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คณุพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์

กรรมการผูจัดการ กลุมบรษิัท ชัยบูรณบราเดอรส
โดย สํานักงานประกันคณุภาพ คณะวิศกรรมศาสตร ม.ขอนแกน

ณ หองสัมมนา 2 ช้ัน 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศกรรมศาสตร ม.ขอนแกน
วันท่ี 1 สิงหาคม 2554
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1. เพือ่สรางความเขาใจและสามารถนําเกณฑคุณภาพการศึกษา           
เพือ่การดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ไปประยุกตใชไดอยาง             
เหมาะสม

2. เพือ่กระตุนใหเกิดการพัฒนา KKU สูความเปนเลิศ

3. เพือ่แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการจัดการคุณภาพ 

วัตถุประสงค
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ผลประโยชนท่ีจะไดรับ

1. รูและเขาใจใน แนวคิด ความสาํคัญ และความหมายของเกณฑคุณภาพ 
การศกึษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)

2. เห็นถึงประโชนของการนํา EdPEx มาประยุกตใชใน KKU

3. ตระหนักถึงความสาํคัญของการจัดการ KKU ตามแนวทางของ EdPEx

4. เกิดแรงบันดาลใจในการนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน      
ในดานตางตามเกณฑ EdPEx ไปสูการปฎิบัติอยางจริงจังท่ัวท้ังองคการ

5. ทราบถึงปญหา และแนวทางในการแกไข

6. 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 (ทานเขาใจวา บุรุษหรือสตรีเปนอ่ืน)

o  จุดประสงค วัตถุประสงค เปาประสงค

o  ทานเขาใจคําถามของเกณฑดีแลวหรือยังครับ
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โหมโรง

1. พอใจ ประทับใจ ติดใจ สัมพันธกบั คุณภาพการจัดการอยางไร

2. องคการท่ียั่งยืน ดี เร็ว ถูก เกง( ดร.ถก)

ประเด็นที่ขอชวนคุย : - 09.00 – 16.30 ( 360 นาท)ี Why>What >How to >Why
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เนื้อหา

1. ทําไมตองนํา EdPExเขามาประยุกตใชใน KKU

2. TQM & EdPEx ขอเหมือนและขอแตกตาง

3. ประโยชนท่ีไดรับของการนํา EdPEx ขามาประยุกตใชใน KKU

4. 8 ถกูตองของการนํา EdPEx เขามาประยกุตใชใน KKU.

5. แนวคิดการจัดการคุณภาพ
Work Shop  แบบทดสอบผูนําองคการสมัยใหม

ประเด็นที่ขอชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 345 นาท)ี Why>What >How to >Why
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6. ความเปนมาและการจัดการของเกณฑ – EdPEx

7. EdPEx ,TQA,SEPA,PMQA, (เกณฑขององคการตางๆ)

8. องคประกอบท่ีสําคัญของเกณฑ EdPEx

9. วิธีการอานเกณฑ EdPex

10. คําถาม “อะไร” กบัคําถาม “อยางไร ” (คําถามไหนตอบไดงายกวากันครับ)

11. TQM  การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคการ

12. เครื่องมือการจัดการสมัยใหม (ใคร ใช ใคร)

13. สรุปประเด็นท่ีสําคัญของเกณฑ EdPEx (โครงรางองคการ – เกณฑหมวดที ่1-7)

ประเด็นที่ขอชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 345 นาท)ี Why>What >How to >Why
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14. 10 ขัน้ตอนการประเมินและการปรับปรงุองคการ

15. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข

16. ปจจัยแหงความสําเร็จ

17. ถาม – ตอบ (ไดตลอดเวลา)

ประเด็นที่ขอชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 345 นาท)ี Why>What >How to >Why
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และ LED



เปนองคการจรรยาบรรณที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของเพื่อนรวมงาน เพื่อรวมมือกันสราง
นวัตกรรมและความประทับใจใหกับลูกคา เพื่อนรวมงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย

5.สรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดใีหแก
เพ่ือนรวมงาน

6. สรางสรรค
สิ่งแวดลอมที่ดีและ
ชวยเหลือสังคม

4. สรางรายได
อยางตอเนื่อง

3. สราง
ความพอใจ
ใหกับลูกคา

2. สรางเสริมการ
ทํางานเปนทมี

1. สรางความ
เปนผูนําในธุรกิจ
ที่ดําเนนิอยู

พันธกิจ

วัฒนธรรมองคการ
วิธีการทํางาน

10.ความออนนอมถอมตน

11.ดําเนินการแบบ PDCA 

12.จัดการดวยขอมูลจริงในสถานที่จริง

13.แกปญหาที่สาเหตุ เนนการปองกันการเกิดปญหาซํ้า

14.ใชกรรมวิธีทางสถติิ

15.จัดลําดบัความสําคัญ

16.จัดการเวลาอยางมีคุณคา

17.สรางระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ

วิธีคิด

5.การจัดการเพ่ือนวัตกรรม

6.การเห็นคุณคาของเพ่ือนรวมงานและผูมี

สวนไดสวนเสีย

7.ทุกคนในองคการมีสวนรวมในการสราง

คุณภาพ

8.ใหความสําคัญแกกระบวนการทํางาน

9.กระบวนการถดัไปคือลูกคาของเรา

วัตถุประสงค 

1.มีจริยธรรม และรับผิดชอบตอ

สังคม

2ใความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา

3.การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน

4.การเรียนขององคการและของ   

แตละบุคคล

คานิยม
4. ถูกหลัก3. ถูกเวลา2. ถูกใจ1. ถูกตอง

วิสัยทัศน
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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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โหมโรง

1. พอใจ ประทับใจ ติดใจ สัมพันธกบั คุณภาพการจัดการอยางไร

2. องคการท่ียั่งยืน ดี เร็ว ถูก เกง( ดร.ถก)

ประเด็นที่ขอชวนคุย : - 09.00 – 16.30 ( 360 นาท)ี Why>What >How to >Why
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การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

ความตองการข้ันพ้ืนฐาน - พอใจ

ประทับใจ

การจัดการคุณภาพ
(Quality Management)

การสรางสรรคคุณภาพ
(Quality Creation)

 ติดใจ

คําถาม 
คุณภาพดีข้ึน ราคาถูกลง เปนไปไดหรือไม ?

ความตองการ – ความคาดหวัง ตางกันอยางไร?

“ คุณภาพ ของผลิตภัณฑ – บริการ” สัมพันธกับ   “คุณภาพของการจัดการ”
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.

องคการที่ย่ังยืน   

ถูก
คุมคาคุมราคา

เกง
มีความรู  ทักษะ

ความสามารถ  สมรรถนะ

เร็ว 
กวาท่ีลูกคาคาดหวัง

ดร. ถก 

ดี 
คน & ผลิตภัณฑ+บริการ

องคการที่ยั่งยืน
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เนื้อหา

1. ทําไมตองนํา EdPExเขามาประยุกตใชใน KKU

2. TQM & EdPEx ขอเหมือนและขอแตกตาง

3. ประโยชนท่ีไดรับของการนํา EdPEx ขามาประยุกตใชใน KKU

4. 8 ถกูตองของการนํา EdPEx เขามาประยกุตใชใน KKU.

5. แนวคิดการจัดการคุณภาพ
Work Shop  แบบทดสอบผูนําองคการสมัยใหม

ประเด็นที่ขอชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 345 นาท)ี Why>What >How to >Why
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WHY ทําไมตองนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ
เขาประยุกตใชใน KKU .... ?

WHAT แลวเราตองทําอะไร..... ?

