
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจเกณฑ" EdPEx  

กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 

 
 

ณ หอประชุมใหญ2 ช้ัน 4  

ศูนย"มานุษยวิทยาสิรินธร (องค"การมหาชน) 

วันพุธ ท่ี 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น. 

 
 
 
 

 
 
 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 



คํานํา 
 

 มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได�เล็งเห็นถึงประโยชน"จากการให�บริการ
ทางวิชาการแก%ชุมชนและสังคมมาอย%างต%อเนื่องในทุกป*การศึกษา โดยในส%วนของงานบริการวิชาการ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป0นหน%วยงานกลางในการถ%ายทอดองค"ความรู�ท่ีเป0นประโยชน"
ต%องานด�านการประกันคุณภาพฯ ให�กับชุมชนหรือกลุ%มเป4าหมายหลักด�านการประกันคุณภาพ เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะ ความรู�และความเข�าใจแก%บุคลากร ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให�สามารถ
ปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันการศึกษาได�อย%างมีประสิทธิภาพ อันจะเป0นประโยชน"ต%อ
ระบบการศึกษาของประเทศไทยต%อไป โดยเฉพาะอย%างยิ่งเม่ือเทียบกับระดับมาตรฐานสากล 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได�จัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือหวังว%าสมาชิกเครือข%ายจะได�สร�าง
ความเข�าใจในเบ้ืองต�น เก่ียวกับเกณฑ"การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือความความเป0นเลิศ (EdPEx)  
ให�นําไปสู%การต%อยอดในการพัฒนา เพ่ิมศักยภาพและปรับปรุงประสิทธิผลขององค"กร กลายเป0น
องค"การแห%งการเรียนรู�อย%างแท�จริง ท้ังยังสามารถเทียบเคียงประเทศมหาอํานาจชั้นนําทางด�าน
การศึกษาในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกได�ในท่ีสุด  

สุดท�ายนี้ ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข%ายสถาบันท้ัง 24 
สถาบัน ท่ีเข�าร%วมกิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ครั้งนี้ ส%งผลให�การดําเนินโครงการสําเร็จลุล%วง
ได�ดีตามวัตถุประสงค" ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะยังคงยึดม่ันในภารกิจของการให�บริการวิชาการ 
โดยการนําองค"ความรู�และบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถและความเชี่ยวชาญในแต%ละศาสตร" มา
ถ%ายทอดความรู�และประสบการณ"ผ%านการฝFกอบรมและการดําเนินกิจกรรมต%างๆ เพ่ือให�เกิด
ประโยชน"สูงสุดต%อสังคมและประเทศชาติสืบไป 
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“โครงการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจ 
เกณฑ! EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 

วันพุธ ท่ี 1 พฤษภาคม 2556 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 ตาม กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป5 ฉบับท่ี 2 (2551-2565) ท่ีกล<าวถึงการยกระดับอุดมศึกษา
ไทย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข<งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน" สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงมีความมุ<งม่ันท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให�ทัดเทียมและได�รับการ
ยอมรับในระดับสากล เป@นท่ีมาของการนําเอาเครื่องมือพัฒนาคุณภาพท่ีได�รับการยอมรับในระดับสากลว<าเป@น
เครื่องมือซ่ึงมีประสิทธิภาพ มุ<งสู<ความเป@นเลิศ นั่นคือเกณฑ" Education criteria for performance 
Excellence หรือ EdPEx มาเป@นกรอบในการบริหารจัดการการศึกษาของอุดมศึกษาไทย 

 โดยท่ีเกณฑ" EdPEx เป@นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ" 
Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA ท่ี เป@นต�นแบบของรางวัล คุณภาพแห<งชาติ 
(Thailand Quality Award: TQA) มีคุณสมบัติสําคัญอยู<ท่ี ความยืดหยุ<น และเน�นการแข<งขันกับตนเอง เป@น
กรอบท่ีทําให�มอง คิด บริหารงานอย<างเป@นระบบท่ีเรียกได�ว<าประเมินเชิงบูรณาการท่ัวท้ังองค"กร จนทําให�
เกิดผลลัพธ" (ท้ังประสิทธิผลและขีดความสามารถ) ท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุงอย<างสมํ่าเสมอให�แก<ผู�เรียนและ
ผู�มีส<วนได�ส<วนเสีย มหาวิทยาลัยศิลปากรได�เล็งเห็นความสําคัญในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู<
ความเป@นเลิศดังกล<าว จึงได�จัด “โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจเกณฑ" EdPEx 
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ในระหว<างวันพุธท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ ห�องประชุมใหญ<         
ศูนย"มานุษยวิทยาสิรินธร (องค"การมหาชน) โดยการให�ความรู�ความเข�าใจในเกณฑ" EdPEx และการบอกเล<า
ประสบการณ"ตรงการพัฒนาคุณภาพเข�าสู<เกณฑ" EdPEx จากวิทยากรซ่ึงเป@นพ่ีเลี้ยงให�กับโครงการนําร<อง 
EdPEx ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือให�บุคลากรได�เรียนรู�และสร�างความเข�าใจข�อกําหนด
ต<างๆ ของเกณฑ"คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป@นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนสามารถเรียนรู�แนวทาง
และนําประโยชน"มาประยุกต"หรือปรับใช�ในการดําเนินงานภายในองค"กรได�ต<อไป 
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2.วัตถุประสงค! 
1. เพ่ือเปbดโอกาสให�บุคลากรมหาวิทยาลัยได�สร�างความเข�าใจและเรียนรู� รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ"กับวิทยากรจากภายนอกเก่ียวกับเกณฑ"การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป@น
เลิศ (EdPEx) และนําไปสู<การพัฒนาในองค"กรได�ต<อไป 

2. เพ่ือส<งเสริมสนับสนุน และกระตุ�นให�บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความต่ืนตัวและใส<ใจในประเด็นการ
ประกันคุณภาพศึกษา นําไปสู<ความพยายามพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถ
ขององค"กร รวมถึงผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน  

3. เพ่ือเปbดโอกาสให�สมาชิกเครือข<ายประกันคุณภาพการศึกษาได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�และจัดกิจกรรม
ร<วมกัน 

 
3.วันเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 วันพุธท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ระหว<างเวลา 8.30 – 16.30 น.  

ณ หอประชุมใหญ< ศูนย"มานุษยวิทยาสิรินธร (องค"การมหาชน) 
 
4.จํานวนผู�เข�าร>วมโครงการท้ังหมด ประกอบไปด�วย 
 สมาชิกเครือข<ายประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังสิ้น 215 คน ดังนี้ 

1. ผู�บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. คณาจารย"และผู�ปฏิบัติงานด�านประกันคุณภาพฯ ท้ัง 14 คณะวิชา และหน<วยงานสนับสนุน 16 

หน<วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. คณาจารย"และผู�ปฏิบัติงานด�านประกันคุณภาพฯ จากมหาวิทยาลัยภายนอก รวม 24 สถาบัน 

ประกอบไปด�วย 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าคุณทหารลาดกระบัง 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี 
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร" 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ 
- มหาวิทยาลัยบูรพา 
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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- มหาวิทยาลัยนอร"ทกรุงเทพ 
- มหาวิทยาลัยสยาม 
- มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
- มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย 
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- มหาวิทยาลัยธนบุรี 
- มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร"ด 
- วิทยาลัยทองสุข 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
5.รายละเอียดและแผนดําเนินการ 

 
ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 

 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ     
2. เตรียมดําเนินการและประชาสัมพันธ"

โครงการ 
    

3. ดําเนินการจัดโครงการ     
4. ประเมินผลโครงการ     
5. นําเสนอผลการดําเนินงานต<อผู�บริหาร     

 
6.วิทยากร 

รองศาสตราจารย" แพทย"หญิง นันทนา ศิริทรัพย"  
ผู�อํานวยการศูนย"ทดสอบทางวิชาการแห<งจุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย 
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7.ผลท่ีคาดว>าจะได�รับ 
1. ผู�เข�าร<วมโครงการได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�และได�รับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับเกณฑ"การประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป@นเลิศ 
2. ผู�เข�าร<วมโครงการสามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต"ใช�งานได�ต<อไป 
3. บุคลากรด�านการประกันคุณภาพการศึกษาได�แลกเปลี่ยนประเด็นด�านการประกันคุณภาพ

การศึกษาร<วมกัน 
 
8.ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 
ตัวชี้วัด หน<วยนับ 2556 

แผน ผล 
ผลลัพธ!    
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
- ผู�เข�ารับบริการนําความรู�ไปใช�ประโยชน" 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู�รับบริการ/หน<วยงาน/องค"กรท่ีรับบริการ

วิชาการและวิชาชีพต<อประโยชน"จากการบริการ 

 
ร�อยละ 

 
ร�อยละ 

 
82.50 

 
85 

 
83.28 

 
85.87 

ผลผลิต    
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนผู�เข�ารับบริการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู�รับบริการในกระบวนการให�บริการ 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
- งานบริการวิชาการแล�วเสร็จตามระยะเวลา 

ตัวช้ีวัดเชิงต�นทุน 
- ค<าใช�จ<ายของการให�บริการวิชาการตามงบประมาณท่ีได�รับ

จัดสรร 

 
คน 
 

ร�อยละ 
 

ร�อยละ 
 

บาท 

 
120 

 
80 

 
100 

 
130,000 

 
215 

 
87.83 

 
100 

 
126,673 
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9. ผลดําเนินการ 
 หัวข�อหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักการท่ีมาของเกณฑ"คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป@นเลิศ 
2. กรอบของเกณฑ"คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป@นเลิศ และแนวทางการให�คะแนนของ

เกณฑ" EdPExท้ัง 7 หมวด 
3. การนําเกณฑ" EdPEx มาใช�ในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย 

