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1. เพือ่ใหเขาใจและสามารถนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPex) ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

2. เพือ่ให KMUTT สามารถดําเนินการประเมินตนเองตามแนวทาง        
ของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPex)

3. เพือ่เสริมสรางทักษะในการคนหา จุดแขง็ และโอกาสในการปรับปรงุ 
4. เพือ่กระตุนใหเกิดการพัฒนา KMUTT สูความเปนเลิศ
5. พื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการจัดการคุณภาพ 

วัตถุประสงค
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ผลประโยชนท่ีจะไดรับ

1. รูและเขาใจใน แนวคิด ความสาํคัญ และความหมายของเกณฑคุณภาพ 
การศกึษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPex)

2. เห็นถึงประโชนของการนํา EdPex มาประยุกตใชใน KMUTT

3. ตระหนักถึงความสาํคัญของการจัดการ KMUTT ตามแนวทางของ EdPex

4. สามารถตรวจประเมินและตรวจวินิจฉยั KMUTT

5. พัฒนาคุณภาพและยกระดับประสทิธิภาพการจัดการของKMUTT

6. ทราบถึงปญหา และแนวทางในการแกไข

7. ปจจัยแหงความสาํเร็จ ท่ีสําคัญมีอะไรบาง
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วิธีการชวนคุย

* อานแลวรู + ดูแลวจํา + ทําแลวเขาใจ
*  ตัว – ใจ                     
*  ถาม – ตอบ                
*  โทร .....
*  ชา - เรว็

(รับรู เรียนรู)
(ถูกหมด) – จนเขาใจ / 3

(เปดเสรี)

ทุกคนเปนครู  ทุกที่เปนหองเรียน  เรียนเหมือนไมเรียน  สอนเหมือไมสอน
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อยากรู ไมลึกซ้ึงเทากับ อยากเรียนรู

ผูรู เทียบไมไดกับ    ผูใฝรู

ผูใฝรู หรือจะเทียบ      ผูท่ีลงมือปฏบิติั

คําถาม – ทานชอบเปนคนแบบไหน?
1.รอโอกาส 
2.สรางโอกาส 
3.บรหิารโอกาส

ประเด็นท่ีสําคัญในการนําเกณฑ EdPex ไปประยุกตใช

o ตองเขาใจคําถามของเกณฑวา ถามอะไร + ถามอยางไร

o เพราะหากไมเขาใจคําถาม หรือ เขาใจแตไมชัดเจน 

o ผลที่จะตามมาคือตอบไมได หรือตอบไดแตตอบไมตรงคําถาม

o ตัวอยางเชน      

o 3 วันจากนารี เปนอ่ืน

o  จุดประสงค วัตถุประสงค เปาประสงค

o  ทานเขาใจคําถามของเกณฑดีแลวหรือยังครับ



1. ทําไมตองนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเขามาประยุกตใชใน KMUTT

2. 8 ถูกตองของการนํา EdPex  เขามาประยุกตใชใน KMUTT

3. ประโยชนท่ีไดรบัของการนํา EdPex  เขามาประยุกตใชใน KMUTT

4. แนวคดิการจัดการคุณภาพ

5. Work Shop : - แบบทดสอบผูนําองคกรสมัยใหม

6. ความเปนมาของรางวัลคณุภาพแหงชาติ & EdPex

• ขั้นตอนการรับสมคัร

• กระบวนการตรวจประเมิน

7. คะแนนของหมวดและหัวขอ

8. องคประกอบท่ีสําคัญของเกณฑ EdPex

9. คานิยมหลัก ขององคกรท่ีเปนเลิศ 

Why>What >How to >Whyประเด็นท่ีขอชวนคุย : 9.00-17.00 น.

10. เกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ PMQA 

11. เกณฑประเมินคณุภาพรฐัวิสาหกิจ - SEPA

12. วิธีการอานเกณฑ EdPex

13. เครือ่งมอืท่ีใชในการจัดการคุณภาพ

14. ปจจัยแหงความสําเร็จ 

15. ลักษณะคําถาม 9 ประการของเกณฑ EdPex

16. โครงรางองคกร
10. บรรยาย & ยกตัวอยาง

11. Work Shop การเชื่อมโยงคําถามของโครงรางองคกรไปยังคําถามของหมวดตางๆ 

12. Work Shop การเขียนโครงรางองคกร

17. 10ขั้นตอนการประเมินและการปรับปรงุองคการ

18. ถาม – ตอบ  (ไดตลอดเวลา)

Why>What >How to >Whyประเด็นท่ีขอชวนคุย : 9.00-17.00 น.
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วิสัยทัศน
เปนองคกรที่สรางสรรคสิ่งใหมๆ ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ และบริการเพ่ือสรางความประทับใจใหกับลูกคา

5.สรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดใีหแก
เพ่ือนรวมงาน

6. สรางสรรค
สิ่งแวดลอมที่ดีและ
ชวยเหลือสังคม

4. สรางรายได
อยางตอเนื่อง

3. สราง
ความพอใจ
ใหกับลูกคา

2. สรางเสริมการ
ทํางานเปนทมี

1. สรางความ
เปนผูนําในธุรกิจ
ที่ดาํเนนิอยู

พันธกิจ

วัฒนธรรมองคกร
วิธีการทํางาน

7. บริหารดวยขอมูลจริงในสถานท่ีจริง

8. แกปญหาที่สาเหตุ เนนการปองกันการเกิดปญหาซํ้า

9. ใชกรรมวธิีทางสถิติ

10. จัดลําดับความสําคัญ

11. ดําเนินการบริหารแบบ PDCA

12. สรางระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ

วิธีคิด

4. ทุกคนในองคกรมีสวนรวมใน

การสรางคุณภาพ

5. ใหความสําคัญแกกระบวนการ
ทํางาน

6. กระบวนการถัดไปคือลูกคาของ
เรา

วัตถุประสงค 

1. สรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคา

2. มจีริยธรรม และรับผิดชอบ
ตอสังคม

3. ใหการศึกษาและพัฒนา
บุคลากรตลอดเวลา

คานิยม
4. ถกูหลกั3. ถกูเวลา2. ถกูใจ1. ถกูตอง
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WHY ทําไมตองนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ
เขาประยุกตใชใน KMUTT .... ?

WHAT แลวเราตองทําอะไร..... ?

HOW To แลวเราจะทําไดอยางไร.......?
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PP

•  แนวคิด  ปจจัยแหงความสาํเร็จ  ปญหาและแนวทางในการแกไข      
• คิดในกรอบ    คิดนอกกรอบ

1.ความเขาใจท่ีถูกตอง                             
(Right Understanding)

2.ความคิดท่ีถกูตอง (Right Thinking)

8 ถูกตองของการนํา EdPex เขามาประยุกตใชใน KMUTT
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ภาพน้ีทานเขาใจวา อวน หรือ ทอง
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การควบคมุคุณภาพ
(Quality Control)

ความตองการขัน้พ้ืนฐาน - พอใจ

ความประทับใจ

การจัดการคุณภาพ
(Quality Management)

การสรางสรรคคุณภาพ
(Quality Creation)

 ความภักดี

คุณภาพการใหบริการ & การจัดการ

คําถาม 
คุณภาพดีข้ึน ราคาถูกลง เปนไปไดหรือไม ?

