
การตรวจประเมินกระบวนการ
ด้วยเกณฑ ์EdPEx
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ใครเป็นผูร้บัผลและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ของกระบวนการตรวจประเมิน

• ผูร้บัผลและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการตรวจ
ประเมินดงักล่าว มีความต้องการและความคาดหวงั
อย่างไรจากท่านในฐานะผูต้รวจประเมิน



Expected learning outcome of MU EdPEx assessors

• สามารถตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์
EdPEx

• สามารถให้คะแนนใน band ท่ีถกูต้องเหมาะสมสาํหรบัระดบั
พฒันาการของส่วนงาน

• สามารถกาํหนดจดุเด่นและโอกาสในการพฒันาของส่วนงาน จาก
รายงาน รวมทัง้ร่างประเดน็ท่ีควรตรวจเย่ียมเพ่ิมเติมในช่วง site 
visit

• สามารถเขียน Feedback ท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกบัระดบั
การพฒันาของส่วนงาน เพ่ือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้



• The most important product you will deliver as an 
assessor is  … 

the written evaluation of the organization, to provide 
an assessment of their strengths (S) and opportunities 
for improvement (OFIs).

• Unbiased
• Value added feedback
• Grounded in the Criteria & Core Values
• Weighted on the Organization’s Profile

บทบาทและหน้าท่ีของผูต้รวจประเมิน

your scorebook
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รายงานป้อนกลบัท่ีมีคณุค่า

เข้าใจบริบท

ขององคก์ร

เป็นไปตาม

เกณฑ์

เข้าใจ

สภาพแวดล้อม

ในการ

ดาํเนินงาน



1. Be able to score consistently based on the  
requirements of the EdPEx framework 

2. Be able to take an overall view of the organization 
to assess its performance 

3. Interact effectively as a member of a high 
performing assessment team

4. Gather, assimilate and analyze evidence to make 
insightful judgements

5. Produce clear, accurate and useful feedback

Effectiveness
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Criteria for Performance Excellence

What

What

How

What

7



แนวการประเมินการดาํเนินการ

กระบวนการ

• A pproach

• D eploy

• L earning

• I ntegration

ผลลพัธ์

• L evel

• T rend

• C omparison

• I ntegration



วตัถปุระสงคข์องการประเมินกระบวนการ

• ประเมินกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกณฑใ์ห้ความสาํคญั ว่าได้
มีการดาํเนินการ และมีความเป็นระบบหรอืไม่ เพียงใด

• หาจดุเด่นและโอกาสพฒันาของกระบวนการดงักล่าว

• เขียนรายงานป้อนกลบัท่ีมีคณุค่า

• ประเมินระดบัพฒันาการ (maturity) ของกระบวนการใน
หมวดนัน้ ๆ โดยการให้คะแนน เพ่ือหน่วยงานใช้ติดตาม
ความก้าวหน้าของตนเอง



ไม่เน้นว่าทาํ “อะไรบา้ง” แต่ให้ความสาํคญัต่อการ 

“ทาํอย่างไร” 
“เป็นระบบหรือไม่” 

“ทาํในเร่ืองท่ีสมควรทาํหรือไม่” 
“มีการทบทวนติดตามประเมินผลเพ่ือการปรบัปรงุ

หรือไม่ อย่างไร”



การประเมินกระบวนการ: ADLI
Approach (แนวทาง) :

เป็นระบบ : Definable + Repeatable + Measurable + 
Predictable 

ความมปีระสิทธิผล : ของกระบวนการทีใ่ช้

Deployment (การนาํไปปฏบิตั)ิ :
การนาํแนวทางไปปฏบิตัอิย่างทั่วถงึและจริงจัง

Learning (การเรยีนรู)้ :
การประเมนิกระบวนการอย่างเป็นระบบ
การปรับปรุง และนวัตกรรมกระบวนการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Integration (บรูณาการ):
ความสอดคล้องกับความต้องการขององคก์ร (Align)
ความสอดคล้องและกลมกลืนกับแผนงาน กระบวนการ และผลลัพธ ์



การประเมินกระบวนการ: ADLI



ดอูยา่งไรวา่ Approach เป็นระบบ ?

