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เกณฑก์ารประเมนิผลตามระบบ SEPA พัฒนาจากเกณฑแ์นวทางของรางวลั 
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ซึง่ไดร้ับการยอมรับและปรับใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาคณุภาพองคก์รในกวา่ 70 
ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยไดม้กีารนํามาประยกุตใ์ชใ้นการตดัสนิรางวัล
คณุภาพแหง่ชาต ิThailand Quality Award (TQA) และเกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพ
การบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) ดว้ย

อยา่งไรก็ตาม แม ้SEPA จะใชก้รอบในการประเมนิเดยีวกนั แตไ่ดป้รบัให้
เหมาะสมกบับรบิทของรฐัวสิาหกจิมากยิง่ข ึน้ และไดบ้รูณาการหลกัการ
ประเมนิตนเอง (SAR) เพือ่สง่เสรมิความรบัผดิชอบ (Accountability) ของ
รฐัวสิาหกจิในการพฒันาตนเอง  สามารถยกระดบัคณุภาพการบรหิาร
จดัการองคก์รใหด้ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง และเป็นระบบ เป็นสาํคญั

ทาํไม SEPA ?
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1. เป็นเกณฑท์ีมุ่ง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์โดยสอดคลอ้งกบั
กระบวนงานทีเ่ป็นระบบภายในองคก์ร

2. เป็นเกณฑท์ีส่ามารถใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืการจัดการ
ทัว่ไปและสามารถปรับใชก้บัทกุรัฐวสิาหกจิ

3. เป็นเกณฑท์ีส่นับสนุนมมุมองในเชงิระบบ (Systemic 
Thinking) เพือ่ใหเ้ป้าประสงคข์องรัฐวสิาหกจิ
สอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนัทัง้องคก์ร

4. เป็นเกณฑท์ีส่นับสนุนการประเมนิทีส่อดคลอ้งกบั
เป้าประสงคแ์ละภารกจิของรัฐวสิาหกจิ

ลกัษณะเดน่ของระบบ SEPA



 ประเภท รส. รายชือ่รฐัวสิาหกจิ
Group A
รส. ทีผ่า่นเกณฑก์ารคดัเลอืก
(คะแนนบรหิารจดัการ (ขอ้ 3) 
≥ 4.5 และทกุขอ้ ≥ 4.0) 

ปตท. กฟน. ธกส. ธอส. กฟผ. บวท. 
บกท*.

Group B
•รส. ทีไ่มผ่า่นเกณฑค์ดัเลอืกในปี 2551
•รส. ทีม่คีะแนน ขอ้ 3 ระหวา่ง 3.0-4.0

• กฟภ. กปน. ออมสนิ กรงุไทย อสมท. 
ทอท. บางจาก

• กนอ. ธสน. กทพ. กปภ. รยส. อภ. 
ปณท. วว. บสย. รฟม. ธพว. สสร. ทโีอ
ท ีกทท. บขส. กคช. ขสมก. ททท.
กสท.

Group C
• รส. ทีม่คีะแนน ขอ้ 3 นอ้ยกวา่ 3.0 • อส. ไพ ่กกท. โรงพมิพฯ์ ออป. สธน. 

อสส. รฟท. อพวช. สบพ. อคส. อสป. 
อสค. อตก. อสพ. อจน. บอท. อต. 
ธอท., อกย.,กสย., ธพส.

หมายเหต*ุ อนุกรรมการฯ เห็นควรให ้บกท. เป็นรัฐวสิาหกจิทีม่คีวามจําเป็นเรง่ดว่นตอ้งเขา้สูร่ะบบ SEPA

เกณฑก์ารคดัเลอืกรฐัวสิาหกจิเขา้สูร่ะบบ SEPA
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 ประเภท รส. รายชือ่รฐัวสิาหกจิ
Group A
• รส. ทีผ่า่นเกณฑก์ารคดัเลอืก
(คะแนนบรหิารจัดการ (ขอ้ 3) ≥ 4.5 ทกุขอ้ ≥ 4.0) 

ปตท. กฟน. ธกส. ธอส. กฟผ. บวท. 
บกท.

Group B
• กลุม่ BA  
(คะแนนบรหิารจัดการ (ขอ้ 3) ภาพรวม 
เฉลีย่ 3 ปี ≥ 4.0) 

• กลุม่ BB  
  (คะแนนบรหิารจัดการ (ขอ้ 3) ภาพรวม 
   เฉลีย่ 3 ปี < 4.0) 

• ออมสนิ กปน. กรงุไทย กฟภ. กนอ. 
กทพ. ทโีอท ีกปภ. ธสน. ปณท.        
วว.* อภ.*

• อสมท. ทอท. รยส. บสย. รฟม. ธพว. 
สสร. กทท. บขส. กคช.  ขสมก. ททท. 
และ กสท.  

