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COURSE OBJECTIVES

• เข้าใจและอธิบายกระบวนการตรวจประเมิน (Assessment Process)

• ให้คะแนนองคก์รตามเกณฑ ์EdPEx/TQA (Organization Maturity Scoring)

• จดัทาํรายงานความเหน็การตรวจประเมินท่ีแสดงจดุแขง็และโอกาสพฒันา

ขององคก์ร (Feedback Comment)

• จดัทาํสรปุผลการตรวจประเมินองคก์รในภาพรวม (Key Theme)



Outline of training courses

• Training 1 : 24-26 มีนาคม 2564

• กระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA - Independent review

• Independent review : 27 มีนาคม-23 เมษายน 2564 

• Training 2 : 28-30 เมษายน 2564

• Consensus meeting & consensus scorebook, key theme writing, site visit planning

• MU EdPEx Assessment & Site Visit (On the job training) (มิถนุายน-สิงหาคม 2564) 

Training 
1 

Independent 
review

Training 
2 

MU EdPEx Assessment 
& Site Visit 



กรอบแนวคิดเดียวกนัของเกณฑค์ณุภาพองคก์ร

• Baldrige Excellence Framework
• เกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพ่ือการดาํเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence – EdPEx) 
• เกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ของ

สาํนักงานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ
• มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ (Hospital accreditation -

HA) ของสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
• เกณฑค์ณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั (Public Sector Management 

Quality Award – PMQA) ของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (กพร.) 

• ระบบการประเมินคณุภาพรฐัวิสาหกิจ (State Enterprise Performance 
Appraisal – SEPA) ของสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 



The Value of the Criteria
• An integrated management system that integrates all of 

an organization’s systems  and processes into one 

complete framework, enabling an organization to work as 

a single unit with unified objectives.

• The  Criteria  reflect leading-edge, validated management 

practices essential to achieving optimum performance. 



How does Baldrige work?
• The Baldrige framework helps you answer three questions: 

• Is your organization doing as well as it needs to? 

• How do you know? 

• What and how should your organization improve or 

change?



How does Baldrige work?
• The Baldrige framework helps you manage all the components 

of your organization as a unified whole to achieve your 

mission, ongoing success, and performance excellence (called 

a systems perspective). 

• The building blocks and integrating mechanisms are the 

Baldrige core values and concepts, the seven interrelated 

Criteria categories, and the scoring guidelines.





MU EdPEx Assessor



WHO ARE MU EdPEx Assessors?
• Experts and leaders in various areas

• Knowledgeable in management practices

• Eager to participate in the distribution of EdPEx 

framework for the good of university and nation

• Committed as volunteers in the EdPEx process



Value of being a EdPEx Assessor
• Strengthen Understanding of the Criteria for Performance 

Excellence…“best practices” that have been validated to drive 
organizational excellence 

• Improve ability to assess an organization’s management system 

• Improve transferable skills: communication (verbal and written), 
teamwork, investigative and analytic skills, and leadership 

• Network with professionals 



Assessor’s Core Competence
• Ability to conduct meaningful assessments

• Interpret the Criteria

• Evaluate extent to which an organization’s processes and results 
meet the Criteria requirements

• Assess an application report (SAR)

• Apply the scoring system to determine progress

• Communicate effectively the evaluation findings to the faculty



Properties of the Assessors
• Integrity and honor (complete  workbook, absolutely no copying)

• In-depth understanding of EdPEx/TQA criteria

• Assessment skill (Strength and OFI comments)

• Appraisal skill (scoring band)

• Team Consensus skill

• Commitment and participation (homework and contribution to 
discussion)

• Learning skill



Responsibilities of Assessor

1 2

3

CODE OF 
CONDUCT AND 
ETHICS

VALUE ADDED 
FEEDBACK REPORT 

QUALITY AMBASSADOR



บทบาท หน้าท่ี และจริยธรรม

ของ

ผูต้รวจประเมิน MU EdPEx Assessor



Role of MU EdPEx Assessors
• To provide the fairest, most competent evaluation of each 

application
• Foundation for the value and meaning of the MU EdPEx Program
• Contributing to the success of MU EdPEx Program
• Deeply invested-in and passionate about the MU EdPEx Program
• Give tremendous time and energy to evaluating applications and to 

helping organizations learn about the Program and its value.