D efinable

R epeatable

M easurable

P redictable

การประเมินกระบวนการ: ADLI



การประเมินกระบวนการ: ADLI



Process 
Scoring Guideline

การประเมินกระบวนการ: ADLI



ขัน้ตอนในการตรวจประเมิน



Independent Review

6-Step Evaluation Process

Step 1: Review the Criteria
Step 2: Select 4 – 6 Key Factors
Step 3: Read Application report
Step 4: Identify around 6 Strengths (Ss) and/or 

Opportunities for Improvement (OFIs)
Step 5: Write Feedback-ready Comments
Step 6: Determine the Range and the % Score



• ทาํความเขา้ใจของคาํถามระดบั basic, overall, multiple 
requirements

• เรยีบเรยีงใจความ/ประเด็นสําคญั (Gist/Nugget, or 
Item main points) ของแตล่ะหวัขอ้ ตามความเขา้ใจที่
เป็นภาษาของเราเองใหก้ระชบัไดใ้จความ และใชป้ระกอบ
ขณะอา่น application report

• ทาํความเขา้ใจคาํศพัท ์และคาํอธบิายทีม่คีวามสําคญั

Step 1: Review the Criteria



• ทาํความเขา้ใจของคาํถามระดบั basic, overall, multiple 
requirements

• เรยีบเรยีงใจความ/ประเด็นสําคญั (Gist/Nugget, or 
Item main points) ของแตล่ะหวัขอ้ ตามความเขา้ใจที่
เป็นภาษาของเราเองใหก้ระชบัไดใ้จความ และใชป้ระกอบ
ขณะอา่น application report

• ทาํความเขา้ใจคาํศพัท ์และคาํอธบิายทีม่คีวามสําคญั

Step 1: Review the Criteria



WS1 : Review the Criteria 10 นาที

Item 1.1 / Item 1.2

• เลือกประเดน็ท่ีจะแสดงถึง Basic Requirement ของ
องคก์รในหมวดท่ีจะตรวจ
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หมวด 1.1 โตะ๊ 1 โตะ๊ 2 โตะ๊ 3

หมวด 1.2 โตะ๊ 4 โตะ๊ 5

มหาวทิยาลัย วัด รัฐบาล



• หา KF ท ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบั Item และคดัเลอืก 4-6 KF ทีม่ ี
ความสําคญักบัผูส้มคัรมากทีส่ดุ

• เรยีงลําดบัความสําคญั KF ทีส่อดคลอ้งกบัระดบัของผูส้มคัร 
(basic, overall, multiple) เชน่ ความตอ้งการของผูเ้รยีน
และลกูคา้ สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนั ความตอ้งการของ
บคุลากร แผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิารทีส่ําคญั 

• เชือ่มโยง KF กบัคาํถามในหวัขอ้ตา่งๆ ทีค่าดวา่จะสง่ผล
กระทบกบัความเป็นตวัตนหรอืความทา้ทายขององคก์ร

Step 2: Select 4 – 6 Key Factor



• หา KF ท ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบั Item และคดัเลอืก 4-6 KF ทีม่ ี
ความสําคญักบัผูส้มคัรมากทีส่ดุ

• เรยีงลําดบัความสําคญั KF ทีส่อดคลอ้งกบัระดบัของผูส้มคัร 
(basic, overall, multiple) เชน่ ความตอ้งการของผูเ้รยีน
และลกูคา้ สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนั ความตอ้งการของ
บคุลากร แผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิารทีส่ําคญั 

• เชือ่มโยง KF กบัคาํถามในหวัขอ้ตา่งๆ ทีค่าดวา่จะสง่ผล
กระทบกบัความเป็นตวัตนหรอืความทา้ทายขององคก์ร

