
Self-Assessment Using EdPEx Requirements

Avg % Total Total
โปรดประเมนิ Band และ Score ของแตล่ะหวัขอ้ลงในชอ่งสเีทา Band % score by Sub Points by Points  

 

Category Sub Catg Scored

 

1 การก าหนดวสิยัทัศน์และคา่นยิมและน าสูก่ารปฏบิัต ิ 2 25%  

2
2 25%

 

3
2 10%

4 2 10%

5
2 15%

 

รวม 1.1 17% 70 12

6 2 15%

7 1 5%

8

3 30%

9
2 25%

10
2 25%

11 2 15%

รวม 1.2 19% 50 10

120 21

การประเมนิตนเอง

กระบวนการทีด่ าเนนิการเป็นระบบ/ทีท่ าไดด้ ี กระบวนการทีต่อ้งการปรบัปรงุ/ปญัหาในหมวดนี้

2. คณะมกีารสือ่สารกบับคุลการท่ัวทัง้องคก์ร แตย่ังไมม่กีารประเมนิผลของการสือ่สาร

กบับคุลากร และยังขาดการสือ่สารและสรา้งความผกูพันธก์บัพันธมติรและลกูคา้ที่

ส าคัญ เนื่องจากคณะยังไมไ่ดจั้ดล าดับความส าคัญของลกูคา้และพันธมติรไดอ้ยา่ง

ชดัเจน

1. ยังไมม่กีารประเมนิผลการด าเนนิงานของผูบ้รหิารระดับสงูอยา่งเป็นระบบ (เชน่ 

ดา้นการสือ่สาร ดา้นการก ากบัดแูล ดา้นการปฏบิัตติามกฏ ระเบยีบ และจรยิธรรม เป็น

ตน้) โดยเมือ่ 2 ปีทีผ่า่นมาไดใ้ชก้ารประเมนิผลผูบ้รหิารของมหาวทิยาลัยทีจั่ดให ้

การค านงึถงึความผาสกุและประโยชน์สขุของสงัคมในการวางแผนกลยทุธแ์ละใน

ระบบการปฏบิัตกิารประจ าวัน

การสนับสนุนและสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กช่มุชนทีส่ าคัญ

Total Points

หมวด 1 การน าองคก์ร (120 คะแนน)
ในหมวด การน าองคก์ร เป็นการประเมนิองคก์รในระบบการน าองคก์รวา่การปฏบิัตตินของผูน้ าระดับสงู ชีน้ า และท าใหอ้งคก์รมคีวามยัง่ยนื ระบบการก ากบัดแูลองคก์ร 

วธิกีารทีอ่งคก์รใชเ้พือ่บรรลผุลดา้นกฎหมาย ความรับผดิชอบดา้นจรยิธรรม และการชว่ยเหลอืสงัคม

1.1 การน าองคก์รโดยผูน้ าระดบัสงู: ผูน้ าระดบัสงูน าองคก์รอยา่งเป็นระบบในเรือ่ง

ตอ่ไปนี ้ (70 คะแนน)

สรา้งสภาพแวดลอ้มในองคก์รเพือ่การสง่เสรมิการประพฤตปิฏบิัตติามกฎหมายและ

การประพฤตปิฏบิัตอิยา่งมจีรยิธรรม

สือ่สารและสรา้งความผกูพันกบับคุลากร ท่ัวทัง้องคก์ร ตลอดจนพันธมติร และ

ลกูคา้ทีส่ าคัญ

การตดิตามใหม้กีารปฏบิัตติามกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ปฏบิัตกิารขององคก์ร และ การด าเนนิการเรือ่งความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑ์

และการปฏบิัตกิารขององคก์ร

การสง่เสรมิและสรา้งความมั่นใจวา่ปฏสิมัพันธท์กุดา้นขององคก์รเป็นไปอยา่งมี

จรยิธรรม

สรา้งสภาพแวดลอ้มเพือ่ท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จทัง้ในปัจจบุันและอนาคต

ด าเนนิการอยา่งจรงิจังในการมุง่เนน้ใหอ้งคก์รบรรลพัุนธกจิและปรับปรงุผลการ

ด าเนนิการขององคก์ร

1.2 การก ากบัดแูลองคก์รและการชว่ยเหลอืสงัคม: การด าเนนิการขององคก์รใน

การก ากบัดแูลองคก์ร และท าใหบ้รรลผุลดา้นการชว่ยเหลอืสงัคม  (50 คะแนน)

ระบบการก ากบัดแูลทีม่คีวามรับผดิชอบและมปีระสทิธผิลในเรือ่งส าคัญ ๆ

การประเมนิผลการด าเนนิการของผูน้ าระดับสงู และคณะกรรมการก ากบัดแูลองคก์ร



Self-Assessment Using EdPEx Requirements

Avg % Total Total
โปรดประเมนิ Band และ Score ของแตล่ะหวัขอ้ลงในชอ่งสเีทา Band % score by Sub Points by Points  

