
 
  

 

 

  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2559 

จดหมายข่าวการประกนัคุณภาพ  

ฉบบัที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานีไดร้บั

เกยีรตจิากส านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษาและคณะกรรมการ

บรหิารกฬีามหาวทิยาลยัแห่ง

ประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ใหเ้ป็น

เจา้ภาพในการจดัการแขง่ขนั กฬีา

มหาวทิยาลยั แห่งประเทศไทย ครัง้

ที ่๔๓ ใน

ระหว่างวนัที ่๙ 

– ๑๘ มกราคม 

๒๕๕๙ ณ 

มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี 

โดยกจิกรรมนี้

เป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ ๒๕ ปี

ของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี และ

เป็นการพฒันานกัศกึษา  และ

บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษา 

รวมถงึการสรา้งความร่วมมอืกบั

จงัหวดั ชมุชนทางดา้นวชิาการ 

สขุภาพ การท่องเทีย่วและ

ศลิปวฒันธรรม  

            

ในการจดัการแขง่ขนัในครัง้นี้

ก าหนดชื่อการแขง่ขนัว่า “กนัเกรา

เกมส”์ โดยมแีนวความคดิหลกั ๙ 

ประการ ไดแ้ก่ “Relationship” คอื 

กฬีาเพื่อการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี

“Inspiration” คอื กฬีาเพื่อการสรา้ง

แรงบนัดาลใจใหส้งัคม “Spirit” คอื 

กฬีาสง่เสรมิ

ใหค้นมนี ้าใจ

นกักฬีา 

“Ethics” คอื 

กฬีา

ก่อใหเ้กดิ

จรยิธรรมทีด่ี

งามในสงัคมอุดมศกึษา “Society” 

คอื กฬีาเพื่อสงัคมสถาบนัอุดมศกึษา 

“Healthiness” คอื กฬีาเพื่อสขุภาพ

กายใจทีด่ ีมกีจิกรรมผ่อนคลาย

หลงัจากการแขง่ขนัทุกวนั  

“Intension” คอื กฬีาสรา้งความตัง้ใจ

ยิง่ขึน้“Neighborliness” คอื กฬีา

สรา้งความเป็นเพื่อน เป็นมติรไมตรี

จติ ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

ส ำนกังำนประกนัคณุภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ 

 

ปิดฉากกนัเกราเกมส์ 

รองศาสตราจารยน์งนิตย ์ธีระ-

วฒันสุข อธิการบดีมหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี ไดส่้งมอบธงให้

ศาสตราจารยส์มคิด  เลิศไพฑูรย ์  

ประธานคณะกรรมการกีฬา

มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย  

(กกมท.) ส่งมอบต่อ รอง

ศาสตราจารย ์จิระพล ศริเสริฐผล 

เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารี การรับมอบธงต่อเพ่ือรับ

เป็นเจา้ภาพในการแข่งขนักีฬา

มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย   

คร้ังท่ี ๔๔ ภายใตช่ื้อ “สุรนารี

เกมส์” และไดเ้ปิดตวัแมสคอต 

ประจ าการแขง่ขนั คือ แมวศรี

สวาสด์ิ ๑ คู่ “พี่สุระ” กบั “นอ้ง

นารี” ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี ๑๒-

๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

การแข่งขนัการจดัการแข่งขนักีฬา

มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 

๔๓ “กนัเกราเกมส”์ระหว่างวนัท่ี ๙ – 

๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลยั

อบุลราชธานี 
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“Excellence” คอื กฬีาสูค่วามเป็น

