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1. สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่

ความเป็นเลศิ (Education Criteria for Performance 

Excellence -EdPEx)

2. เพือ่ใหส้ามารถน าเกณฑ ์EdPEx ไปใชใ้นการพัฒนา

คณะในการวางแผน และปรับปรงุระบบการด าเนนิงาน 

และใหผ้ลลพัธด์ขี ึน้ตามเป้าหมายทีส่ว่นงานก าหนด





 คะแนนในหมวดผลลพัธ ์ 450 คะแนน จากคะแนนรวม 1000

 เนน้ผลลพัธใ์น 5 ดา้น 

1) ดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และดา้นกระบวนการ (ทัง้หลกัสตูร/วจิัย 

บรกิารวชิาการ/กระบวนการ)

2) ดา้นการมุง่เนน้ลกูคา้  

3) ดา้นการมุง่เนน้บคุลากร 

4) ดา้นการน าองคก์ร และการก ากบัดแูล 

5) ดา้นงบประมาณ การเงนิ ตลาด และกลยทุธ์

*  ตอ้งสรา้งวฒันธรรมทีใ่หค้วามส าคญักบัผลลพัธข์ององคก์ร

- ก าหนดตวัชีว้ดัและเป้าหมายทีช่ดัเจน

 - หมัน่ตดิตามผลลพัธอ์ยา่งสม า่เสมอ



2. เกณฑเ์ปิดอสิระใหค้ณะเลอืกเสน้ทางเดนิดว้ย
ตนเอง

ไมไ่ดก้ าหนดวธิกีารวา่องคก์รตอ้งมโีครงสรา้งอยา่งไร ไมไ่ดร้ะบุ

วา่จะตอ้งมหีน่วยงานดา้นการวางแผน ดา้นจรยิธรรม พัฒนาคณุภาพ 

หรอืหน่วยงานอืน่ ๆ เกณฑไ์มไ่ดร้ะบใุหอ้งคก์รบรหิารหน่วยงานตา่ง ๆ 

ดว้ยวธิเีดยีวกนั รวมทัง้องคก์รสามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมได ้

เอง เชน่ BSC, COSO, BS 25999, Lean, Six Sigma

ขอเพยีงสามารถตอบสนองขอ้ก าหนดส าคัญของเกณฑ ์และมี

ประสทิธผิลเพยีงพอทีจ่ะขบัเคลือ่นความเป็นเลศิในดา้นตา่งๆขององคก์ร



 จดุเดน่มากของเกณฑ ์คอื การท าใหผู้บ้รหิารและ

บคุลากรในองคก์รตอ้งมมีมุมองเชงิระบบ และเชือ่มโยง

การด าเนนิการทกุเรือ่งภายในองคก์รสูเ้ป้าประสงคข์อง

องคก์ร



สิง่ทีผู่บ้รหิารตอ้งใหค้วามส าคญั คอื การ

วางระบบบรหิารจดัการใหส้อดคลอ้งและ

บรูณาการกนัท ัว่ท ัง้องคก์รโดยยดึแนวคดิ 

strategic line of Sight



strategic line of 
Sight

Strategic Line of Sight และความเชือ่มโยงกบักระบวนการตา่งๆ



4) ความเป็นเลศิตามวถิ ี EdPEx เกดิจากวงจรการ
เรยีนรู ้(ADLI)

ทีต่อ้งหมนุวนไปไมม่ทีีส่ ิน้สดุ วงจรการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน

1. การออกแบบและเลอืกกระบวนการ วธิกีาร และตัววัด ทีม่ปีระสทิธภิาพ

(เรยีกวา่ Approach)

2. การน าแนวทางไปปฏบิตัอิยา่งคงเสน้คงวา (เรยีกวา่ Deployment) 

3. การตดิตามประเมนิความกา้วหนา้ การเก็บและแบง่ปันความรู ้รวมทัง้การ

หาโอกาสในการสรา้งนวัตกรรม (เรยีกวา่ Learning) 

4. การปรับแผนบนพืน้ฐานของสิง่ทีพ่บจากการประเมนิและผลการด าเนนิการ

ของสถาบัน การท าใหก้ระบวนการและการปฏบิตังิานในหน่วยงานตา่ง ๆ 

ประสาน กลมกลนืกนั รวมทัง้การปรับเปลีย่นตัววัดของกระบวนการและ

ผลลัพธท์ีด่กีวา่เดมิ (เรยีกวา่ Integration) 



สิง่ทีผู่บ้รหิาร/ บคุลากรจะตอ้งด าเนนิการเบือ้งแรก คอื การ

ปรับมมุมองในการบรหิารจัดการ ใหม้องทกุเรือ่งทีต่อ้งท า

เป็นกระบวนการ (All Work is process) หรอืถา้พดูอกีนัย

หนึง่ ใหม้องขอ้ก าหนดของเกณฑเ์ป็นกระบวนการใหห้มด 

เพือ่ใหว้งจรการเรยีนรู ้ADLI หมนุใหไ้ด ้รอบแลว้รอบเลา่ 

จนเกดิเป็นวฒันธรรมในการท างาน



How evaluate process items

Approach
Methods used
Appropriateness, effectiveness
Repeatable, based on data, systematic

Deployment

Consistently applied

Used by all appropriate areas

Learning

Cycles of evaluation & improvement

Encourage innovation

Share improvements & innovations

Integration

Aligned with org. needs & goals

Complementary across processes & work units



Approach องคก์รใช้วิธีการ (methods) ทีเ่ป็นระบบ 
systematic (ordered, repeatable, use of data & 
information) เหมาะสม (appropriate), มี
ประสิทธิผล (effectiveness) เป็นกระบวนการ
ส าคัญ (key organizational process) และไม่มี
รอยโหว่ (GAP) 

