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ขอ้มลูทัว่ไป 
ประวัติควำมเป็นมำ ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาด า เนินการ        

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ออกประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการ       
ประกันคุณภาพขึ้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ออก
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2541 ประกาศใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เมษายน 2541)      
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ระดับศูนย์ / สถาบัน / สานัก / กอง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2542 และแนวทางการ
ต ร ว จ ส อบ ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ ค ณ ะ วิ ช า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มีนาคม 2543)  

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพขึ้น และ    
ก าหนดองค์ประกอบคุณภาพ 13 องค์ประกอบ โดยให้คณะวิชาหรือหน่วยงานสามารถ
ปรับจ านวนองค์ประกอบเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและ สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งในระยะแรกนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Audit) ในระดับคณะวิชา และหน่วยงานมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตาม
นโยบายและแผนงานของทบวงมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ  
              มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการ ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับความเห็นชอบ       
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2540 และจัดตั้งส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา (Office of Quality Assurance 
Khon Kaen University) ขึ้นและต่อมาคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปลี่ยนช่ือ ส านักงานเป็นส านักงานประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในปี 2546 ได้เปลี่ยนช่ือจากส านักงาน
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เป็น “ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
 

ที่อยู่ส ำนักงำน  123 หมู่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสิริคุณากร ช้ัน 3 ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40002 

โทรศัพท์ 043-203-348-52 ต่อ 40108-40110, 40113 

โทรสำร 043-202-193 

อีเมล์ qakku@kku.ac.th 

เว็บไซต์ http://qm.kku.ac.th 

เฟสบุ๊ค  http://www.facebook.com/groups/kkuquality 
 
 

http://www.facebook.com/groups/kkuquality
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วสิยัทศัน ์(Vision) 

การบริหารจัดการระบบประกับคุณภาพเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก 
 
 

พนัธกจิ (Mission) 

เป็นหน่วยงานประสานงาน สร้างหลักสูตรและจัดอบรมด้านประกันคุณภาพทั้งการบริหารจัดการและ
ระบบประกันคุณภาพ/ระบบประเมิน ให้กับกลุ่มบุคลากรต่างๆตามความเหมาะสม สนับสนุนรวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นการสร้างแผนการปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพ  

 
 

วฒันธรรมองคก์ร (Organization Culture) 

การตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงด้วยจิตบริการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 

เปำ้ประสงคห์ลกั (Purpose) 

1. บูรณาการเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (กพร. สกอ. สมศ. QS และ KKU)  
2. น าเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA/EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศ  
3.  ยกระดับคุณภาพและมาตรการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  
4.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรกลุ่มต่างๆ (อ้างอิงแผนภาพสามเหลี่ยมการจัด
อบรม) ภายในมหาวิทยาลัย  
5.  พัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
 
 

เปำ้ประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์(Strategic Goal ) 

ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง (Total Quality Management) 
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สมรรถนะหลกั (Core Competencies) 

1. มีคู่ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากบุคลากรภายใน ด้านการประกันคุณภาพและด้านเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ  
2. มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเกณฑ์ประกันคุณภาพ (IQA/EdPEx) ทั้งระดับคณะและหน่วยงาน ส่งผลให้เป็น
ตัวแทนขององค์กรระดับชาติ (กพร. สมศ. สกอ.) ในการปฏิบัติภารกิจด้านการประกันคุณภาพ  
3. มีเครือข่ายการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
 
 

คำ่นยิม (Values) 

FRESH QUALITY SYSTEM       
F = FLEXIBILITY (ความยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน) 
R = REALITY (บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง) 
E = EASINESS (ความง่ายของการใช้งานในเครื่องมือต่างๆ) 
S = SIMPLENESS (ซับซ้อนน้อยลง) 
H = HAPPINESS (มีความสุข) 
 
 

ปณธิำน 

“สร้างคุณค่า   ความคุ้มค่า   คุณภาพ   ด้วยใจบริการ” 
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 โครงสร้ำงองคก์ร (ผงักำรบรหิำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
แผนภำพ โครงสรำ้งองคก์รส ำนกังำนประเมนิและประกนัคณุภำพ 

หมายเหตุ : แบ่งกลุ่มภาระงาน 
แบบข้ามสายงาน (Cross Function Team) 

กลุ่มติดตามประเมินผล กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ กลุ่มงานข้อมลูสารสนเทศ กลุ่มบริหารงาน 

 

รองผู้อ านวยการและ
หัวหน้าส านักงาน 

 

ที่ประชุมคณบด ี

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

คณะกรรมการแผนและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการ 

อธิการบดี 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกนัคุณภาพ 

- บริหารงานท่ัวไป 

- ธุรการ 

- บริหารงานบุคคลและ 

  ประเมินผล 

- การเงินและงบประมาณ 

- ประชุม-สัมมนา 

 

- แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
- ติดตามประเมินผลการ 
  ด าเนินงานตามแผน 
- ประเมินผลการปฏิบัติ 
  ราชการ  
- ตรวจประเมินคุณภาพ 
  ภายในระดับสถาบัน 
 

- จัดการระบบสารสนเทศ 
  ด้านการประกันคุณภาพ 
  และฐานข้อมูล 
- CHE QA 
- QS 
- แนวปฏิบัติที่ดี 
 

- ตัวช้ีวัด 
- พัฒนาผู้ตรวจประเมิน/ 
  QA อาสา/เครือข่าย 
- ตรวจประเมินคุณภาพ 
  ภายใน IQA 
- แผนพัฒนาคุณภาพคณะ/ 
  หน่วยงาน 
- วิจัยสถาบัน 
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ผูบ้รหิำรส ำนกังำนประเมนิและประกนัคณุภำพ 

 

 

 
 

 

 

บคุลำกรประจ ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล นางภาวนา   กิตติวิมลชัย 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
อีเมล์ pawana@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 40110 

ชื่อ-สกุล นางสุรีย์รัตน ์  ปนัโยแก้ว 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
อีเมล์ surelo@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 40108 

ชื่อ-สกุล น.ส.ศิริวารินทร์   วานมนตรี 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
อีเมล์ siriwa@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 40113 

ชื่อ-สกุล นายฤทธิพงษ์   รัตนพลท ี
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
อีเมล์ rittra@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 40108 

ชื่อ-สกุล    นายเอกลักษณ์ ขาวประภา 
ต าแหน่ง    นักวิชาการศึกษา 
อีเมล์        eakakh@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 40109 

ชื่อ-สกุล นายสุรวุธ   พุ่มอิ่ม 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
อีเมล์ surawut@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 40108 

ชื่อ-สกุล น.ส.วรลักษ์   ศรีอนันต ์
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
อีเมล์ woralaksr@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 40108 

รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกนัคุณภาพ 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน ์
ผู้อ านวยการส านกังานประเมินและประกนัคุณภาพ 
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ชื่อ-สกุล นายคมสนั   พันธุ์ชัยเพชร 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล 
              และสารสนเทศ 
อีเมล์ phanch@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 40109 

ชื่อ-สกุล น.ส.วลิาวลัย ์  ค าสอนทา 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
อีเมล์ wilakh@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 40108 

ชื่อ-สกุล น.ส.ษมพร   สนธิเปรม 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
อีเมล์ sokanni@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 46063 

ชื่อ-สกุล น.ส.พรรณกาญจน์   โสระสิงห์ 
ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
อีเมล์ pannaso@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 40108 
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สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 
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รำยละเอยีดผลกำรด ำเนนิงำน 

ประชมุ  

พิธีลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2557 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง
อ ธิ ก า ร บ ดี กั บ เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร          
การอุดมศึกษา ตั้ งแต่ปี  2547 จนถึงปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ก าหนดให้คณะและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดท าเป็น
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการบดีกับ
รองอธิการบดี คณบดี และผู้ อ านวยการศูนย์ 
สถาบัน ส านักต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร            
วันศุกร์ที่  14 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึ งได้จัด พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดับคณะ ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีคณะต่างๆ 

