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 “ผู้นำกับการพัฒนาองค์การ”  

โครงการบ่มเพาะ รุ่น 2 /

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 /

รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม/

หัวข้อวันน้ี 
• ที่มาและการใช้เกณฑ์ EdPEx /

•  ขั้นตอนการดำเนินการในโครงการ Incubator/

•  การเตรียมตัวของทีม(ประสพการณ์ของทีม โดย 
ศาสตราจารย์บุญเจริญ ศิริเนาวกุล)/

•  ข้อมูลสำหรับการเข้า workshop การประเมินตนเอง/

ปัญหาท่ีสถาบันการศึกษากำลังประสพ 

การส
นับส

นุนยุ
ทธศ

าสต
ร์

การพั
ฒนา

	

เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว	
การตรวจสอบจาก
ภายนอก โครง

สร้าง

ประช
ากร	

ระบบประกันคุณภาพ 	

ความคาดหวังจากสังคม	การแข่งขัน
และจัดลำดับ	

กฎระเบียบ เกณฑ์ 
มาตรฐาน	

การปรับลดงบประมาณ	

คำถามชวนให้คิด 
• มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองอะไร/
• เร่ืองที่ท้าทายเราอยู่ขณะนี้คืออะไร/
• มหาวิทยาลัยจะขับเคล่ืยนยุทธศาสตร์ไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร/
• มหาวิทยาลัยจะนำความเก่งของตนไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศได้อย่างไร /

• มหาวิทยาลัยจะสร้างความม่ันคงและชื่อเสียงขณะเดียวกันสร้าง
สมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างไร/

• บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะเรียนรู้เพื่อเติบโตและมีความพึงพอใจ
กับความพอเพียงได้อย่างไร/

• ระบบคุณภาพที่มีอยู่จะขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยให้พัฒนาต่อเนื่องได้
อย่างไร/
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ที่มาของเกณฑ์	
คุณภาพการศึกษา	
เพื่อการดำเนินการที่

เป็นเลิศ	

5	

ท่ีมาของเกณฑ์ความเป็นเลิศ 
•  รางวัลคุณภาพสหรัฐอเมริกา (MBNQA) /

•  รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) /

•  แนวคิดการจัดการคุณภาพเชิงรวม (TQM) /

•  หลักการของความเป็นเลิศ (Educational Excellence) /

/

6 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
• ประกาศใช้ในปี 2543 โดยอิงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
ชาติของสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige National 
Quality Award/

• มีรางวัลใน 2 ระดับคือ TQA = 650 คะแนน/

                              TQC = 350 คะแนน/

• ปัจจุบันมีองค์กรที่ได้รับรางวัล TQA ในประเทศไทยเพียง 
4 ราย/

7 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ6
8!

•  เกณฑ์เพ่ือผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ8
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เอื้อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์   ปรับปรุงผลลัพธ์          

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือสามารถแข่งขันกับองค์กรในระดับนานาชาติ6
6

•  เกณฑ์มีเจตจำนงที่เรียบง่าย8
เจตจำนงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ การช่วยองค์กร ไม่ว่าขนาดใด               

หรืออยู่ในธุรกิจใด ตอบคำถามที่ท้าทาย 3 ข้อ ดังน้ี6
1) องค์กรดำเนินการได้ดีเท่าที่ควรเป็นหรือไม่6
2) องค์กรรู้ได้อย่างไร 6
3) องค์กรควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร6
6

•  เกณฑ์ส่งเสริมให้เกิดมุมมองเชิงระบบ8
มุมมองเชิงระบบ หมายถึง การบริหารจัดการองค์ประกอบทั้งหมดขององค์กร                

ให้เป็นหน่ึงเดียวเพ่ือให้เกิดความสำเร็จอย่างต่อเน่ือง โครงสร้างและกลไกการบูรณาการของ
ระบบได้แก่ ค่านิยม และแนวคิดหลัก เกณฑ์ 7 หมวดที่มีการปฏิบัติที่เก่ียวเน่ืองกัน และ
แนวทางการให้คะแนน6
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เกณฑ์ฯถูกนำไปใช้ในหลายภาคส่วน 
• มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ/
(Hospital accreditation - HA)/

