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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล  
ตามที่สป.อว.ได้ด าเนินโครงการน าร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (2009-2010 Education Criteria for Performance Excellence) ไปสู่การปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษาได้ และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงได้ในระดับสากล รวมถึงเป็นแนวทางใน
การวางแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับความสนใจ
จากสถาบันอุดมศึกษาส่งคณะวิชาเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ ดังกล่าว จ านวน 15 คณะวิชา จาก 15 สถาบัน 
        จากผลจากการด าเนินโครงการน าร่องฯ ดังกล่าว สป.อว.ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารองค์กรเพ่ือให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก ซึ่งเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใน
ภาพรวมขององค์กรที่จะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการหลัก รวมทั้ง ส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงส าหรับการระบุ
โอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ สป.อว.จึงได้ด าเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศข้ึน 
โดยมี ระยะเวลาด าเนินการระหว่างปี  พ .ศ .2555 – 2557 โดยมี วัตถุประสงค์ เพ่ื อให้ บุ คลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทาง
การศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองค์การด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์ EdPEx และเพ่ือพัฒนาคู่มือการ
ด าเนินงานที่จะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด 
       เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สป.อว.ได้ด าเนินการแปล “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
2556-2557”  (The 2013–2014 Education Criteria for Performance Excellence) ซึ่ งมี ก ารตี พิ ม พ์
เผยแพร่ล่าสุด โดยแปลเป็นภาษาไทยเพ่ือเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ 
รวมทั้งน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
      คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง 
ก าหนดแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ลง
วันที่ 2 เมษายน 2556 และได้จัดประชุมสัมมนา เรื่องนโยบายและแนวทางการก ากับคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2556 เพ่ือชี้แจงแนวทางการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษาให้
สถาบันอุดมศึกษา สามารถเลือกน าแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติและเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด 
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       เพ่ือเป็นการขยายผลและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์การอย่าง
ก้าวกระโดดเพ่ือไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา สป.อว.จึงด าเนินโครงการ “การน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ 
สามารถน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด 
 สป.อว.จึงได้ด าเนินการ “โครงการแนวทางในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
หรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถน า เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด ซึ่งได้มีการด าเนินการมาแล้ว จ านวน 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555 – 2558 โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา จ านวนทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ก.) 
 

1.2 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ให้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การ
ทางการศึกษา 

2. เพ่ือกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและ
สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาต 
 

1.3 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  
1. คณะที่มีความรู้ความเข้าในคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพ และระบบคุณภาพ 
2. มีเป้าหมายในการพัฒนา และมุ่งมั่นในการยกระดับในการพัฒนา มีศักยภาพและความพร้อมในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 

- เป็นองค์การที่มีจุดเด่น หรือมีสมรรถนะหลักท่ีโดดเด่น หรือมีการด าเนินงานที่โดดเด่น 

- ผู้บริหารของหน่วยงานมีความมุ่งมั่น ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินการต่างๆ 

- มีความมั่นคงในการบริหารองค์การ หรือสามารถน า EdPEx มาใช้ในองค์การได้อย่างต่อเนื่องแม้
จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร  

- มีทีมงานที่พร้อมและมีทัศนคติที่ดีในการด าเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx 

- มีประสบการณ์หรือความรู้ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานตามแนวทางของเกณฑ์ 
EdPEx 
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- มีประสบการณ์ในการจัดท าโครงร่างองค์การ หรือรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางของ
เกณฑ์ EdPEx 

 

1.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ  
1. ระยะเวลาในการคัดเลือกระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – กรกฎาคม 2563 
2. ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการส าหรับคณะวิชาที่ผ่านการคัดเลือก 4 ปีการศึกษา นับจากปีการศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (ด้านการอุดมศึกษา) 
 

1.6 ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ  
หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสู่สากล มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ ได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงองค์การ รวมถึงได้แนวปฏิบัติที่ดีหรือหน่วยงานที่
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 

1.7 สิ่งท่ีหน่วยงานจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
1. รายงานผลการตรวจประเมินหน่วยงานจากสป.อว. (Feedback Report) ซึ่งเป็นข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
2. การปรึกษาและให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 
3. การอบรมให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสป.อว.  
4. การยกเว้นการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 2 การสมัครเข้าร่วมโครงการ 

2.1 ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ  
1. ให้คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.1 – 7.5 ไม่เกิน      

5 หน้า และ หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 4.1 รวมไม่เกิน 10 หน้า 
2. สป.อว.พิจารณาคัดกรอง (Screening) คณะวิชา/สถาบันที่มีศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx และแจ้งผลให้ทราบ 
3. สถาบัน/คณะวิชาที่ผ่านการพิจารณาคัดกรอง (Screening) จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 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. สป.อว. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา/สถาบัน และแจ้งผล
การคัดเลือกให้หน่วยงานทราบ 

**ในกรณีท่ีมีการลงพ้ืนที่ตรวจประเมิน หน่วยงานผู้รับการประเมินเป็น ผู้รับผิดชอบค่าอาหาร อาหารว่าง 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก 

5. คณะวิชา/สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯแล้ว จัดท าแผนพัฒนา และจัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้า (Progress report) และข้อมูลพ้ืนฐานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ให้กับ สป.อว. ทุกปีการศึกษาตามท่ีก าหนด 

6. สป.อว. จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละ
ปีการศึกษา เพื่อประเมินความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของคณะวิชา/สถาบันตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

7. ภายใน 4 ปี คณะวิชา/สถาบัน จะต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx ซ่ึงแต่งต้ังโดยสป.อว. โดยต้องมีผลการประเมินใน
ระดับคะแนน 300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน 

8. สป.อว. จะติดตามและส่งเสริมคณะวิชา/สถาบันที่ผ่านการพิจารณา EdPEx200 ระหว่างการด าเนินการ
ภายใน 4 ปีตามข้อ 7 

 

2.2 สรุปขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 7 
ขั้นตอนที่ 1: Screening (ภายใน 16 ธ.ค. 2562) 
ขั้นตอนที่ 2: คณะที่ผ่าน Screening จัดท า SAR (ภายใน 17 มี.ค. 2563) 
ขั้นตอนที่ 3: SAR จะถูกประเมินโดยทีมผู้ตรวจประเมิน 
ขั้นตอนที่ 4: หากคะแนน ≥ 180 จะมีการลงพ้ืนที่ 1 วัน 
ขั้นตอนที่ 5: ประกาศผล ( 31 ก.ค. 2563) 
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2.3 ก าหนดการด าเนินงาน  
ตารางก าหนดการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2561 
 

# กิจกรรม ระยะเวลา 

1 สป.อว. จัดท าประกาศเชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ พฤศจิกายน 2562 

2 สป.อว.ชี้แจงแนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการการน า
เกณฑ ์EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อม
จัดส่งแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วย
เกณฑ ์EdPEx 

20 พฤศจิกายน 2562 

3 คณะวิชา/สถาบัน ส่งใบสมัคร เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (screening) 20 พฤศจิกายน–16 ธันวาคม 2562 

4 ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) 17 มกราคม 2563 

5 คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งรายงาน SAR โดยมีรายละเอียดตามที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม 

18 มีนาคม 2563 

6 การตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง เดือนพฤษภาคม –มิถุนายน 2563 

7 ประกาศผลคณะวิชา/สถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
การน าเกณฑ์ EdPExไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

31 กรกฎาคม 2563 

8 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และจัดส่ง
รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress 
Report) และข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ให้กับสป.อว. 
ทุกปีการศึกษาตามที่ก าหนด 

พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2564 
พฤศจิกายน 2565 
พฤศจิกายน 2566 

9 รับการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx จากทีมผู้ประเมิน 
(EdPEx Assessor) เมื่อครบก าหนด 4 ปี หรือเม่ือพร้อม 

พฤศจิกายน 2565 
พฤศจิกายน 2566 
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2.4 แผนภาพกระบวนการด าเนินโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7 
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2.5 ค าถามที่ถูกถามบ่อย 
ค าถาม: EdPEx คืออะไร 
ค าตอบ: EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm 
Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่ เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award: TQA) เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ท าให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) 
และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเร่ืองหลักของสถาบันของเราจริงๆ 
     แม้เกณฑ์ Baldrige จะมี 3 ฉบับ คือ ภาคธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ภาคการดูแลสุขภาพ และภาค
การศึกษา แต่ทั้ง 3 ฉบับเป็นเรื่องเดียวกัน มีหลักการต่างๆ เหมือนกันทุกประการ จะแตกต่างก็เพียงศัพท์เฉพาะสาขา
เท่านั้น เช่น แทนที่จะใช้ค าว่าลูกค้าเพียงอย่างเดียว ในเกณฑ์ EdPEx จะใช้ค าว่า ‘ผู้เรียน’ ในหลายๆตอนด้วย ส าหรับ
ในภาคธุรกิจ ผู้รับบริการ คือ ลูกค้า ภาคสุขภาพ ผู้รับบริการ คือ ผู้ป่วย 
 
ค าถาม: จะได้อะไรจากการใช้ EdPEx ต่อเนื่อง 
ค าตอบ: หากใช้เกณฑ์ EdPEx อย่างเข้าใจและต่อเนื่อง โดยประสานกับทุกระดับได้อย่างดี จะท าให้เกิดการสื่อสารที่ดี 
ผู้น าและบุคลากรมีความสุขในการท างานและต่อยอดความรู้ต่อเนื่อง เกิดความภูมิใจที่ ได้รับรู้ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยและร่วมเป็นก าลังส าคัญของสถาบันของตนอย่างเต็มที่ เต็มใจ ทุกจุด มีการพัฒนาตนเองทั้งผู้น า บุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชนอ์ย่างเต็มที่จากการเข้ามาศึกษาในสถาบนั รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ย 
เช่น ผู้ใช้บัณฑิต พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนที่เป็นผู้ป้อนนักเรียนให้สถาบัน คู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นต้น พลังการประสานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ จะสามารถท าให้สถาบันอุดมศึกษาไปสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
และยั่งยืนด้วยความสามารถของทุกคนในประชาคมเป็นแกนส าคัญ 
 
ค าถาม: ถ้าผ่าน EdPEx200 คณะต้องด าเนินการอย่างไร 
ค าตอบ:  

1. การผ่าน 200 คะแนน ต้องไม่มีหมวดใดเป็นศูนย์ และหมวด 2 หมวด 3 หมวด 6 รวมทั้งผลลัพธ์ในข้อ 7.1 
ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 25% 

2. หน่วยงานไม่ต้องจัดท ารายงานประจ าปีตามเกณฑ์คุณภาพของสป.อว. 5 องค์ประกอบ แต่ต้องจัดส่งข้อมูล
พื้นฐาน เข้าระบบ CHE QA Online ให  ้กับสป.อว. ทุกปีการศึกษา 

3. หน่วยงานจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report) ตามเกณฑ์ 
EdPEx ให้กับสป.อว. ทุกปีการศึกษา 

4. สป.อว. จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อประเมินความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

5. ภายใน 4 ปี หน่วยงานจะต้องจัดส่ง SAR เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์การ
ด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งแต่งตั้งโดยสป.อว. โดยต้องมีผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนนขึ้นไป  
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดการสมัครเพื่อคัดกรอง (Screening) เบื้องต้น  