 

ปฐมนิเทศผูต้รวจประเมนิคณุภำพภำยใน ปกีำรศกึษำ 2556    
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 -16.30 น. สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ จัดปฐมนิเทศ               

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจให้กับ
ผู้ตรวจประเมินฯ ผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ และ QA อาสา               
ในการลงตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะ-หน่วยงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ในการนี้ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ จากนั้นจึงเป็นการ
สรุปภาพรวมและปัญหาการตรวจประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
และท าความเข้าใจในประเด็นตัวชี้วัดที่ยังมีความเข้าใจ           
ไม่ตรงกันในรอบปีการประเมินที่ผ่านมา โดย คุณภาวนา  กิตติวิมลชัย รองผู้อ านวยการส านักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ และในช่วงบ่ายจึงเป็นการแนะน าการเข้าใช้ระบบ CHE QA Online ส าหรับคณะกรรมการในการ       
ตรวจประเมินฯ  
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อบรม 

อบรม CHE QA Online  

วั น ที่  1 9  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 7             
เวลา 8.30 น. ส านักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CHE QA 
Online โปรแกรมส าหรับการบันทึกข้อมูล
รายงานการประเมินตนเองแบบออนไลน์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้กับตัวแทนคณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารคณะ
ที่ดูแลด้านประกัน คุณภาพของคณะ และ
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพ
ของคณะ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ          
ทา งคณะในการกรอกข้ อมู ล ร ายง าน              
การประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2556 เข้าสู่ระบบ CH E QA Online ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2         
ส านักวิทยาบริการ โดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การใช้งานบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม CHE QA Online และการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม  
 

อบรม Fresh Assessor ป ี4  

  วันที่  19-20 มิถุนายน 2557 สนง.ประเมินและ
ประกันคุณภาพจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินหน้าใหม่ 
(Fresh Assessor) ปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผู้ตรวจ
ประเมินใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx เพ่ิมเติมซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือเป็นผู้ตรวจประเมินหน้าใหม่ ตามเกณฑ์ EdPEx จ านวน 70 
คน โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ 
และวิทยากรหลักในการบรรยายให้ความรู้ ในครั้งนี้  ได้แก่              
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รศ.ดร.ศีขรินทร์  สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ และ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้อ านวยการ
ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ โดยใช้กรณีศึกษาจาก องค์กรที่ได้รับรางวัล TQC มาเป็นกรณีศึกษาให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้ทดลองตรวจประเมินจากกรณีตัวอย่าง 
 

อบรมเกณฑ์ EdPEx ปี 2013-2014 

  วันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. สนง.ประเมิน
และประกันคุณภาพ จัดอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปี 2013-2014 ให้กับคณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพของคณะ-หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือท าความ
เข้าใจเกณฑ์ EdPEx ปี 2013-2014 ที่มี
การปรับปรุงใหม่ เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับคณะ-หน่วยงานส าหรับ
การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 
ประจ าปีการศึกษา 2556 นี้ ซึ่งการอบรม
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้ตรวจ
ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
โดย ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และ ผศ.
เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ  จากคณะ
แพทยศาสตร์ มาร่วมให้ความรู้และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx แก่ผู้
เข้ารับการอบรมในครั้งนี ้

          โดยในช่วงเช้า ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ บรรยายในหัวข้อ Principle and Core Concept 
of EdPEx 2013-2014 และต่อด้วย The Organization Profile of EdPEx 2013-2014 โดย ศ.นพ.บวรศิลป์ 
เชาวน์ชื่น และในช่วงบ่ายจึงเป็นเรื่อง The Result of EdPEx 2013-2014 ต่อด้วยการอภิปรายและซักถาม            
ข้อสงสัยเพิ่มเติม 
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อบรมผู้ตรวจประเมินตำมเกณฑ์ EdPEx 

          วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557 สนง.ประเมินและ
ประกันคุณภาพจัดอบรมหลักสูตรส าหรับผู้ตรวจประเมินตาม
คุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้ให้เกียรติ 
เป็นประธานกล่ าว เปิดการอบรม และ                
ให้ก าลังใจแก่คณะกรรมการที่เข้าร่วมรับการ
อบรมในครั้งนี้ ด้วย จากนั้น ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ 
ธิติ เมธาโรจน์ ได้พูดถึงแนวทางการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ส าหรับ               
ปีการศึกษา 56 ก่อนที่จะเป็นการบรรยาย
รายละเอียดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  ( EdPEx)                    
ปี พ.ศ. 2556-2557 ซึ่งการปรับปรุงเพ่ิมเติม
จาก ปี พ.ศ. 2552-2553 ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล และ ผศ.เสาวลักษณ์             
สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ทั้ง 2 ท่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และได้รับ
ความอนุเคราะห์กรณีศึกษา รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีศึกษาส าหรับคณะกรรมการในการฝึกตรวจประเมินส าหรับผู้เข้าอบรม 
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สัมมนำ 

 สัมมนำเครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ  

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 สนง.ประเมินและประกันคุณภาพจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ           
ว ารี  วั ล เลย์  อ .น้ าพอง  จ . ขอนแก่ น  โ ดย เน้ น
กลุ่ม เป้าหมายผู้ เข้าร่ วมในระดับคณะและกลุ่ ม
สาขาวิชา เ พ่ือขยายเครือข่ายผู้ปฏิบัติ งานด้าน               
การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
ครอบคลุมถึงระดับภาควิชาและกลุ่มสาขา รวมถึง  
การเสริมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมส าหรับ
กา รต รว จประ เมิ นคุณภ าพภาย ใน       
ระดับภาควิชาและกลุ่ม สาขาให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
ของคณะ ภาควิชาและกลุ่ มสาขา            
ในการนี้  รศ .ดร .ศีขริ นทร์  สุ ข โต              
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ แนวทางการประกันคุณภาพ             
ระดับภาควิชา และกลุ่มสาขา ต่อด้วยการจัดการบรรยายรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน สลับกับการท ากิจกรรม
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าประกัน
คุณภาพระหว่างคณะและภาควิชาต่างๆ 
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ตรวจประเมนิ 

ตรวจประเมนิคณุภำพภำยใน (IQA) และเกณฑค์ณุภำพกำรศกึษำเพือ่กำรด ำเนินกำรที่เปน็เลศิ (EdPEx)   

ปกีำรศกึษำ 2556 

ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ให้คณะได้เลือกรูปแบบการ
ตรวจประเมินฯ โดยมีรูปแบบการตรวจประเมินฯ ดังนี้   
รูปแบบ การตรวจประเมิน IQA& EdPEx ปีการศึกษา 2556 

ระดับ IQA EdPEx 

ระดับคณะ 1.ตรวจประเมิน 1-21 ก.ค.57  
2.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
3.ส่งSARผ่านระบบ CHE  
4.Print จากระบบ CHE ส่งกรรมการ (3ชุด)  
5.คะแนนผลการประเมินยืนยันตามระบบ 
CHE (ป.1) 

1.ตรวจประเมิน ก.ย.-ต.ค.57  
2.เลือก 3 แบบ  
3.ส่งSAR พร้อมกัน กรณีเลือกแบบ 2-3 
(สิงหาคม)  
4.จัดทีมคณะกรรมการตรวจประเมิน/Site 
visit  
5.แจ้งผลการประเมิน/จัดทาแผนและ
กิจกรรมปรับปรุง 

ระดับภาควิชา 
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 98/2555 
ให้มีการตรวจประเมินระดับภาควิชา 
กรณีไม่ภาควิชา ตรวจประเมินเป็นสาขาหรือ
หลักสูตร 
กรณีไม่มีผลการตรวจประเมินระดับภาควิชา 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวชี้วัด 9.1 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
มี ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและดา
เนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
 
 
 

ควรด าเนินการในภาพรวมของคณะ 
ระดับภาควิชา ให้รายงานตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
เชื่อมโยงผลลัพธ์IQA สมศ. สกอ. และ 
EdPEx 
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ระดับ IQA EdPEx 

