริ่มต้นของ
การน าแนวทางไปปฏิบตัิ เริม่มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ส าคัญๆ อย่างเป็นระบบ 

ผลลัพธ์  
(171 – 210) 

หน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในหลายเรื่อง 
(กระบวนการ) ท่ีมีความส าคญัต่อการบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน และ
ข้อก าหนดของเกณฑ์ EdPEx มีการแสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบและ
แนวโน้มในผลลัพธ์ท่ีส าคญับางเรื่อง และมีแนวโน้มทีด่ีขึ้น 

 
ระดับที่ 4 : Good Performance (471 – 575) 
กระบวนการ 
(261 – 320) 

หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการมีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของเกณฑ์ EdPEx แม้ว่าการน าแนวทาง
ไปปฏิบตัิอาจมีแตกต่างในบางพื้นที่หรือบางหน่วยงานย่อย กระบวนการ
หลักมีการปรับปรุงจากการประเมนิโดยใช้ข้อมูลจริง และแนวทางตา่งๆ 
มีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์  
(211 – 255) 

ผลลัพธ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการส าคญั และมีผลการด าเนินการทีด่ีเมื่อเทียบกับค่าเทียบเคียง 
ไม่มีแนวโนม้หรือผลลัพธ์ที่ไมด่ีในตัววัดท่ีมีความส าคญัต่อความต้องการ
โดยรวมและการบรรลุพันธกิจหลกัของหน่วยงาน 
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ระดับที่ 5 : Emerging Industry Leader (576 – 670) 
กระบวนการ 
(321 – 370) 

หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการมีแนวทางอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผล
และการน าไปถ่ายทอดทีต่อบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของเกณฑ์ 
EdPEx เป็นอย่างดี หน่วยงานได้แสดงให้เห็นว่ามีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง มีการเรียนรู้ของ
หน่วยงานตลอดจนการสร้างนวัตกรรม และส่งผลต่อการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการส าคญัๆ 

ผลลัพธ์  
(256 – 300) 

ผลลัพธ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการส าคญัส่วนใหญ่ และมีผลการด าเนินการทีด่ีเมื่อเทียบกบัค่า
เทียบเคียงและ/หรือค่า Benchmarks ไม่มีแนวโน้มหรือผลลัพธ์ที่ด ี
ในตัววัดส่วนใหญ่ที่มคีวามส าคัญตอ่ความต้องการโดยรวม และการบรรลุ
พันธกิจหลักของหน่วยงาน 

 
ระดับที่ 6 : Industry Leader (671 – 775) 
กระบวนการ 
(371 – 430) 

หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการใช้แนวทางที่ปรับปรุงเป็นอย่างดี ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดต่างๆ ของเกณฑ์ EdPEx เป็นอย่างดี แนวทางเหล่านี้มกีาร
ใช้ตัววัดที่ส าคัญ มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ และมีหลักฐานของ
นวัตกรรมในเกือบทุกเรื่อง การเรยีนรู้ของหน่วยงาน รวมทั้งการสรา้ง
นวัตกรรมและการแบ่งปันแนวปฏบิัติที่เป็นเลิศเป็นเครื่องมือส าคญัใน
การจัดการ แนวทางมีการบูรณาการอย่างชัดเจนกับความต้องการทัง้ใน
ปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์  
(301 – 345) 

ผลลัพธ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการส าคญัส่วนใหญ่ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ ผลลัพธ์ส่วนใหญ่มี
แนวโน้มที่ดีในตัววัดท่ีส าคัญตามขอ้ก าหนดของเกณฑ์และการบรรลุ 
พันธกิจของหน่วยงาน หน่วยงานมีผลลัพธ์บางตัวที่แสดงความเป็นผู้น า 
ในกลุ่ม 
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ระดับที่ 7 : Benchmark Leader (776 – 870) 
กระบวนการ 
(431 – 480) 

หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการใช้แนวทางที่ปรับปรุงเป็นอย่างดีตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดต่างๆ ของเกณฑ์ EdPEx เป็นอย่างดี หน่วยงานแสดงให้
เห็นว่านวัตกรรมความเป็นเลิศในการถ่ายทอด และมีตัววัดทีด่ีมากใน
เกือบทุกเรื่อง มีการบูรณาการที่ดถีึงดีเลิศอย่างชัดเจน การวิเคราะห์
หน่วยงาน การเรียนรู้ผา่นนวัตกรรมและการแบ่งปันแนวปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการจัดการ 

ผลลัพธ์  
(346 – 390) 

ผลลัพธ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการส าคญัส่วนใหญ่ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ ผลลัพธ์แสดงผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานในระดับดีเยี่ยม และมีบางตัวท่ีแสดงความเป็น
ผู้น าในกลุ่ม มีแนวโน้มที่ดตี่อเนื่องในตัววัดที่ส าคัญตามข้อก าหนดต่างๆ 
ของเกณฑ์และการบรรลุพันธกิของหน่วยงาน 

 
ระดับที่ 8 : World Leader (871 – 1,000) 
กระบวนการ 
(481 – 550) 

หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่โดดเด่นมุ่งเน้นนวัตกรรม มีการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอยา่งถ้วนท่ัว แสดงถึงการใช้ตัววัดอย่างต่อเนื่องและ
เป็นเยี่ยม มีการบรูณาการของแนวทางกับความต้องการของหน่วยงาน
อย่างดีเยี่ยม มีการวิเคราะห์หน่วยงาน การเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม และการ
แบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศทั่วทั้งหน่วยงาน 

ผลลัพธ์  
(391 – 450) 

ผลลัพธ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการส าคญัส่วนใหญ่ รวมทั้งแผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วน รวมทั้ง
มีการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต ผลลัพธ์แสดงผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานในระดับดีเยี่ยม และแสดงความเป็นผู้น าใน
ระดับชาติและระดบัโลก ผลลัพธ์มแีนวโน้มที่ดีต่อเนื่องในตัววัดทีส่ าคญั 
ทุกตัวตามข้อก าหนดต่างๆ ของเกณฑ์และการบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน 
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โครงร่างองค์การ  
(Organizational Profile: OP) 

 
 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานระดับคณะวิชา สถาบัน ส านัก หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า รวมถึงระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย ที่รับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ด าเนินการวิเคราะห์สถานภาพของ
ตนเอง โดยเขียนเป็นโครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ไว้ในบทที่ 1 
ของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) / รายงานการศึกษาตนเอง (SSR) โดย 
โครงร่างองค์การมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก  

 โครงร่างองค์การช่วยให้หน่วยงานระบุสารสนเทศส าคัญที่อาจขาด
หายไป และมุ่งเน้นที่ข้อก าหนดและผลลัพธ์ของการด าเนินการที่ส าคัญ 

 หน่วยงานสามารถใช้โครงร่างองค์การเพื่อการประเมินตนเองใน
เบื้องต้น หากพบว่ามีสารสนเทศในประเด็นใดขัดแย้งกัน มีน้อย หรือไม่มีเลย ให้ใช้
ประเด็นเหล่านี้ในการวางแผนปรับปรุง 

 โครงร่างองค์การเป็นสิ่งที่ก าหนดบริบทในการตอบค าถามตาม
ข้อก าหนดของเกณฑ์ในหมวด 1 – 7  

 
การตอบค าถามในโครงร่างองค์การเป็นสิ่งส าคัญมาก เนื่องจากเป็นการ

ก าหนดบริบทเพื่อให้เข้าใจหน่วยงานและวิธีการด าเนินงานของหน่วยงาน การตอบ
ค าถามตามเกณฑ์ EdPEx ควรสัมพันธ์กับบริบทของหน่วยงานที่ได้อธิบายในโครง
ร่างองค์การ สิ่งที่ตอบในโครงร่างองค์การ จะท าให้หน่วยงานสามารถตอบค าถาม
ตามเกณฑ์ได้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

บทที่ 3 
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โครงร่างองค์การ คือ ภาพของ 1) ลักษณะองค์การ 2) สิ่งส าคัญที่มีผลต่อ
วิธีการด าเนินงาน และ 3) ความท้าทายส าคัญที่องค์การเผชิญอยู่ องค์ประกอบของ
โครงร่างองค์การมีดังนี้ 

 

1. ลักษณะองค์กำร 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ  

2. สภำวกำรณ์ขององค์กำร 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 
 

 
 
 

 
ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของหน่วยงานและความสัมพันธ์ที่

ส าคัญกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Describe your 
operating environment and your key relationships with customers, 
suppliers, partners, and stakeholders.) 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 

1. ลักษณะองค์กำร (Organizational Description): ลักษณะที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนคืออะไร (What are your key organizational 
characteristics?) 
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ก.  สภำพแวดล้อมขององค์กำร (Organizational Environment) 
(1)  ผลิตภัณฑ์ หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์หลัก (สินค้าและบริการ) อะไรบ้าง 

ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อความส าเร็จของ
หน่วยงานคืออะไร กลไกที่หน่วยงานใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คืออะไร 

 Product Offerings: What are your main product offerings 
(goods and services)? What is the relative importance of each 
to your success? What mechanisms do you use to deliver your 
products? 

(2)  วิสัยทัศน์และพันธกิจ เจตจ านง (Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) ค่านิยม 
(Values) และพันธกิจ (Mission) ของหน่วยงานที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 
สมรรถนะหลักของหน่วยงาน (Core Competencies) คืออะไร และมี
ความเก่ียวข้องอย่างไรกับพันธกิจของหน่วยงาน 

 Vision and Mission: What are your stated purpose, vision, 
values, and mission? What are your organization’s core 
competencies, and what is their relationship to your mission? 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร ลักษณะโดยรวมของบุคลากรคืออะไร มีการ
จ าแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง อะไรคือ 
ข้อก าหนดด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มและประเภทต่างๆ ของพนักงาน 
อะไรคือองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้บุคลากรผูกพันในการท างานเพื่อบรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน อะไรคือข้อก าหนดด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยที่เป็นเร่ืองเฉพาะของหน่วยงาน 
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 Workforce Profile: What is your workforce profile? What are 
your workforce or employee groups and segments? What are 
the educational requirements for different employee groups 
and segments? What are the key elements that engage them 
in achieving your mission and vision? What are your 
organization’s special health and safety requirements? 

(4)  สินทรัพย์ หน่วยงานมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญ
อะไรบ้าง 

 Assets: What are your major facilities, technologies, and 
equipment? 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ หน่วยงานด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้าน
กฎระเบียบข้อบังคับอะไรในด้านต่อไปนี้ 1) อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 2) การรับรอง (Accreditation, Certification) หรือการจด
ทะเบียนเพื่อขออนุญาตด าเนินการ 3) มาตรฐานอุตสาหกรรม และ 4) 
สิ่งแวดล้อม การเงินและผลิตภัณฑ์ (*) 

 Regulatory Requirements: What is the regulatory environment 
under which you operate? What are the applicable 
occupational health and safety regulations; accreditation, 
certification, or registration requirements; industry standards; 
and environmental, financial, and product regulations? 
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ข.  ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร (Organizational Relationships) 
(1) โครงสร้ำงองค์กำร โครงสร้างและระบบการก ากับดูแล (Governance 

System) ของหน่วยงานมีลักษณะอย่างไร ระบบการรายงานระหว่าง 
คณะกรรมการก ากับดูแลหน่วยงาน ผู้น าระดับสูง และสถาบันมีลักษณะ
เช่นใด (*) 

 Organizational Structure: What are your organizational 
structure and governance system? What are the reporting 
relationships among your governance board, senior leaders, 
and parent organization, as appropriate? 

(2)  ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหน่วยงานมีอะไรบ้าง (*) กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการ
และความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ การให้บริการสนับสนุนแก่ลูกค้า 
และการปฏิบัติการอย่างไร ความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาด 
กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความแตกต่างกันอย่างไร 

 Customers and Stakeholders: What are your key market 
segments, customer groups, and stakeholder groups, as 
appropriate? What are their key requirements and expectations 
of your products, customer support services, and operations? 
What are the differences in these requirements and 
expectations among market segments, customer groups, and 
stakeholder groups? 
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(3)  ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ผู้ส่งมอบ (Suppliers) พันธมิตร (Partners) และ
คู่ความร่วมมือ (Collaborators) ที่ส าคัญมีประเภทใดบ้าง และมีบทบาท
อะไรในระบบงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นการผลิต
และการส่งมอบทั้งผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนที่ส าคัญให้แก่ลูกค้า ผู้ส่ง
มอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือเหล่านี้มีบทบาทอะไรในการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงาน หน่วยงานมีกลไกที่ส าคัญอะไร
ในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือกลุ่มเหล่านี้มีส่วน
ร่วมอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่หน่วยงาน (*) อะไรคือข้อก าหนดที่
ส าคัญของห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain) ของหน่วยงาน 

 Suppliers and Partners: What are your key types of suppliers, 
partners, and collaborators? What role do they play in your 
work systems, especially in producing and delivering your key 
products and customer support services? What role do they 
play in enhancing your competitiveness? What are your key 
mechanisms for communicating with suppliers, partners, and 
collaborators? What role, if any, do these organizations play in 
contributing and implementing innovations in your 
organization? What are your key supply-chain requirements? 

หมำยเหตุ 1ก(1) 
“ผลิตภัณฑ์” หมายถึง สินค้าและบริการที่หน่วยงานน าเสนอในตลาด กลไก

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคล าดับสุดท้าย อาจส่งมอบโดยตรง
หรือโดยอ้อม ผ่านตัวแทนจ าหน่าย ผู้จัดจ าหน่าย คู่ความร่วมมือ หรือพันธมิตร 
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ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร อาจหมายถึง โปรแกรม โครงการ หรือ 
บริการต่างๆ 

“Product offerings” and “products” are the goods and services 
you offer in the marketplace. Mechanisms for delivering products to 
your end-use customers might be direct or might be indirect, through 
dealers, distributors, collaborators, or channel partners. Nonprofit 
organizations might refer to their product offerings as programs, 
projects, or services. 

หมำยเหตุ 1ก(2) 
“สมรรถนะหลักของหน่วยงาน” หมายถึง เรื่องที่หน่วยงานมีความช านาญ

ที่สุด สมรรถนะหลักของหน่วยงานเป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ซึ่งเป็น
แกนหลักในการท าให้หน่วยงานบรรลุพันธกิจ หรือท าให้เกิดความได้เปรียบในตลาด
หรือในสภาพแวดล้อมของการบริการของตน สมรรถนะหลักของหน่วยงานมักเป็นสิ่ง
ท้าทายที่คู่แข่งหรือผู้ส่งมอบและพันธมิตรลอกเลียนแบบได้ยาก และมักช่วยคงสภาพ
ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับหน่วยงาน 

“Core competencies” are your organization’s areas of greatest 
expertise. They are those strategically important capabilities that are 
central to fulfilling your mission or provide an advantage in your 
marketplace or service environment. Core competencies are 
frequently challenging for competitors or suppliers and partners to 
imitate and frequently preserve your competitive advantage. 
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หมำยเหตุ 1ก(3) 
กลุ่มและส่วนของบุคลากรหรือพนักงาน อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้าง

งาน หรือความสัมพันธ์ในการรายงานตามสัญญาจ้าง ท าเลที่ตั้ง ช่วงเวลาการเข้า
ท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน นโยบายที่ให้ความส าคัญต่อครอบครัวพนักงาน 
หรือปัจจัยอ่ืนๆ 

Workforce or employee groups and segments might be based 
on the type of employment or contract reporting relationship, 
location, tour of duty, work environment, use of certain family-friendly 
policies, or other factors. 

หมำยเหตุ 1ก(3) 
หน่วยงานที่พึ่งพาอาสาสมัครในการท างานให้ส าเร็จควรรวมอาสาสมัครเป็น

ส่วนหนึ่งของบุคลากรของหน่วยงาน 

Organizations that also rely on volunteers to accomplish their 
work should include volunteers as part of their workforce. 

หมำยเหตุ 1ก(5) 
มาตรฐานอุตสาหกรรม อาจรวมถึงหลักปฏิบัติที่ดี (Codes of Conduct) 

และแนวนโยบายที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรม ค าว่า “อุตสาหกรรม” หมายรวมถึงภาค
ส่วนของธุรกิจหรือกิจการที่หน่วยงานด าเนินการอยู่ ส าหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหา
ผลก าไร ภาคส่วนดังกล่าวอาจเป็นองค์กรการกุศล สมาคมและชมรมวิชาชีพ องค์กร
ศาสนา หรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคส่วนย่อยของหน่วยงานนั้น  กฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านสภาพแวดล้อมอาจรวมถึงเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การซื้อขาย
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คาร์บอนเครดิต (Carbon Regulations and Trading) และประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่หน่วยงานด าเนินการอยู่ 

Industry standards might include industrywide codes of conduct 
and policy guidance. In the Criteria, “industry” refers to the sector in 
which you operate. For nonprofit organizations, this sector might be 
charitable organizations, professional associations and societies, 
religious organizations, or government entities—or a subsector of one 
of these. Depending on the regions in which you operate, 
environmental regulations might include greenhouse gas emissions, 
carbon regulations and trading, and energy efficiency. 

หมำยเหตุ 1ข(1) 
ส าหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไรบางแห่ง ระบบการก ากับดูแลองค์กร

และการรายงานผล อาจรวมถึงความสัมพันธ์กับแหล่งทุนส าคัญ เช่น หน่วยงานผู้ให้
ทุนหรือมูลนิธิ 

For some nonprofit organizations, governance and reporting 
relationships might include relationships with major funding sources, 
such as granting agencies or foundations. 

หมำยเหตุ 1ข(2) 
ลูกค้า รวมถึง ผู้ใช้และผู้ที่คาดว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน ส าหรับ

หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไรบางแห่ง ลูกค้าอาจรวมถึงสมาชิก ผู้เสียภาษี 
ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษา ลูกความ และผู้ได้รับประโยชน์ 
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โดยที่ส่วนตลาด (Market Segments) อาจหมายถึงการแบ่งตามกลุ่มผู้อยู่ในข่ายที่
จะได้รับประโยชน์ 

Customers include the users and potential users of your 
products. For some nonprofit organizations, customers might include 
members, taxpayers, citizens, recipients, clients, and beneficiaries, and 
market segments might be referred to as constituencies. 

หมำยเหตุ 1ข(2) 
กลุ่มลูกค้า อาจแบ่งตามความคาดหวัง พฤติกรรม ความนิยม หรือลักษณะที่

เหมือนกัน ภายในกลุ่มหนึ่งอาจมีการแบ่งส่วนของลูกค้าตามความแตกต่างและความ
เหมือนภายในกลุ่ม หน่วยงานอาจแบ่งตลาดออกเป็นส่วนตลาดตามสายหรือลักษณะ
พิเศษของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย มูลค่าทางธุรกิจ ภูมิศาสตร์ หรือปัจจัย
อ่ืนๆ ที่หน่วยงานใช้ในการจ าแนกลักษณะของตลาดที่เก่ียวข้อง 

Customer groups might be based on common expectations, 
behaviors, preferences, or profiles. Within a group, there may be 
customer segments based on differences and commonalities. You 
might subdivide your market into market segments based on product 
lines or features, distribution channels, business volume, geography, or 
other factors that you use to define a market segment. 

หมำยเหตุ 1ข(2) 
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด อาจรวมถึงการส่งมอบที่ตรงเวลา 

ระดับของเสียต่ า ความปลอดภัย การป้องกันภัย การให้ส่วนลด การใช้เทคโนโลยีที่
เหนือชั้น การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การบริการหลังการขาย และการบริการใน
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หลายภาษา ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริการชุมชน ส าหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผล
ก าไรบางแห่ง ความต้องการอาจรวมถึงการลดต้นทุน การบริหารจัดการ การ
ให้บริการตามบ้าน และความรวดเร็วของการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน 

The requirements of your customer groups and market 
segments might include on-time delivery, low defect levels, safety, 
security, ongoing price reductions, leveraging of technology, rapid 
response, after-sales service, and multilingual services. The 
requirements of your stakeholder groups might include socially 
responsible behavior and community service. For some nonprofit 
organizations, these requirements might also include administrative 
cost reductions, at-home services, and rapid response to emergencies. 

หมำยเหตุ 1ข(3) 
กลไกการสื่อสารควรเป็นการสื่อสารในลักษณะสองทิศทางและใช้ภาษาที่

เข้าใจกันได้ และอาจกระท าในลักษณะของการติดต่อโดยบุคคล  โดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ หรือโดยทางโทรศัพท์ ส าหรับหลายหน่วยงาน กลไกการ
สื่อสารเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาด ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

Communication mechanisms should be two-way and use 
understandable language, and they might involve in-person contact, e-
mail, the World Wide Web, or the telephone. For many organizations, 
these mechanisms may change as marketplace, customer, or 
stakeholder requirements change. 
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ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย (Key Strategic 
Challenges) และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (Key Strategic Advantages) 
และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของหน่วยงาน 

Describe your competitive environment, your key strategic 
challenges and advantages, and your system for performance 
improvement. 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก.  สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน (Competitive Environment) 
(1)  ล ำดับในกำรแข่งขัน หน่วยงานอยู่ที่ล าดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบาย

ขนาดและการเติบโตของหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบในธุรกิจหรือตลาด
เดียวกัน คู่แข่งมีจ านวนเท่าไร และมีประเภทอะไรบ้าง 

 Competitive Position: What is your competitive position? 
What are your relative size and growth in your industry or the 
markets you serve? How many and what types of competitors 
do you have? 

2. สภำวกำรณ์ขององค์กำร (Organizational Situation): สภำวกำรณ์
เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงำนคืออะไร (What is your key organization’s 
strategic situation?) 
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(2)  กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
(ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันของหน่วยงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่สร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*) 

 Competitiveness Changes: What key changes, if any, are 
affecting your competitive situation, including changes that 
create opportunities for innovation and collaboration, as 
appropriate? 

(3)  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แหล่งข้อมูลส าคัญที่มีอยู่ส าหรับข้อมูลเชิง
เปรยีบเทียบและเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกันมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลส าคัญ
ที่มีอยู่ส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในธุรกิจอ่ืนมีอะไรบ้าง และมีข้อจ ากัด
อะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 

 Comparative Data What key sources of comparative and 
competitive data are available from within your industry? What 
key sources of comparative data are available from outside 
your industry? What limitations, if any, affect your ability to 
obtain or use these data? 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านธุรกิจ/กิจการ 
ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และด้านบุคลากร คือ
อะไร  

What are your key strategic challenges and advantages in the 
areas of business, operations, societal responsibilities, and workforce? 
 