ความตองการ – ความคาดหวัง ตางกันอยางไร?
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ประโยชนของการนํา 

เกณฑเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

เขามาประยุกตใชในการจัดการ

เพื่อให KMUTT ประสบความสําเรจ็ 

1.ไวตอการรับรูของการเปลี่ยนแปลง
2.ไวตอการปรับปรุงและพัฒนา
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แนวคิด การจัดการคุณภาพ
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ม่ังค่ัง   & ม่ันคง

ยิ่งใหยิ่งหมด & ยิง่ใหยิ่งมี

ตองการปริญญา & ตองการความรู

ตองการรางวัล & ตองการโอกาสในการปรับปรงุ
คุณภาพคือการทําใหไดตามมาตราฐาน & คุณภาพคือความพอใจของลกูคา

คุณภาพเกดิจากการแขงขัน & คุณภาพเกิดจากความรวมมือ 

กําไร = ยอดขาย –ตนทุน – คาใชจาย & กําไรคือความพอใจของลูกคา

แนวคิด : - ทานชอบแบบไหน
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การมแีผนกตรวจสอบในขัน้สดุทายจะทําใหไมมขีองเสียหลุดรอด      
ไปถึงมือผูรบับรกิาร

การประเมนิผลและนําไปจัดลําดับความดีความชอบจะทําใหเพือ่น
รวมงานทํางานดียิ่ง ๆ ขึ้น

แนวคิด : - ทานคิดอยางไร
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เม่ือ แนวคิด เปลี่ยนทําให  ความคิด    เปล่ียน
เม่ือ ความคิด    เปลี่ยนทําให  พฤติกรรม  เปลี่ยน
เม่ือ พฤติกรรม  เปลี่ยนทําให  การกระทํา  เปลี่ยน
เม่ือ การกระทํา  เปล่ียนทําให  ผลลัพธ     เปลี่ยน

 แนวคิด & ผลลัพธ
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มหาวิทยาลัย “สรางสรรค” หรือ “ทําลาย” การเรียนรู

ควรมีระบบ โควตาหรือไม ?
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คําถาม : - เหตุ เกิดกอนผล หรือ ผลเกิดกอนเหตุ
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1. จบัถูก

2. ชวยกันพฒันา

3. ไมมีโควตา                                                            

แนวคิด : - การตรวจติดตาม ตรวจประเมิน และตรวจวินิจฉัย
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o ตรวจติดตาม Audit

o ตรวจประเมิน Assessment

o ตรวจวินิจฉัย Diagnosis

3 ตรวจ  น้ีตางกันอยางไร ?

คําถาม 
ความไววางใจ กบั การตรวจสอบ สัมพันธกันอยางไร
สงผลตอการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไดอยางไร
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ไมใสใจศึกษาวา TQM และ EdPex,TQA คืออะไร

คิดวา TQM และ EdPexก็คือมาตรฐานคุณภาพอีกมาตรฐานเทาน้ัน

มอบหมายใหผูอ่ืนทํา โดยท่ีไมมีสวนรวม

วาจางคนนอกมาทําแทนก็ได

บอกใหทําแตไมใหทรัพยากร

บอกใหทําแตไมมีเวลาให

บอกใหทําแตไมเคยติดตามดูแล

อยาเพียงแมแตจะคิด

ศึกษาแนวคิดและหลักการของ TQM และ EdPex,TQA
TQM และ EdPex คือคุณภาพของการจัดการ KMUTT ซึ่งเปนหนาที่ของ
เราไมใชหนาที่ของใคร
ขายฝน และสรางจินตภาพใหกับผูรวมงาน
เปนพี่เลี้ยงใหกับผูใตบังคับบัญชาในเร่ือง EdPex,TQA
ทบทวนขอมูล และรวมกันกําหนดเปาหมายสูความเปนเลิศ
ใหเวลาและพูดคุยเร่ืองการมุงสูความเปนเลิศบอยๆและบอยๆ  
ใหความสําคัญและจริงจงักับการประเมินองคกร การคนหาโอกาสพัฒนา 
และแผนการพัฒนาองคกรที่กําหนด
สนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ
หม่ันติดตามความกาวหนา และหาทางแกไขปญหาใหลุลวง

ควรทําโดยไมตองมาเสียเวลาคิด
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Work Shop - แบบทดสอบผูนําองคกรสมัยใหม

 มีรูปภาพอยู 2 รปู คือหมายเลข 1 และ หมายเลข 2 

 ใหทานเลือกรูปใดรูปหนึ่งพรอมเหตุผลในการเลือกรูปภาพนั้น

 เมื่อเลือกเสร็จจะพูดออกมาดังๆ หรือจะพูดอยูในใจก็ไดเชนกนั

พรอมไหมครับ
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บอนํ้า ลูกยอ กอไผ 
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ความเปนมาและการจดัการของ

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาต ิ- TQA

และเกณฑคุณภาพการศึกษา ฯ - EdPex
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คําถามชวนคิด

ผูหลัก กับ ผูใหญ 

ใครสําคัญกวากันครับ
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TQA : รางวัลคณุภาพแหงชาติคืออะไร

วิสัยทัศน   

“ รางวัลคุณภาพแหงชาติเปนรางวัลอันทรงเกียรติ     
ซ่ึงไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง เปน

เครื่องหมายแสดงถึงความเปนเลิศในการบริหาร
จัดการองคกรท่ีทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ”

“The Thailand Quality Award is widely recognized as the 
most prestigious quality award in Thailand and the symbol 

of world class performance excellence.”
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• สนับสนุนการนําแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติไปใชในการ
ปรบัปรุงความสามารถในการแขงขัน

• ประกาศเกียรติคุณใหกบัองคกรท่ีประสบผลสําเร็จในระดับ
มาตรฐานโลก

• กระตุนใหมีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนวิธีปฏบิติัท่ีเปนเลิศ

• แสดงใหนานาชาติเห็นถึงความมุงม่ันในการยกระดบัมาตรฐาน
ความเปนเลิศในการบริหารจัดการ

วัตถุประสงคของเกณฑ TQA
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องคกรกับความเปนเลิศ

1000

>350
TQC

>550
Site Visit

>650
TQA
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ท่ีมาของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
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ประเทศท่ีนําเกณฑ MBNQA ไปประยุกตใช

• ใชอยางแพรหลายมากกวา 70 ประเทศท่ัวโลก

• ใชอยางแพรหลายมากกวา 17 ประเทศในเอเซีย

JQAJQA
SQASQA

TQATQA

EFQMEFQM

IQAIQA

Rajiv Gandhi NQARajiv Gandhi NQA

PQAPQA

Canadian Award For Ex.Canadian Award For Ex.

UK Award for Bus. Ex.UK Award for Bus. Ex.
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รางวัลคุณภาพแหงชาติของนานาประเทศ

ประเทศ ปที่เร่ิมตน 

ออสเตรเลีย Australian Business Excellence Award 1988

สิงคโปร Singapore Quality Award (SQA) 1989

ญีปุ่น Japan Quality Award (JQA) 1994

สหภาพยโุรป European Quality Award (EQA) 1995

ไทย  Thailand Quality Award 2002

ช่ือรางวัล

สหรัฐอเมริกา     Malcolm Baldrige National Quality Award 1987



ขั้นตอนการสมัคร หนา 207



คุณสมบัติเบื้องตน
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คุณสมบัติเบื้องตน
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รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award - TQA)

บริษัท ไทย อคริลิคไฟเบอร จํากัด 2545

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award - TQA)

บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 2546

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award - TQA)

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด 2549

องคกรท่ีไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ  - TQA
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7. ผลลัพธ
ทางธุรกิจ

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู

3. การมุงเนน
ลูกคาและตลาด 

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงกลยทุธ

โครงรางองคกร
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ – TQA



6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3.
การให

ความสาํคัญกบั
ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสยี

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร

ลักษณะสําคัญขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ –PMQA

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ
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เกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ - SEPA
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3 Customer and Market Focus 85/110/85
3.1  Customer and Market Knowledge 40/50/40
3.2  Customer Relationships and Satisfaction 45/60/45

P Preface: Organizational Profile

P.1  Organizational Description
P.2  Organizational Challenges

2010 Categories/Items Point Values   MBQA/TQA/EdPex
1 Leadership 120/120/120

1.1  Senior Leadership 70/70/70
1.2  Governance Social Responsibilities 50/50/50

2 Strategic Planning 85/80/85
2.1  Strategy Development 40/40/40
2.2  Strategy Deployment 45/40/45

2010 Criteria Category and Item Listing



7 Results 450/400/450
7.1  Product and Service Outcomes 100/70/100
7.2  Customer-Focused Outcomes 70/70/70
7.3  Financial and Market Outcomes 70/65/70
7.4  Workforce-Focused Outcomes 70/65/70
7.5  Process Effectiveness Outcomes 70/65/70
7.6  Leadership Outcomes 70/65/70

4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management 90/80/90
4.1  Measurement, Analysis & Improvement of Org. Perform.45/40/45
4.2  Management of Info., Info. Technology, and Knowledge 45/40/45

5 Workforce Focus 85/100/85
5.1  Workforce Engagement 45/55/45
5.2  Workforce Environment 40/45/40

6 Process Management 85/110/85
6.1  Work System Design 35/50/35
6.2  Work Process Management and Improvement 50/60/50

Total Points 1000/1000/1000

2010 Criteria Category and Item Listing
2010 Categories/Items Point Values   MBQA/TQA/EdPex
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องคประกอบท่ีสําคัญของเกณฑคุณภาพการศึกษา ฯ 

