
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education criteria for Performance Excellence, EdPEx)

โดย ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล

“EdPEx”



3. กระตุ้นให้คณะและมหาวิทยาลัยมีความตระหนักในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขนัได้ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

2. เพ่ือให้คณะและมหาวิทยาลัยท่ีสนใจน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการ
พัฒนาหน่วยงาน ในการวางแผน และปรับปรุงระบบการด าเนินงาน 
และให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่คณะฯ ก าหนด 



การด าเนินงานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ขั้นต่ า) ที่ถูกก าหนดไว้ 

การประกันคุณภาพการศึกษา



เคร่ืองมือที่ สกอ. แนะน า ➢ การประกันคุณภาพการศึกษา IQA ตามองค์ประกอบ 

➢ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx

EdPEx



การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของ สกอ. 2557 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx – EdPEx 200 
ได้ waive ระดับคณะ สถาบัน ส่งเฉพาะ common data set 



1. โครงการ EdPEx200 รับสมัครปีละ 1 ครั้ง 

ชี้แจงเดือนพฤศจิกายน ส่ง screening (การคัดกรอง) 

ด้วย OP+result 10 หน้า ถ้าผ่าน screening ส่ง SAR 

รับการประเมิน ทาได้ทั้งระดับคณะหรือสถาบัน 

2. โครงการ EdPEx voluntary (สมัครใจ) 

ด าเนินการเองโดยมติของสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง 

สกอ. รับทราบ รับการประเมินในปีที่ 3 

3. โครงการ EdPEx incubation (ระยะฟักตัว) มี

2 รุ่น ยังไม่มีแผนต่อส าหรับโครงการนี้ในขณะนี้ EdPEx 

ของ สกอ.

EdPEx ของ สกอ.



อ้างอิงจาก แนวคิดและนโยบายด้าน

การอุดมศึกษา

ท าไมจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง…?



1. นักศึกษาต้องการงาน และมหาวิทยาลัยต้องการให้มีการจ้างงาน
2. มหาวิทยาลัยควรให้ความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษาอย่าง
เต็มที่ด้วยการรวบรวมประสบการณ์มาถ่ายทอดภายในห้องเรียน
และการให้เรียนรู้ประสบการณ์จากการท างาน (การเรียนรู้จากการ
ท างาน: WIL)
3. นักศึกษาต้องการพัฒนาทักษะที่จะช่วยเหลือในการท างานของ
พวกเขาและให้ความส าคัญกับการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบธุรกิจที่สังคมต้องการในอนาคตด้วย
4. ปัจจุบันนี้ นักศึกษาต้องการรูปแบบของสินค้าหรือรูปแบบบริการ
ที่มีความพิเศษ แตกต่างจากรายอื่นที่เคยมีมา

ทิศทางของมหาวิทยาลัยไทยในศตวรษที่ 21



1. สะท้อนถึงความอ่อนแอในระบบการศึกษา โดยเฉพาะอุดมศึกษาซ่ึงถือว่าส าคัญที่สุด เพราะ

เป็นระดับท่ีสร้างบุคลากรเพ่ือประกอบเป็นทุนมนุษย์เพ่ือเข้าสู่วิชาชีพ

2. อุดมศึกษาท่ีตกต่ าจะสะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ (mindset และ will power) ที่

น่าจะสู้คนอื่นไมไ่ด้ ท าให้ไม่สามารถเป็นกลไกส าคัญในการสร้างทุนทางปัญญา และไม่สามารถเอื้อให้

เกิดการสร้างนวัตกรรมของชาติ
3. ประเทศไทยติดอยู่ใน (minddel-income trap) การติดกับ ดักรายได้ปานกลาง หรือหมายถึง

การที่ไทยหยุดชะงักอยู่ในกลุ่ม ประเทศรายได้ปานกลางมาเป็นเวลานาน ซ่ึง สะท้อนว่าพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจมีข้อจ ากัด เช่น ขาดแคลนประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรมที่เพียงพอ

ความตกต่ าของมหาวิทยาลัยไทยใน World Ranking

EdPEx



1. การเรียนและการท างาน ก าลังจะกลายเป็นสิ่งเดียวกัน

2. การเรียน คือ ความท้าทายตลอดชีวิต การ inspire และ motivate 

นักศึกษา เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เขาเปลี่ยนชีวิต

3. การเรียนจะไม่เป็นทางการอีกต่อไป สามารถเรียนนอกมหาวิทยาลัยที่

ไหนก็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา

4. องค์กรรู้ตัวดีว่า พวกเขาต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5. สื่อการเรียนรู้แบบใหม่ (online, digital,……..etc.) เป็นplatform 

ส าคัญเพื่อการเรียนรู้และการท างาน

6. สถาบันการศึกษารู้ตัวว่าต้องเปลี่ยน แต่ไปได้ช้ามาก ......น าไปสู่

การควบรวม/ปิดตัวของมหาวิทยาลัย

เพื่อตอบสนองต่อ “การเรียนรู้ยุคใหม่”