ระดับหน่วยงาน 1.ตรวจประเมิน IQA : 4 หน่วยงาน (เน้นการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) 

1.EdPex 2013-2014 : Criteria 
2.Result (7.1-7.6) : ก าหนดให้เลือก+
เพ่ิมเติมตามภารกิจและผลงานที่ส าคัญ 
3.Report only & feedback : ผู้ตรวจ
ประเมินสรุปผลการประเมินและแนว
ทางการพัฒนา 
4.ส านักงานอธิการบดี (ประเมินภาพรวม 
23 หน่วยงาน) 

 

ก ำหนดกำรตรวจประเมนิคณุภำพภำยใน ปกีำรศกึษำ  2556 (ระดบัคณะ) 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมนิคณุภำพภำยใน ปกีำรศกึษำ  2556 (ระดบัหนว่ยงำน) 
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ตรวจประเมนิคณุภำพภำยใน ระดบัสถำบนั ประจ ำปกีำรศกึษำ 2556  

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการประเมินภายใน              
ในฐานะผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
( สกอ . )  ล ง พ้ื นที่ ต ร วจประ เมิ น คุณภ าพภาย ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสารสิน และห้องประชุม
สิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ในการนี้ 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดย           
ร ศ . รั ง ส ร ร ค์  เ นี ย ม ส นิ ท  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี                     
ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
รองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ และบุคลากร
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย 
ชั้ น น า  ไ ด้ แ ก่  ร ศ . ด ร . ด นั ย  บุ ณ ย เ กี ย ร ติ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการ ผศ.ดร.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย  รศ .ดร .สิทธิ ชั ย 
แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ.
ดร.วีรยา ฉิมอ้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.
ดร.อรพินทร์ ชูชม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ร ศ . ด ร . ว ร ร ณ ด า  สุ จ ริ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ศิริพร ธิติเลิศ
เดชา มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.รัชพล สันติวรา
กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร.เอกพรรณ 
สวัสดิ์ซิตัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

          จากนั้น รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ จึงได้
น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ภ า พ ร ว ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2556 และเปิดเวทีให้คณะกรรมการถามเพ่ิมเติม
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เกี่ยวกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้บริหาร
หน่วยงานสนับสนุน ตัวแทนอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา และนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนที่คณะกรรมการจะสรุปและน าเสนอภาพรวมผลการตรวจประเมินในภาพรวม
อย่างไม่เป็นทางการต่อมหาวิทยาลัย ในเวลา 13.30 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เพ่ือสะท้อนผลการ
ด าเนินงานและเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงปรากฏว่าผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด IQA ได้คะแนน 
4.635 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก คะแนนตามตัวชี้วัดของ สกอ. 23 ตัวอยู่ได้ 4.679 อยู่ในระดับดีมาก 

 
ล าดับ ชื่อ นามสกุล สังกัด 

1. รศ.ดนัย  บุณยเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ผศ. ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. รศ.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4. รศ.วีรยา  ฉิมอ้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5. รศ. อรพินทร์  ชูชม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. รศ. วรรณดา  สุจริต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7. รศ.ศิริพร  ธิติเลิศเดชา มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. รศ.รัชพล  สันติวรากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9. รศ.ดร.เอกพรรณ   สวัสดิ์ซิตัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 สรุปคะแนนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรประกันคุณภำพภำยใน ( IQA 42 ตัวชี้วัด) 

มหำวทิยำลยัขอนแกน่ ปกีำรศกึษำ 2556  

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 

 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 มีการด าเนินการ 8 

ข้อ 

8 / 5   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 5 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

5 x 4 - มีการท า TQF ไม่
ครบทุกหลักสูตร- ข้อ 
8 จ านวนนักศึกษาที่
ท าหลักสูตรวิจัย ไม่
ถึงร้อยละ 30 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 5.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก=66.683 เมื่อ

เทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.000) 

(ค่าการเพ่ิมขี้นของร้อยละอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=5.143 

เมื่อเทียบค่าการเพ่ิมข้ีนของร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 2.143) 

 เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่า
คะแนน = 5.000 

/ 5   
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 

 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 4.51 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ=25.621 เมื่อ

เทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ี

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 
30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 

4.270) 

(ค่าการเพ่ิมของร้อยละอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=-0.259 

เมื่อเทียบค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย

ละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 
-0.216 คะแนนจึงถูกปรับค่า=0) 

 เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่า
คะแนน = 4.270 

x 4.27   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 7  ข้อ 6 x 4 ไม่พบข้อ 7 การน าผล
ประเมินฯไปปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 7  ข้อ 7 / 5   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 7  ข้อ 4 x 3 ไม่พบข้อ 2,6,7 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 มีการด าเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

6 / 5   
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 

 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 5 ข้อ 4 x 4 ไม่พบข้อ 4 ควร
ปรับปรุงเป้าหมายให้
ครบตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ด้านวินัย
การจราจร 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๑ 

ได้งานท าร้อยละ 80 

ขึ้นไป 

(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ=4480/จ านวนบัณฑิตท่ี
ตอบแบบส ารวจ =5524) เท่ากับร้อย

ละ  81.10 เมื่อเทียบร้อยละ 100 

เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึง
เท่ากับ 4.055 

/ 4.06   

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๒ 

3.51 ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  = 4.360 

/ 4.36   

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๓ 

4.51 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากับ 

720.88/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททั้งหมดเท่ากับ 

1929) = ร้อยละ37.370 เมื่อเทียบค่า
ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น

คะแนนเท่ากับ 5.000 

/ 5   
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 

 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๔ 

4.51 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกเท่ากับ
206.250/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทั้งหมดเท่ากับ 

=190) = ร้อยละ108.553 เมือเทียบค่า
ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น

คะแนนเท่ากับ 5.000 

/ 5   

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๑๔ 

4.51 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์
ประจ าเท่ากับ 10204.500/จ านวน

อาจารย์ประจ าทั้งหมดเท่ากับ 
2014.000 ) เท่ากับ 5.067 เมื่อเทียบ

ดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 

คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 

4.223 

x 4.22   

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 7  ข้อ 7 / 5   

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 มีการด าเนินการ 6 

ข้อ 

6 / 5   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 มีการด าเนินการครบ 
7 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

7 / 5   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 มีการด าเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป และครบถ้วน

6 / 5   
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 

 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 4.25 (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะ
วิชาในสถาบัน = 4.343 คะแนน) 

/ 4.34   

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๕ 

4.51 (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะ
วิชาในสถาบัน = 4.481 คะแนน) 

x 4.48   

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๖ 

4.51 (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์=

517.000/จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า ทั้งหมด =2014.000)= 

ร้อยละ 25.670 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 
20 เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากับ 

5.000 

/ 5   

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๗ 

4.51 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ = 

107.250/จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งหมด = 2014.000)= 

ร้อยละ 5.325  เมื่อเทียบค่าร้อยละ 
10 เท่ากับ  5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 

2.663 

x 2.66   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 มีการด าเนินการ 5 

ข้อ 

5 / 5   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 มีการด าเนินการ 5 

ข้อ 

5 / 5   
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 

 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๘ 

5.00 (ผลรวมของจ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่

น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย=364.000/จ านวน

โครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการท้ังหมด =781.000)=มีค่า

เท่ากับ ร้อยละ 46.607 เมื่อเทียบค่า
ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่า

เท่ากับ 5.000 

/ 5   

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๙ 

๕ ข้อ 5 / 5   

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 6 ข้อ 6 / 5   

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๑๐ 

๕ ข้อ 5 / 5   

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๑๑ 

๕ ข้อ 5 / 5   

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 7  ข้อ 7 / 5   

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 5 ข้อ 5 / 5   

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 5 ข้อ 5 / 5   

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 มีการด าเนินการ 6 

ข้อ 

6 / 5   

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๑๒ 

4.51 4.900 / 4.9   

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๑๓ 

4.51 4.160 x 4.16   

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 7  ข้อ 7 / 5   
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 