Step 2: Select 4 – 6 Key Factor



WS 1 : Review the Criteria & Select 4 – 6 KF

• Item 1.1

• Item 1.2
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หมวด 1.1 โตะ๊ 1 โตะ๊ 2 โตะ๊ 3

หมวด 1.2 โตะ๊ 4 โตะ๊ 5



• มองเป็นองคร์วมของหวัขอ้ 

• ไมใ่ชก้าร check list ทลีะคาํถาม

• คดิถงึความสมัพนัธข์องการตอบในหวัขอ้อืน่ ๆ ดว้ย

• เนน้ทีก่ระบวนการสําคญัทีส่ดุทีส่ว่นงานใช ้และความ
เหมาะสมของวธิกีารทีใ่ชน้ ัน้

• ความมปีระสทิธผิลของกระบวนการ 

• การบรรลวุตัถปุระสงค์

Step 3: Read Application report



• มองเป็นองคร์วมของหวัขอ้ 

• ไมใ่ชก้าร check list ทลีะคาํถาม

• คดิถงึความสมัพนัธข์องการตอบในหวัขอ้อืน่ ๆ ดว้ย

• เนน้ทีก่ระบวนการสําคญัทีส่ดุทีส่ว่นงานใช ้และความ
เหมาะสมของวธิกีารทีใ่ชน้ ัน้

• ความมปีระสทิธผิลของกระบวนการ 

• การบรรลวุตัถปุระสงค์

Step 3: Read Application report



• ระบจุดุแข็ง และ โอกาสพฒันา ประมาณ 6 ขอ้คดิเห็น ตาม
ระดบัของสว่นงาน (basic, overall, multiple) 

• ลําดบัความสําคญัของขอ้คดิเห็น

• ใชม้มุมองทีเ่พ ิม่คณุคา่ใหก้บัสว่นงาน และเชือ่มโยง
ความสมัพนัธก์บัหวัขอ้อืน่ แมจ้ะไมไ่ดถ้กูระบไุว้

• มองหาขอ้มลูทีห่ายไป (อาจยกประโยชนใ์หใ้นกรณีทีไ่ม่
แนใ่จ ... อยา่งสมเหตสุมผล)

Step 4: Identify 6 Strengths and/or 
Opportunities for Improvement (OFIs)



• ระบจุดุแข็ง และ โอกาสพฒันา ประมาณ 6 ขอ้คดิเห็น ตาม
ระดบัของสว่นงาน (basic, overall, multiple) 

• ลําดบัความสําคญัของขอ้คดิเห็น

• ใชม้มุมองทีเ่พ ิม่คณุคา่ใหก้บัสว่นงาน และเชือ่มโยง
ความสมัพนัธก์บัหวัขอ้อืน่ แมจ้ะไมไ่ดถ้กูระบไุว้

• มองหาขอ้มลูทีห่ายไป (อาจยกประโยชนใ์หใ้นกรณีทีไ่ม่
แนใ่จ ... อยา่งสมเหตสุมผล)

Step 4: Identify 6 Strengths and/or 
Opportunities for Improvement (OFIs)



WS 2 : Identify 6 Strengths and/or OFIs

Item 1.1/ Item 1.2
• ระบ ุStrengths และ OFIs ประมาณ 6 ประเดน็ และ (basic, 

overall, multiple) ร่วมกบั (ADLI) หลงัข้อความ
• เลือก KF ท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ในแต่ละข้อ
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Criteria +/- KF ประเด็น Basic/Overall
/Multiple
A D L I

1.1 ก(1) + VMV การกําหนด vision และ Values (Basic)
(A,D)