 

Category Sub Catg Scored

 

1
2 10%

 

2 2 10%  

3
2 10%

4
2 10%

5
2 10%

6
2 10%

 

รวม 2.1 10% 45 5

7
2 10%

8

2 15%

9
2 15%

10
2 10%

11
2 10%

12
2 10%

13
2 10%

รวม 2.2 11% 40 5

85 9

การประเมนิตนเอง

กระบวนการทีด่ าเนนิการเป็นระบบ/ทีท่ าไดด้ ี กระบวนการทีต่อ้งการปรบัปรงุ/ปญัหาในหมวดนี้

1. คณะมแีผนปฏบิัตงิาน มกีระบวนการจัดท าแผน แตก่ระบวนการจัดท าแผนยังไมไ่ด ้

น าขอ้มลูรอบดา้นและสารสนเทศมาใชป้ระกอบการจัดท าแผน  (เชน่ ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก

การท า VOC, VOS ความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์ความเสีย่ง 

เป็นตน้)  เพือ่ใหไ้ดแ้ผนยทุธศาสตรท์ีน่ าพาไปสูก่ารบรรลคุวามส าเร็จของคณะ

2. ยังขาดตัววัดทีส่ าคัญของผลการด าเนนิงานทีส่ะทอ้นการบรรลวุสิยัทัศน์ในทกุแผน

ยทุธศาสตร์

Total Points

เป้าประสงค ์วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์และตัวชีว้ัดทีส่ าคัญ รวมทัง้ตารางเวลาทีจ่ะ

บรรลวุัตถปุระสงคเ์หลา่นัน้

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธข์ององคก์ร สามารถสรา้งสมดลุทีเ่หมาะสม ระหวา่งความ

ตอ้งการทีห่ลากหลายและการบรรลเุป้าหมายหลักขององคก์ร

2.2 การน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั:ิ องคก์รมกีระบวนการในการน ากลยทุธไ์ปสูก่าร

ปฏบิตัจินเกดิผล (40 คะแนน)

การจัดท าแผนปฏบิัตกิารทีส่ าคัญทัง้ระยะสัน้และระยะยาวโดยสมัพันธก์บั

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธข์ององคก์ร

การถา่ยทอดแผนปฏบิัตกิารสูก่ารปฏบิัต ิไปยังบคุลากร ผูส้ง่มอบ พันธมติร และ

ผูใ้หค้วามรว่มมอืทีส่ าคัญอยา่งมปีระสทิธผิล เพือ่การบรรลวุัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์

ทีส่ าคัญ

การพจิารณาจัดสรรทรัพยากรทัง้ดา้นการเงนิและดา้นอืน่ๆ เพือ่พรอ้มใชใ้นการ

สนับสนุนแผนปฏบิัตกิารจนประสบความส าเร็จ

การพจิารณาและจัดท าแผนดา้นบคุลากรทีส่ าคัญทีส่นับสนุนวัตถปุระสงคเ์ชงิกล

ยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิารระยะสัน้และระยะยาว

การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู ตลอดจนความเสีย่งทีค่วามส าคัญ และพัฒนาเป็น

สารสนเทศ เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการวางแผนกลยทุธ์

การพจิารณาถงึความจ าเป็นของการปรับเปลีย่นระบบงานและสมรรถนะหลักของ

องคก์ร

ระบตุัววัดหรอืตัวชีว้ัดผลการด าเนนิการทีส่ าคัญ ทีใ่ชต้ดิตามความส าเร็จและ

ประสทิธผิลของแผนปฏบิัตกิาร

มกีารคาดการณ์ผลการด าเนนิการตามกรอบเวลาของการวางแผนทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาวขององคก์รตามตัววัดหรอืตัวชีว้ัดทีร่ะบไุว ้

กระบวนการในการประเมนิและตอบสนองตอ่สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุหต้อ้งปรับ

แผนปฏบิัตกิาร และน าแผนใหมไ่ปปฏบิัตไิดอ้ยา่งรวดเร็ว

หมวด 2 กลยทุธ ์(85 คะแนน)
ในหมวด กลยทุธ ์เป็นการประเมนิองคก์รในระบบการวางแผนกลยทุธ ์การจัดท าวัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิารขององคก์ร การน าไปปฏบิัต ิการปรับเปลีย่นเมือ่

สถานการณ์เปลีย่นไป ตลอดจนวธิกีารวัดผลความกา้วหนา้

2.1 การจดัท ากลยทุธ:์ การวเิคราะหแ์ละไดม้าของกลยทุธข์ององคก์ร (45 คะแนน)

กระบวนการการวางแผนเชงิกลยทุธท์ีเ่ป็นระบบครอบคลมุขัน้ตอนทีส่ าคัญ และ

กรอบเวลาทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว และการรับมอืกบัการเปลีย่นแปลง