เลศิ ภายใตค้ าขวญัทีว่่า “สายน ้า 

แสงตะวนั เชื่อมสมัพนัธ ์สามคัค”ี มี

ปลาบกึ ชื่อว่า “บกึบนึ” และ “บวั

บาน” เป็นสตัวน์ าโชค 

   ความส าเรจ็ทีจ่ะเกดิขึน้ในครัง้

นี้ ทางมหาวทิยาลยัฯ อาศยั

ศกัยภาพของนกัศกึษารว่มกบั

นกัเรยีนในโรงเรยีนต่างๆ จ านวน

มากกว่า ๕,๐๐๐ คน ในการเป็น

อาสาสมคัรการแขง่ขนั ตลอดจน

บุคลากร ทางดา้นการกฬีา ฃของ

มหาวทิยาลยัทีม่ปีระสบการณ์ในการ

จดัการแขง่ขนักฬีาทัง้ในระดบัชาติ

และนานาชาต ิและสิง่ทีส่ าคญัคอื

เครอืขา่ยความร่วมมอืของชมุชน

รอบขา้งมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ จงัหวดั 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั องคก์าร

บรหิารสว่นต าบล เทศบาล อ าเภอ 

วดั และโรงเรยีน ในการร่วมเป็น

เจา้ภาพในการจดัการแขง่ขนัครัง้นี้ 

และการสนบัสนุนจากหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนต่างๆ  

  ในการนี้ ทางมหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี มกีารก าหนดกรอบใน

การจดักจิกรรมและแนวคดิหลกัของ

การจดัการแขง่ขนั เพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคด์งักล่าว โดยสรุป ดงันี้ 

การจดัการแขง่ขนักฬีา ๓๑ ชนดิ

กฬีา  ไดแ้ก่  กรฑีา ว่ายน ้า 

บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลยบ์อล 

ซอฟทบ์อล เซปกัตะกรอ้ ดาบสากล 

เทควนัโด เทนนิส เทเบลิเทนนิส 

แบดมนิตนั มวยสากลสมคัรเล่น ยงิ

ปืนยโูด ฮอกกี ้วอลเลยบ์อลชายหาด 

เปตอง คาราเต-้โด เรอืพาย ลลีาศ 

แฮนดบ์อล ขีม่า้ ฟุตซอล ปนัจกัสลีตั 

ครอสเวริด์ หมากกระดาน บรดิจ ์

มวยไทยสมคัรเล่น ยยูติส ู(กฬีา

สาธติ) บบีกีนั (กฬีาสาธติ) โดยมี

การชงิชยัเหรยีญทองจ านวน ๓๗๙ 

เหรยีญ 

การจดัการประชมุวชิาการใน

หวัขอ้เรื่อง “กฬีากบัการท ากจิกรรม

เพื่อสงัคม (CSR)” กจิกรรมสง่เสรมิ

สนิคา้ชุมชนในพืน้ที ่กจิกรรม

ท่องเทีย่วเชงิเกษตรในปา่ตน้น ้าร่อง

ก่อ (ปา่พืน้ถิน่อสีาน) กจิกรรม

สง่เสรมิสขุภาพ เช่น นวดแผนไทย

เพื่อสขุภาพร่วมกบัสาธารณสขุ

จงัหวดั (สสจ.) กจิกรรมการแสดง

ศลิปวฒันธรรม จ านวน ๘ ชุด 

กจิกรรมรณรงคเ์ลกิบหุรี ่

โครงการ “เครอืขา่ยคลนิิกฟ้าใส” 

กจิกรรมการพฒันารปูแบบการ

ใหข้อ้มลูรถสองแถวจงัหวดั

อุบลราชธานี “โครงการแนะน าป้าย

รถเมล”์ 

โครงการรณรงคส์ถานศกึษา

ปลอดเหลา้ในอสีานใต ้(นกัศกึษา

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานีรว่มกบั

นกัศกึษาสถาบนัอื่นเดนิรณรงค์

ร่วมกนั) 