โตะ๊ใดอ่าน Criteria ข้อใด ให้หา Strength & OFI ข้อนัน้



วิธีหา strength
• มองหาประเดน็ท่ีส่วนงานสามารถตอบคาํถามในเกณฑ ์(ระดบั 

basic, overall, multiple แล้วแต่ระดบัพฒันาการของส่วนงาน) ได้ 
อย่างน่าเช่ือถือว่าได้มีการดาํเนินงานจริง

• ระดบัการชม อาจใช้คาํท่ีแสดงระดบัพฒันาการ เช่น
• Approach - “เป็นระบบท่ีมีประสิทธิผล” “เป็นระบบ” “เร่ิมมี

กระบวนการ” “เร่ิมดาํเนินการ” 

• Deploy - “มีการถ่ายทอดอย่างทัว่ถึง” “มีการดาํเนินงานในบาง
หน่วยงาน” 

• Learning - “เร่ิมมีการทบทวน” “มีการทบทวน” “......มีการนําผลการ
ทบทวนไปปรบัปรงุ” “ทาํให้เกิดนวตักรรม”
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ซ่ึงจะนําไปสู่การให้คะแนนของหมวดนัน้ ๆ



วิธีหา OFI
1. มองหาประเดน็ท่ีส่วนงานไม่ได้ตอบคาํถามของเกณฑ ์ว่าทาํ

“อย่างไร” หรือ “อะไร” (missing process: A) หรือตอบเป็น
ตวัอย่างกระจกุกระจิก (anecdotal examples) ดไูล่ไปทีละระดบั 
ถ้าตอบ Basic questions ได้ มองลงไปท่ีคาํถามระดบั Overall 
ถ้าตอบได้หมดอีก ลงไปดคูาํถามระดบั Multiple

2. หากตอบคาํถามได้ทกุประเดน็ (A) มองว่า approach นัน้ 
เหมาะสมกบัส่วนงานหรือไม่ ทาํในส่ิงท่ีสมควรทาํไหม 
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค ์วิสยัทศัน์ โครงร่างองคก์ร และหมวด
อ่ืน ๆ หรือไม่ (I) มีการนําไปใช้ได้อย่างครอบคลมุ (ในหน่วยงาน/
พืน้ท่ีท่ีจาํเป็นต้องใช้) หรือไม่ (D) มีการทบทวน/ปรบัปรงุ
กระบวนการหรือไม่ (L) ซ่ึงอาจรวมไปถึงนวตักรรม
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• เร ิม่ตน้ดว้ยขอ้คดิเห็นทีเ่ป็นใจความสําคญั (Nugget/Gist) และ
ขอ้คดิเห็นทีส่ ือ่ความหมายน ัน้ ตามดว้ย 2-3 ตวัอยา่ง (Examples) 
ลงทา้ยขอ้คดิเห็นทีส่ ือ่ถงึความสมัพนัธห์รอืเกีย่วขอ้งกบัสว่นงาน 
(Relevance) จบแตล่ะขอ้คดิเห็น (Done) ไมค่วรเกนิ 75 คาํ

• ระบ ุKF ทีส่มัพนัธก์บัขอ้คดิเห็น 

• Rate ความสําคญัเป็น +, ++ หรอื - , --

• อยา่ลมืถามตนเองวา่ สว่นงานจะเขา้ใจ และสามารถนําไปใช้

ประโยชนไ์ดห้รอืไม ่ถา้ไม ่ใหป้รบัปรงุขอ้คดิเห็นใหมอ่กีคร ัง้

Step 5: Write Feedback-ready Comments



• เร ิม่ตน้ดว้ยขอ้คดิเห็นทีเ่ป็นใจความสําคญั (Nugget/Gist) และ
ขอ้คดิเห็นทีส่ ือ่ความหมายน ัน้ ตามดว้ย 2-3 ตวัอยา่ง (Examples) 
ลงทา้ยขอ้คดิเห็นทีส่ ือ่ถงึความสมัพนัธห์รอืเกีย่วขอ้งกบัสว่นงาน 
(Relevance) จบแตล่ะขอ้คดิเห็น (Done) ไมค่วรเกนิ 75 คาํ

