
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ  มหำวทิยำลยัอุบลรำชธำนี 
http://www.ubu.ac.th/web/quality    อีเมลล:์ quality@ubu.ac.th    หมายเลขโทรศัพท์ 045-253036 

จดหมายขา่วงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศได้
จัดโครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตร ระหว่ำงวันที่ ๒๐- ๒๒ เมษำยน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม   
ยูเพลส มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้          
ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของคณะ และมหำวิทยำลัย
มีควำมเข้ำใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพภำยในที่พัฒนำขึ้นใหม่ ในกำรนี้ได้รับเกียรติจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก เป็นวิทยำกร 3 ท่ำน ได้แก่ ศำสตรำจำรย์
วุฒิชัย  ธนำพงศธร รองศำสตรำจำรย์จิตเจริญ  ไชยำค ำ และ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภร กตเวทิน และได้รับเกียรติจำกรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อินทิรำ 
ซำฮีร์ เป็นวิทยำกรร่วม  

ดร.จุฑำมำศ หงษ์ทอง รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกัน
คุณภำพและสำรสนเทศ กล่ำวต้อนรับ วิทยำกร และผู้เข้ำร่วม
อบรม โดยมีผู้ เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน ประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของคณะ/สถำบัน และ
ผู้รับผิดชอบประกันคุณภำพระดับคณะ/หน่วยงำน เข้ำร่วมเป็น
ผู้สังเกตกำรณ์ 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5  เดือน พฤษภาคม 2558 
 

ภำพกิจกรรมงำนประกันฯ 
 

 

 

 



   
         จำกแผนภูมิโครงร่ำงองค์กร จะเห็นว่ำอันดับแรกในกำร
พัฒนำองค์กร ซึ่งองค์กรในที่นี้ ไม่ได้หมำยถึงเพียงองค์กรในภำพ
ของสถำบันอย่ำงเดียว แต่หมำยควำมรวมถึงองค์กรระดับคณะ/
ส ำนักในมหำวิทยำลัยด้วย ซึง่สิง่ที่ผู้บริหำรควรทรำบ คือ 

        1. องค์กรของท่ำนมีลักษณะเป็นอย่ำงไร ทำ่นต้องทรำบ
สมรรถนะของหน่วยงำนท่ำน สิง่แวดล้อมต่ำงๆ รวมถึงศัตรูที่
ท่ำนก ำลังจะเผชิญ จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กรเป็นเช่นไร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำวะคุกคำมที่องค์กรต้องเผชิญ 

        2. องค์กรจะบริหำรจัดกำรได้ดีต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง     
ต้องมีกำรวิเครำะห์กำรวัดกำรจัดกำรควำมรู้ ท่ำนจะต้องพฒันำ
องค์กรโดยที่มีข้อมูลจริง ที่วัดและวิเครำะห์แล้ววำ่ถูกต้อง เช่น     
ปีนี้มีคณะใดในมหำวิทยำลัยของท่ำนที่จ ำนวนนักศึกษำเต็ม    
และคณะใดที่มีจ ำนวนนักศึกษำน้อย 

      3. กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ ถึงแมว้่ำท่ำนจะมีกลไกต่ำงๆ เช่น     
กำรน ำองค์กรที่ดี แผนที่ดี แต่ในขณะเดียวกันต้องดูด้วยว่ำลูกคำ้   
ของท่ำนคือใคร เช่น ถ้ำลูกค้ำของท่ำนเปน็นักเรียน ต้องมำ
วิเครำะห์ว่ำท ำอย่ำงไรจึงจะไดล้กูค้ำหรือนักเรียนที่ดี ที่เก่ง      
ท ำ อย่ำงไรจึงจะให้พ่อแม่ ครูปกครอง แนะน ำ ให้นักเรียนมำ
ศึกษำต่อที่มหำวิทยำลัยของท่ำน นั่นคือ เปำ้หมำย 

