
1

บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน

การบริหารจัดการ 

หลักสูตร 

โดย 

มุ่งเน้นผลการเรียนรู้  

Outcome based Education

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

 พฤศจิกายน 2561
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1.กำหนด สมรรถนะหลัก ความท้าทาย ความได้
เปรียบ เพื่อหาผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

2.พัฒนา หน่วยความรู้ ที่นำไปสู่การบรรลุผลการ
เรียนรู้ 

3.ออกแบบวิชาในหลักสูตร ที่ครอบคลุม หน่วยความ
รู้ ที่กำหนดไว้ 

4.สร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ว่าเป็นไปตามผลการ
เรียนรู้ที่กำหนด ด้วยการจัดการและปรับปรุงหลัก
สูตร

หัวข้อที่เสนอ



เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว

องค์กรเปลี่ยนช้า



ทักษะเฉพาะด้าน

มหาวิทยาลัยที่จบ

ปริญญาที่จบ

นายจ้างเลือกจากอะไร
บ้าง

 บริบทโลก



know what

able to do 
what

Be what



2017 View 
Point



Attributes of Future Workforce

US Department of Labor 
Occupational Information Network (O*NET)



44 % 23 %

Two most importance attributes
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Human or Robot?

Being aware of others’ reactions and 
understanding why they react as they do. 
Bringing others together and trying to 
reconcile differences. 
Persuading others to change their minds or 
behavior. 
Providing personal assistance, medical 
attention, emo- tional support, or other 
personal care to others such as coworkers, 
customers, or patients.

The ability to make precisely 
coordinated movements of the 
fingers of one or both hands to 
grasp, manipulate, or assemble 
very small objects. 
The ability to quickly move your 
hand, your hand together with your 
arm, or your two hands to grasp, 
manipulate, or assemble objects. 

The ability to come up with 
unusual or clever ideas 
about a given topic or 
situation, or to develop 
creative ways to solve a 
problem.





มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

(๑.๑) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมา
อาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการ 
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประ
กอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่ม
มูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
(๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้าง
สันติสุข อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑
 บริบทชาติ



มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการที่จำเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของ
การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส
มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ

สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมี
การบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสาน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของ
การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 



(๕.๑) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๕.๒) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว
โปร่งใสและตรวจสอบได้
(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการกำกับให้การจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอด คล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ



!15

ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

วิสัยทัศน์   

พันธกิจ 

ค่านิยม สมรรถนะหลัก

กฎระเบียบข้อบังคับ

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่

สำคัญ

โครงสร้างองค์การ

ความท้าทายและความได้

เปรียบเชิงกลยุทธ์

ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ

ขนาดและการเติบโต คู่แข่ง

การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ   ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อสถานการณ์

ระบบการปรับปรุงผลการ

ดำเนินการ



ดูภาพรวมก่อน

หาความต้องการว่า 

ต้องการความรู้ ความสามารถใดบ้าง

ออกแบบ จัดการ และ ปรับปรุงหลักสูตร 



determine whether the 

 program 

 is needed by students 

 and society, rather than 

 whether there are academics 

 eager to teach in it.

• in consistent with the 
State Plan 

• Two kinds of needs 
may be identified: 
• Societal needs 
• Occupational    

needs 

• Market Demand Data.
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Value Proposition

Strategy and Action

Core Competency

Resource 1 Resource 2 Resource 3 
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ความได้เปรียบ

ความท้าทาย

Core Competency

Organizational Resources

Value Proposition
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Description of desired future states
ภาพอนาคตที่ชัดเจน

มองภาพรวม (Holistic) ไม่ใช้จ้องแต่ละจุด

วิสัยทัศน์   

VALUE  Proposition คุณค่าที่เสนอ

สมรรถนะหลัก

ความท้าทาย

Resource 1 Resource 2 Resource 3 

ความได้เปรียบ



อะไรคือส่ิงที่ควรรู้ 

Content

ทำไมจึงต้องรู้ 

Rationale + 

Underlying 

Philosophy 

ควรเรียนรู้

อย่างไร 

Process

เรียนรู้เม่ือใด 

Structure of Process

รู้ได้อย่างไรว่าได้ผล 

Achievement Assessed 

ศาสตราจารย์ ไพฑูลย์ สินลารัตน์



อะไรคือส่ิงที่ควรรู้ 

Content

ทำไมจึงต้องรู้ 

Rationale + 

Underlying 

Philosophy 

Societal needs

 Occupational needs

Other  needs

Student Outcomes – Student 
outcomes describe what students 
are expected to know and be able to 
do by the time of graduation.  

