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คูมือการสมัครเขารวมโครงการ EdPEx200 คร้ังที่ 2 

1 

บทนํา 

สวนนี้กลาวถึงที่มาของโครงการนําเกณฑ EdPEx200 ไปใชในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินโครงการนํารองการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู                 

ความเขาใจในหลักการและแนวปฏิบัติ ท่ีดีในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ไปสู

การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงไดในระดับ

สากล รวมถึงเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ ซึ่งไดรับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาสงคณะวิชาเขารวม

โครงการนํารองฯ ดังกลาว จํานวน 15 คณะวิชา จาก 15 สถาบัน โดยมีระยะเวลาดําเนินการ

ระหวางป พ.ศ. 2553 – 2555 

จากผลจากการดําเนินโครงการนํารองฯ ดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการ          

การอุดมศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนํา

เกณฑพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศไปใชเปนเคร่ืองมือในการบริหาร

องคกรเพื่อใหพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางกาวกระโดด ประกอบ

กับไดรับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก ซึ่งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ     

การบริหารจัดการในภาพรวมขององคกรที่จะเอื้อตอการพัฒนากระบวนการหลัก รวมทั้งสงผล

ถึงผลลัพธที่ เปนจริงสําหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอยางมีบูรณาการ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศขึ้น 

โดยมีระยะเวลาดําเนินการระหวางป พ.ศ.2554 – 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร

สวนที่ 

1 
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ของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ไดรับการพัฒนาเพื่อทําหนาท่ีเปนผูตรวจประเมิน

คุณภาพองคการทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองคการดวยตนเองโดยใช

เกณฑ EdPEx และเพื่อพัฒนาคูมือการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมีคุณภาพอยาง

กาวกระโดด  

เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษานําเกณฑคุณภาพการศึกษา      

เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : 

EdPEx) ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาไดดําเนินการแปล “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

2556-2557” (The 2013–2014 Education Criteria for Performance Excellence)    

ซ่ึงมีการตีพิมพเผยแพรลาสุด โดยแปลเปนภาษาไทยเพื่อเผยแพรเอกสารเกณฑฯ ดังกลาว     

ไปยังสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ รวมทั้งนํามาใชประโยชนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ           

ในโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ  

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุม

ครั้ ง ท่ี  3/2555 เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ                   

การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ.2556 ไดออกประกาศ

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง กําหนดแนวทางการนําเกณฑ

คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) ไปใชในการประกันคุณภาพภายใน ลงวันท่ี                   

2 เมษายน 2556 และไดจัดประชุมสัมมนา เรื่องนโยบายและแนวทางการกํากับคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เพื่อชี้แจงแนวทางการกํากับดูแล

คุณภาพการศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา สามารถเลือกนําแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติและเกิดการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาของไทยใหมีคุณภาพอยาง

กาวกระโดด  

จากแนวทางดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการ 

“โครงการแนวทางในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศมาใช 

ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 1” ข้ึน โดยไดเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาหรือ

คณะวิชาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดมาตรฐานอยูในระดับดีมาก หรือมีผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไดมาตรฐานในระดับดีมากเขารวมโครงการนําเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยมีคณะวิชา/สถาบันย่ืนความประสงคเขารวมโครงการฯ ในรอบแรก และจัดสงโครงราง
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องคการ (OP) ไมเกิน 5 หนา และผลลัพธในหมวด 7.1 - 7.5 ไมเกิน 5 หนา มายังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทําการพิจารณาคัดเลือกและประเมินรายงานประเมินตนเอง 

จํานวนทั้งส้ิน 54 หนวยงานจาก 19 สถาบัน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             

โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ไดดําเนินการ

พิจารณาคัดเลือกและประเมินรายงานประเมิน

ตนเองของคณะวิชา/สถาบัน และแตง ต้ั ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพองคการทาง

การศึกษาดวยเกณฑ EdPEx เพื่อดําเนินการ

ตรวจประเมินคณะวิชา/สถาบันท่ีผานการ

พิจารณาคัดเลือกเขารวมโครงการฯ ในรอบแรก 

ในพื้นท่ีจริง เพื่อยืนยันผลการดําเนินการและให

ขอมูลปอนกลับที่ เปนประโยชนตอองคการ               

ในการพัฒนาตนเองไปอยางกาวกระโดด โดยมี

ระยะเวลาในการดําเนินการของโครงการฯ 

ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2556 – มิถุนายน 

2557 

เพื่อ เปนการขยายผลและส ง เสริ ม      

ใหสถาบันอุดมศึกษานําเกณฑ EdPEx ไปใช            

ในการบริหารองคการอยางกาวกระโดดเพื่อไปสู

ความเปนเ ลิศทางการ ศึกษา ประกอบกับ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม       