 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 9 ข้อ 8 / 4   

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๑๕ 

4.51 (ผลรวมคะแนนประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยต้น

สังกัด=4.679/จ านวนปี =1ปี)=4.679 

/ 4.68   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ   4.63   
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ตรวจประเมนิคณุภำพภำยในตำมเกณฑ ์EdPEx และเกณฑ ์IQA  สนง.ประเมนิและประกนัคณุภำพ 

 วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ  ได้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx และเกณฑ์ IQA 
เป็นการตรวจประเมินประจ าปีเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน              
สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งในการตรวจประเมินครั้งนี้  รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร             
จากคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานกรรมการตรวจประ เมิน                         

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นกรรมการตรวจประเมิน และมี QA อาสา 2 คน 
คือ คุณกฤษณวรรณ อาทิตย์ตั้ ง  จากส านักงาน
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น  แ ล ะ คุ ณ ณ ฐ า ภ พ  เ ส ชั ง                

จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ช่วยตรวจสอบหลักฐานตามเกณฑ์ IQA โดยกิจกรรมการตรวจประเมินเริ่มต้นด้วย
ผู้บริหารน าเสนอภาพรวมผลการด าเนินงานของ
ส านั กงานในรอบปีที่ ผ่ านมา และต่อด้ วยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือหาข้อมูลสะท้อน
ผลการด าเนินงานเพิ่มเติม 
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กจิกรรมอืน่ๆภำยใตภ้ำรกจิของส ำนกังำนประเมนิและประกนัคณุภำพ 

โครงกำร Recognition Day & QM-QA Policy คณะและหนว่ยงำนทีม่ผีลด ำเนนิกำร              

ดำ้นกำรบรหิำรจดักำรระดบัดแีละโดดเดน่ 

 

 
 
 
 

วันที่ 3 ธ.ค. 57 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 ส านักงานประเมิน
และประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
คัดเลือกคณะ หน่วยงานที่มีผลคะแนนตรวจประเมินคุณภาพอยู่
ในระดับดีมากและมีผลการด าเนินงานแบบก้าวกระโดด รวมทั้ง
หน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการ (Recognition Day & QM-QA Policy)  

เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น พัฒนาระบบ             
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
เชิดชู ให้กับคณะที่มีผลคะแนนตรวจ
ประเมินคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก
แ ล ะ ค ณ ะ ที่ มี            
ผลการด าเนินงาน
แบบก้าวกระโดด 
รวมทั้งหน่วยงาน  
ที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้บริการของหน่วยงานตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่คณะหน่วยงานในการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักงาน
ประเมินและประกันคุณภาพ จึงได้ริเริ่มการมอบรางวัลในครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยรางวัลจะมี 5 ประเภท ได้แก่ 

            1. QA Award มอบรางวัลเป็นโล่อะคริลิคและใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะที่มี ผลการ
ด าเนินงาน IQA 4.51 ขึ้นไป 
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            2. QM Star มอบรางวัลเป็นโล่อะคริลิคและใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะที่มีผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพแบบก้าวกระโดด 

            3. Outstanding for service excellence มอบรางวัลเป็นโล่อะคริลิคและใบประกาศเกียรติ
คุณให้กับหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้บริการของหน่วยงาน 

            4. การบริหารจัดการระบบประเมินและประกันคุณภาพที่ดี มอบรางวัลเป็นใบประกาศเกียรติ
คุณให้กับคณะที่มีผลการด าเนินงาน IQA 4.00-4.50 

            5. WCU-Enforcement Reward มอบรางวัลเป็นใบประกาศเกียรติคุณและสนับสนุนเข้าร่วม 
QS International Conference Registration fee 

ในการนี้ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน และบรรยาย Conceptual Integration Framework โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้อ านวยการ
ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ โดยเน้นนโยบายด้านประกันคุณภาพ Outstanding for Service 
Excellence ไม่ใช่เพียงการพัฒนาสารสนเทศ แต่รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ 
และการให้รางวัล QA Awards โดยคะแนน KKU IQA ซึ่งประกอบด้วยคะแนน IQA รวมกับคะแนนค ารับรองฯ 
เป็นเกณฑ์ จากนั้นจึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพจากคณะและ
หน่วยงานที่มีผลด าเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพที่โดดเด่นและดีเลิศ 3 คณะ ได้แก่ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอีก 1 หน่วยงาน ได้แก่ ส านัก
วิทยบริการ 

และหลังจากการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจึงเป็นพิธีมอบรางวัลโล่และใบประกาศเกียรติคุณส าหรับคณะ -
หน่วยงานที่มีผลคะแนนตรวจประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและมีผลการด าเนินงานแบบก้าวกระโดด รวมทั้ง
หน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งหมด 22 คณะ -หน่วยงาน (รายชื่อ
คณะ-หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก) ซึ่งในการนี้ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ 
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แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัสถำบนักำรศกึษำทีเ่ปน็เลศิ 

โดย กลุม่คณะทีม่ผีลด ำเนนิงำนดำ้นกำรบรหิำรจดักำรระบบประเมนิและประกนัคณุภำพ 

12-14 ตลุำคม 57 

Top 10 KKU QM & QA มหำวทิยำลยัขอนแกน่ 

ณ Center Development of Teaching and Learning (CDTL) 

National University of Singapore (NUS) 
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           NUS มีหลักการสอนแบบ Teach Less, Learn More ซึ่งบทบาทอาจารย์ เป็นผู้ชี้น า ที่ปรึกษาและพ่ี
เลี้ยงที่มีความรู้และประสบการณ์ที่มากกว่าทั้งความรู้และ ประสบการณ์ในชั้นเรียนและชีวิตจริง โดยตั้งค าถาม
อย่างน้อย Why? What? How? ในการจัดการเรียนการสอนทุกหัวข้อ โดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและเพ่ิม
ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ร่วมกันในชั้น เรียน (Interaction) เน้นการตั้งค าถามที่ท้าทายและสร้างบรรยากาศ ใน
เนื้อหาวิชาเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอยากรู้ อยากเห็น เกิดความสนใจในการเรียนรู้ หรือเกิดความขัดแย้งเพ่ือหา
ค าตอบ เพ่ือสร้างคุณลักษณะบัณฑิต นักคิด นักแก้ปัญหา มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้ถึงประสบการณ์ 
แนวคิดที่หลากหลายในชั้นเรียน และกระตุ้นกระบวนการไตร่ตรอง  เพ่ือหาเหตุและผลในแต่ละความคิดเห็น 
(Thinking University) เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการสร้างและสะสมความรู้แก่ผู้เรียนในด้านต่างๆ 
เพ่ือเป็นทางเลือกใช้ประโยชน์ตามเหมาะสมในชีวิตจริงและในอนาคต ลดการเรียนรู้แบบท่องจ าในความรู้ที่จะสอน
เท่านั้น และป้องกันการสอนเนื้อหามากเกินไป (over teach) การสอบและการเรียนเพ่ือหาค าตอบที่จ าเพาะ
เจาะจงตามต ารา แต่เน้นองค์ความรู้ในภาพรวมของเนื้อหา ผ่านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบว่าจะให้ความรู้และ ประสบการณ์ได้อย่างไร และมีเป้าหมายการเรียนรู้อย่างไร  
            Centre for Development of Teaching and Learning (CDTL) เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นระบบการ
บริหารจัดการเพ่ือสร้างสมรรถนะการจัดการ เรียนการสอน การหลักสูตรอบรมทั้งแบบ Orientation program 
me, Training, Workshop and Seminar อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ จัดท าคู่มือพัฒนาอาจารย์ 
Leaning to teach, Teaching to Learn, A Handbook for teaching & learning เช่น How to create 
excellence in teaching?, Quality of interaction, How to identify student attitude and student 
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characters?, Mentoring styles, Counseling system, และรองรับคุณสมบัติที่ส าคัญ จ าเป็นต่ออาจารย์และ
ความต้องการขององค์กร ในอนาคต เช่น  ทักษะการสื่ อสาร 
(Communication) การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
(Knowledge transfer) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) 
(Social and electronic media) (Information technology) จัด
กิจกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นประจ าปีและประจ าสถาบัน และจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาการเรียนการ
สอน Knowledge management (KM) in Teaching & Learning 
Design ระดับสถาบัน มีการคัดเลือกคณาจารย์จากคณะต่างๆ เพ่ือมอบรางวัล Teaching Award และจัดให้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
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โครงกำร Coaching EdPEx &IQA 

