กํา หนดการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร

เรื่ อ ง เกณฑ์ม าคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การดํา เนิ น การที่ เ ป็ นเลิ ศ
(Educational Criteri a for Performance Excellence, EdPEx)

วั น ที่ ๒๔ ก.พ. และ ๑ มี . ค. ๖๕
ณ ห้อ งประชุ ม สดศรี ชั้ น ๑ อาคารเจ้า ฟ้ าเพชรรั ต น วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ พ ระมงกุ ฎ เกล้า
วั ต ถุ ประ สง ค์ : เ พื่ อใ ห้ ผู้ เข้ าป ระชุ ม
๑. นำเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การปฏิบตั ิตามบริบทของหน่วย ส่งผลให้เกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
๒. สนับสนุนให้หน่วยกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามพันธกิจสำคัญอย่างต่อเนื่อง
๓. สนับสนุนการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยตามเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างถูกต้อง
วัน เวลา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.พ. ๖๕
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

หัวข้อกิจกรรม

วิทยากร

๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น. พิธีเป�ดการประชุม โดย ผอ.กศ.วพม.
๐๙.๑๐-๑๐.๑๕ น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นรูปแบบ World Café
ในหัวข้อ “คำถามเกณฑ์ EdPEx ยากตรงไหน”
กลุ่มที่ ๑-๒ โครงร่างองค์กร
กลุ่มที่ ๓-๔ หมวด ๓ และผลลัพธ์ ๗.๒
กลุ่มที่ ๕-๖ หมวด ๖ และผลลัพธ์ ๗.๑
๑๐.๑๕-๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง

พ.อ.หญิง ผศ. สนิตรา ศิริธางกุล

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป�นเลิศ (EdPEx)
พ.ศ. ๒๕๖๓-๖๖: ความเป�นมา คุณลักษณะสำคัญ จุดเน้นและ
ความสัมพันธ์ของเกณฑ์
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐๑๔.๑๕ น. เกณฑ์ EdPEx หมวด ๑ การนำองค์กร หมวด ๒ กลยุทธ์
และหมวด ๗ ทีเ่ กี่ยวข้อง (๗.๑ และ ๗.๔)
๑๔.๑๕-๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง

พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร

๑๔.๔๕-๑๖๐๐ น. เกณฑ์ EdPEx หมวด ๓ ลูกค้า หมวด ๖ ระบบปฏิบัติการ
และหมวด ๗ ทีเ่ กี่ยวข้อง (๗.๑ และ ๗.๓)
วันศุกร์ที่ ๒๕ ก.พ. ๖๕
๐๘.๔๕-๐๙.๑๕ น. Review Day I activities:
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ คำถาม-คำตอบ จาก Workshop Day
๐๙.๑๕-๑๐.๓๐ น. เกณฑ์หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรูล้ ูกค้า
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร และหมวด ๗ ทีเ่ กี่ยวข้อง (๗.๑ และ
๗.๒)
๑๐.๓๐-๑๐.๕๐ น. รับประทานอาหารว่าง

พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร

๑๐.๕๐-๑๒.๐๐ น. การวิเคราะห์ Strengths & OFIs หมวด ๑-๖ และหมวด ๗

พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร

พ.อ.หญิง ผศ. สนิตรา ศิริธางกุล
พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร

พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 1|ห
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หมายเหตุ: ทาง สปค.วพม. จะแบ่งผู้เข้าประชุมเป�นกลุ่มย่อย และติดประกาศรายชื่อที่หน้าห้องประชุม
เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่
๑. หนังสือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป�นเลิศ (EdPEx) ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖
๒. หนังสือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA)
๓. หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566
๔. หนังสือ 2021-2022 Baldrige Excellence Framework (Education)

๕.

Insight to Performance Excellence 2017-2018 (Mark L. Blazey)

2|ห

น้ า