HOW To แลวเราจะทําไดอยางไร.......?
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คําถาม : - เหตุ เกิดกอนผล หรือ ผลเกิดกอนเหตุ
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TQM Implementation Road Map ดร.วรีพจน ลือประสิทธ์ิสกุล
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Deming Prize Winners

การบริหารเข็มมุง
การปรับปรุงท่ีหนางานQC Story
การบริหารกระบวนการครอมสายงาน (XM)

Strategic Planning

Human Resources Focus

Customer & Market Focus

Self-Diagnosis & TQM Road Map

START

HERE

C

โลกทัศนและแนวคิดของ TQM

TQM Leadership

Best-Practices Challenge by 

Re-Engineering, Benchmarking, Six Sigma

Information & IT Utilization

Value Creation Processes

การบริหารกระบวนการปฏิบัติงานประจําวัน (DM)
Standardization of Work Problem Solving

Decision Programming

KAIZEN

TQM & EdPEx

ขอเหมือน และ ขอแตกตาง 



ขอแตกตางระหวาง
EdPEx,TQA TQM

เนนแรงจูงใจภายในเนนแรงรูงใจภายนอก Motivation

ครอบคลุมทุกกระบวนการ ตามความเปน
จริงของแตละองคการ

ครอบคลุมทุกกระบวนการของ
องคการท่ีตองการเปนเลิศในการ
จัดการ

มีระบบบริหารข้ันพ้ืนฐานท่ีแนนอน (HK, 
QC, XF, DM)
มีเครื่องมือสําหรับบรหิารท่ีไดรับการพัฒนา
มาจาก QCC

เปนขอสอบ มีแตคําถามชีนํ้าแต
ไมไดชีแ้นะ
(เพ่ือประเมินตนเองและพบโอกาสใน
การเรียนรู)

เปนหลกัการ แนวคิด เครื่องมือ สําหรับ
เรียนรู ท่ีกําหนดไวแนนอนเพ่ือชี้นําไปสู
ความเติบโตและเปนอมตะ ขององคกร

ไมไดบอกวิธีการท่ีตายตัว
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ประโยชนท่ีไดรับ

ของการนําเกณฑ EdPEx

เขามาประยุกตใชในการจัดการ

เพือ่ให KKU ประสบความสําเรจ็ 

1.ไวตอการรับรูของการเปลี่ยนแปลง
2.ไวตอการปรบัปรุงและพัฒนา
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ประโยชนจากการนําแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษา EdPEx  มาใช

• เห็นโอกาสท่ีจะปรับปรงุ                     

• มุงเนนในเรื่องท่ีสําคัญ                                    

• การปรับปรงุงานไปในทิศทางเดียวกัน                  

• กระตุนใหพนักงานต่ืนตัวและใสใจมากขึน้            

• การเรียนรูของแตละบุคคลในองคกรดีขึ้น           

• ผลิตภัณฑและบรกิารท่ีใหลูกคาดีขึน้                   

• ประสทิธิผลและความสามารถขององคกรดีขึ้น       

• ผลการดําเนินงานดีขึ้น                                      
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ประโยชนจากการขอรับรางวัล EdPEX

• ทําใหคนในองคกรต่ืนตัว                            
• มีโอกาสปรับปรงุมากขึน้                            

ประโยชนจากการท่ีไดรับรางวัล EdPEx

• ไดรับการยอมรับวาเปนองคกรท่ีประสบผลสําเร็จใน                        
การจัดการในระดับมาตรฐานโลก

• มีความมั่นใจวาสามารถแขงขันในตลาดโลก
• คูคาใหมจะเช่ือถอืและไววางใจมากขึ้น

ประโยชนจากการขอรับหรือไดรับรางวัล EdPEx
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คุณคาของ EdPEx

 ทุกคนคือผูชนะ
 ทุกคนสามารถเขารวมและไดรับประโยชน
 ไดประโยชนอยางย่ิงไมวาจะอยูในระดับใด
 สถาบนัอุดมศึกษาไดรับรายงานปอนกลับทุกแหง

EdPEx
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ความคาดหวังกับ EdPEx

นายใหทํา

ไดรูจกัตัวเองไดรูจกัตัวเอง  &&  พัฒนาตอเน่ืองพัฒนาตอเน่ือง

 เพ่ือรางวัล
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PP

•  แนวคิด  ปจจัยแหงความสาํเร็จ  ปญหาและแนวทางในการแกไข      
• คิดในกรอบ    คิดนอกกรอบ

1.ความเขาใจท่ีถูกตอง                             
(Right Understanding)

2.ความคิดท่ีถกูตอง (Right Thinking)

8 ถูกตองของการนํา EdPEx เขามาประยุกตใชใน KKU
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ภาพน้ีทานเขาใจวา อวน หรือ ทอง
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แนวคิด การจัดการคณุภาพ
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1. มั่งค่ัง

 มั่นคง

2. ยิ่งใหยิ่งหมด

 ยิ่งใหยิ่งมี

3. ตองการปรญิญา

 ตองการความรู

แนวคิด : - คําถาม ทานชอบแบบไหน

4. ตองการรางวัล

 ตองการรายงานปอน

5. คุณภาพคือการทาํใหไดตามมาตรฐาน

 คุณภาพคือความพอใจของลูกคา

6. คุณภาพเกิดจากการแขงขัน

 คุณภาพเกิดจากความรวมมือ
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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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คําถาม : - เหตุ เกิดกอนผล หรือ ผล เกิดกอนเหตุ
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o ตรวจติดตาม Audit

o ตรวจประเมิน Assessment

o ตรวจวินิจฉัย Diagnosis

3 ตรวจ  น้ีตางกันอยางไร ?

คําถาม 
ความไววางใจ กบั การตรวจ... มีความสัมพันธกันอยางไร
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1. จบัถูก

2. ชวยกันพฒันา

3. ไมมีโควตา                                                            

แนวคิด : - การตรวจติดตาม ตรวจประเมิน และตรวจวินิจฉัย

มหาวิทยาลัย “สรางสรรค” หรือ “ทําลาย” การเรียนรู

ควรมีระบบ โควตาหรือไม ?

WS
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ไมใสใจศึกษาวา TQM และ EdPEx คืออะไร

คิดวา TQM และ EdPEx ก็คือมาตรฐานคุณภาพอีกมาตรฐานเทาน้ัน

มอบหมายใหผูอ่ืนทํา โดยท่ีไมมีสวนรวม

วาจางคนนอกมาทําแทนก็ได

บอกใหทําแตไมใหทรัพยากร

บอกใหทําแตไมมีเวลาให

บอกใหทําแตไมเคยติดตามดูแล

อยาเพียงแมแตจะคิด

ศึกษาแนวคิดและหลักการของ TQM และ EdPEx
TQM และ EdPEx คือคุณภาพของการจัดการ KKU ซึ่งเปนหนาที่                  
ของเราไมใชหนาที่ของใคร
ขายฝน และสรางจินตภาพใหกับผูรวมงาน
เปนพี่เลี้ยงใหกับผูใตบังคับบัญชาในเร่ือง EdPex,TQA
ทบทวนขอมูล และรวมกันกําหนดเปาหมายสูความเปนเลิศ
ใหเวลาและพูดคุยเร่ืองการมุงสูความเปนเลิศบอยๆและบอยๆ  
ใหความสําคัญและจริงจังกับการประเมินองคกร การคนหาโอกาส           
พัฒนา และจัดทําแผนการพัฒนาองคกรที่กําหนดสนับสนุนทรัพยากร
อยางเพียงพอ
หม่ันติดตามความกาวหนา และหาทางแกไขปญหาใหลุลวง

ควรทําโดยไมตองมาเสียเวลาคิด
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Work Shop - แบบทดสอบผูนําองคกรสมัยใหม

 มีรูปภาพอยู 2 รูป คือหมายเลข 1 และ หมายเลข 2 

 ใหทานเลือกรูปใดรูปหน่ึงพรอมเหตุผลในการเลือกรูปภาพน้ัน

 เม่ือเลือกเสร็จจะพูดออกมาดังๆ หรือจะพูดอยูในใจก็ไดเชนกัน

พรอมไหมครับ
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บอนํ้า ลูกยอ กอไผ 

เจาะลึก EdPEx : เปนเสิศดวยเคร่ืองมือการจัดการ- พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 70



เจาะลึก EdPEx : เปนเสิศดวยเคร่ืองมือการจัดการ- พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 71

เจาะลึก EdPEx : เปนเสิศดวยเคร่ืองมือการจัดการ- พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 72



เจาะลึก EdPEx : เปนเสิศดวยเคร่ืองมือการจัดการ- พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 73

เจาะลึก EdPEx : เปนเสิศดวยเคร่ืองมือการจัดการ- พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 74