• ระบ ุKF ทีส่มัพนัธก์บัขอ้คดิเห็น 

• Rate ความสําคญัเป็น +, ++ หรอื - , --

• อยา่ลมืถามตนเองวา่ สว่นงานจะเขา้ใจ และสามารถนําไปใช้

ประโยชนไ์ดห้รอืไม ่ถา้ไม ่ใหป้รบัปรงุขอ้คดิเห็นใหมอ่กีคร ัง้

Step 5: Write Feedback-ready Comments



WS 2 : Write one feedback ready comment 
from your table’s strength or OFI
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OFI โตะ๊ 1 โตะ๊ 4 โตะ๊ 5
Strength โตะ๊ 2 โตะ๊ 3



Should not be Done

Comment Content
• Go beyond the requirements of the Criteria or assert your 

personal opinions.
• Be prescriptive by using “could,” “should,” or “would.”
• Be judgemental by using terms such as “good,” “bad,” or 

“inadequate.”
• Comment on the applicant’s style of writing or data 

presentation.

Comment Style

• “Parrot” the application or the Criteria: restate message.
• Use jargon or acronyms unless they are used by the applicant.



ตวัอย่าง Strength
• ผูนํ้าระดบัสงูปฏิบติัตนเป็นตวัอย่างในการแสดงความมุ่งมัน่

ต่อค่านิยมของส่วนงาน โดยการยึดมัน่ต่อการปฏิบติัตามกฏ
ระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ อย่างเคร่งครดั ในการพิจารณา
โครงการต่าง ๆ จะมีการเน้นยํา้ถึงเป้าหมายโครงการต่าง ๆ 
ว่านักศึกษาและลกูค้ากลุ่มอ่ืนได้รบัประโยชน์อย่างไร และ
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการนําเสนอแนวคิดเพ่ือการพฒันา
ปรบัปรงุต่าง ๆ จากบคุลากรทุกระดบัอย่างเปิดกว้าง เพ่ือ
นําไปต่อยอดเป็นนวตักรรม ทาํให้บคุลากรมีความเข้าใจ 
และมี role model ในการปฏิบติัตามค่านิยมขององคก์ร
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ตวัอย่าง OFI
• ส่วนงานยงัไม่ได้แสดงถึงระบบการประเมินระบบการนํา

องคก์ร และการประเมินผูนํ้าระดบัสงูเป็นรายคน มีเพียง
การเปิดโอกาสให้บคุลากรแสดงความคิดเหน็ต่อผูนํ้า ใน
โครงการ “พบผูนํ้าประจาํปี” ซ่ึงอาจไม่ใช่การแสดงความ
คิดเหน็ท่ีเปิดกว้างตรงไปตรงมา ระบบการประเมินผูนํ้า
และการนําองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ส่วนงานเหน็
โอกาสในการพฒันาปรบัปรงุระบบการนําองคก์ร เพ่ือให้
บรรลเุป้าหมายท่ีจะเป็นองคก์รท่ีมีการนําองคก์รอย่างมี
วิสยัทศัน์และมีประสิทธิภาพ
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• ใหค้ะแนนโดยอาศยัแนวทางการใหค้ะแนน ADLI 

• ดเูป็นองคร์วมตอ่การตอบสนองคาํถามของหวัขอ้วา่อยูร่ะดบั
ใด (basic, overall, multiple)

• คะแนนทีไ่ดต้อ้งสอดคลอ้งกบัขอ้คดิเห็นทีใ่ห ้ BEST FIT

• ชว่งของคะแนนจะสะทอ้นภาวะการพฒันาขององคก์ร

Step 6: Determine the Range and the % Score



• ใหค้ะแนนโดยอาศยัแนวทางการใหค้ะแนน ADLI 

• ดเูป็นองคร์วมตอ่การตอบสนองคาํถามของหวัขอ้วา่อยูร่ะดบั
ใด (basic, overall, multiple)