(systematic + effective)



Deployment อธิบายการปฏบัิตทิีม่คีวามทั่วถงึและทุก
ระดับ ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง มหีลักฐานบ่งถงึ
การน าไปปฏบัิตใินหน่วยอืน่ขององคก์รด้วย 

(breadth and depth) 



Learning อธิบายความรู้ ทกัษะใหม่ทีไ่ด้จากการ
ประเมิน การศกึษา ทดลอง และนวัตกรรม มวีงจร
การพฒันาทีเ่ป็นระบบและใช้ข้อเทจ็จริง มกีาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มกีารเทยีบเคยีง และฝังตัวอยู่
ในกระบวนการท างาน

(PDCA + innovation + sharing)



Integration อธิบายถงึความสอดคล้องของแผน 
กระบวนการ ข่าวสาร การจัดสรรงบประมาณ การ
ปฏบัิตกิาร ผลลัพธ ์และการวเิคราะหท์ีช่่วยให้
องคก์รบรรลุเป้าหมาย และมกีารประสานกันของ
หลายหน่วยงาน รวมถงึการเกีย่วเน่ืองกับเกณฑ์
ข้ออืน่ด้วย 

(alignment & integration + organizational needs in 
OP & other process)



ประเด็นทีพ่บ สาเหตุ

Approach

• ไมร่ะบผุูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน ความถี ่
ทีส่ามารถท าซ ้าได ้หากเปลีย่น
ผูบ้รหิาร/หวัหนา้งาน

• สว่นใหญเ่ป็นเพยีงกจิกรรมทีม่กีาร
ด าเนนิการในชว่งนัน้ ดงันัน้สิง่ทีส่ าคญั 
คอื ตอ้งปรับการท างานใหเ้ป็น
กระบวนการ

• ไมม่กีารก าหนดตวัชีว้ดัของ
กระบวนการนัน้ๆ มาตัง้แตแ่รก 
(Lagging Indicator)

• สว่นใหญม่สีาเหตมุาจากการขาด
ความเชือ่มโยงของ input และ output 
ของ process นัน้ๆ ท าใหไ้มส่ามารถ
บอกไดว้า่จะวดัความส าเร็จของ
กระบวนดงักลา่วอยา่งไร



ประเด็นทีพ่บ สาเหตุ

Deploy

• ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มกีารน าสูก่าร
ปฏบิตัถิว้นทั่วในแตล่ะกลุม่ทีค่วรปฏบิตั ิ

• ขาดการก ากบัตดิตามของผูบ้รหิาร

• ไมม่ตีวัวดัทีส่ามารถอธบิายถงึ
ประสทิธภิาพของกระบวนการนัน้ๆและ
เชือ่มโยงใหเ้ห็นไดใ้นหมวด 7 
(Leading Indicator)

• ขาดการ design/redesign (อาจใช ้
SIPOC Model ชว่ยก็ได)้



ประเด็นทีพ่บ สาเหตุ

Learning

• สว่นใหญ ่ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มี
learning

• อาจสบืเนือ่งจากการทีไ่มม่ ี

systematic approach

• หากม ีสว่นใหญม่ักแสดงมกีาร
ทบทวนเพยีงกจิกรรม (PDCA ระดบั
ของ deploy)

• ขาดความเขา้ใจในความหมายของ
learning ทีแ่ทจ้รงิ

• ไมม่กีารทบทวนประสทิธภิาพของ 
Approach ตลอดจนแสดงใหเ้ห็นวา่มี
การแลกเปลยีนเรยีนรู ้/เกดินวตักรรม



 เกณฑจ์งึใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัการเทยีบเคยีง

ผลการด าเนนิการกบัคูแ่ขง่หรอืคูเ่ทยีบ

 หากจะเดนิบนวถิทีางนี ้ใหเ้ลกิคดิวา่จะขอเปรยีบเทยีบ

กบัตวัเองก็พอ หรอืเปรยีบเทยีบไมไ่ดห้รอก เพราะคน

อืน่เขาท าไมเ่หมอืนเรา หรอืเราไมม่คีูแ่ขง่ เพราะเรา

เป็น monopoly เราเป็นสว่นราชการ



Performance Excellence



An integrated approach to organizational 

performance management that results in

1. delivery of ever- improving value to customers and 

stakeholders, contributing to organizational sustainability

2. improvement of overall organizational effectiveness and 

capabilities

3. organizational and personal learning
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 ระบบการน าทีมุ่ง่เป้าหมายกลยทุธ ์(Strategic Leadership)

 การปฏบิตัทิีมุ่ง่ความเป็นเลศิ (Execution Excellence)

 ผลการปรับปรงุทีเ่ป็นเลศิ (Organizational Learning)
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• มมุมองเชงิระบบ (Systems perspective)

• การน าองคก์รอยา่งมวีสิยัทัศน ์(Visionary leadership)

• ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีน (Student-center excellence)

• การใหค้วามส าคัญกบัคน (valuing people)

• การเรยีนรูร้ะดับสถาบนัและความคลอ่งตัว (Organizational learning and 

agility)

• การมุง่เนน้ความส าเร็จ (Focus on success)

• การจัดการเพือ่นวัตกรรม (Managing for innovation)

• การจัดการโดยขอ้มลูจรงิ (Management by fact)

• ความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Societal responsibility)

• จรยิธรรมและความโปรง่ใส (Ethic and transparency)

• การสง่มอบคณุคา่และผลลัพธ ์(Delivering value and results)

คา่นยิมและแนวคดิหลักของเกณฑ ์EdPEx
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Strategic leadership Execution Excellence Organizational Learning

