
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation project) 
(1 ใบสมัครต่อ 1 หน่วยงาน) 

 

A. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                 . 

B. หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
[] ระดับสถาบัน   
[    ] ระดับคณะวิชา (โปรดระบุชื่อคณะวิชา)............................................................................... 
 

C. ประสบการณ์การด าเนินงานด้วยเกณฑ์ EdPEx ของหน่วยงาน 
[] ยังไม่มีการด าเนินการ  
[    ] มีการด าเนินการในระดับคณะวิชา ระยะเวลา..........ปี 
[    ] มีการด าเนินการในระดับสถาบัน   ระยะเวลา..........ปี 
 

D. โปรดตอบค าถามต่อไปนี้  

1. บุคลากรในคณะหรือทีมงานที่เคยอบรมเกณฑ์ EdPEx/TQA มีจ านวนกี่คน และได้รับการอบรมจากที่ใด 
 - ได้รับการอบรมจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 15 คน 
 - ได้รับการอบรมจากองค์กรเอกชนภายนอก จ านวน 5 คน 
 - ได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 68 คน 

2. เป้าหมายหน่วยงานของท่าน คืออะไร  
ด้านการเรียนการสอน  บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้

ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
ด้านการวิจัย  วิจัยและนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น      

เพ่ือความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนของประเทศ  
ด้านการบริการวิชาการ  ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 

จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ด้านบริหารจัดการ  มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความ

ต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

3. ปัญหาวิกฤตที่สุดของหน่วยงานของท่านขณะนี้ คืออะไร 
 1. มุมมองของสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัยในเครือราชภัฏ ยังติดอยู่กับมายาคติที่มองว่าเป็นสถาบันทาง

การศึกษาท่ีด้อยคุณภาพ ทั้งที่ในความเป็นจริงมหาวิทยาลัยเหล่านี้มีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีส่วนช่วยในการ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจากท่ีกล่าวมาถือว่าเป็นวิกฤตและเป็นความท้าทายที่มหาวิทยาลัย
ต่อไป 
   2. ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ขาดการบริหารงานที่เป็นระบบ ซึ่งยังยึดติดการท างานใน
รูปแบบเดิม ที่เน้นการปฏิบัติงานแบบราชการ อันท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน (red tape) ที่ไม่
ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งหน่วยงานและบุคลากรยังขาดความเป็นอิสระ 
(autonomy) อันส่งผลต่ออัตราความผูกพันของคนที่มีต่อองค์กร นอกจากนี้บุคลากรบางส่วนยังขาดการ
ปรับตัวและเปิดใจยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่การประสานงานในหน่วยงานต่างๆ ภายใน



 
 

มหาวิทยาลัยขาดความต่อเนื่องและความเป็นมืออาชีพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือกลุ่มลูกค้าต่างๆ เช่น นักศึกษาซึ่งนับว่าเป็นลูกค้าที่ส าคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์จากการประเมินของ ก.พ.ร. ในปี 2558 ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยอยู่ที่ 2.75 จาก 5 คะแนน  

  3. กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนยังมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนและการ
บรรยายเป็นหลัก ขาดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังขาด
การบูรณาการกับการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. ท่านคิดว่าเกณฑ์ EdPEx จะช่วยพัฒนาหน่วยงานของท่านได้อย่างไร 
 เกณฑ์ EdPEx จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยในประเด็นของการแก้ไขวิกฤตที่ได้กล่าวไปในหัวข้อที่ 3 
ทั้งนี้สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีขึ้นในการมองภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้รับการยอมรับ ตลอดจนหลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสังคม  

2. บัณฑิตมีทักษะและคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน  อันจะท า
ให้ผู้ใช้บัณฑิตเกิดความพึงพอใจ 

3. บุคลากรในองค์กรมีสมรรถนะและมุมมองต่อองค์กรที่ดีขึ้นในทุกมิติ การด าเนินงานมีความเป็น
อิสระมากขึ้น สามารถสร้างผลงานทางวิชาการได้จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย    
อันจะมีส่วนช่วยในการสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กร 

4. มีทิศทางการบริหารที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเงิน การตลาด การบริหารจัดการ การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา 

5. ช่วยตอบสนองและสนับสนุนในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

6. ระบบการบริหารและด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว เป็นระบบมากขึ้น มีการ
เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานและการด าเนินงานอย่างเป็นมืออาชีพ  

7. บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการปฏิบัติงานและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

5. ผลการด าเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx ในปัจจุบัน ได้แก่ 

1. มีการจัดอบรมเกณฑ์ EdPEx ให้กับผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย        
จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

 1.1 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx ส าหรับผู้บริหาร  
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558  เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับ ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจใน
แนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 1.2 โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx  
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559    เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีความรู้ 
ความเข้าใจในแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาใช้ และสามารถน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

 1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Sharing Day”  
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559  และวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรทุกหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx 

 1.4 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx  



 
 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีความรู้ 
ความเข้าใจในแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาใช้ และสามารถเขียนรายงานสอดคล้องกับการ
เชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับเกณฑ์ EdPEx และความเชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อในหมวดต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ         

2. มีการเชิญวิทยากร ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในเรื่องเกณฑ์มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ที่ได้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์ EdPEx  จ านวน 2 ท่าน คือ 

 2.1 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์  จากมหาวิทยาลัยมหิดล    
            2.2 คุณพัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์                             จากบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ ากัด 

         3. คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร จ านวน 72 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ       
ด้วยเกณฑ ์EdPEx ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยต่อไป 

6. ปัจจัยความพร้อม การสนับสนุน ในการเข้าร่วมโครงการคือ 
1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้  
2. ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายและแนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการ

ตามเกณฑ์ EdPEx  มีทิศทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
3. มีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ที่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรม EdPExประสานงาน แล 

7. โปรดระบุรายช่ือสมาชิกทีมงานที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 5 ท่าน 
 

รายช่ือ ต าแหน่งบริหาร/
ต าแหน่งงาน 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆตามแผนงาน 

ของโครงการ 
1. อาจารย์รัชพล  อ่ าสุข อาจารย์ 081-836-3909 ratchaphon@vru.ac.th []  ได้เต็มเวลา 

  ไม่เต็มเวลา 
2. อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์ อาจารย์ 098-265-5883 pitchanee@vru.ac.th []  ได้เต็มเวลา 

  ไม่เต็มเวลา 
3. อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ ์ อาจารย์ 085-213-4450 danucha@vru.ac.th []  ได้เต็มเวลา 

  ไม่เต็มเวลา 
4. นางสาวศิริวรรณ สุขแซว ปฏิบัติงานหน้าที่

หัวหน้าส านักงาน 
081-731-7962 siriwan.suk@vru.ac.th []  ได้เต็มเวลา 

  ไม่เต็มเวลา 
5. นายเกรียงไกร แก้วหลอย เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 
087-039-1250 kriangkrai@vru.ac.th []  ได้เต็มเวลา 

  ไม่เต็มเวลา 
 
 
 
 
 
 
 