ครั้งที่  9/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557              

ไดพิจารณารางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และ

แนวทางการขึ้นทะเบียนเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแลว มีมติใหนําระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะและ

สถาบัน ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ.) เสนอ ไปใชเปน

แนวทาง (Guideline) ใหสถาบันอุดมศึกษาในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของ

แตละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปกําหนดระบบของตนเองได ภายใตการ

กํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัด 

“โครงการแนวทางในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศมาใช 



 

 4 

ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งท่ี 2” โดยมีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ
คัดเลือกระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – กรกฎาคม 2558 ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่        
17 พฤศจิกายน 2557 นี้ และได้ก าหนดจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการน าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ครั้งที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด ในวันศุกร์ที่ 
14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทาง
การศึกษา 

3. เพ่ือกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 

1.  คณะวิชาที่มีความพร้อม และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้
มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก (ปีการศึกษา 2556) หรือมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามได้มาตรฐานในระดับดีมาก 
2.  สถาบันที่มีความพร้อม และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                       
ได้มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก (ปีการศึกษา 2556)  หรือมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามได้มาตรฐานในระดับดีมาก 
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ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

1. ระยะเวลาในการคัดเลือกระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – กรกฎาคม 2558 
2. ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการส าหรับคณะวิชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือก  
4 ปีการศึกษา นับจากปีการศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

ประโยชน์ในกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

สถาบันอุดมศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ก้าวกระโดด และให้ความสนใจเข้าร่วมในแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา     
สู่ความเป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน/คณะวิชา 
 

สิ่งที่จะได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

1. รายงานผลการตรวจประเมินหน่วยงานจากสกอ. (Feedback Report) ซึ่งเป็น
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของคณะวิชา ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของคณะวิชาในภาพรวมเพ่ือการพัฒนา
ไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
2. การปรึกษาและให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานไปสู่ความเป็นเลิศ
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 
3. การอบรมให้ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ               
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสกอ.  
4. การยกเว้นการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดระยะเวลาที่เข้า
ร่วมโครงการ ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
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การสมัครเขารวมโครงการ 

กระบวนการสมัคร กําหนดการในการดําเนินงาน และกระบวนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการสมัครเขารวมโครงการ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศใหคณะวิชา/สถาบัน จัดสง             

โครงรางองคการ (OP) ไมเกิน 5 หนา และผลลัพธในหมวด 7.1 – 7.5 ไมเกิน 5 หนา   

2. สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคัดกรอง (Screening)                  

คณะวิชา/สถาบันที่มีศักยภาพและความพรอมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในดวยเกณฑ EdPEx  

3. สถาบัน/คณะวิชาที่ไดรับการคัดกรอง (Screening) จะตองเขารับการอบรม   

การเขียน SAR  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ฉบับป 2013 ตาม Template      

ท่ีกําหนด โดยมีขอมูลครบท้ัง 7 หมวด จํานวน รวมท้ังสิ้น 50 หนา โดยมีโครงราง

องคการไมเกิน 10 หนา  

4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมิน

รายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา/สถาบัน และแจงผลการคัดเลือก             

ใหหนวยงานทราบ 

5. เมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการฯแลว คณะวิชา/สถาบัน จัดสงเฉพาะ

ขอ มูลพื้นฐานตามระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ใหกับสกอ. ทุกปการศึกษา 

สวนที่ 

2 
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6. คณะวิชา/สถาบันที่ไดรับการคัดเลือก จะตองจัดสงรายงานความกาวหนาตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report) ตามเกณฑ EdPEx ใหกับสกอ.ทุกปการศึกษา 

 *คณะวิชา/สถาบันท่ีเขารวมโครงการที่ไมนําสงรายงานความกาวหนา           

ในการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx ในแตละป ใหกับสกอ. จะตองดําเนินการ

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) โดยจัดทํารายงานประจําป             

ท่ีเปนรายงานการประเมินตนเองตามระบบท่ีสภาสถาบันเห็นชอบ ใหแกสกอ.