การจัดท ากลยทุธข์ององคก์รกระตุน้และพจิารณาโอกาสในการสรา้งนวัตกรรม



Self-Assessment Using EdPEx Requirements

Avg % Total Total
โปรดประเมนิ Band และ Score ของแตล่ะหวัขอ้ลงในชอ่งสเีทา Band % score by Sub Points by Points  

 

Category Sub Catg Scored

 

1

2 10%

 

2

2 10%

 

3

2 10%

4

2 10%

รวม 3.1 10% 40 4

5

2 15%

6
2 25%

7
2 25%

8
2 15%

9
2 10%

10
2 15%

รวม 3.2 18% 45 8

85 12

การประเมนิตนเอง

กระบวนการทีด่ าเนนิการเป็นระบบ/ทีท่ าไดด้ ี กระบวนการทีต่อ้งการปรบัปรงุ/ปญัหาในหมวดนี้

1. ยังไมม่รีะบบ VOC ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลส าหรับทัง้ 3 พันธกจิหลักของ

คณะ

2. มกีลไกในการสือ่สารแตย่ังไมม่กีารตดิตามผลการสือ่สารและขอ้รอ้งเรยีนในแตล่ะ

กลุม่ลกูคา้

3. มกีารประเมนิความพงึพอใจและมกีารใชซ้ า้ เชน่ การไดท้นุตอ่เนื่อง แตอ่าจจะยัง

ไมค่รบในทกุดา้น และยังไมม่กีารน าสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ตอ่

4. มกีาร record ดา้นความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ตีอ่องคก์ร  แตย่ังไมม่กีาร

เปรยีบเทยีบกบัองคก์รอืน่เพือ่ยกระดับขดีความสามารถในการแขง่ขัน

วธิกีารในการเสาะหาสารสนเทศดา้นความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ตีอ่องคก์รโดย

เปรยีบเทยีบกบัองคก์รอืน่เพือ่ยกระดับขดีความสามารถในการแขง่ขัน

การใชป้ระโยชน์จากเสยีงของลกูคา้และขอ้มลูการตลาดอยา่งเป็นระบบเพือ่สรา้ง

วัฒนธรรมทีมุ่ง่เนน้ลกูคา้ยิง่ข ึน้ และเพือ่ชว่ยตัดสนิใจการปฏบิัตกิาร

Total Points

หมวด 3 ลกูคา้ (85 คะแนน)
ในหมวด ลกูคา้เป็นการประเมนิองคก์รวา่องคก์รมวีธิกีารในการสรา้งความผกูพันกบัลกูคา้เพือ่ความส าเร็จดา้นตลาดในปัจจบุัน วธิกีารทีอ่งคก์รใชข้อ้มลูและสารสนเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัลกูคา้ ใหบ้รกิารเกนิความคาดหมายของลกูคา้ และสรา้งความสมัพันธร์ะยะยาวกบัลกูคา้

3.1 ความคาดหวงัของลกูคา้: วธิกีารทีอ่งคก์รใชใ้นการในการรบัฟงัและไดม้าของ

ขอ้มลูลกูคา้ และการก าหนดผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ (40 คะแนน)

องคก์รไดใ้ชว้ธิกีารตา่ง ๆ ในการรับฟัง ขอ้มลูการปฏสิมัพันธ ์และการสงัเกตลกูคา้ 

เพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศทีส่ามารถน าไปใชต้อ่ไดอ้ยา่งครบถว้น ในวงจรชวีติของการ

เป็นลกูคา้ในทกุพันธกจิ

วธิกีารในการรับฟังลกูคา้ในอดตี ลกูคา้ของคูแ่ขง่ และลกูคา้ในอนาคต เพือ่ใหไ้ด ้

สารสนเทศทีส่ามารถน าไปใชต้อ่ไดเ้กีย่วกบัผลติภัณฑ ์การสนับสนุนลกูคา้ และ

การท าธรุกรรม

องคก์รไดใ้ชส้ารสนเทศเกีย่วกบัลกูคา้ ตลาด และผลติภัณฑเ์พือ่จ าแนกกลุม่ใน

ปัจจบุันและคาดการณ์กลุม่ในอนาคต และใชก้ าหนดวา่ลกูคา้และสว่นตลาดใดที่

องคก์รจะใหค้วามส าคัญและท าตลาดเพือ่การเตบิโตทางธรุกจิ

การก าหนดผลติภัณฑแ์ละบรกิารขององคก์รสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการ

ของลกูคา้และตลาดทกุกลุม่ และท าใหเ้หนือกวา่ความคาดหวังของกลุม่ลกูคา้และ

สว่นตลาด

3.2 ความผูกพนัของลกูคา้: องคก์รมวีธิกีารในการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

