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บทน ำ 

ส่วนนี้กล่ำวถึงที่มำของโครงกำรน ำเกณฑ์ EdPEx200 ไปใช้ในกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน วัตถุประสงค์ และประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

 

ควำมเป็นมำ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล
และมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงเห็นควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยในระยะแรก สกอ. ได้จัดโครงการน าร่องคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ขึ้น ในระหว่างปี 2553-2555 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีความรู้  
ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปสู่
การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงได้ในระดับสากล 
และเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น               
15 คณะวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง 

จากผลจากการด าเนินโครงการน าร่องฯ ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาได้เห็นถึงความจ าเป็นของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร
เพ่ือให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ               
การบริหารจัดการในภาพรวมขององค์กรที่จะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการหลัก รวมทั้งส่งผล
ถึงผลลัพธ์ที่ เป็นจริงส าหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ส่วนที่ 

1 
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ขึ้น โดยมีระยะเวลาด าเนินการระหว่างปี พ.ศ.2554 – 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองค์การด้วย
ตนเองโดยใช้เกณฑ์ EdPEx รวมทั้งสามารถพัฒนาคู่มือการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดดต่อไป  

นอกจากนี้  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาน าเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : 
EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา              
ได้ด าเนินการแปล “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ” (The Education 
Criteria for Performance Excellence) เป็นภาษาไทยเพ่ือเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าว               
ไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
และกิจกรรมต่างๆของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จากความมุ่งม่ันของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555      
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่             
7 กุมภาพันธ์  พ .ศ .2556 ได้ ออกประกาศคณ ะกร รมการประกันคุณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่อง ก าหนดแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ลงวันที่  2 เมษายน 2556 เพ่ือให้ อิสระ                  
แก่สถาบันอุดมศึกษาในการเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทยให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการ “โครงการแนวทางในการ
น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มี
ความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถน าเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด ซึ่งได้มีการด าเนินการ
มาแล้ว จ านวน 3 ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2557 โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา 
จ านวนทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน (รายละเอียดดังภาคผนวก ก.)  
 
 



 

 3 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้น าเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษา 

2. เพ่ือกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 

คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 

 เป็นองค์การที่มีจุดเด่น หรือมีสมรรถนะหลักที่โดดเด่น หรือมีการด าเนินงาน      
ที่โดดเด่น 

 ผู้บริหารของหน่วยงานมีความมุ่งมั่น ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการต่างๆ  

 มีความมั่นคงในการบริหารองค์การ หรือสามารถน า EdPEx มาใช้ในองค์การ            
ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร  

 มีทีมงานที่พร้อมและมีทัศนคติที่ดีในการด าเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx 
 มีประสบการณ์หรือความรู้ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน              

ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx 
 มีประสบการณ์ในการจัดท าโครงร่างองค์การ หรือรายงานการประเมินตนเอง

ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx  
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

1. ระยะเวลาในการคัดเลือกระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – กรกฎาคม 2560 
2. ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการส าหรับคณะวิชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือก  
 4 ปีการศึกษา นับจากปีการศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 

 

 



 

 4 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสู่สากล มีความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงองค์การ 
รวมถึงได้แนวปฏิบัติที่ดีหรือหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ  

 

สิ่งทีห่น่วยงำนจะได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

1. รายงานผลการตรวจประเมินหน่วยงานจากสกอ. (Feedback Report) ซึ่งเป็นข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
2. การปรึกษาและให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานไปสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 
3. การอบรมให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ               
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสกอ.  
4. การยกเว้นการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม
โครงการ ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
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กำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 

ส่วนนี้กล่ำวถึงกระบวนกำรสมัคร ก ำหนดกำรในกำรด ำเนินงำน กระบวนกำรคัดเลือกและ

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

 

ขั้นตอนกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 

1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศให้คณะวิชา/สถาบัน จัดส่ง             
โครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า และผลลัพธ์ในหมวด 7.1 – 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า   

2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคัดกรอง (Screening)                  
คณะวิชา/สถาบันที่มีศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx และแจ้งผลให้ทราบ 

3. สถาบัน/คณะวิชาที่ผ่านการพิจารณาคัดกรอง (Screening) จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ 
(EdPEx) ฉบับปี 2013 ตาม Template ที่ก าหนด โดยมีข้อมูลครบทั้ง 7 หมวด  
จ านวน 60 หน้า โดยแบ่งเป็นโครงร่างองค์การ (OP) จ านวน 10 หน้า และหมวด 
1-7 จ านวน 50 หน้า 

4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมิน
รายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา/สถาบัน และแจ้งผลการคัดเลือก             
ให้หน่วยงานทราบ 

5. คณะวิชา/สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯแล้ว จัดท าแผนพัฒนา 
และจัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress report) และข้อมูลพ้ืนฐานเข้าสู่

ส่วนที่ 

2 
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ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ให้กับ สกอ. ทุกปีการศึกษาตามท่ีก าหนด 

6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือประเมิน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของคณะวิชา/สถาบันตามแผนพัฒนาคุณภาพ  