• คะแนนทีไ่ดต้อ้งสอดคลอ้งกบัขอ้คดิเห็นทีใ่ห ้ BEST FIT

• ชว่งของคะแนนจะสะทอ้นภาวะการพฒันาขององคก์ร

Step 6: Determine the Range and the % Score





Best Fit

• “Best fit” หมายถึงแถบคะแนนท่ีอธิบายถึงระดบัพฒันาท่ี

เหมาะสมท่ีสดุของหน่วยงาน ซ่ึงอาจหมายความว่า ไม่

จาํเป็นต้องมีครบทุกประเดน็ (มี gaps ได้บา้ง) ในบางประเดน็

ของ ADLI  

• หมายความว่า ไม่จาํเป็นท่ีทุกประเดน็จะต้องมีคะแนนถึงแถบ

คะแนนนัน้ กส็ามารถให้คะแนนในแถบคะแนนนัน้ได้ แต่หาก

จะได้คะแนนสงูสดุของแถบคะแนนนัน้ ทุกประเดน็ต้องมี

คะแนนถึง
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ถ้าตอบ basic requirement ได้ แต่บางเร่ืองเป็น
effective systematic approach บางเร่ืองยงัไม่ใช่



ถ้าตอบบางเรือ่งได้ถึง multiple requirements แต่บางเรือ่ง
ท่ีเป็น overall requirement ยงัไม่ได้ทาํ และบางเรือ่งท่ีเป็น 
basic requirement ยงัไม่เป็น systematic  effective 
approach



“Best Fit” Considerations

• ไม่ใช่ทุก comment จะต้องอยู่ในแถบคะแนนเดียว

• Comments บางอนั อาจมีความสาํคญักว่า (อย่าลืมดู
ความเช่ือมโยงกบั Key Factors)

• อย่าลืมพิจารณาถึงสมดลุระหว่าง A-D-L-I comments?

• บอ่ยครัง้ท่ีการให้คะแนนจะกํา้ก่ึงอยู่ระหว่างแถบคะแนน 
2 แถบ 

• เลือกให้คะแนน โดยปรบัขึน้ลงครัง้ละ 5% ซ่ึงสะท้อนถึง
ระดบัพฒันาการและผลการดาํเนินงานของหน่วยงาน
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More “Best Fit” Considerations
• อย่าหาค่าเฉล่ีย

• การมีแนวทางท่ีเหมาะสม อาจช่วยดึงคะแนนให้ขึน้ไปถึง 
50% แต่หากไม่มีการนําไปปฏิบติั จะไม่สามารถได้คะแนน
สงูไปกว่าน้ีได้ 

• “แนวทาง” จะมีความสาํคญัมากกบัหน่วยงานท่ีเพ่ิงเร่ิม
พฒันา แต่ “การนําไปปฏิบติั” จะมีความหมายมากกว่า 
สาํหรบัหน่วยงานท่ีพฒันาขึน้ไปแล้วระดบัหน่ึง

• “การเรียนรู”้ และ “บรูณาการ” จะมีความหมายสาํหรบั
หน่วยงานท่ีระดบัพฒันาการสงูขึน้ไปอีก
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ขัน้ตอนง่าย ๆ ในการให้คะแนน

• ดรูะดบัของ strength และ OFI comments ว่าเป็น 
comments ในระดบัใด (basic, overall, multiple)

• ดปูระเภทของ strength และ OFI comments ว่าเป็น 
comment ด้านใด (A, D, L, I)

• ให้คะแนนตาม ADLI ในแถบคะแนนท่ีเหมาะสม (best 
fit) มากท่ีสดุ

• ให้คะแนนทัง้หมวด ในแถบคะแนนท่ีเหมาะสม (best 
fit) มากท่ีสดุ โดยไม่ใช่ค่าเฉล่ียของ ADLI



Factor 0-5% 10-25% 30-45% 50-65% 70-85% 90-100%

Approach
No 
Systematic 
Approach to 
item 
requirements 
is evident; 
information is 
anecdotal.