EdPex



คานิยม 11 ประการ
• การนําองคกรอยางมีวิสยัทัศน
• ความเปนเลิศท่ีมุงเนนลกูคา
• การเรียนรูขององคกรและของแตละบคุคล
• การใหความสําคัญกับพนักงานและคูคา
• ความคลองตัว
• การมุงเนนอนาคต
• การจัดการเพ่ือนวัตกรรม
• การจัดการโดยใชขอมูลจริง
• ความรับผดิชอบตอสังคม
• การมุงเนนท่ีผลลพัธและการสรางคุณคา
• มุมมองในเชิงระบบ

โครงรางองคกร
1. ลกัษณะองคกร
2. ความทาทายตอองคกร

เกณฑ
1. การนําองคกร
2. การวางแผนเชิงกลยทุธ
3. การมุงเนนลกูคาและตลาด
4. การวัด การวิเคราะห และการ

จัดการความรู
5. การมุงเนนบุคลากร
6. การจัดการกระบวนการ
7. ผลลพัธ

องคประกอบท่ีสําคัญของเกณฑคุณภาพการศึกษา

แนวทางการให
คะแนน
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การบูรณาการ คานิยมหลัก แนวคิด กับเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ



ความสัมพันธของคานิยมและแนวคิดกับเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ & EdPex

Systems
Perspective

มมุมองเชิงระบบ

Social
Responsibility

รับผิดชอบ
สังคม

Focus on
Future

การมุงเนนอนาคต

Visionary
Leadership
นําอยางมี
วิสัยทัศน

Focus on
Results &

Creating Value
เนนผลลัพธ
สรางคุณคา

Agility
คลองตัว

Valuing
Employees
& Partners
ใหความสําคัญ

พนักงาน เครือขาย

Customer
Driven

Excellence
มุงเนนลูกคา

Managing
For

Innovation
เนนนวตักรรม

Management
By Fact
ตัดสินดวย
ขอเท็จจริง

Org. &
Personal
Learning

องคกรเรียนรู

Strategic LeadershipStrategic Leadership Organizational LearningOrganizational LearningExecution ExcellenceExecution Excellence

11

1 7

8

104

6

5

2 93

Manage the organizationLead the organization Improve the organization

คานิยมหลัก แนวคิด ขององคกรท่ีเปนเลิศ
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คานิยม (Value)   & คุณคา (Values)
สัมพันธกันอยางไร

คานิยม

คานิยมท่ีดี – เชน การไปทํางานกอนเวลา  -> จะทําใหเกิดคุณคาตอตัวเอง เพื่อนรวมงาน และองคกร

คานิยมท่ีไมดี – เชน การไปทํางานสาย      -> จะทําใหดอยคุณคาตอตัวเอง เพื่อนรวมงาน และองคกร
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7. ผลลัพธ

6. การจดัการ

กระบวนการ

5. การมุงเนน

บุคลากร

4. การวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู

3. การมุงเนน

ลูกคา

1. การนํา

องคกร

2. การวางแผน

เชิงกลยุทธ

โครงรางองคกร

สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA 
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7.3 ดานงบประมาณ การเงินและตลาด

7.2 ดานการมุงเนนลูกคา

7.1 ดานการเรียนรูของผูเรียน

7.4 ดานการมุงเนนผูปฎิบัติงาน

1.1 การนําองคกร
โดยผูนําระดับสูง

ความทาทายและความได
เปรียบเชิงกลยุทธ 

SWOT
ปจจัยความสําเร็จ 

ความสามารถปฏิบัติตามแผน
และอ่ืนๆ

7.6 ดานการนําองคกร

ผลลัพธท่ีสมดุล

3.1 ความผูกพัน
ของลูกคา

6.1 การออกแบบ
ระบบงาน

KPI 5.1 ความผูกพันของผูปฎิบัติงาน

4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลดําเนินการ

3.2 เสียงของลูกคา
รับฟงและประเมิน ความพึงพอ   
ใจและความผูกพัน

Customer

Internal Process

Learning  & Growth

การปฏิบัติการท่ีเปนเลศิ

Financial

ระบบการจัดการองคการตามแนวทางของเกณฑ EdPex 2552-2553  

การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน

1.2 ธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบ
ตอสังคมในภาพใหญ

2.2 การนํา
กลยุทธ
ไปปฏิบัติ

2.1 การจัดทํา
กลยุทธ

4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.2 การออกแบบจัดการ
และปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ

5.2 สภาพแวดลอมของผูปฎิบัติงาน

7.5 ดานประสิทธิผลขององคการ
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พลังแหงแมเหล็ก - การมุงไปในแนวทางเดียวกัน

S N

คําถาม เหล็ก กับ แมเหล็ก  ตางกันอยางไร ครบั ?
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ประโยชนจากการนําแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษา EdPex และ TQA  มาใช

• เห็นโอกาสท่ีจะปรับปรงุ                     

• มุงเนนในเรื่องท่ีสําคัญ                                    

• การปรับปรงุงานไปในทิศทางเดียวกัน                  

• กระตุนใหพนักงานต่ืนตัวและใสใจมากขึน้            

• การเรียนรูของแตละบุคคลในองคกรดีขึ้น           

• ผลิตภัณฑและบรกิารท่ีใหลูกคาดีขึน้                   

• ประสทิธิผลและความสามารถขององคกรดีขึ้น       

• ผลการดําเนินงานดีขึ้น                                      
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ประโยชนจากการขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ

• ทําใหคนในองคกรต่ืนตัว                            
• มีโอกาสปรับปรงุมากขึน้                            

ประโยชนจากการท่ีไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ

• ไดรับการยอมรับวาเปนองคกรท่ีประสบผลสําเร็จในการบริหาร
และการจัดการในระดับมาตรฐานโลก

• มีความมั่นใจวาสามารถแขงขันในตลาดโลก
• คูคาใหมจะเช่ือถอืและไววางใจมากขึ้น

ประโยชนจากการขอรับหรือไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
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ประเด็นท่ีสําคัญในการนําเกณฑ EdPex ไปประยุกตใช

o ตองเขาใจคําถามของเกณฑวา ถามอะไร + ถามอยางไร

o เพราะหากไมเขาใจคําถาม หรือ เขาใจแตไมชัดเจน 

o ผลที่จะตามมาคือตอบไมได หรือตอบไดแตตอบไมตรงคําถาม

o ตัวอยางเชน      

o 3 วันจากนารี เปนอ่ืน

o  จุดประสงค วัตถุประสงค เปาประสงค

o  ทานเขาใจคําถามของเกณฑดีแลวหรือยังครับ
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วิธีการอานเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ

อภิธานศัพท   P 207 - 253

คําอิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดและหัวขอ  P 117 - 179

โครงราง & เกณฑ  P 15 - 97
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หมายเหตุ และ * เครื่องหมายดอกจันทน 

• หมายเหตุ

มีจุดประสงค 3 ประการคือ

1. อธิบายคําหรอืขอกําหนดของแตละหัวขอใหชัดเจน
2. แนะนําวิธีการตอบในแตละหัวขอของเกณฑ
3. ช้ีใหเห็นความเช่ือมโยงกับหัวขออื่นๆ

* (เคร่ืองหมายดอกจันทน)
หมายถึง ในการตอบประเด็นนี้ใหพิจารณาตามความเหมาะสม



กิจกรรม 1 - Learn to Learn หนังสือ EdPex
หนา 5



ลักษณะคําถามของเกณฑ EdPex

1. แบงกลุมลูกคา(ภายนอก-ภายใน)ชัดเจนหรือไม

2. อะไร ? อยางไร? (Process) A D L I ( A = DR.MP)

3. PDCA

4. สอบทาน Input ของ 6 M

5. ดัชนีวัด KQI / KPI

6. การส่ือสาร การแบงปน การใชขอมูลปอนกลับ

7. การเตรียมพรอมในสถานะการตาง ๆ 

8. การสรางความสมดุลยระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย

9. เปนคําถามแบบบูรณการ คือถามเช่ือมโยงและสอดคลองกนั
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เครื่องมือการจัดการสมัยใหม    

Management Tools

ใคร  ใช  ใคร ?
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Management Tools

Tools

Management Tools

Tools



Management Tools

Tools
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สติ สมาธิ ปญญา
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ปจจัยแหงความสําเร็จ

ของการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ

เขามาประยุกตใชใน KMUTT
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ตองเปนแบบอยาง จริงใจจริงจัง
เพ่ือนรวมงาน เชื่อในสิ่งที่เราทํามากกวาสิ่งที่เราพูด

“ผูนําทาํในสิ่งที่ถูก ผูจัดการ ถูกในส่ิงทีท่ํา”

ผูนํา 
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ผูนําขององคกร EdPex ตองเปน นักวิพากษ 

2.วิพากษ 

1.วิจารณ

3.วิจารณญาน



เกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การดาํเนินการท่ีเปนเลิศ- พฒันชัย กุลสิริสวัสดิ์ 109

อํานาจมาจากไหน ?