ตำรำง Coaching EdPEx  

วัน-เดือน-ปี เวลา ครั้งที ่ คณะ วิทยากร 
25 ก.พ. 57 08:30-16:30 ครั้งที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 

อ.ดร.วรัฐ  ลาชโรจน์ 
6 พ.ค. 57 09:00-12:00 ครั้งที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 
21 ส.ค. 57  ครั้งที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 
18 มี.ค. 57 08:30-16:30 ครั้งที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ 1.รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต  

2.ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 14 ส.ค. 57 08:30-12:00 ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ  
7 มี.ค. 57 08:30-16:30 ครั้งที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1.ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 

2.ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน 14 พ.ค. 57 08:30-18:00 ครั้งที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
14 ส.ค. 57 09:00-12:00 ครั้งที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
20 มี.ค. 57 08:30-12:00 ครั้งที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1.รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  

2.นพ.ชัช สุมนานนท์  29 เม.ย. 57 13:00-16:30 ครั้งที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์  
26 พ.ค. 57 08:30-12:00 ครั้งที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
19 ส.ค. 57 13:00-16:30 ครั้งที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
5 มี.ค. 57 08:30-16:30 ครั้งที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ  

2.ศ.จามรี  ธีรตกุลพิศาล 26 พ.ค. 57 09:00-16:30 ครั้งที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11 มี.ค. 57 08:30-12:00 ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 1.ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ  

2.ศ.จามรี  ธีรตกุลพิศาล 15 ส.ค. 57 08:30-16:30 ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ 
17 มี.ค. 57 08:30-16:30 ครั้งที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ 1.รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร 

2.รศ.พญ.สุพินดา  คูณมี 28 เม.ย. 57 09:00-12:00 ครั้งที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
24 มิ.ย. 57 09:00-12:00 ครั้งที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ 
13 ส.ค. 57 13:00-16:30 ครั้งที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ 
4 มี.ค. 57 08:30-16:30 ครั้งที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ 1.รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต 

2.ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 27 พ.ค. 57 08:30-12:00 ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ 
14 มี.ค. 57 08:30-16:30 ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ

จัดการ 
1.รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร 
2.รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร 

8 เม.ย. 57 13:00-16:30 ครั้งที่ 2 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ 
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วัน-เดือน-ปี เวลา ครั้งที ่ คณะ วิทยากร 

28 เม.ย. 57 13:00-16:30 ครั้งที่ 3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ 

1.รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร 
2.รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร  

19 พ.ค. 57 13:00-16:30 ครั้งที่ 4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ 

9 มิ.ย. 57 13:00-16:30 ครั้งที่ 5 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ 

5-6 มี.ค. 57  
6-7 พ.ค. 57 

23-24 มิ.ย. 57 

08:30-16:30 ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาเขตหนองคาย 
คณะสังคมศาสตร์บูรณา
การ วิทยาเขตหนองคาย 
คณะบริหารธุรกิจ  วิทยา
เขตหนองคาย 
คณะศิลปศาสตร์ วิทยา
เขตหนองคาย 

1.ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี 
2.รศ.ดร.วนิดา  แก่นอากาศ   

    
  สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการลงพ้ืนที่ Coaching EdPEx เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ             
ท าความเข้าใจประเด็นส าคัญ หมวด 1 -6 และ
วิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และสอดรับกับ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น            
ซึ่งคาดว่าหลังจากการด าเนินงานโครงการคณะฯ 
จ ะ น า เ ก ณ ฑ์ 
EdPEx มาใช้ใน
ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ตำรำง Coaching IQA    

ล าดับ คณะ รายช่ือที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6  

1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พัชรี  เจียรนัยกูร 19 มี.ค 57 1 พ.ค 57 19 พ.ค 57 6 มิ.ย 57 10 มิ.ย 57 เดือน ส.ค 

2 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

รศ.ดร.เดชพล  ปรีชากุล 25 มี.ค 57 15 พ.ค 57 21 ส.ค 57    

3 คณะนิติศาสตร์ รศ.พินิจ  หวังสมนึก 24 ก.พ 57 13 มิ.ย 57 9 ก.ค 57    

4 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ปณิธาน  
พีรพัฒนา  

11 มี.ค 57 26 พ.ค 57 19 มิ.ย 57 21 ก.ค 57   

5 วิทยาลัยนานาชาติ ผศ.สุภร  กตเวทิน 26 ก.พ 57 27 มี.ค 57 15 พ.ค 57 5 มิ.ย 57 10 มิ.ย 57  

6 คณะบริหารธุรกิจ  
วิทยาเขตหนองคาย 

ผศ.ดร.นวลฉว ี แสงชัย 5-6 มี.ค 
57 

6-7 พ.ค 
57 

23-24 มิ.ย 
57 

   

7 คณะศิลปศาสตร์  
วิทยาเขตหนองคาย 

ผศ.ดร.สุภร  กตเวทิน 5-6 มี.ค 
57 

6-7 พ.ค 
57 

23-24 มิ.ย 
57 

   

8 คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ฯ  
วิทยาเขตหนองคาย 

ผศ.ดร.สุภร  กตเวทิน 
5-6 มี.ค 

57 
6-7 พ.ค 

57 
23-24 มิ.ย 

57 

   

9 คณะสังคมบูรณาการ 
วิทยาเขตหนองคาย 

ผศ.ดร.นวลฉว ี แสงชัย 5-6 มี.ค 
57 

6-7 พ.ค 
57 

23-24 มิ.ย 
57 

   

สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการลงพ้ืนที่ 
Coaching IQA เพ่ือติดตามการปรับปรุงตามผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน  ในรอบปีที่ผ่านมา และเป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพ
ด้านการประเมินคุณภาพภายในให้กับคณะอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ
คณะด้วย โดยเชิญกรรมการที่เป็นผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมา
เพ่ือให้ค าแนะน าเกณฑ์แบบเชิงลึก และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องรายละเอียดของเกณฑ์ การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมของ
เอกสารหลักฐานส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในในรอบปีการศึกษา 2556  
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กำรสง่เสรมิและสนบัสนนุกำรประกนัคณุภำพ 

สถำบนัอดุมศกึษำภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 

 

สกอ. รว่มกบั มข. จดัสมัมนำประกนัคณุภำพเครอืขำ่ย 

สถำบนัอดุมศกึษำภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ร่วมกับสถำบันแม่ข่ำยเครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำ               

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพและกระบวนกำร PDCA แก่นักศึกษำ และ
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีใน
กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเครือข่ำยอีสำนตอนบน เมื่อวันที่ 
15 สิงหำคม 2557 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 1 และ 2 
ชั้น 2 โรงแรมเซนทำรำ ขอนแก่น โดยในห้องประชุมคอน
เวนชั่น 1 เป็นกำรสัมมนำให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพและกระบวนกำร PDCA แก่นักศึกษำ โดย ผศ.ดร.
ภำวดี ภักดี ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพย์สิน และผู้ตรวจ
ประเมินคุณภำพมหำวิทยำลัยขอนแก่น และต่อด้วยกำร
น ำเสนอแนวปฏิบัติทีดีด้ำนกำรน ำกระบวนกำร PDCA มำปรับใช้ในกำรจัดโครงกำรกิจกรรมของนักศึกษำสถำบัน
ต่ำงๆ ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษำจำกสถำบันเครือข่ำยเข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่ำ 250 คน และในห้องประชุมคอน
เวนชั่น 2 เป็นกำรชี้แจงรำยละเอียดและประเด็นส ำคัญในเกณฑ์ใหม่ของ สกอ. ที่จะใช้ในปีกำรศึกษำ 2557 
วิทยำกรโดย ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน และ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร ผู้ตรวจประเมินคุณภำพมหำวิทยำลัยขอนแก่ น 
และต่อด้วยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจำกสถำบันเครือข่ำย ซึ่งมีตัวแทนคณำจำรย์และ
บุคลำกรจำกสถำบันเครือข่ำยเข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่ำ 150 คน 
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สรปุโครงกำรสนบัสนนุเครอืขำ่ยประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน (C) 