เจาะลึก EdPEx : เปนเสิศดวยเคร่ืองมือการจัดการ- พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 75

6. ความเปนมาและการจัดการของเกณฑ – EdPEx

7. EdPEx ,TQA,SEPA,PMQA, (เกณฑขององคการตางๆ)

8. องคประกอบท่ีสําคัญของเกณฑ EdPEx

9. วิธีการอานเกณฑ EdPex

10. คําถาม “อะไร” กบัคําถาม “อยางไร ” (คําถามไหนตอบไดงายกวากันครับ)

11. TQM  การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคการ

12. เครื่องมือการจัดการสมัยใหม (ใคร ใช ใคร)

13. สรุปประเด็นท่ีสําคัญของเกณฑ EdPEx (โครงรางองคการ – เกณฑหมวดที ่1-7)

ประเด็นที่ขอชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 345 นาท)ี Why>What >How to >Why
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คําถามชวนคิด

ผูหลัก กับ ผูใหญ 

ใครสําคัญกวากันครับ
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ความเปนมาและการจัดการของ

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ - TQA

และเกณฑคณุภาพการศึกษา ฯ - EdPEx

 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ พัฒนามาจากแนวทาง
ของรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award 
(MBNQA) ซ่ึงเปนรางวัลท่ีกอต้ังขึน้เพื่อเปนเกียรติแก Mr. 
Malcolm Baldrige อดีตรัฐมนตรี วาการกระทรวงพาณิชย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป 1980 ซ่ึงเปนชวงท่ีสหรัฐ
กําลังมีปญหาเรื่องความสามารถในการแขงขนั 

 มีประเทศตาง ๆ นําแนวทางไปประยุกตเปนเกณฑรางวัล
คุณภาพของชาติตนมากกวา 70 ประเทศ

ท่ีมาของเกณฑ EdPEx และเกณฑรางวัลคุณภาพอ่ืน ๆ



ท่ีมาของเกณฑ EdPEx และเกณฑรางวัลคุณภาพอ่ืน ๆ

2530 
MBNQA

2545 
TQA

2523
สหรัฐฯ ประสบ
ปญหาเศรษฐกิจ

2550 
PMQA

2552 
SEPA2552 

EdPEx
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รางวัลคณุภาพแหงชาติของนานาประเทศ

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

ประเทศท่ีนําเกณฑ MBNQA ไปประยุกตใช



ประเทศท่ีนําเกณฑ MBNQA ไปประยุกตใช

o ใชอยางแพรหลายมากกวา 70 ประเทศท่ัวโลก

o 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.

กระบวนการตรวจประเมิน TQA



หนา 198
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4

32

24

4



รางวัลคุณภาพแหงชาต ิ(Thailand Quality Award - TQA) 

บริษัท ไทย อคริลิคไฟเบอร จาํกดั 2545

รางวัลคุณภาพแหงชาต ิ(Thailand Quality Award - TQA)

บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จาํกัด 2546

รางวัลคุณภาพแหงชาต ิ(Thailand Quality Award - TQA) 

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) 2549

องคกรท่ีไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ  - TQA

รางวัลคุณภาพแหงชาต ิ(Thailand Quality Award - TQA) สายงาน

ระบบทอสงแกซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากดั(มหาชน) 2553
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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
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7. ผลลัพธ

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
บุคคลากร

4. การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู

3. การมุงเนน
ลูกคาและตลาด 

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร

บริบทของรัฐวิสาหกิจ
สภาพแวดลอมภายในองคกร ความสัมพันธกับภายนอกองคกร

 บรรยากาศดาสการแขงขัน บริบทดานยุทธศาสตร ระบบการปรับปรุงผลดําเนินการ

ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ – SEPA 
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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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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



เจาะลึก EdPEx : เปนเสิศดวยเคร่ืองมือการจัดการ- พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 97

องคประกอบที่สําคญัของเกณฑ EdPEx
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การบูรณาการ คานิยมหลัก แนวคิด กับเกณฑคุณภาพการศึกษา



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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6. ความเปนมาและการจัดการของเกณฑ – EdPEx

7. EdPEx ,TQA,SEPA,PMQA, (เกณฑขององคการตางๆ)

8. องคประกอบท่ีสําคัญของเกณฑ EdPEx

9. วิธีการอานเกณฑ EdPex

10. คําถาม “อะไร” กบัคําถาม “อยางไร ” (คําถามไหนตอบไดงายกวากันครับ)

11. TQM  การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคการ

12. เครื่องมือการจัดการสมัยใหม (ใคร ใช ใคร)

13. สรุปประเด็นท่ีสําคัญของเกณฑ EdPEx (โครงรางองคการ – เกณฑหมวดที ่1-7)

ประเด็นที่ขอชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 345 นาท)ี Why>What >How to >Why
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ประเด็นท่ีสําคัญในการนําเกณฑ EdPEx ไปประยุกตใช

o ตองเขาใจคําถามของเกณฑวา ถามอะไร + ถามอยางไร

o เพราะหากไมเขาใจคําถาม หรือ เขาใจแตไมชัดเจน 

o ผลท่ีจะตามมาคือตอบไมได หรือตอบไดแตตอบไมตรงคําถาม

o ตัวอยางเชน      

o 3 วันจากนารี เปนอ่ืน (ทานเขาใจวา บุรษุหรอืสตรเีปนอ่ืน)

o  จุดประสงค วัตถปุระสงค เปาประสงค

o  ทานเขาใจคําถามของเกณฑดีแลวหรือยังครบั
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วธิีการอานเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ

อภิธานศัพท   P 207 - 253

คําอิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดและหัวขอ  P 117 - 179

โครงราง & เกณฑ  P 15 - 97

หมายเหตุ
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หมายเหตุ และ * เครื่องหมายดอกจันทน 
• หมายเหตุ

มีจุดประสงค 3 ประการคือ
1. อธิบายคําหรอืขอกําหนดของแตละหัวขอใหชัดเจน
2. แนะนําวิธีการตอบในแตละหัวขอของเกณฑ
3. ช้ีใหเห็นความเช่ือมโยงกับหัวขออื่นๆ

* (เคร่ืองหมายดอกจันทน)
หมายถึง ในการตอบประเด็นนี้ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
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ในการอานเกณฑ EdPEx - ขอใหถามตัวเองไวเสมอ ๆวา 

2. หากเราตองเปนผูตอบคําถามน้ี 

เราจะตอบเขาถามน้ีอยางไรดี

1. คําถามน้ี ถามมาทําไม 

ไมถามไดหรือไม

ถามแลวไดประโยชนอะไร
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การกําหนดรูปแบบมาตรฐานของ QWP

ขอกําหนดของระบบมาตรฐานตางๆ และหวัขอ TQA

ชื่อ เลขที่ ผูรับผิดชอบ และสถานะ

วัตถุประสงค ขอบเขตปฏิบัติ ขอบเขตการใช

KQI วัดคุณภาพงานของกระบวนการ พรอมสูตรคํานวณ และเปาหมาย

กําหนดการทบทวน

ลูกคาและความตองการของลูกคา
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KQI วัดคุณภาพงานของกระบวนการ

ขั้นตอนและกิจกรรม

ชื่อ เลขที่ สถานะ และหนวยงานปฏิบัติ

จุดปองกัน ขอกําหนดที่สําคัญ
และ KQI วัดคุณภาพงานของกิจกรรม

ความตองการของลูกคา

การกําหนดรูปแบบมาตรฐานของ QWP
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คําถาม “อะไร” กับคาํถาม “อยางไร ”

คําถามไหนตอบไดงายกวากันครับ
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1. Definable
- ตองมีความชัดเจนสามารถนําไปใชปฏิบัติไดสะดวก 
- กําหนดความตองการที่สําคัญของกระบวนการโดยการนําขอมูล