3.1 การเขียนใบสมัคร  
ข้อควรระวังในการเขียนใบสมัครเพื่อคัดกรอง (Screening) เบื้องต้น  

1. เรื่องราวในโครงร่างองค์กรต้องเป็นเรื่องที่ส าคัญเท่านั้น  
      2.  ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ในหมวดที่ 7 ให้มาก เพราะ  

- คะแนนมากที่สุด  
- ผู้ตรวจประเมินจะม่ันใจว่ากระบวนการเราดีจริงเมื่อมีผลลัพธ์มายืนยัน  
- หากยิ่งผลลัพธ์องค์กรดีทุก segments แปลว่าคณะมี implement ทุก segments จริง 
(Deploy)  
- ถ้ามีผลลัพธ์หลายปี ผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงว่า learning ที่เล่าไว้ในหมวดกระบวนการ 
น่าจะมีการด าเนินการจริง  
- และถ้ามีค่าเทียบเยอะๆก็แสดงว่ามีการ implement เรื่องค่าเทียบที่เขียนในหมวด 4 จริง  
เป็นต้น (แต่ในช่วงคะแนน 200 อย่ากังวลในเรื่องนี้มากจนเกินไป)  

3. หัวข้อ 2.2 และ 4.1 
- ในการเขียนรายงาน ขอให้ใส่ใจกับค าถามแรกสุดของเกณฑ์ในแต่ละข้อเป็นอันดับแรก และ

พยายามแสดงให้เห็นกระบวนการที่เป็นระบบ น าสู่การปฏิบัติอย่างดีมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง 
ต่อเนื่อง เพราะค าถามเหล่านี้เป็น overall requirements ส่วนค าถามย่อยกว่านั้นค่อยตอบทีหลัง
หลังจากตอบค าถามแรกได้ดีแล้ว และพยายามเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในหมวด 7 เข้าไว้หากเป็นไปได้ 

- เมื่อเขียนจบ ให้คนที่ไม่ใช่คนเขียนอ่านดูว่ารู้รเรื่องหรือไม่ถ้าอ่านไม่รู้เรื่องให้กลับมาแก้ไข
ใหม่จนอ่านรู้เรื่อง และเห็นความเชื่อมโยงกับ OP 

- การประเมินเป็นแบบ Item เช่น หัวข้อ 2.1 การจัดท ากลยุทธ์: สถาบันจัดท ากลยุทธ์อย่างไร 
ให้เริ่มเขียนแบบ Over all Requirement คือ ใส่ใจในค าถามแรก (การตอบจะมี 3 ระดับ คือ 
1.Basic Requirement 2.Overall Requirement 3.Multiple Requirement) โดยอธิบายแบบ 
ADLI  

- เหตุผลที่ ต้องเขียนแบบ Overall Requirement เพ่ือให้ ผู้ ตรวจประเมิน ได้ เห็นถึ ง 
Approach ที่มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม 

 
    4. ใช้แผนภูมิ หรือ ตารางให้เป็นประโยชน์  

- อาจอธิบายด้วย ภาพที่เป็นระบบของกระบวนการ แล้วอธิบายเพ่ิมเติมจะท าให้เขียน 
รายงานได้ง่ายข้ึน  
- นอกจากนี้  ตารางและแผนภูมิ (Tables and charts) ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการ
ถ่ายทอดข้อมูล จ านวนมากในพ้ืนทที่ท่ีจ ากัดและท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งส่งผลต่อคะแนนด้วย 
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3.2 ขั้นตอนการคัดกรอง (Screening) เบื้องต้นของ สป.อว.  
ส่ งภายใน 20 พ .ย . 2562 – 16 ธ.ค . 2562 การพิจารณาคัดกรอง (Screening) สป .อว. โดย

คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการพิจารณาใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รายงานที่ส่ง                   
ต้องไม่เกิน 20 หน้า ประกอบด้วย 

1. โครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า 
2. ผลลัพธ์ในหมวด 7.1 – 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า 
3. หัวข้อ 2.2 และ 4.1 ไม่เกิน 10 หน้า 
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
- ความถูกต้องของใบสมัครตามกติกาท่ีก าหนด  
- ระดับความเข้าใจในการเขียนโครงร่างองค์การผลลัพธ์  
- ความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

 
3.3 แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดกรอง (Screening) 

ง. แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) 
เอกสารยื่นสมัครรับการประเมินภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200  

 
ก. ชื่อมหาวิทยาลัย ............................................................................................................................. ..... 
ข. หน่วยงานที่สมัครเขา้ร่วมโครงการ 

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

ค. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
ชื่อ-สกุล ............................................................................ ............. 
ต าแหน่ง ........................................................................................  
โทรศัพท์ ................................................................... โทรสาร..................................................................... 
Email ...........................................................................................  

 
          ............................................................... 
          ต าแหน่ง................................................  
                                                                              **ส าหรับการจัดส่งเอกสารให้สป.อว.ตามหมายเหตุข้อ 2.1 
                                                             โปรดให้ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามในช่องนี้ เพื่อยืนยันการสมัคร 
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หมายเหตุ  
 1. ท่านสามารถ download แบบฟอร์มฉบับนี้ได้ที่ 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 
 3. สป.อว.จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางอีเมล์ของผู้ประสานงาน (ในข้อ ค)  
 4. แบบฟอร์มใบสมัครนี้ก าหนดให้เขียน OP จ านวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จ านวนไม่เกิน 5 หน้า และ
หมวด 6 จ านวนไม่เกิน 10 หน้า โดยไม่สามารถเปลี่ยนสัดส่วนจ านวนหน้าได้ เช่น หากหน่วยงานส่ง OP 3 
หน้า และผลลัพธ์ 3 หน้า หมวด 6 14 หน้า จะถือว่าผิดกติกา 
 5. สป.อว. 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  
 

แบบฟอร์มใบสมัครนี้ก าหนดให้เขยีน OP 
ไม่เกิน 5 หน้า และผลลัพธ์ ไม่เกิน 5 หน้า 
หมวด 2.2 และ 4.1 ไม่เกิน 10 หน้า ไม่
สามารถเปลี่ยนสัดส่วนจ านวนหน้าได้  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลตัวชี้วัดในผลลัพธ์องค์กรในหมวด 7 ตามเกณฑ์ EdPEx 
 

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

(ตัวอย่าง หมวด 7 ตัวอย่างตัววัด อธิบายว่า วัตถุประสงค์ในการวัดหัวข้อนี้ เพ่ืออะไร คณะจะเข้าใจว่า 
ท าไมจึงมีตัววัดแบบนี้) 

หัวข้อ ชื่อตัววัด หน่วยวัด 
ข้อมูลปกีารศึกษา  

2559 
(ถ้าม)ี 

2560 
(ถ้าม)ี 

2561 

 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและ ด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน 
ตัวอย่าง* ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนด ค่าร้อยละ    
ตัวอย่าง* จ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติของนักศึกษา ช้ินงาน    
ตัวอย่าง* ร้อยละของบัณฑิตศึกษาท่ีได้งานท าภายใน 1 ปี ค่าร้อยละ    
ตัวอย่าง* ร้อยละของนักศึกษาท่ีไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ค่าร้อยละ    
ตัวอย่าง* รายได้ที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ บาท    

 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  
ตัวอย่าง* จ านวนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการท างานต่อปี ช้ินงาน    
ตัวอย่าง* องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการท างานต่อปี เรื่อง    
ตัวอย่าง* นวัตกรรมของคณาจารย์ ช้ินงาน    
ตัวอย่าง* ร้อยละของงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จก่อนก าหนด ค่าร้อยละ    

 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ตัวอย่าง* ร้อยละการส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่คณะได้ตามก าหนด ค่าร้อยละ    

      
      
 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า   
 ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
ตัวอย่าง* ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อสิ้นสุดการเรียน

ในช้ันปีท่ี 1 
ค่าร้อยละ    

ตัวอย่าง* ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 
(เต็ม 5) 

   

ตัวอย่าง* ผลส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร คะแนน 
(เต็ม 5) 

   

ตัวอย่าง* ผลส ารวจความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุน/ระบบการให้บริการ คะแนน    

แบบฟอร์มใบสมัครนี้ก าหนดให้เขยีน OP 
ไม่เกิน 5 หน้า และผลลัพธ์ ไม่เกิน 5 หน้า 
หมวด 2.2 และ 4.1 ไม่เกิน 10 หน้า ไม่
สามารถเปลี่ยนสัดส่วนจ านวนหน้าได้  
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หัวข้อ ชื่อตัววัด หน่วยวัด 
ข้อมูลปกีารศึกษา  

2559 
(ถ้าม)ี 

2560 
(ถ้าม)ี 

2561 

(เต็ม 5) 
ตัวอย่าง* ร้อยละของหน่วยงานภายนอกท่ีให้ทุนวิจัยซ้ าในแต่ละปี ค่าร้อยละ    

 7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร  
ตัวอย่าง* ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ค่าร้อยละ    
ตัวอย่าง* ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ค่าร้อยละ    
ตัวอย่าง* ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ค่าร้อยละ    
ตัวอย่าง* จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เฉลี่ยต่ออาจารย์ 1 คน ค่าเฉลี่ย    
ตัวอย่าง* ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ค่าร้อยละ    
ตัวอย่าง* ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์การโดยรวม คะแนน 

(เต็ม 5) 
   

ตัวอย่าง* ผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร คะแนน 
(เต็ม 5) 

   

ตัวอย่าง* อัตราการคงอยู่ของบุคลากร ค่าร้อยละ    
ตัวอย่าง* ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมพัฒนาตนเอง ค่าร้อยละ    
ตัวอย่าง* ร้อยละของบุคลากรที่ได้ไปน าเสนอผลงานต่างประเทศ ค่าร้อยละ    

 7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตัวอย่าง* จ านวนการกระท าผิดจริยธรรม 

และมีการสอบสวนลงโทษของบุคลากร 
เรื่อง    

ตัวอย่าง* ผลการส ารวจการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ ค่านิยมและแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

   

ตัวอย่าง* ร้อยละของบุคลากรที่รับทราบวิสัยทัศน์ขององค์การ คะแนน 
(เต็ม 5) 

   

ตัวอย่าง* ผลการส ารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อการบริหารองค์การ คะแนน 
(เต็ม 5) 

   

ตัวอย่าง* ผลการประเมินความเช่ือมั่นด้านธรรมาภิบาลของบุคลากร 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้บริหาร 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

   

      
 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
ตัวอย่าง* ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
ค่าร้อยละ    

ตัวอย่าง* ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ค่าร้อยละ    
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หัวข้อ ชื่อตัววัด หน่วยวัด 
ข้อมูลปกีารศึกษา  

2559 
(ถ้าม)ี 

2560 
(ถ้าม)ี 

2561 

ตัวอย่าง* อันดับ QS Ranking ล าดับที ่    
ตัวอย่าง* จ านวนโครงการที่ตอบปัญหาของสังคม จ านวน

โครงการ 
   

ตัวอย่าง* จ านวนรางวัลที่องค์การได้รับจากหน่วยงานภายนอก จ านวน
รางวัล 

   