Learning outcomes are statements of 
what a student is expected to know, 
understand and/or be able to 
demonstrate after completion of a 
process of learning

รู้อะไรบ้าง

ทำอะไรได้
เป็นคนอย่างไร

ออกแบบ จัดการ และ ปรับปรุงหลักสูตร 



Competencies are what a person brings to a job conceptualized as qualities by which people demonstrate superior job performance 

Learning outcomes are written statements of what a learner is expected to know and be able to demonstrate at the end of a 
learning unit (or cohesive set of units, course module, entire course, or full program).

Information Technology 2017 Final Curriculum Report IT2017 2017 December 10

Knowledge designates a proficiency in core 
concepts and content of IT and application of 
learning to new situations.

Skills refer to capabilities and strategies that develop over time, 
with deliberate practice and through interactions with others and 
the world around us 

Dispositions encompass socio-emotional skills, 
behaviors, and attitudes that characterize the inclination 
to carry out tasks and the sensitivity to know when and 
how to engage in those tasks รู้อะไรบ้าง

ทำอะไรได้

เป็นคนอย่างไร

ออกแบบ จัดการ และ ปรับปรุงหลักสูตร 



ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ต้องชัดเจนว่าบัณฑิตรู้อะไร   ทำอะไรได้ และเป็นอย่างไร

Cedefop (2017). Defining, writing and applying 
learning outcomes: a European handbook. 

Luxembourg: Publications Office. 
http://dx.doi.org/10.2801/566770

รู้อะไรบ้าง ทำอะไรได้



ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ต้องชัดเจนว่าบัณฑิตรู้อะไร   ทำอะไรได้ และเป็นอย่างไร

Cedefop (2017). Defining, writing and applying 
learning outcomes: a European handbook. 

Luxembourg: Publications Office. 
http://dx.doi.org/10.2801/566770

รู้อะไรบ้าง ทำอะไรได้ เป็นคนอย่างไร



วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล

ใช้ดิจิทัลติดต่อและร่วมงานกับคนอื่นได้

ใช้Digital สร้างสรรค์ได้

ใช้ดิจิทัลได้อย่างมีมนุษย์สัม
พันธ์ที่ดี และปลอดภัย

ใช้Digitalบอกได้ อธิบายได้ 
ทำนายได้











Knowledge/Skill/ Character Teaching/Learning Method

Assessment Method 

(๑.๑) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการ บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม 
และประเทศ 
(๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์
การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 



Body of Knowledge

Knowledge Area

Knowledge Unit

Knowledge Unit

Knowledge Unit

Knowledge Area

Knowledge Unit

Knowledge Unit

Knowledge Unit

Student Outcomes – Student 
outcomes describe what students 
are expected to know and be able to 
do by the time of graduation.  

Learning outcomes are statements of 
what a student is expected to know, 
understand and/or be able to 
demonstrate after completion of a 
process of learning

องค์ความรู้

แขนง

แขนง

หน่วย

ความรู้

หน่วย

ความรู้

ควรเรียนรู้

อย่างไร 

Process

อะไรคือส่ิงที่ควรรู้ 

Content



Body of Knowledge

Knowledge Unit

Knowledge Area

จากองค์ความรู้Bodyไปสู่แขนงAreaและหน่วย

ของความรู้Unit 



Knowledge Area

Knowledge Unit

Knowledge Unit

Knowledge Unit

learning Outcome

learning Outcome

learning Outcome
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รู้อะไรบ้าง

ทำอะไรได้

เป็นคนอย่างไร

เรียนรู้เม่ือใด 

Structure of Process

รู้ได้อย่างไรว่าได้ผล 

Achievement Assessed 

การกระจาย 
ความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรสู่รายวิชา



0  = Not Developed 

1= Partial Developed 

2 = Developed

รู้อะไรบ้าง

ทำอะไรได้

เป็นคนอย่างไร

การกระจาย 
ความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรสู่รายวิชา



รู้อะไรบ้าง

ทำอะไรได้

เป็นคนอย่างไร

สอนอย่างไร เรียนอย่างไร วัดผลอย่างไร

เรียนรู้เม่ือใด 

Structure of Process



อาจารย์ผู้รับ 

ผิดชอบหลักสูตร

เกณฑ์คัดเลือก และการตอบแทน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น

อย่างไร?