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ/
(Public Sector Management Quality Award – PMQA)/

• เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ/
(State Enterprise Performance Appraisal – SEPA) /

• เกณฑ์ Education Performance Excellence (EdPEx) ของ 
สกอ./

9	

ความเหมือนท่ีแตกต่าง 
เกณฑ ์ หน่วยงานที่รับผิด

ชอบ 
การนำไปใช ้

TQA  FTPI  ประเมินเพื่อรับรางวัล 

HA  สถาบันรับรองรพ.  รับรองมาตรฐานรพ. 

SEPA  สคร.  ประเมินผลการดำเนินงาน 

PMQA  กพร.  พัฒนาพื้นฐานระบบราชการ และการ
จูงใจด้วยรางวัล 

EdPEx  สกอ.  พัฒนาเพื่อบูรณาการพันธกิจสู่ความ
เป็นเลิศ (WC) 

10 

“EdPEx”คืออะไร 

• กรอบการประเมินที่บูรณาการส่วนสำคัญในการบริหาร

จัดการโดยอิงเกณฑ์ความเป็นเลิศ/

• เคร่ืองมือประเมินระดับพัฒนาการของสถาบันการศึกษา/

11 

การดำเนินการภายใต้โครงการ EdPEx(2552 – 2558) 

•  แปลเกณฑ์ ฉบับแรก (ปี 2552) /

•  ทดลองโครงการนำร่อง  - ระยะที่ 1: กย. 53 – กพ. 55/

•  แปลเกณฑ์ ฉบับที่2 (ปี 2556) /

•  โครงการระยะที ่2 (โครงการต่อยอด) : (มค. 55 – ธค. 
57)/

•  ปี 2557 สกอ. ประกาศให้เลือกใช้แทนเกณฑ์ประกัน
คุณภาพภายในเดิม/

•  แปลเกณฑ์ฉบับที่3  (ปี 2558) /

/

12 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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การนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้โดยสกอ.  
• เป็นเกณฑ์การประเมินองค์กรเพื่อการยกระดับการพัฒนาของ
สถาบันการศึกษา/

• สกอ.ได้ประกาศให้สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพดีและท้าทาย 
เลือกใช้เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยสมัครใจ เร่ิมตั้งแต่     
ปี 2557 /

• โดยอาจสมัครทั้งในระดับคณะวิชาและในระดับสถาบัน/
• รับการยกเว้นการตรวจประเมินคุณภาพภายในเม่ือผ่านการ
ประเมิน(คะแนนถึง 200) โดยต้องจัดทำแผนพัฒนาต่อเนื่องเพื่อยก
ระดับการพัฒนาของแต่ละคณะ (ภายใน 4 ปี)/

• ส่งเสริมให้คณะวิชาเรียนรู้เคร่ืองมือต่าง ๆ และพัฒนากระบวนการ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ/

ความเช่ือมโยงของระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ EdPEx 
14 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

ระดับหลักสูตร 

การประกัน
คุณภาพ 

ระบบอื่นๆ เช่น 
AACSB, 

TedQual, 
NASPAA,  EPAS 

การดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานฯในกฎกระทรวงฯ 

AUNQA 
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

หลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

ระดับคณะวิชา 

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

ระดับสถาบัน 

IQA 

ระบบอื่นๆ เช่น 
EQUIS 

IQA 

ระบบอื่นๆ 

EdPEx 

IQA 

EdPEx 

โครงการ Incubator Project 
วัตถุประสงค์ของโครงการบ่มเพาะ 
• สนับสนุนสถาบันที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป
สู่ความเป็นเลิศให้ใช้เกณฑ์นี้เพื่อให้เกิดผล/

• ติดตามการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ให้ความรู้เพื่อเลือกใช้เคร่ือง
มือ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพ /

• ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาองค์กรตามแผนฯ และให้คำ
แนะนำโดยที่ปรึกษา (Mentor) /

• ประเมินผลการพัฒนา (Validation) และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อเป็น
แนวทางที่ดีและตัวอย่างของสถาบันที่มีการพัฒนาคุณภาพด้วย
เกณฑ์ EdPEx อย่างเป็นรูปธรรม/