พรอมขอมูลพื้นฐานทุกปการศึกษา 

7. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะแตงต้ังคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

รายงานความกาวหนาตามแผนพัฒนาคุณภาพในแตละปการศึกษา เพื่อประเมิน

ความกาวหนาผลการดําเนินงานของคณะวิชา/สถาบันตามแผนพัฒนาคุณภาพ  

 ** คณะวิชา/สถาบันที่ประเมินผลความกาวหนาตามแผนพัฒนาคุณภาพแลว

ไมผาน จะตองดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)             

โดยจัดทํารายงานประจําปที่ เปนรายงานการประเมินตนเองตามระบบท่ี          

สภาสถาบันเห็นชอบ ใหแกสกอ.พรอมขอมูลพื้นฐานทุกปการศึกษา 

8. ภายใน 4 ป คณะวิชา/สถาบัน จะตองจัดสงรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับ

การประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพองคการดวยเกณฑ EdPEx             

ซ่ึงแตงต้ังโดยสกอ. โดยตองมีผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน              

จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน  

 *** คณะวิชา/สถาบันที่มีผลการประเมินในระดับคะแนนนอยกวา 300 

คะแนน จะตองดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) 

ตามระบบที่สภาสถาบันเห็นชอบ ใหแกสกอ.พรอมขอมูลพื้นฐานทุกปการศึกษา 

9. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีการสงเสริมคณะวิชา/สถาบัน ที่เขา

รวมโครงการ เชน  

 - การจัดฝกอบรมใหความรูในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามเกณฑ 

EdPEx การเขียน OP การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การฝกปฏิบัติการ

ประเมินคุณภาพภายในองคการดวยแนวทาง EdPEx 
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กําหนดการดําเนินงาน  
ตารางกําหนดการดําเนินงานโครงการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน

เลิศไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 2 ปการศึกษา 2557 (สําหรับ

หนวยงานที่สมัครเขารวมโครงการ) 
 

ลําดับ

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. สกอ. จัดทําประกาศเชิญชวนหนวยงาน

เขารวมโครงการ 

ตนพฤศจิกายน 

2557 

- สกอ. 

2. สกอ. ประชุมชี้แจงแนวทางในการ

สมัครเขารวมโครงการนําเกณฑ EdPEx 

ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน คร้ังที่ 2 (การเขียน OP กับ 

Result) พรอมจัดสงแบบฟอรมการ

เขียนรายงานการประเมินตนเองดวย

เกณฑ EdPEx  

14 พฤศจิกายน 

2557 

- สกอ.  

 

3. คณะวิชา/สถาบัน สงใบสมัคร เพื่อคัด

กรอง (Screening) 

17 พฤศจิกายน –  

15 ธันวาคม 2557 

- หนวยงานที่สนใจ 

4. สกอ. แจงผลการคัดกรอง (Screening) 5 มกราคม 2558  - สกอ.  

5. คณะวิชา/สถาบันที่ผานการคัดกรอง 

(Screening) การอบรมการเขียน SAR 

ขอมูลครบ 7 หมวด รวมท้ังสิ้น 50 หนา 

โดย OP ไมเกิน 10 หนา  

12-13 มกราคม 

2558 

- สกอ.  

- ทีมวิทยากร  

- หนวยงานที่ผานการ

คัดกรอง 

6. คณะวิชา/สถาบัน จัดสงรายงานการ

ประเมินตนเอง โดยมีรายละเอียดตามท่ี

กําหนดไวในแบบฟอรม 

14 มกราคม - 31 

มีนาคม 2558 

- หนวยงานที่ผานการ

คัดกรอง 

7. สกอ. แจงผลการพิจารณารายงานการ

ประเมินตนเอง และกําหนดวันตรวจ

เย่ียม จํานวน 2 วัน (ระหวางวันท่ี 23 

พ.ค. – 15 มิ.ย. 2558)  

22 พฤษภาคม 2558 - สกอ. 

- หนวยงานที่ผานการ

พิจารณารายงานการ

ประเมินตนเอง 
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ลําดับ

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

8. ทีมผูประเมินลงตรวจเย่ียม ณ สถานที่

จริง จํานวน 2 วัน 

23 พฤษภาคม – 15 

มิถุนายน 2558 

- สกอ./อนุกรรมการ 

- ทีมผูประเมิน 

- หนวยงานที่ผานการ

คัดกรองคะแนน 200 

9. ประกาศผลคณะวิชา/สถาบัน ท่ีผาน

การคัดเลือกเขารวมโครงการการนํา

เกณฑ EdPEx ไปใชในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งท่ี 2 

31 กรกฏาคม 2558 สกอ. 

10. หนวยงานท่ีผานการคัดเลือกจะตอง

จัดทําขอมูลสงใหสกอ.ในแตละป

การศึกษา ดังน้ี  

1. สงรายงานขอมูลพื้นฐาน CDS ใหกับ

สกอ. ผานระบบ CHE QA Online  

2. แผนพัฒนาคุณภาพจากขอมูล

ปอนกลับจากการ Site Visit  

3. รายงานความกาวหนาตามแผนการ

พัฒนา 

ก.ย. หรือ พ.ย. 2558 

ก.ย. หรือ พ.ย. 2559 

ก.ย. หรือ พ.ย. 2560  

ก.ย. หรือ พ.ย. 2561 

หนวยงานท่ีผานการ

คัดเลือก 

11. รับการประเมินตนเองดวยเกณฑ 

EdPEx จากทีมผูประเมิน (EdPEx 

Assessor) เมื่อครบกําหนด 4 ป หรือ

เมื่อพรอม 

ก.ย. หรือ พ.ย. 2560  

ก.ย. หรือ พ.ย. 2561 

- สกอ. 

