
หมวด 1   การน าองคก์ร 



ภาพรวมเกณฑ ์EdPEx 





- visionary leadership 

- learning-centered education 

- organizational and personal learning 

- valuing workforce members and partners 

- agility 

- focus on the future 

- managing for innovation 

- management by fact 

- societal responsibility 

- focus on results and creating value 

- systems perspective 



สรปุเกณฑห์มวด 1  การน าองคก์ร  

เกณฑห์มวดน้ีประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ  
   1) การน าองคก์รโดยผูน้ าระดบัสงู  และ  
 2) ธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  



สรปุเกณฑห์มวด 1 การน าองคก์ร (ต่อ) 

ในส่วนของการน าองคก์รจะเป็นการพิจารณาใน 3 เรื่อง คือ   
(ก) การก าหนดทิศทางขององคก์ร  โดยให้ความส าคญัต่อการท่ีผูบ้ริหาร
ระดบัสงูจะต้องมีการก าหนดวิสยัทศัน์ ค่านิยม ทิศทาง ผลการ
ด าเนินการท่ีคาดหวงั และการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบติัเพ่ือให้บคุลากร
ขององคก์รได้รบัรูอ้ย่างต่อเน่ือง รวมถึงแสดงความมุ่งมัน่ 
(commitment) ต่อการปฏิบติัตามค่านิยมขององคก์รด้วย  



(ข) การสร้างบรรยากาศในองคก์รเพ่ือส่งเสริม ก ากบั และส่งผลให้
มีการประพฤติปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรม  โดยให้
ความส าคญัต่อการบริหารองคก์รด้วยการส่งเสริม ก ากบั ให้
บคุลากรในองคก์รมีจริยธรรมในการท างานและประพฤติปฏิบติั
ตามกฎหมาย 

สรปุเกณฑห์มวด 1 การน าองคก์ร (ต่อ) 



(ค) การท าให้องคก์รมีความยัง่ยืน การทบทวนผลการด าเนินการของ
องคก์ร และการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการพฒันาผูน้ าของ
องคก์รในอนาคต โดยให้ความส าคญัต่อการวางระบบและสร้างปัจจยัท่ี
จะท าให้องคก์รอยู่รอดตลอดไป การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการ
พฒันาผูน้ าขององคก์รในอนาคต รวมทัง้ต้องมีการทบทวนผลการ
ด าเนินการ ตลอดจนการน าผลมาปรบัปรงุองคก์ร  

สรปุเกณฑห์มวด 1 การน าองคก์ร (ต่อ) 



ในส่วนของธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคมนัน้ จะเป็นการพิจารณาใน    
3 เรื่อง คือ   
(ก) ธรรมาภิบาลขององคก์ร โดยให้ความส าคญัในการพิจารณาต่อการด าเนินการ
อย่างมีความรบัผิดชอบในด้านต่างๆ ความโปร่งใสโดยเฉพาะด้านการเงิน  ความ
โปร่งใสในการด าเนินการ การเปิดเผยข้อมลู การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ี
เป็นอิสระ และการปกป้องผลประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวข้องอย่างสมดลุ รวมทัง้การ
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูน้ าระดบัสงู และคณะกรรมการก ากบัดแูลองคก์รท่ี
ต้องระบอุอกมาว่าจะประเมินกนัอย่างไรและใครเป็นคนประเมินให้ชดัเจน 

สรปุเกณฑห์มวด 1 การน าองคก์ร (ต่อ) 



(ข) การประพฤติปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดยให้ความส าคญัต่อการพิจารณา
ในเร่ืองท่ีองคก์รมีการด าเนินการตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม โดยเฉพาะในกรณีท่ี
ผลิตภณัฑ ์บริการ และการปฏิบติัการมีผลกระทบในเชิงลบต่อสงัคม การเตรียมการเชิง
รกุ การใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า การรกัษาส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงอาจด้วยวิธีวิเคราะหแ์บบ 
Failure Modes & Effects Analysis (FMEA) การส่งเสริมและก ากบัดแูลให้มีการประพฤติ
ปฎิบติัอย่างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างระบบธรรมาภิบาล และตลอดทัว่ทัง้องคก์ร 
ตลอดจนการวดัและการตรวจติดตามการด าเนินการตามกฎหมายและจริยธรรม  ทัง้น้ี 
TQA ต้องการทราบว่าผูน้ าระดบัสงูท าอย่างไรในการน าหลกัจริยธรรมท่ีองคก์รสร้าง
ขึน้มานัน้ สามารถน าไปปฏิบติัได้ทัว่ทัง้องคก์รไม่ใช่เป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงของคนใน
องคก์ร โดยต้องมีผลงานเป็นตวัเลขแสดงได้ด้วย  