การน าองคก์รอยา่งมี
วสิยัทัศน์

ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้
ผูเ้รยีน 

การเรยีนรูร้ะดบัสถาบนัและ
ความคลอ่งตวั 

ความรับผดิชอบตอ่
สงัคม

การใหค้วามส าคญักบัคน การจัดการเพือ่นวตักรรม 

จรยิธรรมและความ
โปรง่ใส 

การมุง่เนน้ความส าเร็จ การจัดการโดยขอ้มลูจรงิ 

มมุมองเชงิระบบ การสง่มอบคณุคา่และ
ผลลพัธ ์



Strategic leadership Execution Excellence Organizational Learning

1.1 Senior Leadership 6.1 Work Process 4.1 Measurement, Analysis 
and Improvement

1.2 Governance and 
Societal Responsibility

6.2 Operation Effectiveness 4.2 KM& IT

2.1 Strategic 
development

3.2 Customer Engagement 7.1 Product and process 
results

2.2 Strategy 
Implementation

5.1 WF environment 7.2 Customer-focused 
results

3.1 VOC 5.2 WF Engagement 7.3WF-Focused results

7.4 Leadership and 
Governance results

7.5 Financial and Market 
results
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The Value of the Criteria



 An integrated management system is a management system 

that integrated all of the organization systems and processes 

into one complex framework, enabling an organization to work 

as a single unit with unified objectives.

 The Criteria for Performance Excellence reflect leading edge, 

validated management practice essential to achieving optimum 

performance



Get 
Results Be 

Valued

Get Results, Produce Value.



Get 
Results Be 

Valued

Customer Requirements

Engaged 
Customer

Requirements

Meet  ----- Delight



 “เสยีงของลกูคา้” หมายถงึ กระบวนการในการเฟ้นหาสารสนเทศที่

เกีย่วกบัลกูคา้ กระบวนการดา้น “เสยีงของลกูคา้” เป็นกระบวนการเชงิรกุ

และสรา้งสรรคอ์ยา่งตอ่เนือ่งในการเฟ้นหาความตอ้งการความคาดหวงั

และความปรารถนาของลกูคา้ ทัง้ทีช่ดัเจน ไมช่ดัเจน และทีค่าดการณ์ไว ้

โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหล้กูคา้เกดิความผกูพัน

 การรับฟังเสยีงของลกูคา้ อาจรวมถงึการรวบรวมและการบรูณาการขอ้มลู

ตา่งๆ ของลกูคา้ เชน่ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจ ผลจากการสอบถามกลุม่

ตวัอยา่ง การรับประกนั ขอ้รอ้งเรยีนทีม่ผีลตอ่การทีล่กูคา้จะตดัสนิใจซือ้

และตดัสนิใจผกูสมัพันธ์
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วเิคราะหด์ว้ย
วธิกีารทีม่ ี
ประสทิธผิลทราบความตอ้งการ 

ความคาดหวงั

คณูลกัษณะของ
หลกัสตูร บรกิารที่

ตอ้งการ

แนวโนม้ตลาด 
ความนยิม 

ความชืน่ชอบ 
อปุสงค์

ปจัจยัในการ
ตดัสนิใจการ
เลอืกเรยีน 

การใชบ้รกิาร

วธิผีกู
สมัพนัธ์

- ชอ่งทางการรบัฟงัเสยีง
ลกูคา้
- การประเมนิความพอใจ/
ผกูพนั/ไมพ่อใจของลกูคา้
- ขอ้มลุการตลาดและคูแ่ขง่

การวางแผนกลยทุธ์

การสรา้งนวตักรรม

จ าแนกกลุม่ลกูคา้    
และตลาด

การจดับรกิาร
สนบัสนุนลกูคา้

การสรา้งวฒันธรรม
ทีมุ่ง่เนน้ลกูคา้

ท าการตลาดและสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้

สรา้งหลกัสตูรและบรกิารใหม่

ภาพรวมของการใชป้ระโยชนจ์ากเสยีงลกูคา้



Get 
Results Be 

Valued

Engaged, Motivated People

Engaged 
Customer

Requirements

Meet  ----- Delight

Engaged 
Workers



Get 
Results Be 

Valued

Efficient, Effective Processes

Engaged 
Customer

Requirements

Meet  ----- Delight

Engaged 
Workers

Work 
Processes

Predict Outcomes



Get 
Results Be 

Valued

Data and Dashboard to monitor Progress

Engaged 
Customer

Requirements

Meet  ----- Delight

Engaged 
Workers

Work 
Processes

Information and Data Dashboard



Get Results 
Be Valued

Data and Dashboard to monitor Progress

Engaged 
Customer

Requirements

Meet  ----- Delight

Engaged 
Workers

Work 
Processes

Leadership

Leadership



Get Results 
Be Valued

Data and Dashboard to monitor Progress

Engaged 
Customer

Requirements

Meet  ----- Delight

Engaged 
Workers

Work 
Processes

Strategy Development and Execution

Leadership

Strategy





• รูจั้กตนเอง
• หา Gap

• วางแผน/วางระบบ
• ท าตามแผน/ระบบ

• วัดผลลพัธ์
• ปรับปรงุตอ่เนือ่ง

ASSESS

IMPROVE

MEASURE

@

E
x

c
e

lle
n

c
e

AIM@Excellence Cycle



 องคก์รสว่นใหญม่กีารก าหนดวสิยัทศัน ์แตห่ากจะเริม่

กระบวนการสูค่วามเป็นเลศิ ขอใหก้ลบัมาทบทวนตนเองให ้

ชดัเจนวา่ วสิยัทศันท์ีก่ าหนด มคีวามชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะสือ่ให ้