ตัวอย่าง* ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ค่าร้อยละ    
 7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ตัวอย่าง* เงินรายได้ของหน่วยงาน บาท    
ตัวอย่าง* จ านวนนักศึกษาต่างประเทศท่ีมาศึกษาต่อหรือแลกเปลี่ยน คน    
ตัวอย่าง* การจัดอับดับของคณะใน QS Ranking ล าดับที ่    
ตัวอย่าง* จ านวนนักศึกษาท่ีเลือกสอบเข้าคณะ คน    
ตัวอย่าง* จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก บาท    

*หมายเหตุ ตัววัดที่แสดงในตารางนี้ เป็นเพียงตัวอย่างของตัววัดเท่านั้น หน่วยงานสามารถเลือกใช้บางตัว หรือ
เพ่ิมเติม หรือไม่ใช้ ได้ตามความเหมาะสมและบริบทของหน่วยงานของท่าน 
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ส่วนที่ 3 หมวดกระบวนการ 
 ให้คณะวิชาหรือสถาบันเขียนอธิบายแนวทางการด าเนินการต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เพ่ือตอบความต้องการ 
ของหมวดกระบวนการในหัวข้อ 2.2 และ 4.1 รวมจ านวนหน้าในส่วนนี้ ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4           
โดยสามารถเลือกเขียนอธิบายตอบค าถามในแบบภาพรวม หรือแยกรายหัวข้อได้ตามความเหมาะสม  
 ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถใช้เกณฑ์ Baldrige Education Criteria for Performance Excellence 
2017-2018 หรือจัดท าเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยขอให้แจ้งหมายเหตุไว้ในใบสมัครเพื่อให้ทางสป.อว.ทราบ 
 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : สถาบันน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร [กระบวนการ] 
ก.  การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 
 (1) แผนปฏิบัติการ 
  แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง 
 (2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
  สถาบันมีวิธีการในการที่จะน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
 (3) การจัดสรรทรัพยากร  
  สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ มีพร้อมใช้ในการ สนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและยังบรรลุภาระผูกพันในปัจจุบัน 
 (4) แผนด้านบุคลากร 
  แผนด้านบุคลากรที่ส าคัญที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น
และระยะยาวมีอะไรบ้าง 
 (5) ตัววัดผลการด าเนินการ 
    ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง 
 (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
  ค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวของสถาบันคืออะไร 
 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
   ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
จัดท าปรับแผนและน าแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว        

 

แบบฟอร์มใบสมัครนี้ก าหนดให้เขยีน OP ไม่เกิน 
5 หน้า และผลลัพธ์ ไม่เกิน 5 หน้า หมวด 2.2 
และ 4.1 ไม่เกิน 10 หน้า ไม่สามารถเปลี่ยน
สัดส่วนจ านวนหน้าได้  
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6.1 กระบวนการท างาน : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและบริการ และ
กระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างไร (45 คะแนน) [กระบวนการ] 
ก.  การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ  
 (1) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการระบุข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ ท างานที่
ส าคัญ 
 (2) แนวคิดการออกแบบ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อก าหนด 
ข.  การจัดการกระบวนการ 
 (1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
  สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างานต่างๆ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญ   
 (2) กระบวนการสนับสนุน  
  สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 
 (3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ และผลการด าเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของสถาบันและลดความ
แปรปรวน 
ค.  การจัดการนวัตกรรม 
  สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร 
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดการส่ง SAR EdPEx200 

4.1 การเขียน SAR EdPEx200  
แนวทางในการเขียน หมวด 1- 6 ให้ใช้ concept “ADLI” 

Approach มี Process owner ชัดเจน มีวิธีการหรือแนวทาง (methods) ที่เป็นระบบ systematic 
(ordered, repeatable, use of data &information) เห ม าะส ม  (appropriate) , มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) (effective + systematic) 

Deployment อธิบายการปฏิบัติที่มีความทั่วถึงและทุกระดับ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหลักฐาน
บ่งถึงการน าไปปฏิบัติในหน่วยอื่นขององค์กรด้วย (breadth and depth) 

Learning อธิบายความรู้ ทักษะใหม่ที่ได้จากการประเมิน การศึกษา ทดลอง และนวัตกรรม มีวงจร 
การพัฒนาที่เป็นระบบและใช้ข้อเท็จจริง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการเทียบเคียง และฝังตัวอยู่ใน
กระบวนการท างาน (PDCA + innovation + sharing) 

Integration อธิบายถึงความสอดคล้องของกระบวนการ ข่าวสาร การจัดสรรงบประมาณ การ
ปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และมีการประสานกันของ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการเกี่ยวเนื่องกับเกณฑ์ข้ออ่ืนด้วย (alignment & integration + 
organizational needs in OP & other process)  
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4.2 แบบฟอร์ม SAR EdPEx200 
ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 

ตามการด าเนินงานด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx-SAR Template) 
เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวทางในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
เอกสารรายงานการประเมินตนเองเป็นการอธิบายให้ผู้ตรวจประเมินเข้าใจแนวทางการด าเนินการ             

ในสถาบันเพ่ือตอบข้อก าหนดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และ
ประสิทธิผลของการด าเนินการในกระบวนการต่าง ๆ ทั้งนี้ให้อาศัยหัวข้อในเอกสารฉบับนี้เป็น แนวทางในการ
จัดท า โดยก าหนดจ านวนหน้าของส่วนต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1. โครงร่างองค์กร      10 หน้า 
2. หมวด 1 – 7       50 หน้า 

 
หมายเหตุ 
1. ก าหนดให้มีเอกสารเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) โดยไม่นับรวมใน 60 หน้า ดังนี้  

 ค าน า โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนงาน    2  หน้า  

 นิยามและค าย่อที่ใช้ในรายงาน       5  หน้า 
2. จัดพิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun โดยก าหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้ 

 ข้อความในรายงาน ขนาด 16  

 ข้อความในตาราง ขนาด 14-16 
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แบบฟอร์มผู้ประสานงาน 
(โปรดส่งแบบฟอร์มฉบับนี้ พร้อมรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือความสะดวกในการประสานงานแจ้งผล
การพิจารณา) 
 

ง. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

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

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

โทรศัพท์ ............................................................ .... โทรศัพท์มือถือ........................................................  

Email........................................................................................... 
หมายเหตุ  
 1. ขอให้ท่านด าเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองฯ ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
  1.1 จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง จ านวน 5 เล่ม (เพ่ือจัดส่งต่อให้ผู้ประเมิน) พร้อม
หนังสือน าส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 
  1.2 จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ (จัดเก็บโดยสป.อว. ไม่จัดส่งให้ผู้ประเมิน)  มายัง
อีเมล์ edpexproject@gmail.com โดยขอให้ท่านจัดส่งไฟล์ จ านวน 3 ไฟล์ ในรูปแบบดังนี้ 

              a. ไฟล์ Word เพ่ือความสะดวกแก่ฝ่ายเลขานุการในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล 
                        b. ไฟล์ PDF เพ่ือป้องกันการเคลื่อนในการจัดหน้าตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดท าไว้   
(ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาจ านวนหน้าตามกติกาท่ีก าหนด) 
     c. ไฟล์ Word แบบฟอร์มผู้ประสานงาน (หน้านี้) เพ่ือการติดต่อสื่อสารและแจ้งผลต่างๆ 
(โปรดระบุ email ของท่านให้ถูกต้อง พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ) 
  โดยขอให้ท่านจัดส่งเอกสารทั้งข้อ 1.1 และ 1.2  
 2. แบบฟอร์มใบสมัครนี้ก าหนดให้เขียน Section 1: OP จ านวน 10 หน้า และ Section 2: รายงาน
การด าเนินการทั้ง 7 หมวด จ านวน 50 หน้า ไม่สามารถเปลี่ยนสัดส่วนจ านวนหน้าได้ เช่น หากหน่วยงานส่ง 
OP  13 หน้า และรายงานฯ 47 หน้า หรือ OP 4 หน้า และรายงานฯ  56 หน้า จะถือว่าผิดกติกา 
 3. สป.อว. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาใบสมัคร ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและกติกา 
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หัวข้อในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
Section 1: Organizational Profile  
โครงร่างองค์การ คือ ภาพรวมของสถาบัน เป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงาน และเป็นความท้าทาย

ส าคัญที่สถาบันเผชิญอยู่ โดยขอให้ท่านตอบค าถามในส่วนที่ 1 นี้เป็นภาษาไทย รวมจ านวนหน้าในส่วนนี้      

ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 

 
P1. ลักษณะองค์การ :  คุณลักษณะท่ีส าคัญของสถาบันคืออะไร 
 ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของสถาบันและความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอ่ืน ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 

(1) หลักสูตร และบริการ  
  สถาบันมีหลักสูตร และบริการ ที่ส าคัญอะไรบ้าง (ดูค าอธิบายในหมายเหตุ) ความส าคัญ                  
เชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร และบริการที่มีต่อความส าเร็จของสถาบันคืออะไร สถาบันใช้วิธีการอย่างไร 
ในการจัดหลักสูตร และบริการต่างๆ 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
  พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของสถาบันที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของสถาบันคือ
อะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของสถาบัน 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของ 

บุคลากรหรือความต้องการบุคลากรหรือไม่   
 สถาบันจ าแนกบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงานเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง  

 ข้อก าหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่มแต่ละประเภท 
มีอะไรบ้าง  

 มีองค์ประกอบส าคัญอะไรที่ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพ่ือให้สถาบันบรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลากรและภาระงานในสถาบันมีความหลากหลายอย่างไร กลุ่มที่
จัดตั้งให้ท าหน้าที่ต่อรองกับสถาบันคืออะไร ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยที่ส าคัญของสถาบันคืออะไร 

(4) สินทรัพย ์
  สถาบัน มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ  
  สถาบันด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง กฎระเบียบข้อบังคับ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ การรับรองคุณสมบัติ
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หรือการขึ้นทะเบียน มาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และด้านหลักสูตร
และบริการ ที่บังคับใช้กับสถาบันมีอะไรบ้าง 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

(1) โครงสร้างองค์การ  
  โครงสร้างและการก ากับดูแลของสถาบันมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการรายงาน
ระหว่างสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน/คณะกรรมการก ากับดูแลองค์การ ผู้น าระดับสูง และองค์การแม่  
มีลักษณะเช่นใด (*) 

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ ส าคัญของสถาบัน           
มีอะไรบ้าง (*) กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบ้างต่อหลักสูตร และบริการ             
การบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการปฏิบัติการ ความต้องการและความคาดหวังของ    
ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
  ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่ เป็นทางการและไม่ เป็นทางการที่ส าคัญมีประเภทอะไรบ้าง            
กลุ่มต่างๆเหล่านี้ มีบทบาทอย่างไรต่อ  

 ระบบงาน โดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรและการด าเนินการของหลักสูตรและบริการ  
และการบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

 การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน  
  สถาบันมีกลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยและร่วมท าให้เกิดนวัตกรรมของสถาบันอย่างไร สถาบันมีข้อก าหนด        
ที่ส าคัญส าหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง 

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็นอย่างไร 
 ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และ
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน 
 โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

