
หมวด 7 ผลลพัธ ์



ภาพรวมเกณฑ ์EdPEx 





- visionary leadership 

- learning-centered education 

- organizational and personal learning 

- valuing workforce members and partners 

- agility 

- focus on the future 

- managing for innovation 

- management by fact 

- societal responsibility 

- focus on results and creating value 

- systems perspective 



สรุปเกณฑห์มวด 7 ผลลพัธ ์

เกณฑห์มวดนี้ ประกอบไปดว้ยผลลพัธ ์5 ดา้น แต่ไม่ไดเ้รียง 

ตามเกณฑ ์1 – 6 ไปทีละขอ้ แต่จะมองในลกัษณะเป็นกลุ่มที่ 

เห็นว่าเกีย่วขอ้งกนั ดงันี้   



เป็นการแสดงผลลพัธท่ี์สะทอ้นการด าเนินการท่ีส าคญัดา้นการเรียนรูข้องผูเ้รียนและกระบวนการว่า 

ตอบสนองลูกคา้ไดดี้หรือไม่เพียงใด ดงันั้นจึงควรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของ 

ลูกคา้ในหมวด 3 แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการในหมวด 2 และตวัช้ีวดัในหมวด 4 นอกจากนี้ ยงั 

รวมถึงการวดัผลปฏิบติัการขององคก์รและผลลพัธอ่ื์นๆ ท่ีไม่ไดแ้สดงในหวัขอ้อ่ืนๆ ท่ีเป็นการแสดง 

ผลลพัธท่ี์สะทอ้นการด าเนนิการท่ีส าคญัดา้นการปรบัปรุงประสิทธิผลการปฏิบติัการท่ีส าคญัตาม 

ประเภทของบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรูอ่ื้น ดงันั้นจึงควรตอบสนองต่อความตอ้งการในโครงร่างองคก์ร 

และขอ้ก าหนดในหมวด 6 รวมทั้งผลลพัธท่ี์ไม่ไดร้ายงานในหวัขอ้ 7.2 – 7.5 ดว้ย ทั้งนี้ ใหแ้สดงใน 

ลกัษณะท่ีเปรียบเทียบกบัคู่แข่งดว้ย 

สรุปเกณฑห์มวด 7 ผลลพัธ ์  



อาจสรุปในภาพรวมถงึสิง่ทีอ่งคก์รควรปฏิบติัไดด้งันี้  

• องคก์รมีขอ้มูลดา้นดา้นการเรียนรูข้องผูเ้รียนและกระบวนการ และขอ้มูลเหล่านั้นมี

การปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่งเมือ่เทียบกบัหลายปีทีผ่่านมา เช่น การวดัคุณภาพผูเ้รียน 

ผลการปฏิบติังานจริงของผูส้อน อตัราการจบการศึกษา อตัราการเรียนซ ้ าชั้น อตัรา

การสอบซ่อม ความผิดพลาดของการใหบ้ริการดา้นต่างๆ  ความยดืหยุ่นของการ

ด าเนนิการเรียนการสอน เวลาทีใ่ชใ้นการเรียนการสอนจริง ขอ้มูลเกีย่วกบั

คุณลกัษณะของผูเ้รียนทีร่วบรวมจากความตอ้งการของลูกคา้รวมทั้งผลส ารวจลูกคา้

ในการใชง้านผูส้ าเร็จการศึกษาและบริการทีส่่งเสริมการเรียนรูอ่ื้น ผลการด าเนนิการ

ทีด่ีข้ึนในดา้นการบริหารส านกังานและดา้นอ่ืนๆ 

• องคก์รสามารถอธิบายถงึขอ้บกพร่องของผูส้ าเร็จการศึกษา บริการทีส่่งเสริมการ

เรียนรูอ่ื้น และกระบวนการไดอ้ย่างชดัเจนและมีเหตุผล 

• องคก์รมีการเชื่อมโยงใหเ้ห็นถงึความเป็นเหตุเป็นผลกนัของการลงทุนปรบัปรุงใน

ดา้นต่างๆ เกีย่วกบัผูเ้รียน บริการทีส่่งเสริมการเรียนรูอ่ื้น และกระบวนการ 

• องคก์รมีการน าผลการผลิตทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมายมาท าการวิเคราะหแ์ละแกไ้ข 