 
1. หลักการท่ีมาของเกณฑ!คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปFนเลิศ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของไทยเริ่มข้ึนนับต้ังแต<ป5 พ.ศ. 2539 จากการประกาศนโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นในป5 พ.ศ. 2542 ได�มีการออกประกาศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห<งชาติฉบับแรก และในป5 พ.ศ. 2543 มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส<งผลให�ระบบประกันคุณภาพการศึกษาประเทศไทย ประกอบไปด�วย การ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก โดยท่ี การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จะ
ประกอบไปด�วยข้ันตอน การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมิน ส<วนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ประกอบไปด�วยข้ันตอน การตรวจสอบ การประเมิน และการรับรอง (ดังภาพ) อย<างไรก็ตามหาก
หน<วยงานมีการดําเนินการครบท้ังสองกระบวนการเสร็จสิ้น สิ่งท่ีจะช<วยให�หน<วยงานก�าวหน�าต<อไปได�อีกระดับ 
คือ การตรวจสอบและประเมินเทียบกับมาตรฐานสากล 
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 ความสัมพันธ!ระหว>างการประกันคุณภาพภายในกับภายนอก ในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา สิ่งท่ีคณะกรรมการหรือผู�ตรวจประเมินฯ จะใช�เพ่ือเป@น “สื่อ” สําหรับตรวจสอบหน<วยงาน คือ 
“SAR” หรือ “รายงานประจําป5” ซ่ึงมีความจําเป@นจะต�องสะท�อนภาพขององค"กรอย<างแท�จริง จึงจะทําให�
ผู�ตรวจประเมินฯ สามารถเข�ามาช<วยให�คําแนะนําในการแก�ไขปtญหาได�อย<างตรงจุด ถึงจะเป@นประโยชน"สูงสุด
ต<อหน<วยงาน แต<หากหน<วยงานไม<รายงานตามความเป@นจริง หรือ รายงานเพียงด�านดีอย<างเดียว จะส<งผลให�ได� 
ข�อมูลปuอนกลับ ท่ีผิดพลาด และไม<สามารถช<วยส<งเสริมให�หน<วยงานมีความก�าวหน�าข้ึนได�อย<างแท�จริง 

 

 
 
 ข�อมูลท่ัวไปเ ก่ียวกับ EdPEx (Educational Criteria for Performance Excellence) คือ 

เกณฑ"คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป@นเลิศ เป@นเกณฑ"ท่ีใช�เป@นบรรทัดฐานสําหรับการประเมิน
องค"กร (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได�แปลเกณฑ"คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ี
เป@นเลิศออกมา 1 ฉบับ เป@นเกณฑ"ของป5การศึกษา 2552 – 2553 แต<ปtจจุบันล�าสมัยไปแล�ว เนื่องจาก EdPEx 
มีการปรับปรุงเกณฑ"ทุก 2 ป5 ในปtจจุบันเป@นเกณฑ"ของป5 2013 – 2014 ซ่ึงฉบับแปลภาษาไทยยังไม<มีการนํา
ออกมาเผยแพร< ดังนั้นท<านท่ีต�องการทําความรู�จักเกณฑ" EdPEx เพ่ิมเติม สามารถนําเกณฑ"เก<าฉบับภาษาไทย 
(2552-2553) มาศึกษาในเบ้ืองต�นก<อนได� อย<างไรก็ตามหากจะมีการนํามาใช�เพ่ือการปฏิบัติควรใช�เกณฑ"ฉบับ
ท่ีเป@นป5ปtจจุบัน) 

 EdPEx ประกอบไปด�วยคําถามหมวดต<าง ๆ 7 หมวด คือ การนําองค"กร การวางแผนกลยุทธ" การ
มุ<งเน�นลูกค�าและการตลาด การวัดการวิเคราะห"และการจัดการความรู� การมุ<งเน�นบุคลากร การจัดการ
กระบวนการ และผลลัพธ" (โดยท่ีภาพของเกณฑ" มีลักษณะแผนภูมิคล�ายรูปแฮมเบอรเกอร"ดังนี้) 
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จากแผนภูมิโครงร<างองค"กร จะเห็นว<าอันดับแรกในการพัฒนาองค"กร สิ่งท่ีผู�บริหารควรทราบ คือ  
1. องค"กรของท<านมีลักษณะเป@นอย<างไร ท<านต�องทราบสมรรถนะของหน<วยงานท<าน สิ่งแวดล�อม 

ต<าง ๆ รวมถึงศัตรูท่ีท<านกําลังจะเผชิญ จุดอ<อน จุดแข็งขององค"กรเป@นเช<นไร โดยเฉพาะอย<างยิ่งภาวะคุกคาม
ท่ีองค"กรต�องเผชิญ 

2. องค"กรจะบริหารจัดการได�ดีต�องมีข�อมูลท่ีถูกต�อง ต�องมีการวิเคราะห"การวัดการจัดการความรู� ท<าน
จะต�องพัฒนาองค"กรโดยท่ีมีข�อมูลจริง ท่ีวัดและวิเคราะห"แล�วว<าถูกต�อง เช<น ป5นี้มีคณะใดในมหาวิทยาลัยของ
ท<านท่ีจํานวนนักศึกษาเต็ม และคณะใดท่ีมีจํานวนนักศึกษาน�อย  

3. การมุ<งเน�นลูกค�า ถึงแม�ว<าท<านจะมีกลไกต<างๆ เช<น การนําองค"กรท่ีดี แผนท่ีดี แต<ในขณะเดียวกัน
ต�องดูด�วยว<าลูกค�าของท<านคือใคร เช<น ถ�าลูกค�าของท<านเป@นนักเรียน ต�องมาวิเคราะห"ว<าทําอย<างไรจึงจะได�
ลูกค�าหรือนักเรียนท่ีดี ท่ีเก<ง ทําอย<างไรจึงจะให�พ<อแม< ครูปกครอง แนะนําให�นักเรียนมาศึกษาต<อท่ี
มหาวิทยาลัยของท<าน นั่นคือเปuาหมาย 
 อย<างไรก็ตาม ในการบริหารองค"กร ไม<สามารถมุ<งเน�นเพียงแค<ทิศทาง หรือแผนท่ีดีขององค"กร หรือ
มองเฉพาะลูกค�าเป@นสําคัญเท<านั้น สิ่งท่ีมีความสําคัญไม<น�อยไปกว<ากันคือ การมุ<งเน�นในเรื่องของบุคลากร (คน
ท่ีทํางานอยู<ในองค"กรของท<านต�องเป@นสุข) ซ่ึงประเด็นเหล<านี้จะข้ึนอยู<กับทีมบริหารขององค"กรเป@นหลัก ในการ
มีวิสัยทัศน"บริหารจัดการโดยมองการปฏิบัติงานควบคู<ไปกับผลลัพธ" ดังนั้นหากเน�นไปตามเกณฑ" EdPEx จะ
เป@นการช<วยให�ท<านสามารถมองภาพรวมของท้ังองค"กรได� ไม<ใช<มองเพียงแค<ผลลัพธ"หรือกระบวนการดี แต<
สามารถมองท้ังองคาพยพขององค"กรได� 
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 มีการนําเกณฑ" EdPEx เข�ามาประเทศไทยต้ังแต<ป5 พ.ศ. 2546 มีการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) และมีการประเมินนําร<องคณะแพทย"ศาสตร"ศิริราช
พยาบาล และอีก 10 สถาบันในสายการแพทย" และนับต้ังแต<ป5 พ.ศ. 2552 เป@นต�นมา คณะแพทย"ศาสตร"ท่ัว
ประเทศได�ทําความตกลงกันในท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการกลุ<มสถาบันการแพทย"ศาสตร" ว<าในการ
ประเมินของกลุ<มทางการแพทย"จะนําเกณฑ" EdPEx มาใช� 
 ปtจจุบันโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู<ความเป@นเลิศ (นําร<อง) มีท่ีมาจากกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป5 (2551-2565) เน�นเรื่องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย...เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข<งขันของประเทศในโลกาภิวัตน" จึงมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู<ความเป@นเลิศโดย นําเกณฑ" Education 
Criteria or Performance Excellence (EdPEx) มาใช�เป@นเครื่องมือท่ีได�รับการยอมรับในระดับสากลว<าเป@น
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาปรับปรุงองค"กรสู<ความเป@นเลิศ มีความยืดหยุ<นเน�นการแข<งขันกับ
ตนเอง โดยมีคณะวิชา นําร<องจาก 14 สถาบัน คือ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี 
2. คณะเทคนิคการแพทย" มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. คณะศิลปกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 
4. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 
5. คณะเศรษฐศาสตร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยขอนแก<น 
7. สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
8. คณะเภสัชศาสตร" มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
9. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยลัยแม<โจ� 
10. คณะแพทย"ศาสตร" มหาวิทยาลัยเชียงใหม< 
11. คณะวิทยาศาสตร" มหาวิทยาลัยนเรศวร 
12. คณะเภสัชศาสตร" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 
13. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ" 
14. คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ในโครงการจะมีการนําระบบพ่ีเลี้ยงท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให�มาใช� ซ่ึงพ่ีเลี้ยงจะ
คอยเป@นผู�ให�คําแนะนําสําหรับองค"กรได�รู�จักเกณฑ" EdPEx และนํามาใช� ต<อมา ในป5 พ.ศ. 2554 - ปtจจุบัน 
เป@นจะโครงการต<อยอด มีท้ังหมด 7 มหาวิทยาลัย ได�แก<  

1. คณะวิทยาศาสตร" มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. คณะแพทย"ศาสตร" มหาวิทยาลัยเชียงใหม< 
3. คณะแพทย"ศาสตร" มหาวิทยาลัยขอนแก<น 
4. คณะเภสัชศาสตร" มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
6. มหาวิทยาลัยหอการค�า 
7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ< 
ปtจจุบัน กลุ<มนี้สามารถดําเนินการไปได�ไกลถึงระดับการทํา SAR ฉบับท่ีสองแล�ว ซ่ึงหากเสร็จครบทุก

องค"ประกอบของการประเมิน จะมีการดําเนินการตรวจเยี่ยมต<อไป โดยวิทยากรจากต<างประเทศจะมาช<วยสรุป
ให�คําแนะนํา อย<างไรก็ตามเปuาหมายสูงสุดคือการสามารถต<อยอดทํารายงานเพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพแห<งชาติ
ได� จึงจะถือว<าบรรลุเปuาหมาย 

รุ<นท่ีสองของโครงการต<อยอดท่ีได�เริ่มเข�าอบรมแล�ว มีดังนี้ คือ  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" 
2. คณะวิทยาศาสตร" มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. คณะทันตแพทยศาสตร" มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. สํานนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 
6. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ" 
7. คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 
ทําไมจึงกล>าวว>า เกณฑ! EdPEx มีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากอะไร EdPEx เป@นลูกข<ายของเกณฑ"