(1) ล าดับในการแข่งขัน  
  สถาบันอยู่ล าดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของตลาดการศึกษาหรือ
อุตสาหกรรมที่ท่านด าเนินการอยู่ สถาบันมีจ านวนและประเภทของคู่แข่งเป็นอย่างไร 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานะการแข่งขันของสถาบัน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*) 
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(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันท่ีส าคัญท่ีจะสามารถหาได้จากภายในชุมชนวิชาการมี
อะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง มีข้อจ ากัดอะไรบ้าง
ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ (ถ้ามี) 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากรมีอะไรบ้าง 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญระดับสถาบัน 
 
Section 2: Criteria for Performance Excellence 
 ให้คณะวิชาหรือสถาบันเขียนอธิบายแนวทางการด าเนินการต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เพ่ือตอบความต้องการ 
ของแต่ละหมวดในส่วนที่ 2 นี้เป็นภาษาไทย รวมจ านวนหน้าในส่วนนี้ไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 โดยสามารถ
เลือกเขียนอธิบายตอบค าถามในแบบภาพรวม หรือแยกรายหัวข้อได้ตามความเหมาะสม 
1. การน าองค์การ (120 คะแนน)  
 หมวดการน าองค์การนี้ ถามถึงการปฏิบัติของผู้น าระดับสูงด้วยตนเอง ในการชี้น าและท าให้สถาบันมี
ความยั่งยืน การก ากับดูแลของสถาบัน และวิธีการที่สถาบันใช้เพ่ือบรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
กฎหมาย และจริยธรรม รวมทั้งวิธีการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 ประเด็นในการจัดท ารายงานในหมวดนี้มีดังนี้ 
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง : ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร (70 คะแนน) [กระบวนการ] 
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 

(1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม 
 ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยมของสถาบัน 
(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม  
 พฤติกรรมของผู้น าระดับสูงแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย

และมีจริยธรรมอย่างไร 
 (3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ 

 ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพ่ือท าให้สถาบันประสบความส าเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ  

 (1) การสื่อสาร   
ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรที่จะสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน  

กับผู้เรียนและลูกค้าหลักกลุ่มอื่น  
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(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
  ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติทีท่ าให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน 
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม : สถาบันด าเนินการอย่างไรในเรื่องการก ากับดูแล และท า
ให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (50 คะแนน) [กระบวนการ] 
ก. การก ากับดูแลองค์การ 
 (1) การก ากับดูแล  
  สถาบันท าให้มั่นใจอย่างไรว่า มีการก ากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ 

 (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  สถาบันด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูงรวมทั้งผู้บริหาร
สูงสุด และของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ข.  พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม   
 (1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน   
  สถาบันได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมที่มีต่อหลักสูตรและบริการ ตลอดจนการ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร 
 (2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมและท าให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบันเป็นไป
อย่างมีจริยธรรม 
ค.  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ  
 (1) ความผาสุกของสังคม 
  สถาบันค านึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และ 
การปฏิบัติงานประจ าวันอย่างไร 

(2) การสนับสนุนชุมชน 
  สถาบันด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญอย่าง
จริงจัง 
 
2. กลยุทธ์ (85 คะแนน)  
 ในหมวดกลยุทธ์ถามว่าสถาบันจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ การน าแผนไปปฏิบัติ 
ปรับเปลี่ยนหากสถานการณ์บังคับ และวัดผลความก้าวหน้าของการบรรลุแผนอย่างไร 
 ประเด็นในการจัดท ารายงานในหมวดนี้มีดังนี้ 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ : สถาบันจัดท ากลยุทธ์อย่างไร (45 คะแนน) [กระบวนการ] 
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
 (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
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  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์  
 (2) นวัตกรรม 
  กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ได้กระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรมอย่างไร 
 (3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
มาใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
  ระบบงานที่ส าคัญมีอะไรบ้าง 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง และตารางเวลาที่จะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลายในสถาบัน         
ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรกันเองได้อย่างไร 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : สถาบันน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร (40 คะแนน) [กระบวนการ] 
ก.  การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 
 (1) แผนปฏิบัติการ 
  แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง 
 (2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
  สถาบันมีวิธีการในการที่จะน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
 (3) การจัดสรรทรัพยากร  
  สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ มีพร้อมใช้ในการ สนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและยังบรรลุภาระผูกพันในปัจจุบัน 
 (4) แผนด้านบุคลากร 
  แผนด้านบุคลากรที่ส าคัญที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น
และระยะยาวมีอะไรบ้าง 
 (5) ตัววัดผลการด าเนินการ 
    ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญท่ีใช้ติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง 
 (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
  ค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวของสถาบันคืออะไร 
 



27 

 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
   ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ สถาบันมีวิธีการอย่ างไรในการ
จัดท าปรับแผนและน าแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว        
 
3. ลูกค้า (85 คะแนน) 
 ในหมวดลูกค้านี้ถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือความส าเร็จ
ด้านตลาดในระยะยาว รวมทั้งวิธีการที่สถาบันรับฟังเสียงของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน และใช้สารสนเทศดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
 ประเด็นในการจัดท ารายงานในหมวดนี้มีดังนี้ 
3.1 เสียงของลูกค้า : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (40 
คะแนน) [กระบวนการ] 
ก.  การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 (1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ได้ 
 (2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมีเพ่ือให้ได้สารสนเทศ             
ที่น าไปใช้ได ้
ข.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
 (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้า
กลุ่มอ่ืนเปรียบเทียบกับองค์การอื่น 
 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
โดยตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเหล่านั้น และสร้างสัมพันธ์ (45 คะแนน) [กระบวนการ] 
ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
 (1) หลักสูตรและบริการ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ 
 (2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนสามารถสืบค้นสารสนเทศ 
และขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 
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 (3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาด 
ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 (1) การจัดการความสัมพันธ์ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 (2) การจัดการข้อร้องเรียน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 
4. การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ (90 คะแนน) 
 หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้นี้ ถามว่าสถาบันเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ 
และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร มีการเรียนรู้และบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างไร หมวดนี้ยังถามว่าสถาบันได้น าผลการทบทวนดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงผลการด าเนิน การ
อย่างไร 
 ประเด็นในการจัดท ารายงานในหมวดนี้มีดังนี้ 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ : องค์การมีวิธีการอย่างไรในการวัด 
วิเคราะห์ และเพื่อน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ (45 คะแนน) [กระบวนการ] 
ก.  การวัดผลการด าเนินการ 
 (1) ตัววัดผลการด าเนินการ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 
และผลการด าเนินการโดยรวมของสถาบัน 
 (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
  สถาบันมีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผลอย่างไร   
 (3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  สถาบันมีวิธีการใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูล และสารสนเทศ ด้านตลาดอย่างไร 
 (4) ความคล่องตัวของการวัด  
  สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการวัดผลการด าเนินการของสถาบันสามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด 
ข.  การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
 สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน 
ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 (1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในสถาบัน 
 (2) ผลการด าเนินการในอนาคต 
  สถาบันคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตอย่างไร 
 (3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 
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  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (หัวข้อ 4.1ข) ไปใช้จัดล าดับ
ความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ
สินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ (45 คะแนน) 
[กระบวนการ] 
ก. ความรู้ของสถาบัน 
 (1) การจัดการความรู้   
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของสถาบัน 
 (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน  
  สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากรอย่างไร เพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงานของ
สถาบัน 
ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทวนสอบและท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในสถาบันมี
คุณภาพ 
 (2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
  สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไร ถึงความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหวและเป็น
สิทธิพิเศษ (privilege) 
 (3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ   
  สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไร ถึงความพร้อมของข้อมูลและสารสนเทศของสถาบัน 
 (4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง
ปลอดภัย และใช้งานง่าย 
 (5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน  
  ในภาวะฉุกเฉิน สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งต่อความต้องการของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล 
 
5. บุคลากร (85 คะแนน) 
 หมวดบุคลากร ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ 
และอัตราก าลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานเพ่ือน าไปสู่ผลการด าเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยัง
ถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากรเพ่ือน าศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่าง
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เต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบัน
 ประเด็นในการจัดท ารายงานในหมวดนี้มีดังนี้ 
 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เกื้อหนุนและมีประสิทธิผล (40 คะแนน) [กระบวนการ] 
ก.  ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
 (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และ
อัตราก าลัง   
 (2) บุคลากรใหม่ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ 
 (3) การท างานให้บรรลุผล 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดระบบและบริหารบุคลากร 
 (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถ
และอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป 
ข.  บรรยากาศด้านบุคลากร  
 (1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 
  สถาบันด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความ
สะดวกในการเข้าท างานของบุคลากร 
 (2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
  สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร 
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement): สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น (45 คะแนน) 
[กระบวนการ] 
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 
  (1) วัฒนธรรมองค์การ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง มี
ผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน 
 (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
 (3) การประเมินความผูกพัน  
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  สถาบันประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร 
 
 (4) การจัดการผลการด าเนินการ 
  สนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากรได้อย่างไร 
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า  
 (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
  ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของสถาบันสนับสนุนความต้องการของสถาบัน และการพัฒนา
ตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าแต่ละคนอย่างไร 
 (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
  สถาบันมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของ
สถาบันอย่างไร 
 (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสถาบัน 
 
6. ระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน) 
 ในหมวดระบบปฏิบัติการนี้ ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และ
สร้างนวัตกรรมในหลักสูตรและบริการ และกระบวนการต่าง ๆ และถามว่ามีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นในการจัดท ารายงานในหมวดนี้มีดังนี้ 
 
6.1 กระบวนการท างาน : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและบริการ และ
กระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างไร (45 คะแนน) [กระบวนการ] 
ก.  การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ  
 (1) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการระบุข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ ท างานที่
ส าคัญ 
 (2) แนวคิดการออกแบบ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อก าหนด 
ข.  การจัดการกระบวนการ 
 (1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
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  สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างานต่างๆ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญ   
 (2) กระบวนการสนับสนุน  
  สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 
 (3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ และผลการด าเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของสถาบันและลดความ
แปรปรวน 
ค.  การจัดการนวัตกรรม 
  สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร 
 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ : สถาบันท าให้ม่ันใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่าง ๆ มีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิผล (40 คะแนน) [กระบวนการ]     
ก.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
 สถาบันควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการอย่างไร 
ข.  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 สถาบันมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างไร 
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  
 (1) ความปลอดภัย  
  สถาบันดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัยได้อย่างไร 
 (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
  สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
 
7. ผลลัพธ์ (450  คะแนน) 
 ในหมวดของผลลัพธ์นี้ถามถึงผลด าเนินการและผลการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านของสถาบัน 
ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล และผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน           
และตลาด หมวดนี้ถามถึง ระดับผลการด าเนินการที่เปรียบเทียบกับคู่แข่งและสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรและบริการในลักษณะเดียวกัน 
 ประเด็นในการจัดท ารายงานในหมวดนี้มีดังนี้ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร (120 คะแนน) [ผลลัพธ์] 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
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 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการที่ตอบสนองผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนคืออะไร 
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  
 (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการคืออะไร 
 (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
  ผลลัพธ์ของการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินคืออะไร 
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานคืออะไร 
 โดยแสดงผลลัพธ์ จ าแนกตามหลักสูตรและบริการกลุ่มผู้ เรียน  ส่วนตลาด(*)  ประเภทของ
กระบวนการและสถานที่ ด าเนินการ รวมทั้งน าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า : ผลลัพธ์การด าเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร (80 คะแนน) 
[ผลลัพธ์] 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนคืออะไร 
 (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นคืออะไร 
 
