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บทน า 

ที่มา 

 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) เดิมคือ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากลและมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงเห็นควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยในระยะแรก สป.อว. ได้จัดโครงการน าร่องคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ขึ้น ในระหว่างปี 2553-2555 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในหลักการ
และแนวปฏิบัติในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเทียบเคียงได้ในระดับสากล และเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 15 คณะ
วิชา จากสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง 

จากผลจากการด าเนินโครงการน าร่องฯ ดังกล่าว สป.อว. ได้เห็นถึงความจ าเป็นของการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารองค์กรเพ่ือให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมของ
องค์กรที่จะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการหลัก รวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงส าหรับการระบุโอกาสในการพัฒนา
อย่างมีบูรณาการ สป.อว.จึงได้ด าเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศขึ้น โดยมีระยะเวลา
ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ.2554 – 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
สามารถประเมินองค์การด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์ EdPEx รวมทั้งสามารถพัฒนาคู่มือการด าเนินงานที่จะสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
อย่างก้าวกระโดดต่อไป  

ส่วนที่ 
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นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่ เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา สป.อว. ได้ด าเนินการแปล “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ” (The Education 
Criteria for Performance Excellence) เป็นภาษาไทยเพ่ือเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง 
ๆ รวมทั้งน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ สป.อว. 

จากความมุ่งมั่นของสป.อว.ในการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx  
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2555  
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2556  
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  
เรื่อง ก าหนดแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 เพ่ือให้อิสระแก่สถาบันอุดมศึกษาในการเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด  

สป.อว.จึงได้ด าเนินการ “โครงการแนวทางในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศมาใช้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
หรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด ซึ่งได้มีการด าเนินการมาแล้ว จ านวน 7 ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2561 
โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา จ านวนทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน (รายละเอียดดังภาคผนวก ก.)  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้น า

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การ
ทางการศึกษา 

2. เพ่ือกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและ
สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 

คุณลักษณะของหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 
- ผู้บริหารของหน่วยงานมีความมุ่งมั่น ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
- มีทีมบริหาร/ทีมงานที่พร้อมและมีทัศนคติที่ดีในการด าเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างต่อเนื่อง 
- มีประสบการณ์ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานด้วยเกณฑ์ EdPEx  
- สามารถจัดท าโครงร่างองค์กร และ/หรือรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx 
- เป็นองค์กรที่มีจุดเด่น หรือมีสมรรถนะหลักท่ีโดดเด่น หรือมีการด าเนินงานที่โดดเด่น 
- หากเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน จะต้องเลือกใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ในทุกคณะวิชา โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ให้ยกเว้นหน่วยงานระดับ
คณะวิชาที่เลือกใช้เกณฑ์ของนานาชาติอ่ืน ๆ ที่มีกลไกการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2. ไม่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาหรือหน่วยงานที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอน  
 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 

1. ระยะเวลาในการคดัเลือกระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กรกฎาคม 2564 
2. ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการส าหรับคณะวิ ชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือก 4 ปีการศึกษา  

นับจากปีการศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

                  ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  

 

ประโยชน์ของโครงการ 

          หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสู่สากล มีความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงองค์การ รวมถึงได้แนวปฏิบัติที่ดีหรือหน่วยงานที่
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

สิ่งที่หน่วยงานจะไดร้ับจากการเข้าร่วมโครงการ 

1. รายงานผลการตรวจประเมินหน่วยงานจาก สป.อว. (Feedback Report) ซึ่งเป็นข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

2. การปรึกษาและให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 

3. การอบรมให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สป.อว.  

4. การใช้เกณฑ์ EdPEx แทนเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ สป.อว. ในระดับคณะวิชา / สถาบัน 
ได้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 
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การสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งแบบฟอร์มการสมัครเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) 

จ านวนไม่เกิน 20 หน้า ประกอบไปด้วยโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ 

7.1 – 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า และ หัวข้อ 2.2 และ 4.1 ข้อละไม่เกิน 5 หน้า รวมแล้วไม่เกิน 10หน้า 

2. คณะวิชา/สถาบันที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตาม Template ที่ก าหนด โดยมี

ข้อมูลครบทั้ง 7 หมวด จ านวน 60 หน้า โดยแบ่งเป็นโครงร่างองค์การ (OP) จ านวน 10 หน้า และหมวด 

1-7 จ านวน 50 หน้า  

3. คณะวิชา/สถาบันที่ผ่านการพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยมีคะแนนตามเกณฑ์ที่

ก าหนด เตรียมการรับการตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง เพ่ือพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 

**ในกรณีท่ีมีการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม หน่วยงานผู้รับการประเมินเป็นผู้รับผิดชอบ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของทีมประเมินทุกท่าน** 

4. คณะวิชา/สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 จัดท าแผนพัฒนา และจัดส่ง