บังคับ หรอื ยอมรับ ?
•อํานาจทําการ

•อํานาจในการจูงใจ โนมนาวใจ

•อํานาจความรู
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การสรางบรรยากาศเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนินการ

o เขารวมประชมุ – กจิกรรม 

o ถามนาํ ตอบอะไรมาถกูหมด

o ถามใหคิด กอนบอกใหรู

o กลาพดู กลาถาม กลาเสนอความคิดเหน็

o ใคร  & ทําไม                                    

o สอบเพื่อเรียน เรยีนเพ่ือสอบ เรียนเพ่ือเรียน          

บรรยากาศภายใน - บรรยากาศภายนอก
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“4 ช” ของผูนําองคกรองคกร EdPex

ชอบ

เช่ือชม

เชียร
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ตองรวมกัน  สรางและปฎิบัต ิ                     
สอบเพ่ือเรียน เรียนเพ่ือสอบ เรียนเพ่ือเรียน

วัฒนธรรม คานิยม จรรยาบรรณ
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1. สรางความพงึพอใจใหแกลูกคา
2. มจีริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม                     
3. ใหการศกึษา และพฒันาบุคลากรตลอดเวลา
4. ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการสรางคุณภาพ
5. ใหความสําคัญแกกระบวนการทาํงาน                   
6. กระบวนการถัดไป คือลูกคาของเรา                      

วัฒนธรรมองคกร ของ กลุมบริษทัชัยบรูณ บราเดอรส
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7. บรหิารดวยขอมูลจรงิในสถานท่ีจรงิ            
8. แกปญหาที่สาเหตุ เนนการปองกนัการเกิดปญหาซํ้า  
9. ใชกรรมวิธีทางสถิติ 
10. จดัลําดับความสําคัญ                                        
11. ดําเนินการบรหิารแบบ PDCA                                  
12. สรางระบบมาตรฐานที่มีการปรบัปรงุอยางสม่ําเสมอ

วัฒนธรรมองคกร ของ กลุมบริษทัชัยบรูณ บราเดอรส



กบเอย ทําไมจึงรอง
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Work Shop   คิดนอกกรอบของผูนํา

ใหลากเสนตรง 4 เสน   โดยไมยกมือ 
ใหผานจุดทั้ง 9 จุด

ใหลากเสนตรง 6 เสน   โดยไมยกมือ 
ใหผานจุดทั้ง 16 จุด
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อยากทํา ไมอยากทํา

ทําได

ทําไมได

+ + (1) + - (3)

- - (4)- + (2)

เพ่ือนรวมงาน 4 ประเภท / คุณชอบประเภทไหนครับ ?
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คําถาม จะแกไข บุคคลากรแบบวฒันธรรม “บ” ดานลางน้ีไดอยางไร?

เชา ตองคอย ส่ัง

สาย  ตองคอย ถาม

บาย  ตองคอย ตาม

เย็น  ตองคอย ทวง

สอบเพื่อเรียน เรียนเพ่ือสอบ เรียนเพ่ือเรยีน
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วัฒนธรรม “บ” ไมพึงประสงค

บล็อก คือการสกัดขัดขวาง ไมใหคนอ่ืนเดินหนา หรือปฏิบัติหนาที่นั้นๆให
เสร็จสิ้นไดโดยราบร่ืน บางคร้ังก็บล็อกการกระทํา บล็อกความคิด

ใบ คืออาการนิ่งเงียบ ไมยินดียินราย ไมรับรูหรือตอบสนอง ที่อันตรายสุดๆ
คือการด้ือเงียบ

เบลม คือการไมมองตน แตสนใจแตความผิดพลาดของผูอื่น และมักจะชอบ
วิจารณ โดยมากมักไมเสนอแนะถึงทางออก

บี ้คือการกดดันผูอื่น จะเกิดมากกับผูที่มีอํานาจเหนือกวาผูใตบังคับบัญชา 
มักจะมีความเครียด ดูไมคอยมีความสุขเทาไรในการทํางาน

โบย คือการปดงาน หรือสิ่งที่ไมพึงประสงคออกจากตัว สะทอนใหเห็นถึง
ความไมรับผิดชอบ
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ดีดี มีประโยชนมีประโยชน เกงเกง
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อยากอยู ดวยการสรางสภาพแวดลอมใหบริษัทเหมือนบานที่ 2

อยากทํา พยายามสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน

อยากคิด สงเสริมและจูงใจใหพนักงานคิดและนําเสนอสิ่งใหม

คิดเปน ฝกอบรมอยางตอเนื่องใหรูจักคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล

ทําเปน สนับสนุนใหนําความรูไปปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม               

3 อยาก 2 เปน คุณสมบัติของคนท่ีองคกรตองการ
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.

ความขัดแยง

ขัดแยง

ขัดขา แตกแยก  

การบริหารความขัดแยง

แตกตาง
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1.ขัดแยงธรรมดา
- เรื่องไมสําคัญ / เลือกอะไรก็ได

2.ขัดแยงในเนื้อหา
- พกัไวกอน / แลวไปหาขอมูลเพิ่มเติม

3.ขัดแยงในคานิยม
- เปนเรื่องยาก / ถาตกลงไมไดตองใหอิสระ

4.ขัดแยงเพราะถือวาตนเองเปนใหญ
- ปลอยไปกอนในระยะยาวคอยๆ ปรบัเปล่ียน

ประเภทของความขดัแยง
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รางกายเดียวกัน

Triceps brachii

Anconaeus

Palmaris longus

Flexor carpi ulnaris

Extensor digitorum communis &

Digiti quinti proprius

Obliquus Externus abdominis

Sacrospinalis

Serratus anterior

Rhomboideus minor

Rhomboideus major

Splenius capitis

Levator scapulae

Scapula

Biceps femoris

Semitendinosus

Gluttaeus medius

Infraspinatus

Teres major

Soleus

Vastus lateralis

Gracilis

Adductor

magnus

Clavicle

Humerus

Radius

Ulna
Sacrum

Femur

Fibula

Tibia

Pelvis

Mandible

Cranium

Coccyx

Peronaeus longus

Brachioradialis &

Extensor carpi radialis longus

Flexor digitorum sublimis

MUSCLES, DEEP LAYER, POSTERIOR VIEW
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 การทํางานเปนทีม   

 ไมขาวจัด - ไมดําจัด   
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1. ความรัก

2. ความเขาใจ

3. อภัย

4. ความไววางใจ

เปนผูใหกอนเปนผูรับ
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สาร – วิธีการส่ือสาร – ผูรับสาร               
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 สัตวอะไรเอย ???????

สัตวสี่เทา ลําตัวอวนกลม คอสั้น หนากลมแปน

จมูกบานมน ปากกวาง มองเห็นฟน 2 ซี่ 

หางส้ัน  และหูตั้ง 2 ขาง
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 ระดับการยอมรับตอการเปล่ียนแปลง

ปจ
จัย
สนั

บส
นุน

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง

ระยะเวลา

รับรู 
 ลดการสับสน 

เขาใจ 
ลดทัศนคติทางลบ

ยอมรับ 
ลดการไมพยายามและการ 
ไมสนับสนนุการเปล่ียนแปลง

มุงมั่นตอความสําเร็จ 
สนับสนุนการเปล่ียนแปลง
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เวลา & เงินอะไรสําคัญกวากัน ?

