
“Education Criteria for Performance Excellence” 
หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ” 

ข้อมูลเบื้องต้น EdPEx 

       EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเปน็กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige 
National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  เกณฑ ์
EdPEx คือกรอบที่ท าให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และชว่ยให้ในการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดและยั่งยนื จากจุดเน้นที่เป็นเร่ืองหลักของสถาบันของตนเองจริงๆ ซึ่งในเวลาต่อมาส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้น าเอามาปรับใช้ในให้เหมาะสมกับประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศกึษาภายใต้ชื่อ “EdPEx”  

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – 
EdPEx) 

วัตถุประสงค์ของ EdPEx 

 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินระบบการบริหารที่ครอบคลมุทุกพันธกิจของสถาบนัการศึกษา 

 เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีผลการด าเนนิการที่ดี มีพฒันาการ 

 เพื่อส่งเสริมการมุ่งสู่การด าเนนิงานที่เปน็เลิศในระดบัสากล 

 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ มีการน าวิธปีฏิบัติที่เป็นเลิศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ส่วนผสมของ EdPEx 

EdPEx เป็นเกณฑ์ที่พัฒนามาจากเกณฑ์ของรางวัล MBNQA จากสหรัฐอเมริกา ท าให้หลักเกณฑ์ต่างๆเปน็ไปตามมาตรฐาน
ของรางวัลดังกลา่วด้วยเชน่กัน โดย EdPEx มองว่าองค์กรที่จะมุง่สู่ความเปน็เลิศไดน้ั้นควรปฏบิตัิตามค่านิยมหลัก 11 ข้อ  

1. การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน ์
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า 
3. การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล 
4. การให้ความส าคัญกับบุคลากร และคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
5. ความคล่องตัว 
6. การมุ่งเน้นอนาคต 
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
9. ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ ่
10. การมุ่งเน้นผลลัพธ์ และการสร้างคุณค่า 
11. มุมมองในเชิงระบบ 



ใช้เกณฑ์แบบเดียวกับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ TQA แต่น ามาใช้กบัระดับมหาวทิยาลัยและระดบัคณะ เกณฑ์
จะตั้งค าถามให้สถาบันพิจารณา ว่าได้ท าสิง่เหล่านี้แลว้หรือไม่ 

 มีการด าเนินงานที่เป็นระบบหรอืไม่ 
 น าระบบไปใช้อยา่งจริงจัง สม่ าเสมอ และทั่วถึงหรือไม่ 
 ติดตาม ประเมนิผล เพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้นหรือไม่ 
 ผลการปรับปรุง สง่ผลต่อการบรรลุเป้าหมายและทิศทาง ที่มุ่งหวังหรือไม่ 
 ผลลัพธ์ของการปรบัปรุง สร้างความยั่งยนืได้หรือไม่ 

 

อย่างไรก็ดี เกณฑ์นี้ไม่ได้ใช้เพื่อประเมินกิจกรรมของหลักสูตรโดยตรง  
เป็นการใช้เพื่อพัฒนาระดับองค์กร การบริหารจัดการเท่านั้น 

 

ค าอธิบายจากภาพข้างต้น 

 โครงร่างองค์กร เป็นการบ่งบอกถึงบริบท  และ อธิบาย วิธีการปฏิบัติการขององค์การ สภาพแวดล้อมการ
ด าเนินการ ความ สัมพนัธ์ที่ส าคญัในการปฏิบัติการและความทา้ทายเชงิกลยุทธ์ ซึง่เป็นแนวทางที่ครอบคลุมระบบการจัดการ 
การด าเนินการองค์การโดยรวม 

ระบบการปฏบิัติการ 

 ระบบการปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  การน าองค์การ การวางแผนเชิงกลยทุธ์ การมุ่งเนน้ลูกค้า การมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัตงิาน การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์  



 การน าองค์การ การวางแผนเชงิกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า  ประกอบกันเป็นกลุ่มการน าองค์การ เพื่อเน้นให้เห็น
ความส าคัญวา่ การน าองค์การตอ้งมองเน้นที่กลยุทธ์ ผู้เรียน และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ผู้น าระดบัสูงต้องก าหนดทิศทางของ
องค์การ และแสวงหาโอกาสด้านการจัดการศึกษาในอนาคต  

 การมุ่งเน้นผูป้ฏิบัติงาน  การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ ประกอบกันเป็นกลุ่มผลลัพธ์ โดยผู้ปฏิบตัิงานและ
กระบวนการทีส่ าคัญ มบีทบาทท าให้การด าเนินการส าเร็จและน าไปสูผ่ลการด าเนินการโดยรวมที่ดีขององค์การการปฏิบัติการ
ทุกอย่างมุ่งสู่ผลลัพธ ์ ซึ่งประกอบด้วย ผลลัพธ์ของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ตลาด งบประมาณ การเงิน และผลลัพธ์ภายใน
องค์การโดยรวมถึงผู้ปฏิบตัิงาน การน าองค์การ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

พื้นฐานของระบบ 

                  การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีความส าคัญอยา่งยิ่งในการท าให้องค์การมีการจัดการที่มี
ประสิทธผิล และมีการปรับปรุงผลการด าเนนิการ และความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบทีใ่ช้ข้อมูลจริง และองค์ความรู้
เป็นแรงผลักดนั การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้นี้เป็นพืน้ฐานของระบบการจัดการผลการด าเนนิการโดยรวม 

การประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ประเมินกระบวนการ (มีแนวทางที่เป็นระบบ มีการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตัิ มีการเรียนรู้ มีการบูรณาการ) ADLI 
 ประเมินผลลัพธ์ (แนวโน้ม การเปรียบเทียบ การบูรณาการ) LeTCI 

  ADLI        LeTCI 

  



คะแนนในแต่ละหมวด (รวม 1,000 คะแนน) 
 หมวด 1 การน าองค์การ     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 ระบบปฏบิัติการ    85 คะแนน 
 หมวด 7 ผลลัพธ์     450 คะแนน 

 
อ้างอิง  

https://www.eg.mahidol.ac.th/qa/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=130 

http://203.131.219.167/km2559/2015/11/30/edpex-
%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93
%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6
%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E/  
 
http://www.baldrige21.com/Baldrige%20Scoring%20System.html  

https://www.eg.mahidol.ac.th/qa/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=130
http://203.131.219.167/km2559/2015/11/30/edpex-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E/
http://203.131.219.167/km2559/2015/11/30/edpex-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E/
http://203.131.219.167/km2559/2015/11/30/edpex-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E/
http://203.131.219.167/km2559/2015/11/30/edpex-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E/
http://www.baldrige21.com/Baldrige%20Scoring%20System.html