สรปุเกณฑห์มวด 1 การน าองคก์ร (ต่อ) 



(ค) การสนับสนุนชมุชนท่ีส าคญั  โดยให้ความส าคญัต่อการท่ีองคก์ร
สนับสนุนและสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชนท่ีส าคญั รวมทัง้มีแนวทาง
อย่างไรในการเข้าไปมีส่วนร่วมกบัชมุชนนัน้ ไม่ใช่เพียงแต่ให้เงิน
ช่วยเหลือแล้วถือว่าเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนชมุชน และ
ไม่ใช่ไปจ้างบริษทัอ่ืนให้มาท าให้ด้วย 

สรปุเกณฑห์มวด 1 การน าองคก์ร (ต่อ) 



อาจสรปุในภาพรวมถึงส่ิงท่ีผูน้ าระดบัสงูควรปฏิบติัได้ดงัน้ี 
 
• องคก์รมีคณะผูน้ าระดบัสงูท่ีเข้มแขง็โดยไม่ให้ความส าคญัเพียงผูห้น่ึงผู้ใด 
• คณะผูน้ าระดบัสงูมีปฏิสมัพนัธก์บัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญัทกุกลุ่มอยู่เป็น
ประจ า 

• องคก์รมีวฒันธรรมองคก์รท่ีท าให้องคก์รบรรลคุ่านิยมท่ีต้องการ 
• คณะผูน้ าระดบัสงูส่ือสารกบัผูป้ฏิบติังานทุกกลุ่มอย่างสม า่เสมอ และเปิดเผย 
จริงใจ 

• คณะผูน้ าระดบัสงูมีการทบทวนผลการด าเนินการขององคก์รและน าผลการ
ทบทวนนัน้มาใช้ในการวางแผนและตดัสินใจในการด าเนินการต่อไป 

• คณะผูน้ าระดบัสงูมองถึงโอกาสในอนาคตท่ีจะปรบัปรงุองคก์รและท าให้
องคก์รเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

• คณะผูน้ าระดบัสงูด าเนินการในส่วนของธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมอย่างต่อเน่ือง 



Core Values and the Criteria 



Key Excellence Indicators: Leadership 

• Effective, systematic, and fully deployed setting and 

communication of organization’s direction and values 

• Demonstrated personal commitment and role modeling by all 

senior leaders of organizational values 

• Systematic actions to creating a sustainable organization 

• Personal involvement by all senior leaders in organizational 

learning and in developing future leaders 

• Strong focus on learning at all levels of the organization 



• Sustained, demonstrated accountability and transparency of 

operations in governance system 

• Effective and fully deployed leadership performance evaluation 

and improvement system 

• Legal and ethical behavior that exceeds industry standards 

and regulatory compliance 

• Active support of key communities that is integrated with 

organizational strategy and core competencies  

 

Key Excellence Indicators: Leadership 



I-SS Two-Way Communication Model 

Leadership 

• District Strategic Plan 

• Cabinet Meeting/Notes 

• North Carolina  

Professional Standards 

• SIP/DIP Coaching 

• Distributive Leadership 

• Cross-Functional Teams 

 

Student and Stakeholders 

• Professional Learning 

Communities 

• IGPs 

• Teacher Working  

Condition Survey 

• Classified [Staff] Working 

Condition Survey 

• Professional 

Development Survey 

• Advisory Groups 

Two-Way 

Communication 

Iredell-Statesville Schools: Leadership 



Jenks: Leadership 







กล่าวโดยสรปุ ในหมวด 1    
เป็นการตรวจประเมินว่าผูน้ าระดบัสงูขององคก์รด าเนินการ 
อย่างไรในเร่ืองวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม เป้าประสงคร์ะยะสัน้ 
และระยะยาว และความคาดหวงัในผลการด าเนินการ รวมถึง 
การให้ความส าคญักบัลกูค้า และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทัง้หลาย  
การกระจายอ านาจ  การตดัสินใจ  การสร้างนวตักรรม และการ 
เรียนรู้ในองคก์ร รวมทัง้ตรวจประเมินว่า องคก์รมีการก ากบัดแูล 
ตนเองท่ีดี และด าเนินการเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ 
และชมุชนอย่างไร 