 โดยจ าแนกผลลัพธ์ตามหลักสูตร และบริการ  และตามกลุ่ม/ประเภทผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอ่ืน และส่วน
ตลาด(*)  รวมทั้งแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ที่เหมาะสม 
 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร : ผลลัพธ์การด าเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรของสถาบันมี
อะไรบ้าง  (80 คะแนน) [ผลลัพธ์] 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
 (1) อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร 
  ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากรคืออะไร 
 (2) บรรยากาศการท างาน  
  ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างานคืออะไร 
 (3) ความผูกพันของบุคลากร 
  ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรคืออะไร 
 (4) การพัฒนาบุคลากร 
  ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น าคืออะไร 
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 โดยแสดงผลลัพธ์จ าแนกตามความหลากหลาย และตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร(* )  รวมถึง
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ(*) 
 
7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล : ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การของผู้น าระดับสูง และ
การก ากับดูแลมีอะไรบ้าง (80 คะแนน) [ผลลัพธ์] 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 (1) การน าองค์การ   
  ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น คืออะไร 
 (2) การก ากับดูแล 
  ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการก ากับดูแลคืออะไร 
 (3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
  ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐานคืออะไร 
 (4) จรยิธรรม 
  ผลลัพธ์ด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมคืออะไร 
 (5) สังคม 
  ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญคืออะไร 
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์ของสถาบันและแผนปฏิบัติการคืออะไร 
 โดยจ าแนกตามหน่วยงาน(*)  ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมด้วย 
 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด : ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และ
ตลาดของสถาบันเป็นอย่างไร (90 คะแนน) [ผลลัพธ์] 
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 (1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน  
  ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านการเงินคืออะไร 
 (2) ผลการด าเนินการด้านตลาด   
  ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านตลาด คืออะไร 

 โดยจ าแนกตามประเภทของตลาด หรือจ าแนกตามประเภทผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (*) 
รวมทั้งแสดงข้อมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (*) = as appropriate ตามความเหมาะสม 
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4.3 ข้อควรระวังในการเขียน SAR EdPEx200 
1. จ านวนหน้าทีส่ป.อว. ก าหนด คือ OP 10 หน้า หมวด 1-7 50 หน้า 
2. ใช้ TH Sarabun ขนาดอักษร ในตาราง 14 นอกตาราง 16 
3. หมวด 7 ใช้รูปแบบตาราง ข้อมูล ณ ปัจจุบัน และย้อนหลัง 3 ปี 
 
เทคนิคการเขียน SAR EdPEx200  
1. หมวด 1-6 การเขียนสามารถอ้างอิงแผนภูมิหรือตัวเลขท่ีมีอยู่ ในหมวด 7 ได้  
2. อาจใช้ ฟรอนต์สีแดงในการอ้างอิงก่อน เพ่ือตรวจสอบ กรณีมีการแก้ไขหมายเลข ก่อนส่งเล่ม

รายงาน  
3. เมื่อเขียนเสร็จทั้ง 7 หมวด ให้กลับไปปรับปัจจัยส าคัญในโครงร่างองค์กร 
4. มีการแก้ไขขั้นสุดท้ายและพิสูจน์ อักษร เพราะถ้าอ้างอิงผิด จะบ่งบอกถึงคุณภาพ SAR             

ถ้าผิดพลาดมาก ผู้ตรวจประเมินอาจไม่เชื่อในสิ่งที่เขียน 
5. สิ่งที่ได้จากการเขียน SAR คือ มีการสื่อสารที่ดี ในขณะที่ทีมท างานข้ามสายงานได้เรียนรู้เพ่ิมเติม

เกี่ยวกับพันธกิจองค์กรทั้งหมด  
6. จ านวนหน้าที ่สป.อว. ก าหนด คือ OP 10 หน้า หมวด 1-7 50 หน้า  
7. อาจแบ่งหน้าได้ดังนี้ หมวด 1 จ านวน 7 หน้า หมวด 2-6 จ านวน 5 หน้า หมวด 7 จ านวน 18 

หน้า (แบ่งแบบถ่วงน้ าหนักตามคะแนนในแต่ละหมวด) 
8. รันหน้า แยกหมวด เพื่อสะดวกในการเขียนและจัดหน้า 

 
4.4 ขั้นตอนการพิจารณา SAR EdPEx200 เบื้องต้นจาก สป.อว.  

การพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สป.อว. จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรอง (Screening) ในข้อ 1 จ านวน 60 หน้า โดย
แบ่งเป็นโครงร่างองค์การ (OP) จ านวน 10 หน้า และหมวด 1-7 จ านวน 50 หน้า โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้ 

- ระดับพัฒนาการของรายงานการประเมินตนเองตามพันธกิจของหน่วยงาน 
- จะต้องมีคะแนนทุกหมวด โดยต้องไม่มีหมวดใดหมวดหนึ่งเป็นศูนย์ 
- หมวด 2 หมวด 3 หมวด 6 รวมทั้งผลลัพธ์ในข้อ 7.1 ต้องมีพัฒนาการไม่น้อยกว่า 25% 

- ผลการประเมินคะแนนจากรายงานการประเมินตนเองรวมทุกหมวด ต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 
180 คะแนน จึงจะด าเนินการตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง หากมีคะแนนอยู่ระหว่าง 150 ถึง 179 
คะแนน ก าหนดให้เป็นดุลยพินิจของคณะผู้ประเมินในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 

 
 
 



36 

4.5 ค าถามที่ถูกถามบ่อย 
ค าถาม: จะเริ่มต้นเขียน SAR อย่างไรและหลักการเขียน มีอะไรบ้าง 
ค าตอบ:  

 ศึกษาเกณฑ์การประเมินในเล่ม คู่มือ EdPEx ว่าเจตนารมณ์ในแต่ละค าถามต้องการประเด็น
อะไรจาก SAR 

 ค้นหาผลลัพธ์ที่ส าคัญ  

 กระบวนการ เขียนแบบ ADLI เพ่ือเป็นการอธิบายในเชิงระบบ (รายละเอียดตามหัวข้อ 6.1 
การเขียน SAR EdPEx200 ) 

 
ค าถาม: ถ้าคณะเขียน SAR โดยมอบหมายให้รองคณบดีหรือผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายเขียน จะต้องท า
อย่างไรบ้าง 
ค าตอบ: ตัวอย่างการมอบหมายให้รองคณบดีหรือผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายเขียน SAR  

 มอบหมายแต่ละหมวดคู่กับหมวด 7 ที่เกี่ยวข้อง  ตัวอย่างการมอบหมาย ทีมเขียน SAR 
เช่น หมวด 1+5 ต้องคู่กับ 7.3+7.4  

 ส าคัญ คือ ต้องเป็นทีมผู้บริหารเขียน เพราะจะได้ เข้าใจมุมมองเชิงระบบ ถ้าให้
ผู้ปฏิบัติงานเขียน SAR จะเป็นการเขียนอธิบายรายกิจกรรม ซึ่งจะมองไม่เห็นระบบ  

 Process Owners ต้องอยู่ในทีมเขียน SAR หรือเชิญมาสัมภาษณ์แบบ ADLI 

 ต้องก าหนดระยะเวลาในการเขียนให้แล้วเสร็จ 

 ทีมเขียนต้องเข้าใจเกณฑ์ EdPEx หรือมีท่ีปรึกษา 
 

ค าถาม: หมวด 1 มีแนวทางการเขียนอย่างไร 
ค าตอบ:  

 หมวด 1 Leadership เจตนารมณ์ เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จในปัจจุบันและใน
อนาคต  

 1.1 Senior Leadership ก าหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม และถ่ายทอดสู่องค์กรอย่างไร 

 การปรับวิสัยทัศน์ต้องมีเหตุผลว่าปรับเพ่ืออะไร เช่น วิสัยทัศน์ยังไม่ชัดเจน วิสัยทัศน์ท้า
ทายเกินไป ต้องมีปัจจัยในการปรับวิสัยทัศน์ เช่น ความต้องการของประเทศ ความ
ต้องการของผู้รับบริการ อาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาร่วมในการปรับ ให้ลอง 
Cross Check ว่า หมวด 2 มีการอธิบายถึงการปรับวิสัยทัศน์หรือไม่ ใช้ข้อมูลอะไรในการ
ปรับ ข้อมูลหรือสารสนเทศในการป้อนเข้าได้มาอย่างไร 
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 1.2 Governance and Societal Responsibilities เ มื่ อ  Operation แ ล้ ว มี
ผลกระทบต่อสังคมหรือไม่ มีการวางระบบอย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับสังคม 
จริยธรรมในการด าเนินการ 

 
ค าถาม: การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พบว่ายังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเขียนได้หรือไม่ 
ค าตอบ: สามารถเขียนได้ วิธีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ อย่างไร มีการ Learning การถ่ายทอดยังไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

 การถ่ายทอด ต้องหมายถึง การน าสู่การปฏิบัติเลย น ามาปรับเป็น Action Plan  ไม่ใช่
เพ่ือรับรู้อย่างเดียว  

 วิธีการถ่ายวิสัยทัศน์ จะไปปรากฏใน เรื่องผลการรับรู้ของบุคลากรในการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ในหมวด 7    

 
ค าถาม: แนวปฏิบัติในการตอบค าถามเกณฑ์ หมวด 1 การก ากับดูแลองค์กร  
ค าตอบ: สามารถศึกษาจากกฎระเบียบที่ใช้ในการก ากับมาก าหนดแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลองค์กร
ได้เป็นอย่างด ีและต้องให้สอดคล้องกับที่เขียนอธิบายในโครงร่างองค์กรด้วย 
 
ค าถาม: หมวด 2 มีแนวทางการเขียนอย่างไร 
ค าตอบ: หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ มักจะขาดการ  

 กลยุทธ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

 กลยุทธ์แต่ละเรื่องตอบ Strategic Challenge อย่างไร 

 หมวด 2 ไม่ได้สนใจแผน Routine ต้องวิเคราะห์ว่าแผนไหนบ้างที่ตอบสนองต่อแผนกล
ยุทธ์ 

 ควรรายงานแผนเกี่ยวกับบุคลากรด้วย 

 ให้คณะวิ เคราะห์ ร่างกรอบทิศทางยุทธศาสตร์  20 ปีด้ านที่ เกี่ยวข้องกับคณะ: 
https: / / www. m-
culture.go.th/mculture_th60/download/article/article_20161115150015.pdf 

 
ค าถาม: ท าไมไม่อธิบายหมวด 2 แบบ Work Flow 
ค าตอบ: เพราะต้องอธิบาย ท าไมต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน มีใครเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง  