16 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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Incubator Project 

Phase 1 
Commitment 

Phase 2 
Implement & 
Improvement 

Phase 3  
Achievement 

Improvement Plans 
and Improvement 

targets 

 Progress and 
performance 

measures 

Improvement 
Results 

แนวทางการดำเนินการ 
Phase  Input  Process  Output 

1. Commitment  - OP 
- Leadership committment  
- Team commitment 
- Vision & Goal setting 
- ความคาดหวังจากการใช้ EdPEx 

- Leadership semina 
- SA workshop 

- SA (Maturity level & 
Gap) 
- Goal Setting (for 
incubator project) 
- Development plans 

2. Improvement & 
Implement 

- GAP Analysis 
- Development plans 
 

- Tools training 
- Consult by Mentors 
-  Implementation of 

plans 
-  Data collection 

- Improvement (ผลการ
ปรับปรุง)  
- ข้อมูลหมวด 7 

3. Achievement  - Improvement (ผลการปรับปรุง)  
- ผลการปรับปรุงในหมวด 7 

- SAP development 
- OA training 
- internal validation 

- Report 
- Achievement 

การเตรียมตัวของทีมงาน: 
1. ???	

	
	
	
	
 

	
ข้อแนะนำจากผู้เข้าร่วมโครงการ	

	
	

ศาสตราจารย์บุญเจริญ ศิริเนาวกุล 	
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 Activities 

Phase 1: กค 60 -  ตค. 60  

- Leadership Seminar 
- Identify CSF 
- Self assessment 
- Proposed action plans & 
implementation time line 
- Setting targets and 
improvement goals 
 

Phase 2: พย. 60 - ตค. 61  

- WS on tools 
- Implementation  strategy 
- Mentoring 
- Follow up and updates 
- Data gathering 
- Improvement results 
 

Phase 3: พย. 61 - กพ. 62  

-  Training on OA 
- Self assessment report 
and development level 
- Submission for External 
Validation 
- Feedback on 
improvement  
- Project closed   

4 m 
12 m 4 m 

22 

เกณฑ์ Edpex  
 

เกณฑ์ EdPEx คืออะไร?  
• กรอบการบริหารจัดการที่บูรณาการเร่ืองสำคัญ ๆ ในการ
ดำเนินการที่ส่งผลต่อผลลัพธ์องค์กร/

• เกณฑ์ประกอบด้วยชุดคำถามที่ใช้ในการประเมินองค์กร
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง/

• ชุดคำถามนี้ครอบคลุมทุกด้านในระบบการบริหารจัดการ 
ได้แก่:  การนำองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ ผู้เรียนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์ /

 เป้าหมายโครงการ EdPEx 
• คณะวิชาประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์ EdPEx /

• จัดทำแผนพัฒนาองค์กร /

• ผลของการยกระดับการพัฒนาของแต่ละคณะ/

• คณะและสถาบันที่สมัครใจใช้เกณฑ์นี้ยื่นขอรับการ
ประเมินจาก สกอ./

• นำเสนอแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (หากผ่านระดับ 200 
คะแนน) /

24 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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การใช้เกณฑ์ EdPEx เพ่ือการประเมินองค์กร 
• เป็นการประเมินในระดับองค์กรเพื่อการมุ่งเป้า4
• ครอบคลุมทุกพันธกิจของสถาบัน /

• เสริมสร้างการเรียนรู้ขององค์กร ค้นหาโอกาสในการ
ปรับปรุงเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร/

• เป็นกลไกสร้างให้เกิดการบูรณาการของส่วนต่าง ๆ เพื่อ
ขับเคล่ือนให้คณะวิชาไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้/

• ค้นหาแนวทางและวิธีการในการสร้างนวัตกรรมในการ
ปรับปรุง/

ประโยชน์ท่ีสถาบันการศึกษาได้รับ 

• ผลการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิต/

• ความพึงพอใช้ของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ผลงานวิจัย และผู้รับ
บริการ/