รางวัลคุณภาพแห<งชาติ ประเทศไทยนําเกณฑ"ลักษณะนี้เข�ามาใช�โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีการต้ังรางวัล
คุณภาพแห<งชาติข้ึนจากการเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพการแข<งขัน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข<งขันระดับสากล 

โดยท่ี เกณฑ"คุณภาพแห<งชาติได�รับการพัฒนามาจากรางวัลของ Malcolm Baldrige National 
Quality Award (MBNQA) เกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาในป5 1987 เริ่มในองค"กรอุตสาหกรรม ซ่ึงต�องการพัฒนา
ศักยภาพในการแข<งขัน ผลปรากฏว<าเม่ือมีการนําเกณฑ"นี้มาปรับใช�แล�วส<งผลสหรัฐอเมริกา สามารถฟyzน
เศรษฐกิจของประเทศ (โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม) ข้ึนมาได�จริง ดังนั้นประเทศอ่ืน จึงนําเกณฑ"ดังกล<าวนี้
ไปประยุกต"ใช�กับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของตน  
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อย<างไรก็ตามไม<ได�มีเฉพาะองค"กรภาคธุรกิจเท<านั้นท่ีนําเกณฑ"ไปใช�เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค"กร ยังมีใน
ส<วนของภาคการสาธารณสุข (โรงพยาบาล) ภาคสถานศึกษา (มหาวิทยาลัย) และองค"กรไม<แสวงหาผลกําไร ซ่ึง
เป@นการแตกลูกออกมาอีก 3 เกณฑ" ได�แก< 1. Educational Criteria for Performance Excellence 2. 
Health Care Criteria for Performance Excellence และ 3. Performance Excellence Criteria for 
non profit Organization  

 

 
 

ในปtจจุบัน เกณฑ"ท่ีท<านจะสามารถนํามาใช�คือ Baldrige (Edu Version) 2013-2014 ซ่ึงเกณฑ"นี้จะ
ช<วยสถาบันของท<านได�อย<างไร 

1. เกณฑ"นี้ ออกแบบมาเพ่ือช<วยให�สถาบันใช�เป@นแนวทางท่ีบูรณาการ ในการจัดการผลการ
ดําเนินการของสถาบัน ซ่ึงจะให�ผลลัพธ"ดังนี้ 

2. การจัดการศึกษาท่ีมีการปรับปรุงอย<างสมํ่าเสมอให�แก<ผู�เรียนและผู�มีส<วนได�ส<วนเสีย ซ่ึงส<งผลต<อ
คุณภาพการศึกษา และความยั่งยืนของสถาบัน 

3. การปรับปรุงประสิทธิผล และขีดความสามารถโดยรวม การเรียนรู�ระดับสถาบันและระดับบุคคล 
โดยผลท่ีคาดว<าจะได�รับ คือ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีความรู� ความเข�าใจในเกณฑ"คุณภาพ

การศึกษาสู<ความเป@นเลิศและสามารถนําไปสู<การปฏิบัติได� อีกท้ังสถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเทียบได�ในระดับสากล 

ผลลัพธ"จากการนํา TQA ไปประยุกต"ใช�ในองค"กร ผู�บริหารในเครือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
กล<าวว<า “TQA สร�างโอกาสการพัฒนา และปรับปรุงตนเอง มุ<งสูความเป@นเลิศอย<างยั่งยืน ด�วยกระบวนการ
ประเมินตนเอง รวมถึงการรับ Feedback Report เพ่ือมาปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในอย<างเป@น
ระบบ” ผู�บริหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร" กล<าวว<า “TQA เป@นกรอบแนวคิดด�านการบริหารจัดการ ซ่ึง
ครอบคลุมทุกส<วนขององค"กร” ผู�บริหารในเครือซีพี กล<าวว<า “TQA จะช<วยร�อยเรียงกระบวนการไปสู<ลูกค�าใน
ทิศทางเดียว กัน มีการหล<อหลอมเ กิด Cross Functional ซ่ึง เป@นหัวใจของ Dally Management”               
“Cross Functional นี้เองท่ีเป@นตัวสร�างนวัตกรรมและต<อสู�กับคู<แข<งได� ซ่ึงส<งผลต<อผลลัพธ"ขององค"กร” 
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กระนั้นก็ตาม คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได�กําหนดไว�ว<าคณะวิชาหรือสถาบันใดท่ีจะนํา EdPEx 
มาใช�ต�องมีผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ในระดับ “ดีมาก” และต�องมีผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ"คุณภาพ EdPEx ในตอนท่ีสมัครเข�าร<วมโครงการ ระดับต้ังแต< 200 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 1,000 
คะแนน และตลอดระยะเวลา 4 ป5 ของการเข�าร<วมโครงการคณะต�องส<งความก�าวหน�าทุกป5การศึกษา 
ขณะเดียวกันต�องจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานส<งให� สกอ. แต<ไม<ต�องทํา SAR อีกต<อไป เม่ือครบ 4 ป5 ต�องมีคะแนนเพ่ิม 
จาก 200 เป@น 300 คะแนน และ สกอ. ก็จะมีการส<งเสริมให�เข�ารับรางวัลคุณภาพแห<งชาติ 

 
2. กรอบของเกณฑ!คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปFนเลิศและแนวทางการให�คะแนน

ของเกณฑ! EdPExท้ัง 7 หมวด  
พ้ืนฐานของเกณฑ " ต้ังต�นด�วยความเชื่อ 11 ประการ (เป@นค<านิยม หรือ Core Values ของ

เกณฑ") ดังนี้ 
1. องค"กรท่ีดีจะต�องมีการนําองค"กรอย<างมีวิสัยทัศน"ต�องมองไปข�างหน�าไปสู<ทิศทางท่ีถูกต�อง 
2. ความเป@นเลิศท่ีมุ<งเน�นการเรียนรู� (องค"กรจะเป@นเลิศได�ต�องมุ<งเน�นการเรียนรู� มีการเรียนรู�เพ่ือให�เกิด

การพัฒนา) 
3. การเรียนรู�ขององค"กรและของแต<ละบุคคล (คือมีการเรียนรู�ท้ังระดับองค"กร และระดับบุคคล มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน มีการต<อยอดเพ่ือพัฒนาองค"กร) 
4. การให�ความสําคัญกับคณาจารย"บุคลากรและผู�ร<วมงาน (คณาจารย" บุคลากร และผู�ร<วมงาน เป@น

ทรัพยากรท่ีมีความสําคัญ จะต�องสนใจ ส<งเสริม สนับสนุน บุคลากร) 
5. ความคล<องตัว (องค"กรท่ีดีจะต�องมีความคล<องตัว shotcut โดยไม<เสียผลประโยชน") 
6. การมุ<งเน�นอนาคต (ต�องมองว<าข�างหน�าจะเป@นอย<างไร ต�องสร�างสิ่งใหม<ๆ เพ่ืออนาคต)  
7. การจัดการเพ่ือนวัตกรรม (ต�องสร�างสิ่งใหม< แนวคิดใหม< รูปแบบการบริหารจัดการใหม<) 
8. การจัดการโดยใช�ข�อมูลจริง (องค"กรท่ีดีจะต�องมีการใช�ข�อมูลการบริหารจัดการท่ีเป@นจริง) 
9. มีความรับผิดชอบต<อสังคม 
10. การมุ<งเน�นท่ีผลลัพธ"และการสร�างคุณค<า (มุ<งเน�นท่ีผลลัพธ"ว<าเกิดประโยชน" หรือมีมูลค<าเพ่ิมอย<างไร ไม<

เว�นมูลค<าทางจิตใจ) 
11. มุมมองในเชิงระบบ 
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ประการท่ีสําคัญคือ ท<านต�องเชื่อม่ันให�ได�ก<อนว<า เกณฑ"นี้จะนําไปสู<องค"กรท่ีเป@นเลิศ และจากค<านิยม
ท้ัง 11 ข�อ ได�นําไปสู<การร�อยเรียงเกณฑ"ออกมาเป@น 7 หมวด คือ  

1. การนําองค"กร 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ" 
3. การมุ<งเน�นลูกค�า 
4. การวัด การวัดวิเคราะห"และการจัดการความรู� 
5. การมุ<งเน�นบุคลากร 
6. การมุ<งเน�นระบบปฏิบัติการ 
7. ผลลัพธ" 

ซ่ึงเม่ือนํา ค<านิยมท้ัง 11 ข�อ มาจัดกรอบตามเกณฑ" ท้ัง 7 จะได� ตามรูปดังนี้ 
 

 
 

ในกรอบแรก เป@นเรื่องของการวางแผน การกําหนดกรอบความคิด ส<วนกรอบท่ีสองเป@นเรื่องของการ
นําแผนไปใช� หรือการทําให�เป@น และกรอบสุดท�ายคือ การเรียนรู� เกิด Learning เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา 

คุณลักษณะสําคัญของเกณฑ" คือ  
1. เป@นเกณฑ"ท่ีมีลักษณะมุ<งเน�นผลลัพธ" (ดูได�จากแนวทางการให�คะแนนท้ัง 7 หมวด โดยหมวดท่ี 7 

เป@นหมวดท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด 450 คะแนน)  
2. เกณฑ"ไม<กําหนดวิธีการและสามารถปรับใช�ได� (เนื่องจากของบางอย<างดีสําหรับอีกคนหนึ่งแต<

อันตรายสําหรับอีกคนหนึ่ง ดังนั้นเกณฑ"นี้จึงมุ<งเน�นความยืดหยุ<นเพ่ือให�สามารถนําไปปรับใช�ให�เหมาะสม
สําหรับในแต<ละองค"กร)  
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3. เกณฑ"นี้บูรณาการสาระสําคัญทางการศึกษา (มุ<งท่ีการเรียนการสอนเป@นหลัก ขณะท่ีเกณฑ"นี้
มุ<งเน�นการเรียนรู�ของผู�เรียนในทุกสถาบันการศึกษา แต<สถาบันบางแห<งอาจมีพันธกิจ บทบาทและหลักสูตรซ่ึง
มีความแตกต<างกัน และเกณฑ"นี้ได�กําหนดให�ผู�เรียนเป@นลูกค�าหลักของสถาบันการศึกษา แต<อาจมีผู�มีส<วนได�
ส<วนเสียได�มาก เช<น ผู�ปกครอง นายจ�าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และชุมชน)  