เวลา

เงิน

24 * 60 = 1,440 – 420 =1,020
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ไตรทวารแหงความสําเร็จ

กาย

ใจ

วาจา

คําถาม - องคกรเล็ก กับองคกรใหญ เหมือนกันอยางไร
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เอาแตเรียนรู     

แตไมลงมือทาํ  

ไมมวัีนประสบความสําเร็จ

เอาแตลงมือทาํ   

แตไมเรียนรู     

ไมมวัีนกาวหนา พัฒนา
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 เสนทางคุณภาพ นัน้ไมสุดสิน้

 แตชุมชื่น สดใส และเบิกบาน
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โครงรางองคกร (Organizational Profile)
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1.
มีดี+เขียนดี

 เขียนดี เขียนไมดี 

มีดีใหเขียน

ไมมีดีใหเขียน 4.
ไมมีดี+เขียนไมดี

2.
มีดี+เขียนไมดี

3.
ไมมีดี+เขียนดี

องคกรของเราจัดอยูใน ประเภทไหน?
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7. ผลลัพธ

6. การจดัการ

กระบวนการ

5. การมุงเนน

บุคลากร

4. การวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู

3. การมุงเนน

ลูกคาและตลาด 

1. การนํา

องคกร

2. การวางแผน

เชิงกลยุทธ

โครงรางองคกร

สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA 2553
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โครงรางองคกรคืออะไร
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ประโยชนของการจัดทําโครงรางองคกร

หนา 15



รางกายเดียวกัน

Triceps brachii

Anconaeus

Palmaris longus

Flexor carpi ulnaris

Extensor digitorum communis &

Digiti quinti proprius

Obliquus Externus abdominis

Sacrospinalis

Serratus anterior

Rhomboideus minor

Rhomboideus major

Splenius capitis

Levator scapulae

Scapula

Biceps femoris

Semitendinosus

Gluttaeus medius

Infraspinatus

Teres major

Soleus

Vastus lateralis

Gracilis

Adductor

magnus

Clavicle

Humerus

Radius

Ulna
Sacrum

Femur

Fibula

Tibia

Pelvis

Mandible

Cranium

Coccyx

Peronaeus longus

Brachioradialis &

Extensor carpi radialis longus

Flexor digitorum sublimis

MUSCLES, DEEP LAYER, POSTERIOR VIEW

โครงรางองคการ

1. ลกัษณะองคการ 2. สภาวะการณขององคการ

ก. สภาพดานการ
แขงขัน

ข. ความทาทาย
เชิงกลยุทธ

ค. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ 

ก. สภาพแวดลอม
ขององคการ

ข. ความสัมพันธ             
ระดับองคการ

 วิธีการจัดหลักสูตร บริการท่ี
สงเสริมการเรียนรู และบริการทาง
การศึกษาอ่ืน ๆ ที่สําคัญ 
กลไกในการสงมอบสูผูเรียน
• วัฒนธรรม จุดประสงค วิสัยทัศน 
คานิยม พันธกิจ และสมรรถนะ
หลัก

• ลักษณะโดยรวมผูปฏิบัตงิานกลุม
ผูปฏิบัตงิาน ความตองการ ระดับ
การศึกษา สวัสดิการที่สําคัญ 
ขอกําหนดดานสุขภาพ และความ
ปลอดภัย
• เทคโนโลยี อุปกรณ และ
อาคารสถานที่
• กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

• โครงสรางองคการ ระบบ
ธรรมาภิบาล

• สวนตลาด ประเภทผูเรียน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ความ
ตองการ และความคาดหวัง
ของแตละกลุม

• บทบาทผูสงมอบ คูความ
รวมมือที่สําคัญในการจัด
หลักสูตร บริการที่สงเสริม
การเรียนรู และสนับสนุน
ผูเรียน ตลอดจนกลไกในการ
สื่อสารและจัดการดาน
ความสัมพันธกับผูสงมอบ 
ผูเรียน และผูมีสวนสวนได
สวนเสีย  

• ลําดับการแขงขันขนาด
และการเติบโตเทยีบกับ
ตลาดการศึกษาเดียวกัน
จํานวนและประเภท คูแขง
และคูความรวมมือ

• ปจจัยความสําเร็จเทียบ
กับคูแขงการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลตอการแขงขัน
รวมทั้งโอกาสดาน
นวตักรรมและความ
รวมมือ

• แหลงขอมูลเชิง
เปรียบเทียบ/แขงขันทัง้
ภายในและภายนอกชุมชน
วิชาการ ขอจํากัดในการ
รวบรวมขอมูล

•ความทาทายและความ
ไดเปรียบเชิง
กลยุทธที่สําคัญดาน
การศึกษา ดานการ
ปฏิบตัิการ ดาน
ทรัพยากรบุคคล และ
ดานชุมชนของสถาบัน 
ความทาทายและความ
ไดเปรียบเก่ียวของกับ
ความยั่งยนืของสถาบัน
อยางไร

• สวนประกอบสําคัญ
ของระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ

• การประเมินผลการ
เรียนรูระดับองคการ 
และกระบวนการ
สรางนวัตกรรมของ
สถาบัน



ตัวอยางคําถาม “อะไร”ในโครงรางองคกร หนา 15

ตัวอยางคําถาม “อยางไร”ในหัวขอ 1.1 
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โครงรางองคกร

มีขอกําหนดท่ีตองพิจารณาอยู 2 หัวขอและ 5 ประเด็นพิจารณา 

1. ลักษณะองคกร : คุณลักษณะที่สําคัญของสถาบันทานคืออะไร
 ก. สภาพแวดลอมองคกร         

 ข. ความสัมพันธระดับองคการ
2. สภาวะการณขององคการ : สภาวการณเชิงกลยุทธขององคการเปนอยางไร 

ก. สภาพดานการแขงขัน  
ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ
ค. ระบบการปรับปรงุผลการดําเนินการ 

โครงรางองคกร (Organizational Profile)
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ก. สภาพแวดลอมขององคกร

1. ลักษณะองคกร

(1) องคการมีหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ   
ที่สําคัญ  องคการใชวิธีการอะไรในการจัดหลักสูตรบริการท่ีสงเสริมการเรียนรู
และบริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ 
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ก. สภาพแวดลอมขององคกร

1. ลักษณะองคกร

(2) ลักษณะท่ีสําคัญของวัฒนธรรมองคการคืออะไรจุดประสงค  
วิสัยทัศน  คานิยม  และพันธกิจท่ีระบุไว ขององคการคืออะไร 

• สมรรถนะหลักขององคการคืออะไร  และมีความเก่ียวของอยางไร
กบัพนัธกิจขององคการ
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• วิสัยทัศน : “คงไวซึ่งความเปนผูนําธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จภายในประเทศ และประเทศ
เพ่ือนบาน คอื กัมพูชา พมา ลาว”

• พันธกิจ : “ดําเนนิธรุกิจคอนกรีตผสมเสร็จ และธุรกิจที่เก่ียวของ โดยมุงสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา และผูรวมธุรกิจที่เก่ียวของ คํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอลกูคาและ
สงัคมโดยรวม ทั้งในดานความปลอดภัย และส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ”

• จุดประสงค : “สรางความมั่งคั่งใหแกผูถือหุน และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ตลอดจนผู
รวมธุรกิจที่เก่ียวของ”

• วัฒนธรรม : คุณลักษณะ 6 ประการของคน CPAC
• รอบรูเร่ืองงาน (มีความรูความชํานาญในงานที่รับผิดชอบอยางลึกซึ้ง โดยสามารถปฏบิัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ตรงตามมาตรฐาน       

และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง)
• ประสานสัมพันธ (การสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลทั้งภายในและนอกบริษทั สรางบรรยากาศที่เปนมิตร มีความเขาใจที่ดี         

ชวยเหลือ ซึง่กันและกันเพื่อสงผลใหการทํางานราบร่ืน)
• ขยันและประหยัด (มีความมุงม่ันต้ังใจทุมเทความรูความสามารถ และเวลา ใหกับงานอยางเต็มความสามารถ โดยใชทรัพยากรที่มีอยู           

ใหเกิดประโยชนสูงสุด)
• ซื่อสัตยโปรงใส (ปฏบิัติตามกฎระเบียบแนวปฏิบัติอยางเครงครัดเปนธรรม ตรวจสอบได ดําเนินงานตามขอเท็จจริงไมแสวงหาประโยชน       

ใหแกตนเองและพวกพอง ตลอดจนสรางความม่ันใจใหกับลูกคาในคุณภาพคอนกรีตและปริมาณการจัดสงที่ครบถวนตามที่ตกลงไวกับ
ลูกคา)