- อนุกรรมการ 

- ทีมผูประเมิน 

- หนวยงานที่ผานการ

คัดเลือก 
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กระบวนการคัดเลือกหนวยงาน  
 จากข้ันตอนกําหนดการดําเนินงานดังกลาว สามารถอธิบายกระบวนการพิจารณา

คัดเลือกหนวยงานไดดังนี้  

 1.   การพิจารณาคัดกรอง (Screening) 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ       

ท่ีเกี่ยวของจะดําเนินการพิจารณาใบสมัครเขารวมโครงการซึ่งประกอบดวยโครงรางองคการ 

(OP) ไมเกิน 5 หนา และผลลัพธในหมวด 7.1 – 7.5 ไมเกิน 5 หนา โดยมีเกณฑในการ

พิจารณาดังนี ้

 - ความถูกตองของใบสมัครตามกติกาท่ีกําหนด  

 - ระดับความเขาใจในการเขียนโครงรางองคการ ผลลัพธ  

 - ความเชื่อมโยงระหวางโครงรางองคการ วิสัยทัศน พันธกิจ และตัวช้ีวัดผลลัพธ  

 2.  การพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมิน             

เพื่อประเมินรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งมีขอมูลครบ 7 หมวด รวมท้ังสิ้น 50 หนา 

โดย OP ไมเกิน 10 หนา ของหนวยงานที่ผานการคัดกรอง (Screening) ในขอ 1 โดยมีเกณฑ

ในการพิจารณาดังนี ้

 - ระดับพัฒนาการของรายงานการประเมินตนเองตามพันธกิจของหนวยงาน 

 - จะตองมีคะแนนทุกหมวด โดยตองไมมีหมวดใดหมวดหนึ่งเปนศูนย 

 - หมวด 2 หมวด 3 หมวด 6 รวมท้ังผลลัพธในขอ 7.1 ตองมีพัฒนาการไมนอยกวา 25% 

 - ผลการประเมินคะแนนจากรายงานการประเมินตนเองรวมทุกหมวด ตองมี

คะแนนไมตํ่ากวา 150 คะแนน จึงจะดําเนินการตรวจเย่ียม ณ สถานท่ีจริง 

 3.  การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการผูประเมินที่ไดแตงต้ัง

ในขอ 2 จะลงตรวจเย่ียมหนวยงานท่ีผานการพิจารณารายงานการประเมินตนเอง ณ สถานที่จริง 

เพื่อยืนยันผลการดําเนินการและจัดทํารายงานผลการประเมิน (Feedback Report)                 

เพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการฯที่เกี่ยวของพิจารณาตัดสินผลการตรวจประเมิน และประกาศ

ผลการคัดเลือกเพื่อนําสูการพัฒนาตอไป  
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ภาคผนวก 
 

ก. เอกสารประกอบการประชุมช้ีแจง EdPEx200 ครั้งที่ 2 
1. โครงการและกําหนดการ 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย (PPT) 

ข. แบบฟอรมการสมัครเพื่อคัดกรอง (Screening) 

ค. รายนามคณะอนุกรรมการ EdPEx 

ง. ชองทางการติดตอส่ือสารของโครงการ 

 
 

 

 

 

 

 

สวนที่ 

3 
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โครงการประชุมสัมมนา  

เรื่อง “แนวทางในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 

มาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งท่ี 2” 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินโครงการนํารองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

สูความเปนเลิศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการ

นําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (2009-2010 Education Criteria for Performance 

Excellence) ไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงไดในระดับ

สากล รวมถึงเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูความเปน

เลิศ ซึ่งไดรับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาสงคณะวิชาเขารวมโครงการนํารองฯ ดังกลาว จํานวน 15 คณะวิชา 

จาก 15 สถาบัน   

จากผลจากการดําเนินโครงการนํารองฯ ดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนําเกณฑพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่

เปนเลิศไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารองคกรเพื่อใหพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยาง

กาวกระโดด ประกอบกับไดรับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก ซึ่งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการในภาพรวมขององคกรที่จะเอื้อตอการพัฒนากระบวนการหลัก รวมทั้ง สงผลถึงผลลัพธที่เปน

จริงสําหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอยางมีบูรณาการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนิน

โครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศขึ้น โดยมีระยะเวลาดําเนินการระหวางป พ.ศ.2554 – 2558 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ไดรับการพัฒนาเพื่อทําหนาที่เปน

ผูตรวจประเมินคุณภาพองคการทางการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองคการดวยตนเองโดยใชเกณฑ 

EdPEx และเพ่ือพัฒนาคูมือการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมีคุณภาพอยางกาวกระโดด  

เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษานําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน

เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

สูความเปนเลิศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการแปล “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ 2556-2557” (The 2013–2014 Education Criteria for Performance Excellence)    

ซึ่งมีการตีพิมพเผยแพรลาสุด โดยแปลเปนภาษาไทยเพื่อเผยแพรเอกสารเกณฑฯ ดังกลาวไปยังสถาบันอุดมศึกษา

ตาง ๆ รวมทั้งนํามาใชประโยชนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการตอยอดคณุภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ  

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2555      

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2556    

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ.2556 ไดออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา        
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เรื่อง กําหนดแนวทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) ไปใชในการประกันคุณภาพภายใน 

ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 และไดจัดประชุมสัมมนา เรื่องนโยบายและแนวทางการกํากับคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2556 เพื่อชี้แจงแนวทางการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษาให

สถาบันอุดมศึกษา สามารถเลือกนําแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติและเกิดการ

พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาของไทยใหมีคุณภาพอยางกาวกระโดด  

เพื่อเปนการขยายผลและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษานําเกณฑ EdPEx ไปใชในการบริหารองคการอยาง

กาวกระโดดเพื่อไปสูความเปนเลิศทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรจัดใหมีการ

ประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศมาใชในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงใหสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจเขา

รวมโครงการฯ ไดรับทราบรายละเอียดของแนวทางในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ

มาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ไปสูความเปนเลิศอยางกาวกระโดด 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความเขาใจในแนวทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

มาใชในการประกันคุณภาพภายใน 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ไปใชในการพัฒนาคุณภาพขององคการทางการศึกษา 

3. เพื่อกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางยั่งยืน

และสามารถแขงขันไดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

วัน เวลา และสถานที ่

 วันศุกรที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ  

 

ผูเขารวมประชุม  

 จํานวนประมาณ 320 คน ประกอบดวย 

1. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 150 แหง ไดแก อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ดูแลดาน

วิชาการและการประกันคุณภาพ และผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันละ 2 คน รวม 300 คน 

2. ผูบริหารและขาราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 10 คน  

3. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ จํานวน 10 คน 
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หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

งบประมาณ  

จากแผนงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 3: มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา กิจกรรม: สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานอุดมศึกษา งบรายจายอื่น คาใชจายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา  

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 สถาบันอุดมศึกษามีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศอยางกาวกระโดด  และใหความสนใจเขารวม                        

ในแนวทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในสถาบัน/

คณะวิชา 
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กําหนดการโครงการประชุมสัมมนา  

เรื่อง “แนวทางในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 

มาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งท่ี 2”  

วันศุกรที่ 14 พฤศจิกายน 2557  เวลา 10.00 น.  

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ 

 

เวลา กิจกรรม 

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน พรอมรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 

10.00 – 10.30 น. เปดประชุมสัมมนาและใหนโยบายการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาที่เปนสากลมาใชในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล 

โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (รองศาสตราจารยกําจร ตติยกวี) 

 

10.30 – 11.30 น. แนวทาง กติกา และกระบวนการตางๆ ในการสมัครเขารวมโครงการนําเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 

โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณอาวุธ  ศรีสุกรี 

          รองศาสตราจารยรัชตวรรณ  กาญจนปญญาคม 

          รองศาสตราจารยปรียานุช  แยมวงษ 

           ดร.บุญดี บุญญากิจ 

 

11.30 – 12.30 น. ตอบขอซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โดย     ศาสตราจารยบวรศิลป  เชาวนชื่น 

          ศาสตราจารยสงวนสนิ  รัตนเลิศ 

          ผูชวยศาสตราจารยนภดล  ทองนพเนื้อ 

 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.30 – 13.45 น. สรุปและปดการประชุมสัมมนา 

โดย     ศาสตราจารยเกียรติคุณอาวุธ ศรีสุกรี 

 

 



+

โครงการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2

14 พฤศจิกายน 2557
 ณ โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ

+

โครงการ EdPEx200

� ที่มา
� ขั้นตอนการสมัคร
� เกณฑ์การคัดเลือก
� กิจกรรมการดําเนินงานระหว่างเข้าร่วมโครงการ
� การสนับสนุนจากสกอ.