จาก Stakeholders มาใช
2. Repeatable 

- สามารถปฏิบัติซ้ําได

3. Measurable 
- สามารถวัดได

4. Predictable
- สามารถคาดการณผล

คุณลักษณะท่ีดีของ “ แนวทาง” ตามเกณฑ SEPA,TQA,PMQA

DR.MP
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60 10090

คะแนนระดับคุณภาพของพนักงานใหม 23 คน

 ผาน 19  ไมผาน 4 

รูปท่ี 1 ระดับคุณภาพของพนักงานใหม

ระดับ
คุณภาพ

ไมผาน

ทดลองงาน

คุณภาพดี
จํานวนคน
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60 10090

คะแนนระดับคุณภาพของพนักงานใหม 19

 ผาน 17   ไมผาน 2 

รูปท่ี 2 คุณภาพของพนักงานใหมเกิดจากกระบวนการสรรหาท่ีมคุีณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

จํานวนคน

กระบวนการสรรหาเดิม กระบวนการสรรหาใหม
กราฟเลื่อนไป
ทางขวา

แคบลง
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60 10090

คะแนนระดับคุณภาพของพนักงานใหม  14

 ผาน 14 ไมผาน 0

รูปท่ี 3 คุณภาพของพนักงานใหมเกิดจากกระบวนการสรรหาท่ีมคุีณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

จํานวนคน

กระบวนการสรรหาเดิม กระบวนการสรรหาที่ดีกวา

กราฟเลื่อนไป
ทางขวา

แคบลง
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The 4 Concepts of Best-Practices Dr.Veerapot Lueprasitsakul, 2004)

จัดสงผลิต

บํารุงรักษาจัดซื้อวัตถุดิบ

หาความตองการลูกคารับคําสั่งซื้อ

วางแผนผลิต

Innovations of
•Processes
•Procedures
•Practices

for achievement of
•Less variation of quality
•Less processing time
•Lower processing cost
•More value to customer

•Market-In
•Next Processes are Customers
•Process Innovation
•Knowledge Focus

•Market-In
•Next Processes are Customers
•Process Innovation
•Knowledge Focus

Practices/Procedures/Processes

ออกแบบและพัฒนาสินคา
Value CreationValue Creation

Internal &
External
Customers

Value Creation

Value CreationValue Creation

Value Creation

Value Creation



เจาะลึก EdPEx : เปนเสิศดวยเคร่ืองมือการจัดการ- พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 129

คําถาม   อะไร ?  และ    คําถาม อยางไร ?

 อะไร                                                              
1. ถามถึงสารสนเทศพ้ืนฐานเกีย่วกับกระบวนการทีสํ่าคัญ และวิธปีฏิบัติ
2. ตองการสารสนเทศวา ผลงาน แผนงาน วัตถุประสงค เปาประสงค

หรือตัววัดทีสํ่าคัญ ขององคกรคืออะไร
 อยางไร                                                       
 ถามถึงวิธีการ การตอบควรใหสารสนเทศของกระบวนการท่ีสาํคัญท่ีแสดงถึง
 - แนวทาง (Approach - A) ตองเปนแบบDR.MP
 - การถายทอดเพ่ือนาํไปปฏิบัติ   (Deployment - D)  เขยีนไวใหใช

 - การเรยีนรู (Learning - L) เขียนไวใหปรัปบรุง
 - การบรูณาการ (Integration - I) เปนทองแผนเดียวกัน
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การถามอยางไร ? เพ่ือตองการใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

A D
LI

A D
LI
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เราตองการเปน“ คนหรือองคกร”ประเภทไหน?

1.
สําคัญ/ดวน

 ดวน ไมดวน 

สําคัญ

ไมสําคัญ 4.
ไมสําคัญ/ไมดวน

2.
สําคัญ/ไมดวน

3.
ไมสําคัญ/ดวน

1.
สําคัญ/ดวน
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ตัวอยาง :- กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWP) ของ บจก.ชัยบูรณ บราเดอรส

1.
ความเขาใจ
ตลาดและ
ลกูคา

1.1.
ความเขาใจความเขาใจ
ตลาดและตลาดและ
ลกูคาลกูคา

2.
การพัฒนา
วิสัยทัศน
และกลยุทธ

2.2.
การพัฒนาการพัฒนา
วิสัยทัศนวิสัยทัศน
และกลยุทธและกลยุทธ

3.
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ

และการบริการ

3.3.
การออกแบบการออกแบบ
ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

และการบริการและการบริการ

4.
การตลาด
และ

การขาย

4.4.
การตลาดการตลาด
และและ

การขายการขาย

กร
ะบ

วน
กา
รท

ี่สร
าง
คุณ

คา

6.
การเรียกเกบ็เงิน
และการบริการ

ลกูคา

6.6.
การเรียกเกบ็เงินการเรียกเกบ็เงิน
และการบริการและการบริการ

ลกูคาลกูคา

กร
ะบ

วน
กา

รส
นับ

สนุ
น

8. การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคล8.8.  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคลการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคล

9. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ9.9.  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

10. การจัดการทรัพยากรการเงินและทรัพยสิน10.10.  การจัดการทรัพยากรการเงินและทรัพยสินการจัดการทรัพยากรการเงินและทรัพยสิน

11. การดําเนินการตามแผนการจัดการสิ่งแวดลอม11.11.  การดําเนินการตามแผนการจัดการสิ่งแวดลอมการดําเนินการตามแผนการจัดการสิ่งแวดลอม

12. การจัดการความสัมพันธภายนอก12.12.  การจัดการความสัมพันธภายนอกการจัดการความสัมพันธภายนอก

13. การจัดการการปรับปรุงและความเปลี่ยนแปลง13.13.  การจัดการการปรับปรุงและความเปลี่ยนแปลงการจัดการการปรับปรุงและความเปลี่ยนแปลง

CB QWPCBCB QWPQWP

99 QWPQWP 33 QWPQWP 44 QWPQWP 2525 QWPQWP 3434 QWPQWP 1515 QWPQWP

5858 QWPQWP

2020 QWPQWP

2828 QWPQWP

10 10 QWPQWP

66 QWPQWP

2424 QWPQWP

5.

การผลิตและการ
สงมอบสําหรับ
องคกรการผลิต

5.5.

การผลิตและการการผลิตและการ
สงมอบสําหรับสงมอบสําหรับ
องคกรการผลิตองคกรการผลิต

ตัวอยาง : - กระบวนการปฏบิัติงานทีม่ีคุณภาพ (QWP) ของ บจก.ชัยบูรณ บราเดอรส



ตัวอยาง : - กระบวนการปฏบิัติงานทีม่ีคุณภาพ (QWP) ของ บจก.ชัยบูรณ บราเดอรส
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Competitive  
Benchmarking
Competitive  

Benchmarking
Work Place Level

Customer Needs     
& Requirements

Vision
Mission

Market Trend

QC Story

QWA+QWP

(Re Engineering)

Process Level

Total Quality Planning Map

QDM

HDM

TSNM

HOQ

Actions

Q
B
P

KQI

VOC+VOS
QCD

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

SW OT

a b

SASP
COS

Company  Level

Feed Back

New Market

New Product

New Business

Strategies  Projects  Programs

KQI

KQI

KQISurvey  Result
kQI

kQI

kQI
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s 
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Company’s Key                   
Quality Results
Company’s Key                   
Quality Results

ดร.วีรพจน ลือประสิทธ์ิสกุล
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1. การจัดการเข็มมุง (Hoshin Kanri Management)

2. การจัดการครอมสายงาน (Cross Functional Management)

3. การจัดการงานประจําวัน (Daily Management)

4.   การจัดการกลยุทธ (Strategic Management)

5.   การตรวจวินิจฉัยโดยผูนํา (Leadership Diagnosis)

ระบบการจัดการของ TQM 

การจัดการกระบวนการอยางมีคุณภาพของ TQM

Company / Business Process 
Key Quality Indicators KQI

Competitive 
Benchmaking

Customer Needs 
and Requirements กระบวนการปฏิบัติงาน

ABC
Csn .......... Ad.........

Tel ......... Fax .........

....................................