และประเมนิความพงึพอใจและความผูกพนัของลกูคา้ (45 คะแนน)

องคก์รมวีธิกีารในการสรา้งและจัดการความสมัพันธก์บัลกูคา้ทีม่ปีระสทิธผิล 

ตอบสนองความตอ้งการ และท าใหเ้หนือกวา่ความคาดหวังของลกูคา้ และน าไปสู่

การไดล้กูคา้ใหม ่เพิม่สว่นแบง่ตลาด ยกระดับภาพลักษณ์ขององคก์ร

วธิกีารสนับสนุนลกูคา้รวมถงึกลไกการสือ่สารทีส่ าคัญทีท่ าใหล้กูคา้เขา้ถงึและ

สามารถท าธรุกรรมกบัองคก์ร

วธิกีารในการจัดการขอ้รอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบเพือ่ท าใหข้อ้รอ้งเรยีนไดรั้บการ

แกไ้ขอยา่งทันทว่งทแีละมปีระสทิธผิล

การประเมนิความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจ และความผกูพันของลกูคา้ทกุกลุม่ให ้

สารสนเทศทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ตอ่



Self-Assessment Using EdPEx Requirements

Avg % Total Total
โปรดประเมนิ Band และ Score ของแตล่ะหวัขอ้ลงในชอ่งสเีทา Band % score by Sub Points by Points  

 

Category Sub Catg Scored

 

1
2 10%

 

2
2 10%

 

3
2 10%

4

2 10%

5
2 10%

6
2 10%

 

รวม 4.1 10% 45 5

7
2 10%

8

2 10%

9
2 10%

10
2 10%

11
2 10%

รวม 4.2 10% 45 5

90 9

การประเมนิตนเอง

กระบวนการทีด่ าเนนิการเป็นระบบ/ทีท่ าไดด้ ี กระบวนการทีต่อ้งการปรบัปรงุ/ปญัหาในหมวดนี้

1. ยังขาดระบบจัดเก็บขอ้มลูและสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการบรหิารจัดการและวางแผน

ยทุธศาสตร ์(คณะมขีอ้มลูทีย่ังไมไ่ดผ้า่นการวเิคราะหเ์พือ่การน าไปใชง้าน)

2. ยังขาดตัววัดทีส่ าคัญในแตล่ะกระบวนการทีส่ะทอ้นผลการด าเนนิงานตามพันธกจิ

3. ยังขาดการรวบรวม การถอดบทเรยีน การสกดัองคค์วามรู ้การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

การน าไปใชป้ระโยชน์ และการประเมนิผลการจัดการความรู ้(ขาดกระบวนการทีเ่ป็น

ระบบของ KM) ควรท าทัง้ในระดับองคก์รและระดับปฏบิัตกิาร

ระบบการวัดผลการด าเนนิการขององคก์ร สามารถใหข้อ้มลูไดทั้นเวลาและ

ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเร็วหรอืทีไ่มไ่ดค้าดคดิ

ในการทบทวนผลการด าเนนิการและขดีความสามารถขององคก์ร องคก์รมกีารใช ้

ตัววัดทีส่ าคัญขององคก์ร รวมถงึขอ้มลูเปรยีบเทยีบเพือ่ประเมนิผลส าเร็จขององคก์ร

 ผลการด าเนนิการในเชงิแขง่ขัน ความมั่นคงทางการเงนิ และความกา้วหนา้ในการ

บรรลวุัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิาร

การใชอ้งคค์วามรูแ้ละทรัพยากรตา่งๆ เพือ่ใหก้ารเรยีนรูฝั้งลกึลงไปในวถิกีาร

ปฏบิัตงิานขององคก์ร

Total Points

องคก์รใชผ้ลการทบทวนผลการด าเนนิการ และขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและเชงิ

แขง่ขันทีส่ าคัญเพือ่คาดการณ์ผลการด าเนนิการในอนาคตขององคก์ร

องคก์รใชผ้ลการทบทวนผลการด าเนนิการ ไปจัดล าดับความส าคัญของเรือ่งทีต่อ้ง

ปรับปรงุอยา่งตอ่เนื่อง และในการสรา้งนวัตกรรม

4.2 การจดัการสารสนเทศ และความรู:้ องคก์รมวีธิกีารในการจดัการสารสนเทศ 

และสนิทรพัยท์างความรูข้ององคก์รเพือ่ใชส้นบัสนนุการปฏบิตังิานขององคก์ร  (45

 คะแนน)