ทกุคนในองคก์ร เขา้ใจและจับตอ้งไดห้รอืไม่

 ขอใหก้ าหนดใหช้ดัเจนวา่ความเป็นเลศิตามวสิยัทศันท์ีก่ าหนด 

ประกอบดว้ยกีด่า้น อะไรบา้ง

 ขอใหก้ าหนดใหช้ดัเจนวา่ความเป็นเลศิทีต่อ้งการไกลแคไ่หน 

และ เมือ่ไร



 ขอใหก้ าหนดใหช้ดัเจนวา่ ตวัชีว้ดัปลายทางสดุทีส่ะทอ้น
ความเป็นเลศิขององคก์ร คอือะไร 

 ขอใหก้ าหนดใหช้ดัเจนวา่ คูเ่ทยีบทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเป็น
เลศิคอืใคร

 ขอใหผู้บ้รหิารหาทางขายฝันบอ่ยๆ จนกลายเป็นฝันรว่มกนั
ของคนทัว่ทัง้องคก์ร



 ขอใหร้ว่มกนัวเิคราะหห์ว่งโซค่ณุคา่ขององคก์ร และก าหนดให ้
ชดัเจนวา่ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีส าคญั ลกูคา้/ผูรั้บบรกิารส าคญั/
คูค่วามรว่มมอืส าคญัของเราคอืใคร เขาส าคญัอยา่งไร ความ
คาดหวงัของพวกเขาคอือะไร

 ขอใหว้เิคราะหใ์หช้ดัเจนวา่ เราใหบ้รกิารอะไร อยูใ่นตลาดใด 
ใครคอืคูแ่ขง่ขนัส าคญั



 ขอใหว้เิคราะหใ์หช้ดัเจนวา่ 

อะไรคอืความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์

อะไรคอืความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์ของเราทัง้ดา้น

ดา้นธรุกจิ

ดา้นปฏบิตักิาร

ดา้นทรัพยากรบคุคล

ดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม

 ขอใหส้ือ่สารบรบิทส าคญัเหลา่นีใ้หท้กุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง
ทราบ เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการวางระบบบรหิารองคก์ร
ตอ่ไป



 ขอใหก้ าหนดระบบงาน (Work system) ขององคก์รให ้

ชดัเจน รวมทัง้ผูรั้บผดิชอบกระบวนการส าคญัๆ

 หากใชร้ะบบ Committee ในการบรหิารจัดการ ก็ใหก้ าหนดให ้

ชดัเจนวา่ Committee แตล่ะชดุรับผดิชอบเรือ่งอะไร

 ขอใหก้ าหนด DARA (Duty, Authority, Responsibility, 

Accountability) ใหช้ดัเจน

 ขอใหก้ าหนดระบบการน าองคก์ร (Leadership system)

ใหช้ดัเจน รวมทัง้ผูรั้บผดิชอบ

 ขอใหก้ าหนด Level of Deployment ใหช้ดัเจน

 ขอใหก้ าหนดเครือ่งมอืคณุภาพและเครือ่งมอืบรหิารทีช่ดัเจน
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Breakthrough Management Group



 กลยทุธจ์ะตอ้งมปีระสทิธผิลเพยีงพอทีจ่ะเอาชนะความทา้ทาย 

และท าใหเ้ราแข็งแกรง่ขึน้อยา่งแทจ้รงิ 

 ตวัชีว้ดักลยทุธจ์ะตอ้งวดัผลส าเร็จทีแ่ทจ้รงิ มเีป้าหมายที่

ชดัเจน และมกีารคาดการณ์ผลการด าเนนิการอยา่งเป็นระบบ

 แผนปฏบิตักิารจะตอ้งตอบสนองตอ่วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์

อยา่งแทจ้รงิทัง้ระยะสัน้และระยะยาว

 งบประมาณและทรัพยากร จะตอ้งบรูณาการสง่เสรมิ

ความส าเร็จตามแผนปฏบิตักิารอยา่งแทจ้รงิ

 ผูบ้รหิารจะตอ้งใสใ่จตดิตาม ผลกัดนัใหเ้กดิการขบัเคลือ่นกล

ยทุธอ์ยา่งแทจ้รงิ ไมใ่ช ่Plan แลว้นิง่



 ผูรั้บผดิชอบในแตล่ะกระบวนการ ท าการทบทวนและหาทางปรับปรงุ

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่

◦ เป็นระบบ มขีัน้ตอนชดัเจน วดัผลได ้ท าซ ้าได ้และมปีระสทิธผิลดี

เพยีงพอทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร

◦ มแีนวทางทีช่ดัเจนในการน าสูก่ารปฏบิตัอิยา่งทัว่ถงึ

◦ มเีป้าหมาย ตวัวดัทีช่ดัเจน และมกีลไกในการทบทวนและปรับปรงุ

อยา่งเป็นระบบ

◦ ระบบทีว่างไว ้บรูณาการกบัความตอ้งการขององคก์ร กลยทุธ ์และ

เชือ่มโยงสง่เสรมิความส าเร็จกบักระบวนการ อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
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➢ ท าการทบทวนตวัชีว้ดัขององคก์รใหม้คีวามครอบคลมุทัง้