VOC 

Voice of Customer

+VOS

HOQ
House of Quality

QDM
Quality Deployment 

Matrix
QWA 

Quality Work 

Assignment

KQI BP-KQI

SQA 
Statistical 
Quality 
Statistic QWForm

BP - KQI

kQI

QBP

Survey     
Result

การทํางาน

กิจกรรม

Quality  
Business 
Process

5 W 2 H

W
P-

K Q
I

QWP #1

QWP #2

QWP #3

กระบวนการปฏิบัติงาน
5 W 2 H QWP

Quality 
Work 

Procedure
kQI

Feed Back         
by Diagnosis

Cr
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s F
un
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al 
M
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em
en

t
Da

ily
 M
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TQM Implementation Road Map ดร.วรีพจน ลือประสิทธ์ิสกุล

ระ
ดับ

คุณ
ภา
พข

อง
ระ
บบ

บร
หิา

ร

Kume/Sandholm NQA
s

ISO9000:2000 Certified

TQM Best

NQAs Winners

TQM Best ‘
s Approach

ปที่ ๑                     ปที ่๒                         ปที ่๓                        ปที ่๔

20%
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รูตั
ว  
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จา
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ฝก
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 คน
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70%

100%
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เริม่
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  B
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Deming Prize Winners

การบริหารเข็มมุง
การปรับปรุงท่ีหนางานQC Story
การบริหารกระบวนการครอมสายงาน (XM)

Strategic Planning

Human Resources Focus

Customer & Market Focus

Self-Diagnosis & TQM Road Map

START

HERE

C

โลกทัศนและแนวคิดของ TQM

TQM Leadership

Best-Practices Challenge by 

Re-Engineering, Benchmarking, Six Sigma

Information & IT Utilization

Value Creation Processes

การบริหารกระบวนการปฏิบัติงานประจําวัน (DM)
Standardization of Work Problem Solving

Decision Programming

KAIZEN
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TQM คอือะไร ?

TQM  คอืคุณภาพของการจัดการ

ท่ีทําใหองคการประสบผลสําเรจ็และยั่งยืน
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T Q M

หมายถึง การปรบัปรงุกระบวนการใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง ดวยการ
จัดการท่ีมีคุณภาพ

หมายถึง กระบวนการทุกกระบวนการในองคกรท่ีเพื่อนรวมงานทุก
คนมีสวนรวมในการทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ

หมายถึง คุณภาพท่ีลูกคา (ภายใน – ภายนอก)ประทับใจ-พึงพอใจ 
ท่ีไดรับ จากกระบวนการกอนหนา

T = Total

Q = Quality

M = Management
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TQM Knowledge Overview
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TQM มคุีณลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการ

1. การสรางความพึงพอใจใหกบัลูกคา

(กระบวนการถัดไปคอืลูกคาของเรา ,งานท่ีไมมีลูกคา ไมถือวาเปนงาน )

2. ทุกคน มีสวนรวม 

(งานทีม่คีุณภาพยอมเกิดมาจากกระบวนการทํางานทีม่ีคณุภาพที่ทุกคนรวมมือกนัยึดถือปฏิบัติ)

3. เปนระบบการจัดการแบบบูรณาการท่ีประกอบดวยปรัชญา 

แนวคิด และวิธีการ ท่ีชัดเจน 
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เครือ่งมือการจัดการสมัยใหม    

Management Tools

ใคร  ใช  ใคร ?



Management Tools

Tools

Management Tools

Tools



Management Tools

Tools
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สติ สมาธิ ปญญา



6. ความเปนมาและการจัดการของเกณฑ – EdPEx

7. EdPEx ,TQA,SEPA,PMQA, (เกณฑขององคการตางๆ)

8. องคประกอบท่ีสําคัญของเกณฑ EdPEx

9. วิธีการอานเกณฑ EdPex

10. คําถาม “อะไร” กบัคําถาม “อยางไร ” (คําถามไหนตอบไดงายกวากันครับ)

11. TQM  การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคการ

12. เครื่องมือการจัดการสมัยใหม (ใคร ใช ใคร)

13. สรุปประเด็นท่ีสําคัญของเกณฑ EdPEx (โครงรางองคการ – เกณฑหมวดที ่1-7)

ประเด็นที่ขอชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 345 นาท)ี Why>What >How to >Why
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โครงรางองคกรคืออะไร
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ประโยชนของการจัดทําโครงรางองคกร



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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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

  วิธีสรางวัฒนธรรม
องคการเพ่ือใหผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียมีความ
ผูกพัน และเชื่อมโยงกับ
การจัดการผลการ
ดําเนินงานของผูปฏิบตัิ
และระบบการพัฒนาผูนํา

 วิธีการจัดการ
ความสัมพันธเพ่ือใหได
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวน
เสียใหม สนองความ
ตองการและทําใหดีกวา
ความคาดหวัง

 ทําใหวิธีสรางวัฒนธรรม
ทันตอความตองการ

ก. หลักสูตร บริการ
สงเสริมการเรียนรู ฯ

3.1 ความผกูพันของลูกคา

ข. การสรางวัฒนธรรมที่
มุงเนนผูเรียนและผูมี

สวนไดสวนเสีย

ข. การประเมินความ
พึงพอใจและความ

ผูกพันของผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ค. การวิเคราะหและใช
ขอมูลของผูเรียนและผู

มีสวนไดสวนเสีย 
  การคนหาและสราง
นวัตกรรมใหกบัหลักสูตร 
บรกิารที่สงเสริมการ
เรียนรู และบรกิาร
การศึกษาอื่น ๆ

 วิธีการสงเสริมใหผูเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสียมา
ใชบรกิารหลักสูตร 
บรกิารที่สงเสริมการ
เรียนรู และบรกิาร
การศึกษาอื่น ๆ

 การกําหนดความตองการ
และวิธีการส่ือสารระหวาง
ผูเรียน ผูมีสวนไดสวน
เสีย และตลาด

 ทําใหการคนและสราง
นวัตกรรมทันสมัย

  วิธีการรับฟงผูเรียนและผูมี
สวนไดสวนเสีย แตกตางกัน
แตละกลุมอยางไร รวมถึง
การติดตามคุณภาพของ
หลักสูตร บริการที่สงเสริม
การเรียนรู และบริการ
การศึกษาอ่ืน ๆ 

 วิธีการรับฟงผูเรียนและผูมี
สวนไดสวนเสียในอดีต 
อนาคต และของคูแขง

 วิธีการจัดการกับขอ
รองเรียน และการรวมว
บรวม วิเคราะหขอรองเรียน
เพ่ือนําไปปรับปรุงทั่งทัง้
สถาบัน

 วิธีการประเมินความพึง
พอใจและความผูกพัน 
จําแนกในแตละกลุม และ
นําผลที่ไดมาปรับปรุงทั่ว
ทั้งสถาบัน
 รวบรวมและเทียบเคียง
สารสนเทศความพึง
พอใจกับคูแขง
 วิธีการประเมินความไม
พึงพอใจ

 วิธีการใชสารสนเทศของ
ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และตลาด รวมถึงหลักสูตร 
บริการท่ีสงเสริมการเรียนรู 
และบริการการศึกษาอ่ืน ๆ 
เพ่ือกาํหนดกลุมผูเรียน ผูมี
สวนไดสวนเสีย และตลาด
 วิธีการใชสารสนเทศผูเรียน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ในการ
กําหนดและคาดการณความ
ตองการและความคาดหวัง
 วิธีการใชสารสนเทศของ
ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย มา
ปรับปรุงวัฒนธรรมที่มุงเนน
ผูเรียน
 ทําใหแนวทางการเรียนรู 
การประเมิน ทันตอความ
ตองการและทิศทางทาง
การศึกษา

ก. การรับฟงผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

3.2 เสียงของลูกคา

หมวด 3 การมุงเนนลูกคา



หมวด 1 การนําองคการ

ก. วิสัยทัศน คานิยม 
และพันธกิจ

1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง 1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม

ข. การส่ือสารและ
ผลการดําเนินการ

ขององคการ       

ก. ระบบธรรมา
ภิบาลขององคการ

ข. การประพฤติ
ปฏบิัติตามกฎหมาย

และจริยธรรม

ค. ความ
รบัผิดชอบตอ
สังคมและการ
สนับสนุน

ชุมชนที่สําคัญ
 กําหนดวิสัยทัศน คานิยม 
และการถายทอดไปสูการ
ปฏิบตัิ

 ผูนําระดับสูงบําเพ็ญตนตาม
คานิยมขององคการ

 สรางบรรยากาศที่นําไปสูการ
ปฏิบตัติามกฎหมายและมี
จริยธรรม

 สรางองคการใหยัง่ยืน สราง
บรรยากาศสูการปรับปรุง 
นวตักรรม ความคลองตัว 
การเรียนรู รวมสรางผูนําใน
อนาคต 