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จะเป็นเรื่องที่คอย Check ว่าการท าแผนกลยุทธ์ไปถูกทิศทาง
หรือไม ่
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ค าถาม: หมวด 3 มีแนวทางการเขียนอย่างไร  
ค าตอบ: หมวด 3 เจตนารมณ์ คือ สร้างความผูกพันกับลูกค้า 

 รับฟังลูกค้าในปัจจุบันอย่างไร ค้นหาความต้องการของลูกค้า อย่างไร การรับฟังสามารถ
ท าได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไม่จ าเป็นต้องท าเฉพาะแบบสอบถาม 
เพียงแต่มีระบบหรือไม่ ความถี่เท่าไหร่ สารสนเทศที่ได้น ามาวิเคราะห์อย่างไร 

 รับฟังลูกค้าตลอด Life Cycle อย่างไร 

 ปลายทางของ 3.1 คือ ประมวลข้อมูลที่ได้รับฟังจากลูกค้าแต่ละกลุ่ม เป็นสารสนเทศ ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับความคาดหวัง ความต้องการในโครงร่างองค์กร 

 มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ อย่างไร 

 Learning ให้ศึกษาคู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 141 การสร้างความผูกพันเป็นการด าเนินการ
ด้าน  กลยุทธ์ เพ่ือให้ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้รับบริการ   

 
ค าถาม: ในหมวด 4 จะพิจารณาได้อย่างไรว่าตัววัดไหนส าคัญ  
ค าตอบ: ดูกระบวนการว่า Effective หรือไม่ และควรถ่ายทอดตัววัดให้คณะกรรมการชุดต่างๆภายใน
คณะช่วยก ากับติดตาม ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด 
 
ค าถาม: ถ้าตัววัดที่ส าคัญมีในหมวด 7 แต่ไม่ได้เขียนอธิบายในรายหมวด จะท าอย่างไร 
ค าตอบ: ควรอธิบายกระบวนการไว้ในหมวด 6 เพ่ือให้เชื่อมโยงกับ ตัววัดในหมวด 7 
 
ค าถาม: หมวด 5 มีแนวทางการเขียนอย่างไร 
ค าตอบ:  

 น ากลยุทธ์เป็นตัวตั้ง จากนั้นประเมินด้านขีดความสามารถ และอัตราก าลัง ว่าท าอย่างไร
จึงจะเป็นระบบ 

 ประเมินว่าอัตราก าลังเพียงพอหรือไม่ สภาพแวดล้อมในการท างานมีประสิทธิผลต่อการ
ท างานบรรลุผลส าเร็จ เกื้อหนุนบุคลากรหรือไม่ 

 หมวด 5 ผลลัพธ์ปรากฏใน 7.3 บรรยากาศการท างาน 

 5.2 Workforce Engagement ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความผูกพัน ที่มา วิธีการของการ
ได้มา อย่างไร มีวิธีการรับฟังอย่างไร  

 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร  
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 ระบบการเรียนรู้และพัฒนา สนับสนุนความต้องการขององค์กร และพัฒนาตนเองของ
บุคลากร ผู้บริหาร ผู้น า 

 หมวด 5 เขียนให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเพราะเป็นระบบส่วนกลาง โดยอาจอ้างอิง
ระเบียบ ประกาศฉบับต่างๆ 

 
ค าถาม: หมวด 6 มีแนวทางการเขียนอย่างไร 
ค าตอบ:  

 6.1 Work Processes ออกแบบกระบวนการภายใต้ข้อก าหนดที่ส าคัญ ออกแบบให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของหลักสูตรและบริการที่ได้เขียนอธิบายไว้ในโครงร่างองค์กร 
น า SOP WI มคอ. ฯ มาใช้เป็นข้อก าหนดในการออกแบบ  

 การจัดการนวัตกรรม จะแทรกอยู่ในแต่ละหมวด เช่น หมวด 3 เกณฑ์ให้อธิบายถึงการน า
สารสนเทศ มาใช้ในการจัดการนวัตกรรมอย่างไร หมวด 4 แทรกอยู่ใน KM หมวด 5 การ
พัฒนาบุคลากร การประเมินสมรรถนะจะน ามาผูกโยงกับนวัตกรรม เป็นต้น 

 6.2 Operational Effectiveness การควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน คัดเลือก วัดและประเมินผลการด าเนินงาน ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
และจัดการกับผู้ส่งมอบ 

 
ค าถาม: หมวด 7 มีแนวทางการเขียนอย่างไร 
ค าตอบ: 

 อธิบาย หมวด 7 
o 7.1 ตั้งแต่ ก-ข(1) คือ Outcome, ข(2) คือ Leading Indicator, ค คือ ห่วงโซ่

อุปทาน 
o 7.2 คือ ผลลัพธ์การมุ่งเน้นลูกค้า มาจากหมวด 3 
o 7.3 คือ ผลลัพธ์การมุ่งเน้นบุคลากร มาจากหมวด 5 
o 7.4 ก(1)-(5) คือ ผลลัพธ์หมวด 1, ข คือ ผลลัพธ์หมวด 2 
o 7.5 ก คือ ผลลัพธ์หมวด 4 

 
ค าถาม: กรณีตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นใหม่ ยังไม่มีคู่เทียบ จะท าอย่างไรเพ่ืออธิบายให้ผู้ตรวจประเมินหรือ
ผู้อ่าน SAR เข้าใจในเชิงบวก 
ค าตอบ: ตัวอย่างการเขียน กรณีตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นใหม่ ยังไม่มีคู่เทียบ หรือผลลัพธ์ เขียนว่า “เพ่ือให้เกิด
การติดตามการวัดประสิทธิผลกระบวนการได้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีการเพ่ิม Leading Indicator  ตามตัววัด
ที่ XXX” 



40 

ส่วนที่ 5 รายละเอียดการ Site Visit จาก สป.อว. 

5.1 รายละเอียดการเตรียมความพร้อมรับการ Site Visit จาก สป.อว. 
บุคลากรที่ต้องการสัมภาษณ์ 

1. คณบดี / รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี 
2. หัวหน้าภาค / ผู้อ านวยการศูนย์ต่างๆ 
3. คณาจารย์ (อายุงาน 0-5 ปี 2 ท่าน, 5-15 ปี 2 ท่าน, 15-20 ปี 2 ท่าน) 
4. บุคลากรสายสนับสนุน (อายุงาน 0-5 ปี 2 ท่าน, 5-15 ปี 2 ท่าน, 15-20 ปี 2 ท่าน) 

 
     การจัดเตรียมสถานที่ 

1. ห้องประชุม จ านวน 3 ห้อง ดังนี้ 
- ห้องประชุมรวม จ านวน 1 ห้อง ส าหรับการประชุมในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิด ทั้งนี้ ขนาดของ
ห้องขอให้ทางคณะพิจารณาจากจ านวนผู้เข้าประชุมของทางคณะวิชา  
- ห้องประชุมส าหรับสัมภาษณ์ จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องท างานของคณะกรรมการ จ านวน 1 ห้อง โดยภายในห้องประกอบด้วย- คอมพิวเตอร์, 
จอ LCD, เครื่อง Printer, อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ 
- เอกสารที่ขอเพ่ิมเติม ขอให้จัดไว้ในห้องท างานคณะกรรมการ 

2. รหัสในการเข้า Wifi ให้แก่คณะผู้ตรวจประเมิน 
3. จัดเตรียมป้ายชื่อของคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมของทางคณะ 
4. รายชื่อทีมบริหารหรือผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ของคณะ พร้อมต าแหน่ง ให้แก่คณะผู้ตรวจประเมิน 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน อายุงาน ต าแหน่ง ให้แก่คณะผู้ตรวจประเมิน 
5. ของดการมอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้ตรวจประเมิน 
6. ขอห้องทานอาหารกลางวันเฉพาะคณะกรรมการ (สามารถทานอาหารในห้องท างานของ
คณะกรรมการได้ หรือห้องอ่ืนๆตามท่ีทางคณะสะดวก) 
7. ขอความอนุเคราะห์รถรับ-ส่งคณะกรรมการฯ 
8. ของดการถ่ายภาพในช่วงการสัมภาษณ์ โดยสามารถบันทึกภาพได้ในช่วงพิธีเปิด การน าเสนอของ
คณะวิชา และพิธีปิด 

 
     หัวข้อในการน าเสนอของคณะวิชา (เวลา 9.00 - 9.30 น. ตามก าหนดการ)  

1. วิสัยทัศน์ หลักสูตรที่มีความโดดเด่น จ านวนนักศึกษา บุคลากร ยุทธศาสตร์หลัก เป้าหมาย  
2. สมรรถนะหลักขององค์กร  
3. ความท้าทาย/ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
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4. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
5. ผลลัพธ์/ ผลงานที่โดดเด่น และกระบวนการที่ท าให้เกิดรางวัลจากภายนอก  
6. แนวทางการใช้เกณฑ์ EdPEx ของหน่วยงาน  
7. ความก้าวหน้า/ การพัฒนาของหน่วยงานจากการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ 

 
     ข้อมูลที่คณะต้องส่งกลับมาให้ฝ่ายเลขานุการ ทาง Email: edpexproject@gmail.com  

1. รายชื่อทีมบริหารหรือผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ของคณะ พร้อมต าแหน่ง ให้แก่คณะผู้ตรวจประเมิน 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน อายุงาน ต าแหน่ง ให้แก่คณะผู้ตรวจ
ประเมิน  

2. ที่อยู่ในการออกใบเสร็จและเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
3. เบอร์ติดต่อผู้มารับทีมประเมิน 

 
5.2 ตัวอย่างค าถาม Site Visit EdPEx200 (ตัวอย่างค าถาม ที่ กก ลง ตรวจเยี่ยม หากเราสามารถวิเคราะห์ 
เขาถามเพ่ืออะไร จะดีมาก เพราะคนที่อ่านอาจจะ ไม่เข้าใจ) 

1. การท า MOU กับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก1ใน400  
(จุดประสงค์ของค าถาม: เพ่ือให้คณะตระหนักถึงความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์
ซ่ึงสงผลตอความส าเร็จขององคกร) 

2. ใช้แรงจูงใจอะไรในการท า MOU กับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก1ใน400  
(จุดประสงค์ของค าถาม: แสดงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานให้
บรรลุวิสัยทัศน์) 

3. วิสัยทัศน์ที่ปรับใหม่ ปรับนานหรือยัง  
(จุดประสงค์ของค าถาม: เพ่ือให้ผู้บริหารคณะอธิบายว่าด าเนินการอย่างไรในการได้มาซึ่ง
วิสัยทัศน์)  

4. วิสัยทัศน์ เช่น 1ใน7 ของอาเซียน จะเทียบกับที่ไหน ในระดับอาเซียนคณะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ 
(จุดประสงค์ของค าถาม: เพ่ือให้ผู้บริหารคณะอธิบายว่าด าเนินการอย่างไรในการได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ 
จะวัดผลการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างไร ปัจจุบันคณะอยู่ที่ล าดับใดในการแขงขัน)  

