
จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา 

  

ฉบับที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2561– ธันวาคม 2561 

สวัสดีค่ะ คณาจารย ์บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทกุท่าน 

         ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตร ทุกคณะ มีการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะตามคู่มือประกัน

คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ของ สกอ. ตามมติสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ซ่ึงด าเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559  

         ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้ 3 หลักสูตรด าเนินการตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพของสภาวิชาชีพ ได้แก่ 1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 

ใช้ระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรม 2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ใช้ระบบรับรองรับรองคุณภาพ WFME ซ่ึงเป็น

เกณฑ์ของสากลที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และ 3) หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้ระบบการรับรองหลักสูตรของสภาการ

พยาบาล  โดยทั้ง 3 หลักสูตรต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการก ากับมาตรฐาน 

(องค์ประกอบที่ 1) พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online เป็นประจ าทุก

ปี ซ่ึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก าหนดการในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ทุก

ระดับ ระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561 โดยส านักงานประกันคุณภาพฯ มีการ

เตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตร คณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการรายงานความ

คืบหน้าการติดตามข้อมูลพื้นฐาน การสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และการรายงานผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ ผ่านระบบ

สารสนเทศ ระบบ CHE-QA3D และระบบ E-Document ในการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในทุกระดับ 

         จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 ประจ าเดือน 

มิถุนายน 2561– ธันวาคม 2561 จึงขอน าเสนอภาพกิจกรรมการด าเนินงานตรวจประเมนิ

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานวิสาหกิจ และสถาบัน ที่ด าเนินการในปี

การศึกษา 2560 และ ปีงบประมาณ 2561 

ด้วยความนับถือ 

 

ส า นั ก ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ  

http://www.ubu.ac.th/web/quality 

045-353036-7 
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ภาพกิจกรรมประกันคุณภาพ 

 

ในระหว่างวันที่ 24 -26 ตุลาคม  2561 มอบ.(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับมหาวิทยาลัยฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การ

ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทองนพเนื้อ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมผู้ตรวจการประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์รัชพล 

สันติวรากร กรรมการ รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ กรรมการ รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นวลฉวี แสงชัย กรรมการ 

ระหว่างวันท่ี 10-11 ตุลาคม 2561 มอบ.(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มส านัก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานระดับส านัก อัน

ประกอบด้วย ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ส านักวิทยบริการ ส านักงานอธิการบดี และ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่าย

บริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ซึ่งน าโดย ผศ.นวลฉวี แสงชัย จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ช้ัน 3 อาคารส านักงาน

อธิการบดี 
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กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปี

การศึกษา 2560  

ระหว่างวันที่ 3-28 กันยายน 2561 มอบ.(มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี) ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการ

ด าเนินงานระดับคณะ ประกอบด้วย 11 คณะ ได้แก่ คณะเภสัช

ศาสตร์  วิ ทยาลั ยแพทยศาสตร์ ฯ  คณะพยาบาลศาสตร์                  

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์              

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ 

 

 

 
 

การอบรมแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา         

เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence : EdPEx)   

 

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ         

5 ปี พ.ศ.2560-2564 ได้ก าหนดกลยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ โดยมีมาตรการสร้างการรับรู้และวัฒนธรรมการ

ประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่

เป็นเลิศ (EdPEx) และสร้างมาตรฐานการท างานให้แก่บุคลากรและ

สร้างระบบการประเมินเพื่อพัฒนางานและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการอบรมแนวทางการน าเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับผู้บริหาร ระดับ

มหาวิทยาลัยและคณะ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  ส านักงาน

อธิการบดีโดยได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์จามรี  ธีรตกุลพิศาล ซึ่ง

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA 

assessor และผู้ตรวจประเมินเกณฑ์ EdPEx และภายใน ตาม

ตัวช้ีวัดของ สกอ.) ร่วม เป็นวิทยากร 
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EdPEx ย่ อ ม า จ า ก  “Education Criteria for Performance 

Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่

เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตาม

แ น วทา ง ขอ ง เ ก ณฑ์  Malcolm Baldrige National Quality 

Award: MBNQA ที่ เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

(Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ท าให้

มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเช่ือมโยงกัน

หมด) และช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนใน

องค์กร 

EdPEx ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ 

         หมวด 1 ถึง 6 เป็นกระบวนการ โดยใช้เกณฑ์ ADLI ในการ

ประเมิน A (Approach) หมายถึง แนวทาง , D (Deployment) 

หมายถึง การน าไปปฏิบัติ, L (Learning) หมายถึง การเรียนรู้, I 

(Integration) หมายถึง การบูรณาการ 

         หมวด 7 เป็น ผลลัพธ์ โดยใช้เกณฑ์ LeTCI ในการประเมิน 

Le (Level) หมายถึง การด าเนินการปัจจุบันกับเป้าหมาย , T 

(Trend) หมายถึง แนวโน้มของข้อมูลที่ดีขึ้น , C (Comparison) 

หมายถึง ผลการด า เนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับตัว

เปรี ยบ เทียบ และ/หรื อ  ระดับ เที ยบ เคี ย งที่ เ หมาะสม , I 

(Integration) หมายถึง การเช่ือมโยงของตัววัดผลต่างๆ กับผลการ

ด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้า ตลาด กระบวนการ

และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ ที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและใน

หัวข้อกระบวนการต่างๆ (ในหมวด 1-6) 
 

EdPEx มีความแตกต่างจากระบบ QA อย่างไร 

 ไม่เฉพาะเจาะจงวิธีการ จุดมุ่งเน้นอยู่ท่ีผลลัพธ์ 

 ไม่ได้ก าหนดวิธีการ สามารถปรับใช้ได้ เลือกเครื่องมือ

ช่วยได้ตามบริบทขององค์กร 

 เกณฑ์มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกันภายในเกณฑ์

เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 

 เลือกก าหนด KPI ได้เองตามบริบทขององค์กร 

 

 

 

 

 
ค่านิยมหลัก 11 ประการ เป็นความเชื่อและพฤติกรรมที่

ฝังลึกอยู่ในเกณฑ์นี้ และเป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้ในองค์กรที่มี

ผลการด าเนินการที่โดดเด่น (เป็นพื้นฐานของเกณฑ์) 

1) มุมมองในเชิงระบบ 

2) การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 

3) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน 

4) การให้ความส าคัญกับคน 

5) การเรียนรู้ระดับสถาบัน และความคล่องตัว 

6) การมุ่งเน้นความส าเร็จ 

7) การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

8) การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 

9) ความรับผิดชอบต่อส่งคม 

10) จริยธรรมและความโปร่งใส 

11) การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ 

โปรดรอติดตามข่าว/กิจกรรมการประกันคุณภาพฯ และสาระน่า
รู้ด้านระบบประกันคุณภาพฯ ในฉบับต่อไปด้วยนะคะ 
 
ข้อมูลติดต่อผู้จัดท า 

 

นางสาวเต็มศิริ ชิดดี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 045-353036-7 

โทรสาร 045-353036 

e-mail: 

temsiri.c@ubu.ac.th 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี  

โทร 045-353036  

โทรสาร 045-535036  

http://www.ubu.ac.th/web/quality 