       อย่ำงไรก็ตำม ในกำรบริหำรองค์กร ไม่สำมำรถมุ่งเนน้เพียง
แค่ทิศทำง หรือแผนที่ดีขององค์กร หรือ มองเฉพำะลูกค้ำเป็น
ส ำคัญเท่ำนั้น สิ่งที่มีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำกัน คือ กำรมุ่งเนน้
ในเร่ืองของบุคลำกร (คนที่ท ำงำนอยู่ในองค์กรของท่ำนต้องเป็น
สุข) ซึ่งประเด็นเหลำ่นี้จะขึ้นอยูก่ับทีมบริหำรขององค์กรเป็น
หลัก ในกำรมีวิสัยทัศนบ์ริหำรจัดกำรโดยมองกำรปฏิบตัิงำน
ควบคู่ไปกบัผลลัพธ์ ดังนั้นหำกเน้นไปตำมเกณฑ์ EdPEx จะเป็น
กำรช่วยให้ท่ำนสำมำรถมองภำพรวมของทั้งองค์กรได้ ไม่ใช่มอง
เพียงแค่ผลลัพธ์หรือกระบวนกำรดี แต่สำมำรถมองทั้งภำพรวม

        1. ดร.จุฑำมำศ หงษ์ทอง รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกัน-
คุณภำพและสำรสนเทศ เข้ำร่วมโครงกำรประชุมสัมมนำ เร่ือง 
“แนวทำงกำรน ำเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพื่อกำรด ำเนินกำรที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในกำรพฒันำองค์กำรทำงกำรศึกษำ”    
เมื่อวันพุธที่ 8 เมษำยน 2558 ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
ประเสริฐ ณ นคร ชัน้ 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

         2. ดร.จุฑำมำศ หงษ์ทอง รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกัน
คุณภำพและสำรสนเทศ จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ ระดับมหำวทิยำลัย ประจ ำเดือน เม.ย. 2558 
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 (เลื่อนจำกก ำหนดกำรเดิม 23 เม.ย. 
2558) โดยน ำเสนอ 

       2.1  ผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน ระดบัคณะ 
/ สถำบนั รอบ 9 เดือน (ผลงำนตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2557 - 15 
เมษำยน 2558) ตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. 13 
ตัวบ่งชี ้

       2.2 ควำมคืบหนำ้กำรเตรียมข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับกำร
ประกันคุณภำพภำยใน ระดบัคณะ และสถำบนั ปีกำรศึกษำ 
2557 

       2.3 แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน ปี
กำรศึกษำ 2557 ระดับสถำบนั ตัวบ่งชี้ 5.1 กำรบริหำรของ
สถำบนัเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพนัธกิจ กลุ่มสถำบนั 
และเอกลักษณ์ของสถำบัน 

2.4  สกอ. มีกำรแก้ไขข้อควำมและเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ 
ในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัอุดมศึกษำ 
พ.ศ. 2557    (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 
2558) ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถำบนั ผ่ำนเว็บไซต์ของ 
สกอ. 

 

การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ และ
สถาบัน 

“ในกำรบริหำรองค์กร ไม่สำมำรถมุ่งเน้นเพียงแค่
ทิศทำง หรือแผนที่ดีขององค์กร หรือ มองเฉพำะลูกค้ำ
เป็นส ำคัญเท่ำน้ัน สิ่งที่มีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำกัน 

คือ กำรมุ่งเน้นในเรื่องของบุคลำกร” 
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จดหมายข่าวงานประกันคุณภาพฯ 

ขององค์กรได้ 

      จดหมำยข่ำว ฉบบัต่อไป จะกล่ำวถึงกรอบของเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนนิกำรที่เป็นเลิศและแนวทำงกำร
ให้คะแนนของเกณฑ์ EdPEx ทั้ง 7 หมวด....รอติดตำมด้วยนะ
ครับ 

กิจกรรมเดือนเมษายน 
 
 



  

จดหมำยข่ำวประกนัคุณภำพ ฉบับทีผ่่ำนมำเรำพูดถึงเกณฑ์
กำรประเมินในมำตรฐำนที่ 5-6 ฉบับนี้ขอพักเรื่องเกณฑ์มำตรฐำน
เอำไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวสมำชิกจะเบื่อซะก่อน ดังนัน้เรำขอเปลี่ยน
บรรยำกำศมำพูดคุยเกี่ยวกับเหตุผล ควำมจ ำเปน็ที่ต้องเรียนรู้
เก่ียวกับ AUN – QA นะคะ 