วันที่ เวลา สถานที่ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน วิทยากร ผลลัพธ์ที่จะได้ 
ผลประเมิน

ความพึงพอใจ 
งบประมาณ 

23 พฤษภาคม 57 
โรงแรมเซ็นทาร่า 
ขอนแก่น. 
ห้องคอนเวนชั่น  

โครงกำรประชำ
พิจำรณ์ตัวชี้วัดกำร
ประกันคุณภำพ
ภำยใน
ระดับอุดมศึกษำ 

 - ตัวแทน
สถำบันอุดมศึกษำ 27 
สถำบัน 
- ผู้ตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ 

วิทยำกร จำก สกอ. 
  -ผศ.ปรำณี  พรรณวิเชียร            
 - คุณนุชนภำ รื่นอบเชย         

 - ข้อคิดเห็นจำกกำรประชำ
พิจำรณ์ตัวชี้วัดกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ -ตัวแทน
สถำบันอุดมศึกษำใน
เครือข่ำยอีสำยตอนบนเข้ำ
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
 -ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

3.99(มำก) 117,500 

15 สิงหาคม 57 
โรงแรมเซ็นทาร่า 
ขอนแก่น 
ห้องคอนเวนชั่น  

โครงกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือให้
ควำมรู้ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพและ
กระบวนกำร PDCA 
แก่นักศึกษำ 

 -ตัวแทนนักศึกษำ
สโมสรนักศึกษำองค์กร
นักศึกษำผู้รับผิดชอบ
ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำร
ประกันคุณภำพของ
สถำบัน  

 - ผศ.ดร.ภำวด ี ภักดี 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพย์สิน 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

1. ส่งเสริมสร้ำงเครือข่ำยด้ำน
ประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ 
2. นักศึกษำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจด้ำนกำรประกัน
คุณภำพและกระบวนกำร 
PDCA และ 
3.นักศึกษำสำมำรถ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำ ตำม
กระบวนกำร PDCA 

4.13(มำก) 129,400 
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วันที่ เวลา สถานที่ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน วิทยากร ผลลัพธ์ที่จะได้ 
ผลประเมิน

ความพึงพอใจ 
งบประมาณ 

15 สิงหาคม 57 
โรงแรมเซ็นทาร่า 
ขอนแก่น 
ห้องคอนเวนชั่น  

โครงกำรสัมมนำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถำบันอุดมศึกษำ 
เครือข่ำยภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

 -ผู้บริหำรและบุคคลกร
ที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพของ
สถำบัน 

 - ผศ.ดร.สุภร  กตเวทิน                
- รศ.ดร.พัชร ี เจียรนัยกูร 
วิทยำกรเครือข่ำย/ผู้ตรวจ
ประเมิน  

1. สร้ำงเครือข่ำยด้ำนประกัน
คุณภำพระดับสถำบันและ
ระดับคณะ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนควำม
เข้ำใจด้ำนประกันคุณภำพ
และกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้(Knowledge 
Management) 
3.เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและ
ผลงำนวิจัยด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ  

3.98(มำก) 97,270 

 8 สิงหาคม 57     
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ 

ส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
เพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

 -สถำบันอุดมศึกษำที่
สนใจน ำเอำเกณฑ์ 
EdPEx ไปพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำไปใช้
เป็นแนวทำงในกำร
ยกระดับคุณภำพองค์กร
สู่ควำมเป็นเลิศ  

 - ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธำ
โรจน ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ประเมินและประกัน
คุณภำพ 

ผู้บริหำร คณำจำรย์และ
บุคลำกรของสถำบันที่เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
หลักกำรและเกณฑ์ EdPEx 
เบื้องต้นและสำมำรถวำง
แผนกำรน ำเอำเกณฑ์ไปสู่กำร
ปฏิบัติได้ 

3.76(มำก) 38,800 
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วันที่ เวลา สถานที่ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน วิทยากร ผลลัพธ์ที่จะได้ 
ผลประเมิน

ความพึงพอใจ 
งบประมาณ 

18 สิงหาคม 57     
สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขต
อุดรธานี 

- ผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำร 
หัวหน้ำงำน ผู้สนใจ 

 - รศ.ดร.ศีขรินทร์  สุขโต   
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำร
ประกันคุณภำพ 
- ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธำ
โรจน ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ประเมินและประกัน
คุณภำพ 

4.12 (มำก) 

21 สิงหาคม 57     
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

 - รศ.ดร.วนิดำ  แก่น
อำกำศ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทย
บริกำร  - นำงภำวนำ  
กิตติวิมลชัย 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ประเมินและประกัน
คุณภำพ 
- นำงภำวนำ  กิตติวิมลชัย 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ประเมินและประกัน

3.73(มำก) 
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วันที่ เวลา สถานที่ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน วิทยากร ผลลัพธ์ที่จะได้ 
ผลประเมิน

ความพึงพอใจ 
งบประมาณ 

คุณภำพ 
25 สิงหาคม 57     
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

 - นำงภำวนำ  กิตติวิมลชัย 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ประเมินและประกัน
คุณภำพ 

3.91(มำก) 

  โครงกำรวิจัยด้ำน
กำรประกันคุณภำพ  

จัดเก็บข้อมูลจำก
สถำบันอุดมศึกษำ
เครือข่ำยอีสำนตอนบน 

 - นำงภำวนำ  กิตติวิมลชัย 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ประเมินและประกัน
คุณภำพ 

ระดับประสิทธิผลกำรประกัน
คุณภำพของ
สถำบันอุดมศึกษำใน
เครือข่ำยอีสำนตอนบน 
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ภำพกจิกรรม 

โครงกำรประชำพิจำรณต์ัวชีว้ดักำรประกนัคุณภำพภำยในระดบัอุดมศกึษำ 

วันที ่23 พฤษภำคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรสมัมนำเชงิปฏิบตักิำรเพือ่ใหค้วำมรูด้้ำนกำรประกนัคณุภำพและ 

กระบวนกำร PDCA แกน่กัศกึษำ วันที ่15 สิงหำคม 2557 
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โครงกำรสมัมนำแลกเปลีย่นเรยีนรูส้ถำบนัอดุมศกึษำ 

เครือขำ่ยภำคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน วนัที ่15 สงิหำคม 2557 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร“สง่เสรมิและพฒันำคณุภำพกำรศกึษำเพื่อควำมเปน็เลศิ (EdPEx)”  

ณ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลอสีำน วทิยำเขตกำฬสนิธุ์ วันที ่ 8 สิงหำคม  2557 
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โครงกำร“สง่เสรมิและพฒันำคณุภำพกำรศกึษำเพื่อควำมเปน็เลศิ (EdPEx)”  

สถำบนักำรพลศกึษำ วทิยำเขตอดุรธำนี วนัที ่18 สงิหำคม  2557 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร“สง่เสรมิและพฒันำคณุภำพกำรศกึษำเพื่อควำมเปน็เลศิ (EdPEx)”  

ณ  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม วันที ่25 สงิหำคม  2557 

 
 
 
 
 
 

โครงกำร“สง่เสรมิและพฒันำคณุภำพกำรศกึษำเพื่อควำมเปน็เลศิ (EdPEx)” 

ณ ห้องประชมุมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลอสีำน วิทยำเขตขอนแกน่ วนัที ่21 สิงหำคม  2557   
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กำรบรกิำรวชิำกำรและกำรพฒันำบคุลำกร 

  ล ำดับ รำยกำร วัน/เวลำ สถำนที่จดังำน ผู้จดังำน 

รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ 
1. ประชุมกลุ่มเสวนา Quality 

Assurance Forum ครั้งที่ 2/2557  
วันที่ 7 มี.ค. 57  

เวลา 13.30-16.30 น.  
ห้องประชุม 

ศาสตราจารย์ประเสริฐ 
ณ นคร ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ชั้น 2 กทม. 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

2. ประชุมคณะท างานพัฒนาตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557  

เวลา 10.00 น.  
เป็นต้นไป  

วันที่ 29 เม.ย. 57 

กทม. สมศ. 