ค. ระบบกำรปรบัปรุงกำรด ำเนนิกำร (Performance Improvement 
System) 
  

อะไรคือองค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงการด าเนินการ ซึ่งหมาย
รวมถึงกระบวนการประเมินผลและปรับปรุงโครงการ และกระบวนการที่ส าคัญของ
หน่วยงาน 

What are the key elements of your performance improvement 
system, including your processes for evaluation and improvement of 
key organizational projects and processes? 
 
หมำยเหตุ 2ก 

เช่นเดียวกับธุรกิจที่แสวงหาผลก าไร หน่วยงานไม่แสวงหาผลก าไรมักอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง ทั้งการแข่งขันกับหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไรอ่ืน 
และกับหน่วยงานอ่ืนที่ให้บริการคล้ายคลึงกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งทุนสนับสนุนและ
อาสาสมัคร สมาชิกภาพการเป็นที่รู้จักในชุมชนที่เหมาะสม และความสนใจของสื่อ 
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Like for-profit businesses, nonprofit organizations are frequently 
in a highly competitive environment. Nonprofit organizations must 
often compete with other organizations and alternative sources of 
similar services to secure financial and volunteer resources, 
membership, visibility in appropriate communities, and media 
attention. 

หมำยเหตุ 2ข 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

ผลิตภัณฑ์ การเงิน การปฏิบัติการ ความสามารถของสถาบัน ลูกค้าและตลาด ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ห่วงโซ่
คุณค่า และผู้ที่เก่ียวข้อง ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงสิ่งที่ท าให้หน่วยงานมี
ความโดดเด่น เช่น การเป็นผู้น าด้านราคา การให้บริการออกแบบ อัตราของการ
สร้างนวัตกรรม ท าเลที่ตั้งที่ใกล้กับลูกค้า ความสามารถในการเข้าถึง รวมถึงการ
รับประกันและทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์ ส าหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไรบาง
แห่ง สิ่งที่ท าให้มีความโดดเด่นอาจรวมถึงอ านาจตัดสินใจ อัตราส่วนต้นทุนการ
บริหารจัดการ ชื่อเสียงในด้านการส่งมอบโปรแกรมหรือการบริการ และช่วงเวลาที่
รอรับการบริการ 

Strategic challenges and advantages might relate to technology, 
products, finances, your operations, your parent organization’s 
capabilities, your customers and markets, your industry, globalization, 
climate change, your value chain, and people. Strategic advantages 
might include differentiators such as price leadership, design services, 
innovation rate, geographic proximity, accessibility, and warranty and 
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product options. For some nonprofit organizations, differentiators 
might also include relative influence with decision makers, ratio of 
administrative costs to programmatic contributions, reputation for 
program or service delivery, and wait times for service. 
 

หมำยเหตุ 2ข 
ค าว่า “ธุรกิจ/กิจการ” ที่ใช้ในเกณฑ์ ส าหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

หมายถึง พันธกิจหลักหรือกิจกรรมระดับหน่วยงาน 

Throughout the Criteria, “business” refers to a nonprofit 
organization’s main mission area or enterprise activity. 

หมำยเหตุ 2ค 
ระบบการให้คะแนนของเกณฑ์ใช้การปรับปรุงการด าเนินการผ่านการเรียนรู้

และการบูรณาการ เป็นมิติหนึ่งในการตรวจประเมินระดับพัฒนาการของแนวทาง
และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ค าถามนี้ช่วยก าหนดบริบทโดยรวมของ
แนวทางที่ใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการของหน่วยงาน แนวทางที่หน่วยงานใช้
ควรสัมพันธ์กับความจ าเป็นของหน่วยงาน แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินการที่
สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นระบบตามเกณฑ์ EdPEx และอาจรวมถึงการใช้ระบบ 
Lean Enterprise แนวทาง Six Sigma วิธีการ Plan-Do-Check-Act มาตรฐาน 
ISO (เช่น 9000 หรือ 14000) การใช้ศาสตร์แห่งการตัดสินใจ หรือใช้เครื่องมือ
ปรับปรุงอ่ืนๆ 

The Baldrige Scoring System (page 28) uses performance 
improvement through learning and integration as a dimension in 
assessing the maturity of organizational approaches and their 
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deployment. This question is intended to set an overall context for 
your approach to performance improvement. The approach you use 
should be related to your organization’s needs. Approaches that are 
compatible with the overarching systems approach provided by the 
Baldrige framework might include implementing a Lean Enterprise 
System, applying Six Sigma methodology, using Plan-Do-Check-Act 
(PDCA) methodology, using standards from the International 
Organization for Standardization (ISO; e.g., 9000 or 14000), using 
decision science, or employing other improvement tools. 
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ข้อก าหนดตามเกณฑ์ EdPEx 
 

 
 

 กำรน ำองค์กำร (120 คะแนน) 
 

หมวดการน าองค์การนี้ถามถึงการปฏิบัติของผู้น าระดับสูงด้วยตนเองในการ
ชี้น าและท าให้หน่วยงานมีความยั่งยืนอย่างไร รวมทั้งถามถึงระบบธรรมาภิบาลของ
หน่วยงาน และวิธีการที่หน่วยงานใช้เพื่อบรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
กฎหมาย และจริยธรรม รวมทั้งวิธีการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

 
 

 
 

กระบวนกำร 
 

ให้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้น าระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้น าและท าให้
หน่วยงานมีความยั่งยืน วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศเพื่อท าให้ผู้รับบริการ
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนมีความผูกพันกับหน่วยงานเพื่อสร้างนวัตกรรมและท าให้มีผลการ
ด าเนินการที่ เป็นเลิศ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร
ผู้รับบริการและลูกค้าที่ส าคัญกลุ่มอืน่ 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 

1.1 กำรน ำองค์กำรโดยผู้น ำระดับสูง: ผู้น ำระดบัสูงน ำหน่วยงำนอย่ำงไร 
(70 คะแนน)                                                    

หมวด 1 

บทที่ 4 
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(1) วิธีการที่ผู้น าระดบัสูงน าหน่วยงานอย่างมวีิสัยทัศน์และชี้น าให้
หน่วยงานบรรลุเปา้หมายอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืน 

(2) วิธีการที่ผู้น าระดบัสูงสร้างบรรยากาศให้ผู้รับบริการ และลูกค้าอ่ืน เกิด
ความผูกพัน มนีวัตกรรม และหน่วยงานมีผลการด าเนนิการที่เปน็เลิศ 

(3) วิธีการที่ผู้น าสื่อสารกับบุคลากร ผู้รับบริการ และลูกค้าอ่ืน อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล 

 
 
 

 
 

กระบวนกำร 
 

ให้อธิบายถึงแนวทางที่หน่วยงานใช้เพื่อให้เกิดระบบธรรมาภิบาล และ
แนวทางการปรับปรุงระบบการน าองค์การ อธิบายวิธีการที่หน่วยงานสร้างความ
มั่นใจว่ามีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมสนองต่อความ
รับผิดชอบสังคมที่หน่วยงานพึงมีและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) มีระบบธรรมาภบิาลและการปรับปรุงระบบการน าองค์การที่เปน็ระบบ

และมีประสิทธิผล 
(2) วิธีการที่ดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม แสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนบัสนนุชุมชนที่ส าคัญ 
 

 
 

1.2 ธรรมำภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม: หน่วยงำนด ำเนินกำร
อย่ำงไรในเรื่องกำรก ำกับดูแลและท ำใหบ้รรลุผลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม (50 คะแนน)                                                    
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กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (85 คะแนน)  
 

ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ถามว่าหน่วยงานจัดท าวัตถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการน าไปปฏิบัติปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์บังคับและวัดผล
ความก้าวหน้าของหน่วยงานอย่างไร 
 
 
 

กระบวนกำร 
 

ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ให้ความส าคัญต่อความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ และเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมทั้ง
อธิบายวิธีการที่หน่วยงานใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญ ให้สรุประบบงานที่
ส าคัญ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ที่ตอบสนองความท้าทายเชงิกลยุทธ ์ใช้

ประโยชน์จากความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ 
(2) วิธีการในการตัดสนิใจเกี่ยวกับระบบงานส าคัญ 
(3) ให้ระบุระบบงานที่ส าคัญ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญและ

เป้าประสงค ์
 
 

หมวด 2 

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ:์ หน่วยงำนจัดท ำกลยุทธ์อย่ำงไร (45 คะแนน)                                                    
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กระบวนกำร 
 

ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ ให้สรุป
แผนปฏิบัติการ แสดงวิธีการน าไปสู่การปฏิบัติและตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
ความก้าวหน้า รวมทั้งคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตของหน่วยงาน
เปรยีบเทียบตัววัดหรือตัวบ่งชี้กับคูเ่ทียบที่ส าคัญ 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการที่หน่วยงานแปลงวัตถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ไปสู่แผนปฏบิัตงิาน 

พร้อมทั้งระบุว่ามีแผนอะไรบ้าง 
(2) วิธีการในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติพร้อมทั้งตัววัดและตัวบง่ชีท้ี่ส าคัญ

ในการติดตามความก้าวหนา้ 
(3) มีการคาดการณ์ผลของตัววัดและตัวบ่งชี้เหล่านีโ้ดยเทียบกับค่า

เปรียบเทียบทีส่ าคัญ 
 

 
 
 
 
 
 

2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏบิัติ: หน่วยงำนน ำกลยุทธ์ไปสูก่ำรปฏิบัติ
อย่ำงไร (40 คะแนน)                                                    
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กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ (85 คะแนน) 
 

ในหมวดของการมุ่งเน้นลูกค้านี้ถามถึงวิธีการที่หน่วยงานสร้างความผูกพันกับ
ผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพื่อความส าเร็จด้านตลาดในระยะยาว รวมทั้งวิธีการ
ที่หน่วยงานรับฟังเสียงของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน และใช้สารสนเทศดังกล่าวเพื่อปรับปรุง และค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 

กระบวนกำร 
 

ให้อธิบายถึงวิธีการที่หน่วยงานรับฟังผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอ่ืนและการ
ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจและความผูกพัน
เหล่านั้น 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการรับฟังผู้รับบริการและลูกค้าอ่ืนอย่างเปน็ระบบ ท าให้ทราบถึง

ความต้องการของผู้รับบริการ และลูกค้าดงักล่าว อยา่งชัดเจน 
(2) วิธีการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการ และ

ลูกค้าอ่ืนที่เป็นระบบ มีประสิทธผิล ท าให้ทราบระดบัความพึงพอใจ
และความผูกพนัของผู้รับบริการ และลูกค้าเหล่านั้นทีช่ัดเจน 

(3) วิธีการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และลูกคา้อ่ืนทีเ่ป็น
ระบบและได้ข้อมูลความไม่พึงพอใจที่ชัดเจน 

หมวด 3 

3.1 เสียงของลูกค้ำ: หน่วยงำนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรรวบรวมสำรสนเทศ
จำกผู้รับบริกำรและลกูค้ำกลุ่มอ่ืน (40 คะแนน)                                                    
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กระบวนกำร 
 

ให้อธิบายถึงวิธีการที่หน่วยงานก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการ และช่องทาง
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมทั้งวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการที่หน่วยงานก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสนบัสนุน

ผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอื่น 
(2) ช่องทางการสื่อสารเพื่อสนบัสนนุผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างมี

ประสิทธผิล 
(3) วิธีการในการสร้างความสัมพนัธก์ับผู้รับบริการ และลูกค้าเหล่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ: หน่วยงำนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และลูกค้ำกลุ่มอื่นเพื่อสร้ำงควำมผูกพันและ
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มดังกล่ำว (45 คะแนน)                      
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กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ (90 คะแนน) 
 

หมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้นี้ ถามว่าหน่วยงานเลือก
รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้
อย่างไรมีการเรียนรู้และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร หมวดนี้ยังถาม
ว่าหน่วยงานได้น าผลการทบทวนดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างไร 
 

 
 
 
 

กระบวนกำร 
 

ให้อธิบายถึงวิธีการที่หน่วยงานใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุง 
ผลการด าเนินการ โดยการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของ
หน่วยงาน รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างไรจากข้อมูลเทียบเคียง และข้อมูลลูกค้าเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการที่หน่วยงานใช้วดัผลการด าเนินการในทุกระดับ และทุกส่วนงาน

ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
(2) วิธีการที่หน่วยงานใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุง

ผลการด าเนนิการในทุกระดบั และทุกส่วนงานของหน่วยงาน 
(3) วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทยีบเคียงและข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

หมวด 4 

4.1 กำรวัด วิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กำร: 
หน่วยงำนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรวัด วิเครำะห์ และเพื่อน ำมำปรับปรุง 
ผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน (45 คะแนน)                                                    
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กระบวนกำร 
 

ให้อธิบายถึงวิธีการจัดการและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู ้และวิธีการเรียนรู้
ของหน่วยงาน รวมทั้งวิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูล
สารสนเทศ ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของ
บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้รับบริการ
และลูกค้ากลุ่มอื่น 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการที่หน่วยงานใช้จดัการ และเพิ่มพูนสนิทรัพย์ทางความรู้ และท า

ให้หน่วยงานเรียนรู้อย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิผล 
(2) วิธีการที่ท าให้มั่นใจวา่คุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ  

ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของ
บุคลากร ผู้สง่มอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอื่น 

 
 
 
 
 

 

4.2 กำรจัดกำรควำมรู้สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ: หน่วยงำนมี
วิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรสนิทรัพย์ทำงควำมรู้ของหน่วยงำน รวมทั้ง
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (45 คะแนน)                                                    
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กำรมุ่งเน้นบุคลำกร (85 คะแนน) 
 

หมวดการมุ่งเน้นบุคลากรถามว่า หน่วยงานมีวิธีการอย่างไรในการประเมิน
ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อม
การท างานเพื่อน าไปสู่ผลการด าเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยังถามถึงวิธีการที่
หน่วยงานผูกใจจัดการและพัฒนาบุคลากรเพื่อน าศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่าง
เต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
โดยรวมของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

กระบวนกำร 
 

ให้อธิบายว่าหน่วยงานมีวิธีการอย่างไรในการบริหารขีดความสามารถและ
อัตราก าลังเพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ ให้อธิบายว่าหน่วยงานด าเนินการอย่างไรเพื่อ
รักษาบรรยากาศในการท างานให้เก้ือหนุนและมีความมั่นคงต่อการท างาน 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการที่หน่วยงานใชบ้ริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพื่อให้

งานบรรลุผลส าเร็จ 
(2) การสร้างบรรยากาศในการท างานที่เก้ือหนุนและมีความมั่นคงต่อการ

ท างานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

หมวด 5 

5.1 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (Workforce Environment): 
หน่วยงำนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่มี
ประสิทธผิลและสนับสนุนบุคลำกร (40 คะแนน)                                                    
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กระบวนกำร 
 

ให้อธิบายว่าหน่วยงานพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าอย่างไร เพื่อให้
เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่หน่วยงานท าให้บุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการที่หน่วยงานใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผูบ้ริหาร และผูน้ าอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลการด าเนินการทีโ่ดดเด่น 
(2) วิธีการที่หน่วยงานท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรบัปรุง

และสร้างนวัตกรรมให้กับหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร (Workforce Engagement): หน่วยงำนมี
วิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรเพ่ือให้บรรลุควำมส ำเร็จ
ทั้งในระดบัหน่วยงำนและระดบับุคคล (45 คะแนน)                                                    
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กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร (85 คะแนน) 
 

ในหมวดการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการนี้ถามว่า หน่วยงานมีวิธีการอย่างไรใน
การออกแบบจัดการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ
รวมทั้งถามว่ามีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพื่อส่ง
มอบคุณค่าแก่ผู้ รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอ่ืน และท าให้หน่วยงานประสบ
ความส าเร็จและยั่งยืน 

 

 
 
 

กระบวนกำร 
 

ให้อธิบายวิธีการที่หน่วยงานใช้ในการออกแบบจัดการและปรับปรุง
กระบวนการท างานส าคัญ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าส าหรับ
ผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอ่ืน และท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จและมีความ
ยั่งยืน สรุปกระบวนการท างานที่ส าคัญของหน่วยงาน 

 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการที่หน่วยงานใช้ในการออกแบบและจัดการกระบวนการท างาน

ส าคัญอย่างเปน็ระบบ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า
ส าหรับผู้รับบริการและลูกค้ากลุม่อ่ืน 

(2) วิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานส าคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์และบริการคงคุณคา่ส าหรับผู้รับบริการ และลูกค้ากลุม่อ่ืน 
และท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ และยั่งยนื 

(3) สรุปกระบวนการท างานที่ส าคญัของหน่วยงาน 

6.1 กระบวนกำรท ำงำน: หน่วยงำนมีวิธีกำรออกแบบจัดกำรและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริกำร และกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญอย่ำงไร (45 คะแนน)                                                    

หมวด 6 
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กระบวนกำร 
 

ให้อธิบายว่าหน่วยงานมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่
อุปทาน ท าให้สถานที่ท างานมีความปลอดภัย มีการเตรียมพร้อมเพื่อภาวะฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึ้นและสร้ างสรรค์สิ่ ง ใหม่ๆ  เพื่ ออนาคต ทั้ งนี้ เพื่ อท า ใ ห้มั่น ใจว่ า
ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการที่หน่วยงานใช้ในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่อุปทานอย่าง

เป็นระบบและมปีระสทิธิผล 
(2) การบริหารความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมเพื่อภาวะฉุกเฉินที่อาจ

เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อท าให้มั่นใจว่าระบบปฏบิัติการมีประสิทธิผล 
(3) การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่ออนาคต และสง่มอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการ

และลูกค้ากลุ่มอื่น 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 ประสิทธิผลกำรปฏิบัตกิำร: หน่วยงำนท ำให้มั่นใจได้อย่ำงไรว่ำกำร
ปฏิบัติกำรต่ำงๆ มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิผลทั้งในปัจจุบันและ
เพื่ออนำคต (40 คะแนน)                                                    
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ผลลัพธ์ (450 คะแนน) 
 

ในหมวดของผลลัพธ์นี้เป็นการอธิบายว่าหน่วยงานมีผลด าเนินการและการ
ปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านอย่างไร เช่น ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน า
องค์การและธรรมาภิบาล และผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด หมวดนี้มุ่งเกี่ยวกับ
ระดับผลการด าเนินการ ควรมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และหน่วยงานที่ให้บริการ
ในลักษณะเดียวกัน 

 
 

 
 

ผลลัพธ์ 
 

เป็นการสรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ และด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ให้รวมผลลัพธ์ของกระบวนการที่ตอบสนองโดยตรง
ต่อผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอ่ืน และที่มีผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการและห่วงโซ่
อุปทาน โดยแสดงผลลัพธ์จ าแนกตามผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มผู้รับบริการ ส่วน
ตลาด (*) ประเภทของกระบวนการ และสถานที่ด าเนินการ รวมทั้งน าเสนอข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

 
 
 
 

หมวด 7 

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร: ผลลัพธ์ด้ำนผลติภัณฑ์และด้ำน
ประสิทธผิลของกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร  (120 คะแนน)                                                    
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โดยตอบค าถามต่อไปนี ้
 
7.1 ก  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการที่มุ่งเนน้ผู้รับบริการ 
7.1 ข  ผลลัพธ์ด้านประสทิธิผลของกระบวนการท างาน 
7.1 ค  ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนข้อมูลใน SSR (เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย) 

 
7.1-1   ผลงำนวิชำกำรของนักวิจัย 

 

สูตรค ำนวณ  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย 

 

100
หมดจยัจ านวนนักวิ

จยัารของนักวิานทางวิชากหนักของผลงผลรวมถ่วง
   

ทัง้
น้้ำ  

 
ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำรดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพใ์น
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือใน
วารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดท าเปน็
ประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 

0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2 ) 

0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
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ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวชิาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิ

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้อง
ส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การ
ตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบ  
ไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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7.1-2 สัดส่วนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในฐำนข้อมูล
สำกล (Scopus, ISI, etc.) ต่อจ ำนวนบทควำมวิจัยทั้งหมด 

 
ตัวอย่ำงตัวบ่งชี้ด้ำนผลิตภัณฑแ์ละกระบวนกำร (ตัวบ่งชี้เลือก) 
 
(1) สัดส่วนจ านวนบทความวิจัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูลสากล 

(Scopus, ISI, etc.) ต่อจ านวนผู้มีหน้าที่ท าวิจัยทั้งหมด 
(2) สัดส่วนจ านวนคร้ังของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานขอ้มูล

สากล (Scopus, ISI, etc.) ต่อจ านวนบทความวิจัยทัง้หมด 
(3) สัดส่วนจ านวนบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในสิ่งตพีิมพ์ต่างๆ 

ต่อจ านวนผู้มีหน้าที่ท าวิจัยทั้งหมด 
(4) จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน 
(5) จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ของ

หน่วยงาน 
(6) จ านวนรางวลัที่ได้รับจากการให้บริการ  
(7) จ านวนกระบวนการหลักที่มีการพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(8) จ านวนกระบวนการที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน 
(9) จ านวนทรัพย์สนิทางปัญญาของหน่วยงาน ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร 
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ผลลัพธ์ 
 

ให้สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญของการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอ่ืนของ
หน่วยงาน รวมทั้งความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน โดยจ าแนกผลลัพธ์
ตามผลิตภัณฑ์และบริการ และตามกลุ่ม/ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้าอ่ืน และ
ส่วนตลาด (*) รวมทั้งแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
7.2 ก  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น 
 
ตัวบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนข้อมูลใน SSR (ทุกหน่วยงำน) 
 
7.2-1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 
ตัวอย่ำงตัวบ่งชี้ด้ำนลูกค้ำ (ตัวบ่งชี้เลือก) 
 

(1) ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในมิติการให้บริการต่างๆ 
(2) ผลประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการตอบสนองความ

คาดหวังและการรับรู้ข่าวสาร 
(3) ผลประเมินความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ  
(4) จ านวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ: ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำเป็นอย่ำงไร 
(85 คะแนน)                                                    
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(5) จ านวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับการ
แก้ไข 

(6) ผลประเมินความผูกพันของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(7) จ านวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 

ผลลัพธ์ 
 

ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่ ง เน้นบุคลากรที่ ส าคัญ รวมถึงผลลัพธ์ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน และความผูกพันของบุคลากร โดยแสดงผลลัพธ์จ าแนก
ตามความหลากหลาย และตามกลุ่ม และประเภทของบุคลากร (*) รวมถึงข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ (*) 
 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
7.3 ก  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
 
ตัวบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนข้อมูลใน SSR (ทุกหน่วยงำน) 
 

7.3-1 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำร 
 

7.3-2 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รบักำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะ  
ที่สอดคล้องกับกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำน 

 

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร: ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกรของ
หน่วยงำนมีอะไรบ้ำง (85 คะแนน)                                                    



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2557 
68 

ตัวอย่ำงตัวบ่งชี้ด้ำนบุคลำกร (ตัวบ่งชี้เลือก) 
 

(1) ผลประเมินความผูกพันของบุคลากร 
(2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและน าความรู้ ทักษะ มาใช้ใน

การพัฒนางาน 
(3) ร้อยละของบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
(4) ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย 
(5) ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
(6) ร้อยละของบุคลากรมีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา / กิจกรรมที่

นอกเหนือจากการด าเนินงานทีห่น่วยงานจัด 
(7) จ านวนเงินสนับสนุนด้านสวัสดิการแก่บุคลากรต่อคน 
(8) ต้นทุนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
(9) จ านวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรรับรู้ผ่านกระบวนการ

จัดการความรู้ 
(10) จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมด้านมาตรฐาน และความปลอดภัย  
(11) ผลการประเมินการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน 
(12) ผลประเมินความไม่พึงพอใจของบุคลากร 
(13) จ านวนบุคลากรที่กระท าผิดจรรยาบรรณ 
(14) จ านวนข้อร้องเรียนของบุคลากร 
(15) จ านวนข้อร้องเรียนของบุคลากรที่ได้รับการแก้ไข 
(16) อัตราการลาออกของบุคลากร 
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ผลลัพธ์ 
 

ให้สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านภาวะผู้น าของผู้น าระดับสูงและธรรมาภิบาล
รวมทั้งความรับผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ รวมทั้ง
การบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ให้แสดงผลลัพธ์โดยจ าแนกตามหน่วยงาน (*) ทั้งนี้ให้
แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมด้วย 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

7.4 ก  ผลลัพธ์ด้านการน าองคก์าร ธรรมาภิบาล และความรบัผิดชอบต่อ
สังคม 

7.4 ข  ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 
ตัวอย่ำงตัวบ่งชี้ด้ำนกำรน ำองค์กำรและธรรมำภิบำล (ตัวบ่งชี้เลือก) 
 

(1) ผลประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหาร/ธรรมาภิบาล 
(2) จ านวนตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
(3) ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน 
(4) ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(5) ระดับคุณภาพของผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย) 

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและธรรมำภิบำล: ผลลัพธ์ด้ำนภำวะผู้น ำของ
ผู้น ำระดับสงู และธรรมำภิบำลมีอะไรบ้ำง (80 คะแนน)                                                    
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(6) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

(7) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
สังคม  

(8) จ านวนผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนชุมชน สังคม 
(9) จ านวนกิจกรรมสร้างความผูกพันที่ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 
 

ผลลัพธ์ 
 
ให้สรุปผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาดที่ส าคัญ

ของหน่วยงาน โดยจ าแนกตามประเภทของตลาดหรือจ าแนกตามประเภท
ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น (*) รวมทั้งแสดงข้อมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 

7.5 ก  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 
ตัวบ่งชี้ที่ต้องรำยงำนข้อมูลใน SSR (เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย) 
 
7.5-1 สัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด 

ต่อจ ำนวนผู้มีหน้ำที่ท ำวิจัยทั้งหมด 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด: ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรด้ำน
งบประมำณ กำรเงิน และตลำดของหน่วยงำนเป็นอย่ำงไร (80 คะแนน)                                                    
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7.5-2 สัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์จำกภำยใน
มหำวิทยำลัย ต่อเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์จำก
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

 
ตัวอย่ำงตัวบ่งชี้ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด (ตัวบ่งชี้เลือก) 
 
(1) สัดส่วนเงินรายได้ทั้งหมดต่อเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงาน 
(2) งบประมาณทีป่ระหยัดได้จากการลดต้นทุนหรือกิจกรรมการควบคุม

คุณภาพ 
(3) สัดส่วนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรที่ใช้จริงเปรียบเทียบกับ

งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(4) จ านวนเงินในการจัดหาทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
(5) รายได้จากการคุ้มครองสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา 
(6) ต้นทุนในการให้บริการ หรือต้นทุนในการผลิตที่ประหยัดได้ 
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นิยามศัพท์ 
 

 
กระบวนกำร: Process 

 “กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันโดยมีเจตจ านงเกี่ยวข้องกับ
การผลิตหรือบริการให้แก่ลูกค้า (ผู้รับบริการ) ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
โดยทั่วไปกระบวนการเป็นขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มีล าดับชัดเจน ซึ่งเกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง มา
ท างานร่วมกัน นอกจากนี้ แทบจะไม่มีกระบวนการใดเลยที่สามารถด าเนินงานได้
โดยล าพัง ดังนั้น จึงต้องพิจารณาความสัมพันธ์กับกระบวนการอ่ืนที่ส่งผลกระทบกัน 
ในบางสถานการณ์ กระบวนการอาจต้องด าเนินตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้
เฉพาะเจาะจงอย่างเคร่งครัดตามเอกสาร วิธีปฏิบัติการ และข้อก าหนด (ที่อาจเป็น
ทางการ) รวมทั้งการวัดและขั้นตอนการควบคุมที่ชัดเจน 

ในกรณีที่เป็นการบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ให้บริการนั้น ค าว่า “กระบวนการ” จะมีความหมายที่กว้างมากข้ึน ในการต้องขยาย
ความว่าต้องท าอะไรในการบริการ ซึ่งอาจรวมถึงล าดับขั้นตอนก่อนหลังที่พึงประสงค์
หรือคาดหวังไว้ ถ้าหากขั้นตอนนั้นมีความส าคัญการบริการจะต้องให้สารสนเทศที่
ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้ กระบวนการบริการดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีแนวทางส าหรับผู้ให้บริการในการจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับ
การกระท า หรือพฤติกรรมของผู้รับบริการ 

ในงานที่ใช้ความรู้ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิจัย การพัฒนา และการ
วิเคราะห์ ค าว่า “กระบวนการ” อาจไม่ได้หมายความถึงล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้
อย่างเป็นทางการ แต่หมายความถึงความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการด าเนินการที่ต้อง

บทที่ 5 
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ใช้ความสามารถ เช่น จังหวะเวลา ทางเลือกที่ก าหนดไว้ การประเมินผล และการ
รายงานผล ทั้งนี้ ล าดับขั้นตอนของกระบวนการอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังที่มี
ความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าวแล้ว 

กระบวนการเป็นมิติ 1 ใน 2 มิติในการตรวจประเมินตามเกณฑ์  EdPEx 
ปัจจัยทั้ง 4 ประการที่ใช้ในการตรวจประเมินกระบวนการ ได้แก่ แนวทาง การ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการ 
 
กระบวนกำรท ำงำน: Work Processes 

“กระบวนการท างาน” หมายถึง กระบวนการสร้างคุณค่าที่ส าคัญที่สุด
ภายในหน่วยงาน ซึ่งอาจรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตและการส่งมอบ 
การสนับสนุนลูกค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการทางธุรกิจ/กิจการ และ
กระบวนการสนับสนุน กระบวนการท างานเป็นกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรส่วนใหญ่ของหน่วยงาน 

กระบวนการท างานที่ส าคัญของหน่วยงานมักเกี่ยวข้องกับ 1) สมรรถนะหลัก
ของหน่วยงาน 2) ปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จของหน่วยงานเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และ
3) ปัจจัยที่ผู้น าระดับสูงใช้พิจารณาว่าส าคัญต่อการเติบโตของหน่วยงาน ทั้งนี้ 
กระบวนการท างานที่ส าคัญของหน่วยงานต้องด าเนินการให้ส าเร็จโดยบุคลากรของ
หน่วยงานเสมอ  
 
กำรเรียนรู้: Learning 

 “การเรียนรู้” หมายถึง ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจากการประเมิน 
การศึกษา ประสบการณ์ และนวัตกรรม เกณฑ์ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ทั้งสองส่วนคือ
การเรียนรู้ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล การเรียนรู้ระดับหน่วยงานได้มาจาก
การวิจัยและพัฒนาวงจรการประเมินและการปรับปรุงความคิด และมุมมองจาก
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บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการจัดระดับ
เทียบเคียง การเรียนรู้ระดับบุคคลได้มาจากการศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสใน
การพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของแต่ละบุคคล 

เพื่อความมีประสิทธิผล การเรียนรู้ควรถูกปลูกฝังอยู่ในวิถีการท างานของ
หน่วยงานซึ่งส่งผลให้เกิดการได้เปรียบเชิงแข่งขันและความยั่งยืนของหน่วยงาน และ
บุคลากร 
 การเรียนรู้เป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1–6  
 
กำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ: Empowerment 

 “การให้อ านาจในการตัดสินใจ” หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและการปฏิบัติการแก่บุคลากร เม่ือบุคลากรใดได้รับการให้อ านาจใน
การตัดสินใจ บุคลากรนั้นจะพยายามใช้ความรู้และความเข้าใจที่ตนมีอยู่เกี่ยวกับ
เร่ืองงานนั้นๆ ในการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพมากที่สุด 

การให้อ านาจในการตัดสินใจ มีจุดมุ่งหมายในการช่วยบุคลากรให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก ปรับปรุงกระบวนการและ
เพิ่มผลิตภาพ รวมทั้งปรับปรุงผลการด าเนินการของหน่วยงาน บุคลากรที่ได้รับ
อ านาจในการตัดสินใจจะต้องมีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม ดังนั้น 
หน่วยงานจึงต้องจัดให้มีสารสนเทศที่ทันกาลและเป็นประโยชน์อยู่เสมอ 
 
กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำร: Performance Projections 

 “การคาดการณ์ผลการด าเนินการ” หมายถึง การคาดคะเนผลการด าเนิน 
การในอนาคต การคาดการณ์ควรอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจถึงผลการด าเนินการที่
ผ่านมา อัตราการปรับปรุง และสมมติฐานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงภายใน และการ
สร้างนวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งสมมติฐานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
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ภายนอกซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายใน ดังนั้น การคาดการณ์ผลการด าเนินการ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดการการปฏิบัติการ การพัฒนา
และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การคาดการณ์ผลการด าเนินการ เป็นการแถลงถึงผล
การด าเนินการในอนาคตที่คาดหมายไว้ ส่วนเป้าประสงค์ เป็นการแถลงผลการ
ด าเนินการในอนาคตที่ปรารถนา 

การคาดการณ์ผลการด าเนินการของคู่แข่งหรือหน่วยงานในระดับที่
เทียบเคียงกันได้ อาจชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่หน่วยงานเผชิญอยู่ และเรื่องที่ต้องมี
ผลการด าเนินการที่ก้าวกระโดดหรือนวัตกรรม เมื่อมุ่งหวังผลการด าเนินการที่ก้าว
กระโดดหรือนวัตกรรม การคาดการณ์ผลการด าเนินการและเป้าประสงค์อาจเหลื่อม
ซ้อนกันได้ 

ดูค าจ ากัดความของ “Goals” “เป้าประสงค์”เพิ่มเติม 
 
กำรท ำงำนที่ให้ผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่น: High-Performance Work 

 “การท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่โดดเด่น” หมายถึง กระบวนการท างาน
ที่มุ่งให้ผลการด าเนินการของหน่วยงานและบุคลากรมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างเป็น
ระบบ รวมถึงผลการด าเนินการด้านคุณภาพ ผลิตภาพ อัตราการสร้างนวัตกรรม 
และรอบเวลา ซึ่งจะส่งผลให้การให้บริการแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดียิ่งขึ้น 

แนวทางที่น าไปสู่การท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่โดดเด่นมีรูปแบบหน้าที่
และระบบจูงใจที่แตกต่างกันไป การท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ โดดเด่นเกิดขึ้น
จากความผูกพันของบุคลากร และเสริมสร้างความผูกพันกับบุคลากรและเกี่ยวข้อง
กับการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายบริหารและบุคลากร ซึ่งอาจเกี่ ยวข้องกับกลุ่มที่ท า
หน้าที่ต่อรองให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีมงานต่างๆ การให้อ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากร รวมถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล การน าข้อมูลของ
บุคลากรมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ และการสร้างทักษะระดับบุคคลและระดับ
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หน่วยงาน การเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืน ความยืดหยุ่นในการออกแบบภาระงาน และ
การมอบหมายงาน การรักษาโครงสร้างองค์กรแนวราบ (Flattened Organizational 
Structure) เพื่อให้มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจและมีการตัดสินใจอย่างมี
คุณภาพมากที่สุด รวมทั้งการใช้ตัววัดผลการด าเนินการและการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล 

หน่วยงานที่มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นส่วนใหญ่ใช้สิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการด าเนินการของ
หน่วยงาน สิ่งที่บุคคลและกลุ่มท าให้หน่วยงาน และการเพิ่มทักษะ นอกจากนี้
กระบวนการท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดีต้องพยายามท าให้โครงสร้างหน่วยงาน
สมรรถนะหลักของหน่วยงาน (Core Competencies) งาน ลักษณะงาน การพัฒนา
บุคลากร และการให้สิ่งจูงใจ มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
 
กำรน ำแนวทำงไปปฏิบัติ: Deployment 

 “การน าแนวทางไปปฏิบัติ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของการน า
แนวทางไปด าเนินการ เพื่อตอบสนองข้อก าหนดในเกณฑ์ การน าแนวทางไปปฏิบัติ
จะประเมินจากความครอบคลุม และความลึกในการน าแนวทางไปใช้กับหน่วยงาน
ย่อยที่เก่ียวข้องทั่วทั้งหน่วยงาน 

การน าแนวทางไปปฏิบัติเป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อกระบวนการใน
หมวด 1-6 
 
กำรบูรณำกำร: Integration 

 “การบูรณาการ” หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์เพื่อ
สนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของหน่วยงาน การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็น
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มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  และจะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อการ
ด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการด าเนินการมีความ 
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การบูรณาการเป็นมิติหนึ่งในการประเมินทั้งหมวดกระบวนการและหมวด
ผลลัพธ์  

ดูค าจ ากัดความของ “Alignment” “ความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน” เพิ่มเติม 
 
กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม/พฤติกรรมที่ถูกกฎหมำยและมี
จริยธรรม: Ethical Behavior 

 “การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม” หมายถึง การกระท าที่หน่วยงานท า
ให้มั่นใจว่าทุกการตัดสินใจ การปฏิบัติการและการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณของหน่วยงาน และหลักการด้านวิชาชีพ หลักการ
เหล่านี้ควรสนับสนุนกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับทั้งหมดของหน่วยงาน รวมทั้ง
เป็นพื้นฐานส าหรับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะตัดสิน “ความถูก” และ 
“ความผิด” 

ผู้น าระดับสูงควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการประพฤติปฏิบัติอย่าง
มีจริยธรรม หลักการนี้ประยุกต์ใช้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ตั้งแต่ลูกจ้าง
ชั่วคราวจนถึงคณะกรรมการบริหาร และจ าเป็นต้องมีการสื่อสารและเน้นย้ าอย่าง
สม่ าเสมอแม้ว่าเกณฑ์ไม่ได้ก าหนดรูปแบบที่ เฉพาะเจาะจง  เพื่อให้มั่นใจว่ามี
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ผู้น าระดับสูงมีหน้าที่รับผิดชอบในการท าให้วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของหน่วยงานสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับหลักจริยธรรม ทั้งนี้
พฤติกรรมที่มีจริยธรรมรวมถึงการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมทั้ง 
ลูกค้า พันธมิตร ผู้ส่งมอบ และชุมชนท้องถิ่นที่หน่วยงานตั้งอยู่ 



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2557 
78 

การก าหนดหลักจริยธรรมที่ออกแบบเป็นอย่างดีและมีความชัดเจน จะเอ้ือ
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผลด้วย
ความมั่นใจยิ่งขึ้น บางหน่วยงานใช้หลักจริยธรรมเป็นกรอบในการจ ากัดพฤติกรรมที่
อาจจะท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อหน่วยงาน และ/หรือสังคม 
 
กำรวิเครำะห์: Analysis 

 “การวิเคราะห์” หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล  

การวิเคราะห์มักเกี่ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล  การ
วิเคราะห์ระดับหน่วยงานโดยรวมจะช่วยชี้น าการบริหารจัดการระบบงานและ
กระบวนการท างาน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจ/กิจการที่ส าคัญ และวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ถึงแม้ข้อเท็จจริงและข้อมูลแต่ละตัวจะมีความส าคัญแต่ไม่ใช่องค์ประกอบ
หลักที่มีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติการ หรือการจัดล าดับความส าคัญเสมอไป 
เนื่องจากการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับความเข้าใจในความสัมพันธ์ข้างต้น 
ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อมูล 
 
ข้อก ำหนดโดยรวม: Overall Requirements 

 “ข้อก าหนดโดยรวม” หมายถึง ประเด็นที่ส าคัญที่สุดของหัวข้อตามเกณฑ์ 
EdPEx ซึ่งอธิบายในย่อหน้าที่อยู่ใต้หัวข้อ 
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ข้อก ำหนดต่ำงๆ: Multiple Requirements 

 “ข้อก าหนดต่างๆ” หมายถึง รายละเอียดของหัวข้อในเกณฑ์ EdPEx ซึ่งอยู่
ในลักษณะค าถามย่อยๆ ที่หน่วยงานต้องตอบในแต่ละประเด็น  
 แม้แต่หน่วยงานที่มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและได้คะแนนสูงจากการ
ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ก็ไม่จ าเป็นว่าแต่ละหน่วยงานจะสามารถตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ ได้ส าเร็จเท่าเทียมกัน 
 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน: Basic Requirements 

 “ข้อก าหนดพื้นฐาน” หมายถึง แนวคิดที่เป็นแก่นส าคัญของหัวข้อในเกณฑ์ 
EdPEx ซึ่งแสดงอยู่ในลักษณะค าถามต่อท้ายหัวข้อ 
 
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร: Workforce Capability 

 “ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานที่จะ
ท างานให้ส าเร็จตามกระบวนการท างานด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
สมรรถนะ (Competencies) ของบุคลากร 
 ขีดความสามารถ อาจรวมถึงความสามารถในการสร้างและรั กษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างนวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีใหม่ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการท างานใหม่ รวมทั้งการตอบสนองธุรกิจ/กิจการ 
ตลาด และความต้องการของกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์: Strategic Advantages 

“ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์” หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงตลาดต่างๆ ที่
เป็นตัวตัดสินว่าหน่วยงานจะประสบความส าเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทั่วไปมักเป็น
ปัจจัยที่ช่วยให้หน่วยงานประสบความส าเร็จในเชิงแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
เมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักมาจาก 
(1) สมรรถนะหลักของหน่วยงาน (Core Competencies) ที่มุ่งเน้นการ

สร้างและเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในของหน่วยงาน และ 
(2) ทรัพยากรภายนอกที่ส าคัญในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเกิดจากการปรับและใช้

ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกและกับพันธมิตร 
 เมื่อหน่วยงานเข้าใจที่มาของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทั้งสองแหล่งแล้ว 
หน่วยงานสามารถเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในที่เป็นเอกลักษณ์นี้ด้วยการใช้
ประโยชน์จากขีดความสามารถที่เก้ือหนุนกันจากหน่วยงานอ่ืน 

ดูค าจ ากัดความของ “Strategic Challenges” “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์” 
และ “Strategic Objectives” “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” ประกอบ เพื่อให้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานระบุอย่างชัดเจนในการตอบสนองต่อ
ความท้าทายและความได้เปรียบดังกล่าว 
 
ควำมกล้ำเสี่ยงด้วยปัญญำ: Intelligent Risks 

 “ความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญา” หมายถึง โอกาสที่จะได้รับประโยชน์มีสูงกว่า
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือหากไม่น าโอกาสนั้นมาพิจารณาจะบั่นทอนความ
ยั่งยืนของหน่วยงาน ความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญาหน่วยงานต้องสามารถยอมรับความ
ล้มเหลว และหน่วยงานต้องยอมรับว่าไม่สามารถคาดหวังให้เกิดนวัตกรรม หาก
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ด าเนินการเฉพาะเร่ืองที่มีโอกาสส าเร็จเท่านั้น ในระยะเร่ิมต้นหน่วยงานต้องลงทุนใน
เรื่องที่มีโอกาสส าเร็จ และในขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงความล้มเหลวที่อาจ
เกิดขึ้น 

ระดับของความเสี่ยงที่จะรับได้อาจแตกต่างกันตามจังหวะและระดับของภัย
คุกคาม และโอกาสในธุรกิจ ส าหรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการใหม่  หรือรูปแบบทางธุรกิจใหม่ หน่วยงาน
จ าเป็นต้องลงทุนด้านทรัพยากรมากกว่าธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงช้า ซึ่งในธุรกิจประเภท
หลังนี้หน่วยงานยังคงต้องเฝ้าติดตามและส ารวจการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง แต่
โดยส่วนมากมีแนวโน้มที่จะใช้ทรัพยากรน้อยกว่า 

ดูค าจ ากัดความของ “Strategic Opportunities” “โอกาสเชิงกลยุทธ์” 
เพิ่มเติม 
 
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์: Strategic Challenges 

 “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์” หมายถึง แรงกดดันต่างๆ ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อ
ความส าเร็จในอนาคตของหน่วยงาน ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของ
ต าแหน่งในการแข่งขันที่คาดหวังในอนาคตของหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน 

