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วิวัฒนาการระบบประกันคุณภาพ 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึงความส าคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่           
ปี พ.ศ.2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

        ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดย สกอ. 
รอบแรกเริ่มใช้ปีการศึกษา 2550 โดยให้สถาบัน - 
อุดมศึกษาทุกแห่งได้น า ไปใช้และประเมินผลการ
ด าเนินงานทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษา
เพิ่ม เติมประเด็นการประเมินที่ สะท้อนเอกลักษณ์             
ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ ตัวบ่งชี้ประเมินได้ครบ 
ทุกมิติ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน คือ นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กระบวนการภายใน การเงิน และบุคลากร การเรียนรู้และ
นวัตกรรม มีเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้
เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน เนื่องจากในระยะ               
แรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการ
ท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจน ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ 
จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 

รอบที่สอง เริ่มใช้ปีการศึกษา 2553 ยังคง                 
ยึดหลักการเดียวกับรอบแรก โดยมุ่งเน้นการประเมิน
เฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัด 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น สกอ. ได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. มาใช้      
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด า เนินการ                   
ให้ครบถ้วนทุกมิติ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมี
ความแตกต่างจากรอบแรก คือ มีการก าหนดประเภท
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
รอบที่สาม เริ่มใช้ปีการศึกษา 2557 สกอ. ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของระดับหลักสูตรที่เป็นหน่วยงานย่อยของ
การอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพจึงได้
ก าหนดกรอบแนวทางของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ 
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน  โดยมี
องค์ประกอบ  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      
ตามพันธกิจ 4 ด้าน ของสถาบันอุดมศึกษาและเพิ่มเติม

 
สวัสดีค่ะ ชาว ม.อุบลฯ ทุกท่าน 

สิ่งที่ท่านก าลังจะได้อ่านอยู่ในขณะนี้เป็น “สื่อ” หนึ่ง
ที่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
หวังให้เป็นช่องทางของการติดต่อสื่อสารภายในของเรา 
เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว 
ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น  การประกั นคุ ณภาพภายนอก                 
การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามค ารับรองฯ            
และระบบคุณภาพอ่ืนๆท่ีเข้ามาในอนาคตอันใกล้ เช่น 
AUN-QA EdPEx PMQA และ TQA เป็นต้น 

ดิฉันหวังว่าข่าวสารเหล่านี้ คงจะเป็นประโยชน์            
ต่อการด า เนินงานคุณภาพของท่านไม่มากก็น้อย       
และขอขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุน
จดหมายข่าวของเราตลอดไป 

ด้วยรัก 
จุฑามาศ หงษ์ทอง 
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ด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น การพัฒนา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ
และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษารอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกัน
คุณภ าพ กา รศึ กษ า ภา ย ใ น  ร ะ ดั บหลั ก สู ต ร ใ ห้ มี                
การด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  
 

 

 
 
 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยส านักงานประกัน 
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดโครงการอบรม           
เชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ส าหรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการพัฒนาคุณภาพ            
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยรับเกียรติจาก                 
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน

กล่าวเปิดงาน และ ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
กล่ า วรายงาน  ทั้ งนี้ รั บ เกียรติจ าก  ศาสตราจารย์
นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานอนุกรรมการ
พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาเป็น
วิทยากร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิ ทยาลั ย อุบลราชธานี  ซึ่ ง ไ ด้ รั บความสน ใจ                      
จากคณาจารย์และบุคลากร สังกัดคณะ/หน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมจ านวนกว่า 500 คน  

 

 

 

 

 

โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียม
ความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ดังนี้  

1. 10 พฤศจิกายน 2557 จัดประชุมกับหน่วยงาน               
ที่ เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย ส านักวิทยบริการ ส านัก
คอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา ส านักทรัพย์สิน                 
คณะ เพื่อหารือแนวทางด าเนินงานร่วมกันและส ารวจ
ข้อมูลเบื้องต้น 

2. 18 พฤศจิกายน 2557 จัดประชุมร่วมกับส านักงาน
พัฒนานักศึกษาการจัดท าแผนการพัฒนานักศึกษา 