• ประสิทธิภาพของหลักสูตร กระบวนการ การบริหารจัดการ/
• ความทุ่มเทและผลงานของบุคลากรทุกกลุ่ม /
• ผลประกอบการด้านการเงิน และการเติบโต และยุทธศาสตร์/
• การยอมรับในชุมชนวิชาการและผลลัพธ์ที่มีต่อชุมชนและ
สังคม/

• การบูรณาการกระบวนการสู่ผลลัพธ์องค์การและการพัฒนา/

ลักษณะของข้อกำหนดในเกณฑ์ 
•  เป็นชุดคำถามที่ใช้ประเมิน/
•  มีทั้งหมด 7 หมวด /

•  ที่มาของคำถามเป็นแนวทางการบริหารจัดการในเร่ือง
สำคัญ ๆ ที่มีผลต่อผลการดำเนินการขององค์การ/

•  เกณฑ์ถูกปรับเปล่ียนเพื่อให้ทันสมัยทุก 2 – 4 ปี /

•  แนวคิดคำถามมาจากค่านิยมความเป็นเลิศ 11 ประการ/

27 

ค่า
นิย
มห
ลัก
 

28	
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ค่านิยม 11 ข้อ 
1.  มุมมองเชิงระบบ/
2.  การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์/
3.  ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน/
4.  การให้ความสำคัญกับคน/
5.  การเรียนรู้ระดับสถาบันและความคล่องตัว /
6.  การมุ่งเน้นความสำเร็จ/
7.  การจัดการเพื่อนวัตกรรม/
8.  การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง/
9.  ความรับผิดชอบต่อสังคม/
10.  จริยธรรมและความโปร่งใส/
11.  การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ /

ส่วนประกอบพ้ืนฐาน 
1.  Organizational profile:/
       พื้นฐานด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร ความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆ

ในระดับองค์กร สภาพการแข่งขันและความท้าทาย ความเชี่ยวชาญ
ของสถาบัน กลไกการปรับปรุงองค์กร/

2.  System operation:/
`ระบบการปฏิบัติการทั้ง 6 ส่วนคือ ระบบผู้นำ การวางแผนกลยุทธ์ 
การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย การมุ่งเน้นคณาจารณ์และ
บุคลากร การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ /

3.  System foundation: /

`ระบบการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้/

30	

โครงร่างองค์กร 

1. ลักษณะองค์กร !

    ก. สภาพแวดล้อมองค์กร         @ @4

    ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร   @ @4

2. สภาวะการณ์ขององค์กร 4

@ก. สภาพด้านการแข่งขัน  @4

    ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 4

    ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ /

32	
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คุณลักษณะสำคัญต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติการและการประเมินองค์กร ปัจจัยเหล่านี้
ได้แก่:/
•  Main products or services; how they’re delivered to customers/
•  Mission, vision, values and organization core competencies/
•  Employee profile (how many, what kinds, educational levels, 

demographics)/
•  Technologies, equipment, facilities/
•  Regulatory environment/
•  Structure and governance/
•  Key customers and their requirements/
•  Suppliers and partners and their roles/
•  Competitive environment/
•  Principle success factors/
•  Strategic challenges and advantages/
•  Performance improvement system/

33	

WS 1: คำถามบริบทองค์การสำหรับผู้บริหาร  

เกณฑ์ประกอบด้วย 
•  7 หมวด/

•  หมวดกระบวนการ (1 – 6) เก่ียวข้องกับกระบวนทำงาน
สำคัญ ๆ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์การ/

•  หมวดผลลัพธ์ (7) ถามหาผลลัพธ์และตัววัดที่เกิดจาก
การดำเนินการขององค์การ/

35	

The 7 Categories 
1.  Leadership/

2.  Strategy/

3.  Customers/

4.  Measurement, Analysis and Knowledge 
Management/

5.  Workforce/

6.  Operations/

7.  Results/
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เน้ือหาในเกณฑ์มีอะไรบ้าง? 
• เป็นข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการองค์กร   ใน
เร่ืองหลัก ๆ /

• โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีของการจัดการที่เป็นระบบ 
และการปรับปรุงผลการดำเนินการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ/