โดยทั่วไปความท้าทายเชิงกลยุทธ์เกิดจากแรงผลักดันภายนอก แต่อย่างไรก็
ตาม ในการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก
หน่วยงานอาจต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายในหน่วยงานเองด้วย 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายนอกอาจเกี่ยวข้องกับความต้องการหรือความ
คาดหวังของลูกค้า หรือตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี 
รวมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และความเสี่ยง หรือความจ าเป็นอ่ืนๆ ความ 
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ท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายในอาจเก่ียวกับขีดความสามารถของหน่วยงาน หรือทรัพยากร
บุคคล และทรัพยากรอ่ืนๆ ของหน่วยงาน 

ดูค าจ ากัดความของ “Strategic Advantages” “ความได้เปรียบเชิง 
กลยุทธ์” และ “Strategic Objectives” “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” ประกอบ 
เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความท้าทายเชิงกลยุทธ์  กับวัตถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานระบุอย่างชัดเจนในการตอบสนองต่อความท้าทายที่
ส าคัญ 
 
ควำมผูกพันของบุคลำกร: Workforce Engagement 

 “ความผูกพันของบุคลากร” หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งใน
ด้านจิตใจและสติปัญญา เพื่อให้งานส าเร็จบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
หน่วยงานที่บุคลากรมีความผูกพันสูงมักจะมีบรรยากาศการท างานที่ส่งให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ
ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น และความส าเร็จของหน่วยงาน 
 โดยทั่วไปบุคลากรจะรู้สึกผูกพันกับหน่วยงานเมื่อมีแรงจูงใจและได้ท างานที่มี
ความหมาย และเมื่อได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ร่วมงาน และในที่ท างาน บุคลากร
ที่มีความผูกพันต่อหน่วยงานจะได้ประโยชน์จากความสัมพนัธ์บนพื้นฐานของความไว้
เนื้อเชื่อใจกัน มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีความร่วมมือร่วมใจกัน มีการ
สื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี  มีอ านาจในการตัดสินใจ และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการท างานของตน ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้เกิดความผูกพัน
ครอบคลุมถึงการฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการท างาน ระบบการ 
ยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสที่เท่าเทียมกันและการได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการมีไมตรีจิตต่อครอบครัวของบุคลากร 
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ควำมผูกพันของลูกค้ำ: Customer Engagement 

 “ความผูกพันของลูกค้า” หมายถึง แรงหนุนของลูกค้าที่ทุ่มให้กับผลิตภัณฑ์
และบริการของหน่วยงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของหน่วยงานในการ
ตอบสนองความต้องการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้
ลูกค้ายังคงใช้ผลิตภัณฑ์ของตน 
 ลักษณะของความผูกพันรวมถึงการรักษาลูกค้าไว้ และความภักดีของลูกค้า 
ความเต็มใจของลูกค้าในการด าเนินการกับหน่วยงาน และความเต็มใจของลูกค้าใน
การสนับสนุนอย่างเต็มที่ อีกทั้งแนะน าผลิตภัณฑ์และบริการให้คนอ่ืนรู้จัก 
 
ควำมย่ังยืน: Sustainability 

 “ความยั่งยืน” หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานในการตอบสนองต่อ
ความต้องการทางธุรกิจ/กิจการในปัจจุบัน รวมทั้งมีความคล่องตัวและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ที่ท าให้พร้อมรับมือต่อธุรกิจ/กิจการ ตลาด และสภาพแวดล้อม การ
ด าเนินงานในอนาคต เพื่อความยั่งยืนหน่วยงานจ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยภายใน
และภายนอก ซึ่ งอาจรวมถึงปัจจัยของธุรกิจ/กิจ การทั้ งหมดและปัจจัยที่
เฉพาะเจาะจงของหน่วยงานด้วย 

ปัจจัยความยั่งยืน อาจพิจารณาจากขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
ความพร้อมของทรัพยากร เทคโนโลยี ความรู้ สมรรถนะหลักของหน่วยงาน 
ระบบงาน อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ความยั่งยืนอาจได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของตลาดและความชอบของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงในตลาด 
การเงิน และการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ
ข้อบังคับ นอกจากนี้ความยั่งยืนยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมประจ าวันต่อเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้ด้วย 
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ในเกณฑ์นี้ผลกระทบของผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีต่อ
สังคม และการสนับสนุนสังคมของหน่วยงานเพื่อความผาสุกของระบบ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบโดยรวมต่อสังคมในวงกว้าง 
ดังนั้นไม่ว่าหน่วยงานจะด าเนินการหรือไม่ หรือจะด าเนินการอย่างไร อาจมี
ผลกระทบต่อความยั่งยืนของหน่วยงานได้ 
 
ควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน: Alignment 

 “ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน” หมายถึง ความสอดคล้องของ
แผนงาน กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ 
ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของหน่วยงาน ความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีความเข้าใจร่วมกัน
ในเจตจ านงและเป้าประสงค์ รวมทั้งต้องใช้ตัววัดและสารสนเทศที่เสริมกันเพื่อช่วย 
ในการวางแผน การติดตาม การวิเคราะห์ และการปรับปรุงใน 3 ระดับ คือ ระดับ
หน่วยงาน ระดับกระบวนการทีส่ าคัญ และระดับหน่วยงานย่อย 

ดูค าจ ากัดความของ “Integration” “การบูรณาการ”เพิ่มเติม 
 
ควำมหลำกหลำย: Diversity 

“ความหลากหลาย” หมายถึง ความแตกต่างระหว่างบุคลากรที่ท าให้เกิด
สภาพแวดล้อมการท างานที่เป็นประโยชน์ และเป็นตัวแทนของชุมชน ของบุคลากร
ที่หน่วยงานจ้าง และชุมชนของลูกค้า ความแตกต่างของบุคลากรครอบคลุมถึงตัว
แปรต่างๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ สัญชาติ ความพิการ แนวโน้มทางเพศ 
อายุ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันตามยุคสมัย การศึกษา ถิ่นก าเนิด และทักษะ 
รวมทั้งความแตกต่างทางความคิด ความคิดเห็น สาขาการศึกษา และมุมมอง 
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ในเกณฑ์นี้ ใ ห้คุณค่าและความส าคัญของการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของชุมชน ของบุคลากรที่หน่วยงานจ้าง และชุมชนของลูกค้า การใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายของทั้งสองเร่ืองนี้ในการสร้างบุคลากร จะเพิ่มโอกาส
ในการมีผลการด าเนินการที่ดี สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บุคลากร และชุมชน 
รวมทั้งสร้างความผูกพันกับลูกค้าและบุคลากรอีกด้วย 
 
ค่ำนิยม: Values 

 “ค่านิยม” หมายถึง หลักการที่ชี้น าและพฤติกรรมที่หล่อหลอมวิถีทางที่
หน่วยงานและบุคลากรพึงปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ของหน่วยงาน ค่านิยมสนับสนุนและชี้น าการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน 
ช่วยให้หน่วยงานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

ตัวอย่างของค่านิยมอาจรวมถึงการแสดงถึงความมีคุณธรรมและความ
ยุติธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี การท าให้เหนือความคาดหมายของผู้รับบริการ 
และลูกค้ากลุ่มอื่น การให้คุณค่าต่อแต่ละบุคคลและต่อความหลากหลาย การปกป้อง
สิ่งแวดล้อม และความมานะบากบั่นเพื่อให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศทุกเมื่อ
เชื่อวัน 
 
คุณค่ำ: Value 

 “คุณค่า” หมายถึง ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ สินทรัพย์ หรือ
การใช้งานเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายและทางเลือกอ่ืนๆ 

หน่วยงานมักพิจารณาคุณค่าเพื่อประเมินผลประโยชน์ของทางเลือกต่างๆ 
เทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น คุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ 
ร่วมกัน หน่วยงานจ าเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มคือ
อะไร จากนั้นจึงส่งมอบคุณค่าให้แต่ละกลุ่มนั้น การกระท าดังนี้หน่วยงานต้องสร้าง
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ความสมดุลของคุณค่าที่มีต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนด้วย เช่น บุคลากรและ
ชุมชน 
 
คู่ควำมร่วมมือ: Collaborators 

“คู่ความร่วมมือ” หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความร่วมมือในการ
ด าเนินการกับหน่วยงานที่จะสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมบางส่วน หรือผู้ที่
ร่วมด าเนินการเป็นครั้งคราวเมื่อมีเป้าหมายระยะสั้นที่สอดคล้องกันหรือเหมือนกัน 
โดยทั่วไปความร่วมมือในลักษณะนี้มักไม่มีข้อตกลงหรือรูปแบบที่เป็นทางการ 

ดูค าจ ากัดความของ “Partners” “พันธมิตร” เพิ่มเติม  
 
เจตจ ำนง: Purpose 

 “เจตจ านง” หมายถึง เหตุผลพื้นฐานที่ท าให้หน่วยงานด ารงอยู่ บทบาท
หลักของเจตจ านงคือการกระตุ้นและชี้น าหน่วยงานในการก าหนดค่านิยม โดยปกติ
เจตจ านงมักจะกว้างและไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง หน่วยงานที่ต่างกันอาจมีเจตจ านง
คล้ายคลึงกัน ในขณะที่หน่วยงานที่มีลักษณะการให้บริการที่คล้ายคลึงกันอาจมี
เจตจ านงต่างกัน 
 
งำนวิจัย: Research  

“งานวิจัย” หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบ
ของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่าน
กระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผล
อย่างเป็นระบบ 
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งำนสร้ำงสรรค์: Art  

“งานสร้างสรรค์” หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภท
ต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตาม
ประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด
สร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่ม
ศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) 
ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ 
สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดง
รูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์ และ 
กวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 
ตัววัดและตัวบ่งชี้: Measures and Indicators 

 “ตัววัดและตัวบ่งชี้” หมายถึง สารสนเทศเชิงตัวเลขที่บอกจ านวนปัจจัย
น าเข้า ผลผลิต และผลการด าเนินการของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม 
โครงการ บริการ และผลการด าเนินการของหน่วยงานโดยรวม ตัววัดและตัวบ่งชี้อาจ
เป็นแบบไม่ซับซ้อน (ได้จากการวัดแต่ละคร้ัง) หรือแบบหลายตัวประกอบกัน 
 เกณฑ์ไม่ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างตัววัดและตัวบ่งชี้ อย่างไรก็ตาม  
บางคนชอบใช้ค าว่าตัวบ่งชี้ ด้วยเหตุผลดังนี้ 

(1) เมื่อการวัดนั้นมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินการแต่ไม่ใช่ตัววัด
โดยตรงของผลการด าเนินการนั้น (เช่น จ านวนข้อร้องเรียนเป็นตัวบ่งชี้
ของความไม่พึงพอใจ แต่ไม่ใช่ตัววัดโดยตรงของความไม่พึงพอใจ) 
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(2) เมื่อการวัดนั้นเป็นตัวท านาย (ตัวบ่งชี้น า - Leading Indicator) ของผล
การด าเนินการด้านอ่ืนๆ ที่มีนัยส าคัญมากกว่า (เช่น ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นตัวบ่งชี้น าของการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด) 

 
ที่ส ำคัญ/หลัก: Key 

 “ที่ส าคัญ/หลัก” หมายถึง ส่วนประกอบหรือปัจจัยหลักต่างๆ ที่ส าคัญมาก
หรือส าคัญที่สุด ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่หน่วยงานตั้งเป้าไว้ 
บางตัวอย่างที่ได้กล่าวไว้ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เช่น ความ 
ท้าทายที่ส าคัญ แผนงานที่ส าคัญ กระบวนการหลัก และตัววัดที่ส าคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของหน่วยงาน สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่
จ าเป็นในการบรรลุหรือติดตามผลลัพธ์ที่ต้องการ ค าว่า “ที่ส าคัญ/ หลัก” มัก
หมายถึงความส าคัญประมาณ 5 ล าดับต้น (เช่น ความท้าทาย 5 ล าดับแรก)  
 
ธรรมำภิบำล: Governance 

 “ธรรมาภิบาล” หมายถึง ระบบของการบริหารจัดการและการควบคุมต่างๆ 
ในการปกครองหน่วยงาน รวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน และผู้น าระดับสูงของหน่วยงาน 

กฎบัตรองค์กร (Corporate Charters) กฎระเบียบที่บังคับใช้ (By-Laws) 
และนโยบายของหน่วยงานจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสิทธิและความรับผิดชอบ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม รวมทั้งอธิบายถึงวิธีการก าหนดทิศทางและการควบคุม
เพื่อสร้างหลักประกันในด้าน 

(1) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น 
(2) ความโปร่งใสของการปฏิบัติการ และ 
(3) การปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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กระบวนการต่างๆ ด้านธรรมาภิบาลอาจรวมถึงการอนุมัติทิศทางเชิงกลยุทธ์ 
การตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
การก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของระดับบริหาร การวางแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง การตรวจสอบทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง  การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร การท าให้ระบบธรรมาภิบาลมีประสิทธิผลมีความส าคัญต่อความเชื่อมั่นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมภายนอก ตลอดจนต่อประสิทธิผลของหน่วยงาน 
 
แนวโน้ม: Trends 

 “แนวโน้ม” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลขซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของหน่วยงาน หรือความคงเส้นคงวาของผลการ
ด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการด าเนินการของหน่วยงาน
ตามล าดับเวลา 
 โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด  (ไม่
รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ ในทางสถิติอาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพื่อ
ยืนยันแนวโน้ม ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของ
กระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้นต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาว
กว่าอาจต้องใช้ช่วงเวลานานจึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 

ตัวอย่างของแนวโน้มที่ต้องตอบในเกณฑ์ ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการ
ด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าและ
บุคลากร ผลการด าเนินการด้านการเงิน ผลการด าเนินการด้านตลาด และผลการ
ด าเนินการด้านการปฏิบัติการ เช่น รอบเวลา และผลิตภาพ 
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แนวทำง: Approach 

 “แนวทาง” หมายถึง วิธีการที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อตอบสนองข้อก าหนด
ของหัวข้อต่างๆ ในหมวดกระบวนการ 1-6 ในเกณฑ์นี้แนวทางยังหมายรวมถึงความ
เหมาะสมของวิธีการต่อข้อก าหนดของหัวข้อและสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของ
หน่วยงาน รวมทั้งประสิทธิผลของการใช้แนวทางนั้น 
 แนวทาง เป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อในหมวดกระบวนการ 1-6 
 
นวัตกรรม: Innovation 

“นวัตกรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการ หรือประสิทธิผลของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย นวัตกรรมเป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือ
แนวทางในการด าเนินการ ซึ่งอาจเป็นของใหม่หรือน ามาปรับเพื่อการใช้งานใน
รูปแบบใหม่ 

ผลลัพธ์ของนวัตกรรมเป็นการฉีกแนวหรือการเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดใน
ด้านผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ นวัตกรรมเป็นผลจากสภาพแวดล้อมที่
เกื้อหนุน มีกระบวนการที่ค้นหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ และความเต็มใจที่จะเสี่ยงด้วย
ปัญญา 

นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จในระดับหน่วยงานเป็นกระบวนการที่
ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ตัดสินใจที่จะด าเนินการ การลงมือปฏิบัติ การประเมินผล และการเรียนรู้ แม้ว่า
นวัตกรรมมักจะหมายถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุก
กระบวนการที่ส าคัญ ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงผ่านนวัตกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทาง หรือผลผลิต
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นวัตกรรมอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานเพื่อให้งาน
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ดูค าจ ากัดความของ “Intelligent Risks” “ความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญา” และ 
“Strategic Opportunities” “โอกาสเชิงกลยุทธ์” เพิ่มเติม 

 
บุคลำกร: Workforce 

 “บุคลากร” หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีส่วนร่วมโดยตรงในการปฏิบัติงานที่จะ
ท าให้งานของหน่วยงานประสบความส าเร็จ รวมทั้งพนักงานที่หน่วยงานจ่าย
ค่าตอบแทน (เช่น พนักงานประจ า พนักงานที่ท างานไม่เต็มเวลา พนักงานชั่วคราว 
และพนักงานที่ท างานผ่านโทรศัพท์ รวมทั้งพนักงานจ้างตามสัญญาที่หน่วยงานดูแล
และควบคุม) และอาสาสมัคร (ถ้ามี) โดยรวมถึงผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกระดับ  
 
เป้ำประสงค์: Goals 

 “เป้าประสงค์” หมายถึง สภาพในอนาคต หรือระดับผลของการด าเนินการที่
หน่วยงานต้องการ หรือปรารถนาที่จะบรรลุ เป้าประสงค์เป็นได้ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เป้าประสงค์เป็นจุดหมายปลายทางที่ชี้น าการปฏิบัติการ เป้าประสงค์เชิง
ปริมาณที่แสดงค่าเป็นจุดหรือเป็นช่วงที่เป็นตัวเลขมักเรียกว่า  “เป้าหมาย” 
เป้าหมายอาจเป็นผลการด าเนินการที่หน่วยงานปรารถนา โดยพิจารณาจากข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบหรือข้อมูลเชิงแข่งขัน 

“เป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง (Stretch Goals) หมายถึง การปรับปรุงที่
ส าคัญหรือการปรับปรุงอย่าง “ก้าวกระโดด” ในเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จในอนาคตของหน่วยงาน  
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ประโยชน์ของเป้าประสงค์ รวมถึง 

 การท าให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมีความชัดเจน 
เพื่อให้สามารถวัดความส าเร็จได้ 

 การสนับสนุนการท างานเป็นทมีด้วยการมุ่งเน้นจุดหมายปลายทางร่วมกัน 

 การสนับสนุนให้มีความคิดนอกกรอบ (นวัตกรรม) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่
ท้าทายอย่างยิ่ง 

 เป็นพื้นฐานส าหรับวัดความก้าวหน้าและเร่งให้เกิดการบรรลุผล 
ดูค าจ ากัดความของ “Performance Projections” “การคาดการณ์ผลการ

ด าเนินการ” เพิ่มเติม 
 
ประสิทธิผล: Effective 

 “ประสิทธิผล” หมายถึง การประเมินว่ากระบวนการหรือมาตรการที่ใช้
สามารถตอบสนองเจตจ านงที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผลต้อง 

(1) ประเมินว่าแนวทางนั้นมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความ
ต้องการของหน่วยงาน และหน่วยงานสามารถถ่ายทอดเพื่อน าแนวทาง
สู่การปฏิบัติได้ดีเพียงใด หรือ 

(2) ประเมินผลลัพธ์ของมาตรการที่ใช้ 
 
แผนปฏิบัติกำร: Action Plans 

 “แผนปฏิบัติการ” หมายถึง แผนการด าเนินการที่เฉพาะเจาะจงซึ่ง
หน่วยงานใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
แผนปฏิบัติการระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้ และกรอบเวลาที่ต้องท าให้
ส าเร็จ การจัดท าแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผน
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หลังจากที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์อย่างชัดเจนแล้ว  
ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทั่วทั้งหน่วยงานมีความเข้าใจและน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล ในเกณฑ์นี้การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติครอบคลุมถึงการ
สร้างตัววัดให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
และในการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอาจจ าเป็นต้องให้การฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงแก่
บุคลากรบางส่วน หรอืมีการสรรหาบุคลากรใหม่ด้วย 

ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของผู้ส่งมอบในธุรกิจ/กิจการที่มีการ
แข่งขันสูง คือ การสร้างและรักษาการเป็นผู้น าด้านราคา ดังนั้นแผนปฏิบัติการควร
เป็นการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและการสร้างระบบบัญชีที่ตรวจสอบ
ต้นทุนในระดับกิจกรรม และมีกระบวนการและระบบบัญชีที่สอดคล้องกันไปใน
แนวทางเดียวกันทั่วทั้งหน่วยงาน การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอาจรวมถึงการฝึกอบรม
หน่วยงานและทีมงานของผู้ส่งมอบ ในการจัดล าดับความส าคัญตามต้นทุนและ
ประโยชน์ การวิเคราะห์และการทบทวนในระดับหน่วยงานจึงควรเน้นที่การเพิ่มผลิต
ภาพ การควบคุมต้นทุน และคุณภาพ 

ดูค าจ ากัดความของ “Strategic Objectives” “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์”
เพิ่มเติม 
 
ผลกำรด ำเนินกำร: Performance 

 “ผลการด าเนินการ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ 
ผลิตภัณฑ์ และลูกค้า ซึ่งท าให้สามารถประเมินและเปรียบเทียบผลลัพธ์กับการ
คาดการณ์ผลการด าเนินการ มาตรฐาน ผลลัพธ์ที่ผ่านมา เป้าประสงค์ และผลลัพธ์
ของหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการด าเนินการอาจแสดงในรูปแบบการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน 
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เกณฑ์ฯ ได้กล่าวครอบคลุมผลการด าเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ 
(1)  ผลิตภัณฑ์ 
(2)  การมุ่งเน้นลูกค้า 
(3)  การปฏิบัติการ 
(4)  การเงินและตลาด 
“ผลการด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์” หมายถึง ผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง

กับลักษณะของตัววัดและตัวบ่งชี้ของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีความส าคัญต่อลูกค้า 
ตัวอย่างเช่น ความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบที่ตรงเวลา ระดับของเสียจาก
ประสบการณ์ลูกค้า และเวลาในการตอบสนองการให้บริการ 

ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการบางหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผล
ก าไร ผลการด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์ อาจรวมผลการด าเนินการของโปรแกรมและ
โครงการที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน การให้บริการถึงบ้าน หรือ
ความสามารถใช้หลายภาษาในการให้บริการ 

“ผลการด าเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้า” หมายถึง ผลการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับตัววัดและตัวบ่งชี้ ในเรื่องการรับรู้ ปฏิกิริยา และพฤติกรรมของลูกค้า 
ตัวอย่างเช่น การรักษาลูกค้าไว้ ข้อร้องเรียน และผลจากการส ารวจลูกค้า 

“ผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติการ” หมายถึง ผลการด าเนินการด้าน
บุคลากร ด้านการน าองค์การ ด้านองค์การ (รวมถึงจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
กฎหมาย) ที่เก่ียวข้องกับตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความ
รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น รอบเวลา ผลิตภาพ การลดความสูญเสีย การลาออกของ
บุคลากร อัตราการฝึกอบรมข้ามสายงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ความ 
รับผิดชอบด้านการเงิน การบรรลุกลยุทธ์ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน การวัดผลการ
ด าเนินการด้านการปฏิบัติการ อาจกระท าในระดับหน่วยงานย่อย ระดับกระบวนการ
ที่ส าคัญ และระดับหน่วยงาน 
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“ผลการด าเนินการด้านการเงินและตลาด” หมายถึง ผลการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับตัววัดและตัวบ่งชี้ในเรื่องต้นทุน รายรับ และต าแหน่งในตลาด รวมทั้ง
ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ การเติบโตของสินทรัพย์ และส่วนแบ่งตลาด
ตัวอย่างเช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน มูลค่าเพิ่มต่อพนักงาน อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ก าไรจากการด าเนินงาน ผลการใช้งบประมาณ 
ปริมาณเงินทุนส ารอง วงจรเงินสด ตัววัดอ่ืนๆ ด้านความสามารถในการท าก าไรและ
สภาพคล่อง และการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด 
 
ผลกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ: Performance Excellence 

 “ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ” หมายถึง แนวทางการจัดการผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานอย่างบูรณาการซึ่งส่งผลให้เกิด 

(1) การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอยู่เสมอให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
จะส่งผลต่อความยั่งยืนของหน่วยงาน 

(2) การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถของหน่วยงานโดยรวม 
(3) การเรียนรู้ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 

เกณฑ์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศสามารถน ามาใช้เป็นกรอบการท างาน และ
เครื่องมือในการตรวจประเมิน ที่ท าให้เข้าใจถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง 
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนให้บรรลุผลการด าเนินการที่ดียิ่งขึ้น 
 
ผลลัพธ์: Results 

 “ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อก าหนด
ของหัวข้อในเกณฑ์นี้ ในการประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาผลการด าเนินการปัจจุบัน 
ผลการด าเนินการเมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งอัตราความ



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2557 
96 

ครอบคลุมและความส าคัญของการปรับปรุงผลการด าเนินการตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างตัววัดผลลัพธ์กับเป้าหมายหลักของผลการด าเนินการ 
 ผลลัพธ์เป็นหนึ่งในสองมิติของการประเมินในเกณฑ์ EdPEx ซึ่งการประเมิน
อยู่บนพื้นฐานของ 4 ปัจจัย คือ ผลการด าเนินการในปัจจุบัน แนวโน้ม การ
เปรียบเทียบ และการบูรณาการ 
 
ผลิตภำพ: Productivity 

 “ผลิตภาพ” หมายถึง การวัดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร แม้ค าว่า 
“ผลิตภาพ” มักใช้กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น บุคลากร (ผลิตภาพ
แรงงาน) เคร่ืองจักร วัสดุ พลังงาน และทุน แต่แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพยังสามารถ
น าไปพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรทั้งหมดในการสร้างผลผลิต การวัด “ผลิตภาพ
โดยรวม” โดยใช้ตัววัดหลายตัวร่วมกันท าให้สามารถประเมินผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดในกระบวนการ (ซึ่งอาจรวมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรด้วยนั้น) 
ว่ามีประโยชน์หรือไม่ 
 
ผู้น ำระดับสูง: Senior Leaders 

 “ผู้น าระดับสูง” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความรับผิดชอบหลักในการจัดการ
หน่วยงานโดยรวม ในหลายหน่วยงานผู้น าระดับสูง หมายถึง ผู้น าสูงสุดและผู้ที่
รายงานโดยตรงต่อผู้น าสูงสุด และอาจหมายรวมถึงคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการ  
รองผู้อ านวยการ  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: Stakeholders 

 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของหน่วยงาน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น ลูกค้า บุคลากร คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลหน่วยงานในด้านต่างๆ หน่วยงานอ่ืนๆ 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบ หน่วยงานที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี 
ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการ/วิชาชีพ 
 ดูค าจ ากัดความของค าว่า “ลูกค้า: Customer” เพิ่มเติม 
 

พันธกิจ: Mission 

 “พันธกิจ” หมายถึง หน้าที่โดยรวมของหน่วยงาน พันธกิจเป็นการตอบ
ค าถามว่า “หน่วยงานพยายามบรรลุอะไร” พันธกิจอาจก าหนดลูกค้าหรือตลาดที่
หน่วยงานให้บริการ สมรรถนะหลักของหน่วยงาน (Core Competencies) หรือ
เทคโนโลยีที่หน่วยงานใช้ 
 
พันธมิตร: Partners 

 “พันธมิตร” หมายถึง หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่ส าคัญที่ตกลงท างาน
ร่วมกับหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ร่วมกัน หรือเพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ โดยทั่วไปมักเป็นความร่วมมือในลักษณะที่เป็นทางการเพื่อจุดมุ่งหมาย
หรือจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเพื่อส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะอย่าง 

โดยปกติการเป็นพันธมิตรมักมีการก าหนดช่วงเวลาและมีความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนในบทบาทและผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน 

ดูค าอธิบายของ “Collaborators” “คูค่วามร่วมมือ” เพิ่มเติม 
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มีควำมเป็นระบบ: Systematic 

 “มีความเป็นระบบ” หมายถึง แนวทางซึ่งมีขั้นตอนเป็นล าดับ ด าเนินการซ้ า
ได้ รวมทั้งแสดงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  หรืออาจกล่าวได้
ว่าแนวทางมีความเป็นระบบหากมีการประเมิน การปรับปรุง และการแบ่งปัน จน
ส่งผลให้แนวทางนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 
มีสำรสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน: Anecdotal 

“มีสารสนเทศน้อยและไมช่ัดเจน” หมายถึง สารสนเทศด้านกระบวนการที่
ขาดความเฉพาะเจาะจงในด้านวิธีการ ตัววัด กลไกการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และ
ปัจจัยการประเมนิ การปรับปรุง และการเรียนรู้ สารสนเทศน้อยและไมช่ัดเจนนี้มัก
เป็นการใช้ตัวอย่างและการอธิบายกิจกรรมแต่ละเร่ืองมากกว่ากระบวนการที่เป็น
ระบบ 

ตัวอย่างในการตอบเร่ืองวิธีการที่ผู้น าระดับสูงถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในด้านผล
การด าเนินการที่คาดหวัง การตอบที่มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจนอาจอธิบายถึง
เหตุการณ์ที่ผู้น าระดับสูงคนหนึ่งไปตรวจเยี่ยมสาขาต่างๆ ของหน่วยงาน ส่วนการ
ตอบด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ จะอธิบายถึงวิธีการที่ผู้น าระดับสูงทั้งหมดใช้ใน
การสื่อสารถึงผลการด าเนินการที่คาดหวังไปยังทุกพื้นที่ท าการ และบุคลากรทุกคน
อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งอธิบายถึงตัววัดที่ผู้น าใช้ในการตรวจประเมินประสิทธิผลของ
วิธีการ รวมถึงเคร่ืองมือและเทคนิคที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุง 

ดูค าจ ากัดความของ “Systematic” “มีความเป็นระบบ” เพิ่มเติม  
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รอบเวลำ: Cycle Time 

 “รอบเวลา” หมายถึง เวลาที่ต้องใช้เพื่อบรรลุตามข้อผูกพันหรือท างานให้
เสร็จสมบูรณ์ การวัดด้านเวลามีบทบาทส าคัญในเกณฑ์นี้ เพราะผลการด าเนินการ
ด้านเวลามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันและผล
การด าเนินการโดยรวม 
 “รอบเวลา” หมายถึง เวลาที่ใช้ในการด าเนินการในทุกแง่มุม เช่น เวลาที่ใช้
ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด เวลาในการท าตามค าสั่งซื้อ เวลาในการส่งมอบ 
เวลาในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เวลาในการตอบสนองลูกค้า และตัววัดด้านเวลาที่
ส าคัญอ่ืนๆ การปรับปรุงรอบเวลาจึงอาจรวมถึงเรื่องต่างๆ ดังกล่าว 
 
ระดับ: Levels 

 “ระดับ” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ที่ท าให้ทราบว่าผลลัพธ์และผล
การด าเนินการของหน่วยงานอยู่ในต าแหน่งหรืออันดับใดในมาตรวัดที่เหมาะสม 
ระดับผลการด าเนินการท าให้สามารถตรวจประเมินผลเปรียบเทียบกับผลการ
ด าเนินการที่ผ่านมา การคาดการณ์ เป้าประสงค์ และตัวเปรียบเทียบอ่ืนๆ ที่
เหมาะสม 
 
ระดับเทียบเคียง: Benchmarks 

“ระดับเทียบเคียง” หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งมีผลการด าเนินการ
และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันภายในหรือภายนอกวงการ 
หน่วยงานเข้าร่วมการจัดระดับเทียบเคียงเพื่อให้เข้าใจถึงผลการด าเนินการระดับโลก
ในปัจจุบัน และเพื่อให้บรรลุผลการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด 
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ระดับเทียบเคียงเป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอ่ืนๆ รวมถึง
ข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยบุคคลที่สาม (ส่วนมากเป็นค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม) ข้อมูลผล
การด าเนินการของคู่แข่ง และการเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันที่อยู่ใน
พื้นที่ภูมิศาสตร์เดียวกัน หรือที่น าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคล้ายกันในพื้นที่
ภูมิศาสตร์อ่ืน  
 
ระบบกำรน ำองค์กำร: Leadership System 

 “ระบบการน าองค์การ” หมายถึง วิธีการบริหารที่ผู้น าในทุกระดับน ามาใช้ 
ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการทั่วทั้งหน่วยงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการ
ตัดสินใจในเร่ืองส าคัญ ประกอบด้วย วิธีการที่ใช้การสื่อสารและการด าเนินการตาม
ผลการตัดสินใจนั้น ระบบการน าองค์การหมายรวมถึงโครงสร้างและกลไกในการ
ตัดสินใจ การสื่อสารสองทางอย่างมั่นใจ การสรรหา และการพัฒนาผู้น าระดับสูง
ผู้บริหาร หัวหน้างาน กรรมการหน่วยงาน รวมทั้งการเสริมสร้างค่านิยม พฤติกรรมที่
มีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังด้านผลการด าเนินการ 
 ระบบการน าองค์การที่มีประสิทธิผลต้องให้ความส าคัญต่อขีดความสามารถ
และความต้องการของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน และตั้งความคาดหวังให้
สูงในด้านผลการด าเนินการ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ ระบบนี้สร้างความ
ภักดีและการท างานเป็นทีมโดยอาศัยวิสัยทัศน์ ค่านิยม และการมุ่งไปสู่เป้าประสงค์
ร่วมกัน นอกจากนี้ยังกระตุ้นและสนับสนุนความคิดริเริ่ม และความกล้าที่จะเสี่ยงใน
ระดับที่เหมาะสม การแยกโครงสร้างสายการบังคับบัญชาตามจุดประสงค์และหน้าที่
เพื่อลดล าดับชั้นของการตัดสินใจ ระบบการน าองค์การที่มีประสิทธิผลต้องมีกลไกที่
ผู้น าใช้ประเมินตนเอง รับข้อมูลป้อนกลับ และการปรับปรุงตนเอง 
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ระบบงำน: Work Systems 

 “ระบบงาน” หมายถึง วิธีการที่หน่วยงานใช้ในการท างานให้ส าเร็จ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรที่ส าคัญ คู่สัญญา คู่ความ
ร่วมมือ และส่วนอ่ืนๆ ในห่วงโซ่อุปทานที่จ าเป็นต่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์
รวมทั้งกระบวนการทางธุรกิจ/กิจการ และกระบวนการสนับสนุน ระบบงานจะ
ประกอบด้วยกระบวนการท างานภายในกับแหล่งทรัพยากรต่างๆ จากภายนอกที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า  และท าให้
หน่วยงานประสบความส าเร็จในตลาด 
 การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงาน เป็นเร่ืองในระดับกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ปกป้องและใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของหน่วยงาน และการตัดสินใจว่าสิ่งใดที่
หน่วยงานไม่ต้องด าเนินงานเอง หรือให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาด าเนินงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในตลาดของหน่วยงาน 
 
ลูกค้ำ: Customer 

“ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการของหน่วยงาน หรือ
อาจเป็นผู้ใช้ในอนาคต ลูกค้าหมายรวมถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์
เพื่อจ าหน่ายต่อ เช่น ผู้จัดจ าหน่าย ตัวแทน หรือบริษัทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน
เป็นส่วนประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์นั้น เกณฑ์นี้กล่าวถึงลูกค้าอย่างกว้างๆ โดย
ครอบคลุมถึงลูกค้าในปัจจุบัน ลูกค้าในอนาคต และลูกค้าของคู่แข่งด้วย 

ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นค่านิยมประการหนึ่งที่ฝังอยู่ในความเชื่อและ
พฤติกรรมของหน่วยงานที่มีผลการด าเนินการที่ด ีการมุ่งเน้นลูกค้ามีผลกระทบ และ
ควรบูรณาการในทิศทางเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ระบบงาน กระบวนการท างาน 
และผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
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ดูค าจ ากัดความของ “Stakeholders” “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” เพิ่มเติม 
เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบุคคลอ่ืนที่อาจได้รับผลกระทบจาก
ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการของหน่วยงาน 
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: Strategic Objectives 

 “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของหน่วยงานหรือ
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงที่ส าคัญ ความสามารถในการ
แข่งขัน หรือประเด็นทางสังคม และการได้เปรียบทางธุรกิจ/กิจการ  
 โดยทั่วไปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะมุ่งเน้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
และเกี่ยวข้องกับโอกาสและความท้าทายที่ส าคัญในด้านลูกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์ 
หรือเทคโนโลยี (ความท้าทายเชิงกลยทุธ์) กล่าวอย่างกว้างๆ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
คือ สิ่งที่หน่วยงานต้องบรรลุเพื่อรักษา หรือท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน 
และท าให้มั่นใจถึงความยั่งยืนในระยะยาว วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะก าหนดทิศทาง
ระยะยาวของหน่วยงาน และชี้น าในการจัดสรรทรัพยากร และปรับเปลี่ยนการ
จัดสรรทรัพยากร 
 ดูค าจ ากัดความของ “Action Plans” “แผนปฏิบัติการ” ประกอบ เพื่อให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ รวมทั้ง
ตัวอย่างของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
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วิสัยทัศน์: Vision 

 “วิสัยทัศน์” หมายถึง สภาวะที่หน่วยงานต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์
อธิบายถึงทิศทางที่หน่วยงานจะมุ่งไป สิ่ งที่หน่วยงานต้องการจะเป็น หรือ
ภาพลักษณ์ในอนาคตที่หน่วยงานต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ 
 
เสียงของลูกค้ำ: Voice of the Customer 

 “เสียงของลูกค้า” หมายถึง กระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอื่น กระบวนการเหล่านี้ควรจะเป็นเชิงรุกและมีนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ความต้องการ ความคาดหวัง และความประสงค์ (ทั้งที่ระบุ
อย่างชัดเจน ไม่ได้ระบุ และที่คาดการณ์ไว้) ของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ได้ความผูกพันของลูกค้า  

การรับฟัง “เสียงของลูกค้า” อาจรวมถึงการรวบรวมและบูรณาการข้อมูล
ชนิดต่างๆ ของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น ข้อมูลจากการส ารวจ ข้อมูลจาก
การสนทนากลุ่ม ข้อคิดเห็นในเว็บไซต์ ข้อมูลความพึงพอใจ และข้อร้องเรียนที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการสานสัมพันธ์และสร้างความผูกพันของผู้ รับบริการ
และลูกค้ากลุ่มอื่น 
 
สมรรถนะหลัก: Core Competencies 

 “สมรรถนะหลัก” หมายถึง เรื่องที่หน่วยงานมีความช านาญที่สุด สมรรถนะ
หลักของหน่วยงานเป็นขีดความสามารถที่ส าคัญเชิงกลยุทธ์ เป็นแกนหลักที่ท าให้
หน่วยงานบรรลุพันธกิจซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาดให้แก่หน่วยงาน หรือ
สภาพแวดล้อมของการบริการ สมรรถนะหลักของหน่วยงานมักเป็นสิ่งที่คู่แข่ง หรือ 
ผู้ส่งมอบและพันธมิตรลอกเลียนแบบได้ยาก และสมรรถนะหลักของหน่วยงานอาจ
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สร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนในการแข่งขัน หากขาดสมรรถนะหลักที่จ าเป็นของ
หน่วยงาน อาจส่งผลต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ หรือเกิดความเสียเปรียบใน
ตลาด 

สมรรถนะหลักของหน่วยงาน อาจเกี่ยวข้องกับการช านาญการเรื่อง/ด้าน
เทคโนโลยี การเสนอบริการที่โดดเด่น หรือความมีเอกลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาด 
 
ส่วน/กลุ่ม: Segment 

 “ส่วน/กลุ่ม” หมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกค้า ของตลาด ของผลิตภัณฑ์ 
หรือของบุคลากร โดยปกติ “ส่วน/กลุ่ม” จะมีคุณลักษณะร่วมกันที่สามารถจัดเป็น
กลุ่มได้อย่างมีเหตุมีผล 

ในหัวข้อของหมวดผลลัพธ์ค าว่า “ส่วน/กลุ่ม” หมายถึง ข้อมูลด้านผลลัพธ์ที่
แบ่งเป็นส่วนๆ ในรูปแบบที่ท าให้สามารถวิเคราะห์ผลการด าเนินการของหน่วยงาน
ได้อย่างเหมาะสม แต่ละหน่วยงานสามารถก าหนดปัจจัยของตนเองที่ใช้ในการแบ่ง
ส่วนลูกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์ และบุคลากร 

ความเข้าใจในเรื่อง “ส่วน/กลุ่ม” มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจ าแนกความ
ต้องการและความคาดหวังเฉพาะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของกลุ่มลูกค้า กลุ่ม
ตลาด และกลุ่มบุคลากร และส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของกลุ่มต่างๆ ดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น การแบ่งส่วนตลาดอาจแบ่งตามช่องทางการจัดจ าหน่าย ขนาด
ธุรกิจ/กิจการ ภูมิศาสตร์ หรือเทคโนโลยีที่ใช้ การแบ่งส่วนบุคลากรอาจแบ่งตาม
ภูมิศาสตร์ ทักษะความต้องการ การมอบหมายงาน หรือการจ าแนกภาระงาน 
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สินทรัพย์ทำงควำมรู้: Knowledge Assets 

 “สินทรัพย์ทางความรู้” หมายถึง ทรัพยากรทางปัญญาที่มีการสั่งสมภายใน
หน่วยงาน โดยเป็นความรู้ที่ทั้งหน่วยงานและบุคลากรเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบของ
สารสนเทศ ความคิด การเรียนรู้ ความเข้าใจ ความจ า ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ทักษะด้านการรับรู้ และด้านเทคนิค รวมทั้งขีดความสามารถต่างๆ  บุคลากร 
ซอฟต์แวร์ สิทธิบัตร ฐานข้อมูล เอกสาร แนวทางปฏิบัติ นโยบาย และวิธีปฏิบัติ 
รวมทั้งแผนภาพทางเทคนิคเป็นที่เก็บสินทรัพย์ทางความรู้ของหน่วยงานไว้ สินทรัพย์
ทางความรู้ยังมีอยู่ที่ลูกค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรด้วย 

สินทรัพย์ทางความรู้เป็น “ความรู้ในภาคปฏิบัติ” (Know How) ที่หน่วยงาน
สามารถน าไปเพื่อใช้ประโยชน์ เพื่อลงทุน และเพื่อการเติบโต การสร้างและการ
จัดการสินทรัพย์ทางความรู้ จึงเป็นส่วนประกอบส าคัญส าหรับหน่วยงานในการสร้าง
คุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน และช่วยรักษาความได้เปรียบเชิง
แข่งขันอย่างยั่งยืน 
 
โอกำสเชิงกลยุทธ์: Strategic Opportunities 

 “โอกาสเชิงกลยุทธ์” หมายถึง ภาพอนาคตที่เกิดจากการคิดนอกกรอบ การ
ระดมสมอง การใช้ประโยชน์จากความบังเอิญ กระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
การประมาณการอย่างฉีกแนวจากสภาพปัจจุบัน และแนวทางอ่ืนๆ เพื่อมองอนาคต
ที่แตกต่างออกไปจากเดิม 
 บรรยากาศที่เปิดให้คิดอย่างเสรีโดยปราศจากการชี้น าจะช่วยท าให้เกิด
ความคิดใหม่ๆ ที่น าไปสู่โอกาสเชิงกลยุทธ์ การจะเลือกใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ใดนั้น
ต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินและอ่ืนๆ เพื่อตัดสินใจเลือกที่จะเสี่ยง
ด้วยปัญญา (ความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญา) 
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ดูค าจ ากัดความของ “Intelligent Risks” “ความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญา”
เพิ่มเติม 
 
อัตรำก ำลังของบุคลำกร: Workforce Capacity 

 “อัตราก าลังของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานที่จะท าให้
มั่นใจว่ามีจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่พอเพียงในการด าเนินการตามกระบวนการท างาน
และประสบความส าเร็จในการจัดผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้ง
ความสามารถในการตอบสนองตามความต้องการ ก าลังคนตามช่วงเวลา หรือตาม
ความจ าเป็นที่แปรเปลี่ยนไป 
  



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2557 
107 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ภาคผนวก 
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ภำคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) 

ส ำหรับหน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 

1. จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

2. จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาตหิรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย 
หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

3. จ านวนผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

4. จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

5. จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีไ่ม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ด้วย 
หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

6. จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ด้วยหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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ข้อมูลพ้ืนฐำน 

7. จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

8. จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

9. จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจา้งให้ด าเนินการ 
10. จ านวนผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พันธุส์ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

11. จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

12. จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

13. จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนกิส์ online 

14. จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

15. จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
16. จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

17. จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

18. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 
18.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย 
18.2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวทิยาลัย 

19. จ านวนผู้มีหน้าที่ท าวิจัยทั้งหมด 
19.1 จ านวนผู้มีหน้าที่ท าวิจัยที่มผีลงานวจัิย 
19.2 จ านวนผู้มีหน้าที่ท าวิจัยที่มีบทความวิชาการที่มกีารตพีิมพ์ในสิ่งตีพิมพต์่างๆ 
19.3 จ านวนผู้มีหน้าที่ท าวิจัยแตไ่ม่มีผลงานวิจัย ไม่มีบทความวิชาการ 