• ใสใจบริการ (มีความมุงม่ันต้ังใจที่จะใหบริการแกผูอ่ืนทั้งภายในและนอกองคกร โดยถือวาผูอ่ืน คือ ลูกคา ตอบสนองตรงตามตองการ
และรักษาลกูคาใหคงอยูไดในระยะยาว)

• ผลิตงานคุณภาพ (ปฏิบัติงานตามมาตรฐานอยางเครงครัด เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต ขณะเดียวกันแสวงหาวิธีพัฒนาใหมีคุณภาพ        
ยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพใหเหนือคูแขงอยูเสมอ)

ตัวอยาง ของ  CPAC

ก. สภาพแวดลอมขององคกร

1. ลักษณะองคกร

(3) ลักษณะโดยรวมของผูปฏิบัติงานคืออะไร  
• แบงเปนกลุมและประเภทอะไรบาง  
• ระดับการศึกษาของผูปฏิบัติงานเปนอยางไร        
• ปจจัยหลักท่ีจูงใจใหผูปฏิบัติงานมุงม่ันตอการบรรลพุนัธกิจขององคการ 

คืออะไร  
• ผูปฏิบัติงานและภาระงานในสถาบนัมีความหลากหลายอยางไร            
• มีกลุมท่ีจัดต้ังใหทําหนาท่ีตอรองกับสถาบันหรือไม  
• สวสัดิการทีส่ําคญั และขอกําหนดพิเศษดานสขุภาพและความปลอดภัย

ภายในสถาบันเปนเชนใด
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ก. สภาพแวดลอมขององคกร

1. ลักษณะองคกร

(4) สถาบันมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีสําคัญอะไรบาง
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ก. สภาพแวดลอมขององคกร

1. ลักษณะองคกร

(5) สถาบันดําเนินงานภายใตเงื่อนไขขอบังคับอะไรบาง
• มาตรฐานของทองถิ่นจังหวัดและประเทศ  ตลอดจนหลักสูตร  
แผนการศึกษา  และการวัดผลท่ีบังคับใชมีอะไรบาง  ท้ังน้ีรวมถึง
กฎระเบยีบเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
• ขอกําหนดดานการรับรองวิทยฐานะ  เงือ่นไขดานการประกอบวิชาชีพ
ครูและผูบรหิาร ระเบียบการเงินและสภาพแวดลอมขอบเขตของชุมชนท่ี
รับผิดชอบและขอจํากัดการใหบริการขององคการคืออะไร (*)
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ข. ความสัมพันธระดับองคกร

1. ลักษณะองคกร

(1) โครงสรางและระบบธรรมาภิบาลขององคการมีลักษณะอยางไร   
และความสัมพันธเชิงการรายงานระหวางคณะกรรมการบริหาร    
องคการและผูนําระดับสูงมีลักษณะเชนใด(*)



ข. ความสัมพันธระดับองคกร
1. ลักษณะองคกร

(2) สวนตลาด   ประเภทผูเรียน    และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย        
ที่สําคัญขององคการคืออะไร(*)

• กลุมเหลาน้ีมีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรตอ
หลักสูตรบริการท่ีสงเสริมการเรียนรู   

• การสนับสนุนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และตอการปฏิบติังาน
ขององคการ    ความตองการและความคาดหวังของกลุมตางๆ มี
ความแตกตางกันอยางไร
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ข. ความสัมพันธระดับองคกร
1. ลักษณะองคกร

(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือท่ีเปนทางการและไมเปนทางการที
สําคัญคือใครบาง 
• มีบทบาทอะไรในการจัดหลักสูตรบริการท่ีสงเสริมการเรียนรูและ 

สนับสนุนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
• องคการมีกลไกท่ีสําคัญอะไรในการส่ือสารและจัดการดานความ

สัมพันธกับ  ผูสงมอบ  ผูเรียน  และผูมีสวนไดสวนเสีย 
• กลุมตางๆเหลาน้ี   มีบทบาทอะไรในกระบวนการสรางนวัตกรรม         

ขององคการ และสถาบนัมีขอกําหนดท่ีสําคัญอะไรสําหรับผูสงมอบ
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2. ความทาทายตอองคกร

ก. สภาพดานการแขงขัน

(1) องคการอยูในลําดับใดในการแขงขัน      
• ใหอธิบายขนาดและการเติบโตของสถาบนั
• เปรยีบเทียบกับสถาบันในภาคการศึกษาหรือตลาดการศึกษา
• จํานวนและประเภทของคูแขงและคูความรวมมืออยางไมเปน
ทางการที่สําคญัเปนอยางไร
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2. ความทาทายตอองคกร

ก. สภาพดานการแขงขัน

(2) อะไรคือปจจัยสําคัญท่ีกําหนดความสําเร็จของสถาบนัเม่ือ
เปรยีบเทียบกับความสําเร็จของคูแขง และสถาบันซ่ึงใหบริการใน
ลักษณะเดียวกัน  
•  อะไรคือการเปลี่ยนแปลงหลักท่ีเกิดขึ้นซ่ึงสงผลกระทบตอสภาพ 
การแขงขันของสถาบัน  รวมถึงโอกาสในการสรางนวัตกรรมและ
ความรวมมือ (*)
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กรณีศึกษา Land Mark
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ตัวอยาง - ปจจัยแหงความสําเร็จในการแขงขัน  เม่ือเทียบกับคูแขงคือ

1. การสรางความสัมพันธกบัลูกคา 

2. การบริหารจัดการตนทุน 

3. ความยืดหยุนและความคลองตัวขององคกรตอการเปล่ียนแปลง

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การดาํเนินการท่ีเปนเลิศ- พฒันชัย กุลสิริสวัสดิ์ 188

2. ความทาทายตอองคกร

ก. สภาพดานการแขงขัน

(3) แหลงขอมูลสําคญัท่ีมีอยูสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิง
แขงขนัภายในชุมชนวิชาการมีอะไรบาง  
•  แหลงขอมูลสําคัญท่ีมีอยูสําหรับขอมูลเชิงเปรยีบเทียบสําหรับ
กระบวนการท่ีคลายคลึงกันภายนอกชุมชนวิชาการคืออะไร
•  และมีขอจํากัดอะไรบางในการรวมรวบขอมูลเหลาน้ัน (*)
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กรณีศึกษา Land Mark
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2. ความทาทายตอองคกร

 ข.ความทาทายเชิงกลยุทธความทาทายและความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธท่ีสําคัญดาน

1.การศึกษาและการเรียนรู 2.ดานการปฏิบติัการ 
3.ดานทรัพยากรบุคคล        4.ดานชุมชนของสถาบนัคืออะไร  

ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ
กบัความยั่งยืนของสถาบันคืออะไร
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2. ความทาทายตอองคกร

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

สวนประกอบท่ีสําคัญของระบบการปรบัปรงุผลการดําเนินการ   
ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลการเรียนรูระดับองคการ  และกระบวนการ
สรางนวัตกรรมขององคการมีอะไรบาง
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กิจกรรมกลุม 3

1 หากองคกรไมทําความชัดเจนในประเด็นคําถามเหลาน้ีของ 

โครงรางองคกรจะสงผลกระทบใดบางกับองคกร 

2. โครงรางองคกรนาจะเก่ียวของกบัการประเมินองคกรอยางไร

Self Assessment

คําถาม
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1. ลักษณะองคกร

ก. สภาพแวดลอมองคกร         

ข. ความสัมพันธระดับองคกร   

2. สภาวะการณขององคการ 

ก. สภาพดานการแขงขัน  
ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาํเนินการ 

1        2        3        4        5        6 
โครงรางองคกร

หมวด

ใหแตละทานหาความเช่ือมโยง จากคําถาม “อะไร” ในโครงรางองคกร ไปยังคําถาม “อยางไร” ในเกณฑ

Work Shop



10  ขัน้ตอน
การปรับปรงุองคกรตามแนวเกณฑคุณภาพการศึกษา
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ขั้นตอนท่ี 1
กําหนด

