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เกณฑรางวัลคุณภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลที่เทียบเทา 
หนวยนับ  :  คะแนน 
ชวงเวลาการเก็บขอมูล  :  ปการศึกษา 
คำอธิบาย :  
 EdPEx ยอมาจาก "Education Criteria for Performance Excellence" หรือ "เกณฑค ุณภาพ
การศกึษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ" ซึ่งเปนกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ 
Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA ที่เปนตนแบบของรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand 
Quality Award : TQA) เกณฑ EdPEx คือกรอบที่ทำใหมอง/คิดและบริหารองคกรในเชิงระบบ (มองทุกระบบ
เชื่อมโยงกันหมด) และชวยใหในการพัฒนาอยางกาวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเนนที่เปนเรื่องหลักของสถาบัน 
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สป.อว. ไดออกประกาศคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง กำหนดแนวทางการนำเกณฑคุณภาพการศึกษาสู ความเปนเลิศ 
(EdPEx) ไปใชในการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษา สามารถเลือกระบบคุณภาพที่จะใชเปนแนว
ปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาของไทยใหมีคุณภาพอยาง
กาวกระโดด  โครงการ “การนำเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศมาใชในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน” เปนโครงการที ่เปดโอกาสใหคณะ/สถาบัน สมัครเขารวมโครงการเพื่อขอรับการประเมิน
คุณภาพภายในตามเกณฑ EdPEx  
  กรณีมหาวิทยาลัย/หนวยงาน จะใชเกณฑ EdPEx ใหทำเรื่องสงเขาสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ
การใชระบบ แลวจึงสงเรื่องมายัง สป.อว. หลังจากนั้น สป.อว.จะมีหนังสือแจงกลับมา โดยสป.อว. จะประกาศแจง
ใหสงผูแทนเขารวมฟงชี้แจง ในเดือนพฤศจิกายน ของทุกป เพื่อใหหนวยงานที่มีความพรอมและประสงคจะเขา
รวมโครงการ ฯ จะตองสง โครงรางองคการ (OP) ไมเกิน 5 หนา และผลลัพธในหัวขอ 7.1 – 7.5 ไมเกิน 5 หนา 
ภายในชวงเวลาที่กำหนด เพ่ือเขาสูข้ันตอน การ screening ตอไป 
 
ขอมูลท่ีตองรายงาน : 

ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ EdPEx 200 หรือรางวัลการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เทียบเทา 
 
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner   คือ  ผูชวยคณบดี (ผศ.ดร.สาลินี)  
Data Owner คือ  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

update: กันยายน 2564



จำนวนหลักสูตรที่มีความรวมมือกับ Strategic Partnership (หลักสูตร) 
หนวยนับ  :  หลักสูตร 
ชวงเวลาการเก็บขอมูล  :  ปการศึกษา 
คำอธิบาย :  
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที ่บ ัณฑิตว ิทยาลัยไดใหการสงเสร ิมและสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตร  
สวนงานไดพัฒนาหลักสูตรโดยมีการทำ MOU รวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศในลักษณะของ Double Degree 
Program หรือ Joint Degree Program  มีร ูปแบบของหลักสูตรที ่มีความรวมมือกับ Strategic Partnership  
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้

1. พัฒนาหลักสูตรนานาชาต ิในลักษณะ Double Degree  หรือ Joint Degree  
2. ปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรนานาชาติ Double Degree  หรือ Joint Degree  
3. ทำโครงการ Double Degree หรือ Joint Degree  

 
ขอมูลท่ีตองรายงาน : 

 หลักสูตรนานาชาติ  ในลักษณะ Double Degree  หรือ Joint Degree กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 หลักสูตรที่ปรับปรุงเปนหลักสูตรนานาชาติ  Double Degree  หรือ Joint Degree กับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ 

 โครงการ Double Degree หรือ Joint Degree กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
 
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner   คือ  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกลยุทธ และรองคณบดีฝายวิชาการ  
Data Owner คือ  หัวหนางานบริการการศึกษา 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพรวมกับนานาชาติ International joint publications (หลักสูตร) 
หนวยนับ  :  หลักสูตร 
ชวงเวลาการเก็บขอมูล  :  ปการศึกษา 
คำอธิบาย :  

จำนวนผลงานตีพิมพของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่สืบคนไดจาก
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ และนับผลงานใน Open Access Journal ที่อยูในฐานขอมูลสากลได   

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล 
Web of Science หรือฐานขอมูล Scopus หรือฐานขอมูลสากลอื ่น ๆ ที ่เปนที ่ยอมรับในศาสตรนั ้นๆ เชน 
PubMed หรือวารสารวิชาการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) 
ประกาศใหเปนวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562  
 
ขอมูลท่ีตองรายงาน : 

จำนวนผลงานตีพิมพของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 

ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด : 
KPI Owner   คือ  รองคณบดีฝายวิชาการ  
Data Owner คือ  หัวหนางานบริการการศึกษา 
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จำนวนหลักสูตร Interdisciplinary (หลักสูตร) 
หนวยนับ  :  หลักสูตร 
ชวงเวลาการเก็บขอมูล  :  ปการศึกษา 
คำอธิบาย :  
 จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีการใชความรูจากองคความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตร หรือ
หลายอนุศาสตร หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใชในการเรียนการสอน การวิเคราะห วิจัย และสังเคราะหขึ้น
เปนองคความรูใหม และพัฒนาเปนศาสตรใหม และหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนรวมกันมากกวา 1 สวนงาน 
 
ขอมูลท่ีตองรายงาน : 
 จำนวนหลักสูตร Interdisciplinary ที่มีการพัฒนา/ปรับปรุง  
 
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner   คือ  ผูชวยคณบดี (ผศ.ดร.สาลินี)  
Data Owner คือ  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และหัวหนางานสหวิทยาการฯ 
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