Group C
• รส. ทีม่คีะแนนบรหิารจัดการ (ขอ้ 3) 
  นอ้ยกวา่ 3.0

 อส. ไพ ่กกท. โรงพมิพฯ์ ออป. สธน. อสส. รฟท. 
อพวช. สบพ. อคส. อสป. อสค. อตก. อสพ. อจน. 
บอท. อต. ธอท., อกย.,กสย., ธพส.

การแบง่กลุม่รฐัวสิาหกจิเพือ่เขา้สูร่ะบบ SEPA    
(มต ิPAC 6/2553 เมือ่ 9 ม.ิย. 53)

5   * หาก รส. มคีวามพรอ้มและประสงคท์ีจ่ะเขา้สูร่ะบบโดยเร็ว ใหพ้จิารณาเป็นกรณีพเิศษ 
** บางจาก ไมม่สีถานะเป็นรฐัวสิาหกจิ จงึปรบัออกจากรายชือ่



แผนการดาํเนนิงานรฐัวสิาหกจิเมือ่เขา้ระบบ SEPA

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4

• มกีารประเมนิผลและ
คดิคะแนนตามระบบ
ประเมนิผลปัจจบุนั 
• ให ้รส. จดัทาํแผนการนํา
ระบบ SEPA มาใชใ้นองคก์ร
• ทดลองทาํรายงานการ
ประเมนิตนเองตามระบบ SEPA

• ประเมนิผลและคดิคะแนน
ตามระบบประเมนิผลปัจจบุนั
   - กําหนด KPIs ตามมมุมอง 
SEPA และการดําเนนิการตาม
แผนนํา SEPA มาใช ้(65%)
   - ประเมนิผลการบรหิาร
จัดการองคก์ร (35%)

• รส. ทํารายงานประเมนิ
ตนเอง พรอ้มนําเสนอ S และ 
OFI และ แผนการปรบัปรงุ 

• กาํหนด KPIs ตาม
มมุมอง SEPA (100%)
• รส. ทาํรายงานประเมนิ
ตนเอง พรอ้มนําเสนอ S 
และ OFI และ แผนการ
ปรบัปรงุ 

• กาํหนด KPIs ตาม
มมุมอง SEPA (100%)
• รส. ทาํรายงานประเมนิ
ตนเอง พรอ้มนําเสนอ S 
และ OFI และ แผนการ
ปรบัปรงุ 
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รัฐ
วสิ

าห
กจิ

• SubPAC พจิารณา
ตวัชีว้ดัและประเมนิผล
ลัพธ์
• อนุกรรมการฯ ขอ้ 3 
พจิารณาการบรหิาร
จัดการองคก์ร
• ทมีผูต้รวจประเมนิ
ประเมนิผลรายงานการ
ประเมนิตนเอง

• SubPAC พจิารณา
ตวัชีว้ดัและประเมนิผล
ลพัธต์ามมมุมอง SEPA

• อนุกรรมการฯ ขอ้ 3 
พจิารณาการบรหิาร
จัดการองคก์ร
• ทมีผูต้รวจประเมนิ
ประเมนิผลรายงานการ
ประเมนิตนเอง

• SubPAC พจิารณา
ตวัชีว้ดัและประเมนิผล
ลพัธต์ามมมุมอง 
SEPA 

•ทมีผูต้รวจประเมนิ
ประเมนิผลรายงานการ
ประเมนิตนเอง

•SubPAC พจิารณา
ตวัชีว้ดัและ
ประเมนิผลลพัธต์าม
มมุมอง SEPA 

•ทมีผูต้รวจประเมนิ
ประเมนิผลรายงานการ
ประเมนิตนเอง

กา
รต

รว
จป

ระ
เม
นิ

Note:   รัฐวสิาหกจิกลุม่ BA เขา้สูร่ะบบ (ปีที ่1) ในปี 2554
 รัฐวสิาหกจิกลุม่ BB เขา้สาระบบ (ปีที ่1) ในปี 2555



รฐัวสิาหกจิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557    
เป็นตน้ไป