กจิกรรมกฬีาเชื่อมสมัพนัธใ์น

ภูมภิาคอาเซยีน โดยเชญินกัฟุตบอล

แต่ละประเทศในภาคอาเซยีน 

ประเทศละ ๔ คน และอาจารย ์๑ 

คน รวมนกักฬีาทัง้หมด ๔๐ คน 

แบ่งเป็น ๒ ทมีๆละ ๒๐ คนมารว่ม

งานแขง่ขนักฬีากระชบัมติร 

จดันิทรรศการโครงการโรงเรยีน

สรา้งสขุผูส้งูอาย ุ

 จดัการแสดงในพธิเีปิด-ปิดการ

แขง่ขนั และเพื่อใหก้ารตอ้นรบั

นกักฬีาและเจา้หน้าทีจ่าก

สถาบนัการศกึษา ๑๒๖ สถาบนัทัว่

ประเทศ จ านวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ 

คน เกดิความประทบัใจ 

มหาวทิยาลยัฯ ไดจ้ดัเตรยีมความ

พรอ้มของสนามแขง่ขนั ภายใน

มหาวทิยาลยัอบุลฯ จ านวน ๒๒ 

ชนิดกฬีา ไดแ้ก่ ครอสเวริด์ บรดิจ ์

หมากกระดาน เทควนัโด 

วอลเลยบ์อล บาสเกตบอล กรฑีา 

ฟุตบอล ชนิดกฬีา บบีกีนั (กฬีา

สาธติ) เปตอง ซอฟทบ์อล มวยไทย

สมคัรเล่น มวยสากลสมคัรเล่น 

วอลเลยบ์อลชายหาด ว่ายน ้า เรอื

พาย ยโูด ยยูติส ู(กฬีาสาธติ) 

แบดมนิตนั ปนัจกัสลีตั ดาบสากล 

และสนามแขง่ขนัภายนอก

มหาวทิยาลยัฯ อกี ๕ แห่ง จ านวน 
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๑๑ ชนิดกฬีา ไดแ้ก่ เทนนิส 

คาราเต-้โด เซปกัตะกรอ้ แฮนดบ์อล 

ยงิปืน ฟุตซอล ฟุตบอล ฮอกกี ้ขีม่า้ 

ลลีาศ และเทนนิส โดยด าเนินการ

ก่อสรา้งและปรบัปรุงสนามกฬีาใหไ้ด้

มาตรฐานสากล รวมถงึการปรบัปรุง

ทีพ่กัส าหรบันกักฬีาและเจา้หน้าที ่

จ านวน ๙ อาคาร เพื่อรองรบั

ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน ๑๕,๐๐๐ คน 

ตลอดจนจดัระบบการดแูลความ

ปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิและการ

เดนิทางในมหาวทิยาลยั โดย

จดัระบบขนสง่ดว้ยรถสองแถว

ประจ าทาง ของมหาวทิยาลยั รวม

ทัง้สิน้ ๓๓ คนั ใหบ้รกิารตลอดการ

แขง่ขนั ร่วมกบัองคก์ารบรหิารสว่น

จงัหวดับรกิารรถน าเทีย่วของจงัหวดั

มาใหบ้รกิารอกี ๑๐ คนั รวมถงึการ

ขอความร่วมมอืจากสถานี

ต ารวจภูธรจงัหวดัอุบลราชธานี  

สถานีต ารวจภธูรวารนิช าราบ และ

เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของ

มหาวทิยาลยั อกีทัง้ได ้เตรยีมการ

โดยประสานงานกบัสถานพยาบาล

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

โรงพยาบาล สรรพสทิธปิระสงค ์

โรงพยาบาลค่ายสรรพสทิธปิระสงค ์

และโรงพยาบาลในเครอืขา่ยต่างๆ 

หากเกดิการบาดเจบ็ระหว่างการ

แขง่ขนั

 

 



 
ส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

 

การประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

   การประกนัคุณภาพการศกึษา 

(Quality Assurance) หมายถงึ การ

ท ากจิกรรมหรอืการปฏบิตัภิารกจิ

หลกัอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่

ก าหนดไว ้โดยมกีารควบคมุ

คุณภาพ (Quality Control) การ

ตรวจสอบคุณภาพ (Quality 

Auditing) และการประเมนิคุณภาพ 

(Quality Assessment) จนท าใหเ้กดิ

ความมัน่ใจในคุณภาพ และ

มาตรฐานของดชันีชีว้ดัระบบและ

กระบวนการผลติ ผลผลติและ

ผลลพัธข์องการจดัการศกึษา การ

ประกนัคุณภาพการศกึษา เป็น

กระบวนการวางแผน และ

กระบวนการจดัการของผูร้บัผดิชอบ

การจดัการศกึษาทีจ่ะรบัประกนัให้

สงัคมเชื่อมัน่ว่า จะพฒันาใหผู้เ้รยีน

เกดิการเรยีนรูไ้ดค้รบถว้นตาม

มาตรฐานคุณภาพทีร่ะบุไวใ้น

หลกัสตูร และตรงตามความมุ่งหวงั

ของสงัคม เน่ืองจากพ่อแมม่สีทิธิ ์

เรยีกรอ้งใหส้ถาบนัการศกึษา และ

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการจดั

การศกึษา จดัการศกึษาใหแ้ก่ลกู

อย่างมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

เพื่อใหล้กูมคีวามรูค้วามสามารถ 

ทกัษะ เจตคต ิและคุณลกัษณะต่างๆ

ไดเ้ตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

ตอบสนองต่อความตอ้งการ ความ

สนใจ และความถนดัทีแ่ตกต่างกนั 

และทีส่ าคญัคอื ทุกคนมคีุณสมบตัิ

ครบถว้นตามมาตรฐานคุณภาพที่

สงัคมตอ้งการ เป็นการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค ต่อไปไม่ว่าพ่อแม่ 

ผูป้กครองจะสง่ลกูเขา้เรยีนใน

สถาบนัการศกึษาใด จะมคีวามมัน่ใจ

ไดว้่าสถาบนัการศกึษามคีุณภาพ

และมาตรฐานการศกึษาสงูเท่าเทยีม

กนั ไม่จ าเป็นตอ้งวิง่เตน้หรอืฝากลกู

เขา้เรยีนในสถาบนัการศกึษาทีม่ี

ชื่อเสยีง ระบบการประกนัคุณภาพ

การศกึษา เป็นระบบทีพ่ฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของ

สถาบนัการศกึษาใหท้ดัเทยีมกนั 

ดงันัน้ พ่อแม่ ผูป้กครองจงึยอมไม่ได ้

ถา้ลกูเขา้ศกึษาในสถาบนัการศกึษา

แห่งใดแห่งหนึ่งแลว้ไมม่คีุณภาพ

ตามมาตรฐานคุณภาพทีก่ าหนดไว้

ในระดบัต่างๆ ดงันัน้ ผูท้ีร่บัประกนั

คุณภาพการศกึษาโดยตรง คอื 

ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษา คร ูและ

บุคลากรทางการศกึษา รวมถงึผูม้ี

สว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา 

เช่น คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

ผูป้กครอง ผูแ้ทนชมุชน ผูม้สีว่นได้

สว่นเสยี รวมถงึหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งระดบัอ าเภอ จงัหวดั     

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรมเจา้สงักดั 

และกระทรวง ตอ้งมกีารรบัผดิชอบ

เรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษา

ร่วมกนั การประกนัคุณภาพ

การศกึษาแบง่ได ้ดงันี้การประกนั

คุณภาพการศกึษาภายใน (Internal 

Quality Assurance) หมายถงึ การ

ประเมนิผลและการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษาของสถาบนัการศกึษาจาก

ภายใน โดยวงจร PDCA (Plan - Do 

- Check - Act) เป็นการปฏบิตัโิดย

บุคลากรของสถาบนัการศกึษาหรอื

โดยหน่วยงานตน้สงักดั ทีม่หีน้าที่

ก ากบัดแูลสถาบนัการศกึษานัน้ๆ 

การประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายนอก (External Quality 