20.  จ านวนผู้มีหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
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ภำคผนวกที่ 2 
รำยชื่อฐำนข้อมูล ตำมประกำศ กกอ. และ ก.พ.อ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วำรสำรทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ กกอ. และ ก.พ.อ. ก ำหนด 

 วารสารทางวชิาการที่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. ก าหนด ไดแ้ก่ วารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 

1. ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) 

(selectebscohost and then academic search premier) 
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
- BIOSIS (http://www.biosis.org) 
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-

plus-with-full-text) 
- EICOMPENDEX (http://www.ei.org) 
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 

(selectebscohost and then H.O.Wilson) 
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
- MEDLINE/Pubmed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 

http://www.ebsco.com/home
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ei.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.ebscohost.com/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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- PsyciNFO(http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/in
dex.aspx) 

- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- ScienceDirect (https://sciencedirect.com) 
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
- Scopus (http://www.info.scopus.com) 
- Social Science Research Network 

(http://papers.ssm.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 

2. ฐานข้อมูลระดบัชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index – TCI)เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุม่ที่ 1 
และกลุ่มที่ 2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 

หมำยเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. และ ก.พ.อ. จะได้มีการ
ประกาศเพิ่มเติมต่อไป 

 
  
 

  

http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://sciencedirect.com/
https://scifinder.cas.org/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssm.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php
http://wokinfo.com/
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ภำคผนวกที่ 3 
รำยชื่อวำรสำรที่อยู่ใน Beall’s list ตำมที่ สกอ. ก ำหนด 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ใน Beall’s list ไม่นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำร 
 
List 1: Questionable Publishers 
1. Abhinav 
2. A M Publishers 
3. Academe Research Journals 
4. Academia Publishing 
5. Academia Scholarly Journals (ASJ) 
6. Academic and Business Research Institute 
7. Academic and Scientific Publishing 
8. Academic Journals 
9. Academic Journals and Research ACJAR 
10. Academic Journals, Inc. 
11. Academic Journals Online (AJO) 
12. Academic Publications, Ltd. 
13. Academic Research Journals 
14. Academic Research Publishing Agency 
15. Academic Scholars Publishing House 
16. Academic Sciences 
17. Academic Star Publishing Company 

http://www.abhinavjournal.com/index.aspx
http://ampublisher.com/index.html
http://www.academeresearchjournals.org/
http://academiapublishing.org/index.htm
http://www.academiascholarlyjournals.org/index.htm
http://www.aabri.com/
http://acascipub.com/
http://www.academicjournals.org/
http://www.acjar.org/index.html
http://www.academicjournalsinc.com/
http://www.academicjournalsonline.co.in/
http://www.acadpubl.eu/index.html
http://www.academicresearchjournals.org/index.htm
http://www.arpapress.com/
http://academic-publishing-house.com/
http://www.ijaponline.org/
http://www.academicstar.us/index.asp
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18. Academic World Education & Research Center 
19. AcademicDirect 
20. Academy & Industry Research Collaboration Center (AIRCC) 
21. Academy Journals 
22. Academy of IRMBR International Research in Management and 

Business Realities 
23. Academy of Knowledge Process 
24. Academy of Science and Engineering (ASE) 
25. Academy of Science and Social Science (ASSS) 
26. Academy Publish 
27. Access International Journals 
28. Ada Lovelace Publications 
29. Advance Research Publications 
30. Advanced Research Journals 
31. Advanced Science and Engineering Technology Institute (ASET) 
32. Advancement and Development in Technology 

International (Aditi) 
33. AENSI 
34. African Research Review (AFRREV) 
35. AgiAl Publishing House 
36. Aizeon Publishers 
37. Akademik Plus Publication 
38. AkiNik Publications 
39. American Academic & Scholarly Research Center (AASRC) 

http://www.world-education-center.org/
http://ph.academicdirect.org/
http://airccse.org/index.php
http://www.academyjournals.net/
http://www.academyirmbr.com/
http://www.academyirmbr.com/
http://akpinsight.webs.com/
http://www.asesite.org/Default.aspx
http://www.asss-web.com/
http://www.academypublish.org/
http://www.accessinterjournals.org/
http://www.ada-lovelace.co.uk/
http://www.adrpublications.com/index.html
http://www.advancedresearchjournals.org/
http://www.asetrc.org/
http://aditisci.com/index.php
http://aditisci.com/index.php
http://www.aensiweb.com/index.html
http://afrrevjo.net/
http://www.agialpress.com/
http://www.aizeonpublishers.net/aboutus.html
http://www.akademikplus.com/
http://www.akinik.com/
http://aasrc.org/
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40. American Association for Science and Technology (AASCIT) 
41. American Scientific Research Journals 
42. American Society for Science and Engineering 
43. American V-King Scientific Publishing 
44. Annex Publishers 
45. ANSINetwork 
46. Antarctic Journals 
47. Aperito Publications 
48. Apex Journal 
49. Apex Journals 
50. Applied Science Innovations 
51. Archers & Elevators Publishing House 
52. ARPN Journals 
53. Ashdin Publishing 
54. Asian Academic Research Associates 
55. Asian Economic and Social Society (AESS) 
56. Asian Online Journals 
57. Asian Research Consortium 
58. Association of Computer Electronics and Electrical 

Engineers(ACEEE) 
59. AstonJournals 
60. Atlas Publishing, LP 
61. Austin Publishing Group 
62. Australian International Academic Centre Pty. Ltd. 

http://www.aascit.org/home/index
http://www.americanscientificresearchjournals.org/
http://www.as-se.org/
http://www.vkingpub.com/Index.aspx
http://www.annexpublishers.com/
http://www.ansinet.com/
http://www.domainsmoon.com/
http://aperito.org/index.php
http://www.apexjournal.org/
http://www.apexjournals.org/index.html
http://www.applied-science-innovations.com/
http://www.aeph.in/
http://arpnjournals.com/
http://www.ashdin.com/
http://www.asianacademicresearch.org/index.html
http://www.aessweb.com/index.php
http://www.ajouronline.com/
http://www.aijsh.org/?task=index
http://www.theaceee.org/
http://www.theaceee.org/
http://astonjournals.com/
http://www.atlas-publishing.org/index.php
http://www.austinpublishinggroup.org/
http://www.aiac.org.au/
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63. Avens Publishing Group 
64. Avestia Publishing 
65. Avicena Publisher 
66. Basic Research Journals 
67. Bell Press 
68. Bentham Open 
69. Better Advances Press 
70. Biohelikon 
71. BioInfo Publications 
72. BioIT international Journals  
73. Biological and Chemical Publishing 
74. BioMedSciDirect Publications 
75. Bioscience Research & Educational Institute [Link dead as of 

2012-11-14] 
76. Blue Ocean Research Journals 
77. BluePen Journals 
78. Bonfring 
79. Bowen Publishing 
80. British Association of Academic Research (BAAR) 
81. British Journal 
82. Business Journalz (BJ) 
83. Business Perspectives 
84. Canadian Center of Science and Education 

http://www.avensonline.org/
http://avestia.com/
http://www.avicenapublisher.org/
http://basicresearchjournals.org/index.html
http://bellpress.org/
http://www.bentham.org/open/
http://www.bapress.ca/index.html
http://biohelikon.org/site/index
http://www.bioinfopublication.org/
http://bipublication.com/index.html
http://www.bacpl.org/
http://www.biomedscidirect.com/aboutjournal.php
http://www.bret.ac.in/
http://www.borjournals.com/
http://www.bluepenjournals.org/
http://www.bonfring.org/
http://www.bowenpublishing.com/
http://www.bjmhs.baar.org.uk/
http://www.bjournal.co.uk/
http://www.businessjournalz.org/
http://businessperspectives.org/
http://ccsenet.org/web/
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85. Canadian Research & Development Center of Sciences and 
Cultures  see CSCanada 

86. Canadian Science and Technology Press Inc. 
87. Cardiology Academic Press 
88. Center for the Development and Dissemination of Knowledge 
89. Center for Enhancing Knowledge (CEK), UK 
90. The Center for Innovations in Business & Management Practice 
91. Central Research Insight 
92. Centre For Info Bio Technology (CIBTech) 
93. Centre for Promoting Ideas 
94. Centre of Excellence for Scientific & Research 

Journalism (COES&RJ) 
95. Centre of Promoting Research Excellence (CPRE) 
96. Cloud Journals 
97. The Clute Institute 
98. Columbia International Publishing 
99. Comprehensive Research Journals 
100. Computer Science Journals 
101. CONFAB Journals 
102. Congress Press 
103. Contemporary Research Center (CRC), Australia 
104. Cosmic Journals 
105. CREST Journals 
106. Crown Journals 

http://cscanada.net/
http://canadianstpress.com/ojs/index.php
http://cardiologyacademicpress.com/
http://www.cddk.org/index.html
http://www.cekinfo.org.uk/
http://www.cibmp.org/
http://cri.ideainfinity.pk/?p=1
http://www.cibtech.org/index.htm
http://www.cpinet.info/
http://www.centreofexcellence.net/
http://www.centreofexcellence.net/
http://cprenet.com/home/
http://cloud-journals.com/
http://www.cluteinstitute.com/index.html
http://www.uscip.org/
http://www.crjournals.org/
http://www.cscjournals.org/csc/home.php
http://www.confabjournals.com/
http://www.congresspress.com/Journals/index.php/index/index
http://www.crcenter.info/
http://cosmicjournals.com/
http://www.crestjournals.com/
http://www.crownjournals.org/
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107. CSCanada 
108. Cyber Journals 
109. Design for Scientific Renaissance 
110. DISA Publication Group (DP Group) 
111. Discovery Publishing Group  
112. David Publishing 
113. Deccan Pharma Journals 
114. DeNovo Scientific Publishing 
115. Discourse Journals 
116. DRUNPP Sarajevo (Society for Development of Teaching and 

Business Processes in New Net Environment in B&H) 
117. E-International Journals of Academic & Scientific Research (EIJASR) 
118. E-International Scientific Research Journal Consortium (E-ISRJC) 
119. e-journals 
120. e3Journals 
121. Ebioscholar 
122. eCanadian Journals 
123. Econjournals 
124. Edorium Journals 
125. EDUGAIT Press 
126. EISRJC Journals (E-International Scientific Research Journal 

Consortium 
127. eLearning Institute 
128. ELVEDIT.COM 

http://cscanada.net/
http://www.cyberjournals.com/
http://www.sign-ific-ance.co.uk/index.html
http://www.disa.org.in/DPGroup/index.html
http://www.discovery.org.in/
http://www.davidpublishing.org/
http://www.deccanpharmajournals.com/
http://www.denovojournal.com/
http://www.resjournals.org/
http://www.drunpp.ba/
http://eijasr.com/index.php
http://www.eisrjc.com/
http://www.shankargargh.net/index.php
http://www.e3journals.org/index.php
http://ebioscholar.com/ojs/index.php/index/index
http://www.ecanadianjournals.com/ecanadian/
http://www.econjournals.com/index.php/index
http://www.edoriumjournals.com/
http://www.edugait.com/
http://www.eisrjc.com/
http://www.theelearninginstitute.org/
http://elvedit.com/
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129. Elewa Bio Sciences 
130. Elite Research Journals 
131. eJournals of Academic Research & Reviews 
132. Electronic Center for International Scientific Information 
133. Elmer Press 
134. Elyns Publishing Group 
135. Engineering and Technology Publishing 
136. Engineering Journals (Engg Journals Publications) 
137. Enliven Archive 
138. Erudite Journals Limited 
139. ESRSA Publication – Engineering and Science Research Support 

Academy 
140. ETA Maths Journals 
141. Euro Asia Research and Development Association 
142. EuroJournals 
143. European-American Journals 
144. ExcelingTech Publishing Company, Ltd. 
145. Far East Research Centre 
146. Ficus Publishers 
147. Genexcellence Publication (G Publications) 
148. Global Advanced Research Journals 
149. The Global Journals 
150. Global Journals, Inc. (US) 
151. Global Openaccess 

http://www.m.elewa.org/index.php
http://www.eliteresearchjournals.org/
http://www.ejarr.com/
http://ecisi.com/
http://www.elmerpress.com/
http://www.elynsgroup.com/Default.aspx
http://www.etpub.com/index.htm
http://www.enggjournals.com/
http://www.enlivenarchive.org/
http://eruditejournals.org/ejb/index.htm
http://www.esrsa.org/
http://etamaths.com/
http://www.euroasiapub.org/
http://eurojournals.com/
http://ea-journals.org/index.php
http://ojs.excelingtech.co.uk/
http://www.fareastjournals.com/
http://ficuspublishers.com/Home.php
http://gpublication.com/
http://garj.org/
http://www.paripex.in/
http://globaljournals.us/
http://globalopenaccess.com/
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152. Global Research Journals 
153. Global Researchers Journals 
154. Global Research Online 
155. Global Research Publishing (GRP) 
156. Global Scientific, Inc. 
157. Global Technocrats & Intellectual’s Association (GTIA) 
158. GlobalOpenJournals.org 
159. GlobalSkope Publishing Society 
160. Green Earth Research Network 
161. Green Global Foundation (GGF) 
162. Greener Journals 
163. Growing Science Publishing Company 
164. Herald International Research Journals 
165. Herbert Open Access Journals 
166. Hikari Ltd. 
167. Horizon Research Publishing 
168. Human and Sciences Publications (HumanPub) 
169. Human Resource Management Academic Research 

Society (HRMARS) 
170. IBIMA Publishing 
171. IJRCM 
172. iMedPub = Internet Medical Publishing 
173. Impact Journals (Tamil Nadu, India) 
174. Indian Society for Education and Environment (ISEE) 

http://www.globalresearchjournals.org/
http://www.grjournals.com/
http://www.globalresearchonline.net/
http://www.grpjournal.org/
http://globalpublication.org/index.html
http://www.gtia.co.in/
http://globalopenjournals.org/index.html
http://globalskope.com/ijesr/index.html
http://www.gejournal.net/index.html
http://www.ggfagro.com/
http://www.gjournals.org/Index.html
http://growingscience.com/index.html
http://heraldjournals.org/index.htm
http://www.hoajonline.com/
http://www.m-hikari.com/
http://www.hrpub.org/
http://www.humanpub.org/
http://hrmars.com/index.php?page=our%20journals%20f
http://hrmars.com/index.php?page=our%20journals%20f
http://www.ibimapublishing.com/
http://ijrcm.org.in/
http://imedpub.com/
http://www.impactjournals.us/index.php
http://www.iseeadyar.org/index.html
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175. IndianResearchJournals.Com 
176. Indus Foundation for Education, Research & Social Welfare 
177. Infinity Press 
178. Infonomics Society 
179. Inforesights Publishing 
180. Ingenious Enterprises International (INGENIN) 
181. Innovare Academic Sciences 
182. Innovative Space of Scientific Research (ISSR Journals) 
183. INREWI 
184. Insight Knowledge 
185. Institute for Research and Development India (IRD) 
186. Institute of Advanced Scientific Research 
187. Institute of Doctors Engineers and Scientists (IDES) 
188. Institute of Electronic & Information Technology 
189. Institute of Language and Communication Studies 
190. Institute of Research and Journals (IRAJ) 
191. Institute of Research Engineers and Doctors (IRED) 
192. Institute of Strategic and International Studies 
193. InTech Open Access Publisher – Mirror site 
194. Integrated Publishing Association 
195. Integrated Science Publications 
196. Intellect Journals 
197. Intellectual Archive 
198. Intercontinental Electronic Journals 

http://indianresearchjournals.com/Default.aspx
http://www.indusedu.org/aboutus.html
http://infinitypress.info/publisher/
http://infonomics-society.org/
http://inforesights.com/
http://ingenin.org/
http://innovareacademics.in/
http://www.issr-journals.org/
http://www.inrewi.com/home
http://insightknowledge.co.uk/index.php
http://www.irdindia.in/
http://www.i-asr.com/journals.aspx
http://www.theides.org/
http://www.ieit-web.org/apscj/editorialboard.html
http://www.inlcs.org/
http://iraj.in/index.php
http://www.theired.org/
http://www.isisworld.org/
http://www.intechweb.org/
http://www.intechopen.com/
http://www.ipublishing.co.in/
http://indianscience.in/pubs/journals/
http://www.intellectjournals.org/index.html
http://www.intellectualarchive.com/
http://www.intercontinentalresearchjournals.org/
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199. Interdisciplinary Publications 
200. Intermedcentral 
201. InternationalJournals.co.in 
202. International Academic Journals 
203. International Academy of Business & Economics 
204. International Academy of Science, Engineering and 

Technology(International ASET) 
205. International Academy of Science , Engineering and 

Technology(IASET) 
206. The International Academy, Research and Industry 

Association (IARIA) 
207. International Advances for Research 
208. International Association for Engineering & Technology 
209. International Association for Engineering and Management 

Education (IAEME) 
210. International Association of Computer Science and Information 

Technology (IACSIT Press) 
211. International Association of Journals & Conferences (IAJC) 
212. International Association of Scientific Innovation and 

Research(IASIR) 
213. International Association of Technology Education & Industry 
214. International Center for Business Research 
215. International Centre of Culture Inventory 
216. International Conference on Computer Science and Engineering 

http://www.idpublications.org/
http://www.intermedcentral.hk/
http://internationaljournals.co.in/
http://www.inacj.com/
http://www.iabe.org/
http://international-aset.com/index.html
http://international-aset.com/index.html
http://www.iaset.us/index.php
http://www.iaset.us/index.php
http://www.iaria.org/
http://www.iaria.org/
http://www.intlafr.com/index.html
http://www.iaetjournals.com/
http://www.iaeme.com/about.asp
http://www.iaeme.com/about.asp
http://www.iacsit.org/
http://www.iacsit.org/
http://www.iajc.org/overview.html
http://iasir.net/index.html
http://iasir.net/index.html
http://iatei.org/
http://icbr.net/
http://www.icoci.org/
http://www.icgst.com/
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217. International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) 
218. International Educative Research Foundation And Publisher 
219. International Foundation for Modern Education and Scientific 

Research (INFOMESR) 
220. International Foundation for Research and Development 
221. International House for Academic Scientific Research [Link dead 

as of 2013-01-02] 
222. International Indexed Refereed Research Journal 
223. International Institute for Science, Technology and 

Education(IISTE) 
224. International Institute of Informatics and Systemics 
225. International Institute of Scientific & Industrial Research 
226. International Invention Journals 
227. International Journal Publishers Group 
228. The International Journal Research Publications 
229. International Journals of Engineering & Sciences 
230. International Journals of Multidisciplinary Research Academy 
231. International Journals of Scientific Knowledge (IJSK) 
232. International Journals of Scientific Research (IJSR) 
233. International Network for Applied Sciences and Technology 
234. International Network for Scientific & Industrial Information 
235. International Network for Natural Sciences (INNSPUB) 
236. International Online Knowledge Services Provider (IOKSP) 
237. International Organization of Scientific Research (IOSR) 

http://idosi.org/index.htm
http://www.ierfinfo.com/
http://infomesr.org/en/home
http://infomesr.org/en/home
http://www.ifrnd.org/
http://www.ihasr.org/
http://www.ssmrae.com/
http://www.iiste.org/Journals/
http://www.iiste.org/Journals/
http://www.iiis.org/
http://www.iisir.org/
http://internationalinventjournals.org/index.html
http://www.ijpg.org/
http://www.theinternationaljournal.org/ojs/index1.htm
http://www.ijens.org/
http://www.ijmra.us/
http://www.ijsk.org/index.html
http://ijscience.com/default.htm
http://www.inast.org/
http://insii.com/index.php
http://www.innspub.net/
http://www.ioksp.com/index.html
http://iosrjournals.org/index.html
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238. International Recognition Multidisciplinary Research Journals, 
Monthly Publish 

239. International Recognition Research Journals 
240. International Research E-Journals 
241. International Research Journals (Lagos, Nigeria) 
242. International Research Journals (Accra, Ghana) 
243. International Research Organization of Computer Science (IROCS) 
244. International Scholars Journals 
245. International Science Congress Association 
246. International Scientific Academic Corporation 
247. International Scientific Engineering and Research Publications 
248. International Scientific Publications 
249. International Society for Zoological Research (ISZR) 
250. International Society of Universal Research in 

Sciences (EyeSource) 
251. Internet Medical Publishing 
252. Internet Scientific Publications 
253. Interscience Journals 
254. Interscience Open Access Journals 
255. iProbe Group 
256. (IROSSS) International Research Organization of Sciences and 

Social Sciences 
257. ISISnet 

http://lsrj.in/
http://lsrj.in/
http://www.lsrj.in/
http://www.oiirj.org/
http://www.interesjournals.org/
http://resjournals.com/
http://www.irocsjournals.org/irocs/home.php
http://internationalscholarsjournals.org/
http://www.isca.in/
http://isacorporation.org.in/
http://iserp.org/
http://www.scientific-publications.net/
http://iszr.org/Jrs/index.php/index/index
http://www.isurs.org/
http://www.isurs.org/
http://imedpub.com/
http://www.ispub.com/
http://interscience.org.uk/
http://www.interscience.in/
https://www.iprobegrp.com/
http://www.irosss.org/
http://www.isisn.org/
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258. ISPACS (International Scientific Publications and Consulting 
Services) 

259. IRED International Journals 
260. Ivy Union Publishing 
261. JET Publishing 
262. Journal Issues 
263. Journal of Comprehensive Research 
264. JournalsBank 
265. JScholar Journals 
266. JSciMed Central 
267. Jyoti Academic Press 
268. Kaleidoscope Journals 
269. KEJA Publications 
270. Key Research Journals (KRJ) 
271. Kindi Publication 
272. Knowledgebase Publishers 
273. KnowledgesPublisher 
274. Knowledgia Scientific (formerly Knowledgia Review) 
275. KY Publications 
276. Leena& Luna International 
277. Lifescience Global 
278. Literati Scientific and Publishers  (Literati Publishers) 
279. Longbridge Publishing Company 
280. Lorem Journals 

http://ispacs.com/
http://theired.org/organizer.html
http://www.ivyunion.org/
http://www.jetpublishing.org/index.html
http://www.journalissues.org/index.php
http://jupapadoc.startlogic.com/compresearch/
http://www.journalsbank.com/
http://www.jscholaronline.org/list-of-journals.php
http://www.jscimedcentral.com/
http://jyotiacademicpress.com/
http://www.kjournals.org/
http://www.kejapub.com/
http://www.keyresearchjournals.org/
http://www.kindipublication.com/home.html
http://www.knowledgebasepublishers.org/
http://www.knowledgespublisher.com/
http://www.knowledgia.net/
http://www.kypublications.com/
http://www.ajssh.leena-luna.co.jp/
http://www.lifescienceglobal.com/
http://www.literatipublishers.com/index.php
http://www.lbrpublishing.com/
http://loremjournals.com/index.php
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281. Macrothink Institute 
282. MeghanaPubilcations  
283. Management Education & Research Consortium Global (MERC 