3. 20 พฤศจิกายน 2557 จัดประชุมร่วมกับงาน
วิชาการเพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการด าเนินงานประเด็น
การควบคุมก ากับมาตรฐานหลักสูตร  

4. 24 พฤศจิกายน 2557 จัดประชุมกับกองการ
เจ้าหน้าที่เพื่อหารือแนวทางการด าเนินงานและพิจารณา
ระบบและขั้นตอนการด าเนินงาน 

สรปุการจดัประชุม สัมมนา การเขา้รว่ม

กิจกรรม ส านักงานประกันคณุภาพ

การศึกษาฯ 
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5. 25 พฤศจิกายน 2557 จัดประชมุกับกองส่งเสริม
การวิจัยเพื่อหารือแนวทางการด าเนินงานและพิจารณา
ระบบและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2557 ส านักงาน
ประกันคุณภาพฯ จัดประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2557 ณ ห้อง
ประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี โดยมี 
ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ เป็นประธานการ
ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพฯ และจัดท าแผนการประกันคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม LNN SHOW & SHARE 
คร้ังที่ 2 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 13-14 
พฤศจิกายน 2557 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” วันที่ 22 ธันวาคม 
2557 ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี
ศาสตราจารย ์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธาน
อนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เป็นวิทยากร  



จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา 
                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                                                                 ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 เดอืน มกราคม 2558 

 

4 

 

 

 

เกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินงานท่ี
เป็นเลิศ EdPEx 

นโยบายด้ านสั งคมและคุณภาพชี วิ ตของ
คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและ
สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้     
ตลอดชีวิตซึ่งมีทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม    
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                
ในยุคโลกาภิวัตน์รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น
ไทย…” จากแนวคิดดังกล่าว นับเป็นภารกิจส าคัญของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ
ตามศั ก ยภาพของสถาบั น อุ ดมศึ กษ าแต่ ล ะ แ ห่ ง                        
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย                      
ให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้น า
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาองค์การ           
สู่ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ  นั่ น คื อ  Education Criteria for 
Performance Excellence (EdPEx)  ซึ่ ง เป็ น เกณฑ์                   
ที่สามารถน ามาเป็นกรอบการด าเนินงานบริหารจัดการ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนา             
สู่ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดด 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความส าคัญ
ของเกณฑ์คุณภาพดั งกล่ าวเพื่ อให้องค์ กรก้ าวไปสู่                       
การยอมรับในระดับสากล แต่การด าเนินงานก็มีประเด็น                 
ที่ท้าทายในการบริหารจัดการภายในอย่างมาก นั่นคือ 
ความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องที่อาจเข้าใจว่าการน าเกณฑ์ EdPEx 

มาใช้ในมหาวิทยาลัย คือ การมีระบบประกันคุณภาพขึ้นมา
อีกระบบหนึ่ง และเป็นเรื่องยุ่งยาก รวมทั้งเป็นการเพิ่มภาระ
งานให้เพิ่มขึ้น แต่ในความเป็นจริง “คุณภาพ” สามารถ
เริ่มต้นได้โดยบุคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ต้องท าความ
เข้าใจในเบื้องต้นว่า ทิศทางของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร 
หน่วยงานมีพันธกิจอย่างไร และจะด าเนินการอย่างไร                      
ให้มีคุณภาพเพื่อให้มหาวิทยาลัยไปสู่ทิศทางที่ก าหนดไว้ 
โดยวางระบบการบริหารจัดการคุณภาพของหน่วยงาน
ร่วมกันและปฏิบัติตามนั้น รวมทั้งมีการวัดผลที่ชัดเจน                 
ซึ่ งเกณฑ์ EdPEx ไม่ ได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติ เฉพาะไว้                 
แต่ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานพิจารณาเองว่า 
การปฏิบั ติ อย่ า งไรขององค์ กรที่ เหมาะสมส าหรั บ                       
การตอบสนองลูกค้าและผู้เก่ียวข้องขององค์กร และพัฒนา
งานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ
องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและเชื่อมโยงระหว่างเรื่อง           
ที่จ าเป็นที่ต้องสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ทั้งในการวางแผน 
การปฏิบัติ  และการติดตามผล ดังนั้น เกณฑ์ EdPEx               
จะเป็นกรอบคุณภาพที่จะ แก้ข้อจ ากัดนี้ได้ ซึ่งเป็นไป              
ตามความสมัครใจของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ไม่ใช่เกณฑ์
บังคับ ทั้งนี้ หลายหน่วยงาน มีค าถามว่า ถ้าด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx แล้ว สถาบันอุดมศึกษายังคงต้องท า 
IQA ตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ สกอ. ได้มีประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระบุว่า “สถาบัน/คณะ 
สามารถเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน                  
ที่ สกอ. จัดท าขึ้น หรือเป็นระบบที่ยอมรับในระดับสากล
ที่สามารถประกันคุณภาพได้ เช่น ระบบ AUN - QA 
หรือระบบ EdPEx… ทั้งนี้ ไม่ว่าใช้ระบบประกันคุณภาพ
ใดๆ สถาบัน/คณะต้องรายงานข้อมูลพื้นฐานในระบบ 
CHE QA เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน” 
 