3. ประชุมกลุ่มเสวนา Quality 
Assurance Forum ครั้งที่ 3/2557  

วันที่ 29 เม.ย. 57 
เวลา 13.30-16.30 น.  

กทม. ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
4. สัมมนาในหัวข้อ "University 

rankings : a boost or hindrance 
for benchmarking and 

improvement as universities 
seek integration through the 

new ASEAN Economic 
Community"  

วันที่ 2 ก.ค. 57  Pimanman Room, 
Four Season Hotel 

 AUN 

5. ประชุมหารือเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
รอบสี่ ระดับอุดุมศึกษา  

วันที่ 18 ก.ค. 57  
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป  

ห้องประชุมบริหาร  
ชั้น 4 อาคารส านักงาน

คณะกรรมการ
อุดมศึกษา กทม. 

 
 
 
 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

อุดมศึกษา 
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  ล ำดับ รำยกำร วัน/เวลำ สถำนที่จดังำน ผู้จดังำน 

6. ประชุมคณะท างานพัฒนาตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2557  

วันที่ 11 ส.ค. 57  
เวลา 10.00 น.  

เป็นต้นไป 

ห้องประชุม
ศาสตราจารย์อรุณ  

สรเทศน์  
อาคารส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ชั้น 3 
ส านักงานเลขาธิการ 

ทปอ. 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

7. ประชุมคณะท างานพัฒนาตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8/2557  

วันที่ 8 ก.ย. 57  
เวลา 13.30 น.  

เป็นต้นไป  

ห้องประชุม
ศาสตราจารย์อรุณ สน
เทศน์ อาคารส านักงาน

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ชั้น 3 

ส านักงานเลขาธิการ 
ทปอ. กทม. 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์   ฐิติเมธาโรจน์   ผู้อ านวยการส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
1. อบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ 
EdPEx (OA Assessor Training)"  

วันที่ 1-2 ต.ค. 56  กทม. ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ประเมินองค์การด้วยเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

EdPEx  

วันที่ 17 ธ.ค. 56 รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค กทม. ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

3. อบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 
2557 ในหลักสูตร 3.TQA 

Application Report Writing รุ่น 3  

วันที่ 2-3 มิ.ย. 57 ณ  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะ
การจัดการคุณภาพและกลยุทธ์ 

จ านวน 3 ระยะ  ระยะที่ 1  
 

วันที่ 5-6 มิ.ย. 57  
เวลา 08.30-17.00 น. 

สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ 

สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ 
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5. อบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 
2557 ในหลักสูตร 2.TQA Internal 
Organization Assessment รุ่น 2  

วันที่ 11-13 มิ.ย. 57 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กทม. 

สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะ
การจัดการคุณภาพและกลยุทธ์ 

จ านวน 3 ระยะ  ระยะที่ 1   

วันที่ 26-27 มิ.ย. 57 
เวลา 08.30-17.00 น.  

สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ 

สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ 

นางภาวนา  กิตติวิมลชัย  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
1. ประเมินผลการปฎิบัติราชการจังหวัด 

(PMQA) 
6-8  พ.ค.  57 

08.30-17.00 น. 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก.พ.ร. 

2. ประเมินผลการปฎิบัติราชการจังหวัด 
(PMQA) 

12 พ.ค.  57 
08.30-17.00 น. 

จังหวัดอุดรธานี ก.พ.ร. 

3. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2556 ระดับภาควิชา/

หน่วยงาน (เป็นกรรมการ) 

26 - 27 พ.ค. 57 
08.30-16.30 น. 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มข. 

4. วิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขการจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ EdPEx  
ปีการศึกษา 2556 

30 พ.ค.  57 
09.00 - 15.00 น. 

ห้องประชุมส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป GL 336 
ชั้น 3 อาคารพจน์  

สารสิน มข. 

ส านักวิชาศึกษา
ทั่วไป มข. 

5. วิทยากรโครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 

09 มิ.ย.  57 
09.00-16.30 น. 

ห้องประชุม NK 1404 วิทยาเขต
หนองคาย มข. 

10 มิ.ย.  57 
09.00-12.00 น. 

6. วิทยากรและร่วมอภิปรายเตรียมความ
พร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินฯ 

11 มิ.ย.  57 
09.00-16.30 น. 

ห้องประชุม 1 ชั้น 5 
อาคารพิเชฏฐ์ เหลือง

ทองค า 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มข. 

7. อบรมหลักสูตร IQA SAR Writing & 
Common Data Set 

26 มิ.ย.  57 
09.00-17.00 น. 

ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 
อาคารเพียรวิจิตร  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มข. 

สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

อาคารพิมล กลกิจ 
มข. 
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8. วิทยากร บรรยาย เรื่อง การใช้งาน
ข้อมูลสารสนเทศด้านการประกัน

คุณภาพ 

21 ก.ค. 57 10.45-
12.00 

น. 

ห้องฝึกอบรมชั้น 4 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มข. 

ฝ่ายวิเคราะห์
ระบบและพัฒนา
โปรแกรม ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

28 ก.ค. 57 

9. วิทยากร เรื่อง ชี้แจง (ร่าง) ตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 

2557 

29 ก.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

ห้องตักศิลา อาคารอรุณ 
จิรวัฒน์กุล  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

งานนโยบายและ
แผน คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 
มข. 

10. สัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

04 ก.ย. 57 
13.30-16.30 น. 

ห้องประชุมสิริคุณากร 3 
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

งานวางแผนและ
ประเมินผล กอง
แผนงาน มข. 

11. วิทยากร บรรยาย เรื่อง 
 การประกันคณุภาพการศึกษา 

8-9 ก.ย. 57 
08.00-17.00 น. 

ม.ราชภัฏเลย ม.ราชภัฏเลย 

12. ตรวจประเมิน ม.พิชญบัณฑิต (เป็น
กรรมการและเลขานุการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา2556) 

18-19 ก.ย. 57 
08.00-17.00 น. 

ม.พิชญบัณฑิต ม.พิชญบัณฑิต จ.
หนองบัวล าภู 

13. วิทยากรโครงการพัฒนาแนวทางการ
จัดเก็บข้อมูลและเอกสารอ้างอิง ตาม

ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา 

08 ต.ค. 57 
14.00-16.00 น. 

ห้องบรรยาย 7 อาคาร
มหิตลานุสรณ์ คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มข. 

งานแผนและ
ประกันคุณภาพ 

คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

14. วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การทบทวนตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ และการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของหน่วยงานตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 

14 ต.ค. 57 
13.30 น. เป็นต้นไป 

ห้องประชุมส านักงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ชั้น 3 
อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ 

มข. 

สนง.โครงการอัน
เนื่องมาจาก

พระราชด าริ มข. 
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นางสุรีย์รัตน์  ปันโยแก้ว  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1. อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร  

English Listening & Speaking 
2 เม.ย. - 2 มิ.ย. 57 
17.00 - 19.00 น. 

สถาบันภาษา มข. สถาบันภาษา มข. 

นางสาวศิริวารินทร์   วานมนตรี  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1. อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร  
English Listening & Speaking  

2 เม.ย. - 2 มิ.ย. 57 
17.00 - 19.00 น. 

