
ปฏิทินการด าเนินงานขับเคลือ่นการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPExV)  

ประจ าปีการศึกษา 2565 (ปีท่ี 1) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม 
ตุลาคม 2565 – กันยายน 

2566 
- ประชุมคณะกรรมการ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัยประจ าเดือน 

สิงหาคม 2565 - น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบเกณฑ์ EdPExV 
ตุลาคม 2565 - แจ้ง สป.อว. รับทราบการเลือกใช้เกณฑ์ EdPExV (พร้อมแนบมติสภา) 
สิงหาคม 2565 - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามเกณฑ์การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

กรกฎาคม 2565 - จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
      หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนากระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ 
      หลักสูตรที่ 2 : การจัดท าโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) 
และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) 

สิงหาคม – ตุลาคม 2565 - จัดท าโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) 
สิงหาคม – ตุลาคม 2565 - จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPExV : PR 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 
2565 

- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน EdPEx ฝ่ายพัฒนาระบบ ระดับสถาบัน เพ่ือ
หารือร่วมกันในการจัดท าโครงร่างองค์กร (OP) และรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPExV : PR 

พฤศจิกายน 2565 – 
เมษายน 2566 

- จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
      หลักสูตรที่ 3 : การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์  EdPEx (Self-Assessment : 
SA) (วันที่ 28-29 พ.ย. 65) 
      หลักสูตรที่ 4 : การเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : 
SAR)  
      หลักสูตรที่ 5 : การพัฒนาผู้ประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education For Performance Excellence : EdPEx)  

ธันวาคม 2565 
(วันที่ 22 ธ.ค. 65  

เวลา 9.00 – 14.00 น.) 

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนกลยุทธ์สู่เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
 

13 มกราคม 2566 - มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ส่งการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์  EdPEx  



วัน/เวลา กิจกรรม 
 

13 มกราคม 2566 
 

26-27 ม.ค. 2566 

(Self-Assessment : SA) (รอบที่ 1)  
- มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ส่งโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : 
OP) ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 10 หน้า  
- จัดอบรมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี”  

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 - จัดโครงการ“การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี” ตามรายคณะ 
- มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ส่งจัดท าแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี (รอบที่ 1) 

7-9 มีนาคม 2566 จัดโครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและหน่วยงาน  รุ่นที่ 1 

15-17 มีนาคม 2566 จัดโครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและหน่วยงาน  รุ่นที่ 2 

30-31 มีนาคม 2566 จัดโครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและหน่วยงาน  รุ่นที่ 3 

เมษายน 2566 - ทุกหน่วยงานจัดส่งโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) และ
แผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ระยะ 3 ปี  

พฤษภาคม 2566 - น าข้อมูลทุกหน่วยงานน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และส่งข้อมูล 
ให้กระทรวง อว. 
- บันทึกข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าระบบ CHE QA Online 

มิถุนายน 2566 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-
2568) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

สิงหาคม 2566 - น าเสนอแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2564-2568) (ฉบับทบทวน) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
- น าเสนอแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2564-2568) (ฉบับทบทวน) ต่อคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์ 

กันยายน 2566 น าเสนอแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-
2568) (ฉบับทบทวน) ต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
 หมายเหตุ : กรณีสถาบัน ส านัก ศูนย์ ให้เสนอกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ 