• สอดแทรกหลักการของการบริหารจัดการที่อยู่บนระบบ
ค่านิยมที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและความสมดุล
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม/

Criteria in a nutshell 
1. การนำและ
ระบบการ
กำกับดูแล 

2. การบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

3. การใส่ใจผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

4. การใช้
ข้อมูลและการ
จัดการความรู้ 

5. การบริหารและ
สร้างความผูกพัน
ของบุคลากร 

6. การบริหารระบบ
งานทั่วทั้งองค์การ 

38 

Educational 
Excellence 

Leading to improved results 

39 

Educational 
Excellence 

ประสิทธิผล
การนำองค์กร 

การบรรลุแผน
ยุทธศาสตร์และ

เป้าหมาย 

การสร้างและ
การพัฒนา
บุคลากร 

ผลการเรียนรู้ของ
องค์กรและการ

แก้ปัญหา 

ความพึงพอใจ
และความผูกพัน 

ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของทุกส่วนงาน 

1. การนำและ
ระบบการ
กำกับดูแล 

2. การ
บริหาร

ยุทธศาสตร์ 

3. การใส่ใจผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

4. การใช้
ข้อมูลและการ
จัดการความรู้ 

5. การบริหารและ
สร้างความผูกพัน
ของบุคลากร 

6. การบริหารระบบ
งานทั่วทั้งองค์การ 

ความลึกซ้ึงของเกณฑ์4

เกณฑ์ตั้งคำถามเพื่อให้สถาบันพิจารณาว่า ข้อกำหนดต่าง ๆ 
ของระบบการบริหารได้มี.../

1)  การดำเนินการที่เป็นระบบหรือไม่/

2)  มีการนำระบบไปปฏิบัติอย่างจริงจัง สม่ำเสมอ ทั่วถึง หรือไม่/

3)  มีการติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการต่าง ๆ 
ให้ดีขึ้นหรือไม่/

4)  ผลการปรับปรุงในแต่ละเร่ืองส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและ
ทิศทางที่สถาบันมุ่งหวังไว้หรือไม่/

5)  ผลลัพธ์ของการปรับปรุงสร้างความยั่งยืนหรือไม่/

40	
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หมวด1 การนำองค์การ 
• หมวดการนำองค์การนี้ ถามถึงการปฏิบัติของผู้นำระดับ
สูงด้วยตนเอง ในการชี้นำและทำให้สถาบันมีความยั่งยืน 
การกำกับดูแลของสถาบัน และวิธีการที่สถาบันใช้เพื่อ
บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมาย และ
จริยธรรม รวมทั้งวิธีการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ/

หมวด 1 การนำองค์กร 

•  ผู้บริหารชี้นำอย่างไร/
•  สร้างให้องค์การยั่งยืนอย่างไร/
• ทบทวนตัววัดอะไรบ้างเป็น
ประจำ/

•  สั่งการและสื่อสารให้เกิดการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างไร/

•  ระบบการกำกับดูแลให้ถูกต้อง
ตามกฏหมายและมีจริยธรรม/

•  การสร้างความผาสุกให้แก่สังคม
และสัมพันธ์กับชุมชน/

หมวด 2. กลยุทธ์(

` `ในหมวดกลยุทธ์ถามว่าสถาบันจัดทำวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ การนำแผนไปปฏิบัติ ปรับ

เปล่ียนเม่ือสถานการณ์บังคับ และวัดผลความก้าวหน้า

ของการบรรลุแผนอย่างไร /

หมวด 2 กลยุทธ์ (

•  การวางแผนกลยุทธ์ที่เป็นระบบ/
•  ทิศทางและเป้าหมายที่นำองค์การให้
ก้าวหน้าและรับมือการเปล่ียนแปลงได้/

•  ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม/
•  สถาบันได้ใช้ความเก่งของตนให้เป็น
ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์/
•  การสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลและด้านอื่น /ๆ

•  การคาดการณ์ของผลลัพธ์/
• การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ให้
เกิดผล /
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หมวด 3 ลูกค้า(