EdPEx



เพ่ือตอบสนองต่อ “แนวโน้มใหญ่ของโลก”

1. การปรับตัวเป็น สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ยุค

โลกาภิวัตน์ (Globalizing Knowledge-based 

Economy)

2. การปรับนโยบายและเส้นทางการผลิตไปสู่ภาค

ส่วนที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร (Value-

added Segment)

3. การขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์และการ

บริการที่อาศัยองค์ความรู้ (Knowledge

Intensive Products and Services)



1. การพัฒนาศักยภาพของคนทั้งประเทศ
1.1 ลงทุนสี่แสนล้านบาทต่อปีกับเด็กนักเรียน 11 ล้านคน หนึ่งแสนล้านบาทต่อปีกับ

อุดมศึกษา 2 ล้านคน แต่ลงทุนไม่กี่หมื่นบาท กับแรงงาน 35-40 ล้านคน
1.2 เน้นเป้าหมายใหม่คือคนวัยท างานและผู้สูงวัย

2. การผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพสนองความต้องการตลาด
2.1 ผ่านหลักสูตรที่ยืดหยุ่น หลากหลาย รู้หลายศาสตร์
2.2 ลด boundary (ขอบเขต) ระหว่างคณะ
2.3 เป้าหมายท่ีคิดร่วมกับผู้ใช้
2.4 กลุ่มเป้าหมายที่เปิดกว้าง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
2.5 เน้นจัดการเรียนรู้ข้อเท็จจริง สถานที่จริง ท างานจริง

ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต

EdPEx



3. สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STEM Education & Skill, 

Entrepreneurship)

4. การวิจัยและการบริการวิชาการที่มองการใช้ประโยชน/์ผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจนแต่แรก สามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมและใช้ประโยชนเ์ชิงพานิชย ์โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรม และภาคส่วน

ต่างๆ ของสังคม

5. เน้นความร่วมมือกับภาคประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ (area-based 

approach) มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ ระบบข้อมูล สารสนเทศ กลไกการจัดการ การเตรียม

ความพร้อมในระดับพ้ืนที่หรือท้องถิ่น

6. การค้นหา/สร้างความเป็นเลิศเฉพาะตัว เพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน

EdPEx

ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต



อ้างอิงจาก
(https://www.salika.co/2019/02/01/worldclass-

university-suggestion-21st-century/)

• เรียบเรียงจาก บทความ เร่ือง “แนะเรียนรู้

สถานประกอบการ ‘ทางรอด’ มหาวิทยาลัย

ไทย” (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวัน

พฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2562)

แนวทางที่จะน าทุกมหาวิทยาลัยสู่ทางรอดในศตวรรษท่ี 21 



• รูปและเรื่องจาก https://www.ananda.co.th/urbantech/blog-detail.php?id=46 ท่ีประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) จึงร่วมมือกันจัดงาน

แถลงข่าวเปิดตัว “How Cambridge Barkeley Stanford do Tech Transfer” การประชุมสัมมนา

เพื่อปฏิวัติระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย เพื่อน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสุดจาก 3 

มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก คือ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัย เบิร์กลีย์ และมหาวิทยาลัย

สแตนฟอร์ด ที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี

ให้กับผู้น าและนักศึกษาในประเทศไทย สรุปประเด็นแนวทางท่ีจะน าทุกมหาวิทยาลัยสู่ทางรอดใน

ศตวรรษที่ 21 นี้ มี 8 ประเด็น ต่อไปนี้

แนวทางที่จะน าทุกมหาวิทยาลัยสู่ทางรอดในศตวรรษที่ 21 



แนวทางที่จะน าทุกมหาวิทยาลัยสู่ทางรอด

ในศตวรรษท่ี 21 

1. ผลิตบุคลากรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการคิดท่ีเป็นระบบ
2. สนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษา คณาจารย์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่

3. สนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ สร้างเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
4. ให้ทุนการศึกษา คณาจารย์ ให้ทุกคร้ังท่ีท าวิจัยต้องพยายามบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น

5. ท างานร่วม สร้างองค์ความรู้ & นวัตกรรมใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดการท างานวิจัย
6. สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเห็นความส าคัญของการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม

เช่น การลดหย่อนภาษีให้กับภาคเอกชน
7. เปิดกว้างให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาวิจัยในสถาบนัการศึกษา

โดยโจทย์ของการศึกษาวิจัย ควรตอบสนองการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในภาคการผลิตได้จริง
8. ต้องสร้างเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน



Mindset : กระบวนการทางความคิด การปรับ

ทัศนคติ มองโลกในแง่มุมที่ควรจะเป็น

Platform : ยกระดับให้สูงขึ้น

Structure : โครงสร้างด้านต่างๆ เช่น  องค์กร 

นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับภาครัฐและ

ภาคเอกชน การจัดระเบียบของข้อมูล

Disruptive University : การเปลี่ยนแปลงหรือการ

เปลี่ยนโฉมจากเดิมของมหาวิทยาลัย คือ ถูกแทรกแซง 

ด้วยบางอย่าง ท าให้ความมุ่งหมายเดิมเปลี่ยนไป

Higher ED. Needs CHANGE



เคร่ืองมือ ส าหรับผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

องค์กรภาคการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ 

TQA – เคร่ืองมือส าหรับผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ (ผ่านการขอรับรางวัล) 

Thailand Quality Award (TQA)

TQA/EdPEx คืออะไร

EdPEx



1. พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่เป็นสากล ให้เหมาะกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา

ไทย 

2. ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว

ปฏิบัติท่ีดี การจัดระดับเทียบเคียง (benchmarking) และด าเนินงานที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาในการ

ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ที่สามารถเทียบได้ในระดับสากล 

วัตถุประสงค์ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

EdPEx



- Thailand Quality Award (TQA) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

- Education Criteria For Performance Excellence (EdPEx) 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

TQA/EdPEx มีที่มาอย่างไร



เกณฑ์ความเป็นเลิศ ของสหรัฐอเมริกา MBNQA

EdPEx

MBNQA คือ รางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคอล์มบอลคริจ (Malcolm Baldrige National
Quality Award : MBNQP) เป็นรางวัลแห่งชาติที่น าแนวคิดของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
(Total Quality Management : TQM) มาใช้เพ่ือประเมินองค์การต่างๆ และมอบรางวัล ซ่ึงเป็นรางวัล
คุณภาพแห่งชาตใินลักษณะเกี่ยวกับรางวัลเดมมิ่งของประเทศญี่ปุ่น



ก่อตั้งโดยสภา Congress โดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตราเป็นกฎหมาย เมื่อ

วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1987 เพ่ือมอบให้แก่องค์การที่ประสบความส าเร็จดียิ่งตามเกณฑ์ต่างๆ อาทิ ภาค

ธุรกิจและภาครัฐ (Small Enterprises, Not For Profit Org), ภาคการดูแลสุขภาพ และภาคการศึกษา 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม ยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ อันน าไปสู่การสร้างความพึง

พอใจแก่ลูกค้าและเพ่ือผลต่อองค์การในที่สดุ อ้างอิงจาก (สุขมุ มั่นคง เว็บไซต์

http://mbnqa.blogspot.com/2011/03/blog-post_9507.html)

การยอมรับเกณฑ์ MBNQA ปัจจุบันมีมากกว่า 80 ประเทศท่ัวโลกที่มีเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เกณฑ์ความเป็นเลิศ ของสหรัฐอเมริกา MBNQA

EdPEx

https://www.blogger.com/profile/15310147878392969862
http://mbnqa.blogspot.com/2011/03/blog-post_9507.html


องค์กรแรกที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติจากฯ พณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ด.ร. ทักษิณ ชินวัตร คือ 

บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จ ากัด ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทกระดาษไทย จ ากัด ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า

นี้เป็นองค์กรท่ีสอง ซ่ึงในช่วงปี 2004 -ปัจจุบัน พบว่า มีองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก และตั้งแต่ปี 2005 ได้เร่ิมมีโรงพยาบาลของภาครัฐ

ส่ง Application Report เพ่ือขอรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

การประยุกต์ใช้ MBNQA ในประเทศไทย

EdPEx



หลังจากนั้น ปี 2007 พบว่ามีโรงพยาบาลของภาครัฐแห่งแรกได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

(Thailand Quality Class:TQC) ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สังกัดคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นปรากฎการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของแนวคิดเกี่ยวกับระบบคุณภาพและกระบวนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเทียบเคียงระดับ

สากลอันเป็น พลวัตรที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและก้าวเข้ามาเสริมให้องค์กรด้านบริการสุขภาพเป็นองค์กร

ที่เป็นเลิศ โดยทัดเทียมสากล อ้างอิงจาก (สุขุม มั่นคง เว็บไซด์ 

http://mbnqa.blogspot.com/2011/03/blog-post_9507.html)

การประยุกต์ใช้ MBNQA ในประเทศไทย

EdPEx

https://www.blogger.com/profile/15310147878392969862
http://mbnqa.blogspot.com/2011/03/blog-post_9507.html


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ได้ถูกน าไปใช้เป็นกรอบการพัฒนารางวัลคุณภาพอื่นๆ ในภาครัฐและเอกชน

อย่างแพร่หลาย เช่น 

1. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation หรือ HA) 

2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award หรือ PMQA) 

3. เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal หรือ SEPA) 

4. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence 

หรือ EdPEx)

5. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (Office of Basic Education 

Commission Quality Award หรือ OBECQA)

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

EdPEx



**คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ

ที่เป็นเลิศ :ดาวโหลดได้จาก 

http://www.edpex.org/search/labelเกณฑ์

EdPEx

หรือหน้าเว็บเพ็จ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หน้าแรก หมวด

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

https://www.western.ac.th/index.php/th/h

ome/grid-with-4-columns/bruero-cha

http://www.edpex.org/search/labelเกณฑ์EdPEx
https://www.western.ac.th/index.php/th/home/grid-with-4-columns/bruero-cha


ช่วยสถาบัน บรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

EdPEx –purpose (วัตถุประสงค)์



การมุ่งเน้นที่ค่านิยมและแนวคิดหลัก

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมีพื้นฐานมาจาก ค่านิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ ซ่ึงเป็นรากฐานส าหรับ
การบูรณาการผลการด าเนินการที่ส าคัญและข้อก าหนดการปฏิบัติการภายใต้กรอบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ซ่ึงจะสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับการปฏิบัติ ข้อมูลป้อนกลบัและความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง

1. มุมมองเชิงระบบ 7. การจัดการเพ่ือนวัตกรรม  
2. การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 8. การจัดการโดยข้อมูลจริง
3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. การให้ความส าคัญกับคน 10. จริยธรรมและความโปร่งใส  
5. การเรียนรู้ระดับสถาบันและความคล่องตัว 11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
6. การมุ่งเน้นความส าเร็จ

EdPEx



▪ อ่านจากหลังมาหน้า
▪ อภิธานศัพท์ (หน้า 99-124), ภาคผนวก (หน้า 125 -162), ค าอธิบายเกณฑ์

รายหัวข้อ (จุดประสงค์ ข้อสังเกต) 
▪ ระบบการให้คะแนน (ในหน้า 64)
▪ กลับมาที่หน้า 1.......... 

การอ่านและท าความเข้าใจเกณฑ์

EdPEx



เกณฑ์ EdPEx ทั้ง 7 หมวดประกอบด้วยหัวข้อและประเด็นที่ควรพิจารณาต่างๆ ดังนี้
หัวข้อ คือ องค์ประกอบหลักทั้งหมดของเกณฑ์นี้ซ่ึงแสดงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

มีทั้งหมด 17 หัวข้อ 
(รวมอีก 2 หัวข้อในโครงร่างองค์กร) ซ่ึงแต่ละหัวข้อมีจุดมุ่งเน้นที่เฉพาะเจาะจงหัวขอ้เหล่านี้

แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามประเภทของข้อมูลที่องค์การต้องอธิบายบทน า (โครงร่างองค์กร) ก าหนดให้
อธิบายสภาพแวดล้อมขององค์การ

1) หัวข้อที่เกี่ยวกับกระบวนการ (หมวด 1-6) ก าหนดให้อธิบายกระบวนการขององค์การ
2) หัวข้อที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ (หมวด 7) ก าหนดให้รายงานผลลัพธ์ของกระบวนการขององค์การ 

ดูชื่อหัวข้อและคะแนนในหน้า 4

โครงสร้างของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ



ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์การ
ส่วนที่ 2 สภาวการณ์ขององค์การ

คะแนนของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ

บทน า โครงร่างองค์การ



หมวดและหัวข้อต่างๆ คะแนน การน า EdPEx มาใช้หัวข้อ รวม
1. การน าองค์การ 
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง [กระบวนการ]
1.2 การก ากับดแูลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม [กระบวนการ]

70
50

120
ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรท าความเข้าใจบริบทองค์กรตนเอง และร่วมกันจัดท าบริบทองค์กรจัดท า โครง
ร่างองค์กร (Organizational profile, OP)

2. กลยุทธ์ 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ [กระบวนการ]
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ [กระบวนการ]

45
40

85
ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบัน ที่ให้ความส าคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และเสริมสร้างความ
ได้เปรียบเชิงกลยทุธ์และโอกาสเชิงกลยทุธ์ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ตัดสินใจเก่ียวกับระบบงานที่ส าคัญ 
ให้สรุประบบงานที่ส าคัญ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และเป้าประสงค์ที่เก่ียวข้อง

3. ลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกคา้ [กระบวนการ]
3.2 ความผูกพันของลูกค้า [กระบวนการ]

40
45

85
วิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพื่อความส าเร็จด้านตลาดในระยะยาว รวมทั้ง
วิธีการที่สถาบันรับฟังเสียงของลูกคา้ สร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และใช้สารสนเทศดังกล่าว
เพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
4.1 การวัดการวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
[กระบวนการ]
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ [กระบวนการ]

45
45

90

สถาบันเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร มี
การเรียนรู้และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร หมวดน้ียังถามว่าสถาบันได้น าผลการทบทวน
ดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างไร

5. บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน [กระบวนการ]
5.2 ความผูกพันของบุคลากร [กระบวนการ] 40

45
85

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตราก าลัง และในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานเพ่ือน าไปสู่ผลการด าเนินการที่โดดเด่น หมวดน้ียังถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความ
ผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากรเพื่อน าศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่างเต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบัน

6. ระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน [กระบวนการ]
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ [กระบวนการ] 45

40
85

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมในหลักสูตรและบริการ และ
กระบวนการต่างๆ และถามว่ามีวิธีการ
อย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและท าให้
สถาบันประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ือง

7 ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ [กระบวนการ]
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า [กระบวนการ]
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร [กระบวนการ]
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองคก์าร และการก ากับดแูล [กระบวนการ] 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด [กระบวนการ]

120
80
80
80
90

450

ผลด าเนินการและผลการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านของสถาบัน และหมวดน้ีถามถึงระดับผลการ
ด าเนินการที่เปรียบเทียบกับคู่แข่ง และสถาบัน การศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรและบริการในลักษณะ
เดียวกัน

คะแนนรวม 1,000



การให้คะแนนค าตอบในแต่ละหัวข้อ และการให้ข้อมูลป้อนกลับแกส่ถาบัน จะขึน้อยู่กับการ
ประเมินใน 2 มิติ คือกระบวนการ (หมวด 1-6) และผลลัพธ์ (หมวด 7) ในการประเมินระดับ
พัฒนาการตามแนวทางที่ตอบไว้ ให้พิจารณาถึงสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับข้อก าหนดของหัวข้อและแนว
ทางการให้คะแนน ดังนี้

- ปัจจัยหลักด้านธุรกิจซ่ึงน าเสนอไว้ในโครงร่างองค์การ
- ระดับพัฒนาการของแนวทางต่างๆ ความครอบคลุมของการไปสู่การปฏิบัติ ความเข้มแข็งของ

กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการปรับปรุง รวมทั้งของผลลัพธ์ที่น าเสนอ

ระบบการให้คะแนน (เพื่อการประเมินระดับพัฒนาการ)

EdPEx



กระบวนการ
“กระบวนการ”หมายถึง วิธีการที่สถาบันใช้และปรับปรุง เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อ

ต่างๆ ในหมวด 1-6 ปัจจัยท้ัง 4 ที่ใช้ในการประเมินกระบวนการ ได้แก่

A D

I L

แนวทาง A (Approach) การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ D (Deployment) 

การเรียนรู้ L (Learning) การบูรณาการ I (Integration) 

มิติการให้คะแนน



A (Approach) – “แนวทาง” หมายถึง
- วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ
- ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้เพื่อตอบสนองข้อก าหนดของ

หัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบตักิารของสถาบัน
- ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการเหล่าน้ัน
- การที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทาง

น้ันอาศัยข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด  
(ซึ่งหมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบ)

D (Deployment) – “การถ่ายทอดเพื่อน า ไปปฏิบัติ” 
หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ

- การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อ
ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและมีความส าคัญต่อสถาบัน

- การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา
- การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



- การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น ผ่านวงรอบ
ของการประเมินและการปรับปรุง

- การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
อย่างก้าวกระโดด ผ่านการสร้างนวัตกรรม

- การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและ
การสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานและกระบวนการ
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องภายในสถาบัน

L (Learning) – “การเรียนรู”้ หมายถึง 



I (Integration) – “การบูรณาการ” 

หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ

- แนวทางที่ใช้สอดคลอ้งกับความต้องการของสถาบันตามที่ระบไุว้ใน

โครงร่างองค์การ และข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ ในหมวด 1 ถึง หมวด 6

- การใช้ตัววัดสารสนเทศ และระบบการปรบัปรุงที่ช่วยเสริมซึ่งกัน

และกันทั้งระหว่างกระบวนการ และหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน

- การที่แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และ

การปฏิบัติการมีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและ

หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับสถาบัน



“ผลลัพธ์” หมายถึงผลผลิตและผลลัพธ์ของสถาบัน ในการบรรลุตามข้อก าหนดใน
หัวข้อ 7.1 ถึง 7.6 ปัจจัยท้ัง 4 ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่

L (Level) – ระดับ
T (Trends)– แนวโน้ม

C (Comparisons) – การเปรียบเทียบ 
I (Integration) – การบูรณาการ 
การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 7 เป็นผลรวมซึ่งมีพื้นฐานจากผลการด าเนินการโดยรวม 

โดยค านึงถึงปัจจัยท้ัง 4 ด้านของผลลัพธ์

ผลลัพธ์

EdPEx



L (Level) – “ระดับ” หมายถึง
- ระดับของผลการด าเนินการในปัจจุบัน โดยใช้มาตรวัดที่

น ามาใช้ประโยชน์ได้ (meaningful measurement scales)