ขอบเขตของ

การประเมิน

ขั้นตอนท่ี 1
กําหนด

ขอบเขตของ

การประเมิน

ขั้นตอนท่ี 2
กําหนดกลุม

ผูทําหนาท่ี

ประเมิน

ขั้นตอนท่ี 2
กําหนดกลุม

ผูทําหนาท่ี

ประเมิน

ขั้นตอนท่ี 3
กําหนดรูปแบบ 

วธิีการ 
และแผน

การประเมิน

ขั้นตอนท่ี 3
กําหนดรูปแบบ 

วธิีการ 
และแผน

การประเมิน

ขั้นตอนท่ี 4
จัดทํา

โครงราง

องคกร

ขั้นตอนท่ี 4
จัดทํา

โครงราง

องคกร

ขั้นตอนท่ี 5
ฝกประเมิน

องคกรดวย

ตนเอง

ขั้นตอนท่ี 5
ฝกประเมิน

องคกรดวย

ตนเอง

ขั้นตอนท่ี 10
ประเมินและ

ปรับปรุง

กระบวนการ

ขั้นตอนท่ี 10
ประเมินและ

ปรับปรุง

กระบวนการ

ขั้นตอนท่ี 9
จัดทําแผน

ปรับปรุงแกไข

ตามลําดับ

ความสําคัญ

ขั้นตอนท่ี 9
จัดทําแผน

ปรับปรุงแกไข

ตามลําดับ

ความสําคัญ

ขั้นตอนท่ี 8
วเิคราะห

โอกาสในการ

ปรับปรุงและ

จัดลําดับ

ขั้นตอนท่ี 8
วเิคราะห

โอกาสในการ

ปรับปรุงและ

จัดลําดับ

ขั้นตอนท่ี 7
ดําเนินการ

ประเมิน

องคกร

ขั้นตอนท่ี 7
ดําเนินการ

ประเมิน

องคกร

ขั้นตอนท่ี 6
จัดต้ังทีมงาน

ประเมิน

ในแตละหัวขอ

ขั้นตอนท่ี 6
จัดต้ังทีมงาน

ประเมิน

ในแตละหัวขอ

10 ข้ันตอนการประเมินและการปรับปรุงองคกร
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ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดขอบเขตของการประเมิน
วัตถปุระสงค 

เพ่ือใหม่ันใจวาขอบเขตของการประเมินนัน้มีความครอบคลุม

และมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเหมาะสมครบถวน อีกทั้งตองมีการ
กําหนดผูรับผิดชอบทีช่ดัเจน

กระบวนการ  

 กําหนดใหชดัเจนวากระบวนการประเมินจะมีความครอบคลุมทั่วทั้ง องคกร
หรือเฉพาะสวนงานใดสวนงานหนึ่ง

 ตดัสนิใจใหชดัเจนวาประเด็นใดทีจ่ะถกูเลือกมาพิจารณา

 นําโครงสรางองคกรมาประกอบการพิจารณากําหนดขอบเขตการประเมิน
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• กําหนดผูรับผิดชอบ (Champion) 7 คน โดยที่แตละคนจะรับผิดชอบการ
เตรียมขอมูลสําหรับประเมินในแตละเกณฑ (Category)

• หนาทีข่อง Champion

– จัดเตรียมโครงรางองคกร

– รับผิดชอบในการตอบคําถามจากเกณฑการประเมิน

• Champion จะถูกเลือกโดยพิจารณาจากผูที่มีภาวะผูนําและมีทักษะในการ
ดําเนนิการอภิปราย รวมทั้งตองมีความรูเก่ียวกับองคกรในภาพรวมและ
ควรจะเปนผูทีมี่ความเขาใจในเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาต(ิเปนอยางดีย่ิง)

ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดผูรบัผิดชอบ (Champion)



เกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การดาํเนินการท่ีเปนเลิศ- พฒันชัย กุลสิริสวัสดิ์ 207

ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดรูปแบบ วิธีการ และแผนการประเมิน

วัตถปุระสงค 
 เพ่ือที่จะกําหนดใหชดัเจนวาความคาดหวังจากการประเมินคืออะไร 

รวมทั้งทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการประเมิน

 เพ่ือกําหนดรูปแบบในการประเมินที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร

รูปแบบการประเมิน

1. การอภิปราย (Oral Discussion) โดยใหผูเขารวมประชุมตกลงรวมกันวา
คําถามใดทีส่ามารถตอบไดทนัท ีคําถามใดที่ตองอาศัยการรวบรวมขอมูล
กอนการตอบ และคําถามซ่ึงองคกรยังไมมีการดําเนนิการในเร่ืองนัน้ๆ 

2. การสรุปประเดน็สําคัญ (Bulleted Report)

3. การเขียนรายงานเต็มรูปแบบ (Full Written Report)
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ข้ันตอนท่ี 4 การจัดทําโครงรางองคกร

วัตถุประสงค 

เพ่ือที่จะทําใหทุกคนในองคกรเขาใจถึงทิศทางการดําเนนิงานและปจจัยแหง

ความสําคัญในการดําเนนิธุรกิจขององคกร

กระบวนการ 

 ทบทวนขอคําถามในเกณฑในสวนโครงรางองคกร

 จัดเตรียมเนือ้หาและรายละเอียดของโครงรางองคกรใหครบถวนมากที่สุด



ข้ันตอนท่ี 5 ฝกซอมการประเมิน
วัตถปุระสงค 

เพ่ือฝกซอมการประเมินโดยใชเกณฑ 1 หัวขอเปนตัวอยาง
กระบวนการ  
• อานแนวทางในการตอบเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ โดยเฉพาะแนวทางการ

ตอบมิตแินวทางและการนําไปปฏิบตัิ

• ทําความเขาใจเกณฑในหัวขอที่จะเปนตนแบบในการทดลองประเมิน

• ใหเก็บรวบรวมขอมูลที่จะนํามาตอบในประเด็นสําคัญและเตรียมคําตอบ

• อธิบายวาองคกรมีวิธีการในการดําเนนิงานและตัววัดอะไรบาง และองคกรมี
วิธีการอยางไรในการนําวิธีการและตัววัดเหลานัน้ไปใช รวมถึงมีวิธีการอยางไรใน
การปรับปรุงวิธีการและตัววัดเหลานัน้

• หากองคกรไมสามารถตอบคําถามในขอใดได แสดงถึงโอกาสในการปรับปรุงใน
ประเด็นนัน้

• เชื่อมโยงผลการประเมินกับโครงรางองคกรที่เขียนขึน้ เพ่ือที่จะตรวจสอบความ
สอดคลองของขอมูลวาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม

• สรุปรวมกันถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงขององคกรภายในหัวขอนัน้

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดตั้งทีมงานและประเมินในแตละหัวขอ

วัตถปุระสงค  
การเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในประเด็นที่เก่ียวของกับเกณฑที่ได

รับผิดชอบเปนสมาชิกเพ่ือตอบคําถามในหัวขอที่รับผิดชอบ

กระบวนการ  
• เลือกสมาชิก 3-5 คนทีเ่ปนคนที่มีความกระตือรือรนและมีความรูเปนอยางดี

เก่ียวกับกิจกรรมขององคกรที่เก่ียวของกับเกณฑขอนัน้

• กําหนดบทบาทของหัวหนาและสมาชิกในทีม

• เลือกสมาชิกในทีมจากหลายระดับในองคกร เพ่ือใหเกิดมุมมองและ ขอมูล
ที่หลากหลาย

• หากมีสมาชิกในทีมที่เปนบุคคลภายนอกองคกร เชน ลูกคาหรือผูสงมอบ 
จะชวยใหมองเหน็ภาพในมุมมองที่ครอบคลุมขึน้

• ดําเนนิการตอบคําถามและประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

(โดยแชมเปยนและสมาชิกที่รับผิดชอบในหมวดและหัวขอนั้นๆ)
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ข้ันตอนท่ี 7 การสรุปประเด็นการประเมินองคกร

วัตถปุระสงค  
การนําผลการประเมินในแตละหัวขอมาสรุปในทีมประเมินเพ่ือหาจุดแขง็

และโอกาสในการปรับปรุงองคกรในภาพรวม

กระบวนการ

 แลกเปล่ียนผลประเมินระหวางทีม เพ่ือหาขอสรุปถึงจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุงขององคกร 

 ทุกทีมตองมีการตกลงรวมกันถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงซ่ึงเปน

ประเด็นหลักทีเ่ก่ียวของกับเกณฑสวนใหญและ มีผลกับองคกรโดยตรง 
(Key Theme) ทั้งในสวนของแนวทาง การนําไปปฏิบตัิ  และผลลัพธ 
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ข้ันตอนท่ี 8 วิเคราะหโอกาสในการปรับปรุงและจัดลําดับ