อาจารย์ผู้รับ 
ผิดชอบหลักสูตรต้องทำอะไรบ้าง



In the field of education there are three main types of accountability system:  
(a) compliance with regulations,  
(b) adherence to professional norms, and
(c) results driven. 

มคอ.2 มคอ.3 มคอ.7

Strategy Plan Action Plan Quality Control

Quality Assurance

Performance Improvement

evaluated.planned,  implemented,

Curriculum development encompasses 
how a curriculum is planned, 
implemented, and evaluated.

ออกแบบ    จัดการ และ    ปรับปรุงหลักสูตร 



ออกแบบ จัดการ และ ปรับปรุงหลักสูตร 



วัตถุประสงค์ตามProgram 

Specification มคอ.2 และมคอ.1  ข้อกำหนดสภาวิชาชีพ หรือ

วงการที่เกี่ยวข้อง

1.1 เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

5.2 การวางระบบผู้สอน และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

5.3 การประเมินผู้เรียน 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

3.1 การรับ

นักศึกษา
4.1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารย์

ISO 8402-1986 (9000 para 3.1.5) standard defines 
quality as "the totality of features and 
characteristics of a product or service that bears 
its ability to satisfy stated or implied needs."

6.1 ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้

5. 1 สาระของรายวิชา 

ISO 9000 
Quality Systems 

Handbook 
Fourth Edition 

Completely revised in response to ISO 9000:2000 
David Hoyle

การประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกัน
คุณภาพ การจัดการศึกษาว่าหลัก
สูตรได้ดาเนินการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

มีการดำเนินการตั้งแต่ การ 
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจ
สอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณ
ภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้ และ

เกณฑ์การประเมินฯ



3.1 การรับ

นักศึกษา

วัตถุประสงค์ตามProgram 

Specification มคอ.2 และมคอ.1 

1.1 เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

5. 1 สาระของรายวิชา 

5.2 การวางระบบผู้สอน และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

 ข้อกำหนดสภาวิชาชีพ หรือ

วงการที่เกี่ยวข้อง

6.1 ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4.1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารย์

5.3 การประเมินผู้เรียน

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

หลัก
สูตร

4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
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ผู้เรียน

บัณฑิต
มุ่งสู่ผลงานที่เป็นเลิศ
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ผู้เรียน

Student LEARNING

WORK (Teaching and Support) PROCESS 
EFFECTIVENESS 

บัณฑิต

Student ENGAGEMENT

Student Satisfaction

Supply-Chain Management
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ผู้เรียน

Student LEARNING

WORK (Teaching and Support) PROCESS 
EFFECTIVENESS 

Supply-Chain Management

WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY

WORKFORCE Climate

WORKFORCE ENGAGEMENT

WORKFORCE Development

บัณฑิต

Student ENGAGEMENT

Student Satisfaction
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ผู้เรียน

Student LEARNING

WORK (Teaching and Support) PROCESS 
EFFECTIVENESS 

Supply-Chain Management

WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY

WORKFORCE Climate

WORKFORCE ENGAGEMENT

WORKFORCE Development

บัณฑิต

Student ENGAGEMENT

Student Satisfaction

Leadership communication and engagement

GOVERNANCE accountability

Law, Regulation, and Accreditation

Ethics 

societal responsibilities and 
support of communities

achievement of organizational strategy and ACTION PLANS



!47

ผู้เรียน

Student LEARNING

WORK (Teaching and Support) PROCESS 
EFFECTIVENESS 

Supply-Chain Management

WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY

WORKFORCE Climate

WORKFORCE ENGAGEMENT

WORKFORCE Development

บัณฑิต

Budgetary and Financial PERFORMANCE

Market PERFORMANCE

Student ENGAGEMENT

Student Satisfaction

Leadership communication and engagement

GOVERNANCE accountability

Law, Regulation, and Accreditation

Ethics 

societal responsibilities and 
support of communities

achievement of organizational strategy and ACTION PLANS
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ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้
เรียนและด้านกระบวนการ

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ และการกำกับดูแล

ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน 
และตลาด         

การเรียนการสอนข
องเราดีที่สุดเท่าที่ทำได้หรือ

ยัง?   
มีอะไรดีขึ้นได้อีกหรือไม่? 