การประเมินในระบบคณุภาพยคุใหม่

Principal-based QA      Rule-based QA 

Assessment Evaluation     Audit









3 Stages of MU EdPEx Assessment Process

1. INDEPENDENT  REVIEW

2.  CONSENSUS REVIEW

3.  SITE VISIT REVIEW

IR Scorebooks

CR Scorebook

Final scorebook 
+ SV Report

1 month

1-2 days

1-2 days



Assessor’s Responsibility
• Personally review, write, and score assigned SAR(s) and prepare complete  

independent scorebooks that are the foundation for written feedback reports 

to applicants. 

• Prepare items assigned and participate in a consensus review process 

• Prepare site visit issues and join the team in a site visit. 

• In addition to the application review responsibilities, serving as ambassadors

of the MU EdPEx Program



ข้อปฏิบติัตามหลกัจริยธรรม

ของผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx assessor

• ความเป็นมอือาชีพ

• การเกบ็รกัษาความลบั 

• การหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest)



ความเป็นมืออาชีพ 
• ประพฤติตนอย่างมืออาชีพ ด้วยความซ่ือสตัย ์ถกูต้อง เป็นธรรม ให้เกียรติ  และรบัผิดชอบต่อ

สาธารณชน

• ตรวจประเมินรายงานวิธีการและผลการดาํเนินงาน (SAR) ของคณะ/ส่วนงานท่ีได้รบั

มอบหมายด้วยตนเองโดยอิสระและเป็นเอกเทศ

• ไม่แจ้งหรือส่งรายงานป้อนกลบัเก่ียวกบัคะแนนหรือผลการประเมินโดยรวมให้แก่คณะ/ส่วน

งานก่อนหรือระหว่างการตรวจประเมิน รวมทัง้ติดต่อเป็นการส่วนตวัหลงัการตรวจประเมิน

• ในช่วงการตรวจประเมินทุกขัน้ตอน ผู้ตรวจประเมินจะต้องส่งเสริมและธาํรงไว้ซ่ึงบรรยากาศ

ในการทาํงานแบบมืออาชีพ เป็นกลัยาณมิตร โดยให้ความสาํคญักบัวฒันธรรม ค่านิยม 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศการทาํงานของคณะ/ส่วนงานท่ีได้รบัการตรวจประเมิน  

ตลอดจนการให้เกียรติต่อคณะ/ส่วนงาน ผู้ปฏิบติังานของคณะ/ส่วนงานและสมาชิกทุกคนใน

คณะผู้ตรวจประเมิน



การเกบ็รกัษาความลบั
เพ่ือรกัษาความลบัของข้อมูลทัง้มวลท่ีเก่ียวกบัคณะ/ส่วนงานและการดาํเนินงานของ
คณะ/ส่วนงานท่ีได้รบัระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน โดย

• ไม่นําข้อมูลของคณะ/ส่วนงานขึ้นมาถกเถียง หรือวิพากษ์วิจารณ์กบัผูอ่ื้น ซ่ึงรวมทัง้
ผูต้รวจประเมินของส่วนงานอ่ืนด้วย ยกเว้นผู้ตรวจประเมินท่ีได้รบัมอบหมายให้อยู่
ในกลุ่ม/ส่วนงานเดียวกนั

• ไม่ถ่ายรปูในกระบวนการตรวจเย่ียม ทัง้ระหว่างการสมัภาษณ์ การเย่ียมชมสถานท่ี 
และกระบวนการอ่ืนๆ

