
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“ระดับสถาบัน” ผานการประเมินคุณภาพ  
เขารวม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ : EdPEx200

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สป. อว.) ประกาศผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) (ระดับสถาบัน)
ผานการประเมินตาม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ : 
EdPEx200” รุนที่ 7 ประจำป 2562 นับเปนกาวเริ่มของมหาวิทยาลัย
ที่มุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

          “โครงการพัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาส ู ความ
เป นเล ิศ : EdPEx200” จ ัดโดย สำนักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจ ัย
และนวัตกรรม (สป. อว.) เพื ่อสนับสนุนให
หนวยงานระดับคณะวิชาและมหาวิทยาลัยที่มี
ศักยภาพ มีทางเลือกในการนำเอาเกณฑพัฒนา
คุณภาพที่เปนสากล มาใชในการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ไปสูความเปนเลิศอยางกาวกระโดด ทั้งนี้ มทส. สมัครเขารวม
โครงการฯ รุนที่ 7 ประจำป 2562 ผานคัดเลือกเปนลำดับขั้น
เขาสูการเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการ
ศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ซ่ึงมีคะแนนการประเมินเบ้ืองตน
เปนไปตามเกณฑ จึงไดรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและสัมภาษณผูบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินจาก สป.อว. ซึ ่งมี รองศาสตราจารย
ดร.นวลทิพย กมลวารินทร เปนประธานคณะกรรมการ เพื่อยืนยันผลการดำเนินงาน
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 จากนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
สป.อว. ในการประชุมครั ้งที ่ 6/2563 วันที ่ 19 สิงหาคม 2563 ที ่ผานมา มีมติเห็นชอบให 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ระดับสถาบัน) ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
(EdPEx200) รุนท่ี 7 ประจำป 2562” (ระดับคะแนนประเมิน 200 คะแนนข้ึนไป) ท้ังน้ี ในป 2562 มีหนวยงาน
สมัครเขารวมโครงการฯ 87 หนวยงาน (ระดับสถาบัน 4 หนวยงานและระดับคณะวิชา 83 หนวยงาน) 
มีหนวยงานที ่ผานเขารวมโครงการ 9 หนวยงาน เปนหนวยงานระดับสถาบัน 1 หนวยงาน คือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี และหนวยงานระดับคณะวิชา 8 หนวยงาน หนวยงานที่ผานการ
คัดเลือกจะไดรับรายงานปอนกลับ (Feedback Report) ซึ่งสะทอนจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุงขององคกรไดรับการสนับสนุนจาก สป.อว. ในการใหคำปรึกษา การอบรมใหความรู
และใหคำแนะนำในการจัดทำแผนพัฒนาไปสูความเปนเลิศอยางตอเน่ือง ตลอดระยะเวลาท่ี
เขารวมโครงการ



          การผานเกณฑฯ ดวยระดับคะแนนประเมิน 200 คะแนนขึ้นไป จึงนับเปนกาวเริ่มที่ดีสำหรับการพัฒนาสูความเปนเลิศตาม
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และเพื ่อใหระดับคะแนนประเมินขึ ้นไปสู  300 คะแนน นั ้น มหาวิทยาลัยจะตองดำเนินการพัฒนาให
หนวยงานระดับสำนักวิชาผานการประเมิน EdPEx200 ใหไดรอยละ 30 ของสำนักวิชาทั ้งหมด ซึ ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการ
ดำเนินงานที ่เปนระบบและสอดคลองกันภายในองคกร มหาวิทยาลัยจึงจะสามารถขอรับการประเมินในโครงการ EdPEx300
ของ สป.อว. ได

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเริ่มนำเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา
และระดับสถาบัน ในปการศึกษา 2560 (ตามมติของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2561) ซึ่งการบริหารจัดการองคกรตามเกณฑ EdPEx สอดคลองและสงเสริม Quality
Culture ตามแผนยุทธศาสตร SUT-Re-profile 2020 อยางกลมกลืน 

          สำหรับเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ EdPEx 200 สป. อว. แปลงมา
จากเกณฑ Baldrige Criteria for Performance Excellence 2013-2014 และ Baldrige Excellence
Framework 2015-2016 สหรัฐอเมริกา เพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของการศึกษาไทย เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนา
เพื่อกาวสูความเปนสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติ สงเสริมใหเกิดมุมมองการบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ 
ครอบคลุม 7 ดานท่ีสำคัญ ไดแก หมวด 1 การนำองคกร หมวด 2 กลยุทธ หมวด 3 ลูกคา หมวด 4 การวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ เกณฑ EdPEx มีคะแนนประเมินเต็ม
1,000 คะแนน ระดับคะแนนมีความสัมพันธกับระดับพัฒนาการของผลลัพธขององคกร โดยระดับคะแนน 0-270 คะแนน แสดงวา
พัฒนาการของผลลัพธขององคกรอยูในชวง Early Development หากคะแนนข้ึนไปถึง 271-370 คะแนน จะเปนชวง Early Results
คือเริ่มตนแสดงผลลัพธที่มีแนวโนมที่ดี 

 ระดับของการพัฒนา
สูความเปนเลิศขององคกร
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