การจัดการขอ้มลูและสารสนเทศในรปูแบบตา่ง ๆ ทัง้อเิล็กโทรนกิส ์และรปูแบบอืน่ 

มคีวามแมน่ย า ถกูตอ้ง คงสภาพ เชือ่ถอืได ้และเป็นปัจจบุัน

วธิกีารในจัดการใหข้อ้มลูและสารสนเทศขององคก์รมคีวามพรอ้มใชง้านดว้ย

รปูแบบทีใ่ชง้านงา่ยและทันกาลส าหรับบคุลากร ผูส้ง่มอบ พันธมติร ผูใ้หค้วาม

รว่มมอื รวมทัง้ลกูคา้

กระบวนการจัดการความรูข้ององคก์รน าไปสูก่ารรวบรวม ถา่ยทอด สรา้งและจัดการ

ความรูข้ององคก์รอยา่งมปีระสทิธผิล

การคน้หาวธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิจากหน่วยงานภายในองคก์ร เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 และน าไปปฏบิัตใินสว่นอืน่ ๆ ขององคก์ร

หมวด 4 การวัด การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ (90 คะแนน)
ในหมวด การวัด การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้เป็นการประเมนิองคก์รวา่ องคก์รมวีธิกีารในการเลอืก รวบรวม วเิคราะห ์จัดการ และปรับปรงุขอ้มลู สารสนเทศ และ

สนิทรัพยท์างความรู ้องคก์รไดใ้ชผ้ลการทบทวนเพือ่ปรับปรงุผลการด าเนนิการและการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ

4.1 การวดั การวเิคราะห ์และการปรบัปรงุผลการด าเนนิการขององคก์ร: องคก์รมี

วธิกีารในการวดั วเิคราะห ์และปรบัปรงุผลการด าเนนิการขององคก์รใหด้ขี ึน้ 
ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงและสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั     (45 คะแนน)

การใชข้อ้มลูสารสนเทศเพือ่ตดิตามการปฏบิัตกิารประจ าวันและผลการด าเนนิการ

ขององคก์ร รวมทัง้การบรรลวุัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์

การเลอืกขอ้มลู และสารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบ เพือ่สนับสนุนการตัดสนิใจโดยใช ้

ขอ้มลูจรงิ



Self-Assessment Using EdPEx Requirements

Avg % Total Total
โปรดประเมนิ Band และ Score ของแตล่ะหวัขอ้ลงในชอ่งสเีทา Band % score by Sub Points by Points  

 

Category Sub Catg Scored

 

1
2 15%

 

2
2 10%

 

3
2 10%

4
2 25%

5
2 10%

6
2 10%

 

รวม 5.1 13% 40 5

7
2 15%

8
2 15%

9
2 15%

10
2 15%

11
2 10%

12
1 5%

13
2 25%

รวม 5.2 14% 45 6

85 12

การประเมนิตนเอง

กระบวนการทีด่ าเนนิการเป็นระบบ/ทีท่ าไดด้ ี กระบวนการทีต่อ้งการปรบัปรงุ/ปญัหาในหมวดนี้

1.ยังขาดแผนการบรหิารและพัฒนางานบคุคล (HRM/HRD) โดยเสรมิสรา้งบคุคลากร

ใหม้คีา่นยิมขององคก์ร พรอ้มทัง้ก าหนดตัววัดทีบ่อกสมรรถนะของบคุลากร

Total Points

การจัดการดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ ี(ดา้นสขุภาพ สวัสดภิาพ และการ

เขา้ถงึการท างานของบคุลากร)

การสนับสนุนบคุลากรโดยจัดใหม้กีารบรกิาร สทิธปิระโยชน์ และนโยบายเหมาะสม

ตามความตอ้งการของบคุลากรทีห่ลากหลาย

5.2 ความผูกพนัของบคุลากร: องคก์รมวีธิกีารในการสรา้งความผูกพนักบับคุลากร

 เพือ่การธ ารงอยู ่และมผีลการด าเนนิการทีด่ ี  (45 คะแนน)

องคก์รมวีธิกีารในการคน้หา/ก าหนดปัจจัยส าคัญทีส่ง่ผลตอ่ความผกูพันของบคุลากร

องคก์รมวีธิกีารและตัววัดทัง้ทีใ่ชใ้นการประเมนิความพงึพอใจรวมทัง้ความผกูพัน

ของบคุลากร

องคก์รมกีารเสรมิสรา้งวัฒนธรรมการท างานเพือ่ใหบ้คุลากรในองคก์รเกดิผลงานทีด่ี

ระบบการจัดการผลการปฏบิัตงิานของบคุลากรสนับสนุนใหม้กีารท างานทีใ่หผ้ล

การด าเนนิการทีด่ี

การจัดการดา้นการเตรยีมบคุลากรส าหรับการเปลีย่นแปลงในโครงสรา้งขององคก์ร

และระบบงานเมือ่จ าเป็น

วธิกีารในการบรหิารจัดการการท างานและบรหิารบคุลากรเพือ่ใหง้านขององคก์ร

บรรลผุลส าเร็จและพัฒนาดขี ึน้

ระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาสนับสนุนความตอ้งการพัฒนาตนเองของบคุลากร