T (Trends) – “แนวโน้ม”หมายถึง
- อัตราของการปรับปรุงผลการด าเนินการ หรือผลการด าเนินการที่ดีอย่าง

ต่อเนื่อง (เช่น ความลาดชันของจุดที่แสดงข้อมลูบนแกนของเวลา)
- ความครอบคลุมของผลการด าเนินการ (เช่น ความครอบคลุมของการ

ถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัต)ิ



C (Comparisons) – “การเปรียบเทียบ”หมายถึง
- ผลการด าเนินการของสถาบันโดยเทียบกับข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบท่ีเหมาะสม เช่น เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือ
สถาบันที่คล้ายคลึงกัน

- ผลการด าเนินการของสถาบันเมื่อเทียบกับค่าเทียบเคียง หรือ
กับองค์การชั้นน า



I (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง 
ความครอบคลุมและทั่วถึงของ

- ตัววัดต่างๆ (จ าแนกประเภท) ด้านลูกค้าหลักสูตรและ
บริการ ตลาด กระบวนการและแผนปฏิบัติการ ที่ระบุ 

ไว้ในโครงร่างองค์การและหัวข้อท่ีอยู่ในหมวดกระบวนการ(ใน
หมวด 1 ถึงหมวด 6)

- ผลลัพธ์รวมถึงตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ส าหรับผลการ
ด าเนินการที่เชื่อถือได้

- ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการ
และหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับสถาบัน



ควรยึดแนวทางดังต่อไปนี้
- ค าตอบของแต่ละหัวข้อ ควรอธิบายประเด็นพิจารณาท้ังหมดและควรสะท้อนสิ่งท่ีส าคัญต่อสถาบัน

- การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ ก่อนอื่นให้ก าหนดว่า

การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ

EdPEx



ช่วงคะแนนใดอธิบายระดับความส าเร็จของสถาบันไดใ้กล้เคียงที่สุด (เช่น ร้อยละ50 ถึง 65) ค าตอบในรายงานการประเมิน

ตนเองของสถาบัน อาจยังมีความไม่สมบูรณ์ในบางปจัจัยทีใ่ช้ในการตรวจประเมินในหมวด 1-6 (ADLI) หรือในหมวด 7 (LeTCI) 

ก็ได้ การประเมินระดับความส าเร็จของสถาบันเปน็การประเมนิภาพรวมของปจัจัยทั้ง 4 ของกระบวนการหรือปัจจัยทั้ง 4 ของ

ผลลัพธ์ โดยไม่เป็นการแจงนับหรือการเฉลี่ยผลของการตรวจประเมินทีละปจัจัย เมื่อก าหนดช่วงคะแนนแล้ว การตัดสินใจว่าจะให้

คะแนนจริงเท่าไร ต้องประเมินว่าค าตอบในหัวข้อน้ันๆ ใกล้เคียงกับเนื้อหาที่อธิบายในช่วงคะแนนที่สูงขึ้นไปหรอืต่ าลงเพียงใด

การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ



หัวข้อที่อยู่ในหมวด 1-6 ที่ได้คะแนนร้อยละ 50 แสดงว่ามีแนวทางที่ตอบสนองข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อน้ัน มกีาร

ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาในหน่วยงานส่วนใหญ ่และได้ผ่านรอบของการปรับปรุงและการเรียนรู้มาบา้งแล้ว 

รวมทั้งตอบสนองความต้องการที่ส าคัญของสถาบัน หากจะให้ได้รับคะแนนสูงขึ้นต้องมีการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิัตอิย่าง 

ครอบคลุมมากขึ้น มีการเรียนรู้ของสถาบันอย่างมีนัยส าคัญ/ชดัเจน และมีการบูรณาการมากขึน้

การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ

หัวข้อที่อยู่ในหมวด 7 ที่ได้คะแนนร้อยละ 50 แสดงว่า มีผลการด าเนินการในระดับที่ดีอย่างชดัเจน มีแนวโน้มที่ดี พร้อมด้วย

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมในผลลัพธ์เกือบทุกหัวข้อที่มีความส าคัญต่อสถาบนัหรือต่อพันธกิจ หากจะให้ได้รับคะแนนสูงขึ้น

ต้องมีอัตราการปรับปรุง และ/หรือระดับของผลการด าเนินการที่ดีขึน้ มีผลการด าเนินการเชิงเปรียบเทียบที่ดีขึน้ รวมทั้งมีความ

ครอบคลุม และมีการบูรณาการกับความต้องการของสถาบนัหรือพันธกิจของสถาบันมากขึ้น



0-5% 10-25% 30-45% 50-65% 70-85% 90-100%

A
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบมีสารสนเทศเพียง
ผิวเผิน

เริ่มมีแนวทางอย่างเป็น
ระบบท่ีตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพืน้ฐาน

มีแนวทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลท่ีตอบ
สนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐาน

มีแนวทางอย่าง เป็นระบบ
และมี ประสิทธิผลทท่ี
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวม

มีแนวทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลท่ี
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
ต่างๆ

มีแนวทางอย่างเป็น ระบบ
และมีประสิทธิ ผลท่ีตอบ
สนองต่อข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์

D
ไม่มีการน าแนวทางไป
ปฏิบัติหรือมีเพียง
เล็กน้อย

น าแนวทางไปปฏิบัติใน
ขั้นเริ่มต้น

น าแนวทางไป ปฏิบัติ น าแนวทางไปปฏิบัติเป็น
อย่างดี

น าแนวทางไป ปฏิบัติเป็น
อย่างดี โดยไม่มีความ 
แตกต่างที่ส าคญั

น าแนวทางไปปฏิบัติอย่าง
สมบูรณ์ ไมม่ีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างท่ีส าคัญ

L

ปรับปรุง เมื่อเกิดปัญหา เริ่มเปลี่ยนจากการต้ังรับ
ปัญหามาเป็นการปรับ
ปรุงท่ัวๆ ไป

มีแนวทางอย่างเป็นระบบ
ในการประเมินและปรับ
ปรุงกระบวนการส าคญั

ใช้ข้อมูลจริงในการ
ประเมินและปรับปรุง
อย่างเป็นระบบเริ่มใช้ OL 
ไปปรับปรุงกระบวนการ
ส าคัญ

+ใช้ OL เป็น เครื่องมือ
ส าคัญ ในการจัดการ เกิด
การปรับปรุง ให้ดีข้ึนและ
ใน การสร้าง นวัตกรรม

+ใช้ OL เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการจัดการท่ัวท้ัง
องค์กร เกิดการปรับปรุง
และการสร้างนวัตกรรม
ท่ัวท้ังองค์กร

I

ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความ
สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันในระดับองค์กร

มีแนวทางท่ีสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน เกิด
จากการร่วมกันแก้ปัญหา

เริ่มมีแนวทางท่ี สอดคล้อง
ไปแนวทางเดียวกันความ
ต้องการพืน้ฐานของ
องค์กรท่ีระบุไว้ในเกณฑ์
หมวดอื่นๆ

มีแนวทางท่ีสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกับความ
ต้องการขององค์กรท่ีระบุ
ไว้ในเกณฑ์หมวดอื่นๆ

มีแนวทางท่ีบูรณาการกับ
ความต้องการขององค์กร 
ท่ีระบไุว้ในเกณฑ์หัวข้อ
อื่นๆ

แนวทางท่ีบูรณาการกับ
ความต้องการขององค์กร
ท่ีระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้อ
อื่นๆ เป็นอย่างดี

“แนวทางการให้คะแนนหมวดที่ 1-6”



คะแนน กระบวนการ (A-D-L-I)
0% หรือ 5% A: ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศเพียงผิวเผิน

D: ไม่มีการน าแนวทางที่เป็นระบบไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา
I : ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน แต่ละส่วนหรือหน่วยงานด าเนินการอย่าง
เอกเทศ

10%
15%
20% 
หรือ
25%

A: แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมีแนวทางที่เป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ
D: การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ในข้ันเร่ิมต้นในเกือบทุกส่วนหรือหน่วยงานซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น
L: แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแบบพื้นๆ
I : มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา

“แนวทางการให้คะแนนหมวดที่ 1-6”



คะแนน กระบวนการ (A-D-L-I)
30%
35%
40% 

หรือ 45%

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในข้ันเริ่มต้น
L: แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคัญ
I : แนวทางเร่ิมมีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ

50%
55%
60% 

หรือ 65%

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแมก้ารปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางส่วนหรือบางหน่วยงาน
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ    ซึ่งรวมถึง
การสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่ส าคัญ
I: แนวทางมีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ และเกณฑ์หมวดอื่นๆ

“แนวทางการให้คะแนนหมวดที่ 1-6”



คะแนน กระบวนการ (A-D-L-I)
70%
75%
80% 

หรือ 85%

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างของการปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญ
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ ซึ่งรวมถึงการสร้าง
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอันเป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์การ
I : แนวทางมีบูรณาการกับความต้องการของสถาบัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การและเกณฑ์
หมวดอื่นๆ

90%
95% 

หรือ 100%

A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้ออย่างสมบูรณ์
D: มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วนหรือ
หน่วยงาน
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ในระดับองค์การผ่านการสร้าง
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์การในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา และนวัตกรรมท่ัวท้ัง
องค์การ อันเป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน
I : แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของสถาบันทั้งในปัจจุบัน และอนาคตตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ
และเกณฑ์หมวดอื่นๆ

“แนวทางการให้คะแนนหมวดที่ 1-6”