The beginning
of a systematic 
approach to the 
basic 
requirements of 
the item is 
evident.  

An effective, 
systematic 
approach, 
responsive to the 
basic 
requirements of 
the item, is 
evident.

An effective, systematic approach, 
responsive to the overall 
requirements of the item, is 
evident.

An effective, 
systematic 
Approach, 
responsive to the 
multiple 
requirements of 
the item, is 
evident.

An effective, 
systematic 
approach, fully 
responsive to the 
multiple 
requirements of 
the item, is 
evident.

Criteria ผูนํ้าระดบัสงูนําองคก์รอย่างไร
ก. กาํหนด V และ Values

(1) ผูนํ้าระดบัสงู ดาํเนินการอย่างไร

ในการกาํหนด Vและ Values

(2) ส่งเสริมการประพฤติปฏิบติัตาม

กฎหมายและจริยธรรม

ข. ผูนํ้าระดบัสงู ดาํเนินการอย่างไร

ในการส่ือสารและสร้างความผกูพนั

กบับคุลากร ทัว่ทัง้องคก์รและลกูค้าท่ี

สาํคญั

ค. M และผลการดาํเนินการของ

องคก์ร

(1) ผูนํ้าระดบัสงู ดาํเนินการอย่างไร

ในการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือทาํให้

องคก์รประสบความสาํเรจ็ทัง้ใน

ปัจจบุนัและในอนาคต.

(2) ผนํ้าระดบัสง ดาํเนินการอย่างไร

ตวัอย่างการประเมินหมวด 1.1



Which levels are these comments 

• ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าคณะ มีการดาํเนินการท่ีเป็นระบบ
เพ่ือให้ได้ข้อมลูด้านความไม่พึงพอใจจากลกูค้า

• ฝ่ายการศึกษาใช้วิธีการท่ีแตกต่างกนัในการได้มาซ่ึง
ข้อมลูความผกูพนัของนักศึกษาในแต่ช่วง student life cycle 

สาํหรบันักศึกษาใหม่ ติดตามดคูวามตัง้ใจท่ีจะไปสอบเพ่ือ 
admission ใหม่ และ first year retention rate ในการแสดงถึง
ความผกูพนั สาํหรบันักศึกษาชัน้ปีท่ี 2-4 ใช้อตัราการเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ และแบบประเมินการแนะนําให้รุ่น
น้องเข้าเรียน สาํหรบัศิษยเ์ก่าใช้ความสนใจท่ีจะกลบัมา
เรียนต่อ การแนะนําให้ผูอ่ื้นมาเข้าเรียน และการรบัรุ่น
น้องไปฝึกปฏิบติังาน โดยมีการประเมินทุกส้ินปีการศึกษา 
ต่อเน่ืองกนัมาตลอด 5 ปี 



Which levels are these comments 

• ไม่ชดัเจนว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการกาํหนด
กลุ่มของนักศึกษาและส่วนตลาด ตามท่ีระบไุว้ใน
โครงรา่งองคก์ร

• ไม่ชดัเจนว่าคณะมีระบบอย่างไรในการสรา้งความ
ผกูพนักบันักศึกษาและลกูค้ากลุ่มอ่ืน

• คณะสรา้งบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของสงัคมและลกูค้า โดยหน่วยบริการ
วิชาการจะเปิดโอกาสให้ลกูค้าเสนอความต้องการ
เรือ่งท่ีต้องการให้จดัอบรม ผา่นทาง website ของ
คณะ และในการประเมินการอบรมทุกครัง้............



WS 4 : Determine the Range and the % Score

• Item 1.1 / Item 1.2

A : 

D : 

L : 

I  :

Item Score :      %
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