Q :   กำรพัฒนำคุณภำพระดับหลักสูตรตำมแนว AUN – QA ไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัวส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุนอีกต่อไป 
A :  บำงท่ำนยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
เพื่อให้เทียบเท่ำนำนำชำติ เป็นเกณฑ์มำตรฐำนตัวหนึ่งที่แต่ละ
มหำวิทยำลัยเร่ิมน ำมำใช้ ภำษำอังกฤษใช้ค ำว่ำ “ASEN University 
Network Quality Assurance : AUN.QA” ซึ่งมีเกณฑ์ตัวชี้วัด     
ที่เป็นเกณฑ์หลักทั้งหมด 15 เกณฑ์ และเกณฑ์ย่อยอีกประมำณ 
68 เกณฑ์ ท ำให้ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เพิ่มขึ้น และคิดว่ำเป็นประโยชน์กับหน่วยงำนสนับสนุน โดยเกณฑ์
บำงข้อถึงแม้หน่วยงำนสนับสนุนจะเกี่ยวข้องเล็กน้อยแต่ก็คือเกณฑ์
มำตรฐำนที่หน่วยงำนต้องค ำนึงถึง……ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งส ำคัญ คือ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของแต่ละมหำวิทยำลัย ที่จะเป็นตัวก ำหนด
ทิศทำงให้หน่วยงำนสนับสนุนทุกหน่วยต้องเป็นแบบไหนจึงจะ    
สอดรับหรือสนับสนุนกันให้เกิดผลผลิตที่ดีออกมำ…..จึงขอยกเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่คิดว่ำน่ำจะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มำกก็น้อย…..ซึ่งในที่นี้จึงขอ
บอกกล่ำวในภำพรวมประกอบด้วยเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อยที่ 
AUN - QA ก ำหนดก่อน….ส่วนหลักสูตร / หน่วยงำนสนับสนุนจะ
เก่ียวข้องกับเกณฑ์หลัก-ย่อยไหนบ้ำงก็ลองศึกษำดู ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 7 คุณภำพบุคลำกรสำยสนบัสนุน ได้แก่ 7.1) 
เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำร 7.2) มีบุคลำกรเพียงพอส ำหรับงำนด้ำนปฏบิัติกำรและมี
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 7.3) มีบุคลำกรเพียงพอส ำหรับงำน
ด้ำนคอมพิวเตอร์และมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 7.4) มี
บุคลำกรเพียงพอส ำหรับกำรให้บริกำรนักศึกษำและมีควำมพึงพอใจ
ในกำรให้บริกำร 

ตัวชี้วัดที่ 10 โครงสร้ำงพืน้ฐำนและสิง่อ ำนวยควำม
สะดวก ได้แก่ 10.1) มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบรรยำย 
จ ำนวนห้องเรียน และอุปกรณ์ในห้องเรียน มีควำมเหมำะสม 10.2) 
ห้องสมุดมีเพียงพอและทันสมัย 10.3) ห้องปฏิบัติกำรมีเพียงพอ
และทันสมัย 10.4) คอมพิวเตอร์มีเพียงพอและทันสมัย 10.5) 
สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนำมัยและมำตรฐำนควำมปลอดภัยเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดในทุกมิติ 

ตัวชี้วัดที่ 12 กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร ได้แก่ 12.1) 
มีกำรวำงแผนที่ชัดเจนเกี่ยวกับควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมและ

หน้า 3 

กำรพัฒนำบุคลำกรทั้งในด้ำนวิชำกำรและกำรสนับสนุน 12.2) 
กิจกรรมกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำพนักงำนทั้งในด้ำนวิชำกำร
และกำรสนับสนุนที่เพียงพอที่จะตอบสนองควำมต้องกำรที่     
ระบุไว้ 