Global) 
284. Management Journals 
285. Marsland Press 
286. Mary and Sam Research Academia 
287. Maryland Institute of Research 
288. Maxwell Scientific Organization 
289. MASAUM Network 
290. Medical Science Journals [Link dead as of 2012-11-14] 
291. Mediterranean Center of Social and Educational Research (MCSER) 
292. Medwell Journals 
293. Mehta Press 
294. Merit Research Journals 
295. MNK Publication 
296. Modern Scientific Press 
297. Moksha Publishing House 
298. Muhammadon Centre for Research and Development (MCRD) 
299. Mustang Journals 
300. Narain Publishers Pvt. Ltd (NPPL) 
301. National Social Science Association (NSSA) 
302. Natural Sciences Publishing Corporation 
303. Nauk Publication 

http://www.macrothink.org/
http://meghanapublications.com/index.html
http://www.mercglobal.org/
http://www.managementjournals.org/index.php
http://www.sciencepub.net/
http://www.marynsam.co.uk/
http://miredu.org/
http://maxwellsci.com/jlist.php
http://www.masaumnet.com/
http://medical.sciencejournals.cc/
http://www.mcser.org/
http://www.medwelljournals.com/home.php
http://www.mehtapress.com/
http://meritresearchjournals.org/index.htm
http://www.mnkjournals.com/index.htm
http://modernscientificpress.com/
http://www.mokshaph.com/
http://www.muhammadon.org/index.php
http://mustangjournals.com/index.html
http://www.npplweb.com/
http://www.nssa.us/
http://www.naturalspublishing.com/index.asp
http://www.naukpublication.org/
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304. Net Journals 
305. New Ground Research Journals 
306. New World Sciences Academy 
307. Nexus Academic Publishers (NAP) 
308. NobleResearch Publisher 
309. Noto-are 
310. Novus Scientia Journals 
311. North Atlantic University Union 
312. Nuclei Online 
313. OA Publishing London 
314. Oceanic Journals 
315. OMICS Publishing Group 
316. OneCentral Press 
317. Online Journals Management System (OJMS) 
318. Online Research Journals 
319. Open Access Science Research Publisher (OASRP) 
320. OpenAccessPub 
321. Open Research and Science Library (ORSlib) 
322. Open Research Network 
323. Open Research Society 
324. Open Science 
325. ORIC Publications  
326. Ozean Publications 
327. Pacesetter Online Publishers 

http://www.netjournals.org/
http://www.newgroundresjournals.org/
http://www.newwsa.com/
http://nexusacademicpublishers.com/
http://www.nobleresearch.org/home.aspx
https://www.notoare.com/
http://novusscientia.org/index.php
http://www.naun.org/wseas/cms.action
http://nucleionline.org/
http://oapublishinglondon.com/index.php
http://oceanicjournals.org/
http://www.omicsonline.org/
http://www.onecentralpress.com/
http://onlinejournals.oscij.com/index.php/index/index
http://onlineresearchjournals.org/index.htm
http://openaccessscience.com/
http://openaccesspub.org/index.php
http://www.orslib.org/index.html
http://www.openresearchnetwork.org/
http://www.open-knowledge-society.org/
http://www.openscienceonline.com/
http://www.oricpub.com/
http://ozelacademy.com/
http://pacesetteronlinepublishers.org/
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328. Pak Publishing Group 
329. PBS Journals 
330. Peak Journals 
331. Pelagia Research Library 
332. Pharma Intelligence 
333. Pharma Professional Services 
334. Pharmaceutical Research Foundation 
335. Pharmacognosy Network Worldwide 
336. PharmaInfo 
337. PharmaInterScience Publishers 
338. Photon Foundation 
339. Pinnacle Journal Publication 
340. Praise Worthy Prize 
341. Prime Journals 
342. Priyanka Research Journal Publication 
343. Progressive Science Publications 
344. Prudence Journals 
345. Purple Journals [Link dead as of 2013-10-19] 
346. Quazzy Journals 
347. R & S Publications [Link dead as of 2013-07-04] 
348. Recent Science 
349. RedFame Publishing 
350. Research and Reviews (An International Journals) 
351. Research Online Publishing (RonPub) 

http://www.pakinsight.com/
http://pbsjournals.com/index.php
http://www.peakjournals.org/index.html
http://pelagiaresearchlibrary.com/index.html
http://www.pharmaintelligence.org/index.html
http://www.phaps.com/pubs/
http://pharmresfoundation.com/
http://phcog.net/
http://www.pharmainfo.in/
http://www.pharmainterscience.com/
https://sites.google.com/site/photonfoundationorganization/
http://pjpub.org/
http://www.praiseworthyprize.com/
http://www.primejournal.org/index.html
http://www.prjpublication.com/index.html
http://www.pscipub.com/MWP/
http://www.prudencejournals.org/index.htm
http://www.purplejournals.org/
http://quazzyjournals.org/index.htm
https://sites.google.com/a/randspublications.org/randspublications/home
http://recentscience.org/
http://www.redfame.com/home/
http://www.rroij.com/
http://www.ronpub.com/
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352. Research Publish Journals 
353. Research Publisher 
354. Research WebPub 
355. RG Education Society (RG Journals of Scientific Research) 
356. Rising Vision (RV) 
357. Ross Science Publishers 
358. RS Publication 
359. Sacha International Academic Journals 
360. Sai Om Publications 
361. SAMANM Group of Research Publications (SGRP) 
362. SAVAP International 
363. Savvy Science Publisher 
364. Scholar Journals [Link dead as of 2013-04-20] 
365. Scholar People 
366. Scholar Science Journals 
367. Scholarlink Resource Centre Limited 
368. Scholarly and Academic Research Journals (SARJ) 
369. Scholarly Journals 
370. Scholars Research Library 
371. Scholars Academic and Scientific Publishers (SAS Publishers) 
372. ScholarsHub.net 
373. Scholink 
374. Sci Edit Publications 
375. SciDoc Publishers 

http://www.researchpublish.com/
http://researchpub.org/index.html
http://www.researchwebpub.org/
http://www.rgsociety.org/
http://www.risingvision.org/index.html
http://rossscience.org/index.php
http://rspublication.com/
http://www.sachajournals.com/index.php
http://www.saiompublications.com/
http://www.samanmjournals.org/
http://www.journals.savap.org.pk/
http://savvysciencepublisher.com/
http://www.scholarjournals.org/
http://scholarpeople.org/
http://www.ssjournals.com/
http://scholarlinkresearch.org/
http://www.sarjournals.org/index.html
http://scholarly-journals.com/index.htm
http://scholarsresearchlibrary.com/
http://saspublisher.com/
http://www.scholarshub.net/
http://www.scholink.org/Home.html
http://sci-edit.net/edit/
http://scidoc.org/index.php
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376. Sciedu Press 
377. Science & Knowledge Publishing Corporation Limited 
378. Science Academy Publisher 
379. Science Alert 
380. Science and Education Centre of North America 
381. Science and Education Publishing 
382. Science and Engineering Publishing Company 
383. The Science and Information Organization (SAI) 
384. Science and Technology Publishing 
385. Science Education Foundation 
386. Science Instinct Publications 
387. Science Journal Publication (SJP) 
388. Science Park Journals 
389. Science Publications 
390. Science Publishing Group 
391. Science Publishing Corporation 
392. Science Record Journals 
393. Science Target 
394. Science Web Publishing 
395. ScienceDomain International 

396. ScienceHuβ 
397. Scienpress Ltd. 
398. Scientific & Academic Publishing 
399. Scientific and Academic Publication 

http://sciedu.ca/web/
http://scik.org/
http://www.sciacademypublisher.com/
http://scialert.net/index.php
http://www.todayscience.org/
http://www.sciepub.com/portal/Home
http://www.seipub.org/
http://thesai.org/
http://www.scitecpub.com/
http://www.ejournalnet.com/
http://www.sciipub.com/
http://www.sjpub.org/
http://scienceparkjournals.com/
http://www.thescipub.com/
http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index.aspx
http://www.sciencepubco.com/
http://www.sciencerecord.com/
http://www.sciencetarget.com/
http://www.sciencewebpublishing.net/
http://www.sciencedomain.org/
http://www.scihub.org/index.html
http://www.scienpress.com/Default.asp
http://www.sapub.org/journal/index.aspx
http://www.sapublications.com/
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400. Scientific Advances Publishers 
401. Scientific Journals 
402. Scientific Journals International 
403. Scientific Online Publishing 
404. Scientific Perspectives Publishing (Scipers) 
405. Scientific Research Publishing (SCIRP) 
406. Scientific Viewers 
407. Scigmoid 
408. Sciknow 
409. SciTechnol 
410. ScottishGroup Education and Testing Services 
411. Scribes Guild 
412. Segment Journals 
413. SETScholars 
414. Seventh Sense Research Group Journals 
415. Signpost e Journals 
416. Silicon Valley Publishers 
417. SPIRI The Global Research 
418. SJournals 
419. Sky Journals 
420. SmartPub (International Academy of Energy, Minerals and 

Materials) 
421. Society for Science and Nature 
422. Society of Business Research 

http://scientificadvancespublishers.com/
http://www.scientific-journals.co.uk/
http://www.scientificjournals.org/
http://www.scipublish.com/
http://waprogramming.com/index.php
http://www.scirp.org/
http://www.scientificviewers.com/
http://www.scigmoid.com/index.php
http://www.sciknow.org/
http://scitechnol.com/
http://scottishjournal.co.uk/
http://www.scribesguildjournals.org/journals.html
http://www.segmentjournals.com/
http://www.setscholars.org/
http://www.internationaljournalssrg.org/index.html
http://www.journals.academicpursuits.us/
http://www.svpublishers.co.uk/
http://www.spiri.org/
http://www.sjournals.com/
http://skyjournals.org/index.html
http://smatpub.com/Journals.php
http://scienceandnature.org/index.php
https://www.sbrconferences.com/Home.html


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2557 
131 

423. Society of Engineering Science and Technology (SEST India) 
424. Sphinx Knowledge House 
425. Spring Journals 
426. South Asian Academic Research Journals 
427. Southern Cross Publishing Group 
428. The Standard International Journals 
429. Standard Research Journals 
430. STM Journals 
431. Stringer Open 
432. Suryansh Publications 
433. Swiss Journals 
434. Symbiosis (Symbiosis Online Publishing) 
435. Synergy Publishers 
436. T&S Journal PUblications 
437. Technical Journals Online 
438. Technopark Publications 
439. Textroad Journals 
440. Thavan E ACT International Journals 
441. TI Journals 
442. Time Journals 
443. Tomas Publishing 
444. Topclass Global Journals 
445. Trade Science, Inc 
446. Trans Stellar (Transstellar) 

http://www.sestindia.org/
http://sphinxsai.com/
http://www.springjournals.net/
http://www.saarj.com/index.html
http://www.sciencej.com/submit.html
http://www.thesij.com/
http://standresjournals.org/index.html
http://stmjournals.com/index.html
http://www.stringeropen.com/
http://scholarlyoa.com/publishers/www.suryanshpublications.inf
http://www.swissjournals.org/
http://symbiosisonlinepublishing.com/index.php
http://www.synergypublishers.com/
http://tands-journal-publications.com/
http://www.technicaljournalsonline.com/index.html
http://technoparkpublications.com/
http://www.textroad.com/
http://www.thavan.org/
http://waprogramming.com/
http://www.timejournals.org/
http://tomaspubs.com/
http://www.topclassglobaljournals.org/
http://www.tsijournals.com/
http://www.tjprc.org/index.php
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447. Transaction Series on Engineering Sciences and Technologies 
448. Transnational Research Journals (formerly Universal Research 

Journals) 
449. TSPublications [Link dead as of 2013-08-23] 
450. U.S. Science Press 
451. Unique Research Journals 
452. Universal Association of Computer and Electronics 

Engineers(UACEE) 
453. Universal Association of Mechanical and Aeronautical 

Engineers(UAMAE) 
454. Universal Research Publications 
455. Valleys International 
456. VBRI Press 
457. Whites Science Journals 
458. Victorquest Publications 
459. Watch Plus 
460. We-Together to Save Yourself Society 
461. Wilolud Journals 
462. Wireilla Scientific Publications 
463. World Academic Journal of Business & Applied Sciences (WAJBAS 

Publishing) [Publisher] 
464. World Academic Publishing 
465. World Academic Union 
466. World Academy of Research and Publication 

http://www.tsest.org/
http://universalresearchjournals.org/
https://sites.google.com/a/tspublications.org/tspublications/home
http://usspress.com/
http://www.uniqueresearchjournals.org/index.htm
http://uacee.org/
http://uacee.org/
http://uamae.org/
http://uamae.org/
http://urpjournals.com/contactus.php
http://valleys.co.in/
http://www.vbripress.com/aboutus.aspx
http://whitesscience.com/Default.aspx
http://victorquestpub.com/
http://www.watchpub.org/index.htm
http://www.sospublication.co.in/index.php
http://www.wiloludjournal.com/page.php?3
http://wireilla.com/
http://wajbas.webs.com/
http://www.academicpub.org/
http://www.worldacademicunion.com/default.html
http://www.warponline.org/
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467. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) 
468. World Business Institute Also here: http://www.wassco.org/ 
469. World Journal of Publisher (WJP) 
470. World Open Access Journals 
471. World Scholars 
472. World Science Publisher 
473. World Science Research Journals (WSR Journals) 
474. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) 
475. World Standard Organization 
476. Wudpecker Research Journals 
477. Wyno Academic Journals 
 
List 2: Questionable Standalone Journals 
This year’s list contains 303 titles; last year’s had 126. 
1. Academic Exchange Quarterly 
2. Academicus International Scientific Journal 
3. Academy of Contemporary Research Journal (AOCRJ) 
4. Acta  de GerenciaCiencia (CAGENA) 
5. Advances in Forestry Letter 
6. Al Ameen Journal of Medical Sciences (AJMS) 
7. American Journal of Advanced Drug Delivery 
8. American Journal of Advances in Medical Science (ARNACA) 
9. American Journal of Engineering Research 
10. American Journal of Pharmacy and Health Research (AJPHR) 

http://www.waset.org/publications.php
http://www.wbiworld.org/
http://www.wassco.org/
http://www.wjp.co.in/
http://www.woaj.org/
http://wscholars.com/
http://www.worldsciencepublisher.org/index.php
http://www.wsrjournals.org/
http://www.wseas.org/
http://standard.org/
http://www.wudpeckerresearchjournals.org/
http://www.wynoacademicjournals.org/index.html
http://www.rapidintellect.com/AEQweb/
http://www.academicus.edu.al/
http://aocrj.org/
http://www.cagena.com/
http://www.afl-journal.org/index.aspx
http://ajms.alameenmedical.org/
http://www.ajadd.co.uk/
http://www.arnaca.com/
http://www.ajer.us/index.html
http://www.ajphr.com/
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11. American Journal of PharmTech Research (AJPTR) 
12. American Journal of Phytomedicine and Clinical Therapeutics 
13. American Journal of Social issues and Humanities  
14. American Research Journal 
15. Anglisticum: International Journal of Literature, Linguistics & 

Interdisciplinary Studies 
16. Archives Des Sciences Journal 
17. Archives of Pharmacy Practice 
18. ARNACA American Journal of Advances in Medical Science 
19. Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences 
20. Asian Journal of Health and Medical Sciences 
21. Asian Journal of Humanities and Social Sciences 
22. Asian Journal of Business and Management Sciences (AJBMS) 
23. Asian Journal of Pharmaceutical and Health Sciences 
24. Asian Journal of Pharmacy and Life Science 
25. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health 

Care (AJPRHC) 
26. Australasian Journal of Herpetology 
27. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 
28. Australian Journal of Business and Management Research (AJBMR) 
29. Ayupharm: International Journal of Ayurveda and Allied Sciences 
30. The Bioscan 
31. Bioresearch Bulletin 
32. Bioscience Discovery 

http://www.ajptr.com/
http://www.ajpct.org/
http://www.ajsih.in/index.php/ajsih/index
http://www.abrj.org/
http://www.anglisticum.mk/index.php
http://www.sciencesarchive.com/
http://www.archivepp.com/
http://arnaca.com/
http://www.jbiopharm.com/index.php/ajbp
http://www.ajhms.org/
http://ajhss.org/
http://www.ajbms.org/index.php
http://ajphs.com/
http://www.ajpls.com/index.html
http://jprhc.in/index.php
http://jprhc.in/index.php
http://www.smuggled.com/AJHFP1.htm
http://www.ajbasweb.com/
http://www.ajbmr.com/index.php
http://www.ayurpharm.com/
http://www.thebioscan.in/index.htm
http://bioresonline.org/
http://biosciencediscovery.com/index.html#gsc.tab=0
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33. Biosciences, Biotechnology Research Asia (BBRA) 
34. British Biomedical Bulletin 
35. British Journal of Economics, Finance and Management Sciences 
36. British Journal of Science 
37. Bulletin of Mathematical Sciences & Applications 
38. Bulletin of Pharmaceutical Research 
39. Bulletin of Society for Mathematical Services and Standards 
40. Calodema 
41. Canadian Chemical Transactions 
42. Case Studies Journals 
43. Chemical Science Transactions 
44. Computer Science Chronicle 
45. Computer Science Journal 
46. The Criterion: An International Journal in English 
47. Current Biotica 
48. Current Discovery 
49. Current Trends in Technology and Sciences (CTTS) 
50. Direct Research Journals 
51. E-Library Science Research Journal 
52. ExcelingTech Publishing Company, Ltd. 
53. Elixir International Journal (formerly Elixir Online  Journal) 
54. FOREX Technical Journal Library 
55. Frontiers in Aerospace Engineering 
56. Galaxy: International Multidisciplinary Research Journal 

http://www.biotech-asia.org/
http://bbbulletin.org/
http://www.ajournal.co.uk/BJEFM.htm
http://www.ajournal.co.uk/index.htm
http://www.bmsa.us/index.php
http://journal.appconnect.in/
http://www.jsomass.com/index.php
http://www.calodema.com/
http://canchemtrans.ca/
http://www.casestudiesjournal.com/
http://www.e-journals.in/
http://www.cschronicle.org/
http://comsj.org/
http://www.the-criterion.com/
http://www.currentbiotica.com/
http://www.ijcdi.com/
http://www.ctts.in/
http://directresearchjournals.org/index.html
http://lsrj.in/Default1.aspx
http://ojs.excelingtech.co.uk/
http://www.elixirpublishers.com/
http://www.elixirjournal.org/
http://www.forexjournal.co.in/Index.aspx
http://www.fae-journal.org/index.aspx
http://www.galaxyimrj.com/
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57. Global Journal of Management Science and Technology 
58. Global Journal of Medicine and Public Health 
59. Golden Research Thoughts 
60. Indian Journal of Applied-Basic Medical Sciences 
61. Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research (IJPBR) 
62. Indian Journal of Research Anvikshiki 
63. Indian Journal of Research in Pharmacy and Biotechnology (IJRPB) 
64. Indian Journal of Scientific Research (IJSR) 
65. Indian Streams Research Journal 
66. Indo American Journal of Pharmaceutical Research 
67. Indo-Global Journal of Pharmaceutical Sciences 
68. Innovations in Pharmaceuticals and Pharmacotherapy (IPP) 
69. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 
70. Interdisciplinary Journal of Research in Business (IDJRB) 
71. International Ayurvedic Medical Journal (IAMJ) 
72. The International Asian Research Journal (TIARJ) 
73. International Design Journal 
74. The International Interdisciplinary Journal of Education (IIJE) 
75. International Journal of Advanced Engineering Applications 
76. International Journal of Advanced Research 
77. International Journal of Advanced Research in Computer and 

Communication Engineering (IJARCCE) 
78. International Journal of Advanced Research in Computer Science 

and Electronics Engineering (IJARCSEE) 

http://gjmst.com/index.htm
http://www.gjmedph.org/
http://www.aygrt.isrj.net/
http://www.themedicalacademy.in/
http://ijpbr.in/
http://www.anvikshikijournal.com/
http://www.ijrpb.com/
http://www.ijsr.in/index.php
http://www.isrj.net/Default.aspx
http://www.iajpr.com/
http://iglobaljournal.com/
http://www.innpharmacotherapy.com/Default.aspx
http://ijcrb.webs.com/
http://www.idjrb.com/index.php
http://www.iamj.in/
http://www.tiarj.com/
http://www.journal.faa-design.com/index.htm
http://iijoe.org/
http://fragrancejournals.com/
http://www.journalijar.com/index.php
http://www.ijarcce.com/
http://www.ijarcce.com/
http://ijarcsee.org/index.php/IJARCSEE
http://ijarcsee.org/index.php/IJARCSEE
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79. International Journal of Advanced Research in Computer Science 
and Software Engineering (IJARCSSE) 

80. International Journal of Advanced Research in Computer Science 
& Technology (IJARCST) 

81. International Journal of Advanced Research in Electrical, 
Electronics and Instrumentation Engineering (IJAREEIE) 

82. International Journal of Advanced Technology and Engineering 
Research (IJATER) 

83. International Journal of Advancements in Mechanical and 
Aeronautical Engineering 

84. International Journal of Advancements in Research & 
Technology(IJOART) 

85. International Journal of Advances in Engineering & 
Technology(IJAET) 

86. International Journal of Advances in Power Systems (IJAPS) 
87. International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS) 
88. International Journal of Agricultural Management & Development 
89. International Journal of Agronomy & Plant Production 
90. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical 

Technology (IJABPT) 
91. International Journal of Applied Linguistics & English Literature 
92. International Journal of Applied Research & Studies (iJARS) 
93. International Journal of Applied Research & Studies (iJARS) 

http://www.ijarcsse.com/
http://www.ijarcsse.com/
http://www.ijarcst.com/index.html
http://www.ijarcst.com/index.html
http://www.ijareeie.com/
http://www.ijareeie.com/
http://www.ijater.com/
http://www.ijater.com/
http://www.ijamae.uamae.org/editorial_board.html
http://www.ijamae.uamae.org/editorial_board.html
http://www.ijoart.org/
http://www.ijoart.org/
http://www.ijaet.org/
http://www.ijaet.org/
http://www.ijaps.org/Index/
http://ijagcs.com/
http://www.ijamad.com/
http://www.ijappjournal.com/
http://www.ijabpt.com/index.html
http://www.ijabpt.com/index.html
http://www.ijalel.org/Default.aspx
http://www.ijars.in/
http://www.ijars.in/
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94. International Journal of Applied Sciences and 
Biotechnology(IJASBT) 