 สื่อสาร สรางความผูกพัน
กับผูปฏิบัตงิาน

 รวมในการใหรางวัลและ
ยกยองชมเชย

 มุงเนนในการบรรลุ
วตัถุประสงค การปรับปรุง
และวิสัยทัศนขององคการ

 ทบทวนตัววัดที่สําคัญ

 สรางคุณคาและความ
สมดุลระหวางผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

 ดําเนินการกรณีที่การ
ปฏิบตังิานมีผลกระ ทบ
ตอสังคม และเตรียม การ
ตอความกังวลของ
สาธารณะในเชิงรุก

 กระบวนการ ตวัวัด และ
เปาหมายดานกฎระเบียบ 
ความปลอดภัย การ
รับรอง การปฏิบตัิการ 
จริยธรรม

 สงเสริมดําเนินการอยางมี
จริยธรรม ตรวจสอบและ
แกไขการทําผิด

 ทบทวนและบรรลุความ
รับผิดชอบดานการจัดการ 
ดานการเงิน ดานความ
โปรงใสที่เก่ียวกับ
กรรมการอิสระ และการ
ปกปองผูมีสวนไดสวนเสีย

 การประเมินผลผูนําและ
คณะกรรมการ การ
ปรับปรุงประสิทธิผลของ
ผูนํา กรรมการและระบบ
การนําองคการ 

 สนับสนุนและ
สรางความ
เขมแขง็ใหแก 
ชุมชนที่สําคัญ
โดยผูนําระดับสูง
และผูปฏิบัติ
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สรุปหนาท่ีของผูนําองคกร ตามเกณฑ EdPEx,TQA,PMQA

1. กําหนด

2. ถายทอด 

3. ปฎบิติัตน

4. สรางบรรยากาศ

5. การมีสวนรวม

6. สรางองคกรใหยั่งยืน

7.  การส่ือสาร

8.  กระตุน

9.  การใหอํานาจ

10. การจูงใจ

11. การมุงเนนการปฏบิติัการ

12.พฒันาชุมชน

13. มีจรรยาบรรณ                     14. บทบาทในการใหรางวัล
และยกยองชมเชย
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ก. การจัดทํากลยุทธ

2.1 การจัดทํากลยทุธ 2.2 การถายทอดกลยทุธเพื่อนําไปปฏิบัติ

ข. วัตถุประสงคเชิง       
กลยุทธ

ก. การจัดทําแผนปฏิบัติ
การและการถายทอดเพื่อ

นําไปปฏบิัติ

ข. การคาดการณ            
ผลการดําเนินการ

 การวางแผนกลยุทธ
กระบวนการ ผูเก่ียวของ

 การบงชึ้จุดบอด การกําหนด
ความทาทายเชิงกลยุทธและ
ความไดเปรียบ ชวงเวลาการ
วางแผนระยะสั้น/ยาว

 การนําปจจัยที่เก่ียวของมา
ประกอบการวางแผน และการ
วิเคราะห

  วตัถุประสงคเชิงกลยุทธและ
กรอบเวลาในการบรรลุ
เปาหมายเชิงกลยุทธที่สําคัญ

  เปาหมายเชิงกลยุทธตอบ
ความทาทายและความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธ โอกาส
ดานนวัตกรรม

 ความสมดุลระหวางโอกาสและ
ความทาทายทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ความตองการของผู
มีสวนไดสวนเสียทั้งหมด

 การจัดทําแผนปฏิบตัิการ การนํา
แผนไปปฏิบตั ิและทําใหผล 
สัมฤทธิ์ยัง่ยืน  

 การจัดสรรทรัพยากร การประเมิน
ความเสี่ยงดานการเงินและอ่ืนๆ

 การปรับเปลี่ยนแผนตามความ
จําเปน และการนําไปปฏิบัติอยาง
รวดเร็ว

 แผนหลักดานทรัพยากรบุคคล
 ตวัวัดและดัชนีชี้วัดที่สําคัญที่
เสริมสรางความสอดคลอง

 การคาดการณผลการ
ดําเนินการระยะสั้น/ยาว

 การเปรียบเทียบผลกับแผน 
กับผลที่คาดของคูแขง และ
กับสถาบันที่เปรียบเทียบ
ได 

 การดําเนินการแกไขถาสู
คูแขงหรือสถาบัน ที่
เปรียบเทียบไมได        

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

6.1 การออกแบบระบบงาน 6.2 กระบวนการทํางาน

 การออกแบบ และ
สรางนวัตกรรมใน
ระบบงาน การ
ตัดสินใจวา
กระบวนการใดเปน
กระบวนการหลัก
ขององคกร
 ระบบงานและ
กระบวนการทํางาน
หลัก สัมพันธกับ
สมรรถนะหลัก
อยางไร

กระบวนการทํางาน
หลักมีอะไรบาง 
และมีผลอยางไร
ตอการสราง
คุณคาใหผูเรียน 
การเรียนรู 
ผลตอบแทนดาน
การเงิน และ
ความยั่งยนืของ
องคกร

 การหาขอกําหนด
กระบวน การ
ทํางานจากผูเรียน 
ผูสงมอบ และ
คูความรวมมือ

 ขอกําหนดของ
กระบวนการ
ดังกลาว คืออะไร

  สรางและออกแบบ
นวตักรรมใน
กระบวนการทํางาน
เพ่ือใหตอบสนองตอ
ขอกําหนดหลัก
อยางไร

ข. กระบวนการ
ทํางานหลัก

ก. การออกแบบ
กระบวนการ

ทํางาน

ค. การปรบัปรุง
กระบวน
ทํางาน

ค. การเตรียม
พรอม
ตอภาวะ
ฉุกเฉิน

• การเตรียม
ระบบงาน
และสถานที่
ทํางานให
พรอมตอภัยพิบตัิ
และ
ภาวะฉุกเฉิน 
โดยคํานึง
ถึงการปองกัน 
การจัด
การ ความ
ตอเน่ืองการ
ปฏิบตัิการ และ
การ
ฟนตวั

• วิธใีนการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน
เพ่ือใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จ ปรับปรุง
หลักสูตร และทําให
กระบวนการทันตอ
ความจําเปนและ
ทิศทางทาง
การศึกษา

ก. การ
ออกแบบ
ระบบงาน

ข. การจัดการ
กระบวนการ

ทํางาน

  นํากระบวนการทํางาน
ไปปฏิบตัแิละจัดการ
อยางไร

 นําขอมูลจากผูปฏิบัต ิ
ผูเรียน ผูมีสวนไดสวน
เสีย ผูสงมอบ คูความ
รวมมือมาใชจัดการ
กระบวนการอยางไร 
และมีตัววัดทีส่ําคัญ
อะไรบาง

 ปองกันความแปรปรวน
ในการปฏิบตั ิลด
ตนทุนการตรวจสอบ
กระบวนการ และ
ปองกันไมใหบกพรอง
ซํ้า

EdPex



 ประเด็นที่ระบบการ    
พัฒนาและการเรียนรู 
พิจารณาดําเนินการเชน
ความตองการของทุกคน 
Core competencies 
ความทาทายเชิงกลยุทธ 
การบรรลุแผน การปรับ 
ปรุง การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี นวตั กรรม 
การถายโอนความ รูจาก
ผูปฏิบัตงิานทีล่าออกหรือ
เกษียณ 
 การประเมินผลพัฒนา 
 ความกาวหนาทางอาชีพ 
การสืบทอดตําแหนง

