
 

 |  

 

1 

 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำได้มีกำรจัด โครงกำรซ้อมตรวจประ เมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หลักสูตรระหว่ำงวันที่  11 -12 พฤษภำคม 2558   ณ โรงแรมยูเพลส  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   ได้รับเกียรติจำก 

ศำสตรำจำรย์วุฒิชัย  ธนำพงศธร  วิทยำกรจำก สกอ.เป็นวิทยำกร โดยได้รับเกียรติจำกรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจ

สังคม  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อินทิรำ  ซำฮีร์   เป็นวิทยำกรร่วม  โดยมีผู้ เข้ำร่วมอบรมประมำณ 250 คน ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และผู้สังเกตกำรณ์จำกคณะ/หน่วยงำน  
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ส ำนัก งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้จ ัด ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ  ระดับมหำวิทยำลัย  ครั ้งที่  

5/2558 ในวันที่  19 พฤษภำคม 2558   ณ ห้องประชุมพิบูลมังสำหำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   

เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำผลกำรด ำ เนินงำน  และรำยงำนผลกำรด ำ เนินงำน  รอบ ๙ เดือน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๗ ระดับ

หลักสูตร  คณะและสถำบันตำมองค์ประกอบและตัวบ่ง ชี้กำรประกันคุณภำพต่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ  ระดับ

มหำวิทยำลัย ปฏิทินกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

 

  

  

 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำได้มีกำรจัด โครงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมิน

ตนเอง เมื ่อ วันที ่  22 พฤษภำคม 2558 ณ โรงแรมยูเพลส   มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  เพื่อสร้ำ งควำมเข้ำ ใจในกำร

รำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนระดับหลักสูตร  ปีกำรศึกษำ  2557 ตำมกรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ            
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พ.ศ.2552 และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดับหลักสูตร  ปีกำรศึกษำ 2557  โดยได้เชิญนำงสำวนุชนภำ     

รื่นอบเชย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  (สกอ.) เป็นวิทยำกรในกำรบรรยำย มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็น  

ผู้บริหำรและบุคลำกรที่รับผิดชอบด้ำนวิชำกำรและด้ำนกำรประกันคุณภำพ  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

 

    ฉบับนี้เรำก็มำว่ำกันต่อ ในมำตรฐำนที่ 7-9 ว่ำด้วยเรื่อง

ของบุคลำกรสำยสนับสนุน และคุณภำพนักศึกษำ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 7 Quality of the Support Staff (คุณภาพ

บุคลากรสายสนับสนุน) มีตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ดังนี้ 

    7.1 เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมี

ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

    7.2 มีบุคลำกรเพียงพอส ำหรับงำนด้ำนปฏิบัติกำรและ

มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
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    7.3 มีบุคลำกรเพียงพอส ำหรับงำนด้ำนคอมพิวเตอร์

และมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

    7.4 มีบุคลำกรเพียงพอส ำหรับกำรให้บริกำรนักศึกษำ

และมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

มาตรฐานที่ 8 Student Quality (คุณภาพนักศึกษา) มี

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ดังนี้ 

    8.1 มีนโยบำยที่เหมำะสมส ำหรับกำรรับนักศึกษำเข้ำ

ศึกษำในหลักสูตร 

    8.2 มีกระบวนกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำใน

หลักสูตรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม 

    8.3 ภำระงำนในกำรเรียนของนักศึกษำมีควำม

สอดคล้องกับภำระงำนในกำรเรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

มาตรฐานที่ 9 Student Advice and Support (การ

สนับสนุนและให้ค าปรึกษานักศึกษา) มีตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 

ดังนี้ 

    9.1 มีระบบกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำของนักศึกษำ

ที่เพียงพอ 

    9.2 นักศึกษำได้รับกำรแนะน ำทำงวิชำกำร สนับสนุน 

และพัฒนำเกี่ยวกับสมรรถนะของตนเองอย่ำงเหมำะสม 

9.3 มีกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำอย่ำงเพียงพอ 

9.4 นักศึกษำมีควำมพอใจในสภำพแวดล้อมทำง

กำยภำพ, ทำงสังคมและทำงจิตวิทยำ 

           ในกำรนี้เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับ AUN_QA ส ำนักงำนประกันคุณภำพฯ จึงได้

จัดท ำเว็ปไซต์เพ่ือประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ

ที่คำดว่ำจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่ำน ตำมลิงค์ด้ำนล่ำงนี้ 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=

0900001682    

 

หรือเข้าไปที่  เว็ปไซต์ส ำนักงำนประกันคุณภำพ > EQA_

ประกันคุณภำพภำยนอก > AUN_QA 

 