95. International Journal of Artificial Intelligence and Mechatronics 
96. International Journal of Ayurveda and Pharma Research 
97. International Journal of Bio (IJOBIO) 
98. International Journal of Biomedical Science 
99. International Journal of Business and Commerce 
100. International Journal of Bussiness and Management Invention 
101. International Journal of Business and Social Research 
102. International Journal of Chemical and Pharmaceutical 

Sciences(IJCPS) 
103. International Journal of Communication Networks and 

Information Security (IJCNIS) 
104. International Journal of Computational Engineering Research 
105. International Journal of Computer & Electronics Research (IJCER) 
106. International Journal of Computer and Information 

Technology(IJCIT) 
107. International Journal of Computer Applications 
108. International Journal of Computer Application and Engineering 

Technology (IJCAET) 
109. International Journal of Computer Applications in Engineering 

Sciences (IJCAES) 
110. International Journal of Computer Science and Business 

Informatics 

http://ijasbt.org/
http://ijasbt.org/
http://www.ijaim.org/
http://ijapr.in/
http://www.ijobio.com/
http://www.ijbs.org/HomePage.aspx
http://www.ijbcnet.com/
http://www.ijbmi.org/index.html
http://www.ijbsr.org/
http://www.ijcps.com/
http://www.ijcps.com/
http://www.ijcnis.org/
http://www.ijcnis.org/
http://www.ijceronline.com/editorial-board.html
http://ijcer.org/
http://www.ijcit.com/
http://www.ijcit.com/
http://www.ijcaonline.org/
http://www.ijcaet.net/
http://www.ijcaet.net/
http://www.caesjournals.org/
http://www.caesjournals.org/
http://www.ijcsbi.org/index.php/ijcsbi
http://www.ijcsbi.org/index.php/ijcsbi
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111. International Journal of Computer Science and Information 
Security 

112. International Journal of Computer Science and Network (IJCSN) 
113. International Journal of Computer Science and Network 

Security(IJCSNS) 
114. International Journal of Computer Science Engineering (IJCSE) 
115. International Journal of Computer Science Issues 
116. International Journal of Current Microbiology and Applied 

Sciences 
117. International Journal of Current Research 
118. International Journal of Current Research and Academic 

Review(IJCRAR) 
119. International Journal of Current Research and Review 
120. International Journal of Current Science 
121. International Journal of Development and Sustainability (IJDS) 
122. International Journal of Development Research 
123. International Journal of Drug Development and Research (IJDDR) 
124. International Journal of E-Computer Science Evolution 
125. International Journal of Economics and Research 
126. The International Journal of Educational and Psychological 

Assessment 
127. International Journal of Electrochemical Science 
128. International Journal of Electronics and Computer 

Research (IJECR) 

https://sites.google.com/site/ijcsis/
https://sites.google.com/site/ijcsis/
http://ijcsn.org/
http://ijcsns.org/
http://ijcsns.org/
http://www.ijcse.net/index.php
http://ijcsi.org/index.php
http://www.ijcmas.com/
http://www.ijcmas.com/
http://www.journalcra.com/
http://www.ijcrar.com/
http://www.ijcrar.com/
http://www.ijcrr.com/current_issue.html
http://currentsciencejournal.info/index.html
http://isdsnet.com/ijds/
http://www.journalijdr.com/
http://www.ijddr.in/
http://www.ijecse.com/
http://www.ijeronline.com/
https://sites.google.com/site/tijepa2012/home
https://sites.google.com/site/tijepa2012/home
http://www.electrochemsci.org/
http://www.ijecr.com/
http://www.ijecr.com/
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129. International Journal of Electronics Communication and 
Computer Engineering 

130. International Journal of Electronics Communication and 
Computer Technology (IJECCT) 

131. International Journal of Emerging Sciences (IJES) 
132. International Journal of Emerging Technology and Advanced 

Engineering 
133. International Journal of Energy & Technology 
134. International Journal of Engineering and Advanced 

Technology(IJEAT) 
135. International Journal of Engineering and Applied Sciences 
136. International Journal of Engineering and Computer Science (IJECS) 
137. International Journal of Engineering and Innovative 

Technology(IJEIT) 
138. International Journal of Engineering and Management 

Research(IJEMR) 
139. The IJES: The International Journal of Engineering and Science 
140. International Journal of Engineering and Science Invention (IJESI) 
141. International Journal of Engineering Inventions 
142. International Journal of Engineering Research 
143. International Journal of Engineering Research and Applications 
144. International Journal of Engineering Research and 

Development(IJERD) 

http://www.ijecce.org/
http://www.ijecce.org/
http://www.ijecct.org/index.htm
http://www.ijecct.org/index.htm
http://ijes.info/index.html
http://www.ijetae.com/index.html
http://www.ijetae.com/index.html
http://www.journal-enertech.eu/
http://www.ijeat.org/
http://www.ijeat.org/
http://eaas-journal.org/
http://www.ijecs.in/
http://ijeit.com/index.php
http://ijeit.com/index.php
http://www.ijemr.net/
http://www.ijemr.net/
http://www.theijes.com/
http://www.ijesi.org/index.html
http://www.ijeijournal.com/index.html
http://www.ijer.in/ijer/
http://www.ijera.com/index.html
http://www.ijerd.com/
http://www.ijerd.com/
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145. International Journal of Engineering Research and Science & 
Technology (IJERST) 

146. International Journal of Engineering Science & Advanced 
Technology 

147. International Journal of Engineering Science and Innovative 
Technology (IJESIT) 

148. International Journal of Engineering, Science and Technology 
149. International Journal of Engineering Sciences & Research 

Technology (IJESRT) 
150. International Journal of English and Education 
151. International Journal of English Language & Translation Studies (IJ-

ELTS) 
152. International Journal of Farming and Allied Sciences 
153. International Journal of Fundamental & Applied Sciences 
154. International Journal of Governance 
155. International Journal of Health Research 
156. International Journal of Health Sciences and Research 
157. International Journal of Humanities and Social Science 

Invention (IJHSSI) 
158. International Journal of Humanities, Engineering and 

Pharmaceutical Sciences 
159. International Journal of Information and Communication Research 
160. International Journal of Information and Communication 

Technology Research 

http://www.ijerst.com/index.php
http://www.ijerst.com/index.php
http://ijesat.org/
http://ijesat.org/
http://www.ijesit.com/
http://www.ijesit.com/
http://www.ijest-ng.com/
http://www.ijesrt.com/index.html
http://www.ijesrt.com/index.html
http://ijee.org/
http://eltsjournal.org/
http://ijfas.com/
http://www.bma.org.in/IJFAS.aspx
http://www.ijgovernance.com/
http://www.ijhr.org/
http://www.ijhsr.org/
http://www.ijhssi.org/
http://www.ijhssi.org/
http://ijheps.org/
http://ijheps.org/
http://www.ijicr.com/
http://esjournals.org/index.php
http://esjournals.org/index.php
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161. International Journal of Information Technology & Business 
Management 

162. International Journal of Information Technology & Computer 
Science (IJITCS) 

163. International Journal of Innovative Ideas 
164. International Journal of Innovative Research and Development 
165. International Journal of Innovative Research and Studies 
166. International Journal of Innovative Technology and Exploring 

Engineering (IJITEE) 
167. International Journal of Inventions in Pharmaceutical 

Sciences(IJIPS) 
168. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics 

World 
169. International Journal of Latest Research in Engineering and 

Computing (IJLREC) 
170. International Journal of Life science and Pharma Research 
171. International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma 

Research (IJLBPR) 
172. The International Journal of Management 
173. International Journal of Management and Business Studies (IJMBS) 
174. International Journal of Management, Economics and Social 

Sciences (IJMESS) 
175. International Journal of Management Research and Business 

Strategy (IJMRBS) 

http://www.jitbm.com/
http://www.jitbm.com/
http://ijitcs.com/
http://ijitcs.com/
http://www.publishtopublic.com/
http://www.ijird.com/
http://www.ijirs.com/
http://www.ijitee.org/
http://www.ijitee.org/
http://www.ijips.net/
http://www.ijips.net/
http://www.ijllalw.org/
http://www.ijllalw.org/
http://www.ijlrec.com/
http://www.ijlrec.com/
http://www.ijlpr.com/
http://www.ijlbpr.com/index.php
http://www.ijlbpr.com/index.php
http://www.theijm.com/
http://ijmbs.com/
http://www.ijmess.com/index.php
http://www.ijmess.com/index.php
http://www.ijmrbs.com/
http://www.ijmrbs.com/
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176. International Journal of Management Sciences and Business 
Research (IJMSBR) 

177. International Journal of Mathematical Research & Science 
178. International Journal of Mathematics and Soft Computing (IJMSC) 
179. International Journal of Medical Science and Public 

Health (IJMSPH) 
180. International Journal of Medical Sciences and Health 

Care (IJMSHC) 
181. International Journal of Medical Research & Health 

Sciences(IJMRHS) 
182. International Journal of Medicine and Biomedical Research 
183. International Journal of Medicine and Biosciences 
184. International Journal of Medicobiologial Research 
185. International Journal of Modern Engineering Research (IJMER) 
186. International Journal of Novel Drug  Delivery Technology 
187. International Journal of Pharma and Bio Sciences (IJPBS) 
188. International Journal of Pharmaceutical & Research Science (IJPRS 

Journal) 
189. International Journal of Pharmaceutical and Biomedical Research 
190. International Journal of Pharmaceutical and 

Phytopharmacological Research (eIJPPR) 
191. International Journal of Pharmaceutical Research and 

Development(IJPRD) 
192. International Journal of Pharmaceutical Science Invention (IJPSI) 

http://www.ijmsbr.com/
http://www.ijmsbr.com/
http://www.ijmrs.org/
http://www.ijmsc.com/index.php/ijmsc/index
http://www.ijmsph.com/
http://www.ijmsph.com/
http://www.ijmshc.com/
http://www.ijmshc.com/
http://ijmrhs.com/
http://ijmrhs.com/
http://ijmbr.com/index.php
http://www.ijmbonline.com/
http://www.ijmedres.com/
http://www.ijmer.com/
http://www.scopemed.org/?jid=15
http://www.ijpbs.net/index.html
http://www.ijprsjournal.com/index.html
http://www.pharmscidirect.com/
http://www.eijppr.com/
http://www.eijppr.com/
http://www.ijprd.com/
http://www.ijprd.com/
http://www.ijpsi.org/
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193. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug 
Research 

194. International Journal of Pharmaceutical Sciences and 
Research(IJPSR) 

195. International Journal of Pharmacy 
196. International Journal of Pharmacy and Technology (IJPT) 
197. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences 
198. International Journal of Power Electronics Engineering 
199. International Journal of Recent Scientific Research 
200. International Journal of Recent Technology and 

Engineering (IJRTE) 
201. International Journal of Recent Trends in Electrical & Electronics 

Engineering (IJRTE) 
202. International Journal of Research and Innovation in Computer 

Engineering (IJRICE) 
203. International Journal of Research Development (IJORD) 
204. International Journal of Research in Aeronautical and Mechanical 

Engineering (IJRAME) 
205. International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy 
206. International Journal of Research in Computer Science 
207. International Journal of Research in Computer Technology 
208. International Journal of Research in Engineering and Advanced 

Technology (IJREAT) 

http://www.ijpsdr.com/index.htm
http://www.ijpsdr.com/index.htm
http://www.ijpsr.com/index.html
http://www.ijpsr.com/index.html
http://www.pharmascholars.com/
http://www.ijptonline.com/
http://www.ijpaes.com/
http://www.ijpee.com/index.php/ijpee
http://www.recentscientific.com/
http://www.ijrte.org/
http://www.ijrte.org/
http://scholarlyoa.com/individual-journals/International%20Journal%20of%20Recent%20trends%20in%20Electrical%20&%20Electronics%20Engineering%20(IJRTE)
http://scholarlyoa.com/individual-journals/International%20Journal%20of%20Recent%20trends%20in%20Electrical%20&%20Electronics%20Engineering%20(IJRTE)
http://www.ijrice.com/
http://www.ijrice.com/
http://forefrontcorpo.wix.com/ijord
http://www.ijrame.com/
http://www.ijrame.com/
http://www.ijrap.net/
http://www.ijorcs.org/
http://www.opusinfo.in/ijrct/index.php/ijrct/information/readers
http://www.ijreat.org/
http://www.ijreat.org/
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209. International Journal of Research in Engineering and 
Technology(IJRET) 

210. International Journal of Research in Medical and Dental Sciences 
211. International Journal of Reviews in Computing 
212. International Journal of Science and Advanced Technology (IJSAT) 
213. International Journal of Science and Technology 
214. International Journal of Science Commerce and 

Humanities (IJSCH) 
215. International Journal of Science Innovations and Discoveries 
216. International Journal of Sciences (IJSciences) 
217. International Journal of Scientific & Technology Research 
218. International Journal of Scientific and Engineering Research (IJSER) 
219. International Journal of Scientific and Research 

Publications (IJSRP) 
220. International Journal of Scientific Engineering and Technology 
221. International Journal of Scientific Research and Application (IJSRA 

Publishing) 
222. International Journal of Scientific Research in Education 
223. The International Journal of Social Sciences (TIJOSS) 
224. International Journal of Soft Computing and Engineering 
225. International Journal of Sport Studies (IJSS) 
226. International Journal of Technical Research and 

Applications (IJTRA) 

http://ijret.org/
http://ijret.org/
https://edas.info/web/ijrmds/index.html
http://www.ijric.org/index.php
http://www.ijsat.com/
http://ejournalofsciences.org/
http://www.ijsch.com/journaluk/Publisher-69
http://www.ijsch.com/journaluk/Publisher-69
http://www.ijsidonline.info/
http://www.ijsciences.com/
http://www.ijstr.org/
http://www.ijser.org/
http://www.ijsrp.org/
http://www.ijsrp.org/
http://ijset.com/ijset/
http://ijsra.com/
http://www.ijsre.com/
http://www.tijoss.com/index.html
http://www.ijsce.org/
http://ijssjournal.com/
http://www.ijtra.com/index.php
http://www.ijtra.com/index.php
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227. International Journal of Trends in Economics Management and 
Technology (IJTEMT) 

228. International Journal of Universal Pharmacy and Bio 
Sciences(IJUPBS) 

229. International Journal on Recent and Innovation Trends in 
Computing and Communication (IJRITCC) 

230. International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES) 
231. International Research Journal of Applied and Basic 

Sciences(IRJABS) 
232. International Research Journal of Applied Finance 
233. International Research Journal of Pharmaceutical and Applied 

Sciences (IRJPAS) 
234. International Researchers 
235. Journal der PharmazieForschung (RAPSR) 
236. Journal of Advances in Internal Medicine 
237. Journal of American Physicians and Surgeons (JPANDS) 
238. Journal of Animal and Plant Sciences (Nairobi, Kenya) 
239. Journal of Applied Pharmacy 
240. Journal of Applied Pharmaceutical Science 
241. Journal of Basic and Clinical Pharmacy [Link dead as of 2013-05-

06] 
242. Journal of Behavioral Sciences in Asia 
243. Journal of Bio Innovation 
244. Journal of Business Management and Applied Economics 

http://www.ijtemt.org/
http://www.ijtemt.org/
http://www.ijupbs.com/Home.aspx
http://www.ijupbs.com/Home.aspx
http://ijritcc.org/
http://ijritcc.org/
http://www.irjes.com/
http://www.irjabs.com/en/
http://www.irjabs.com/en/
https://irjaf.com/
http://www.irjpas.com/
http://www.irjpas.com/
http://iresearcher.org/index.html
http://www.rapsr.com/
http://www.aimjournal.org/index.php
http://www.jpands.org/
http://www.m.elewa.org/JAPS/
http://japharmacy.com/master/Default.aspx
http://www.japsonline.com/index.php
http://jbclinpharm.com/default.aspx
http://www.joursa.com/
http://www.jbino.com/index.htm
http://jbmae.scientificpapers.org/
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245. Journal of Business Research (İşletmeAraştırmalarıDergisi)0 
246. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences 
247. Journal of Computing 
248. Journal of Coastal Life Medicine 
249. Journal of Cosmology 
250. Journal of Current Pharma Research 
251. Journal of Emerging Trends in Computing and Information 

Sciences 
252. Journal of ELT and Applied Linguistics (JELTAL) 
253. Journal of Environmental Hydrology 
254. Journal of Global Research in Computer Science (JGRCS) 
255. Journal of International Academic Research for 

Multidisciplinary(JIARM) 
256. Journal of International Management Studies 
257. Journal of Knowledge Management, Economics and Information 

Technology 
258. Journal of Medical Research and Practice (JMRP) 
259. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences (JPBMS) 
260. Journal of Science Editing 
261. Journal of Scientific Theory and Methods 
262. Kashmir Economic Review 
263. The Macrotheme Review 
264. Mathematical and Computational Applications (MCA) 
265. Modern Behavioral Science 

http://isarder.org/eng/
http://jchps.com/
http://www.journalofcomputing.org/
http://jclmm.com/
http://journalofcosmology.com/
http://www.cpronline.in/
http://cisjournal.org/
http://cisjournal.org/
http://www.jeltal.com/
http://www.hydroweb.com/journal-hydrology.html
http://www.jgrcs.info/index.php/jgrcs
http://www.jiarm.com/home.html
http://www.jiarm.com/home.html
http://www.jimsjournal.org/index.html
http://www.scientificpapers.org/
http://www.scientificpapers.org/
http://jmrp.info/index.php/jmrp
http://www.jpbms.info/
http://journalofscienceediting.org/
http://journalofscientifictheoryandmethods.com/
http://ker.ajku.edu.pk/
http://macrotheme.com/home
http://mcajournal.cbu.edu.tr/
http://pwriters.com/index.php/mbs/index
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266. The Modern Journal of Applied Linguistics (MJAL) 
267. National Journal of Basic Medical Sciences 
268. National Journal of Medical and Dental Research 
269. Oriental Journal of Computer Science and Technology 
270. People’s Journal of Scientific Research 
271. The Pharma Research (Journal) 
272. Pharmacologia 
273. PharmacologyOnline (PhOL) 
274. PHARMANEST: An International Journal of Advances in 

Pharmaceutical Sciences 
275. Plant Digest 
276. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper 
277. Research Directions: International Multidisciplinary Research 

Journal (Research Directions Journal 
278. Research in Biotechnology 
279. Research Inventy: International Journal of Engineering and Science 
280. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical 

Sciences (RJPBCS) 
281. Researchers World – Journal of Arts Science & Commerce 
282. Review of Research 
283. Reviews of Progress 
284. Romanian Biotechnological Letters 
285. Science International 
286. Science Park 

http://www.mjal.org/index.htm
http://njbms.com/
http://njmdr.org/
http://www.computerscijournal.org/
http://www.pjsr.org/Home.html
http://www.thepharmaresearch.info/
http://pharmacologia.co.uk/
http://pharmacologyonline.silae.it/front
http://www.pharmanest.net/
http://www.pharmanest.net/
http://plantdigest.co.uk/index.php
http://behaviorsciences.com/
http://researchdirection.org/Default.aspx
http://www.researchinbiotechnology.com/home
http://www.researchinventy.com/index.html
http://www.rjpbcs.com/index.html
http://www.rjpbcs.com/index.html
http://www.researchersworld.com/index.html
http://www.ror.isrj.net/
http://reviewsofprogress.org/
http://ebooks.unibuc.ro/biologie/RBL/index.html
http://www.scienceinternational.com/
http://www.scienceparks.in/Default.aspx
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287. Science Research Reporter 
288. Science Reuters 
289. Scientific World 
290. Seventh Sense Research Group Journal 
291. South Asian Journal of Mathematics 
292. Tactful Management Research Journal (TMRJ) 
293. Technics Technologies Education Management 
294. Universal Journal of Applied Computer Science and Technology 
295. Universal Journal of Computer Science and Engineering 

Technology (UniCSE) 
296. Universal Journal of Pharmacy (UJP Online) 
297. Weekly Science International Research Journal 
298. World Applied Sciences Journal 
299. World Journal of Pharmaceutical Research (WJPR) 
300. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (WJPPS) 
301. World Journal of Science and Technology (WJST) 
  

http://www.jsrr.in/
http://www.sciencereuters.com/
http://scientificworld.co.uk/
http://ssrgj.blogspot.com/
http://www.sajm.com.nu/index.htm
http://tmgt.lsrj.in/
http://www.ttem.ba/index.html
http://uniascit.in/index.php
http://www.unicse.org/
http://www.unicse.org/
http://www.ujponline.com/
http://www.weeklyscience.org/Default.aspx
http://www.wasj.org/
http://www.wjpr.net/
http://www.wjpps.com/fromeditordesl.php
http://worldjournalofscience.com/
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บรรณำนุกรม 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ส านักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
2556. (ร่ำงฉบับที่ 2) เกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็น
เลิศ 2556 – 2557 The 2013 – 2014 Education Criteria for 
Performance Excellence. 

ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ. 2556. เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ปี 2557 
– 2558 TQA Criteria for Performance Excellence 2557 – 
2558. บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จ ากัด. 

National Institute of Standards and Technology (NIST) United States 
Department of Commerce. Education Criteria for 
Performance Excellence 2013 – 2014. 
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เอกสำรวิชำกำร  3/2558  ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

คณะบรรณำธิกำร  

1. ดร.พีระพงศ์    ตริยเจริญ 
2. น.ส.วิไลรัตน์    วิริยะวิบูลย์กิจ 
3. น.ส.ณัฏยา  เบ้าสุภ ี
4. นายจิรพัฒน์  ธารีสืบ 
5. น.ส.วาสิฏฐี  ไวตี 
6. นางมุกดา  เกตุแก้ว 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 
งานพัฒนาและฝึกอบรม 
งานพัฒนาและฝึกอบรม 
งานพัฒนาและฝึกอบรม 
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

ออกแบบปก      น.ส.เพชร์รัตน์   โชครุ่ง      งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 

พิมพ์ครั้งที่ 1      มีนาคม 2558 
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