0-5% 10-25% 30-45% 50-65% 70-85% 90-100%

Le
ไม่มีผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ไม่
ดี

มีผลลัพธ์น้อยเรือ่ง มีการ
ปรับปรุงบ้าง เร่ิมมีผลงาน
ท่ีดีน้อยเรื่อง

มีการปรับปรุงหรือผลการ
ด าเนินการท่ีดีในหลาย
เรื่อง

มีแนวโน้มของการ
ปรับปรุงหรือผลการดา
เนินการท่ีดีในเกือบทุก
เรื่อง

มีผลการด าเนินการท่ีดี/ดี
เลิศในเร่ืองส าคัญส่วน
ใหญ่

มีผลการด าเนินการท่ีดี
เลิศในเร่ืองส าคัญส่วน
ใหญ่

T
ไม่มีข้อมูลแนวโน้ม หรือมี
แนวโน้มในทางลบ

ไม่มีข้อมูลแนวโน้ม เริ่มมีการพัฒนาของ
แนวโน้ม

ไม่มีแนวโน้มในทางลบ 
ไม่มีผลการด าเนินการไม่ดี
ในเรื่องส าคัญ

รักษาแนวโน้มการ
ปรับปรุง/ผลการ
ด าเนินการไว้ได้เป็นส่วน
ใหญ่

มีแนวโน้มการปรับปรุงท่ีดี
เลิศ รักษาระดับท่ีดีเลิศ
เป็นส่วนใหญ่

C
ไม่มีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

ไม่มีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

ผลการด าเนินการดี/ดี
มากในบางเรื่อง เทียบกับ
ตัวเปรียบเทียบ

ผลการด าเนินการ
ส่วนมากเป็นผู้น า และดี
มากเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ

เป็นผู้น าในอุตสาหกรรม 
และเป็นระดับเทียบเคยีง
ให้องค์กรอ่ืนในหลายเรื่อง

I

ไม่มีผลลัพธ์ในเรื่องท่ี
ส าคัญต่อความต้องการ
ทางธุรกิจ

มีผลลัพธ์ในเรื่องท่ีส าคัญ
ต่อธุรกิจน้อยเรื่อง

มีผลลัพธ์ในเรื่องท่ีส าคัญ
ต่อธุรกิจหลายเรื่อง

ผลลัพธ์ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า 
ตลาดกระบวนการ 
ส าคัญส่วนใหญ่

ผลลัพธ์ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า 
ตลาดกระบวนการ 
แผนปฏิบัตกิารส าคญั 
ส่วนใหญ่

ผลลัพธ์ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า 
ตลาดกระบวนการ 
แผนปฏิบัตกิารส าคญั 
อย่างสมบูรณ์

“แนวทางการให้คะแนนหมวดที่ 1-7”



คะแนน กระบวนการ (Le-T-C-I)
0% หรือ 5% Le: ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบัน และ/หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้

T: ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทางลบ

C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ

I: ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน

10%

15%

20% 

หรือ 25%

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันเพียงบางเร่ืองที่ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ และ

เริ่มมีระดับผลการด าเนินการที่ดีในบางเรื่อง

T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเร่ือง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ

C: แทบไม่มี หรือไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ

I: มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเร่ืองที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน

“แนวทางการให้คะแนนหมวดที่ 1-7”



คะแนน กระบวนการ (Le-T-C-I)
30%

35%

40% 

หรือ 45%

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการท่ีดีในบางเร่ืองที่ส าคัญต่อสถาบนั ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ

T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มท่ีดี

C: เร่ิมมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ

I: มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเร่ืองที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน

50% 

55%

60%

หรือ 65%

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการท่ีดีในเกือบทุกเร่ืองที่มีความส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของ

หัวข้อ

T: แสดงถึงแนวโน้มท่ีดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบัน

C: ผลการด าเนินการในปัจจุบันในบางเร่ืองดี เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง

I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด 

และกระบวนการ

“แนวทางการให้คะแนนหมวดที่ 1-7”



คะแนน กระบวนการ (Le-T-C-I)
70%

75%

80% 

หรือ

85%

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการท่ีดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่

T: สามารถรักษาแนวโน้มท่ีดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน

C: มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการด าเนินการในปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือส่วนมากกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

ระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น าในเรื่องต่างๆ และมีผลการด าเนินการท่ีดีมาก

I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด 

กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ

90%

95%

หรือ 100%

Le: มีการรายงานผลการด าเนินการท่ีดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่

T: สามารถรักษาแนวโน้มท่ีดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน

C: แสดงถึงความเป็นผู้น าในวงการศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง

I : มีการรายงานผลการด าเนินการของสถาบันในข้อก าหนดท่ีส าคัญท้ังหมด ท่ีเก่ียวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด 

กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ

“แนวทางการให้คะแนนหมวดที่ 1-7”