4. เกณฑ"สนับสนุนมุมมองเชิงระบบ เพ่ือเปuาประสงค"สอดคล�องไปในแนวทางเดียวกันท้ังองค"กร (การ
ท่ีจะบริหารองค"กรให�ประสบความสําเร็จได�จะต�องให�องค"กรเดินไปได�ด�วยกลไกขององค"กรเอง)  

5. เกณฑ"สนับสนุนการตรวจประเมินท่ีเน�นเปuาประสงค" (จะต�องให�คนในองค"กรเห็นภาพเดียวกัน
ท้ังหมด เพ่ือการเดินไปสู<เปuาหมายใหญ< ดังนั้นการนําองค"กรจะต�องสามารถให�คนในองค"กรเห็นภาพเปuาหมาย
ใหญ<หรือต�องจูนให�ตรงกันว<า ความเป@นเลิศท่ีต�องการคืออะไร และถ�าวันนี้เป@นเลิศแล�ว ก�าวต<อไปคืออะไร)  

 
ถ�าจะเริ่มใช�เกณฑ" EdPEx จะมีหลักให�คิดต<อไป คือ (โดยท้ัง 4 กระบวนการนี้จะนําไปสู<การได�แต�มใน

เกณฑ"ต<างๆ)  
1. ในการดําเนินการใด ๆ ก็ตามต�องวางแผน (Approach) ซ่ึงรวมถึงการออกแบบกระบวนการ การเลือก

ตัววัด และการถ<ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ 
2. การปฏิบัติตามแผน (Deployment) 
3. ประเมินความก�าวหน�าและการได�มาซ่ึงความรู�ใหม< (Learning) โดยพิจารณาจากผลลัพธ"ท่ีได�ท้ังจาก

ภายในและภายนอกองค"กร 
4. การปรับแผนโดยบูรณาการ (Integration) ผลจากการประเมิน การเรียนรู�  ปtจจัยนําเข�าใหม< 

ข�อกําหนดใหม< รวมท้ังโอกาสในการสร�างนวัตกรรม 
ถัดจากกระบวนการมา จะดูท่ี ผลลัพธ" โดยมิติของผลลัพธ" ประเมินด�วยอะไรบ�าง การมองความสําเร็จ

ของผลลัพธ"มองใน 4 ระดับด�วยกัน คือ 
1. ระดับผลการดําเนินการ (Level) – ท<านทําได�ตามเปuาไหม 
2. แนวโน�ม (Trend) – ท<านมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนอย<างต<อเนื่องหรือไม< (นับเป@นป5) 
3. การเปรียบเทียบ (Comparison) – ในสถาบันการศึกษาท่ีกําลังแข<งขันกันอยู< ท<านดีกว<าคนอ่ืนหรือไม< 

หรือดีกว<าค<าเฉลี่ยหรือไม< ในกรณีท่ีท<านอยู<สูงต�องดูว<าท<านนําห<างคู<แข<งเท<าไร หรือในกรณีท่ีท<านอยู<ระดับล<าง 
ท<านห<างจากคนอยู<ระดับสูงเท<าไร และเม่ือไหร<ก็ตามท่ีท<านเป@น Best in Class ให�ข�ามไปดูในระดับกลุ<มอ่ืน ๆ 
ภายนอก อาจจะเป@นในภูมิภาคเอเชียด�วยกัน หรือไปแข<งในระดับท่ีสูงกว<าข้ึนไป เรียกได�ว<าทําตนเองให�เป@น 
Domination 
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4. ความครอบคลุมและความสําคัญของผลลัพธ" (Integration) – ถ�าท<านมี 20 กระบวนการ ผลลัพธ"ของ
ท<านมีครบถ�วนตามนั้นหรือไม< ได�ตามเปuาครบไหม ใช<ผลลัพธ"ท่ีจะทําให�มหาวิทยาลัยเดินไปได�ตามเปuาหลัก
หรือไม< เช<น การท่ีมีนิสิตจุฬาฯ ได�รับรางวัลนางสาวไทย ในฐานะจุฬาลงกรณ"ฯเป@นสถาบันการศึกษา สิ่งนั้นถือ
ว<าเป@น Best in Class ท่ีมหาวิทยาลัยต้ังเปuาไว�หรือไม< บางอย<างอาจเป@นสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยควรน<าภาคภูมิใจ แต<
อาจจะไม<ใช<สิ่งท่ีวางไว�ในแผนหรือวิสัยทัศน"ท่ีท<านได�กําหนดไว� (ตัวชี้วัดท่ีต้ังไว� เป@นสิ่งท่ีจะทําให�บรรลุตามแผน
หรือวิสัยทัศน"หลัก หรือเปuาหลักท่ีต�องการให�มหาวิทยาลัยเดินไปถึงหรือไม< ทําให�องค"กรเจริญหรือไม< หรือเป@น
เพียงแค<กติกาท่ีให�ท<านดําเนินตาม แต<ไม<ได�ทําให�องค"กรของท<านไปสู<ความสําเร็จได�) 

ดังท่ีกล<าวไว�แล�วว<า ในการเริ่มพัฒนาองค"กรไปสู<เปuาหมายท่ีกําหนดไว� ประเด็นแรกท่ีต�องศึกษาคือ 
โครงร<างองค"การ (ดังรูป) โดยความสําคัญของการจัดทําร<างองค"กร คือ ช<วยให�เข�าใจบริบทของตนเอง และทํา
ให�เกิดความชัดเจนในปtจจัยสําคัญท่ีส<งผลต<อความสําเร็จและความยั่งยืน เป@นการกําหนดกลไกและระบบใน
การปรับปรุง และใช�เป@นจุดเริ่มต�นในการประเมิน   

 
   
 โครงร<างองค"กร เริ่มจาก  

1. ลักษณะองค"กร 
ก. สภาพแวดล�อมองค"กร 

- หลักสูตรแลการบริการ 
- วิสัยทัศน"และพันธกิจ 
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
- สินทรัพย" 
- กฏระเบียบ ข�อบังคับ 

ข. ความสัมพันธ"ระดับองค"กร 
- โครงสร�างองค"กร 
- ผู�เรียน ลูกค�ากลุ<มอ่ืนและผู�มีส<วนได�ส<วนเสีย 
- ผู�ส<งมอบและคู<ความร<วมมือ 
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2. สภาวะการณ"ขององค"กร 

ก. สภาพด�านการแข<งขัน 
- ลําดับในการแข<งขัน 
- การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข<งขัน 
- ข�อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ข. ปรับบริบทเชิงกลยุทธ" (Strategic Context) 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

 
แนวทางการให�คะแนนของเกณฑ! EdPExท้ัง 7 หมวด  

 หมวด 1 การนําองค"กร (120 คะแนน) 
1.1 การนําองค"กรโดยผู�นําระดับสูง (เพ่ือดูว<าผู�นําระดับสูงมีการนําองค"กรอย<างไร – ต�องตอบได�และ

แสดงให�ปรากฏได�ว<าวิธีการนํานั้นนําอย<างไร เป@นการถ<ายทอดโดยมี คําถามคือ อย<างไร) ถ�าหากว<าไม<รู�จะ
ถ<ายทอดออกมาอย<างไร ให�ดูคําอธิบายหรือคําถามนํา ตามข�อ ก และ ข ซ่ึงจะช<วยให�เขียนออกมาได�เช<น ตอบ
คําถามเรื่องวิสัยทัศน"และค<านิยม ดูว<าผู�บริหารระดับสูงดําเนินการอย<างไรในการนําวิสัยทัศน"และค<านิยม แต<
อย<างไรก็ตามไม<จําเป@นต�องตอบคําถามเหล<านี้ท้ังหมดหรือผู�นําระดับสูงปฏิบัติตนท่ีสะท�อนถึงความมุ<งม่ันต<อ
ค<านิยมขององค"กรอย<างไรผู�นํามีการกําหนดทิศทางขององค"กรอย<างไร (วิสัยทัศน"ต�องชัด)  

ก. วิสัยทัศน"ค<านิยมและพันธกิจ 
- วิสัยทัศน" และค<านิยม 
- การส<งเสริมให�เกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฏหมายและมีจริยธรรม 
- การสร�างสถาบันให�มีความยั่งยืน 

ข. การสื่อสารผลการดําเนินการขององค"กร 
- การสื่อสาร 
- การมุ<งเน�นการปฏิบัติ 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต<อสังคม (องค"กรท่ีดีต�องโปร<งใสตรวจสอบได�ชุมชนท่ีอยู<
โดยรอบต�องมีความสุข) 
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค"กร 

- ระบบธรรมาภิบาล 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข. พฤติกรรมท่ีถูกฏหมายและมีจริยธรรม 
- การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต�องตามกฏหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการ

ได�รับการรับรองมาตรฐานและมีจริยธรรม 
- พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 
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ค. ความรับผิดชอบต<อสังคมและการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 

- ความผาสุกของสังคม 
- การสนับสนุนชุมชน 

แนวทางการให�คะแนน (ศึกษาเพ่ิมเติมได�จากเล<ม เกณฑ" EdPEx) ถ�าไม<มีแนวทางอย<างเป@นระบบ ไม<มี
การถ<ายทอดแนวทาง ไม<มีการปรับปรุง ไม<มีความสอดคล�อง ได� 0-5 % แต<ถ�าเริ่มมีแนวทางและมีการถ<ายทอด
และสอดคล�องไปในแนวทางเดียวกัน จะได� 25 % ถ�ามีระบบ มีการวางแผนท่ีดีและมีการนําไปถ<ายทอด แม�
บางส<วนหรือบางหน<วยงานเพ่ิงอยู<ในระยะเริ่มต�น จะอยู<ในเกณฑ"คะแนน 30-45 % ถ�าถ<ายทอดเพ่ือนําไป
ปฏิบัติเป@นอย<างดีแม�การปฏิบัติจะแตกต<างกันในบางส<วนหรือบางหน<วยงาน จะได� 50-65 % และถ�าทําได�จน
ไม<มีความแตกต<างในการปฏิบัติในหน<วยงานก็จะได�เพ่ิมข้ึนอีกตามลําดับ 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ" (90 คะแนน) มองในสองประเด็นคือ 
2.1 กระบวนการจัดทํากลยุทธ" (ท<านได�ดึงข�อมูลและปtจจัยท่ีเก่ียวข�อง ความสามารถท่ีมีอยู< ภาวะ