7. ภายใน 4 ปี คณะวิชา/สถาบัน จะต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรับ
การประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx             
ซึ่งแต่งตั้งโดยสกอ. โดยต้องมีผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน              
จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน  

8. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะติดตามและส่งเสริมคณะวิชา/สถาบัน
ทีผ่่านการพิจารณา EdPEx200 ระหว่างการด าเนินการภายใน 4 ปีตามข้อ 7 

ก ำหนดกำรด ำเนินงำน  

ตำรำงก ำหนดกำรด ำเนินงำนโครงกำรน ำเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็น
เลิศไปใช้ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ครั้งท่ี 4 ปี พ.ศ. 2559  
 

ล ำดับ
ที่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1. สกอ. จัดท าประกาศเชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ต้นพฤศจิกายน 
2559 

2. สกอ. ชี้แจงแนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการการน าเกณฑ์ 
EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อม
จัดส่งแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วย
เกณฑ ์EdPEx 

16 พฤศจิกายน 
2559 

3. คณะวิชา/สถาบัน ส่งใบสมัคร เพ่ือคัดเลือกเบื้องต้น 
(screening) 

17 พฤศจิกายน –  
25 ธันวาคม 2559 

4. ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) 25 มกราคม 2560 
5. คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งรายงาน SAR โดยมีรายละเอียดตามที่

ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม 
17 มีนาคม 2560 

6. สกอ. แจ้งผลการพิจารณาการประเมินเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง หากคณะวิชา/สถาบันใดมีผลการประเมิน
ตนเองผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  สกอ.จะจัดทีมผู้ประเมิน (EdPEx 
Assessor) ลงตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง (Site Visit) 

26 พฤษภาคม 
2560 
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ล ำดับ
ที่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

7. การตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง 15-30 มิถุนายน 
2560 

8. ประกาศผลคณะวิชา/สถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

31 กรกฏาคม 
2560 

9. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และ
จัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Progress Report) และข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set 
ให้กับสกอ. ทุกปีการศึกษาตามที่ก าหนด 

กันยายน 2560* 
กันยายน 2561* 
กันยายน 2562* 
กันยายน 2563* 

10. รับการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx จากทีมผู้ประเมิน 
(EdPEx Assessor) เมื่อครบก าหนด 4 ปี หรือเมื่อพร้อม 

กันยายน 2562* 
กันยายน 2563* 

*ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เลือกใช้ระบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามระบบอาเซียน จะมีก าหนดเป็น
เดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี 
 

กระบวนกำรคัดเลือกหน่วยงำน  

 สกอ. ได้ก าหนดกระบวนการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน ดังนี้  
 1.   การพิจารณาคัดกรอง (Screening) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
ที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการพิจารณาใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงร่างองค์การ 
(OP) ไม่เกิน 5 หน้า และผลลัพธ์ในหมวด 7.1 – 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้ 
 - ความถูกต้องของใบสมัครตามกติกาที่ก าหนด  
 - ระดับความเข้าใจในการเขียนโครงร่างองค์การ ผลลัพธ์  
 - ความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดผลลัพธ์  
 
 2.  การพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรอง (Screening) ในข้อ 1 
จ านวน 60 หน้า โดยแบ่งเป็นโครงร่างองค์การ (OP) จ านวน 10 หน้า และหมวด 1-7 จ านวน 
50 หน้า โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
 - ระดับพัฒนาการของรายงานการประเมินตนเองตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 - จะต้องมีคะแนนทุกหมวด โดยต้องไม่มีหมวดใดหมวดหนึ่งเป็นศูนย์ 
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 - หมวด 2 หมวด 3 หมวด 6 รวมทั้งผลลัพธ์ในข้อ 7.1 ต้องมีพัฒนาการไม่น้อยกว่า 25% 
 - ผลการประเมินคะแนนจากรายงานการประเมินตนเองรวมทุกหมวด ต้องมี
คะแนนไม่ต่ ากว่า 150 คะแนน จึงจะด าเนินการตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง 
 
 3.  การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง              
ในข้อ 2 จะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารายงานการประเมินตนเอง           
ณ สถานที่จริง เพ่ือยืนยันผลการด าเนินการและจัดท ารายงานผลการประเมิน (Feedback 
Report) เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯที่เกี่ยวข้องพิจารณาตัดสินผลการตรวจประเมิน และ
ประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือน าสู่การพัฒนาต่อไป  
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ภำคผนวก 

 

ก. รำยนำมหน่วยงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ EdPEx200 

ข. รำยนำมคณะอนุกรรมกำร EdPEx  

ค. ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรของโครงกำร 

ง. แบบฟอร์มกำรสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 

3 
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ก. รำยนำมหน่วยงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ EdPEx200 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการโครงการน าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(EdPEx 200) จ านวน 3 ครั้ง ในปีการศึกษา 2555 - 2557 มีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ดังนี้ 
 
ครั้งที ่ หน่วยงำน สถำบัน 

1 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข. รำยนำมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 