รายงานความก้าวหน้า (Progress report) และข้อมูลพ้ืนฐานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ให้กับ สป.อว. ทุกปีการศึกษาตามที่ก าหนด 

5. ภายใน 4 ปี คณะวิชา/สถาบัน จะต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรับการประเมินจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งแต่งตั้งโดย สป.อว. โดยต้องมีผลการ

ประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน  

ส่วนที่ 

2 
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ก าหนดการด าเนินงาน  

ตารางก าหนดการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ รุ่นที ่8 ปี พ.ศ. 2563 

# กิจกรรม ระยะเวลา 
1 สป.อว. ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 

 

พฤศจิกายน 2563 

2 สป.อว.ชี้แจงแนวทางในการสมคัรเข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่เปน็เลิศ: EdPEx200 รุ่นที่ 8  

18 พฤศจิกายน 2563 

3 คณะวิชา/สถาบัน ส่งใบสมัคร เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น 
(screening) 
 

18 พฤศจิกายน–
14 ธันวาคม 2563 

4 ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) 

 

21 มกราคม 2564 

5 คณะวิชา/สถาบัน จดัส่งรายงาน SAR โดยมีรายละเอียด 
ตามที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม 

 

19 มีนาคม 2564 

6 การตรวจประเมิน ณ สถานที่จรงิ 

 

เดือนพฤษภาคม –
กรกฎาคม 2564 

7 ประกาศผลคณะวิชา/สถาบนั ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เปน็เลิศ: EdPEx200  
รุ่นที่ 8 

30 กรกฏาคม 2564 

8 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และ
จัดส่งรายงานความก้าวหนา้ตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Progress Report) และข้อมูลพื้นฐาน Common Data 
Set ให้กับ สป.อว. ทุกปีการศึกษาตามที่ก าหนด 

พฤศจิกายน 2564 
พฤศจิกายน 2565 
พฤศจิกายน 2566 
พฤศจิกายน 2567 

9 รับการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx จากทีมผูป้ระเมิน 
(EdPEx Assessor) เมื่อครบก าหนด 4 ปี หรือเมื่อพร้อม 

 

ไม่เกิน พฤศจิกายน 2567 
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กระบวนการคัดเลือกหน่วยงาน  

สป.อว. ได้ก าหนดกระบวนการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน ดังนี้  
1.   การพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) 

        1.1) คณะวิชา/ สถาบัน จัดส่งแบบฟอร์มการสมัครเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น 
(Screening) โดยการส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก จ านวนไม่เกิน 20 หน้า ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ (1) โครงร่างองค์กร (OP – Organizational Profile) ไม่เกิน 5 หน้า (2) หมวดผลลัพธ์ในหัวข้อ  
7.1 – 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า และ (3) หัวข้อในหมวดกระบวนการ (หมวด1-6) ที่ สป.อว. ก าหนดในแต่ละปี 
อย่างน้อย 2 หัวข้อ หัวข้อละไม่เกิน 5 หน้า โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

- ความถูกต้องของใบสมัครตามกติกาท่ีก าหนด  
- ระดับความเข้าใจในการเขียนโครงร่างองค์กร ผลลัพธ์ และกระบวนการ 
- ความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กร กระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

       1.2) ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครตามกติกาท่ีก าหนด 

           1.3) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศพิจารณาใบสมัคร โดยมอบหมาย
อนุกรรมการฯ 2 คนต่อหน่วยงาน โดยใช้แบบประเมินใบสมัคร เพ่ือคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) พร้อม
ระบุผลการตัดสินในภาพรวมว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” และข้อเสนอแนะในภาพรวม เพ่ือแจ้งให้หน่วยงาน
ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากไม่สามารถสรุปผลได้ ให้อนุกรรมการฯ คนที่ 3 ทบทวนใบสมัครเพ่ือประกอบการ
ตัดสินผล  

2. การพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

           2.1) หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) จัดส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR- Self-assessment Report) จ านวน 60 หน้า โดยแบ่งเป็นโครงร่างองค์กร (OP) จ านวน  
10 หน้า และหมวด 1-7 จ านวน 50 หน้า ภายในเวลาที่ก าหนด ส าหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถส่งรายงานฯ 
ตามก าหนด 2 ครั้ง ติดต่อกัน จะไม่มีสิทธิ์สมัครในปีถัดไปเป็นเวลา 1 ปี 

           2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน (Assessor) อย่างน้อย 3 คนต่อหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา
รายงานการประเมินตนเอง และจัดท าผลการประเมินรายบุคคล (independent review) 

           2.3) คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมพิจารณาผลการด าเนินการในภาพรวม (Consensus) 
โดยมีเกณฑ์ในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง (Site visit) ดังนี้ 
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(1) หากมีคะแนนตั้ งแต่  200 คะแนนขึ้นไป ก าหนดให้มีการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ ยม  
ณ สถานที่จริง 