ก. การสรางคุณคา
ของผูปฏิบัตงิาน

5.1 ความผกูใจผูปฏิบัติงาน

ข. การพัฒนา
ผูปฏิบัติงานและผูนํา

ก.ขีดความสามารถ
และอัตรากําลัง

ข. ภาวะแวดลอม
บุคลากร 

 การกําหนดปจจัยที่มีผล
ตอความผูกพัน และ
ความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัตงิานแตละกลุม
 การเสริมสราง
วัฒนธรรมที่ทําให
ผูปฏิบัตงิานมีผลการ
ดําเนินการที่ดีและมี
แรงจูงใจ 
 ระบบการจัดการผลการ
ปฏิบตังิานสนับสนุนผล
การดําเนินการที่ดีและ
ความผูกพัน การ
พิจารณาคาตอบแทนให
รางวัล และชมเชย

 การประเมินความผูกพัน
ของผูปฏิบัตงิาน วิธีการที่
เปนทางการและไมเปน
ทางการ ตัววดัความมุงม่ัน
และความพึงพอใจของแตละ
กลุม การใชตวัชี้วัดอ่ืนเพ่ือ
ประเมินและปรับปรุง

 ความเชื่อมโยงผลการ
ประเมินกับผลลัพธระดับ
สถาบัน

 การประเมินความ
ตองการดานขีดความ 
สามารถและจํานวนของ
ผูปฏิบัตงิาน
 การสรรหา วาจางและ
รักษาผูปฏิบัตงิานใหม
 การจัดการ วางระบบ
ผูปฏิบัตงิานใหบรรลุผล
ใช core competency
 เตรียมพรอม
ผูปฏิบัตงิานตอความ
ตองการที่เปลี่ยนแปลง

 การปรับปรุง
สุขอนามัย ความ
ปลอดภัยและการ
ปองกันภัย ตวัวัด
และเปาหมายของ
ปจจัยเหลาน้ี
 นโยบาย การ
บริการและสวัสดิ 
การที่ชวยเหลือ
สนับสนุน
ผูปฏิบัตงิานแตละ
กลุม

ค. การประเมินความ
ผูกพันของผูปฏิบัติงาน

5.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน

หมวด 5 การมุงเนนผูปฏิบัติงาน EdPex

4.1 การวัด การวิเคราะหและการปรับปรุง
ผลการดําเนินการขององคกร

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการความรู

ข. การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ก. การวัดผลการ
ดําเนินการ

ข. การวิเคราะห
และทบทวนผลการ

ดําเนินการ

ก. การจัดการขอมูล 
สารสนเทศและการ

จัดการความรู
 การเลือก การรวบรวม 
ขอมูล และสารสนเทศที่
สอดคลอง และบูรณาการ 
เพ่ือติดตามการปฏิบัติการ
ประจําวัน ผลดําเนินการ

 การเลือกขอมูล 
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบอยางมี
ประสิทธิผล

 การใชขอมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจและนวตักรรม

 การทําใหระบบวัดผลทัน
ตอความตองการและ
ทิศทางการศึกษา และไว
ตอการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและไมคาดคิด

 การทบทวนผล
ดําเนินการและขีด
ความสามารถของสถาบัน
 การวิเคราะห การ
เปรียบ เทียบกับคูแขง 
กับเปาหมายเชิงกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ

  ฮารดแวรและซอฟท 
แวรเชื่อถือได ปลอดภัย 
ใชงานงาย

 ความพรอมใชงานใน
ภาวะฉุกเฉินของระบบ
สารสนเทศ

 การรักษาระบบ
สารสนเทศใหทันกับ
ความตองการและ
ทิศทางธุรกิจ และ
เทคโนโลยี

 การทําใหม่ันใจวาขอมูลและ
สารสนเทศและความรูแมนยํา
ถูกตอง เชื่อถือได ทันกาล 
ปลอดภัย และเปนความลับ

 การทําใหขอมูลสารสนเทศมี
ความพรอมใชงาน และทําให
ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ผู
สงมอบ คูความรวมมือเขาถึง
ขอมูลได

 การจัดการความรูองคกร
เพ่ือใหสามารถรวบรวมและ
ถายทอดความรูของ
ผูปฏิบัตงิาน ผูมีสวนไดสวน
เสีย ผูสงมอบ และคูความ
รวมมือ รวมทั้งการแบงปน

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

ค. การปรบัปรุง
ผลการ

ดําเนินการ

 การจัดลําดับ
ความสําคัญเพ่ือ
ปรับปรุงและสราง
นวตักรรม
 การถายทอดเร่ืองที่
ลําดับความสําคัญสู
คณาจารย บคุลากร 
กลุมงานอ่ืน ๆ รวมถึง
สถาบันที่สงผูเรียนมา
ศึกษา ผูสงมอบ และ
คูความรวมมือ เพ่ือให
ม่ันใจวาปฏิบัตไิปใน
แนวทางเดียวกัน



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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10  ขั้นตอน
การปรับปรุงองคกรตามแนวเกณฑคุณภาพการศึกษา
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10  ขั้นตอน
การปรับปรุง KKU.ตามแนวทางของเกณฑ EdPEx

เจาะลึก EdPEx : เปนเสิศดวยเคร่ืองมือการจัดการ- พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 170

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 ข้ันตอนการประเมินและการปรับปรุงองคการ ตามเกณฑ EdPEx
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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)
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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
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การจัดลําดับความสําคัญของการปรับปรุง

3.ปรับปรุงยาก
ผลกระทบมาก

4.ปรับปรุงยาก
ผลกระทบนอย

1.ปรับปรุงงาย
ผลกระทบมาก

2.ปรับปรุงงาย
ผลกระทบนอย

ระดับผลกระทบ

นอย มาก
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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 EdPEx / TQAสมัครเขารบัรางวัล EdPEx / TQA

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

สํารวจและวางแผนการจัดฝกอบรมอยาง
ท่ัวถึงในทุกระดับ

1.พ้ืนฐานความรู - ไมเทากัน แตกตาง
กัน

สรางความเขาใจเพ่ือใหเกิดการยอมรับโดย
ผูบริหารระดับสูงตองชี้แจงและทําตนเปน
แบบอยางท่ีดี

2.ทัศนคติ – ไมยอมรบัการ
เปลี่ยนแปลง

วางแผนลวงหนา จัดลําดับความสําคัญ ความ
จําเปน ความคุมคา และเตรยีมการใหพรอม

4.งบประมาณ – ตองใชเงิน +ฯลฯ

ใช 5W2H มาวางแผน และสรางความเขาใจ
วาเปนงานประจําท่ีจะมาชวยใหทํางานได
สบายข้ึนพรอมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ท่ีดียิ่งขั้นดวย

3.เวลา – ชอบพูดวาไมมเีวลา / คิดวา
เปนงานเสรมิ

แนวทางแกไขปญหา

ปญหาและแนวทางแกไขในการนํา EdPEx เขามาประยุกตใชใน KKU.
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1.พวกชอบปฏิเสธโดยคิดวาทําไมได                                               
2. ผูบริหารหรือพนักงานไมรูจักการลําดับความสําคัญของงาน         
3. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไมชัดเจน
4. มองหาผลตอบแทนจากการทํางานตลอดเวลา
5. ความซื่อสัตยหรือความถูกตองในการเก็บขอมูล
6. ผูบริหารมาสั่งการเองโดยไมสนใจระบบท่ีวางไว
7. การส่ือสารท่ีไมเหมาะสม
8. ชอบทํางานคนเดียว

ตัวอยางบางสวนของอุปสรรคทางทัศนคติ
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ปจจัยแหงความสําเร็จ

ในการนาํเกณฑ EdPEx เขามาประยุกตใชใน KKU
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เราตองการเปน“องคกร”ประเภทไหน?