ดา้นการกระจายกลยทุธ ์และตวัวัดในการด าเนนิการประจ าวนั

➢ สรา้งความเชือ่มโยงของตวัชีว้ดัตัง้แตร่ะดบัองคก์ร ลงสู่

บคุลากร

➢ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมในการรวบรวม และ

วเิคราะหต์วัชีว้ดั



➢ ก าหนดใหช้ดัเจนวา่ผูบ้รหิารแตล่ะระดบั ควรตดิตามตวัชีว้ดัใดบา้ง

➢ ก าหนดวงรอบการตดิตามผลการด าเนนิการในทกุระดบั ตัง้แต่

ผูบ้รหิารสงูสดุ คณะกรรมการ ผูจ้ัดการ ลงไปถงึทมีพัฒนาชดุตา่งๆ

➢ กระตุน้ใหน้ าตวัชีว้ดัทีเ่ก็บไว ้มาทบทวน และหาโอกาสในการ

ปรับปรงุ

➢ กระตุน้ใหเ้กดิการปรับปรงุผลการด าเนนิการใหด้ขี ึน้ โดยใช ้

เครือ่งมอืพัฒนาคณุภาพและเครือ่งมอืสรา้งนวตักรรมทีไ่ดก้ าหนดไว ้

➢ เก็บบทเรยีนทีไ่ดรั้บ และรวบรวม Best Practices และหาทางขยาย

ผลอยา่งมปีระสทิธผิล



 กระบวนการบรหิารขดีความสามารถและอตัราก าลงั
 กระบวนการสรรหาบคุลากร
 กระบวนจัดการผลการด าเนนิงาน
 กระบวนการบรหิารคา่ตอบแทน รางวลัและการยกยอ่งชมเชย
 กระบวนการพัฒนาบคุลากรและผูน้ า
 กระบวนการจัดการความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน
 กระบวนการบรหิารสทิธปิระโยชน ์และสวสัดกิาร

บรูณาการกบัความส าเร็จขององคก์ร กลยทุธ ์และเกดิการ    
มุง่เนน้ลกูคา้ และสรา้งความผกูพันตลอดจนสง่ผลใหเ้กดิผลการ  
ด าเนนิการขององคก์รทีด่อียา่งแทจ้รงิ



➢ ผูบ้รหิาร หมั่นทบทวนประสทิธผิลของการบรหิาร
องคก์ร โดยเปรยีบกบัความเป็นเลศิทีต่อ้งการตามวงรอบ
ทีก่ าหนด

➢ หาทางปรับปรงุระบบบรหิารองคก์ร และผลการ
ด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง โดยหาทางขบัเคลือ่นผา่น 10 
ขัน้ตอนนีซ้ ้าแลว้ซ ้าอกี จนเป็นวัฒนธรรมองคก์ร
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George Bernard Shaw



เกณฑ ์EdPEx
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 บทน า (โครงรา่งองคก์ร)

 หวัขอ้ทีเ่กีย่วกบักระบวนการ (หมวด 1-6)

 หวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัผลลพัธ ์(หมวด 7)
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 เรือ่งหลกัๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิการขององคก์ร

 ปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิการขององคก์รและมผีลตอ่

การเลอืกแนวทางและวธิกีารในการด าเนนิการของหมวด 1-6

 ปัจจัยตา่งๆเหลา่นีเ้ปลีย่นแปลงไปตามสภาวะแวดลอ้มทัง้ภายใน

และภายนอก

 ในการตอบค าถามใน OP ไมม่คี าตอบถกูผดิ(ไมม่คีะแนน) แตม่ผีล

ตอ่การประเมนิระดบัผลสมัฤทธิข์องกระบวนการและผลลพัธ์

 บรบิทนีอ้าจใชเ้ป็นจดุเริม่ตน้ของการประเมนิวา่องคก์รรูต้วัตนของ

ตนเองดเีพยีงใด องคก์รจะมคีวามชดัเจนในโครงรา่งองคก์รมากขึน้

ตามพัฒนาการ และมคีวามมุง่เนน้ทีช่ดัเจนขึน้
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P.1 ลกัษณะองคก์ร

ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร

• หลกัสตูร และบริการ
• วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยม
• ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร
• สินทรพัย์
• กฎระเบยีบข้อบงัคบั

ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร

• โครงสร้างองคก์ร
• ผู้เรียน ลกูค้ากลุ่มอ่ืน กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย
• ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือ

P.2 สภาวการณ์ขององคก์ร

ก. สภาพด้านการแข่งขนั

• ล าดบัในการแข่งขนั
• การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขนั
• ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ

ข. บริบทเชิงกลยทุธ์

• ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธท่ี์
ส าคญัดา้นหลกัสตูรและบริการ การปฏิบติัการ 
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และบคุลากร

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ
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13 ค าถามหลกัของโครงรา่งองคก์ร

1.  หลกัสตูร การบรกิารทีส่ าคญัคอือะไร
ความส าคญัเชงิเปรยีบเทยีบตอ่ความ 
ส าเร็จของคณะฯคอือะไร การจัดหลกัสตูร 
บรกิารตา่งๆ มวีธิกีารอยา่งไร

2. วสิยัทัศน/์พันธกจิ/ คา่นยิม และสมรรถนะ
หลกัองคก์ร คอือะไร (วัฒนธรรมองคก์ร)

3. จ านวนบคุลากรและการจ าแนกเป็นกีก่ลุม่ 
และแตล่ะกลุม่มคีวามตอ้งการหลกัอะไร 

4.  อาคารสถานที ่เทคโนโลย ีและอปุกรณ์ 
ทีส่ าคญัมอีะไรบา้ง 5. กฎระเบยีบ/
ขอ้บังคบั/มาตรฐานส าคญัทีต่อ้งปฏบิัต ิ
ตามมอีะไรบา้ง 

6. โครงสรา้งองคก์รและกลไกการก ากบัดแูล
องคก์รเป็นอยา่งไร (ระบบการน าองคก์ร)