และขององคก์รอยา่งไร

การประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาและ

ความสมัพันธก์บัผลลัพธท์างธรุกจิทีส่ าคัญ

การพัฒนาความกา้วหนา้ทางอาชพีการงานของบคุลากรและผูน้ าในอนาคตของ

องคก์ร

หมวด 5 บคุลากร (85 คะแนน)
ในหมวด บคุลากร เป็นการประเมนิองคก์รวา่ความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและอตัราก าลังบคุลากร และในการสรา้งสภาพแวดลอ้มของบคุลากรทีก่อ่ใหเ้กดิผลการ

ด าเนนิการทีด่ ีวธิกีารสรา้งความผกูพัน จัดการ และพัฒนาบคุลากร เพือ่น าศักยภาพของบคุลากรมาใชอ้ยา่งเต็มทีใ่หส้อดคลอ้งไปในทางเดยีวกนักบัความตอ้งการทางธรุกจิ

โดยรวมขององคก์ร

5.1 สภาพแวดลอ้มของบคุลากร: องคก์รมวีธิกีารในการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่

เก ือ้หนนุใหบ้คุลากรท างานอยา่งมปีระสทิธผิล (40 คะแนน)

การประเมนิความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและอตัราก าลังบคุลากรเพือ่

ตอบสนองความตอ้งการและบรรลพัุนธกจิดา้นตา่ง ๆ

กระบวนการสรรหา วา่จา้ง บรรจ ุเพือ่ใหไ้ดบ้คุลากรใหมท่ีเ่หมาะสมกบัวัฒนธรรม

ขององคก์ร ตลอดจนวธิกีารในการรักษาบคุลากรใหมไ่ว ้



Self-Assessment Using EdPEx Requirements

Avg % Total Total
โปรดประเมนิ Band และ Score ของแตล่ะหวัขอ้ลงในชอ่งสเีทา Band % score by Sub Points by Points  

 

Category Sub Catg Scored

 

1
3 35%

 

2

2 15%

 

3
2 15%

4
2 15%

5
2 15%

6
2 10%

7
2 25%

 

รวม 6.1 19% 45 8

8
2 25%

9

2 15%

10 2 15%

รวม 6.2 18% 40 7

85 16

การประเมนิตนเอง

กระบวนการทีด่ าเนนิการเป็นระบบ/ทีท่ าไดด้ ี กระบวนการทีต่อ้งการปรบัปรงุ/ปญัหาในหมวดนี้

1. ยังขาดการจัดการขอ้มลูเครอืขา่ยอปุทานอยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นปัจจบุัน

วธิกีารทีอ่งคก์รใชใ้นการตดิตาม ควบคมุ และปรับปรงุกระบวนการท างานเพือ่ใหไ้ด ้

คณุภาพตามทีอ่อกแบบไว ้

การบรหิารจัดการกระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในการ

ท างานและสนับสนุนการบรรลพัุนธกจิ

ระบบการเตรยีมพรอ้มตอ่ภัยพบิัตแิละภาวะฉุกเฉนิทีค่ านงึถงึการป้องกนั ความ

ตอ่เนื่องของการด าเนนิการ และการท าใหค้นืสูส่ภาพเดมิ (ทัง้ระบบการท างาน และ

ระบบเทคโนโลยรีสารสนเทศ)

Total Points

วธิกีารในการปรับปรงุกระบวนการท างานและกระบวนการสนับสนุน เพือ่ปรับปรงุ

ผลติผลผลติและผลการด าเนนิการ

กระบวนการในการจัดการเครอืขา่ยอปุทานทีต่อบสนองความจ าเป็นดา้นการ

ปฏบิัตกิาร และชว่ยยกระดับผลการด าเนนิการขององคก์ร

กระบวนการจัดการนวัตกรรมทีน่ าไปสูโ่อกาสเชงิกลยทุธ์

6.2 ประสทิธผิลของการปฏบิตักิาร: องคก์รมกีารบรหิารจดัการการปฏบิตักิาร
อยา่งมปีระสทิธผิล (40 คะแนน)

องคก์รมวีธิกีารในการจัดการตน้ทนุ ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของการ

ปฏบิัตกิารเพือ่ใหต้น้ทนุโดยรวมเหมาะสมและแขง่ขันได ้

การดแูลดา้นความปลอดภัยและมกีารป้องกนัภัยบนไซเบอรข์องขอ้มลูและระบบ

สารสนเทศทีม่คีวามความออ่นไหวหรอืมคีวามส าคัญ รวมถงึทรัพยส์นิทีส่ าคัญของ

องคก์ร

การจัดการดา้นสภาพแวดลอ้มการปฏบิัตกิารเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัย

หมวด 6 การปฏบิตักิาร (85 คะแนน)
ในหมวด การปฏบิัตกิารเป็นการประเมนิองคก์รวา่ องคก์รมวีธิกีารในการออกแบบ จัดการ ปรับปรงุ ผลติภัณฑ ์และสรา้งนวัตกรรมของผลติภัณฑแ์ละกระบวนการท างาน 