ในบริบทวันนี้ 
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ไปถึง 
และบอกได้ว่าไปถึงได้

อย่างไร



ผู้นำที่ดีและเก่ง

กำหนดวิสัย

ทัศน์และค่านิยม ส่ือสารให้เกิดการปฏิบัติอย่าง

จริงจัง กำกับดูแลองค์กร ส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย 

และมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนชุมชน 

การนำและกา

รกำกับองค์กร



การนำและกา

รกำกับองค์กร

การกำหนดกลยุทธ ์

และนำไปสู่การปฏิบัต ิ

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ ์

แผนปฏิบัติการและนำไปสู่การปฏิบัต ิ



การบริหารความต้องการ ความพึง

พอใจ  ความไม่พึงพอใจ ความ

ผูกพันของผู้เรียน
การนำและกา

รกำกับองค์กร

การกำหนดกลยุทธ ์

และนำไปสู่การปฏิบัต ิ



ผู้นำที่ดีและเก่ง

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ ์

การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

การบริหารขีดความสามารถ และอัตรา

กำลัง 

บรรยากาศการทำงาน 

การสร้างความผูกพันกับบุคลากร  

การบริหารความต้องการ ความพึง

พอใจ  ความไม่พึงพอใจ ความ

ผูกพันของผู้เรียน

การกำหนดกลยุทธ ์

และนำไปสู่การปฏิบัต ิ



ผู้นำที่ดีและเก่ง

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ ์

การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

หลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

การจัดการกระบวนการ 

การควบคุมต้นทุน 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การบริหารขีดความสามารถ และอัตรา

กำลัง 

บรรยากาศการทำงาน 

การสร้างความผูกพันกับบุคลากร  

การบริหารความต้องการ ความพึง

พอใจ  ความไม่พึงพอใจ ความ

ผูกพันของผู้เรียน

การกำหนดกลยุทธ ์

และนำไปสู่การปฏิบัต ิ



ความต้องการ ความพึงพอใจ  

ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน

ผู้นำที่

ดีและเก่ง

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ ์

การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

หลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

การจัดการกระบวนการ 

การควบคุมต้นทุน 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การวัดผล การวิเคราะห์ การดำเนินการ 

ความรู้ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสน

เทศ

การบริหารขีดความสามารถ และอัตรา

กำลัง 

บรรยากาศการทำงาน 

การสร้างความผูกพันกับบุคลากร  



ความต้องการ ความพึงพอใจ  ความ

ไม่พึงพอใจ ความผูกพันของผู้
การนำและการ

กำกับองค์กร

กลยุทธ ์

และนำไปสู่การปฏิบัต ิ

หลักสูตร และกระบวนการ 

จัดการการวัดผล การวิเคราะห์ การดำเนินการ ความรู้ข้อมูล 

สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขีดความสามารถ และอัตรากำลัง 

บรรยากาศการทำงาน 

การสร้างความผูกพันกับบุคลากร   
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ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลง  Baldrigeอาจเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่ง

เปลี่ยนให้มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ
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• สร้างความผูกพัน

• วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียน

• ตอบสนองต่อความต้องการ

• สารสนเทศที่จะทำความ
เข้าใจผู้เรียน

ความสำเร็จในระยะยาว

มหาวิทยาลัยมีหลายลูกค้า และมีความ
ต้องการที่แตกต่างกันมาก

        

บัณฑิตจากการเรียนการสอน

ของเราดีที่สุดเท่าที่ทำได้หรือยัง?   

มีอะไรดีขึ้้นได้อีกหรือไม่?  