7. กลุม่ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี สว่นตลาดทีส่ าคญัมกีีก่ลุม่ แตล่ะ
กลุม่มคีวามตอ้งการทีส่ าคญัอะไรบา้ง 

8. ผูส้ง่มอบ และคูค่วามรว่มมอืหลกัมใีครบา้ง 
กลุม่เหลา่นัน้มบีทบาทอยา่งไรตอ่ระบบงาน 
การสง่เสรมิขดีความสามารถของคณะ
อยา่งไร รวมถงึขอ้ก าหนดในการท างาน
รว่มกนั

9. ล าดบัการแขง่ขนัในปัจจบุนัเป็นอยา่งไร

10. การเปลีย่นแปลงส าคญัอะไรทีก่ าลงัเกดิขึน้
และอาจสง่ผลกระทบกับการด าเนนิการของ
คณะฯ 

11. แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและเชงิแขง่ขนั 

12. ความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์และความ
ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธข์องคณะฯคอือะไร 

13. ระบบการปรับปรงุผลการด าเนนิการและ
สรา้งนวัตกรรมของคณะฯมอีะไรบา้ง



P.1 ลักษณะองคก์ร มเีพิม่เตมิ

ก.(2) ถามถงึลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ร 

นอกเหนอืจากคา่นยิม 

ข.(1) ถามเกีย่วกบัโครงสรา้งและกลไกของระบบการน า

องคก์ร
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P1. ลกัษณะองคก์ร 

ก.สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

ข.(1) หลกัสตูร และบรกิาร สถาบนัมหีลกัสตูร และบรกิาร ทีส่ าคญั

อะไรบา้ง ความส าคญัเชงิเปรยีบเทยีบของแตล่ะหลกัสตูร และบรกิาร

ตอ่ความส าเร็จของสถาบนัคอือะไร สถาบนัใชว้ธิกีารอยา่งไรในการจัด

หลักสตูร และบรกิาร

TQA:  ผลติภณัฑ ์
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P1. ลกัษณะองคก์ร 

ก. สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

(1) .....................................

(2) พนัธกจิ วสิยัทศัน ์และคา่นยิม พันธกจิ วสิยัทศัน ์และคา่นยิม 

ของสถาบนัทีไ่ดป้ระกาศไว ้คอือะไร สมรรถนะหลกัของสถาบนั คอือะไร 

และมคีวามเกีย่วขอ้งอยา่งไรกบัพันธกจิของสถาบนั



 คา่นยิม (values)

 สมรรถนะหลักขององคก์ร (Core competencies)
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P1. ลกัษณะองคก์าร 

ก. สภาพแวดลอ้มขององคก์าร

(1) ……………………………….

(2) ……………………………

(3) ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร ลกัษณะโดยรวมของบคุลากรเป็นอยา่งไร มกีาร

เปลีย่นแปลงใหม่ๆ เกีย่วกบัองคป์ระกอบของบคุลากรหรอืไม ่

- สถาบนัแบง่บคุลากรหรอืคณาจารย/์พนักงานเป็นกลุม่และประเภทอะไรบา้ง 

- ขอ้ก าหนดดา้นการศกึษาของคณาจารย/์พนักงานในแตล่ะกลุม่แตล่ะประเภทมี

อะไรบา้ง 

- มอีงคป์ระกอบส าคญัอะไร ทีท่ าใหบ้คุลากรเขา้มามสีว่นรว่มอยา่งจรงิจังเพือ่ให ้

สถาบนับรรลพัุนธกจิและวสิยัทัศน ์บคุลากรและภาระงานในสถาบนัมคีวามหลากหลาย

อยา่งไร กลุม่ทีจั่ดตัง้ใหท้ าหนา้ทีต่อ่รองกบัสถาบนัคอือะไร ขอ้ก าหนดพเิศษดา้นสขุภาพ

และความปลอดภยัทีส่ าคญัของสถาบนัคอือะไร



      OP-1  (3-1)                                         
                                                          

                  - 3,553                            : (  ) 
 ./  ./  ./ . = 50/413/699/802 
              = 2.54/21.02/35.59/40.83 
                                   (  ) 
          = 12                      = 558 
          = 629                  = 23 
          = 384 

          107 4,470 
         517 1,035 
                       1,340 91 

    1,964 9,149 
             45 39 
              16.00 11.00 

 



      OP-1  (3-2)                                                                  
                                 

1.                                         /                     
2.                                   
3.                                                                   

         
  

4.                                     
5.                       
6.                                                                   
7.                                  
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      OP-1  (3-3)                                         
                     
 

                                                                    
                                         / Isotope/                       
                                                                        

                                                                                            
                                     

                                                                    1        
 



P1. ลกัษณะองคก์าร 

ก. สภาพแวดลอ้มขององคก์าร

(1) ………………

(2) …………………….

(3) …………………..

(4) สนิทรพัย์ สถาบนั มอีาคารสถานที ่เทคโนโลย ีและอปุกรณ์ทีส่ าคญัอะไรบา้ง

(5) กฎระเบยีบขอ้บงัคบั สถาบนัด าเนนิการภายใตส้ภาพแวดลอ้มดา้นกฎระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัอะไรบา้ง กฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั ขอ้ก าหนด

เกีย่วกบัการรับรองมาตรฐาน/วทิยฐานะ การรับรองคณุสมบตัหิรอืการขึน้ทะเบยีน 

มาตรฐานการศกึษา และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้ม การเงนิ และดา้นหลักสตูร

และบรกิาร ทีบ่งัคบัใชก้บัสถาบนัมอีะไรบา้ง



      OP-1  (5)                                
                                  

         
      

1)    .               . . 2542                      
2)                                           . .  2554      . . 2558  
3)                                                     
4)                                                                    . . 2557 