รวมทัง้ปรับปรงุประสทิธผิลของการปฏบิัตกิาร เพือ่สง่มอบคณุคา่แกล่กูคา้ และท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จอยา่งตอ่เนื่อง

6.1 กระบวนการท างาน: องคก์รมวีธิกีารในการออกแบบ จดัการ และปรบัปรงุ
ผลผลติและกระบวนการท างานทีส่ าคญัในทุกพนัธกจิ (45 คะแนน)

องคก์รมกีารก าหนดกระบวนการท างานทีส่ าคัญขององคก์ร และการคน้หา

ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของผลผลติและกระบวนการท างานในแตล่ะพันธกจิ

แนวคดิในการออกแบบผลผลติและกระบวนการท างานตา่ง ๆตอบสนองความ

ตอ้งการขององคก์ร ค านงึถงึความเสีย่ง และความคลอ่งตัวทีอ่าจตอ้งการในอนาคต



Self-Assessment Using EdPEx Requirements

Avg % Total Total
โปรดประเมนิ Band และ Score ของแตล่ะหวัขอ้ลงในชอ่งสเีทา Band % score by Sub Points by Points  

 

Category Sub Catg Scored

 

1

2 25%

 

2

2 25%

 

3
2 10%

4
1 5%

รวม 7.1 16% 120 20

1
2 15%

2

1 5%

รวม 7.2 10% 80 8

1 2 15%

2
2 15%

3
2 15%

4 2 15%

รวม 7.3 15% 80 12

1

1 5%

2
1 5%

3 1 5%

4
1 5%

5 1 5%

รวม 7.4 5% 80 4

1

2 25%

2
2 10%

3 2 10%

รวม 7.5 15% 90 14

450 57

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญของการบรรลกุลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิารขององคก์ร

Total Points

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญดา้นขดีความสามารถและอตัราก าลังบคุลากร

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญดา้นบรรยากาศการท างาน รวมถงึสขุภาพ สวัสดภิาพ การ

เขา้ถงึสถานทีท่ างาน การบรกิาร และสทิธปิระโยชน์ส าหรับบคุลากร

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญดา้นความพงึพอใจของบคุลากรและการท าใหบ้คุลากรมี

ความผกูพันกบัองคก์ร

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญดา้นการพัฒนาบคุลากรและผูน้ าองคก์ร

7.4 ผลลพัธด์า้นการน าองคก์รและการก ากบัดแูลองคก์ร: ผลลพัธด์า้นการน า
องคก์รและการก ากบัดแูลองคก์ร (80 คะแนน)

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญของการด าเนนิการของผูน้ าระดับสงูในเรือ่งการสือ่สาร

และการสรา้งความผกูพันกบับคุลากร พันธมติร และลกูคา้ เพือ่ถา่ยทอดวสิยัทัศน์

และคา่นยิมสูก่ารปฏบิัต ิ

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญดา้นการก ากบัดแูลองคก์ร และความรับผดิชอบดา้น

การเงนิจากผลการตรวจสอบภายในและภายนอก

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญของการประพฤตปิฏบิัตอิยา่งมจีรยิธรรม และความ

เชือ่มั่นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตีอ่ผูน้ าระดับสงูและการก ากบัดแูลองคก์ร

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญดา้นคณูุปการตอ่สงัคม และการสนับสนุนชมุชนทีส่ าคัญ

7.5 ผลลพัธด์า้นการเงนิ การตลาด และดา้นกลยทุธ:์ ผลการด าเนนิการดา้น
การเงนิและดา้นการน ากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตั  ิ(90 คะแนน)

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญของผลการด าเนนิการดา้นการเงนิ (อาจรวมถงึตัววัดดา้น

อตัราผลตอบแทนทางการเงนิ ความมั่นคงทางการเงนิ หรอืผลการด าเนนิการดา้น

งบประมาณ)

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญของผลการด าเนนิการดา้นตลาด (รวมถงึสว่นแบง่ตลาด

หรอืต าแหน่งในตลาด การเตบิโตทางตลาดและการเจาะตลาดใหม่)

7.2 ผลลพัธด์า้นลกูคา้: ผลลพัธก์ารด าเนนิการดา้นการมุง่เนน้ลกูคา้ (จ าแนกตาม
ผลผลติ กลุม่ลกูคา้ และสว่นตลาด) (80 คะแนน)

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญดา้นความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของลกูคา้

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญดา้นการสรา้งความผกูพันและการสรา้งความสมัพันธก์บั

ลกูคา้

7.3 ผลลพัธด์า้นบคุลากร: ผลลพัธก์ารด าเนนิการดา้นการมุง่เนน้บคุลากร (80 

คะแนน)