คุกคามท่ีต�องเผชิญ มาทําการปbดจุดอ<อน ได�หมดสิ้นหรือไม< องค"กรท่ีดีจะต�องมีการจัดกลยุทธ"ท่ีดี – ให�มองว<า
อะไรเป@นจุดแข็งท่ีท<านมีอยู< ท<านได�ใช�ชื่อเสียงท่ีเคยมีอยู<มาเป@นตัวส<งเสริมให�เราโดดเด<นกว<าคนอ่ืนหรือไม<) 

ก. กระบวนการวางแผนกลยุทธ" 
- กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ" 
- นวัตกรรม 
- การวิเคราะห"และการกําหนดกลยุทธ" 
- ระบบงานและสมรรถนะหลักของสถาบัน 

ข. วัตถุประสงค"เชิงกลยุทธ" 
- วัตถุประสงค"เชิงกลยุทธ"ท่ีสําคัญ 
- การพิจารณาวัตถุประสงค"เชิงกลยุทธ" 

2.2 การนํากลยุทธ"ไปปฏิบัติ (ทําแผนแล�วต�องมีการใช�แผนแปลงแผนกลยุทธ"เป@นแผนปฏิบัติการ เป@น
โครงการ/กิจกรรม) 

ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการแลการถ<ายทอดสู<การปฏิบัติ 
- การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
- การนําแผนปฏิบัติการไปสู<การปฏิบัติ 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- แผนด�านบุคลากร 
- ตัววัดผลดําเนินการ 
- การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

ข. การคาดการณ"ผลการดําเนินการ (เป@นการหวังผลจากการทําแผน) 
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 หมวด 3 การมุ<งเน�นลูกค�า (85 คะแนน) ในภาคการศึกษา ลูกค�า หมายถึง ผู�เรียน ท<านเคยฟtงเสียง
ของลูกค�าหรือไม< เคยทราบว<าลูกค�าต�องการอะไรหรือไม< บริการท่ีท<านจัดให�ลูกค�าดีหรือไม< ลูกค�ามาใช�บริการ
แล�วอยากกลับมาใช�อีกหรือไม< – มีการชักชวนให�ผู�อ่ืนมาใช�บริการด�วยหรือไม< ท<านผูกพันลูกค�าหรือผู�เรียนด�วย
อะไร สมาคมศิษย"เก<าแข็งหรือไม< 

3.1 เสียงลูกค�า (ผู�เรียน) 
ก. การรับฟtงผู�เรียนและลูกค�ากลุ<มอ่ืน 

- การรับฟtงผู�เรียนและลูกค�ากลุ<มอ่ืน 
- การรับฟtงผู�เรียนและลูกค�ากลุ<มอ่ืนในอนาคต 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู�เรียนและลูกค�ากลุ<มอ่ืน (อย<าลืมประเมินท้ัง
ความพึงพอใจและความไม<พึงพอใจ) 

- ความพึงพอใจและความผูกพัน 
- ความพึงพอใจเม่ือเทียบกับคู<แข<ง 
- ความไม<พึงพอใจ 

3.2 ความผูกพันของลูกค�า (ทําอย<างไรลูกค�าจึงจะอยู<กับท<าน และต�องฟtงเสียงลูกค�าของท่ีอ่ืนด�วยเพ่ือ
จะได�รู�ว<าทําไมลูกค�าจึงไม<เลือกท<าน ท่ีอ่ืนดีกว<าอย<างไร เป@นต�น) 
ก. หลักสูตรและบริการรวมท้ังการสนับสนุนผู�เรียนและกลุ<มลูกค�าอ่ืน 

- หลักสูตรและบริการ 
- การสนับสนุนผู�เรียนและกลุ<มลูกค�าอ่ืน 
- การจําแนกกลุ<ม/ประเภทของผู�เรียนและลูกค�ากลุ<มอ่ืน 

ข. การสร�างความสัมพันธ"กับผู�เรียนและลูกค�ากลุ<มอ่ืน 
- การจัดการความสัมพันธ" 
- การจัดการข�อร�องเรียน 

 หมวด 4 การวัดผล การวิเคราะห" และการจัดการความรู� (90 คะแนน) 
4.1 การวัด การวิเคราะห" และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค"กร 

ก. การวัดผลการดําเนินการ 
- ตัววัดผลดําเนินการ 
- ข�อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
- ข�อมูลผู�เรียนและลูกค�ากลุ<มอ่ืน 
- ความคล<องตัวของการวัด 

ข. การวิเคราะห"และทบทวนผลการดําเนินการ 
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ค. การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
- วิธีปฏบัติท่ีเป@นเลิศ 
- ผลการดําเนินการในอนาคต 
- การปรับปรุงอย<างต<อเนื่องและการสร�างนวัตกรรม 

4.2 การจัดการความรู� สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส<วนมากการจัดการความรู�จะพลาด
เนื่องจาก KM คือการนําความรู�มาต<อยอดเพ่ือเกิดความรู�ใหม<และมีการนําไปใช� ไม<ใช�นํามาเก็บไว�
เฉย ๆ) 
ก. การจัดการความรู� 

- การรวบรวมและถ<ายทอดความรู�ของบุคลากร 
- การเรียนรู�ระดับองค"กร 

ข. ข�อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คุณสมบัติของข�อมูลและสารสนเทศ 
- ความพร�อมใช�งานของข�อมูลและสารสนเทศ 
- คุณสมบัติของฮาร"ดแวร"และซอฟแวร" 
- ความพร�อมใช�ในภาวะฉุกเฉิน 

 หมวด 5 การมุ<งเน�นบุคลากร ( 30 คะแนน)ประกอบไปด�วย 2 มิติ 
5.1 สภาพแวดล�อมในการทํางาน (ต�องดูว<าจํานวนและความสามารถถึงหรือยัง) 

ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
- ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
- บุคลากรใหม< 
- การทํางานให�บรรลุผล 
- การจัดการการเปลี่ยนแปลงด�านบุคลากร 

ข. บรรยากาศการทํางาน (ทํางานแล�วมีความสุขสบายพอควรหรือไม< เคยทํา Exit Interview 
หรือไม<ว<าทําไม<พนักงานถึงลาออก) 

- สภาพแวดล�อมการทํางาน 
- สิทธิประโยชน"ของบุคคลและนโยบาย 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- องค"ประกอบของความผูกพัน 
- วัฒนธรรมองค"กร 
- การจัดการผลปฏิบัติงาน 
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ข. การประเมินความผูกพันของผู�ปฏิบัติงาน 
- วิธีการและตัววัด 
- การใช�ผลการประเมินเพ่ือระบุโอกาสในการปรับปรุง 

ค. การพัฒนาบุคลากรและผู�นํา 
- ระบบการเรียนรู�และการพัฒนา 
- ประสิทธิผลของการเรียนรู�และพัฒนา 
- ความก�าวหน�าในอาชีพการงาน 

 หมวด 6 การมุ<งเน�นระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน) 
6.1 กระบวนการทํางาน (ท<านออกแบบหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนอย<างไร รู�ได�อย<างไรว<า

การการทํางานนั้นมีประสิทธิผลออกมา) 
ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการและกระบวนการ 

- วิธีการ แนวคิด 
- ข�อกําหนดของหลักสูตร บริการและกระบวนการ 

ข. การจัดการกระบวนการ 
- การนํากระบวนการไปสู<การปฏิบัติ 
- กระบวนการสนับสนุน 
- การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

6.2  ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 
ก. การควบคุมต�นทุน 
ข. การจัดการห<วงโซ<อุปทาน 
ค. การเตรียมพร�อมด�านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

- ความปลอดภัย 
- การเตรียมพร�อมต<อภาวะฉุกเฉิน 

ง. การจัดการนวัตกรรม 
 หมวด 7 ผลลัพธ" (450 คะแนน) 

7.1 ผลลัพธ"ด�านการเรียนรู�ของผู�เรียนและด�านกระบวนการ (เป@นผลมาจากกระบวนการในหมวด 3) 
ก. ผลลัพธ"ด�านการเรียนรู�ของผู�เรียนแลกระบวนการท่ีมุ<งเน�นผู�เรียน 
ข. ผลลัพธ"ด�านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 

- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
- การเตรียมพร�อมต<อภาวะฉุกเฉิน 

ค. ผลลัพธ"ด�านการจัดการห<วงโซ<อุปทาน 
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7.2 ผลลัพธ"ด�านการมุ<งเน�นลูกค�า (มาจากหมวด 3) 
ก. ผลลัพธ"ด�านการมุ<งเน�นผู�เรียนและลูกค�ากลุ<มอ่ืน 

- ความผูกพันของผู�เรียนและลูกค�ากลุ<มอ่ืน 
- ความผูกพันของผู�เรียนและลูกค�ากลุ<มอ่ืน 

7.3 ผลลัพธ"ด�านการมุ<งเน�นบุคลากร (เป@นผลลัพธ"ท่ีเกิดจากระบวนการในหมวดท่ี 5) 
ก. ผลลัพธ"ด�านบุคลากร 

- อัตรากําลังและขีดความสามารถ 
- ความผูกพันของบุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากรและผู�นํา 

7.4 ผลลัพธ"ด�านการนําองค"กรและธรรมาภิบาล 
ก. ผลลัพธ"ด�านการนําองค"กรธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต<อสังคม 

- การนําองค"กร 
- ธรรมาภิบาล 
- กฏหมาย ข�อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
- จริยธรรม 
- สังคม 

ข. ผลลัพธ"ด�านการนํากลยุทธ"ไปปฏิบัติ 
- ความสําเร็จตามกลยุทธ"และแผนปฏิบัติการ 

7.5 ผลลัพธ"ด�านงบประมาณ การเงินและตลาด (เป@นผลลัพธ"มาจากหมวด 2 หมวด 4 และหมวด 3) 
ก. ผลลัพธ"ด�านงบประมาณ การเงินและตลาด 

- ผลการดําเนินการด�านงบประมาณและการเงิน 
- ผลการดําเนินการด�านการตลาด 

 เรื่องการเทียบคะแนนของ EdPEx 
- ผลคะแนนในช<วง 0-275 เรียกว<าอยู<ในช<วง Early Development 
- ผลคะแนนในช<วง 276-375 เรียกว<าอยู<ในช<วง Early Results 
- ผลคะแนนในช<วง 376-475  เรียกว<าอยู<ในช<วง Early Improvement 
- ผลคะแนนในช<วง 475-575 เรียกว<าอยู<ในช<วง Good Performance 
- ผลคะแนนในช<วง 576-675 เรียกว<าอยู<ในช<วง Emerging Industry Leader 
- ผลคะแนนในช<วง 676-775 เรียกว<าอยู<ในช<วง Industry Leader 
- ผลคะแนนในช<วง 776-875 เรียกว<าอยู<ในช<วง Benchmark Leader 
- ผลคะแนนในช<วง 876-1000 เรียกว<าอยู<ในช<วง World Leader 