(2) หากมีคะแนนอยู่ระหว่าง 180 ถึง 200 คะแนน ก าหนดให้ เป็นดุลยพินิจของ 
คณะผู้ประเมิน ในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม  

(3) หากมีคะแนนต่ ากว่า 180 คะแนน ก าหนดให้ไม่ต้องมีการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 

           2.4) คณะกรรมการตรวจประเมินจัดส่งคะแนนผลการประเมิน และรายงานผลการประเมิน 
(Feedback report) เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศพิจารณาตัดสิน
ผลการตรวจประเมิน 

3. การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก 

          3.1) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
และ Feedback report เพ่ือรับรองหน่วยงานที่ผ่าน EdPEx200 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) มีคะแนนทุกหมวด และไม่มีคะแนนหมวดใดหมวดหนึ่งเป็นศูนย์ 
(2) หมวด 2 หมวด 3 หมวด 6 รวมทั้งผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.1 ต้องมีพัฒนาการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 25 โดยหากมีคะแนนในหมวดใดไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้อยู่ในการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับข้อมูลป้อนกลับ
และน ามาจัดท าแผนการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ สป.อว. จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ติดตามความก้าวหน้าในการประเมินระดับ 300 คะแนนต่อไป 

            3.2) สป.อว. ประกาศผลหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงาน EdPEx200 และ 
จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและ Feedback report ให้หน่วยงานทราบต่อไป 
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แผนภาพกระบวนการด าเนินการของโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563 
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   ภาคผนวก 
   ก. รายนามหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา EdPEx200 

   ข. รายนามคณะอนุกรรมการ EdPEx 

   ค. ช่องทางการติดต่อสื่อสารของโครงการ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 

3 
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 ก. รายนามหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา EdPEx200 
  ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ด าเนินการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 จ านวน 7 ครั้ง ในปีการศึกษา 2555 - 2561  
มีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 41 แห่ง ดังนี้ 
 

รุ่นที ่ # ระดับสถาบัน ระดับคณะ สถาบัน EdPEx300 

1 
พ.ศ. 2556 

(ปีการศึกษา 2555) 

1 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รุ่นที่ 1 

ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

2 - 
คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 
พ.ศ. 2557 

(ปีการศึกษา 2556) 

4 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2 
ประจ าปี 

พ.ศ. 2562 
5 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3 
พ.ศ. 2558 

(ปีการศึกษา 2557) 

7 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

8 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รุ่นที่ 3 

ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

4 
พ.ศ. 2559 

(ปีการศึกษา 2558) 

9 ระดับสถาบัน - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
10 - คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
11 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
12 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

5 
พ.ศ. 2560 

(ปีการศึกษา 2559) 

13 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

14 - 
คณะบริหารธุรกิจ 
และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

15 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รุ่นที่ 3 

ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

16 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
17 - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
18 - คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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รุ่นที ่ # ระดับสถาบัน ระดับคณะ สถาบัน EdPEx300 

6 
พ.ศ. 2561 

(ปีการศึกษา 2560) 

19 - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
20 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
21 - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

22 - 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

23 - คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
24 - คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
25 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
26 - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
27 - คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

28 - 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

29 - คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
30 - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

7 
พ.ศ. 2561 

(ปีการศึกษา 2562) 

31 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
32 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
33 ระดับสถาบัน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
34 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
35 - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
36 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
37 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
38 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

39 - 
คณะเทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

40 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
41 - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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 ข. รายนามคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 13 ท่าน ดังองค์ประกอบต่อไปนี้  

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ  ศรีศุกรี                                   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการที่ปรึกษา 

3. ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น  อนุกรรมการ 

4 ศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อนุกรรมการ 

5. ศาสตราจารย์สงวนสิน รัตนเลิศ อนุกรรมการ 

6. รองศาสตราจารย์นันทนา  ศิริทรัพย์ อนุกรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  แย้มวงษ์ อนุกรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์อุษณีย์  ค าประกอบ อนุกรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ อนุกรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ อนุกรรมการ 

11. นางบุญดี  บุญญากิจ อนุกรรมการ 

12. นางสาวพรทิพย์  กาญจนนิยต อนุกรรมการ 

13. ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา อนุกรรมการ 
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ค. ช่องทางการติดต่อสื่อสารของโครงการ  

 กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา 

 ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 โทรศัพท์  0 2039 5625  

 โทรสาร 0 2039 5665 

 

รายการ ลักษณะการให้บริการ ช่องทางการสื่อการ/ วิธีการ 

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” 

 

 

 คณะผู้จัดท าคู่มือ 

 ผู้จัดท า : นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์ นายสุรศักดิ์  ธนัชชาพิศุทธิ์  

   และนางสาวมนัสวี  เชียะไชย  

 บรรณาธิการ : นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์  

 ที่ปรึกษา : นายวันนี นนท์ศิริ 

 

 