 

“ การด าเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

(ASEAN UNIVERSITY NETWORK: AUN) ได้ก าหนดว่า

สมาชิก AUN จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน

เท่าน้ัน กฎระเบียบต่างๆ จึงมีความเคร่งครัดค่อนข้างมาก  

และผู้เข้าร่วมจะต้องเป็น Active  Participant ” 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0900001682
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0900001682
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 ตำมที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ  มำอย่ำงต่อเนื่อง                

ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7 มหำวิทยำลัยลงนำมค ำรับรอง              

กำรปฏิบัติรำชกำรกับ ก.พ.ร. ๔ ด้ำน ๑5 ตัวชี้วัด ซึ่งส ำนักงำน ก.พ.ร. แจ้งว่ำมีค่ำคะแนนกำรปฏิบัติรำชกำร                   

๓.99 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) มีรำยละเอียดดังนี้ 

 

    จดหมำยข่ำวงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและ

สำรสนเทศ ขอแนะน ำระบบกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ CUPT QA  ซึ่งเป็นกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำส ำหรับ

สถำบันอุดมศึกษำในกลุ่มที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศ

ไทย (ทปอ.) และ ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยใน

ก ำกับของรัฐ (ทอมก) ภำยใต้ชื่อ The Council of the 

University Presidents of Thailand Quality 

Assurance (CUPT QA) ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์และ

ระบบกำรประเมิน โดยใช้แนวคิดของกำรประเมินเพ่ือให้

เกิดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องสู่ควำมเป็นเลิศและ

สำมำรถแข่งขันได้ในระดับโลกทั้งในระดับหลักสูตร 

ระดับคณะหรือเทียบเท่ำ และระดับสถำบัน 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
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งบปีประมำณ 2557 
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     ในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ ASEAN University 

Network-Quality Assurance (AUN QA) ภำค

ภำษำไทย โดยที่ AUN QA ใช้ฐำนคิดเชิงระบบในรูปของ

เกณฑ์ (criteria) ที่ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรตำม

แนวทำง (guideline) หลักของระบบ เป็นกำรประเมินที่

พิจำรณำควำมเชื่อมโยงของกำรด ำเนินงำนมุ่งสู่เป้ำหมำย

ที่ก ำหนดในภำพรวม ซึ่งแม้ภำวกำรณ์จะเปลี่ยนไปเกณฑ์

จะถูกเปลี่ยนไปเกณฑ์จะถูกเปลี่ยนน้อยมำกท ำให้

สำมำรถพัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่อง แต่โดยที่ควำมส ำเร็จของ

หลักสูตรหนึ่งๆ เป็นผลจำกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทั้ง

สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนทุกคนในหลักสูตร กำรใช้

ภำษำไทยจะช่วยลดอุปสรรคของกำรร่วมสร้ำงคุณภำพ

ของบุคลำกรที่ขำดควำมเชี่ยวชำญในภำษำอังกฤษ AUN-

QA ภำคภำษำไทย จึงต่ำงกับ AUN –QA สำกลเพียง

เรื่องของภำษำเท่ำนั้น แต่ยังคงใช้เกณฑ์ ระบบกำร

ประเมิน และกำรพัฒนำผู้ประเมินเช่นเดียวกับ AUN-QA 

สำกล และกำรประกันคุณภำพเกิดจำกกำรใช้ผลกำร

ประเมินเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

(เกณฑ์กำรประเมินมี 7 ระดับ) ทั้งนี้กำรขอรับกำรรับรอง 

(accreditation) จำก AUN ในระดับสำกลขึ้นอยู่กับกล

ยุทธ์ของหลักสูตรหนึ่งๆ กำรประกันคุณภำพในลักษณะนี้

จึงเป็นกำรใช้เกณฑ์ชุดเดียวกับส ำหรับ 1st  party และ  

3rd party assessments  

    โปรดติดตำม ที่มำ เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำร

จัดท ำ CUPT QA ในฉบับต่อไปนะคะ.. 

กรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ 

ข้อก ำหนดต่ำงๆ ของเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศนั้น สำมำรถจัดแบ่งออกเป็น 
7 หมวดด้วยกัน คือ 

หมวด 1 การน าองค์การ 
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 

 
โครงร่างองค์การ (Organizational Profile, OP  (  

โครงร่ำงองค์กำร เป็นกำรบ่งบอกถึงบริบท และ
อธิบำยวิธีกำร ปฏิบัติกำรขององค์กำร สภำพแวดล้อม
กำรด ำเนินกำร ควำมสัมพันธ์ที่ส ำคัญในกำรปฏิบัติกำร 
และควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็น แนวทำงที่
ครอบคลุมระบบกำรจัดกำร กำรด ำเนินกำรองค์กำร
โดยรวม 
ระบบการปฏิบัติการ (System Operations( 

ระบบกำรปฏิบัติกำร ประกอบด้วย เกณฑ์ ทั้ง 6 
หมวด ซึ่งระบุ ลักษณะของกำรปฏิบัติกำร และผลลัพธ์ที่
องค์กำรบรรลุในกำรน ำองค์กำร (หมวด 1) กำรวำงแผน
เชิงกลยุทธ์ (หมวด 2) และกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ (หมวด 3) 
ประกอบกันเป็นกลุ่ม กำรน ำองค์กำรหมวดต่ำงๆ เหล่ำนี้ 
ถูกจัดเข้ำไว้ด้วยกันเพ่ือเน้นให้เห็นควำมส ำคัญ ว่ำ กำรน ำ
องค์กำรต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้           

“CUPT QA ประกอบด้วยเกณฑ์และระบบการ

ประเมิน โดยใช้แนวคิดของการประเมินเพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศและ

สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกทั้งในระดับหลักสูตร 

ระดับคณะหรือเทียบเท่า และระดับสถาบัน” 
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ส่วนเสีย ผู้น ำระดับสูงต้องก ำหนดทิศทำงขององค์กำร 
และแสวงหำโอกำสด้ำนกำรจัดกำรศึกษำในอนำคต  

กำรมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงำน (หมวด 5) และกำร
จัดกำรกระบวนกำร (หมวด 6) และผลลัพธ์ (หมวด 7) 
ประกอบกับเป็นกลุ่มผลลัพธ์ โดยผู้ปฏิบัติงำน และ
กระบวนกำรที่ส ำคัญ มีบทบำทท ำ ให้กำรด ำเนินกำร
ส ำเร็จ และน ำไปสู่ผลกำรด ำเนินกำร โดยรวมที่ดีของ
องค์กำร  

ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ทุ ก อ ย่ ำ ง มุ่ ง สู่ ผ ล ลั พ ธ์                  
ซึ่งประกอบด้วย ผลลัพธ์ของผู้เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลำด งบประมำณกำรเงิน และผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร
ภำยในองค์กำร โดยรวมถึงผู้ปฏิบัติงำน กำรน ำองค์กำร 
ธรรมำภิบำล และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

จดหมำยข่ำว ฉบับต่อไป จะกล่ำวถึงกรอบของ
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ
แ ล ะแ น ว ท ำ ง ก ำ ร ใ ห้ ค ะ แ น น ข อ ง เ ก ณ ฑ์  EdPEx                  
ทั้ง 7 หมวด รอติดตำมด้วยนะคะ... 
 

การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ และ

สถาบัน 
สรุป  กิจกรรมเดือน พฤษภำคม 2558         

รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพฯ ด ำเนินกำรติดตำม
ควำมคืบหน้ำผลงำนด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน 
ร่วมกับคณะ ส ำนัก และหน่วยงำนที่รับผิดชอบผลกำร
ด ำเนินงำนระดับสถำบัน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  4/2558 เ ม่ือวันที่  1 
พฤษภาคม 2558 โดยน าเสนอ  

1. ผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ปีกำรศึกษำ 2557 ระดับคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ (ผลงำน
รอบ ๙ เดือน)  

2. ควำมคืบหน้ำกำรเตรียมข้อมูลพื้นฐำน
ส ำหรับกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับคณะ และสถำบัน    
ปีกำรศึกษำ 2557 

3. เสนอ (ร่ำง) แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2557 ระดับสถำบัน ตัวบ่งชี้ 
5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมฯ 

4. สกอ. แก้ไขเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยใน 
ปีกำรศึกษำ 2557 ระดับคณะ และสถำบัน 

 

 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 เม่ือวันที่ 19 
พฤษภาคม 2558 โดยน าเสนอ 

1. รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรที่
เกี่ยวข้องกำรประกันคุณภำพ ระดับคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
(เพิ่มเติม) ควำมคืบหน้ำข้อมูลพื้นฐำน และ รำยงำนผลกำร
วิเครำะห์ผลงำนระดับคณะ /สถำบัน รอบ 9 เดือน 

2. เสนอ (ร่ำง) แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2557 ระดับสถำบัน ตัวบ่งชี้ 
5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมฯ (ปรับ 
แก้ไข) 

 

 

 

“THE FUTURE DEPENDS ON WHAT  

WE DO IN THE PRESENT.” 

อนาคตขึ้นอยู่กบัสิ่งที่เราท าในปัจจุบนั 