 



รายงานผล “โครงการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู�เพื่อเสริมสร�างความเข�าใจเกณฑ" EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

21 

 
 

3. การนําเกณฑ! EdPEx มาใช�ในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย   
 ปtจจัยท่ีนําไปสู<ความสําเร็จ 

1. ผู�บริหาร : มีความมุ<งม่ัน จริงจังและต<อเนื่อง 
  : ให�ความร<วมมือ และสนับสนุน ทรัพยากรดําเนินงาน 

2. บุคลากร : เสียสละเวลา รับผิดชอบในการดําเนินงาน กิจกรรมอย<างครบถ�วน 
  : เปbดใจ และแบ<งปtนแลกเปลี่ยนเรียนรู� 

3. การติดตามและปรับปรุงคุณภาพอย<างต<อเนื่อง 
 
ช>วงซักถามและแลกเปล่ียนประเด็นปXญหา 
 คําถาม ตัวบ<งชี้ของ EdPEx แตกต<างจากตัวบ<งชี้ของ สมศ. และ สกอ. ในหลายส<วน ดูเหมือนว<า 
EdPEx มุ<งการบริหารการศึกษา แต<ของ สมศ. และ สกอ. ให�ความสําคัญกับองค"ประกอบท้ัง 9 มากกว<า 
คําถามคือ องค"กรท่ีมีค<าคะแนน EdPEx สูง หากวัดด�วยตัวบ<งชี้ของ สกอ. และ สมศ. แล�วจะมีคะแนนสูงด�วย
หรือไม< โดยเฉพาะองค"ประกอบท่ี 6 ไม<มีการกล<าวถึงใน EdPEx และอีกหลายตัวบ<งชี้ขององค"ประกอบอ่ืน ๆ 
 คําตอบ ส<วนท่ีถูกคือ EdPEx มุ<งการพัฒนาคุณภาพท้ังองค"กร ใช�เพ่ือประเมินองค"กรไม<ใช<เพ่ือประเมิน
ส<วนใดส<วนหนึ่งขององค"กร ในเรื่องของตัวบ<งชี้ ขอชี้แจงว<า EdPEx ไม<ได�มีการกําหนดตัวบ<งชี้ ตัวบ<งชี้ท<านเป@น
คนกําหนดเอง โดยมาจากวิสัยทัศน" มาจากแผนท่ีมุ<งไปสู<วิสัยทัศน" สําหรับ EdPEx ตัวบ<งชี้จะไม<เกิดในเกณฑ" 
ท<านต�องกําหนดเองว<าอะไรเป@นเกณฑ"บอกว<าท<านประสบความสําเร็จแล�ว ถ�าท<านบอกว<าอัตราการได�งานของ
นักศึกษาเป@นตัวท่ีกําหนดไว�ในแผน สิ่งนี้ก็จะกลายเป@นตัวบ<งชี้ของท<าน 
 องค"กรท่ีมีค<าคะแนน EdPEx สูง หากวัดด�วยตัวบ<งชี้ของ สกอ. และ สมศ. แล�วจะมีค<าคะแนนสูงด�วย
หรือไม< ต�องบอกว<าไม<สามารถตอบได�เพราะใช�คนละมิติในการวัด เหมือนกับการท่ีท<านเอาเครื่องช<างน้ําหนัก 
กับเครื่องวัดความสูงมาวัดองค"กร ก็จะได�มาตรฐานอันหนึ่งออกมาเป@นน้ําหนัก มาตรฐานอันหนึ่งออกมาเป@น
ความสูง ซ่ึงจะไม<ใช<เรื่องเดียวกัน แต<มีความเชื่อว<า องค"กรท่ีจะเข�าสู< EdPEx ได� จะต�องเป@นองค"กรท่ีมีสภาพ
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การพัฒนาแล�วในระดับหนึ่ง จึงได�กําหนดให�คนท่ีจะเข�า EdPEx ได�จะต�องมีผลการดําเนินการของ สกอ. และ 
สมศ. ในระดับ “ดีมาก” 
 ถึงแม�องค"ประกอบท่ี 6 ด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไม<มีการกล<าวถึงใน EdPEx แต<คําถามท่ีต�อง
ตอบใน Profile ของ EdPEx เขียนว<า หลักสูตรและการบริการหลักขององค"กรคืออะไร หากท<านเขียนว<า ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเป@นบริการหลักขององค"กร สิ่งนี้ก็จะเป@นตัวกําหนดว<าท<านจะต�องมีพันธกิจในเรื่องเหล<านี้ 
ดังนั้นท<านต�องมีแผนในเรื่องนี้ และต�องไปสร�างตัวชี้วัดในเรื่องนี้ แต<ถ�าไม<ได�กําหนดว<าทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เป@นพันธกิจขององค"กร ก็จะไม<มีตัวชี้วัดในเรื่องดังกล<าว ดังนั้นจึงเป@นท่ีมาท่ีกล<าวว<าทุกอย<างข้ึนอยู<กับท<านเอง 
เนื่องจากว<าเกณฑ" EdPEx จะบอกเพียงว<าท<านจะต�องมีการนําองค"กร ท<านจึงต�องแสดงให�ปรากฏว<าท<านมีการ
นําองค"กรท่ีน<าสนใจ การนําองค"การต�องมีการวางแผนท่ีเป@นไปได�และเกิดมรรคผล และมีการรวบรวมสิ่งท่ี
จําเป@นและข�อมูลท่ีน<าสนใจเข�ามา และแผนก็ต�องมีตัวชี้วัด   
 คําถาม สถาบันการศึกษาท่ีคะแนนประเมินตามตัวบ<งชี้ สกอ. และ สมศ. ไม<ดีแล�วหันไปทํา EdPEx 
แทน จะส<งผลให�เกิดการพัฒนาข้ึนได�หรือไม< 
 ตอบ ต�องส<งผลให�เกิดการพัฒนาได�แน<ๆ เพราะ EdPEx เป@นเกณฑ"ท่ีเหนือข้ึนกว<าเกณฑ"เดิม เป@น
เกณฑ"ในระดับสากล แต<หากคะแนนตามตัวชี้วัดของ สกอ. และ สมศ. ไม<ดี ก็แปลว<าท<านยังไม<ได�ถึงมาตรฐาน 
ดังนั้นจะก�าวกระโดดไปเกณฑ"ท่ีหนักกว<าไม<ได� ฉะนั้นต�องลองทําให�มหาวิทยาลัยของท<านแน<นเสียก<อน สกอ. 
ถึงได�กําหนดว<าให�อยู<ในระดับ “ดีมาก” 
 คําถาม ผู�ตรวจ EdPEx คือใคร จํานวนก่ีท<าน เห็นมีแต<ระบบพ่ีเลี้ยง 
 ตอบ ผู�ตรวจส<วนใหญ<เราใช�จาก 3 กลุ<มด�วยกัน คือ ผู�ตรวจท่ีอยู<ในวงการศึกษา วงการวิทยาศาสตร" 
และวงการแพทย"และสาธารณสุข ซ่ึงผู�ตรวจของ TQF เกือบครึ่งหนึ่งเป@นแพทย" ปtจจุบันป5 56 ผู�ตรวจมี
มากกว<า 20 คน แต<ผู�ตรวจท่ีเป@น EdPEx จริงๆ ปtจจุบันมีการฝ�กไปแล�วหนึ่งชุด เป@นชุดท่ีใช�เตรียมข้ึนมาเพ่ือ
ตรวจประเมินองค"กรตนเอง อีกประมาณ 20 คน รวมกันกับผู�ตรวจส<วนแรก จะประมาณ 50 กว<าคน อยู<คนละ
ระบบกับส<วนของพ่ีเลี้ยง ซ่ึงระบบพ่ีเลี้ยงเป@นคนท่ี สกอ. เชิญมาให�ช<วย แต<ก็ไม<ได�แปลว<าพ่ีเลี้ยงจะเป@น EdPEx 
Assessors 
 คําถาม ในการประเมิน ADLI มีเกณฑ"การให�คะแนนอย<างไร เช<น ในระดับ 0-5 และสถาบันจะรู�ได�
อย<างไรว<าตนเองอยู<ในระดับใด ตัวอย<างเช<น มี A มี D แต<ไม<มี L หรือ I 
 ตอบ ปกติการให�คะแนนเราจะดูเป@นรายหมวด ไม<ใช<ดูแล�วให�คะแนนท้ังหมวด แต<จะดู 1.1 แล�วให�
คะแนนครั้งหนึ่ง 1.2 แล�วให�คะแนนครั้งหนึ่ง สุดท�ายก็จะดูภาพรวมท้ังหมดว<าท<านตอบคําถามท่ีเป@น Basic 
Requirement หรือไม< ตอบคําถามท่ีเป@น Overall Requirement หรือไม< ดูท้ังแต�มบวกและแต�มลบ ในการ
ตรวจจะดูว<าท่ีท<านบอกว<ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ จะดูว<าเป@น Approach ไหม ถ�าเป@นก็ได�แต�ม (เราจะโค�ดเนื้อหาของท<าน
ออกมาว<าส<วนนี้คือ A) และจะดูต<อว<ามี A แล�วมีการ Deploy ไหม ถ�าพบว<ามีก็จะให�คะแนน และถ�าพบว<ามี 
Learning ก็จะได�คะแนนตรง L ก็คือเกิดการเรียนรู� เกิดข�อมูลท่ีจะนําไปปรับปรุงคือ Improve 
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 คําถาม ผลลัพธ"ด�านการเรียนรู�ของผู�เรียน ประเมินอย<างไร 
 ตอบ หมายถึง Achievement ของผู�เรียน คือ ผลสําเร็จของการศึกษา หรือถ�าหากต�องมีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ อันนี้ก็จะเป@นผลสําเร็จ การเรียนจบหลักสูตรภายในกําหนดเวลา หากสนใจจริงๆ ควรท่ีจะ
ศึกษาเพ่ิมเติมจากคู<มือภาษาอังกฤษจะดีกว<า 
 
10. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู�เข�ารับบริการ 
 จากการแจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจจากผู�เข�าร<วมโครงการ จํานวน 214 ชุด ได�รับ
ตอบกลับจํานวน 184 ชุด คิดเป@นร�อยละ 85.98 นําข�อมูลผลการประเมินมาวิเคราะห"โดยมีเกณฑ"ประเมินดังนี้ 
เกณฑ"ประเมินทางสถิติ 

น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

 
พึงพอใจในระดับ น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ค<าเฉลี่ย 0.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 
 
ตารางท่ี 1ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 
เพศ ชาย 40 21.74 

หญิง 140 76.09 
(ไม<ตอบ) 4 2.17 

รวม 184 100.00 
สถานภาพ อาจารย" 67 36.41 

บุคลากรสายสนับสนุน 110 59.78 
(ไม<ตอบ) 7 3.80 

รวม 184 100.00 
หน<วยงาน ภายใน มศก. 78 42.39 

ภายนอก มศก. 97 52.72 
(ไม<ตอบ) 9 4.89 

รวม 184 100.00 
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 จากตารางท่ี 1 พบว<า มีผู�ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 184 คน เป@นเพศชาย 40 คน คิดเป@นร�อยละ 
21.74 เพศหญิง 140 คน คิดเป@นร�อยละ 76.09 มีผู�ไม<ตอบ 4 คน คิดเป@นร�อยละ 2.17 มีสถานภาพเป@น
อาจารย" 67 คน คิดเป@นร�อยละ 36.41 เป@นบุคลากรสายสนับสนุน 110 คน คิดเป@นร�อยละ 59.78 มีผู�ไม<ตอบ 
จํานวน 7 คน คิดเป@นร�อยละ 3.80 ซ่ึงเป@นบุคลากรภายในหน<วยงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 78 คน คิดเป@นร�อย
ละ 42.39 เป@นบุคลากรจากหน<วยงานภายนอก 97 คน คิดเป@นร�อยละ 52.72 มีผู�ไม<ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
9 คน คิดเป@นร�อยละ 4.89  
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความรู�และความพึงพอใจของผู�ร>วมโครงการ 

หัวข�อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อยที่สุด 
(1) 

ค>าเฉลี่ย 

1. ท<านมีความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับเกณฑ"คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการท่ีเป@นเลิศ ( EdPEx) 

ความรู�ก<อนเข�าร<วม
กิจกรรมฯ 

(0 คน) 
0.00 

(4 คน) 
2.17 

(25 คน) 
13.59 

(72 คน) 
39.13 

(83 คน) 
45.11 

1.73 
(34.57) 

ความรู�หลังเข�าร<วม
กิจกรรมฯ 

(11 คน) 
5.98 

(83 คน) 
45.11 

(84 คน) 
45.65 

(6 คน) 
3.26 

(0 คน) 
0.00 

3.54 
(70.76) 

2. การเข�าร<วมกิจกรรม“โครงการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู�เพื่อเสริมสร�างความ
เข�าใจเกณฑ" EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ท<านสามารถนําความรู�ไป 

ประยุกต"ใช�ได� ระดับใด 

(55 คน) 
29.89 

(103 คน) 
55.98 

(25 คน) 
13.59 

(0 คน) 
0.00 

(0 คน) 
0.00 

4.16 
(83.28) 

3. หลังจากการเข�าร<วมกิจกรรม ท<านมีความเข�าใจถึงการเช่ือมโยงระหว<างเกณฑ" EdPEx 
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มากขึ้นในระดับใด 

(62 คน) 
33.70 

(98 คน) 
53.26 

(24 คน) 
13.04 

(0 คน) 
0.00 

(0 คน) 
0.00 

4.21 
(84.13) 

� ความพึงพอใจด�านกระบวนการ – วิทยากรและการให�บริการ 

1. ผู�เข�าร<วมโครงการฯ พึงพอใจต<อประโยชน"ของเน้ือหาท่ีได�รับ ระดับใด 
(64 คน) 
34.78 

(110 คน) 
59.78 

(10 คน) 
5.43 

(0 คน) 
0.00 

(0 คน) 
0.00 

4.29 
(85.87) 

2.  วิทยากรมีความรู� ความสามารถในการนํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู�  ระดับใด 
(110 คน) 

59.78 
(72 คน) 
39.13 

(2 คน) 
1.09 

(0 คน) 
0.00 

(0 คน) 
0.00 

4.59 
(91.74) 

3   วิทยากรเปbดโอกาสให�ผู�เข�าประชุมได�ซักถามแลกเปล่ียนเรียนรู�ร<วมกัน  ระดับใด   
(91 คน) 
49.46 

(86 คน) 
46.74 

(6 คน) 
3.26 

(1 คน) 
0.54 

(0 คน) 
0.00 

4.45 
(89.02) 

4.  คณะทํางานมีมนุษยสัมพันธ"ที่ดี เป@นกันเองแก<ผู�เข�าร<วมประชุม     (86 คน) 
46.74 

(85 คน) 
46.20 

(10 คน) 
5.43 

(3 คน) 
1.63 

(0 คน) 
0.00 

4.38 
(87.61) 

5.  สถานท่ีประชุม/โสตทัศนูปกรณ" มีความเหมาะสม  ระดับใด (82 คน) 
44.57 

(92 คน) 
50.00 

(9 คน) 
4.89 

(1 คน) 
0.54 

(0 คน) 
0.00 

4.39 
(87.72) 

6�  ท<านมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ ระดับใด (79 คน) 
42.93 

(98 คน) 
53.26 

(7 คน) 
3.80 

(0 คน) 
0.00 

(0 คน) 
0.00 

4.39 
(87.83) 
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 จากตารางท่ี 2 การประเมินความรู�และความพึงพอใจของผู�เข�ารับบริการพบว<า ผู�เข�าร<วมมีความพึง
พอใจด�านความรู�ท่ีได�รับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดได�ดังนี้ 

1. ท>านมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับเกณฑ!คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปFนเลิศ 
(EdPEx) ระดับใด  

ก>อนเข�าร>วมกิจกรรมฯ พบว<า ผู�ตอบแบบประเมินคิดว<าตนเอง มีความรู�เรื่องเกณฑ"คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือความเป@นเลิศ (EdPEx) อยู<ในระดับน�อยท่ีสุด จํานวน 83 คนคิดเป@นร�อยละ 45.11 ในระดับน�อย 
จํานวน 72 คน คิดเป@นร�อยละ 39.13 ในระดับปานกลาง จํานวน 25 คน คิดเป@นร�อยละ 13.59 และในระดับ
มาก จํานวน 4 คน คิดเป@นร�อยละ 2.17 โดยมีค<าเฉลี่ยความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับเกณฑ"คุณภาพการศึกษา
เพ่ือความเป@นเลิศ อยู<ในระดับน�อย ท่ี 1.73 คิดเป@นร�อยละ 34.57 

หลังเข�าร>วมกิจกรรมฯ พบว<า ผู�ตอบแบบประเมินคิดว<าตนเอง มีความรู�เรื่องเกณฑ"คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือความเป@นเลิศ (EdPEx) อยู<ในระดับน�อย จํานวน 6 คน คิดเป@นร�อยละ 3.26 ในระดับปานกลาง 
จํานวน 84 คน คิดเป@นร�อยละ 45.65 ในระดับมาก จํานวน 83 คน คิดเป@นร�อยละ 45.11 ในระดับมากท่ีสุด 
จํานวน 11 คน คิดเป@นร�อยละ 5.98 โดยมีค<าเฉลี่ยความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับเกณฑ"คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ความเป@นเลิศ อยู<ในระดับมาก ท่ี 3.54 คิดเป@นร�อยละ 70.76   

2. การเข�าร>วมกิจกรรม“โครงการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจเกณฑ! 
EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ท>านสามารถนําความรู�ไปประยุกต!ใช�ได� ระดับใด พบว<า ผู�ตอบ
แบบประเมิน มีความพึงพอใจในการนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต"ใช�ได�ในระดับปานกลาง จํานวน 25 คน คิด
เป@นร�อยละ 13.59 ในระดับมาก จํานวน 103 คน คิดเป@นร�อยละ 55.98 และในระดับมากท่ีสุด จํานวน 55 คน 
คิดเป@นร�อยละ 33.70 โดยมีค<าเฉลี่ยความพึงพอใจในการนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต"ใช�ได� อยู<ในระดับมาก ท่ี 
4.16 คิดเป@นร�อยละ 83.28  

3. หลังจากการเข�าร>วมกิจกรรม ท>านมีความเข�าใจถึงการเช่ือมโยงระหว>างเกณฑ! EdPEx กับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มากข้ึนในระดับใด ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจและเข�าใจถึงความเชื่อมโยง
ระหว<างเกณฑ" EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับปานกลาง จํานวน 24 คน คิดเป@นร�อยละ 
13.04 ในระดับมาก จํานวน 98 คน คิดเป@นร�อยละ 53.26 และในระดับมากท่ีสุด จํานวน 62 คิดเป@นร�อยละ 
33.70 โดยมีค<าเฉลี่ยความพึงพอใจท้ังหมดอยู<ในระดับมาก ท่ี 4.21 คิดเป@นร�อยละ 84.13 
 ส<วนความพึงพอใจในด�านกระบวนการ พบว<า ผู�เข�าร<วมมีความพึงพอใจในด�านกระบวนการ – 
วิทยากรและการให�บริการ สามารถจําแนกรายละเอียดในแต<ละด�านได�ดังนี้ 

1. ผู�เข�าร>วมโครงการฯ พึงพอใจต>อประโยชน!ของเนื้อหาท่ีได�รับ ระดับใด จากแบบประเมินพบว<า 
ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจประโยชน"ของเนื้อหาท่ีได�รับ ในระดับปานกลาง จํานวน 10 คน คิดเป@น
ร�อยละ 5.43 ในระดับมาก จํานวน 110 คน คิดเป@นร�อยละ 59.78 และในระดับมากท่ีสุด จํานวน 64 คน คิด
เป@นร�อยละ 34.78 โดยมีค<าเฉลี่ยความพึงพอใจประโยชน"ของเนื้อหาท่ีได�รับอยู<ในระดับมาก ท่ี 4.29 คิดเป@น
ร�อยละ 85.87  
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2. วิทยากรมีความรู� ความสามารถในการนํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู� ระดับใด จากแบบประเมิน
พบว<า ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในวิทยากรและเห็นว<าวิทยากรมีความรู� ความสามารถในการนํา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� ในระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเป@นร�อยละ 5.43 ในระดับมาก จํานวน 72 
คน คิดเป@นร�อยละ 39.13 และในระดับมากท่ีสุด จํานวน 110 คน คิดเป@นร�อยละ 59.78 โดยมีค<าเฉลี่ยความ
พึงพอใจวิทยากรอยู<ในระดับมากท่ีสุด ท่ี 4.59 คิดเป@นร�อยละ 91.74 