ตัวชี้วัดที่ 13 ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ 13.1) มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงเป็น
ระบบและพอเพียง 13.2) มีส ำรวจควำมคิดเห็นจำกนักศึกษำ
และศิษย์เก่ำอย่ำงพอเพียง 13.3) มีส ำรวจควำมคิดเห็นจำก
พนักงำน/บุคลำกร 

ตัวชี้วัดที่ 15 ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ 15.1) ควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่น่ำพอใจ  

โดยกำรที่จะด ำเนนิกำรพัฒนำคณุภำพกับหลักสูตรนัน้   
สิ่งส ำคัญต้องถำมผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ นักศึกษำ บุคลำกร 
คณำจำรย์ และรวมทั้งศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยด้วยนะคะ 
 
Q : กำรจัดท ำหลักสูตรของสถำบันเพื่อให้สอดคล้องและได้

มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์ AUN- QA 
หลักสูตรควรเตรียมตัวอย่ำงไร 

A : หลักสูตรควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำหลักสูตร
และสร้ำงควำมเข้ำใจในเกณฑ์กำรประเมินประกันคุณภำพเพื่อ
ด ำเนินงำนด้ำนหลักสูตรได้รับกำรรับรองคุณภำพรำยหลักสูตร
ในตัวบ่งชี้ที่ 3 ประกอบด้วย 

1) ตัวบ่งชี้พื้นฐำน เป็นตัวบ่งชี้จ ำเป็นที่ทุกสถำบัน      
ทุกสถำนศึกษำต้อมีและต้องปฏิบัติให้ได้ 

2) เร่ืองอัตลักษณ์ ก็เป็นเรื่องส ำคัญ สถำบันต้องผลิต
บัณฑิตที่มีลักษณะเด่นของตัว เองตำมปรัชญำปณิธำน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยของสถำบัน 

3) มำตรกำรส่งเสริม สถำบันต้องดูแลสังคม ด้วยกำร
ท ำมำตรกำรส่งเสริมตำมสภำพควำมจ ำเป็นของสังคม  

4) มำตรกำรส่งเสริม สถำบันต้องดูแลสังคม ด้วยกำร
ท ำมำตรกำรส่งเสริมตำมสภำพควำมจ ำเป็นของสังคม  

ฉบับต่อไปเราจะมาว่ากันต่อในมาตรฐานที่ 7-8 ว่าด้วย
เรื่องของบุคลากรสายสนับสนุน และคุณภาพนักศึกษา รอ
ติดตามนะคะ 
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     ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ ได้จัด
ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพระดับมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
4/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภำคม 2558 ณ ห้องพิบูล-    
มังสำหำร ชั้น 3 ส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยมีระเบียบวำระต่ำงๆ  
เช่น เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ โดยมีรำยละเอียดเป็นกำรสรุปผล
โครงกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร วันที่ 
20-22 เมษำยน 2558 และโครงกำรซักซ้อมประเมินคุณภำพ
ภำยใน ระดับหลักสูตร วันที่ 11-12 พฤษภำคม 2558 มติ
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เรื่ อง  แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนประเมินคุณภำพของหลักสูตรที่มีมำตรฐำนคุณวุฒิ

หน้า 2 
 

ของสำขำวิชำ (มคอ.1) และเร่ืองโครงกำรชี้แจงแนวกำรเขียนรำยงำน
กำรด ำเนินงำนของหลักสูตร รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำร
ที่ เกี่ยวข้องกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือ
หน่วยงำนเทียบเท่ำ และระดับสถำบัน ควำมคืบหน้ำในกำรเตรียม
ข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน ในระดับหลักสูตร, 
ระดับคณะ, ระดับส ำนักงำน และระดับมหำวิทยำลัย โดยมี
ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ        
ระดับมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2558        
ณ ห้องประชุมพิบูลมังสำหำร ชั้น 3 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ซึ่งทางส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จะเก็บภาพกิจกรรม
ต่างๆ มาฝาก ในจดหมายข่าวฉบับต่อไปนะคะ 
 

จดหมายข่าวงานประกันคุณภาพฯ 

สรุประเบียบวำระกำรประชุม คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพระดับมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2558 