5. ค่านิยม ด าเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้มา 
6. ค่านิยม มั่นใจได้อย่างไรว่าได้รับการปฏิบัติ  
7. เล่าเรื่องเก่ียวกับค่านิยม ให้ความส าคัญอย่างไรเกี่ยวกับค่านิยม 
8. ค่านิยมเป็นสิ่งที่เชื่อ ปฏิบัติตาม ใช้ค่านิยมมาเป็นหลักในการท างานอย่างไร 
9. ค่านิยมเป็นสิ่งส าคัญ ที่ยึดโยงบุคลากรทุกระดับเข้าด้วยกัน 
10. ค่านิยม มาจากลักษณะโดยรวมขององค์กร น ามาจาก Core Competency ของคณะ 
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(จุดประสงค์ของค าถาม ข้อ 5-10: เพ่ือให้ผู้บริหารคณะอธิบายว่าจะถ่ายทอดคานิยมสู่การปฏิบัติ 
ไปยังบุคลากรอย่างไร (โดยผ่านระบบการน าองคกร (LEADERSHIP SYSTEM))  
 

11. พร้อมจะไปสู่ EdPEx 300 หรือไม ่
12. จะด าเนินการอย่างไรให้เกิดการด าเนินการที่ก้าวหน้าขึ้น 

(จุดประสงค์ของค าถาม: เพ่ือให้ผู้บริหารคณะอธิบายว่าด าเนินการอย่างไรในการสร้าง
สภาพแวดล้อม (เช่น สร้างสภาพแวดล้อมใหเกิดการบรรลุพันธกิจ และความคลองตัวขององคกร
ปลูกฝงการเรียนรูของบุคลากร นวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรเพ่ือสงเสริม
ความผูกพันของลูกคา การพัฒนาผู้บริหารในอนาคตขององคกร) เพ่ือท าใหองคกรประสบ
ความส าเร็จทั้งในปจจุบันและในอนาคต)  

13. คิดว่าคณะด าเนินงานเพ่ือนักศึกษา หรือลูกค้า อย่างไรบ้าง  
14. ลูกค้าวิจัย ได้แก่ใครบ้าง มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 

(จุดประสงค์ของค าถาม ข้อ 13-14: คณะมีการสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นลูกค้าอย่างไร) 
15. มีคณะกรรมการกี่ชุด ความถี่ในการประชุมเป็นอย่างไร 

(จุดประสงค์ของค าถาม: องคกรด าเนินการอย่างไรในการทบทวนและท าใหประสบความส าเร็จใน
ระบบการก ากับดูแลองคกร/การคัดเลือกคณะกรรมการก ากับดูแลองคกร และนโยบายในเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการก ากับดูแลองคกร) 

16. เป้าประสงค์ วิธีได้มาซึ่งเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
17. ช่องทางการรายงานฯ ใครเป็นคนเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
18. นวัตกรรม ท าอย่างไรให้เกิดผล 
19. การท าข้อมูลคนดีศรีจ าปา มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร มี Strategic Mind อย่างไร 
20. งานบริการวิชาการ ใน SAR มี 6 โครงการ แต่ตอนน าเสนอท าไมมี 2 โครงการ 
21. เมื่อเขียน SAR 300 ให้เพ่ิมจ านวนหน้าเป็น 300 หน้า 
22. การเขียนให้ก าหนดเป้าหมายของโครงการ ตัววัด  
23. โครงการบริการชุมชนที่ส าคัญคืออะไร 
24. เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่คณะก าหนด จะทบทวนเมื่อไหร่ดี 
25. คณะมีการทบทวนผลการด าเนินการ รู้ได้อย่างไรว่าท าตามแผนที่วางเอาไว้  
26. Leading & Lagging Indicator ถ่ายทอดไปถึงระดับปฏิบัติงานหรือไม่ รู้ได้อย่างไรว่าด าเนินงาน

ตามพันธกจิ 4 ด้าน 
27. มีตัววัดหรือไม่ ว่าเข้าเรียนกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะมีสิทธิสอบ เช่น เข้าเรียน 80 เปอร์เซ็นต์ 
28. การวางแผนกระบวนการ ใครเป็นผู้วางแผนกระบวนการสนับสนุน ให้ออกมาเป็นนโยบายคณะ 

และผู้รับผิดชอบคือใคร เช่น เรื่องบุคลากร พาหนะ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่  
29. แผนพัฒนาบุคคลที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
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หมวด 2 กลยุทธ์ 
1. เคยย้อนกลับไปดูกลยุทธ์ที่เขียนไว้หรือไม่ว่าที่เราท ามามันจะสามารถน าไปสู่ความเป็นนานาชาติ

ได้บ้างไหม 
2. พยายามหาตัวกลยุทธ์ที่แท้จริง ที่คณะจะไปสู้กับสถาบันอ่ืนๆ จริง ๆ คืออะไร 
3. เมื่อจัดท าแผนกลยุทธ์เสร็จ สิ่งที่ยังไม่เห็นคือแผนกลยุทธ์การเงิน 
4. วิสัยทัศน์ เป้าหมาย สัมพันธ์กับ Value อย่างไร 
5. เมื่อจัดท าแผนกลยุทธ์อาจารย์ในคณะทราบหรือไม่ 

- เข้าใจทิศทาง 

- รู้ ทราบข้อมูล 

- เดินทงไปในแนวที่วางไว้ 
*** สิ่งเหล่านี้ คณบดี มีการถ่ายทอดอย่างไร 
 

6. กลยุทธ์ทางการเงินต้องถูกบรรจุในแผนกลยุทธ์เสมอ 
7. เกณฑ์อยากดูความต่อเนื่องในการถ่ายทอดกลยุทธ์เป็นอย่างไรบ้าง เพราะแต่ละหลักสูตรคงไม่

สามารถท างานตอบสนองนโยบายหรือเกณฑ์ได้เหมือนกัน 
8. การก าหนด KPI ควรมี 2 ส่วน 

- KPI วัดงานประจ า  

- KPI วัดเชิงกลยุทธ์  
     9. วิสัยทัศน์ เช่น เป็น 1 ใน 4 ของประเทศ รู้ได้อย่างไร ว่าใครได้ อันดับ 1  2  3 และ 4  
 
หมวด 3 ลูกค้า 
ประเด็นค าถาม  :  

1. การก าหนดกลุ่มลูกค้าของคณะ มีการเลือกกลุ่มลูกค้าอย่างไร 
2. ใครเป็นลูกค้าวิจัยของ   
3. คณะมีกระบวนการหรือจัดการความต้องการของลูกค้าอย่างไร 

- การส ารวจ 

- การพัฒนาการบริการ 
4. คณะมีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างไร  
5. วิธีการที่คณะดูแล หรือระบบบริการวิชาการอย่างไร จากที่ระบุไว้  ใน OP  
6. คณะเคยวิเคราะห์หรือไม่ว่า การบริการวิชาการ ท าให้นักเรียนเลือกเรียน มากขึ้นหรือไม่  
7. คณะมีการส ารวจความต้องการความคาดหวังของนักศึกษาหรือลูกค้ารอย่างไร เราได้หาข้อมูลหรือ

วิเคราะห์อย่างไร หรือไม่ ที่เป็นระบบ 
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- ระบบการวิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษา  

- การสื่อสารไปยังลูกค้า เป็นอย่างไร  
 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ  
ประเด็นค าถาม  :   

1. มั่นใจได้อย่างไรว่าทุก ๆ 1 ชั่วโมง ที่อาจารย์ไปสอนนั้นเป็นการสอนในเนื้อหาที่ควรสอน และควร
สอนครบอย่างไรให้ครบถ้วน  

2. เราได้ถามไหมว่านักศึกษาควรจะได้เรียนในสิ่งที่ตนอยากเรียนจริง ๆ  
3. กรณีเราทวนสอบ เมื่อเจอปัญหาว่าอาจารย์บางท่านสอนไม่ครบชั่วโมง พูดออกนอกประเด็น หรือ

อ่ืนๆ จนหมดชั่วโมงสอน มีวิธีการจัดการอย่างไร  
4. มีข้อก าหนดแบบนี้อย่างไร หรืองดคลาสบ่อยจะมีวิธีจัดการอย่างไร   

*** เกณฑ์อยากจะรู้ว่าคณะมีกระบวนการแก้ปัญหาหรือไม่ และมีการแก้ไขได้ทันที ทันเวลา
หรือไม่ ซึ่งใน SAR EdPEx ไม่มีเขียนไว้  

 
5. เกณฑ์การบริหารจัดการ กรณี อาจารย์ได้รับทุน คณะได้มีระบบติดตามก ากับหรือไม่  
6. มีการก ากับติดตามหรือไม่ว่า หลังจากที่มีการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้แก่

นักศึกษาแล้ว นักศึกษาได้น าความรู้ไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร 
7. การรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มีระบบอย่างไร 

*** กระบวนการในการท างานแต่ละเรื่อง มีระเบียบอะไร อย่างไร และมาสอดคล้องกับเกณฑ์
อย่างไร โดยให้น ามาเขียนลงใน SAR EdPEx 

 
5.3 ข้อควรระวังในการเตรียมความพร้อมรับการ Site Visit 

1. การควบคุมเวลา 
2. การเตรียมความพร้อมในการตอบค าถามไปในทิศทางเดียวกัน 
3. มีทัศนคติเชิงบวกกับเกณฑ์ EdPEx พร้อมที่จะยอมรับข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุง 
4. น าเสนอนวัตกรรมที่แสดงถึงความเป็นเลิศของคณะ 

 
5.4 ขั้นตอนการ Site Visit  

วัน / เวลา กิจกรรม 
07.30 - 08.30 น.   เดินทางถึงที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ / ประชุมคณะผู้ประเมิน  
08:30 - 09:00 น.  ประชุมทีมประเมิน 
09:00 - 09:30 น. กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ       

โดย คณบดี  
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วัน / เวลา กิจกรรม 
09:30 - 09:45 น. วัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม  

โดย หัวหน้าคณะผู้ประเมิน 
09:45 – 10:00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง/ เตรียมการย้ายไปห้องสัมภาษณ์ 
10:00 – 11:00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณบดี / รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี  
11:00 – 12:00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าภาค / ผู้อ านวยการศูนย์ต่างๆ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 14:00 น. เยี่ยมชมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
14:00 – 15:00 น. 
 