ในหมวดของลูกค้านี้ถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพัน
กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อความสำเร็จด้านตลาดใน
ระยะยาว รวมทั้งวิธีการที่สถาบันรับฟังเสียงของลูกค้าสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และใช้สารสนเทศ
ดังกล่าวเพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม/

หมวด 3 ลูกค้า%

•  ระบบการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
เก่ียวข้องกับกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ (เสียง
ลูกค้า)/

•  การปรับปรุงกระบวนการและหลักสูตร
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต/
•  การจัดการความสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /

•  การรักษาฐานลูกค้าและภาพลักษณ์/
•  การวัดผลความพึงพอใจ ความผูกพัน/

  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการ
ความรู้(

   หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้นี้ ถามว่า

สถาบันเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล 

สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร มีการเรียนรู้และ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร หมวดนี้ยังถามว่า

สถาบันได้นำผลการทบทวนดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงผลการ

ดำเนินการอย่างไร/

หมวด 4   การวัดผล การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้%

วชี้วัดทั้งหมดในระบบ/
•  การกำหนดตัววัดและใช้เพื่อปรับปรุง/

•  กระบวนการ/
•  ผลลัพธ์/
•  บรรลุยุทธศาสตร์/

•  การใช้ข้อมูลเทียบเคียงและจากกลุ่มลูกค้า/
•  การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์/
•  ผลการปรับปรุงที่ยั่งยืน/
•  ระบบ IT ที่สนับสนุนการใช้งาน/
•  ระบบการจัดการความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์และพัฒนาองค์การ/

/
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หมวด 5 บุคลากร%

หมวดบุคลากร ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
ประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตรา
กำลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อ
นำไปสู่ผลการดำเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยังถามถึง
วิธีการที่สถาบันผูกใจ จัดการ และพัฒนาบุคลากรเพื่อ
นำศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่างเต็มที่ โดย
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบัน/

Employee Engagement 

2005 2006 2007 2008 2009 

หมวด 5 บุคลากร(

•  การบริหารอัตรากำลังและขีดความสามารถให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด/

•  การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานและ
เหมาะสมกับทุกกลุ่มงาน/

•  สวัสดิการและสิ่งเก้ือหนุนที่เหมาะสม/
•  ค้นหาปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
และได้ใช้ปัจจัยเหล่านั้นในการสร้างความผูกพัน
อย่างไร/

•  ความก้าวหน้า การเรียนรู้และการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับเพื่อทำงานให้สถาบันได้อย่าง
เต็มความสามารถ/

•  จูงใจ สื่อสาร พัฒนา/

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (

`ในหมวดระบบปฏิบัติการนี้ ถามว่าสถาบันมีวิธีการ
อย่างไรในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และสร้าง
นวัตกรรมในหลักสูตรและบริการ และกระบวนการต่าง ๆ 
และถามว่ามีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิผล
ของการปฏิบัติการเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่นและทำให้สถาบันประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง/

/

 	

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (

•  แนวคิดในการออกแบบระบบงานและ
กระบวนการของสถาบันให้ตอบข้อกำหนดต่าง /ๆ

•  การบริหารจัดการกระบวนการทำงานในสถาบัน
ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าแก่ผู้เรียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม/

• การบริหารงานประจำอย่างมีประสิทธิผล/
•  การบริหารระบบห่วงโซ่คุณค่า/
•  การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน/
•  การสร้างนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการให้ดี
ขึ้นจนเก่งขึ้น/

• การจ้ดการนวัตกรรมขององค์การและเชื่อมโยงสู่
นโยบายและยุทธศาสตร์/

1 .8 5

1 .9

1 .9 5

2

2 .0 5

2 .1

2 .1 5

2 .2

Jan '02
Jan '03

Mar '0
5

Process Avg Spec Target UCL
LCL Upper Spec Limit Lower Spec Limit

Cpk=1.25 Cpk= 4.42
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
`เป็นการอธิบายว่าองค์กรมีผลการดำเนินการและการปรับปรุงใน
ด้านที่สำคัญทุกด้านอย่างไร เช่น ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้
เรียน ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 
ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน  ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
และด้านการนำสถาบัน   ระดับผลการดำเนินการควรมีการเปรียบ
เทียบกับคู่แข่งและสถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาและให้
บริการในลักษณะเดียวกัน/