O
H
E
C

2

+

ที่มา
� ข้อ ๓๒ (๑) ของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

� คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาใน
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

� โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
การประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๗ เดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

O
H
E
C

3

+

เห็นสมควรกําหนดแนวทางในการนําเกณฑ์คุณภาพ              
สู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellnce : EdPEx) มาใช้ในการ
ปร ะ กั น คุณภาพภาย ใน เ พื่ อ เ ป็ นท า ง เ ลื อ ก ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมและมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับดีมากนําไปเป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารองค์การเพื่อการพัฒนาที่ก้าวกระโดด
ต่อไป

O
H
E
C

ที่มา
4

17 
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ขั้นตอนการสมัคร

1. คณะวิชาหรือสถาบันที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
หากเป็นการสมัครเข้าร่วมโครงการในระดับคณะวิชา
ต้องได้รับการสนับสนุนจากสถาบันด้วย

2. คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งโครงร่างองค์การ (OP)           
ไม่เกิน 5 หน้า และผลลัพธ์ในหมวด 7.1 – 7.5 ไม่เกิน 
5 หน้า  ภายในวันที่  15  ธันวาคม  2557

O
H
E
C

5

+

ขั้นตอนการสมัคร

3. สกอ. พิจารณาคัดกรอง Screening คณะวิชา/
สถาบัน โดยจะแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 5 มกราคม 
2558

4. สถาบัน/คณะวิชาที่ผ่านการคัดกรอง Screening 
ประชุมอบรมการเขียน SAR ในวันที่ 12-13 มกราคม 
2558

O
H
E
C

6

+

5. สถาบัน/คณะวิชาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2013 ตาม Template              
ที่กําหนด โดยมีข้อมูลครบทั้ง 7 หมวด จํานวน รวม
ทั้งสิ้น 50 หน้า โดยมีโครงร่างองค์การไม่เกิน 10 หน้า 
จัดส่งให้สกอ. ภายใน 31 มีนาคม 2558 

O
H
E
Cขั้นตอนการสมัคร

7

+

6. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อประเมินรายงานการประเมินตนเอง
ของคณะวิชา/สถาบัน และแจ้งผลการคัดเลือก
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 200 คะแนน ภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2558

O
H
E
Cขั้นตอนการสมัคร

8

18 
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เกณฑ์การคัดเลือก

1. การพิจารณาคัดกรอง (Screening)
- ความถูกต้องของใบสมัครตามกติกาที่กําหนด เช่น 

ขนาดตัวอักษร จํานวนหน้า 
   - ระดับพัฒนาการในการเขียนโครงร่างองค์การ 
ผลลัพธ์ และความเข้าใจในเกณฑ์ 
   - ความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์การ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และตัวชี้วัด

O
H
E
C

9

+

2. การพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   - ความถูกต้องของรายงานการประเมินตนเองตามกติกา
ที่กําหนด เช่น ขนาดตัวอักษร จํานวนหน้า

- ระดับพัฒนาการในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองตามพันธกิจของหน่วยงาน

- จะต้องมีคะแนนทุกหมวด โดยต้องไม่มีหมวดใดหมวด
หนึ่งเป็นศูนย์

- หมวด 2 หมวด 3 หมวด 6 รวมทั้งผลลัพธ์ในข้อ 7.1 
ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 25%

- ผลการประเมินคะแนนจากรายงานการประเมินตนเอง
รวมทุกหมวด ต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 150 คะแนน จึงจะได้รับ
การตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง

O
H
E
Cเกณฑ์การคัดเลือก

10

+

3. การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
   - จะต้องมีคะแนนทุกหมวด โดยต้องไม่มีหมวด
ใดหมวดหนึ่งเป็นศูนย์

- หมวด 2 หมวด 3 หมวด 6 รวมทั้งผลลัพธ์ใน
ข้อ 7.1 ต้องมีพัฒนาการไม่น้อยกว่า 25%

- ผลการประเมินคะแนนจากรายงานการ
ประเมินตนเองรวมทุกหมวด ต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 
200 คะแนน

O
H
E
Cเกณฑ์การคัดเลือก

11

+

กิจกรรมการดําเนินงานระหว่างเข้าร่วมโครงการ

1. เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการฯแล้ว คณะ
วิชา/สถาบัน จัดส่งเฉพาะข้อมูลสําคัญ ในทุกปี
การศึกษา ได้แก่
   1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตามระบบ CHE QA Online

1.2 รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Progress Report) ตามเกณฑ์ EdPEx

O
H
E
C

12

19 
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2. สกอ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อ 
1.2 เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน
ของคณะวิชา/สถาบัน 

    ทั้งนี้ หากไม่มีความก้าวหน้าของผลการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพที่สถาบันได้กําหนดไว้จะต้อง
ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(IQA)