เป็นการแสดงผลลพัธที์ส่ะทอ้นถงึความพงึพอใจและคุณค่าของผูเ้รียน 

และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และความผูกพนัของผูเ้รียนและผูม้ีส่วนไดส่้วน 

เสีย ดงันั้นจึงควรสมัพนัธก์บักลุ่มลูกคา้และส่วนตลาด และวิธีการเก็บ 

ขอ้มูลในหวัขอ้ 3.1 และ 3.2 ของหมวด 3 ทั้งนี้ ใหแ้สดงในลกัษณะที่ 

เปรียบเทียบกบัคู่แข่งดว้ย 

สรุปเกณฑห์มวด 7 ผลลพัธ ์(ต่อ)  



อาจสรุปในภาพรวมถึงสิง่ท่ีองคก์รควรปฏิบติัไดด้งันี้  

• องคก์รมีขอ้มูลดา้นความพึงพอใจและไม่พงึพอใจของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มตลาด หรือแต่ละ

ประเภทอย่างเหมาะสม เช่น ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเกีย่วขอ้งกบัลูกคา้ ลูกคา้ทีใ่ชง้าน

ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นประจ า ขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ การแกปั้ญหาขอ้รอ้งเรียนอย่างมี

ประสิทธิผล คุณค่าผูส้ าเร็จการศึกษา และบริการทีส่่งเสริมการเรียนรูอ่ื้นจากมุมมองของ

ลูกคา้โดยพจิารณาถงึคุณภาพและราคา การตรวจประเมินโดยลูกคา้ในเรือ่งความสะดวกใน

การติดต่อองคก์รและการรอ้งเรียน 

• องคก์รมีขอ้มูลผลการด าเนนิการดา้นการเรียนการสอน และบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรูอ่ื้น

ต่างๆ และมีการปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่งเมือ่เทียบกบัหลายปีที่ผ่านมา  

• องคก์รสามารถอธิบายถงึผลของการลดลงของขอ้มูลดา้นการเรียนการสอน และบริการที่

ส่งเสริมการเรียนรูอ่ื้นต่างๆ ไดอ้ย่างชดัเจนและมีเหตุผล 

• องคก์รมีการเช่ือมโยงใหเ้ห็นถงึความเป็นเหตุเป็นผลกนัของการลงทุนปรบัปรุงในดา้นต่างๆ 

กบัผลดา้นดา้นการเรียนการสอน และบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรูอ่ื้นต่างๆ  

• องคก์รมีการน าผลการด าเนนิการดา้นการเรียนการสอน และบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรูอ่ื้น

ต่างๆ ทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมายมาท าการวิเคราะหแ์ละแกไ้ข 



เป็นการแสดงผลลพัธที์่สะทอ้นการด าเนินการที่ส าคญัดา้นระบบงาน 

ทรพัยากรบุคลากร การเรียนรู ้การพฒันา ความผาสุก มีสภาพแวดลอ้มที่ดี และ 

ความพงึพอใจของบุคลากรทุกกลุ่ม ที่ท าใหบุ้คลากรมีความผูกพนักบัองคก์ร 

ดงันั้นจึงควรสมัพนัธก์บักิจกรรมในหมวด 5 รวมทั้งตอบสนองต่อกระบวนการที่ 

ส าคญัในหมวด 6 และแผนปฏิบติัการและแผนทรพัยากรในหวัขอ้ 2.2 ของ 

หมวด 2 ทั้งนี้ ใหแ้สดงในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบกบัคู่แข่งดว้ย 

สรุปเกณฑห์มวด 7 ผลลพัธ ์ (ต่อ)  



อาจสรุปในภาพรวมถงึสิง่ที่องคก์รควรปฏิบติัไดด้งันี้  

-  องคก์รมีขอ้มูลดา้นความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม

หรือแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม เช่น ความปลอดภยั การขาดงาน การลาออก 

ความพึงพอใจ และขอ้รอ้งเรียน (ขอ้รอ้งทุกข)์ ของบุคลากร 

-  องคก์รมีขอ้มูลผลการด าเนินการดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร และมีการปรบัปรุง