 
 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 ท่าน ดังองค์ประกอบต่อไปนี้  
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ  ศรีศุกรี                                   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการที่ปรึกษา 
3. ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวนช์ื่น  อนุกรรมการ 
4 ศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อนุกรรมการ 
5. ศาสตราจารย์สงวนสิน รัตนเลศิ อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ชูเวช  ชาญสง่าเวช อนุกรรมการ 
8 รองศาสตราจารย์นันทนา  ศิริทรัพย์ อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  แยม้วงษ์ อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ  กาญจนปัญญาคม อนุกรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ อนุกรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รฐัชาติ มงคลนาวิน อนุกรรมการ 
13. นางบุญดี  บุญญากิจ อนุกรรมการ 
14. นางสาวพรทิพย์  กาญจนนิยต อนุกรรมการ 
15. ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา อนุกรรมการ 
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ค. ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรของโครงกำร 

  
กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา 
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
Phone 02-610-5452-3 
Fax 02-354-5491 
 

รำยกำร ลักษณะกำรให้บริกำร ช่องทำงกำรสื่อกำร/ วิธีกำร 

Email - สอบถามปัญหา ข้อมูลต่างๆ  
- แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

edpexproject@gmail.com 

Website - แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- แหล่งข้อมูลที่ส าคัญของโครงการ 
- เอกสารโครงการต่างๆ 

http://www.edpex.org 

facebook - สอบถามปัญหา ข้อมูลต่างๆ  
- แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

ค้นหาค าว่า “edpex” 
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ง. แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) 

เอกสารยื่นสมัครรับการประเมินภายใต้โครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ              
ที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 4 

 

ก. ชื่อมหาวิทยาลัย ............................................................................................................................. ..... 
ข. หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

[    ]   ระดับสถาบัน 
[    ]    ระดับคณะวิชา.............................................................................(โปรดระบุ)  

ค. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

ชื่อ-สกุล .........................................................................................  

ต าแหน่ง ........................................................................................  

โทรศัพท์ ................................................................... โทรสาร.......................................... ........................... 

Email ........................................................................................... 
 

หมายเหตุ  
 1. ท่านสามารถ download แบบฟอร์มฉบับนี้ ได้ที่ http://www.edpex.org –> เมนู โครงการ 
EdPEx200 
 2. ขอให้ท่านด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มฯ ดังนี้ 
  2.1 จัดส่งแบบฟอร์มนี้ในรูปแบบเอกสารพร้อมหนังสือน าส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ 
  2.2 จัดส่งไฟล์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ มายังอีเมล์ edpexproject@gmail.com โดยขอให้
ท่านจัดส่งไฟล์ จ านวน 2 ไฟล์ ในรูปแบบดังนี้ 

              a. ไฟล์ Word เพ่ือความสะดวกแก่ฝ่ายเลขานุการในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล 
                        b. ไฟล์ PDF เพ่ือป้องกันการเคลื่อนในการจัดหน้าตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดท าไว้ 
  โดยขอให้ท่านจัดส่งเอกสารทั้งข้อ 2.1 และ 2.2 ให้แก่สกอ.ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559 
 3. สกอ.จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางอีเมล์ของผู้ประสานงาน (ในข้อ ค) ในวันที่ 25 มกราคม 2560 
 4. สกอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาใบสมัคร ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและกติกา 
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ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร 
 

ค าอธิบายการตอบค าถาม 
ให้สถาบัน/คณะวิชา พิจารณาตอบค าถามของโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx  การตอบค าถาม                  

ให้อธิบายบริบทที่ส าคัญของสถาบัน/คณะวิชา ที่เกี่ยวข้องในแต่ละค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ                      
ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตารางตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม จ านวนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4                
โดยจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 โดยใช้หัวข้อ ดังนี้ 
 

P.1 ลักษณะองค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 

 หลักสูตร และบริการ 
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จุดประสงค์ สมรรถนะหลัก 
 บุคลากร 
 สินทรัพย์ 
 กฎระเบียบข้อบังคับ 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
 โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาล 
 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

 ล าดับในการแข่งขัน 
 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความ

รับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากร 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน  
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ส่วนที่ 2 ข้อมลูตัวช้ีวัดในผลลัพธ์องค์กรในหมวด 7 ตามเกณฑ ์EdPEx 
 

ให้ระบุข้อมูลและตัวชี้วัดที่จัดเก็บตามหัวข้อในหมวด 7 โดยระบุชื่อตัววัด หน่วยวัด และโดยใช้ข้อมูล
จากปีการศึกษา 2558 จ านวนไม่เกิน 5 หน้า โดยจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 

 
หัวข้อ ชื่อตัววัด ข้อมูลปกีารศึกษา 

2558 
หน่วยวัด 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและ ด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน 
    
    
    
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  
    
    
    
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
    
    
    
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า   
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
    
    
    
7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ก.  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร  
    
    
    
7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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หัวข้อ ชื่อตัววัด ข้อมูลปกีารศึกษา 
2558 

หน่วยวัด 

    
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
    
    
    
7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ก.  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
    
    
    
 