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญดา้นการปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง

ข. ผลลัพธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการท างาน

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญของผลการด าเนนิการดา้นการปฏบิัตกิารของ

กระบวนการท างานและกระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญตอ่การด าเนนิการพันธกจิหลัก

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญของประสทิธผิลขององคก์รในเรือ่งระบบความปลอดภัย

และการเตรยีมพรอ้มตอ่ภัยพบิัตแิละภาวะฉุกเฉนิ

ค. ผลลัพธด์า้นการจัดการเครอืขา่ยอปุทาน

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญของผลการด าเนนิการดา้นเครอืขา่ยอปุทานทีม่ผีลตอ่

การด าเนนิการขององคก์ร

หมวด 7 ผลลพัธ ์(450 คะแนน)
ในหมวด ผลลัพธ ์เป็นการประเมนิองคก์รวา่ ความกา้วหนา้ในดา้นผลลัพธข์องการด าเนนิการและการปรับปรงุในดา้นทีส่ าคัญทกุดา้นขององคก์ร ไดแ้ก ่ผลลัพธด์า้น

ผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ ผลลัพธด์า้นลกูคา้ ผลลัพธด์า้นบคุลากร ผลลัพธด์า้นการน าองคก์รและการก ากบัดแูลองคก์ร และผลลัพธด์า้นการเงนิ การตลาด และดา้นกล

ยทุธ ์(การประเมนิดจูากความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมาย อตัราการปรับปรงุ และคา่เทยีบเคยีงทีเ่หมาะสมในตัววัดทีม่คีวามส าคัญ)

7.1 ผลลพัธด์า้นผลผลติและกระบวนการ: ผลการด าเนนิการดา้นผลลผลติและ

ประสทิธผิลของกระบวนการตามพนัธกจิหลกั (120 คะแนน)

ก. ผลลัพธด์า้นผลผลติและกระบวนการทีมุ่ง่เนน้ลกูคา้

ผลลัพธข์องตัววัดทีส่ าคัญของผลการด าเนนิการดา้นผลผลติและบรกิารทีม่ี

ความส าคัญจ าแนกตามพันธกจิหลัก และตอบสนองโดยตรงตอ่กลุม่ลกูคา้ ผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี และสว่นตลาด



การประเมนิตนเอง

กระบวนการทีด่ าเนนิการเป็นระบบ/ทีท่ าไดด้ ี กระบวนการทีต่อ้งการปรบัปรงุ/ปญัหาในหมวดนี้



ตารางสรปุผลคะแนนราย Item

*สามารถใสค่ะแนนผลการประเมนิยอ้นหลังเพือ่การเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา (ถา้ม)ี

2560* 2561* 2562

1-6

1.1 12

1.2 10

2.1 5

2.2 5

3.1 4

3.2 8

4.1 5

4.2 5

5.1 5

5.2 6

6.1 8

6.2 7

7

7.1 20

7.2 8

7.3 12

7.4 4

7.5 14

ผลลพัธด์า้นลกูคา้

ผลลพัธด์า้นบคุลากร

ผลลพัธด์า้นการน าองคก์รและการก ากบัดแูลองคก์ร

ผลลพัธด์า้นการเงนิ การตลาด และดา้นกลยทุธ์

ความคาดหวงัของลกูคา้

ความผูกพนัของลกูคา้

การวดั การวเิคราะห ์และการปรบัปรงุผลการ

ด าเนนิการขององคก์ร

การจดัการสารสนเทศ และความรู ้

สภาพแวดลอ้มของบคุลากร

ความผูกพนัของบคุลากร

กระบวนการท างาน

การจดัท ากลยทุธ์

การน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ

ประสทิธผิลของการปฏบิตักิาร

Results

ผลลพัธด์า้นผลผลติและกระบวนการ

Item
ผลการประเมนิ

Process

การน าองคก์รโดยผูน้ าระดบัสงู

การก ากบัดแูลองคก์รและการชว่ยเหลอืสงัคม



แผนภาพแสดงผลคะแนนรายหวัขอ้ (Item scoring)

6.9

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
1.1

1.2

2.12.2

3.1
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1



ตารางสรปุผลคะแนนการประเมนิตนเอง

1 120 21

2 85 9

3 85 12

4 90 9

5 85 12

6 85 16

7 450 57

1000 136

แผนภาพแสดงผลคะแนนหมวดกระบวนการ 1-6 (Process)

คะแนนราย

หมวด

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง

การน าองคก์ร 

กลยทุธ ์

ลกูคา้

บคุลากร 

การปฏบิตักิาร 

ผลลพัธ์

คะแนนรวม

Item

การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้ 

0
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100
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1 2 3 4 5 6



แผนภาพแสดงผลคะแนนหมวด 7 ผลลพัธ ์(Results)
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