
การขับเคลื่อน EdPEx  ในสภาวะการณ์ที่ระดับ 
การพัฒนาและความพร้อมของส่วนงานมีความ
แตกต่างกัน: กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปิ่นปินัทธ์  ด านุ้ย 
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 



ที่มา 

 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่  10/2560 วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2560 เห็นชอบ ให้มีการใช้ระบบการ
ด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และ
ต้องใช้ EdPEx ทุกส่วนงานในปีการศึกษา 
2561 

CUPT QA 

สกอ.  สมศ. 

EdPEx 

CUPT QA & EdPEx 

2557 

2558-2559 

2560 

2561-เป็นต้นไป 

หมายเหตุ มีส่วนงานน าร่องด าเนินงาน EdPEx 1 ส่วนงาน ด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 



การด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 

 ด าเนินงานตามแนวทางที่ สกอ. ก าหนด ปีที่ 1-3 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
1.การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (OP) 
2.รายงานวิธีการน า EdPEx ไปใช้ใน

หน่วยงาน  
3.การประเมินตนเองหมวด 1-6 
4.การก าหนดตัววัดท่ีส าคัญในหมวด 7 
5.การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตาม

แนวทาง EdPEx  
6.จัดส่ง Common Data Set (CDS) 

ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

1.ทบทวนโครงร่างองค์กร การ
ประเมินตนเองหมวด 1-6  และ
ตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 

2.พัฒนาและรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา
คุณภาพตามแนวทาง EdPEx 

3.จัดส่ง Common Data Set 
(CDS) ตามที่ สกอ. ก าหนด 

1.ทบทวนโครงร่างองค์กร การ
ประเมินตนเองหมวด 1-6  และ
ตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 

2.พัฒนาและรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา
คุณภาพตามแนวทาง EdPEx 

3.จัดท า SAR ตามเกณฑ์ EdPEx 
(Application Report)  

4.จัดส่ง Common Data Set 
(CDS) ตามที่ สกอ. ก าหนด 



วัตถุประสงค์  

1. เพื่อใหส้่วนงานหรือผู้บริหารน า EdPEx  ไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพขององค์กร และการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนส่วนงานด าเนินงานตามแนวทาง 
EdPEx ในสภาวะการณ์ที่ระดับการพัฒนาและความพร้อม
ของส่วนงานมีความแตกต่างกัน 



ก าหนดกลุ่มส่วนงาน 

จัดท าแผนการขับเคลื่อน 
EdPEx ตามกลุ่มส่วนงาน 

ด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อน EdPEx  

ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

จัดท าแผนและรายงาน
ความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนาองค์กร 

กระบวนการด าเนินงานขับเคล่ือน EdPEx 
ตามความพร้อม (ปีแรกพร้อม
ก่อนด าเนินการ EdPEx ก่อน) 

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน ผ่านระบบ e-SAR TSU 

ระบบ QA TSU โดยคณะกรรมการ
ประเมินภายใน/ภายนอก  



ก าหนดกลุ่มส่วนงาน 

จัดท าแผนการขับเคลื่อน 
EdPEx ตามกลุ่มส่วนงาน 

ด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อน EdPEx  

ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

จัดท าแผนและรายงาน
ความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนาองค์กร 

กระบวนการด าเนินงานขับเคล่ือน EdPEx 
ตามความพร้อม (ปีแรกพร้อม
ก่อนด าเนินการ EdPEx ก่อน) 

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน ผ่านระบบ e-SAR TSU 

ระบบ QA TSU โดยคณะกรรมการ
ประเมินภายใน/ภายนอก  



แผนขับเคลื่อน  

EdPEx ม.ทักษิณ 

สนับสนุน 

ส่งเสริม 

ทุกส่วนงาน อบรมให้ความรู้ 

เกณฑ/์การน าไปใช ้

การประเมินตนเอง 

การท าแผนพัฒนาองค์กร 

ส่วนงานวิชาการ ปีที่ 1 

พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx 
(OP และหมวด 1-7)  

ประเมินและปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์ 
(แผนพัฒนาองค์กร) 

คณะกรรมการ
ประเมินภายใน 

ส่วนงานวิชาการ ปีที่ 2 
พัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx 

(ทบทวน OP และหมวด 1-7)  
คณะกรรมการ
ประเมินภายใน 

ส่วนงานวิชาการ  
 ปีที่ 3 ขึ้นไป 

ประเมินและปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์  
(แผนและรายงานแผนพัฒนาองค์กร) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

มหาวิทยาลัย 
ส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหารพัฒนา

กระบวนงานตามเกณฑ์ EdPEx ในพันธกิจที่
รับผิดชอบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

แผนการขับเคลื่อน EdPEx มหาวิทยาลัยทักษิณ 



การพัฒนาองคก์รตามแนวทางที่ สกอ ก าหนด ปีการศึกษา 2560-2563 
ปีการศึกษา EdPEx ปีท่ี 1 EdPEx ปีท่ี 2 EdPEx ปีท่ี 3 EdPEx ปีท่ี 3+ 

2560 ส่วนงานวิชาการ 4 ส่วนงาน   

  

- มหาวิทยาลัย 

- ส่วนงานวิชาการ 1 ส่วนงาน 

  

  

ประเมินโดยคณะกรรมการ

ประเมินภายใน 

ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2561 ส่วนงานวิชาการ 8 ส่วนงาน ส่วนงานวิชาการ 4 ส่วนงาน   - มหาวิทยาลัย 

- ส่วนงานวิชาการ 1 ส่วนงาน 

- ประเมินโดยคณะกรรมการ

ประเมินภายใน 

- ประเมินโดยคณะกรรมการ

ประเมินภายใน 

- ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

2562   

  

  

ส่วนงานวิชาการ 8 ส่วนงาน ส่วนงานวิชาการ 4 ส่วนงาน - มหาวิทยาลัย 

- ส่วนงานวิชาการ 1 ส่วนงาน 

- ประเมินโดยคณะกรรมการ

ประเมินภายใน 

- ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

- ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

2563   

  

ส่วนงานวิชาการ 8 ส่วนงาน - มหาวิทยาลัย 

- ส่วนงานวิชาการ 5 ส่วนงาน 

- ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

- ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 



ผลลัพธ์ที่ได้รับ 

 ปีการศึกษา 2561 มีส่วนงานวิชาการ ร้อยละ 69.23 มีการพัฒนา
องค์กรตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยพิจารณาจาก 

 ส่วนงานด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามระดับการพัฒนา
และแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดครบถ้วน 

 ส่วนงานจัดท าและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร 

 ส่วนงานรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระดับการพัฒนา
และแนวทางที่มหาวิทยาลัย 

 



สรุปผล 
 มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนส่วนงาน
และหน่วยงานด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx ในสภาวการณ์ที่ระดับการ
พัฒนาและความพร้อมที่มีความแตกต่างกัน ด าเนินงานตามแนวทาง และ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 ผู้บริหารน า EdPEx  ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพขององค์กร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 

ปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน 