+ + 1

เกง ไมเกง 

ดี

ไมดี

+ - 2

- + 3 - - 4
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ตองรวมกนั  สรางและปฎิบัติ                       
สอบเพื่อเรียน เรยีนเพ่ือสอบ เรียนเพ่ือเรียน

วัฒนธรรม คานิยม จรรยาบรรณ
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ตองเปนแบบอยาง จริงใจจริงจัง
เพ่ือนรวมงาน เชื่อในสิ่งที่เราทํามากกวาสิ่งที่เราพูด

“ผูนําทาํในสิ่งที่ถูก ผูจัดการ ถูกในส่ิงทีท่ํา”

ผูนํา 
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อิสบไดเลานิทานไวเรื่องหน่ึงไวเมื่อประมาณ 2600 ป

1. แกะ 

2. หมาปา

3. สุนัขจิ้งจอก

สิงโต มีท่ีปรึกษาอยู 3 ทาน



อยูมาวันหน่ึงสิงโตเกิดอยากรูวา   “ลมหายใจของตนมีกล่ินอะไร? ”

1. แกะ         

ตอบวา ลมหายใจทานเหม็นมาก                                 (ขวานผาซาก)

จึงเรียกที่ปรึกษาท้ัง 3 มาสอบถาม

2.หมาปา    

ตอบวา ลมหายใจทานไมมีกลิ่นอะไรสักหนอย             (ปากหวาน)

3. สุนัขจิ้งจอก 

ตอบวา วันนี้เขาพเจาเปนหวัดจมูกดมอะไรไมไดกลิ่นเลย

(มคีวามรูความสามารถแตคอนขางถอมตน อยากอยูนานๆ กลัวกระทบ กลัวตองแกไขเอง)
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นิทานเร่ืองน้ีสอนใหรูวา

1.  ถาหากไมสามารถระบุโอกาสในการปรับปรุงอยางเปนระบบ

2. ผูนําองคการก็เปรียบเสมือนสิงโตตาบอด  

เพราะไมสามารถทําความเขาใจปญหาหรือความเปล่ียนแปลง

ที่กําลังทาทายองคกรอยูในขณะนั้นตามสภาพความเปนจริง

3. ซึ่งอาจสงผลใหองคกรถึงกับสูญพันธุไปจากโลกแหงการแขงขัน                     
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ผูนํา ตองเปน นักวิพากษ หรือ วิจารณ 

2.วิพากษ 

1.วิจารณ

3.วิจารณญาน
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นิสัยดี ๆ ในการทํางาน

อดกล้ันไดดีแนะนําเทาไรไมดีขึ้น

อดทนสมํ่าเสมอทิ้งกลางคัน

ชอบแกไขชอบแกตัว
ใหอภัยไมออมชอม

ตืน่เตนกับการทํางานทําเปนพักๆ

แข็งแกรงแข็งกระดาง
ออนนอมถอมตน พรอมท่ีจะสูออนแอยอมแพตั้งแตเร่ิม

นิสัยที่ดีนิสัยที่ตองปรับปรุง
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 ปลูก & ปลุก

อะไร สําคัญกวากันครับ 

เพราะเหตุใด
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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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คนทําไมรู คนรูไมไดทํา                       
เปนพีเ่ลี้ยงหรือทีป่รกึษา โดยใหคําแนะนาํและรวมลงมือ              
ในการปฎิบัติ
ตรวจติดตาม ตรวจประเมนิ และตรวจวินิจฉยัของระบบ                 
การจดัการ TQM,TQA,ISO 9001,ISO 14001 มอก.18001 
พัฒนา QWP ใหเปนปจจุบัน
จัดประกวดผลงานแหงความภาคภูมใิจ

ฝายจัดการคุณภาพ
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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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กบเอย ทําไมจึงรอง
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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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 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 
สนับสนุการเปลี่ยนแปลง

ที่มา อ.รัชเขต



ที่มา อ.รัชเขต
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PP

•  แนวคิด  ปจจัยแหงความสาํเร็จ  ปญหาและแนวทางในการแกไข      
• คิดในกรอบ    คิดนอกกรอบ

1.ความเขาใจท่ีถูกตอง                             
(Right Understanding)

2.ความคิดท่ีถกูตอง (Right Thinking)

8 ถูกตองของการนํา EdPEx เขามาประยุกตใชใน KKU
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DD

3.ความทุมเททีถู่กตอง 

(Right Commitment)

4.การกระทําท่ีถูกตอง (Right Actions)

** จัดลําดับความสําคัญ

** 5 W 2 H

8 ถูกตองของการนํา EdPEx เขามาประยุกตใชใน KKU

CC

 ที่เหตุ หรือที่ ผล      **  สอบเพื่อเรียน เรียนเพ่ือสอบ เรียนเพ่ือเรียน               

 จับถูก จับผิด       **  จุดที่ตองสงเสริม และโอกาสในการปรับปรุง

5.การควบคุมท่ีถูกตอง (Right Monitoring)       

6.การประเมินท่ีถูกตอง (Right Assessment)

8 ถูกตองของการนํา EdPEx เขามาประยุกตใชใน KKU
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AA

** พลังแหงแมเหล็ก

** คุณภาพคือการที่ลูกคากลับมาหา ไมใชสินคากลับมาหา

7.การปรับปรงุท่ีถูกตอง (Right  Alignment)

8. การพฒันาท่ีถูกตอง (Right  Development )

8 ถูกตองของการนํา EdPEx เขามาประยุกตใชใน KKU
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C

P

D

A

1.ความเขาใจท่ีถูกตอง

2.ความคิดท่ีถูกตอง

3.ความทุมเทท่ีถูกตอง

4.การกระทําท่ีถูกตอง

5.การควบคุมท่ีถูกตอง

6.การประเมินท่ีถูกตอง

7.การปรบัปรุงท่ีถูกตอง

8.การพัฒนาท่ีถูกตอง

8 ถูกตองของการนํา EdPEx เขามาประยุกตใชใน KKU
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ถาม - ตอบ
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โหมโรง

1. พอใจ ประทับใจ ติดใจ สัมพันธกบั คุณภาพการจัดการอยางไร

2. องคการท่ียั่งยืน ดี เร็ว ถูก เกง( ดร.ถก)

ประเด็นที่ขอชวนคุย : - 09.00 – 16.30 ( 360 นาท)ี Why>What >How to >Why
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เนื้อหา

1. ทําไมตองนํา EdPExเขามาประยุกตใชใน KKU

2. TQM & EdPEx ขอเหมือนและขอแตกตาง

3. ประโยชนท่ีไดรับของการนํา EdPEx ขามาประยุกตใชใน KKU

4. 8 ถกูตองของการนํา EdPEx เขามาประยกุตใชใน KKU.

5. แนวคิดการจัดการคุณภาพ
Work Shop  แบบทดสอบผูนําองคการสมัยใหม

ประเด็นที่ขอชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 345 นาท)ี Why>What >How to >Why
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6. ความเปนมาและการจัดการของเกณฑ – EdPEx

7. EdPEx ,TQA,SEPA,PMQA, (เกณฑขององคการตางๆ)

8. องคประกอบท่ีสําคัญของเกณฑ EdPEx

9. วิธีการอานเกณฑ EdPex

10. คําถาม “อะไร” กบัคําถาม “อยางไร ” (คําถามไหนตอบไดงายกวากันครับ)

11. TQM  การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคการ

12. เครื่องมือการจัดการสมัยใหม (ใคร ใช ใคร)

13. สรุปประเด็นท่ีสําคัญของเกณฑ EdPEx (โครงรางองคการ – เกณฑหมวดที ่1-7)

ประเด็นที่ขอชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 345 นาท)ี Why>What >How to >Why
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14. 10 ขัน้ตอนการประเมินและการปรับปรงุองคการ

15. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข

16. ปจจัยแหงความสําเร็จ

17. ถาม – ตอบ (ไดตลอดเวลา)

ประเด็นที่ขอชวนคุย : - 15.00 – 18.00 ( 345 นาท)ี Why>What >How to >Why
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ไตรทวารแหงความสําเร็จ

กาย

ใจ

วาจา

คําถาม - องคการเล็ก กับองคการใหญ ตางกันอยางไรในการจัดการคุณภาพ
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รวมมอืกัน 

ทํา EdPEx

ก็สาํเร็จ
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เวลา & เงินอะไรสําคัญกวากัน ?

เวลา

เงิน

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

แตไมลงมือทาํ  

ไมมวัีนประสบความสําเร็จ

เอาแตลงมือทาํ   

แตไมเรียนรู     

ไมมวัีนกาวหนา พัฒนา
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 เสนทางคณุภาพ นั้นไมสุดส้ิน

 แตชุมช่ืน สดใส และเบิกบาน
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Pattanachai @ Chaiyaboon.com

Tel     0 2533  2533

Fax    0 2533  2425
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 ขอบคุณ-สวัสดีครับ

T H OK YA UN