Assurance) หมายถงึ การ

ประเมนิผลและการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษาของสถาบนัการศกึษาจาก

ภายนอก โดยส านกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพ

การศกึษา (สมศ.) หรอืบุคคล หรอื

หน่วยงานภายนอกทีส่ านกังาน

ดงักล่าวรบัรอง เพื่อเป็นการประกนั

คุณภาพและเป็นการพฒันาใหม้ี

คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของ

สถาบนัการศกึษานัน้ๆ



 
ส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

 

การประกนัคุณภาพการศึกษามีประโยชนอ์ย่างไร?    

การประกนัคุณภาพการศกึษากอ่ใหเ้กดิประโยชน์ ดงันี้ 

 เกดิการพฒันาคุณภาพของสถาบนัการศกึษาอย่างต่อเนื่องเขา้สูม่าตรฐานสากล 

 การใชท้รพัยากรในการบรหิารจดัการของสถาบนัอุดมศกึษาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 การบรหิารจดัการของสถาบนัการศกึษาเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล อนัจะท าใหก้ารผลติผูส้ าเรจ็การศกึษาทุกระดบั การ

สรา้งผลงานวจิยั และการใหบ้รกิารทางวชิาการ เกดิประโยชน์สงูสดุ และตรงกบัความตอ้งการของสงัคมและประเทศชาต ิ

 ผูเ้รยีน ผูป้กครอง ผูจ้า้งงาน และสาธารณชนมขีอ้มลูส าหรบัการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งและเป็นระบบ 

 สถาบนัการศกึษา หน่วยงานบรกิารการศกึษา และรฐับาลมขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นระบบในการก าหนดนโยบาย 

วางแผน และการจดับรกิารการศกึษา 

 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทุกสาระวชิาสงูไดม้าตรฐานสม ่าเสมอ 

 ผูเ้รยีนรูล่้วงหน้าวา่จะไดร้บัผลอะไรจากการเรยีนในสถาบนัการศกึษาและไดผ้ลตามความตอ้งการ 

 ผูป้กครอง ชมุชน คร ูหน่วยงานการจดัการศกึษาในทอ้งถิน่ มสีว่นร่วมก าหนดมาตรฐานคุณภาพทีผ่สมกลมกลนืระหว่าง

มาตรฐานสากล มาตรฐานชาตแิละมาตรฐานทอ้งถิน่ 

 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูน้ าการจดัการเพื่อควบคมุคุณภาพการศกึษา โดยผนึกก าลงักบัคร ูคณะกรรมการสถานศกึษา 

ผูป้กครอง ชมุชน วางแผนการยกระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน เพื่อใหบ้งัเกดิผลกบัผูเ้รยีนตามมาตรฐาน มี

การตรวจสอบยอมรบัในแผนการด าเนินงานของสถาบนัการศกึษา 

 ครไูดร้บัการพฒันาและจงูใจใหว้างแผนการจดัการเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง เน้นกระบวนการปฏบิตัิ

เพื่อใหน้ าไปสูก่ารบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรยีนรูอ้ย่างครบถว้น ใหผู้เ้รยีนทุกคนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

ผูบ้รหิารและคณะกรรมการสถานศกึษาตดิตามตรวจสอบการเรยีนการสอน และช่วยใหคุ้ณภาพการศกึษามคีวามเป็น

ระบบระเบยีบ 

 มรีะบบการวดัประเมนิผลตามสภาพจรงิ มุ่งตรงต่อการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ และบนัทกึลงแฟ้มผลงานทีผู่บ้รหิารและ

ครตูรวจสอบผลการเรยีนและบนัทกึผล น าผลมาใชเ้พื่อการพฒันาและรายงานสูช่มุชนสม ่าเสมอว่า การจดัการเรยีนการ

