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Work Assignment หมวด 1 การนาองค์กร และหมวด 5 บุคลากร
ขอให้ท่านนาเสนอแนวทางการบริหารองค์กรในเรื่องการนาองค์กร และการบริหารบุคลากร
โดยดาเนินงานตามขั้นตอน 3 ข้อ ดังนี้
1. ขอให้ประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ หมวด 1 การนาองค์กร และหมวด 5
บุคลากร ว่ามีจุดแข็ง หรือมีโอกาสปรับปรุงในเรื่องใด โดยทาเครื่องหมาย √ ในตาราง
ก. เรื่องที่เป็นจุดแข็ง หมายถึง หน่วยงานของท่านมีวิธีการดาเนินงานในเรื่องนั้นอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ มี
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนปฏิบัติงาน และรอบเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งคาดหมายได้ว่า เมื่อปฏิบัติตามนั้น
แล้ว จะทาให้ได้ผลงานที่ดี นอกจากนี้ ยังอาจมีวิธีตรวจสอบว่าผลงานที่เกิดขึ้นนั้นตรงตามที่คาดหมายหรือไม่
หากไม่เป็นไปตามคาดหมาย อาจมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดีขึ้น
ข. เรื่องที่เป็นโอกาสปรับปรุง หมายถึง เรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน แต่หน่วยงานของท่านดาเนินงานใน
เรื่องนั้นด้วยวิธีการที่ไม่แน่นอน ทาให้มีผลงานไม่สม่าเสมอ หรือผลงานไม่ดี บางครั้งอาจเป็นไปตามคาสั่งเฉพาะ
กิจ บางครั้งอาจละเว้นการปฏิบัติ หรือยังไม่เคยดาเนินงานมาก่อน และในทางกลับกันเรื่องที่เป็นโอกาสปรับปรุง
ยังหมายรวมถึง เรื่องที่ใช้วิธีการปฏิบัติซ้าเดิม แม้ว่าผลงานที่ได้จะไม่ใช่ผลงานที่ดี
หัวข้อกระบวนการหมวด 1 การนาองค์กร

จุดแข็ง

โอกาสปรับปรุง

จุดแข็ง

โอกาสปรับปรุง

วิธีการที่ผู้นาระดับสูงใช้ในการกาหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ไปยังบุคลากร
ผู้เรียน และผู้รับบริการอื่นๆ รวมทั้งแสดงตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติสอดคล้อง
กับค่านิยมที่กาหนดไว้
วิธีการที่ผู้นาระดับสูงใช้ในการสื่อสารและสร้างบรรยากาศ เพื่อสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร ผู้เรียน และผู้รับบริการอื่นๆ ทาให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม และมีผลการดาเนินงานดีอย่างต่อเนื่อง
วิธีการทีห่ น่วยงานใช้ในการกากับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงระบบ
การนาองค์กรของคณบดี/ผู้อานวยการ คณะผู้บริหาร รวมทั้งคณะกรรมการประจา
คณะ/สถาบัน
วิธีการที่หน่วยงานใช้สร้างความมั่นใจว่า ทุกภาคส่วนในหน่วยงานดาเนินการอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
วิธีการที่หน่วยงานใช้ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคม และ/หรือชุมชนที่สาคัญ
หัวข้อกระบวนการหมวด 5 บุคลากร
วิธีการบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากรด้วยการประเมินความ
ต้องการ สรรหา ว่าจ้าง และรักษาบุคลากร เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรที่มีทักษะ
ความสามารถ ในจานวนที่เพียงพอต่อการทางานให้บรรลุผลสาเร็จตามพันธกิจ
วิธีการทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากรมีสุขภาวะที่ดี ปลอดภัย
สะดวก บุคลากรได้รับการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์เหมาะสมกับความต้องการ
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หัวข้อกระบวนการหมวด 5 บุคลากร (ต่อ)

จุดแข็ง

โอกาสปรับปรุง

วิธีการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นา เพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่โดดเด่น
วิธีการที่ทาให้บุคลากรทุ่มเทในงาน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม
วิธีการประเมินความผูกพันและจัดการผลการดาเนินงานของบุคลากร รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรและผู้นา เพื่อจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
2. ขอให้นาเสนอกระบวนการที่คิดว่าเป็นจุดแข็งของหน่วยงาน หมวดละ 1 กระบวนการ โดยนาเสนอในรูปแบบ
Flowchart, รูปภาพ, ตาราง, ข้อความ หรือรูปแบบอื่นๆ ให้อยู่ภายในเอกสารนาเสนอ 1 หน้า (1 หน้าสไลด์)
เพื่ออธิบายกระบวนการนั้น ให้ส่วนงานอื่นได้เข้าใจ หรือสามารถนาไปเป็นต้นแบบปฏิบัติงานตามได้
3. สาหรับเรื่องที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง ขอให้ ท่านนาเสนอแนวทางการปรับปรุงที่จะนามาใช้กับการพัฒนา
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
หมายเหตุ: โปรดสังเกตว่ารายการกระบวนการในตาราง เป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดของเกณฑ์ EdPEx ในระดับ
ข้อกาหนดโดยรวม ดังแสดงในข้อความต่อไปนี้
หมวด 1 การนาองค์กร
หมวด 5 บุคลากร
1) กระบวนการที่ผู้นาระดับสูงปฏิบัติ ได้แก่ การชี้นา และ 1) ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ อ ง ค์ ก ร ใ ช้ ป ร ะ เ มิ น ขี ด
ทาให้องค์กรยั่งยืน การสร้างบรรยากาศ เพื่อทาให้ผู้เรียนและ ความสามารถและอัตรากาลัง เพื่อให้องค์กรบรรลุ
ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามผู ก พั น กั บ องค์ ก ร เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรม เป้า หมาย รวมถึงการสร้ า งบรรยากาศที่สนับ สนุ น
รวมถึงวิธีการที่ใช้สื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน และผู้รับบริการ การทางาน
เพื่อทาให้องค์กรมีผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ
Describe how you manage workforce capability
Describe how senior leaders’ personal actions guide and
sustain your organization. Describe how senior leaders
create an environment for student and other customer
engagement, for innovation, and for high performance.
Describe how senior leaders communicate with your
workforce and with students and other key customers

2) แนวทางที่ ส ถาบั น ใช้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การก ากั บ ดู แ ล และ
ปรับปรุงระบบสาหรับการนาองค์การ รวมทั้งมั่นใจได้อย่างไร
ว่า แนวทางนั้น ถูกต้องตามกฏหมายมีจ ริยธรรม และมีค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม
Describe your organization’s approach to responsible
governance and leadership improvement. Describe how you
ensure legal and ethical behavior, fulfill your societal
responsibilities, and support your key communities

and capacity to accomplish your organization’s
work. Describe how you maintain a supportive
and secure work climate

2) กระบวนการที่ใช้พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่ว นร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาองค์กร รวมทั้งวิธีการที่จะทาให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร
Describe how you develop workforce
members, managers, and leaders to achieve
high performance, including how you engage
them in improvement and innovation