3. วิทยากรเป̂ดโอกาสให�ผู�เข�าประชุมได�ซักถามแลกเปล่ียนเรียนรู�ร>วมกัน ระดับใด ผู�ตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจโดยเห็นว<าวิทยากรเปbดโอกาสให�ผู �เข�าร<วมได�ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร<วมกัน ใน
ระดับน�อย จํานวน 1 คน คิดเป@นร�อยละ 0.54 ในระดับปานกลาง จํานวน 6 คน คิดเป@นร�อยละ 3.26 ในระดับ
มาก จํานวน 86 คน คิดเป@นร�อยละ 46.74 และในระดับมากท่ีสุด จํานวน 91 คน คิดเป@นร�อยละ 49.46 โดยมี
ค<าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเปbดโอกาสให�ผู�เข�าประชุมได�ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในระดับมาก ท่ี 4.45 คิด
เป@นร�อยละ 89.02 

4. คณะทํางานมีมนุษยสัมพันธ!ท่ีดี เปFนกันเองแก>ผู�เข�าร>วมประชุม ระดับใด พบว<า ผู�ตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจคณะทํางาน ในระดับน�อย จํานวน 3 คน คิดเป ็นร�อยละ 1.63 ในระดับปานกลาง 
จํานวน 10 คน คิดเป@นร�อยละ 5.43 ในระดับมาก จํานวน 85 คน คิดเป@นร�อยละ 46.20 และในระดับมากท่ีสุด 
86 คน คิดเป@นร�อยละ 46.74 โดยมีค<าเฉลี่ยความพึงพอใจคณะทํางาน อยู<ในระดับมาก ท่ี 4.38 คิดเป@นร�อยละ 
87.61 

5.  สถานท่ีประชุม/โสตทัศนูปกรณ! มีความเหมาะสม ระดับใด จากแบบประเมิน พบว<า ผู�ตอบ
แบบประเมินมีความพึงพอใจสถานท่ีประชุม/โสตทัศนูปกรณ" มีความเหมาะสม ในระดับน�อย จํานวน 1 คน คิด
เป@นร�อยละ 0.54 ในระดับปานกลาง จํานวน 9 คน คิดเป@นร�อยละ 4.89 ในระดับมาก จํานวน 92 คน คิดเป@น
ร�อยละ 50.00 และในระดับมากท่ีสุด จํานวน 82 คน คิดเป@นร�อยละ 44.57 โดยมีค<าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สถานท่ี อยู<ในระดับมาก ท่ี 4.39 คิดเป@นร�อยละ 87.72 

6. ท>านมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ ระดับใด พบว<า ผู�ตอบแบบประเมินมีความพึง
พอใจภาพรวมของโครงการ ในระดับปานกลาง จํานวน 7 คน คิดเป@นร�อยละ 3.80 ในระดับมาก จํานวน 98 
คน คิดเป@นร�อยละ 53.26 และในระดับมากท่ีสุด จํานวน 79 คน คิดเป@นร�อยละ 42.93 โดยมีค<าเฉลี่ยความพึง
พอใจในภาพรวมของโครงการฯ อยู<ในระดับมาก ท่ี 4.39 คิดเป@นร�อยละ 87.83     
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ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู�ตอบแบบสอบถาม 
ข�อเสนอแนะต>อคณะผู�จัดงานเพ่ือนําไปปรับปรุงการจัดอบรมในครั้งต>อไป 

ท่ี ข�อเสนอแนะ/ข�อคิดเห็น แนวทางแก�ไข 
1 ควรจัดห�องรับประทานอาหาร ไม<เพียงพอกับผู�เข�าร<วมประชุม เนื่องจากว<าห�องรับประทานอาหาร

จั ด พ อ ดี กั บ จํ า น ว น ผู� เ ข� า ร< ว ม
โครงการ เบ้ืองต�นได�มีการเสริม
โต�ะรับประทานอาหารเพ่ิม และจะ
ดําเนินการปรับปรุงต<อไป 

2 ระยะเวลาน�อยเกินไป มหาวิทยาลัยได� ดํา เนินการจัด
โครงการ EdPEx เพ่ือเปbดโอกาสให�
บุคลากรได�ศึกษาทําความเข�าใจ
เกณฑ"ในเบ้ืองต�นก<อน ท้ังนี้หากมี
ผู�สนใจจํานวนมากอาจพิจารณา
โครงการอบรมในเชิงปฏิบัติการ
ต<อไป 

3 จัดอบรมดีมากค<ะ วิทยากรบรรยายได�ดีมาก  
4 ดีแล�ว  
5 ดีมากอยู<แล�ว  
6 ควรปรับปรุงระบบแอร" เพราะในห�องประชุมร�อน ไม<เย็นเลยค<ะ ป ร ะ ส า น แ จ� ง เ จ� า ห น� า ท่ี ศู น ย"

มานุษยวิทยาฯ เ พ่ือตรวจเช็ ค
ระบบเครื่องปรับอากาศ 

7 ความตรงต<อเวลา  
8 ทางเข�า สถานท่ีอบรมควรมีลูกศรบอกทางเข�าจอดรถ เพ่ิมรายละเอียดแผนท่ีให�ชัดเจน 
9 อยากให�เน�นปฏิบัติการจริงๆ / อยากให�มีปuายบอกสถานท่ีติด

ด�วย 
 

10 อาหารกลางวันแจกเป@นข�าวกล<องจะสะดวกกว<า  
11 ภาพรวมดีมากค<ะ แต<คงต�องใช�เวลาในการศึกษาอีกระยะหนึ่ง  
12 อาหารมีไม<พอ เช<น ผลไม�หมด  
13 บริการน้ําด่ืมระหว<างการอบรม จัดหาจุดน้ํ า ด่ืมมาต้ัง เนื่องจาก

ศูนย"มานุษยวิทยาฯ ไม<อนุญาตให�
นําอาหารและน้ําด่ืมเข�าไปภายใน
หอประชุม 
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ท่ี ข�อเสนอแนะ/ข�อคิดเห็น แนวทางแก�ไข 
14 ดีมากค<ะ  
15 เนื้อหาการอบรมต�องมีรายละเอียดท่ีลึกมากข้ึน เพ่ือให�สามารถ

นําไปใช�ประโยชน" 
 

16 ขอให�กําลังใจสํานักงานประกันในการจัดกิจกรรมค<ะ  
17 ดี  
18 วิทยากรบรรยายได�ชัดเจน เข�าใจดีมาก ไม<น<าเบ่ือ สนุก  
19 ห�องน้ําน�อย / เครื่องฉายภาพโฟกัสไม<ชัด ภาพดูเบลอๆ  
20 วิทยากรบรรยายดีมากค<ะ / ขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีจัด

โครงการดีๆ เช<นนี้ค<ะ 
 

21 การปรับอุณหภูมิของห�องให�เหมาะสม อากาศถ<ายเทไม<ดี  
22 ควรบริการน้ําด่ืมระหว<างนั่งฟtงบรรยาย เช<น แจกเป@นขวด  

 
ท>านต�องการให�ฝaายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมครั้งต>อไปในเรื่องใด 
1. ดําเนินการอบรมอย<างเป@นรูปธรรม 
2. การสร�างฐานข�อมูลงานประกันคุณภาพ 
3. อบรมผู�ประเมิน อบรมเลขาผู�ประเมิน อบรมประธานผู�ประเมิน อบรมเกณฑ" สกอ. สมศ. แบบลง

ลึกแต<ละเกณฑ" 
4. การจัดการความรู�, การประกันคุณภาพภายใน 
5. EdPEx Workshop 
6. เรื่องเดิมอีกครั้งให�โอกาสคนท่ียังไม<ได�รับการอบรม 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู�แนวทางการรับมือ AEC กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. ฝ�กการทํา EdPEx หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับสถาบันการศึกษานําร<องเพ่ิมข้ึน 
9. KM KPI 
10. QA & ASEAN 
11. การเชื่อมโยง EdPEx กับระบบประกันคุณภาพแบบท่ีเป@นอยู< 
12. อยากให�จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือปรับทัศนคติด�านการประกันคุณภาพภายในให�แก<

บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให�บุคลากรระดับคณะ ระดับหน<วยงานต<างๆ มีทัศนคติในการประกัน
คุณภาพท่ีดี เป@นหน�าท่ีท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือให�สมกับทํางานในหน<วยงานอุดมศึกษา 

13. การประกันคุณภาพการศึกษาเม่ือเข�าสู<ประชาคมอาเซียน 
14. KM 
15. Workshop การเขียนรายงาน EdPEx 
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16. แนวทางการบูรณาการพันธกิจ 4 ด�าน ของสถาบันการศึกษา เพ่ือการปฏิบัติงานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

17. จัดอบรมในลักษณะปฏิบัติการโดยใช�เกณฑ" EdPEx 
18. แลกเปลี่ยนเรียนรู�จากสถาบันท่ีทํา EdPEx และปtญหาอุปสรรค ผลท่ีเปลี่ยนแปลงก<อนและหลัง

เข�าร<วมโครงการ EdPEx 
19. จัดสัมมนาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีทํางานด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 

และด�านนโยบายและแผน โดยสํานักงานประกันฯ จัดร<วมกับกองแผน 
20. ประชุมถึงแนวทาง + ทิศทาง + ปtญหาท่ีผ<านมา ของการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยศิลปากร 
21. การวางแผนในการดําเนินการปฏิบัติงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับปฏิบัติการ) 
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพประกอบการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจ 
เกณฑ# EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ณ หอประชุมใหญ1 ศูนย#มานุษยวิทยาสิรินธร (องค#การมหาชน) 
 

 
 

1. ลงทะเบียน 

 
 

 

  



 
2. พิธีเป�ดโครงการ/อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล"าวเป�ดงาน 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
3. วิทยากรบรรยายเนื้อหา 

 

 

 
 

 
 

 

  



 
4. รองอธิการบดีฝ9ายประกันคุณภาพการศึกษา กล1าวป:ดงาน พร�อมท้ังมอบของท่ีระลึกเพ่ือเป<นการ

ขอบคุณวิทยากร 
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