สอนท าใหบ้งัเกดิผลตามเป้าหมายคุณภาพการเรยีนรูท้ีก่ าหนดไวล่้วงหน้าไดด้เีพยีงใด 

 

ถาม – ตอบ การประกนัคุณภาพการศึกษา 

การประกนัคุณภาพกบันกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
 

ค ำถำม   นักศึกษาได้รบัประโยชน์ในการประกันคุณภาพอย่างไร 

ตอบ   การประกันคณุภาพ เป็นระบบเพือ่ให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  



 
ส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

 การค้นคว้าวิจัย การให้บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพ ได้แก่ เป็นคนที่มีความรู้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มีความรู้ที่ทันสมัยที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ เป็นคนที่มจีิตส านึก มจีริยธรรม คณุธรรม 

และเอื้อเฟ้ือเผื่อแผผ่่านกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ค ำถำม นักศึกษาและศิษยเ์ก่าจะมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพได้อย่างไร 

ตอบ เริ่มต้นไดจ้ากสิ่งง่าย ๆ คือ การประเมินผลการสอนของอาจารย์ การให้ข้อแนะน าต่าง ๆ 

ในด้านการบริการโดยภาพรวมของคณะฯ ผ่านคณาจารย์หรือกล่องรับความคดิเห็นของคณะ 

การร่วมจดักิจกรรมคณะฯ เพื่อเปน็ส่งเสริมการท างานท่ีมสี่วนร่วมทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของแต่

ละหลักสตูร ตลอดจนการร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ สรุปก็คือ 

ช่วยกันสร้างกระบวนการ Plan Do Check Action เพื่อให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี ้

ค ำถำม แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า ระบบประกันคณุภาพของคณะฯ เป็นอย่างไร 

ตอบ รายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนผลการประเมินภายใน และการประเมินจากภายนอก 

เป็นสิ่งบง่ช้ีให้ทราบว่าคณะฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในรายมาตรฐานต่าง ๆ อย่างไร  

ค ำถำม มาตรฐานที่จะต้องประเมินประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ตอบ มาตรฐานที่จะต้องประเมินประกอบด้วย  

1. ด้านคุณภาพบัณฑิต 
2. ด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์
3. ด้านการบริการวิชาการ 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ด้านการพัฒนาและบุคลากร 
6. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
7. ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 

ค ำถำม ในแต่ละมาตรฐานมีตัวบ่งช้ี หรือ KPI อะไรที่นักศึกษาหรือศิษย์เก่ามีส่วนร่วมบ้าง 

ตอบ  นักศึกษา เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักท่ีมีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานเกือบทุกด้าน เราสรุปตัว 

บ่งช้ีของประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดังนี ้

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม  

หรือด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนศิษย์ เก่ า  ที่ ได้ รั บการประกาศเกียรติ คุณยกย่องในด้ านวิชา ชีด คุณธรรม จริยธรรม    

หรือด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปรญิญาเอกท้ังหมด 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 จ านวนวิทยานิพนธ์หรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ภายในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 



 
ส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.12 ร้อยละของบณัฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.13 ร้อยละของดุษฎีบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศลิปะ 

และวัฒนธรรมต่อจ านวนโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมลูค่าที่ใช้การอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศลิปะ 

และวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.15 ระดับความส าเร็จของกระบวนการพิจารณาข้อร้องเรยีนของนักศึกษาและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของคณะ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.16 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงาน  

ตัวบ่งช้ีที่ 6.9 การส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคณุลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.13 ระดับความส าเร็จของกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.17 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการศึกษาของคณะ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคณุภาพแกน่ักศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA  
 

ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดโครงการการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT 

QA เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระบบ CUPT QA ในวันท่ี 

5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
 

เราจะน าเสนอภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาฯ ในฉบับต่อไป โปรดรอติดตามด้วยนะคะ 
 