          
            
         

 

         
       

 

 



ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร

(1) โครงสรา้งองคก์าร โครงสรา้งและการก ากบัดแูลของ

สถาบนัมลีกัษณะอยา่งไร และความสมัพันธเ์ชงิการรายงานระหวา่ง

สภามหาวทิยาลยั/สภาสถาบนั/คณะกรรมการก ากบัดแูลองคก์าร 

ผูน้ าระดบัสงู และองคก์ารแมม่ลีกัษณะเชน่ใด (*)



ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร

(1)

(2) ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สว่นตลาด กลุม่ผูเ้รยีน

และลกูคา้กลุม่อืน่ และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญัของสถาบนัมอีะไรบา้ง (*) 

กลุม่ดงักลา่วมคีวามตอ้งการและความคาดหวังทีส่ าคญัอะไรบา้งตอ่หลักสตูร และ

บรกิาร การบรกิารสนับสนุนตอ่ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ และการปฏบิตักิารความ

ตอ้งการและความคาดหวังของสว่นตลาด กลุม่ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ และกลุม่ผูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยี แตล่ะกลุม่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไร



(2) ส านักฯ ไดจ้ าแนกผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และสว่นตลาด 

รวมทัง้ความตอ้งการ/ความคาดหวังของแตล่ะกลุม่ตามตาราง OP-1 ข(2-1) และ ตาราง 

OP-1 ข(2-2)

      OP-1  (2-1)                                                                    /            
                                 

         
                1)                                 2)                             3)                   

                   4)                                                         5)        
                         

                  1)                                               2)              /                     
                                             3)                                    
         4)                                                                           
                    5)                                 

                
                1)                                  2)                                               

3)                                 
                    
 

1)                                               2)                            
                                   …………………………………………………. 

 



ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร

(1)

(2)

(3) ผูส้ง่มอบและคูค่วามรว่มมอื ผูส้ง่มอบ คูค่วามรว่มมอืทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็น

ทางการทีส่ าคญัมกีีป่ระเภท อะไรบา้ง กลุม่ตา่งๆ เหลา่นี ้มบีทบาทอยา่งไรตอ่

- ระบบงาน โดยเฉพาะการสรา้งหลกัสตูรและการด าเนนิการของหลกัสตูรและบรกิาร 

และการบรกิารสนับสนุนตอ่ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุม่อืน่ 

- การสง่เสรมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัของสถาบนั 

สถาบนัมกีลไกทีส่ าคญัอะไรในการสือ่สารกับผูส้ง่มอบ คูค่วามรว่มมอืทีเ่ป็นทางการและ

ไมเ่ป็นทางการ กลุม่ตา่งๆ เหลา่นีม้สีว่นชว่ยและรว่มท าใหเ้กดินวัตกรรมของสถาบนัอยา่งไร 

สถาบนัมขีอ้ก าหนดทีส่ าคญัส าหรับหว่งโซอ่ปุทานอะไรบา้ง



      OP-1  (3)                           
     /                                                  

        
          

                                
           

                
                MOU 
        

               
      

-                        
       

-                        
                     

-                       
-                      

         
       
              
         /
       
              

               -                    
-                    

                 

-                      
        

 



P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร

ก. สภาพดา้นการแขง่ขนั

(1) ล าดบัในการแขง่ขนั สถาบนัอยูท่ีล่ าดบัใดในการแขง่ขนั ใหอ้ธบิายขนาดและการเตบิโตของตลาดการศกึษาหรอื

อตุสาหกรรมทีท่า่นด าเนนิการอยู ่  สถาบนัมจี านวนและประเภทของคูแ่ขง่เป็นอยา่งไร

(2) การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนั การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัซึง่มผีลกระทบตอ่สถานการณ์แขง่ขนัของ

สถาบนั รวมถงึการเปลีย่นแปลงทีส่รา้งโอกาสส าหรับการสรา้งนวตักรรมและความรว่มมอืคอือะไร (*)

(3) ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและเชงิแขง่ขนัทีส่ าคญัทีจ่ะสามารถหาไดจ้ากภายในชมุชน

วชิาการมอีะไรบา้ง แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีส่ าคญัทีม่อียูจ่ากภายนอกชมุชนวชิาการมอีะไรบา้ง มขีอ้จ ากดัอะไรบา้งใน

การรวบรวมและใชข้อ้มลูตา่งๆ เหลา่นี ้(ถา้ม)ี

ข.บรบิทเชงิกลยทุธ์

ความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธท์ีส่ าคญั ดา้นหลกัสตูรและบรกิาร การปฏบิตักิาร ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

และบคุลากรมอีะไรบา้ง

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนนิการ

สว่นประกอบทีส่ าคญัของระบบการปรับปรงุผลการด าเนนิการของสถาบนั ซึง่รวมถงึกระบวนการประเมนิและการปรับปรงุ

โครงการและกระบวนการทีส่ าคญัระดบัสถาบนั



P.2 สภาวการณ์ขององคก์ร

สว่นนีจ้ะตอบไดย้าก หาก vision ไม ่clear โดยเฉพาะ 

เรือ่ง ล าดบัการแขง่ขนั และบรบิทเชงิกลยทุธ์



P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร

ก. สภาพดา้นการแขง่ขนั

(1) ล าดบัในการแขง่ขนั สถาบนัอยูท่ีล่ าดบัใดในการแขง่ขนั ใหอ้ธบิายขนาดและการ

เตบิโตของตลาดการศกึษาหรอือตุสาหกรรมทีท่า่นด าเนนิการอยู ่  สถาบนัมจี านวนและประเภท