อย่างต่อเนือ่งเมือ่เทียบกบัหลายปีที่ผ่านมา เช่น จ านวนบุคลากรในทุก

หน่วยงาน และการมีใบรบัรองวิทยฐานะส าหรบัทกัษะที่ตอ้งการ 

-  องคก์รสามารถอธิบายถงึผลของการลดลงของผลลพัธต่์างๆ ดา้นการมุ่งเนน้

บุคลากรไดอ้ย่างชดัเจนและมีเหตุผล 

-  องคก์รมีการเช่ือมโยงใหเ้ห็นถงึความเป็นเหตุเป็นผลกนัของการลงทุน

ปรบัปรุงในดา้นต่างๆ กบัผลลพัธต่์างๆ    ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 

-  องคก์รมีการน าผลลพัธต่์างๆ ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรที่ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายมาท าการวิเคราะหแ์ละแกไ้ข 



เป็นการแสดงผลลพัธที์ส่ะทอ้นการด าเนินการทีส่ าคญัทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการบรรลุ 

แผนเชิงกลยุทธ ์รวมทั้งดา้นพฤติกรรมทีมี่จริยธรรม ความรบัผิดชอบดา้นการเงิน  

การปฏิบติัตามกฎหมาย และการทีอ่งคก์รบ าเพญ็ตนเป็นพลเมืองทีดี่ ดงันั้นจึงควร 

ตอบสนองต่อการบรรลุแผนเชิงกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการในหมวด 2 และ 

ขอ้ก าหนดความตอ้งการและกิจกรรมในหมวด 1 ทั้งนี้ ใหแ้สดงในลกัษณะที่ 

เปรียบเทียบกบัคู่แข่งดว้ย 

สรุปเกณฑห์มวด 7 ผลลพัธ ์ (ต่อ)  



อาจสรุปในภาพรวมถงึสิง่ทีอ่งคก์รควรปฏิบติัไดด้งันี้  

• องคก์รมีขอ้มูลผลลพัธด์า้นภาวะผูน้ า และมีการปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่งเมือ่เทียบกบั

หลายปีทีผ่่านมา เช่น การบรรลุความส าเร็จของกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการ ภาพรวม

การบรรลุความส าเร็จของแผนปฏิบติัการ ผลการตรวจสอบภายใน จ านวนการ

รอ้งเรียนในการท าผิดระเบยีบขอ้บงัคบั ความปลอดภยั การรบัรองมาตรฐาน และ

กฎหมาย การมส่ีวนร่วมของบุคลากรในการประพฤติปฏิบติัอย่างมีจริยธรรม ผลการ

ส ารวจความเชื่อมัน่ของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียทีม่ีต่อผูน้ าระดบัสูงและธรรมาภิบาลของ

สถาบนั และผลลพัธด์า้นพฤติกรรมทีข่ดัต่อจริยธรรม ผลการส ารวจความเช่ือมัน่ของ

ชมุชนทีม่ีต่อองคก์ร  

• องคก์รสามารถอธิบายถงึผลของการลดลงของผลลพัธด์า้นภาวะผูน้ าไดอ้ย่างชดัเจน

และมีเหตุผล 

• องคก์รมีการเชื่อมโยงใหเ้ห็นถงึความเป็นเหตุเป็นผลกนัของการลงทุนปรบัปรุงใน

ดา้นต่างๆ กบัผลลพัธด์า้น ภาวะผูน้ า 

• องคก์รมีการน าผลลพัธด์า้นภาวะผูน้ าทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมายมาท าการวิเคราะห์

และแกไ้ข 



เป็นการแสดงผลลพัธที์ส่ะทอ้นการด าเนินการทีส่ าคญัดา้นการเงินและ 

ตลาดขององคก์รตามกลุ่มลูกคา้หรือส่วนตลาด โดยรวมผลตอบแทนทาง 

การเงิน ความมัน่คงทางการเงิน หรือผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ  

ดงันั้นจึงควรสมัพนัธก์บัตวัวดัดา้นการเงินในหวัขอ้ 4.1ก (1) ของหมวด 4  

และแนวทางการจดัการดา้นการเงินในหวัขอ้ 2.2 ของหมวด 2 ทั้งนี้ ให ้

แสดงในลกัษณะทีเ่ปรียบเทียบกบัคู่แข่งดว้ย 

สรุปเกณฑห์มวด 7 ผลลพัธ ์ (ต่อ)  