วัตถปุระสงค 

เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือชวยในการ

จัดทําแผนปฏบิตัิการสําหรับการปรับปรุงองคกร

กระบวนการ 

• อิงตามโครงรางองคกร 

• ตดัสนิใจรวมกันภายในทีมถึงปจจัยทีจ่ะนํามาใชในการพิจารณา                              
ตดัสนิใจ ซ่ึงอาจรวมถึงขอจํากัดดานทรัพยากร

• ตัวอยางปจจัยในการตัดสนิใจ เชน ความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ                           
ผลกระทบตอองคกร ตนทนุ คาใชจาย ระยะเวลาในการดําเนนิการ                   
จํานวนบุคลากรที่มีอยู



เกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การดาํเนินการท่ีเปนเลิศ- พฒันชัย กุลสิริสวัสดิ์ 213

การจัดลําดับความสําคัญของการปรับปรุง

3.ปรับปรุงยาก
ผลกระทบมาก

4.ปรับปรุงยาก
ผลกระทบนอย

1.ปรับปรุงงาย
ผลกระทบมาก

2.ปรับปรุงงาย
ผลกระทบนอย

ระดับผลกระทบ

นอย มาก

ค
ว
า
ม
ย
า
ก
ง
า
ย
ข
อ
ง
ก
า
ร
ป
รั
บ
ป
ร
ุง

ง
า
ย

ย
า
ก

การจัดลําดับความสําคัญของการปรับปรุง
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ข้ันตอนท่ี 9 การจัดทําแผนปรับปรุง

วัตถปุระสงค 
เพ่ือนําผลลัพธจากการประเมินองคกรดวยตนเองมาจัดทําเปน Roadmap 

ในการปรับปรุงองคกร

กระบวนการ 
• Champion เปนผูที่จดัทําแผนปรับปรุง ซ่ึงจะใหความสําคัญกับประเดน็ที่                   
ถูกจดัลําดับความสําคัญในอันดบัตน ๆ

• แผนปรับปรุงควรกําหนดผูรับผิดชอบที่ชดัเจนในทกุขัน้ตอน รวมทั้งมีการกําหนด
ดชันชีี้วดัความสําเร็จและเวลาแลวเสร็จของแตละขัน้ตอน 

• ผูนําระดบัสูงตองมีการสื่อสารแผนการปรับปรุงไปทั่วทั้งองคกร

• Champion จะทําหนาที่ทบทวนแผนจากขอมูลปอนกลับ
• ดําเนนิการปรับปรุงอยางเปนระบบและตอเนื่อง

• ผูนําระดบัสูงตองเปนผูสื่อสารถึงความกาวหนาของแผนการปรับปรุงอยาง

สมํ่าเสมอ รวมถึงการเฉลิมฉลอง ยกยองชมเชย เม่ือประสบผลสําเร็จตามแผน
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ข้ันตอนท่ี 10 การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
วัตถปุระสงค 

เพ่ือประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินองคกรดวยตนเองและ

กระบวนการปฏิบตัิการ

กระบวนการ 
• ผูนําระดบัสูงจะไดรับขอมูลจาก Champion สมาชิก และหัวหนาทีม               
ปรับปรุงถึงปจจัยความสําเร็จและอุปสรรคจากการประเมินตนเอง               
จากนัน้ตองนําขอมูลดงักลาวมาเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงกระบวนการ

ประเมินตนเองในรอบถัดไป

• กําหนดและวางแผนการประเมินในรอบถดัไป โดยที่ใหประเมินในเชิงลึกมากขึน้ 
เชน ในคร้ังแรกประเมินเฉพาะสวนโครงรางองคกร รอบน้ีก็ใหประเมินจากเกณฑ
ในหัวขออ่ืน ๆ เปนตน โดยใชแนวทางการใหคะแนนประกอบในการประเมิน
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สมัครเขารบัรางวัล TQA/EdPexสมัครเขารบัรางวัล TQA/EdPex

การประเมินองคกรดวยตนเอง 

(Self-Assessment)

การประเมินองคกรดวยตนเอง 

(Self-Assessment)

องคกรทราบจุดแข็งและโอกาส

ในการปรับปรุง

องคกรทราบจุดแข็งและโอกาส

ในการปรับปรุง

ดําเนินการปรับปรุงดําเนินการปรับปรุง สรางแผนปรับปรุงสรางแผนปรับปรุง

1 2

34

7. ผลลัพธ

ทางธุรกิจ

6. การจัดการ

กระบวนการ

5. การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การมุงเนน

ลูกคาและตลาด 

1. การนํา

องคกร

2. การวางแผน

เชิงกลยุทธ

โครงรางองคกร

สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย
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ความคาดหวังกับ TQA & EdPex

นายใหทํานายใหทํา

คุมคุม  ((ประเมินโดยคาใชจายนอยประเมินโดยคาใชจายนอย))

ไดรูจกัตัวเองไดรูจกัตัวเอง  &&  พัฒนาตอเน่ืองพัฒนาตอเน่ือง

EdPex
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ถาม - ตอบ
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เอาแตเรียนรู     

แตไมลงมือทาํ  

ไมมวัีนประสบความสําเร็จ

เอาแตลงมือทาํ   

แตไมเรียนรู     

ไมมวัีนกาวหนา พัฒนา
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 ขอบคุณ-สวัสดีครับ

T H OK YA UN
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Pattanachai @ Chaiyaboon.com

Tel     0 2533  2533

Fax   0 2533  2425
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การออกแบบกระบวนงาน

1. ก(1)

ผลิตภัณฑ บริการหลักและการสงมอบ 6.1 ก(3) การออกแบบกระบวนการ

1. ก(2)

 วัฒนธรรม วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม

1. ก(3)

บุคลากร

2.1 ก(2) ปจจัยนําเขาสําหรับการวางแผนทรัพยากรบุคคล

5.1 ก      การสรางความผูกพัน

5.1 ก(2) การแลกเปลี่ยนความรูและทักษะ

5.1 ข(1) ความจําเปนและความตองการในการฝกอบรม

5.2 ข การใหการสนับสนุนและความพึงพอใจแกบุคลากร

1. ก(5)

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

1. ข(1)

โครงสรางองคกร

1. ข(2)

การแบงกลุมและความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

1.2 ข   ความรับผิดชอบตอสังคม 

7.6 ก(4) ผลลัพธดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย

1.2 ก(1) ปจจัยในระบบธรรมาภิบาล

1.2 ข(2) การสงเสริมและตรวจติดตามเรื่องจริยธรรม

3.1ก

(1,2)
3.1ก

(1,2)

7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา

การจําแนกและการกําหนดความตองการลูกคา

6.16.1

ความเชื่อมโยงระหวางโครงรางองคกร กับ เกณฑ

1. ก(4)

สถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณ

7.5 ก ( 2 ) ผลการดําเนินการของผูสงมอบและคูคา1. ข(3)

บทบาทผูสงมอบและจัดจําหนาย

โครงรางองคกร เกณฑ

ลักษณะองคกร

1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง 

6.1 การออกแบบระบบงาน
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2. ก

สภาพfดานการแขงขัน

3.2 ข(3)
3.2 ข(3)

4.1ก(2)
4.1ก(2)

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบในดานความพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

2.1 ก(2) ปจจัยประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ

2. ข

ความทาทายเชิงกลยุทธ

2.1 ข(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

7.6 ก(1) ผลลัพธการบรรลุกลยุทธและแผนปฎิบัติการ

2. ค

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

1.1 ก(3) การสรางองคกรใหมีความย่ังยืน

1.2 ก(2) การประเมินผลการดําเนินการของผูนําและระบบการนํา

3.2 ก(1,2) การปรับปรุงวิธีการรับฟงและเรียนรูความตองการ 

และทิศทางของธุรกิจ

3.2 ก(3) การปรับปรุงการสรางความสัมพันธและชองทางการติดตอ

3.2 ข(4) การปรับปรุงการวัดความพึงพอใจ

4.1 ก(3) การปรับปรุงระบบการวัดผลใหทันสมัย

4.2 ก(4) ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ

5.1 ข(3) การประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรม

5.2 ข(1) สุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน

6.2 ข      การปรับปรุงกระบวนงาน

3.1ก

(1,2)
3.1ก

(1,2)

การจําแนกและการกําหนดความตองการลูกคาการใชขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ

ความเชื่อมโยงระหวางโครงรางองคกร กับ เกณฑ
โครงรางองคกร เกณฑ

ความทาทายตอองคกร