Group BA • เขา้สูร่ะบบ SEPA
โดยดําเนนิการ
ควบคูก่บัระบบ
ปัจจบุนั

• อาจนําผลงาน
บางหมวดของ 
SEPA กําหนด
เป็นตวัชีว้ดั

 • เขา้สูร่ะบบ SEPA
โดยดําเนนิการ
ควบคูก่บัระบบ
ปัจจบุนั

• อาจนําผลงาน
บางหมวดของ 
SEPA กําหนด
เป็นตวัชีว้ดั

 • ประเมนิผลตาม
ระบบ SEPA

• ประเมนิผล
ตามระบบ 
SEPA

Group BB
(พจิารณาความ
พรอ้มในการเขา้
สูร่ะบบ SEPA 
โดยดจูาก
คะแนน

ประเมนิผลขอ้ 3 
ภาพรวม       

(เมย. 54))

• เตรยีมความ
พรอ้มสูร่ะบบ 
SEPA

• มมีาตรการ
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบ 
SEPA

• เขา้สูร่ะบบ SEPA
โดยดําเนนิการ
ควบคูก่บัระบบ
ปัจจบุนั

• อาจนําผลงาน
บางหมวดของ 
SEPA กําหนด
เป็นตวัชีว้ดั

 • เขา้สูร่ะบบ 
SEPA โดย
ดําเนนิการ
ควบคูก่บัระบบ
ปัจจบุนั

• อาจนําผลงาน
บางหมวดของ 
SEPA กําหนด
เป็นตวัชีว้ดั

• ประเมนิผล
ตามระบบ 
SEPA
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การประเมนิผลตามระบบ SEPA (เต็มรปูแบบ)

สิง่ทีย่ังเหมอืนเดมิ
มกีารทําบนัทกึขอ้ตกลงฯ และมกีระบวนการเจรจาตอ่รองตวัชีว้ดั 
โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ(SubPAC) ในชว่งตน้ปี
มกีารประเมนิผลตอนสิน้ปี โดยผลการประเมนิ (ระดบั 1-5) จะนําไป
เชือ่มโยงกบัระบบแรงจงูใจ      

สิง่ทีแ่ตกตา่งจากเดมิ
การประเมนิหวัขอ้การบรหิารจัดการองคก์ร (ขอ้ 3) และ EVM     
จะบรูณาการไปอยูใ่นเกณฑ์ SEPA
มกีารจัดทํา SAR (รายงานประเมนิตนเอง) และการวเิคราะหอ์งคก์ร
ตามระบบ SEPA   ประกอบแผนการเสนอรา่งตวัชีว้ดั
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การสนบัสนนุรฐัวสิาหกจิ ในปี 2553
คูม่อืเกณฑก์ารประเมนิตามระบบ SEPA 
SEPA Clinic (ทกุวนัพฤหสับดทีี ่2 และ 4 ของเดอืน)
ชุดคูม่อืแนวทางการพฒันาองคก์รตามระบบ SEPA 
จดัหลกัสตูรการประเมนิผลตามระบบ SEPA

SEPA Center: 02-298-5881-9 ตอ่ 6732-6736        
E-mail: sepacenter@sepo.go.th หรอื sepacenter@gmail.com

     หรอื www.sepo.go.th

หลกัสตูร วนัที่
• เกณฑ ์SEPA สาํหรบัรฐัวสิาหกจิกลุม่ A 22-23 เมษายน 2553 

• รายงานประเมนิตนเองและการจดัทาํ SEPA Roadmap 29-30 เมษายน 2553

• กา้วสูค่วามเป็นเลศิดว้ย SEPA  (SEPA Awareness) 14 มถินุายน 2553

• เกณฑ ์SEPA สาํหรบัรฐัวสิาหกจิกลุม่ B 14-16 มถินุายน 2553

• Best Practices Study 17 มถินุายน 2553

• การเขยีนรายงานประเมนิตนเองและการจดัทํา SEPA Roadmap 23/24 มถินุายน 2553

• อบรมสาํหรบัผูต้รวจประเมนิ SEPA 3-5, 9-10, 24-25 สงิหาคม 2553

• กระบวนการตรวจประเมนิ/รายงานป้อนกลบั ระหวา่งเดอืนกนัยายน 2553

• สมัมนา SEPA Conference 18 พฤศจกิายน 2553



วสิยัทศัน ์(Vision) สคร.
เป็นหน่วยงานหลกัในการพัฒนาและเพิม่มลูคา่รัฐวสิาหกจิ
ใหเ้ป็นเครือ่งมอืของรัฐในการพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยนื 
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