สัมภาษณ์บุคลากร   
กลุ่ม 1: คณาจารย์ (อายุงาน 0-5 ปี 2 ท่าน, 5-15 ปี 2 ท่าน, 15-20 ปี 2 ท่าน) 
กลุ่ม 2: บุคลากรสายสนับสนุน (อายุงาน 0-5 ปี 2 ท่าน, 5-15 ปี 2 ท่าน, 15-20 
ปี 2 ท่าน)  

15:00 - 16:00 น. คณะกรรมการดูเอกสารและประชุมเพ่ือสรุปผลการตรวจประเมินในเบื้องต้น   
16:00 – 16:30 น. คณะผู้ประเมินกล่าวขอบคุณต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบัน   
16.30 น. ปิดการประชุม 

 
5.5 ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  

การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก สป.อว. โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารายงานการประเมินตนเอง ณ สถานที่จริง เพื่อยืนยันผลการด าเนินการและจัดท า
รายงานผลการประเมิน (Feedback Report) เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯที่เกี่ยวข้องพิจารณาตัดสินผล
การตรวจประเมิน และประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือน าสู่การพัฒนาต่อไป 

 
5.6 ค าถามที่ถูกถามบ่อย 
ค าถาม: มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
ค าตอบ: การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

รายการ สป.อว. หน่วยงาน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  √  
ค่าอาหาร อาหารว่าง   √ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คณะกรรมการประเมิน  √ 
ค่าท่ีพัก (กรณี Site Visit 2 วนั)  √ 
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ค าถาม: คณะกรรมการประเมิน มีกี่ท่าน 
ค าตอบ: คณะกรรมการประเมิน 3-4 ท่าน คณะอนุกรรมการ 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่จาก สป.อว. 1-2 ท่าน 
 
ค าถาม: คณะที่ไม่ผ่านส่วนใหญ่เนื่องมาจากสาเหตุอะไร 
ค าตอบ:  

 ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ  การได้ด าเนินการทบทวนแผนการ
ด าเนินงานของคณะ ต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งหัวหน้างานในแต่ละ
สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้ทราบปัญหาของคณะที่จะต้องได้รับการแก้ไข หรือสนับสนุนทรัพยากร
ต่างๆ 

 ผู้บริหารคณะยังไม่เข้าใจเกณฑ์ EdPEx คณะยังไม่เข้าใจประเด็นต่างๆในเกณฑ์ จึงเสนอแนะให้
ผู้บริหารคณะได้ศึกษาเกณฑ์ และให้ความส าคัญ ท าความเข้าใจกับค านิยามที่อธิบายไว้ท้ายเล่ม
คู่มือ, ค าอภิธานศัพท์หน้า 199 เป็นต้นไป หรือหมายเหตุในท้ายหมวดของแต่ละหมวด อาทิเช่น 
ในภาคผนวก 1.1 หน้า 130 จะอธิบาย 1.1 เน้นอะไร ข้อสังเกตคืออะไร  

 เขียนในสิ่งที่ไม่ได้ท า ท าในสิ่งที่ไม่ได้เขียน คณะมีการวางแผนกลยุทธ์ไว้ชัดเจน แต่ยังขาดข้อมูล
ที่ครบถ้วนในการน ามาเขียน SAR เช่น การรับฟังเสียงของลูกค้ายังไม่ทั่วถึง ระบบการจัดการ
ความรู้ยังไม่มีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 

 การสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องส าคัญ  การสื่อสารโดยติดป้ายประกาศ มีหนังสือชี้แจง 
บางครั้งอาจยังไม่เพียงพอ อาจใช้ช่องทางอ่ืนๆที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 ขาดข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ 3.1 การรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) คือการด าเนินการเชิงรุก 
แบบสอบถามอาจจะไม่จ าเป็น การซักถาม การพูดคุยบางครั้งอาจจะได้ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ
กลับมา เช่น การศึกษาคู่เทียบ หรือองค์กรอ่ืนที่มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศ ว่าจัดการเรียนการ
สอนอย่างไร ท าไมนักศึกษาเลือกมาเรียน เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญกลับมาแล้วต้อง
ท าการวิเคราะห์ และการรับฟังเสียงของลูกค้าครอบคลุมไปถึงเรื่องการตลาด 

 คณะยังไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร แผนการพัฒนาบุคลากร ในหมวด 2 จะสอดคล้องกับหมวด 5 
เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถอัตราก าลัง 

 ขาดกระบวนการท างานที่เป็นระบบ คณะยังไม่มีระบบการจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯถามถึงระบบในการด าเนินงาน กระบวนการ
ท างานหลัก กระบวนการท างานรอง แต่ผู้บริหารคณะยังอธิบายให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
ให้เข้าใจไม่ได้ อีกท้ังใน SAR ยังเขียนได้ไม่ครอบคลุมกระบวนการท างานของคณะทั้งหมด  

 คณะยังไม่วิเคราะห์ว่าต้องการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านไหน เมื่อคณะต้องการก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
ต้องก้าวสู่การออกแบบ (By Design) คือ ทุกอย่างต้องมีการออกแบบ ซึ่งจะสอดคล้องกับหมวด 6 
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ดังนั้น คณะจึงต้องวิเคราะห์ก่อนว่าคณะต้องการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านไหน แล้วจึงท าการ
ออกแบบกระบวนการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 คณะส่วนใหญ่ยังไม่มีการเขียนอธิบายกระบวนการสนับสนุน  (หมวด 6) ต้องมีมากกว่า
กระบวนการท างานที่เป็น Routine  

 คณะต้องค้นหาตัววัดที่สะท้อนว่าคณะมีความเป็นเลิศในด้านอะไร หรือต้องการวัดกระบวนการ
อะไรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากนั้นน าตัววัดมาออกแบบว่าจะเก็บข้อมูลในความถี่เท่าไหร่ถึงจะ
เหมาะสม  

 ต้องใช้ตัววัดเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  เพ่ือท าให้สามารถปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการต่างๆที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ทันเวลา ตัวอย่างเช่น การสร้างบ้าน ต้องมีการรับ
ฟังเสียงคนที่จะอยู่ งบประมาณ ระยะเวลาก่อสร้าง พ้ืนที่สร้างบ้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสร้าง
บ้านต้องมีตัววัด เช่น งบไม่บานปลาย เป็นต้น 
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ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 

6.1 รายชื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านการพิจารณา EdPEx200 จ านวน 7 หน่วยงาน 
ดังนี้ 

โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 6 จ านวน 2 แห่ง คือ 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์       มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

 
โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 5 จ านวน 2 แห่ง คือ 

1. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2. คณะเทคนิคการแพทย์       มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

 
โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 4 จ านวน 2 แห่ง คือ 

1. คณะพยาบาลศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2. คณะทันตแพทยศาสตร์       มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

 
โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 2 จ านวน 1 แห่ง คือ 

1. คณะแพทยศาสตร์      มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
 

6.2 รายช่ือหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา EdPEx200 
จ าแนกตามกลุ่มสาขา ดังนี้ 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ    จ านวน   19  หน่วยงาน 
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จ านวน   5  หน่วยงาน 
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    จ านวน   5  หน่วยงาน 

ระดับสถาบัน     จ านวน   1  หน่วยงาน 
รวมทั้งหมด 30  หน่วยงาน 

  
จ าแนกตามครั้งที่จัดโครงการ ดังนี้ 

โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 6 จ านวน 12 แห่ง คือ 
1. คณะเภสัชศาสตร์            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
2. คณะวิทยาศาสตร์            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
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4. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์       มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
7. คณะเภสัชศาสตร์            มหาวิทยาลัยศิลปากร     
8. คณะเภสัชศาสตร์            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
10. คณะทรัพยากรธรรมชาติ           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
11. คณะเภสัชศาสตร์                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
12. คณะแพทยศาสตร์                    มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 5จ านวน 6 แห่ง คือ 

1. คณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. คณะแพทยศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. คณะพยาบาลศาสตร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5. คณะศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. คณะเทคนิคการแพทย์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 4 จ านวน 4 แห่ง คือ 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ระดับสถาบัน 
2. คณะเทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. คณะพยาบาลศาสตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 3 จ านวน 2 แห่ง คือ 

1. คณะพยาบาลศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. คณะเศรษฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 2 จ านวน 3 แห่ง คือ 

1. คณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. คณะวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 1 จ านวน 3 แห่ง คือ 
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1. คณะแพทยศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. คณะแพทยศาสตร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. คณะแพทยศาสตร์     โรงพยาบารามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
จ าแนกตามมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ครั้งที่ ม.เชียงใหม่    
ม.สงขลา
นครินทร์  

ม.ขอนแก่น จุฬาฯ 
รพ.

รามาธบิด ี 
ม.มหิดล 

ม.นเรศวร ม.ศิลปากร 
ม.

อุบลราชธาน ี
ม.บูรพา 

9 
มหาวิทยาลยั 

6 

คณะเภสัช
ศาสตร ์

 คณะ
ทรัพยากรธรร

มชาต ิ

 คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร ์

      
คณะเภสัช

ศาสตร ์
 คณะเภสัช

ศาสตร ์
คณะ

แพทยศาสตร ์
  

  วิทยาลัย
ศิลปะ สื่อ 

และ
เทคโนโลยี 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

 คณะ
สาธารณสขุ

ศาสตร ์
              

 คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

คณะเภสัช
ศาสตร ์

                

  คณะ
วิทยาศาสตร์    

                  

จ านวน 4 3 2 - - - 1 1 1 12 

5 
  

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญช ี

คณะ
แพทยศาสตร ์

  
คณะ

แพทยศาสตร ์
        

  
คณะศิลป
ศาสตร ์

คณะเทคนิค
การแพทย์ 

              

จ านวน - 2 2 1 - 1 - - - 6 

4 
ระดับสถาบัน   

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

              

คณะเทคนิค
การแพทย์ 

  
คณะทนัต

แพทยศาสตร ์
              

จ านวน 2 - 2 - - - - - - 4 

3 

คณะ
เศรษฐศาสตร ์

                  

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

                  

จ านวน 2 - - - - - - - - 2 

2 
คณะ

อุตสาหกรรม
เกษตร 

คณะ
วิทยาศาสตร์  

คณะ
แพทยศาสตร ์
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ครั้งที่ ม.เชียงใหม่    
ม.สงขลา
นครินทร์  

ม.ขอนแก่น จุฬาฯ 
รพ.

รามาธบิด ี 
ม.มหิดล 

ม.นเรศวร ม.ศิลปากร 
ม.

อุบลราชธาน ี
ม.บูรพา 

9 
มหาวิทยาลยั 

จ านวน 1 1 1 - - - - - - 3 

1 
คณะ

แพทยศาสตร ์
คณะ

แพทยศาสตร ์
    

คณะ
แพทยศาสตร ์

          

จ านวน 1 1 - - 1 - - - - 3 

รวม
ทั้งหมด 

10 7 7 1 1 1 1 1 1 30 

 
6.3 รายนามคณะอนุกรรมการ EdPEx 

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 ท่าน ดังองค์ประกอบต่อไปนี้ 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ   ศรีศุกรี      ประธานอนุกรรมการ 
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา     อนุกรรมการที่ปรึกษา 
3. ศาสตราจารย์บวรศิลป์    เชาวน์ชื่น      อนุกรรมการ 
4 ศาสตราจารย์พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ์      อนุกรรมการ 
5. ศาสตราจารย์สงวนสิน   รัตนเลิศ      อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์เกศินี   วิฑูรชาติ      อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ชูเวช  แชาญสง่าเวช      อนุกรรมการ 
8 รองศาสตราจารย์นันทนา   ศิริทรัพย์      อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   แย้มวงษ์      อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ   กาญจนปัญญาคม    อนุกรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.นภดล   ทองนพเนื้อ    อนุกรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ   มงคลนาวิน     อนุกรรมการ 
13. นางบุญดี   บุญญากิจ       อนุกรรมการ 
14. นางสาวพรทิพย์    กาญจนนิยต      อนุกรรมการ 
15. ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา    อนุกรรมการ 
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6.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสารของโครงการ  
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทรศัพท:์ 080-3514223 
โทรศัพท์ภายใน: 48708 
 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (ด้านการ
อุดมศึกษา) 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา 
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
โทรศัพท:์ 02-039-5625 
โทรสาร: 02-354-5491 
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6.5 ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศของกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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