 

 

 

สาระนา่รู้เกี่ยวกบัระบบคณุภาพ EdPEx และ 
AUN - QA  



จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา 
                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                                                                 ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 เดอืน มกราคม 2558 
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ระบบคุณภาพ AUN - QA (ASEN University 
Network Quality Assurance) 

AUN - QA เป็ นการประกันคุณภาพระดั บ
หลักสูตรระดับนานาชาติที่ ได้รับการยอมรับในกลุ่ม
อาเซียน (AEC) รวมทั้งประเทศในกลุ่มยุโรปบางประเทศ 
เช่ น  เ ย อ รมั น  ในปี ก า รศึ กษ า  2557  ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การยอมรับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่เทียบเคียง
เกณฑ์ สกอ.ได้ คือ AUN - QA หรือผลประเมินหลักสูตร
วิชาชีพในระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ด้านบริหารธุรกิจ) 
ABET (ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ) และหลักสูตรที่ ได้รับ            
การตรวจประเมินและรับรองโดยสภาวิชาชีพ  

AUN - QA มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร
ระหว่างยุโรปและอาเซียนในระดับอุดมศึกษา (Higher 
Education) และเพื่อเพิ่มศักยภาพ คุณภาพการเรียน 
การสอนรวมทั้งการยกระดับมาตรฐานของการประกัน
คุณภาพในอาเซียน 

ปัจจุบัน AUN - QA ประกอบด้วยกลุ่มประเทศ
ในอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
เวียดนาม และประเทศไทย  ส าหรับในประเทศไทย                    
มีมหาวิทยาลัยที่ เป็นสมาชิกอยู่  5 มหาวิทยาลัย คือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียง ใหม่  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของ AUN - QA 
ประกอบด้วย 15 มาตรฐาน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
, ข้อก าหนดของหลักสูตร, โครงสร้างและเนื้อหาใน
หลักสูตร, กลยุทธ์การเรียนการสอน, การประเมิน
นักศึกษา, คุณภาพบุคลากรสายผู้สอน, คุณภาพบุคลากร
สายสนับสนุน, คุณภาพนักศึกษา, การสนับสนุนและให้
ค าปรึกษานักศึกษา, โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก, ระบบประกันคุณภาพของกระบวนการ

เรียนการสอน, กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร, ความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผลผลิต และ ความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละมาตรฐานก็จะมีตัวบ่งชี้ย่อย           
ที่วัดความส าเร็จ ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนมี 7 ระดับ คือ 
ต้องการการปรับปรุงทันที, อยู่ในกระบวนการพัฒนา, 
ต้องการการพัฒนา, มีคุณภาพในระดับที่คาดหวังตาม
มาตรฐาน, ดี, ดีมาก และระดับยอดเยี่ยม 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐานของ AUN – QA             
เราจะน าเสนอในฉบบัต่อไป โปรดรอติดตามนะคะ 

 

วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฎฐฺา 

สิ่งทีง่อกงามข้ึนมา วิชาความรู้ ประเสริฐสุด 

 