O
H
E
Cกิจกรรมการดําเนินงานระหว่างเข้าร่วมโครงการ

13

+

3.ภายใน 4 ปี หากคณะวิชา/สถาบัน มีความพร้อม 
สามารถจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการ
ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx โดยต้องมีผลการประเมิน
ในระดับคะแนน 300 คะแนน

   ทั้งนี้ หากมีผลการประเมินในระดับคะแนนน้อยกว่า 
300 คะแนน จะต้องดําเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)

O
H
E
Cกิจกรรมการดําเนินงานระหว่างเข้าร่วมโครงการ
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การสนับสนุนจากสกอ.
ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จะมีการส่งเสริมคณะวิชา/สถาบัน ที่เข้าร่วม
โครงการ เช่น 

- การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx การเขียน OP การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพภายในของ
องค์การด้วยแนวทาง EdPEx
    - เครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาองค์การ
    - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์การชั้นนํา

O
H
E
C
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ความเชื่อมโยงระหว่าง EdPEx & IQA2557

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 
4 กันยายน 2557 ได้พิจารณาร่าง IQA พ.ศ.2557 และแนวทางการ
ขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้นําระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะและสถาบัน 
ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา        
(ค.ป.ภ.) เสนอ ไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ให้
สถาบันอุดมศึกษาในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของ
แต่ละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปกําหนดระบบของ
ตนเองได้ ภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา

O
H
E
C
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ความเชื่อมโยงระหว่าง EdPEx & IQA2557

2. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานําระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไปทดลองนําร่องกับ
หลักสูตรที่มีประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชาแล้ว
จํานวนหนึ่ง ตามความสมัครใจ แล้วนําผลการดําเนินการนําร่องมา
เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ยัง
ไม่มีการขึ้นทะเบียนหลักสูตรในช่วงการทดลองนําร่อง

O
H
E
C
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ความเชื่อมโยงระหว่าง EdPEx & IQA2557
จากประกาศดังกล่าว สามารถแปลความได้ดังนี้
- มหาวิทยาลัยต้องทําการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ซึ่งจะรายงานผ่านมคอ. 7 
- คณะวิชา/สถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของตนเองหรือเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพอื่นๆได้ โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและแจ้งต่อสกอ. โดยต้อง
จัดส่ง SAR และ CDS ผ่านระบบ CHE QA Online หรือใช้ระบบ 
IQA 2557 ของสกอ. หากไม่มีระบบอื่นๆ

- หรือเลือกใช้ EdPEx โดยเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 แทนระบบ 
IQA2557 ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนต่างๆจากสกอ. ในการผลักดัน
สถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ

O
H
E
C

18

+ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

�Website: http://edpex200-2.blogspot.com/

�Email: edpexproject@gmail.com

�โทรศัพท์ : 02-6105452-3

19
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+ ขอขอบคุณทุกท่าน
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แบบฟอรม 1  

เอกสารยื่นสมัครรับการประเมินภายใตโครงการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ

ที่เปนเลิศไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 2 
 

A. ชื่อมหาวิทยาลัย .................................................................................................................................. 

B. หนวยงานที่สมัครเขารวมโครงการ 

[    ]   ระดับสถาบัน 

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

C. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

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

ตําแหนง ........................................................................................ 

โทรศัพท ................................................................... โทรสาร..................................................................... 

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

 
หมายเหตุ  

 1. ทานสามารถ download แบบฟอรมฉบับนี้ไดท่ี http://edpex200-2.blogspot.com  

 2. ขอใหทานดําเนินการจัดสงแบบฟอรมฯ ดังนี้ 

  2.1 จัดสงแบบฟอรมนี้ในรูปแบบเอกสารพรอมหนังสือนําสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และ 

  2.2 จัดสงไฟลดังกลาวในรูปแบบไฟล Word มายังอีเมล edpexproject@gmail.com เพื่อ

การตรวจสอบขนาดตัวอักษรตามกติกาท่ีกําหนด และผลิตเอกสารใหแกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 

  โดยขอใหทานจัดสงเอกสารทั้งขอ 2.1 และ 2.2 ใหแกสกอ.ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 

 3. สกอ.จะแจงผลการพิจารณาใหทราบทางอีเมลของผูประสานงาน (ในขอ C) ในวันที่ 5 มกราคม 

2558 

 4. ขอใหทานเตรียมการสําหรับการอบรมการเขียน SAR ระหวางวันที่ 12-13 มกราคม 2558 หาก

ผานการคัดเลือกในขอ 3  

 5. สกอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณาใบสมัคร ในกรณีที่ไมเปนไปตามขอกําหนดและกติกา 
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สวนที่ 1 โครงรางองคกร 