• ไม่นําเอกสารของหน่วยงานออกนอกสถานท่ี ไม่ขอเอกสารการดาํเนินงานของส่วน
งานมาเป็นสมบติัส่วนตวัในขณะตรวจเย่ียม



การเกบ็รกัษาความลบั
• ไม่จดัทาํหรือเกบ็สาํเนาข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคณะ/ส่วนงาน ผูต้รวจ

ประเมินทกุคนในคณะผูต้รวจประเมินจะต้องส่งคืนเอกสารและข้อมลูทัง้หมด

ท่ีเก่ียวข้องกบัคณะ/ส่วนงานให้กบักองพฒันาคณุภาพทนัทีท่ีเสรจ็ส้ิน

กระบวนการตรวจประเมิน

• ไม่ใช้โทรศพัทม์อืถือถ่ายรปู/เอกสาร/ข้อมลูของคณะ/ส่วนงานท่ีเข้าไปตรวจ

ประเมินอย่างเดด็ขาด



การเกบ็รกัษาความลบั
• ไม่เกบ็บนัทึกใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในรปูของการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร

หรือในรปูส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ซ่ึงเก่ียวข้องคณะ/ส่วนงาน ผูต้รวจประเมินทกุ

คนในคณะผูต้รวจประเมินจะต้องทาํลายข้อมลูท่ีได้บนัทึกไว้ทัง้หมดเมือ่เสรจ็

ส้ินกระบวนการตรวจประเมิน 

• ไม่ถกเถียงหรือวิพากษ์วิจารณ์กนัโดยระบช่ืุอหรือเอกลกัษณ์ของคณะ/ส่วน

งานทางโทรศพัท ์โทรศพัทม์ือถือ หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์



การเกบ็รกัษาความลบั
• ไม่นําข้อมูลของคณะ/ส่วนงานไปดดัแปลงหรือไปใช้หลงัจากการตรวจประเมิน

• รกัษาและปกป้องความลบัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการตรวจประเมินคณะ/ส่วนงาน

ทัง้ในปัจจบุนัหรือในอดีต

• ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เป็นรายบคุคลซ่ึงอาจทาํให้เกิดผลกระทบต่อ

บคุคลท่ีให้สมัภาษณ์

• ปกป้องข้อมูลอนัเป็นความลบั และหลีกเล่ียงการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงอาจจะส่งผล

กระทบต่อเกียรติภมิูของคณะ/ส่วนงาน หรือกระบวนการตรวจประเมินทัง้ในปัจจบุนั

หรือในอนาคต



การหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทบัซ้อน 
• ไม่ใช้การทาํหน้าท่ีของการเป็นผู้ตรวจประเมินเพ่ือสนองประโยชน์ส่วนตวัหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดเป็นพิเศษ อาทิ การตรวจประเมินองคก์รหรือหน่วยงานในองคก์รท่ี

ตนเองสนใจวิธีการดาํเนินการอยู่เป็นการส่วนตวั

• ไม่ส่ือสารข้อมูลอนัเป็นเทจ็หรือข้อมูลท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน

ด้วยความจงใจ ซ่ึงอาจกระทบต่อความเท่ียงตรง และเกียรติภมิูของกระบวนการ

ประเมิน

• แจ้งให้มหาวิทยาลยัรบัทราบหากมีความเก่ียวข้องสมัพนัธก์บัคณะ/ส่วนงานอนัจะ

ทาํให้เกิดผลกระทบต่อความแม่นยาํของการตรวจประเมิน



Do
• Active Listening and Consensus

• Role Model Behavior  

• Have Fun and Learn from Each Other! 

• Collective ownership and 

responsibility for the site visit report.

• Teamwork

• Be humble

Don’t
• Consult

• Humiliate

• Intimidate

• Loose temper

• Ask for favor

• Ask for out of scope 

information and data 

@ Site Visit



QUESTION & ANSWER
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