
สรุปการบรรยาย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence) 

วันที่ 25 เมษายน  2562  เวลา 9.00-11.30 น.   ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร 2 (CAT) 

……………………………. 

1. EdPEx คือ การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นเครื่องมือในบริหารจัดการ

การด าเนินการ ในทุกเรื่องขององค์กร ที่จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนา

องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

2. EdPEx มีพัฒนาการมาจากระบบ MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality 

Award) และ TQA (Thailand Quality Award) 

3 การเลือกใช้ระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) จะมีผลส าเร็จได้ขึ้นอยู่

กับผู้บริหาร ทีมน าที่ต้องชี้วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แนวทางที่ชัดเจนเพ่ือผู้ปฏิบัติในทุกระดับจะได้

ด าเนินการได ้

4. EdPEx เป็นการพัฒนาระบบบริหารองค์กร ซึ่งให้ความส าคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจท าซ้ า 

ๆหลายๆครั้ง จนสามารถปฏิบัติเป็นแบบอย่าง แนวทางท่ีชัดเจน ส่งต่อให้ผู้ปฏิบัติอ่ืน หรือคนท่ีเข้ามาใหม่

ปฏิบัติได้ จึงเรียกว่า งานนั้น ได้สร้างระบบที่มั่นคง และเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานลาออก หรือโยกย้ายไป

ผู้ปฏิบัติงานใหม่จะสามารถด าเนินการได้ตามระบบนั้น 

5. เกณฑ์การประเมิน  EdPEx มี 7 หมวด คะแนนในแต่ละหมวด (รวม 1,000 คะแนน) 

หมวด 1 การน าองค์กร 120 คะแนน 
หมวด 2 กลยุทธ์ 85 คะแนน 
หมวด 3 ลูกค้า 85 คะแนน 
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 90 คะแนน 
หมวด 5 บุคลากร 85 คะแนน 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 85 คะแนน 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 450 คะแนน 

 6. ผู้รับผิดชอบด าเนินการควรเป็นฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ ที่เป็นผู้ดูแลแผนฯขององค์กร และก ากับ
การด าเนินการของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผน 
  
 



7. ระดับพัฒนาขององค์กร (0-1000 คะแนน) 
  -   คะแนน  0-270 ระดับ Early Development 
  -   คะแนน 271-370 ระดับ Early Result 
  -   คะแนน 371-470 ระดับ Early Improvement 
  -   คะแนน 471-571 ระดับ Good Performance 
  -   คะแนน 571-680 ระดับ Emerging Industry Leader 
  -   คะแนน 681-790 ระดับ Industry Leader 
  -   คะแนน 791-890 ระดับ Benchmark Leader 
  -   คะแนน 891-1000 ระดับ World Leader 

 
             8. หน่วยงาน/องค์กร ที่ผ่านการประเมิน EdPEx 200  และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  

      (Thailand Quality  Class : TQC)  
 

ล าดับ EdPEx 200  รุ่นที่ 5 พ.ศ.2560 
 (ปีการศึกษา 2559) 

TQA/TQC ปี 2561 

1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

6 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 
(มหาชน) 

7  • บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด 
8  • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 
9  • บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
10  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
11  • โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 

            



 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสถาบันการศึกษา เพ่ือเข้าสู่  EdPEx 200   
รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561   จากหน่วยงานที่สมัครรวมทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน ผ่านการการคัดเลือก
เบื้องต้น (screening) จ านวน 18 หน่วยงาน ดังนี้ 

 

ล าดับ สถาบัน คณะ 

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง 

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ 

3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 

6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี

7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

11 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ 

12 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี 

13 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ 

14 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ 

15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์  

16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

18 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ 

 

 

…………………………… 