/

53	

Results Category 
Results in key areas of: 
•  Student learning outcome and 

Process effectiveness 
•  Customer 
•  Workforce 
•  Leadership and governance 
•  Financial and market 

ตัวช้ีวัดในหมวดผลลัพธ์ 
1.  เลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ/

2.  ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายในการปรับปรุง/
3.  จำแนกข้อมูลตามกลุ่มผู้เรียน สาขา พื้นที่ ฯลฯ ที่

สำคัญและสอดรับกับกระบวนการ/

4.  สามารถใช้เทียบเคียงกับสถาบันอื่น /ๆ

55	

การใช้เกณฑ์ EdPEx เพ่ือการประเมิน 

ประเมิน%

ทำแผนพัฒนา/ปรับปรุง
ระดับพัฒนาการ%

ติดตามวัดผลการปรับปรุง 
และผลลัพธ์

องค์การ(หมวด7)%

ประเมินผลการปรับปรุง%

56 
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กระบวนการตรวจประเมินระดับองค์การเพ่ือ 

• สร้างการรับรู้และความร่วมมือระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความ
สำคัญต่อการพัฒนาองค์กร/

• ชี้บ่งเร่ืองสำคัญ ๆ ที่จำเป็นต้องปรับเปล่ียน/

• ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในระบบ ทำให้รู้ว่าปัญหาอยู่ที่

ระบบใด/

• ลำดับความสำคัญเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและลงมือดำเนิน

การอย่างจริงจัง/

ผลจากการประเมิน 

• รายงานระดับพัฒนาการขององค์กร ผลการประเมิน ระบุ
จุดแข็งและโอกาสการพัฒนาสำคัญ /ๆ

• การจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการพัฒนาพร้อม
ทั้งเป้าหมายกำกับแผนพัฒนา /

• ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมที่ชัดเจน ทราบจุดอ่อนหลัก
ที่กระทบองค์กรมากๆ หรือจุดแข็งหลักที่โดดเด่นมากๆ 
ทำให้สามารถวางแผนขับเคล่ือนได้ดีขึ้น และมีจุดเน้นที่
ชัดเจน (Strategic focus)/

Who is involved? 
• Definitely the senior leaders/

• Project team /

• Process implementation teams/

• Change agents/

Depend on how far do you want to go! 

การเตรียมตัวเพ่ือเข้าSA workshop(25 – 27 กค. 60) 

1.  กรอกแบบฟอร์ม(Form 1: OP) /

2.  รวบรวมข้อมูลเพื่อกรอก Form 2 และผลลัพธ์ใน
หมวด 7 Form 3 (ผลลัพธ์ใน 3 ปีล่าสุด) /

3.  เคลียกำหนดการเพิ่มเข้าร่วมให้เต็มที่/

4.  ประชุมเพื่อค้นหาประเด็นความช่วยเหลือ (Form 0*) /
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How long does it take? 

61	

Phase 1 

•  เรียนรู้เกณฑ์%

•  รู้จักตนเอง%
•  ค้นหา GAP%

•  ปรับระบบ%
•  กำหนดตัววัด%

Phase 2 

•  ประเมินตนเอง%
•  วางแผนกลยุทธ์%
•  ปรับปรุงกระบวนการ%
•  วัดผลลัพธ์%
•  เทียบเคียง%
•  ค้นหา BP%

Phase 3 

•  ปรับกลยุทธ์%
•  ปรับปรุง%
•  สร้างนวัตกรรม%
•  วัดผลลัพธ์%
•  เทียบเคียง%

Some key success factors 
• Senior leaders need to know what the criteria is and 
its core values/

• Criteria experts and core team to drive the wheel/

• Tools and mechanisms to drive improvement/

• Translate criteria requirements to implementation 
roadmap/

• Communicate, communicate and communicate/
P 

D C 

A 

DM 

“The criterion is NOT a short-
term proposition”  
 
 

Mac McGuire, Ph.D. 
Chair, Panel of Judges	