ของคูแ่ขง่เป็นอยา่งไร

(2) การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนั การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัซึง่มี

ผลกระทบตอ่สถานการณ์แขง่ขนัของสถาบนั รวมถงึการเปลีย่นแปลงทีส่รา้งโอกาสส าหรับการ

สรา้งนวัตกรรมและความรว่มมอืคอือะไร (*)

(3) ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและเชงิแขง่ขนัทีส่ าคญัทีจ่ะ

สามารถหาไดจ้ากภายในชมุชนวชิาการมอีะไรบา้ง แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบทีส่ าคญัทีม่อียู่

จากภายนอกชมุชนวชิาการมอีะไรบา้ง มขีอ้จ ากดัอะไรบา้งในการรวบรวมและใชข้อ้มลูตา่งๆ 

เหลา่นี ้(ถา้ม)ี



(2) การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบตอ่สถานการณ์แขง่ขนั

ของส านักฯ คอื 1) การเกดิประชาคมอาเซยีน 2) การเปลีย่นแปลง

โครงสรา้งประชากรในการกา้วเขา้สูส่งัคมสงูอาย ุ 3) ความมัน่คง

ดา้นทรัพยากรอาหาร พลงังาน น ้า และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 4) 

ทกัษะนักศกึษาในศตวรรษที ่21 5) นโยบายไทยแลนด ์4.0 6) กรอบ

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี พ.ศ.2560-2579 

6)……………………………………..



P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร

ก. สภาพดา้นการแขง่ขนั

ข.บรบิทเชงิกลยทุธ์

ความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธท์ีส่ าคญั ดา้นหลกัสตูร

และบรกิาร การปฏบิตักิาร ความรับผดิชอบตอ่สงัคม และบคุลากรมี

อะไรบา้ง



 ความทา้ทายเชงิกลยทุธ์ (Strategic challenge)

 ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์ (Strategic Advantage)
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      OP-2                                                    
                                               

SC.1                            (Internationalization)  
SC.2                                                 

                                                   
                                         

SC.3                                               
SC.4                                 
SC.5                                        
SC.6                         (Community well-being) 

                                    GMS 
SC.7                                                     

SA.1                                           
SA.2                                       

                        
SA.3                                              
SA.4                                       

         
SA.5                                     

                                     
                                     

 



P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร

ก. สภาพดา้นการแขง่ขนั

ข.บรบิทเชงิกลยทุธ์

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนนิการ

สว่นประกอบทีส่ าคญัของระบบการปรับปรงุผลการด าเนนิการของ

สถาบนั ซึง่รวมถงึกระบวนการประเมนิและการปรับปรงุโครงการและ

กระบวนการทีส่ าคญัระดบัสถาบนั



ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนนิงาน

ศนูย.์............... มรีะบบการปรับปรงุผลการด าเนนิการโดยใชว้งจร 

PDCA และใชเ้กณฑ ์TQA ในการขบัเคลือ่นองคก์รใหม้กีารพัฒนาอยา่ง

กา้วกระโดด มกีารใชเ้ครือ่งมอืดา้นการบรหิาร/ดา้นคณุภาพตา่งๆ เชน่ 

BSC, Gap Analysis, Root Cause Analysis(RCA), Trend  Analysis, 

Predict/ Forecasting Analysis LEAN, และ KM นอกจากนัน้ มกีารใช ้

สารสนเทศจากลกูคา้ทกุกลุม่รวมทัง้รายงานป้อนกลบัทีไ่ดจ้ากการ

ประเมนิคณุภาพทกุระดบั ทัง้ภายใน/ภายนอก ตามรอบเวลาทีก่ าหนด 

เพือ่น าไปใชพั้ฒนาการปฏบิตังิานในทกุกระบวนการทีส่ าคญัและสรา้ง

นวตักรรม



ทบทวนโครงรา่งองคก์ร

➢ ยงัมปีระเด็นใดทีต่อ้งปรับปรงุ

➢ ประเด็นใดทีข่อ้มลูยงัไมม่ ีและจะด าเนนิการเพือ่ใหไ้ด ้

ขอ้มลูมาไดอ้ยา่งไร
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 FORMAL AND INFORMAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE, 

POLICIES, AND PROCEDURES THROUGH WHICH 

LEADERSHIP IS EXCERCISED.

 ITS KEY ELEMENTS INCLUDE THE MECHANISM FOR 

MAKING, COMMUNICATING, AND EXECUTING DECISION, 

AND FOR SELECTING AND TRAINING LEADERS AND 

MANAGERS.

Business Dictionary



• Leadership system ตอ้งก าหนด เพราะคอื way การน าสูก่าร

ปฏบิตัขิองผูบ้รหิาร (How leadership is exercised, formally and 

informally, throughout the organization) 

• ใชใ้นการวดั ด ูbehave ของ leader และ outcome องคก์ร 

• Leader waste: underperform, retard ……….

Leadership effectiveness is not measured.

Personal performance needs are not defined.

Leaders do not use the same set of standards.



 It is NOT:

An organization chart

A set of review committees

Something which should be used only (or primarily) by the top 

leaders

 It is NOT conditional or optional.

 It is NOT the same as anybody else’s leadership system.

◦ You need to develop your own organization’s Leadership 

System.
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 It clearly sets expectations for the roles and 

responsibilities of leaders as they lead.

 It helps the organization:

• Screen/ interview/ hire potential leaders

• Evaluate current leaders

• Promote current leaders

• Develop current and future leaders
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 Establishes a proven and continuously evolving approach 

to leadership

 Helps an organization to deploy the wisdom and the 

approach of the current and past leaders

 Provides a role model for other process development 

activities in the organization
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