อาจสรุปในภาพรวมถงึสิง่ที่องคก์รควรปฏิบติัไดด้งันี้  

• องคก์รมีขอ้มูลผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ การเงิน และตลาด และมี

การปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่งเมือ่เทียบกบัหลายปีที่ผ่านมา เช่น งบประมาณ 

สดัส่วนงบประมาณท่ีใชด้า้นการเรียนการสอน สดัส่วนงบประมาณท่ีใชด้า้น

บริการที่ส่งเสริมการเรียนรูอ่ื้นในแต่ละดา้น งบประมาณท่ีใช/้ผูเ้รียน 

งบประมาณที่ใช/้สาขาวิชา  

• องคก์รสามารถอธิบายถงึผลของการลดลงของขอ้มูลผลลพัธด์า้นงบประมาณ 

การเงิน และตลาดไดอ้ย่างชดัเจนและมีเหตุผล 

• องคก์รมีการน าตวัช้ีวดัดา้นการตลาดและการเงินไปเปรียบเทียบกบัองคก์รที่

เป็นเลิศ 

• องคก์รมีการน าผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ การเงิน และตลาด ท่ีไม่

เป็นไปตามเป้าหมายมาท าการวิเคราะหแ์ละแกไ้ข 



Core Values and the Criteria 



Key Excellence Indicators: Results 

• Excellent results that fully address customer 

requirements, key processes, product 

performance, strategy and action plans, 

workforce needs, financial and marketplace 

measures, and governance and societal 

responsibilities 

• Beneficial performance levels and trends 



• Excellent results that are well integrated with 

organization-level information and analyses 

• Demonstrated use of comparisons/ 

benchmarks/projections that have improved 

organizational performance 

• Results that are actionable to improve 

organizational performance and promote 

sustainability 

 

Key Excellence Indicators: Results 
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Iredell-Statesville Schools: Results 



Average Attendance Rate 

Iredell-Statesville Schools: Results 



Jenks: Results 

Cycle Refinements Resulting from Data Management 

 

 

Process From To 

Purchase Order Processing 3-4 days  1 day (2004)  

Remote Desktop Assistance 1-3 days  Online (2000) 

Financial Applications Upgrade to Microsoft.Net (Information 
Access) 

1-2 days  5 seconds (2005) 

Warehouse Ordering 5-7 days  Online (2003) 

Turnaround on Print Shop Orders 5-7 days  3-4 days (2002) 

Scanning Student IDs in the Lunch Line 20-25 seconds  1-3 seconds (2004)  

Nutrition Department Ordering Process 4 hours daily  30 minutes weekly (1997) 

Campus Police Response Time 10-20 minutes  1-5 minutes (2004) 

Teacher Candidate Resumes 1-3 days  Online (2004) 

JPSF Mini-grant Applications 1-3 days  Online (2002) 

Professional Development Transcripts for Each Teacher Once a year  Online (2004) 

Bus Routing Program 1-2 days  Online (2006) 

TMA Work Requests System 1-2 weeks  3 days (2003) 

Reports Process-Police Department 2 days  4 hours (2005)  

Departments show cycle time reductions for increased efficiency. 



MCB ETS Overall Performance  
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MCB Parent Survey 

(2004) 

Comparing Expense of Education Quality, 
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Richland College: Results 





กล่าวโดยสรุป หมวด 7  

เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการและแนวโนม้ขององคก์รใน 

ดา้นต่างๆ ที่ไดด้ าเนนิการในหมวด 1 – 6 ในลกัษณะทีเ่ชื่อมโยง 

กนั นอกจากนี้ ยงัตรวจประเมินผลการด าเนนิการขององคก์รโดย 

เปรียบเทียบกบัคู่แข่งหรือองคก์รอื่นทีม่ีภารกิจคลา้ยคลึงกนัเพือ่ให ้

องคก์รไดท้ราบว่าองคก์รมีผลการด าเนนิการสูงหรือต า่ในตลาดที่ 

เกีย่วขอ้ง อนัน าไปสู่การวางแผนกลยุทธใ์นการปรบัปรุงองคก์ร 

ต่อไป 