 

คําอธิบายการตอบคําถาม 

ใหสถาบัน/คณะวิชา พิจารณาตอบคําถามของโครงรางองคกรตามเกณฑ EdPEx  การตอบคําถาม  

ใหอธิบายบริบทที่สําคัญของสถาบัน/คณะวิชา ที่เกี่ยวของในแตละคําถาม โดยใชวิธีการพรรณาความ         

ใชแผนภาพประกอบ หรือใชตารางตามความเหมาะสมในแตละคําถาม จํานวนไมเกิน 5 หนากระดาษ A4                

โดยจัดพิมพดวยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 โดยใชหัวขอ ดังนี้ 
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P.1 ลักษณะองคกร 

ก. สภาพแวดลอมขององคการ 

(1) หลักสูตร และบริการ 

(2) วิสัยทัศน และพันธกิจ จุดประสงค สมรรถนะหลัก 

(3) บุคลากร 

(4) สินทรัพย 

(5) กฎระเบียบขอบังคับ 

ข. ความสัมพันธระดับองคการ 

(6) โครงสรางและระบบธรรมาภิบาล 

(7) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(8) ผูสงมอบและคูความรวมมือ 

P.2 สภาวการณขององคการ 

ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

(9) ลําดับในการแขงขัน 

(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน 

(11) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ 

(12) ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญดานหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ 

ความรับผิดชอบตอสังคม และบุคลากร 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

(13) สวนประกอบที่สําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน  
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สวนที่ 2 ขอมูลตัวชี้วัดในผลลัพธองคกรในหมวด 7 ตามเกณฑ EdPEx 
 

ใหระบุขอมูลและตัวชี้วัดที่จัดเก็บตามหัวขอในหมวด 7 โดยระบุชื่อตัววัด หนวยวัด และขอมูล         

ปการศึกษา 2556 จํานวนไมเกิน 5 หนา โดยจัดพิมพดวยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 

 

หัวขอ ชื่อตัววัด ขอมูลป 2556 หนวยวัด 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ 

ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและ ดานกระบวนการที่มุงเนนผูเรียน 

 
   

 
   

 
   

 
   

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

ค. ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

 
 

 

 

 

 

  



26 
 

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา   

ก.  ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

 
   

 
   

 
   

 
   

7.3  ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

ก.  ผลลัพธดานบุคลากร  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

7.4  ผลลัพธดานการนําองคการและธรรมาภิบาล 

ก.  ผลลัพธดานการนําองคการ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัต ิ
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7.5  ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 

ก.  ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 
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รายนามคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
 ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ทาน ดังองคประกอบตอไปนี ้ 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณอาวุธ  ศรีศุกรี                                  ประธานอนุกรรมการ 

2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการท่ีปรึกษา 

3. ศาสตราจารยบวรศิลป เชาวนช่ืน  อนุกรรมการ 

4 ศาสตราจารยพฤทธิ ์ศิริบรรณพิทักษ อนุกรรมการ 

5. ศาสตราจารยสงวนสิน รัตนเลิศ อนุกรรมการ 

6. รองศาสตราจารยเกศิน ี วิฑูรชาติ อนุกรรมการ 

7. รองศาสตราจารยชูเวช  ชาญสงาเวช อนุกรรมการ 

8 รองศาสตราจารยนันทนา  ศิริทรัพย อนุกรรมการ 

9. รองศาสตราจารยปรียานุช  แยมวงษ อนุกรรมการ 

10. รองศาสตราจารยรัชตวรรณ  กาญจนปญญาคม อนุกรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารย พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ อนุกรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยรัฐชาติ มงคลนาวิน อนุกรรมการ 

13. นางบุญดี  บุญญากิจ อนุกรรมการ 

14. นางสาวพรทิพย  กาญจนนิยต อนุกรรมการ 

15. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา อนุกรรมการ 
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ชองทางการติดตอส่ือสารของโครงการ 

  

กลุมพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา 

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

Phone 02-610-5452-3 

Fax 02-354-5491 

 

รายการ ลักษณะการใหบริการ ชองทางการส่ือการ/ วิธีการ 

Email - สอบถามปญหา ขอมูลตางๆ  

- แจงขาวสาร/ประชาสัมพันธตางๆ 

edpexproject@gmail.com 

Website - แจงขาวสาร/ประชาสัมพันธตางๆ 

- แหลงขอมูลที่สําคัญของโครงการ 

- เอกสารโครงการตางๆ 

http://edpex200-2.blogspot.com 

facebook - สอบถามปญหา ขอมูลตางๆ  

- แจงขาวสาร/ประชาสัมพันธตางๆ 

คนหาคําวา “edpex” 
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