สถาบันภาษา มข. สถาบันภาษา มข. 

2. ประชุม เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

20  พ.ค. 57 
13.30-15.30 น. 

ห้องประชุมสิริคุณากร 3 
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

งานแผน
งบประมาณ กอง

แผนงาน มข. 
3. อบรม โครงการอบรมพัฒนาทูต

มัคคุเทศก์อาเซียน 
11-12 มิ.ย. 57 
08.30-16.30 น. 

13  มิ.ย.57 
08.30-12.00 น. 

ห้องประชุมสิริคุณากร 3 
ขั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

กองสื่อสารองค์กร 
มข. 

นายฤทธิพงษ์   รัตนพลที  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ

องค์ความรู้สู่ความสุขในการท างาน 
Routine to Happiness : R2H 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22  ต.ค. 57 
08.00-17.30 น. 

ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 
อาคารเพียรวิจิตร  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มข. 

สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

มข. 

2. วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การทบทวนตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ และการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของหน่วยงานตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

14 ต.ค. 57 
13.30 น. เป็นต้นไป 

ห้องประชุมส านักงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ชั้น 3 
อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ 

มข. 

สนง.โครงการอัน
เนื่องมาจาก

พระราชด าริ มข. 

นางสาววรลักษ์  ศรีอนันต์    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
1. อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์หลักสูตร 

13.Advanced Excel 
28 - 29 มิ.ย. 57 
09.00 - 16.10 น. 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ศูนย์คอมพิวเตอร์  

2. รับฟังการน าเสนอขั้นตอนและ
รายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงาน 

09  มิ.ย.  57 
08.30-17.00 น. 

ห้องประชุมสิริคุณากร 3 
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ
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(ปัจจุบัน) ส านักงาน
อธิการบดี มข. 

3. กิจกรรมการอบรมหลักสูตร IQA SAR 
Writing & Common Data Set 

26 มิ.ย.  57 
09.00 - 17.00 น. 

ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 
อาคารเพียรวิจิตร  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มข. 

สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

อาคารพิมล กลกิจ 
มข. 

4. สัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

04 ก.ย.  57 
13.30-16.30 น. 

ห้องประชุมสิริคุณากร 3 
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

งานวางแผนและ
ประเมินผล กอง
แผนงาน มข. 

นายเอกลักษณ์  ขาวประภา    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  
ไม่มี 

คุณสุรวุธ  พุ่มอ่ิม  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
1. สัมมนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเพณี  มข.-มอ. ครั้งที่ 5 
21 - 22 ต.ค. 56 
08.00-18.00 น. 

โรงแรม Sentido 
Graceland Khaolak 

Resort and Spa  
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

มข.ร่วมกับ ม.
สงขลานครินทร์ 

นายคมสัน  พันธุ์ชัยเพชร     ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและสารสนเทศ 
1. อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร 

4.English Listening & Speaking 1 
2 เม.ย. - 2 มิ.ย. 57 
17.00 - 19.00 น. 

สถาบันภาษา มข. สถาบันภาษา มข. 

2. ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (NOC) ครั้งที่ 
2/2557 

27 พ.ค. 57 
13.30-16.00 น. 

ห้องประชุม 1 ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มข. 

3. อบรมหลักสูตร Web Server and 
Web App Security 

6-8 ส.ค. 57 
08.30 - 16.30 น. 

ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มข. 

ฝ่ายวิเคราะห์
ระบบและพัฒนา
โปรแกรม ศูนย์

คอมพิวเตอร์ มข. 
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  ล ำดับ รำยกำร วัน/เวลำ สถำนที่จดังำน ผู้จดังำน 

4. ประชุมสัมมนาจัดท าระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูล เพ่ือรวบรวมข้อมูล 6 

ฐานข้อมูลหลักของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22-24 ส.ค. 57 
08.30-17.00 น. 

โรงแรมบาลีออส  
รีสอร์ท เขาใหญ่  
จ.นครราชสีมา 

ฝ่ายวิเคราะห์
ระบบและพัฒนา
โปรแกรม ศูนย์

คอมพิวเตอร์ มข. 
5. ประชุมการใช้เครื่องพิมพ์ออนไลน์

ร่วมกันเพื่อการลดค่าใช้จ่าย 
05  ก.ย.  57 

13.30-15.00 น. 
ห้องประชุมสิริคุณากร 3 
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน มข. 

นางสาวษมพร  สนธิเปรม  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
1. อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร 

4.English Listening & Speaking 1 
2 เม.ย. - 2 มิ.ย. 57 
17.00 - 19.00 น. 

สถาบันภาษา มข. สถาบันภาษา มข. 

2. ประชุม เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิม ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงิน

รายได้ 

16  พ.ค.  57 
10.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องประชุมสิริคุณากร 3 
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

งานบริหารงาน
บุคคล กองการ
เจ้าหน้าที่ มข. 

3. ประชุม เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

20  พ.ค.  57 
13.30-15.30 น. 

ห้องประชุมสิริคุณากร 3 
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

งานแผน
งบประมาณ กอง

แผนงาน มข. 
 

4. อบรมสัมมนา "การพัฒนาความรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ" 

07  ก.ค.  57 
08.30-16.30 น. 

ห้องประชุมวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มข. 

สนง.ตรวจสอบ
ภายใน มข. 

  8-10 ก.ค. 57 ผึ้งหลวงแคมป์กราวน์  
รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี 

5. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
เครือข่ายการบริหารงานบุคคล มข. 

(ครั้งที่ 4) 

29  ก.ค.  57 
13.30 น. เป็นต้นไป 

ห้องประชุมสิริคุณากร 3 
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

งานพัฒนาและ
ฝึกอบรม กองการ

เจ้าหน้าที่ มข. 
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การ

ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานด้าน
แผนงบประมาณ และการเงิน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20  ส.ค.  57 
09.00-15.30 น. 

ห้องประชุมสิริคุณากร 3 
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

งานบริหาร
งบประมาณ กอง

คลัง มข. 
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7. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
เครือข่ายการบริหารงานบุคคล มข. 

(ครั้งที่ 6) 

15  ก.ย.  57 
13.30 น. เป็นต้นไป 

ห้องประชุมสิริคุณากร 3 
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

งานพัฒนาและ
ฝึกอบรม กองการ

เจ้าหน้าที่ มข. 
8. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวางระบบ

การบริหารจัดการ การท าลายเอกสาร
กลาง 

18  ก.ย.  57 
08.30-16.30 น. 

ห้องประชุมกองสื่อสาร
องค์กร (ห้องโรงหนัง 

ชั้น 1 ส านักงาน
อธิการบดี 2) 

งานสารบรรณ 
กองกลาง มข. 

นางสาววิลาวัลย์  ค าสอนทา  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ไม่มี 

นางสาวพรรณกาญจน์  โสระสิงห์  ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการใช้งาน

โปรแกรม ระบบจัดการเอกสาร DMS 
(Document Management 

System) 
 

22  ก.ค.  57 
09.00-12.00 น. 

ชั้น 4 อาคารศูนย์
สารสนเทศ 

งานสารบรรณ 
กองกลาง มข. 

2. ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต  เรื่องการวางระบบ

บริหารจัดการการท าลายเอกสารกลาง 

30 ก.ย. - 3 ต.ค. 57 
 

เทศบาลนครภูเก็ต    
จ.ภูเก็ต 

งานสารบรรณ 
กองกลาง มข. 

3. ประชุมสรุปผลการสัมมนาและศึกษาดู
งาน (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การวางระบบบริหารจัดการ การ

ท าลายเอกสารกลาง) 

31  ต.ค.  57 
09.00-14.00 น. 

ห้องประชุมสิริคุณากร 3 
ชั้น 2 ส านักงาน

อธิการบดี 

งานสารบรรณ 
กองกลาง มข. 

 
 



ส ำนักงำนประเมนิและประกนัคณุภำพ  Office of Quality Management (OQM)  

 

  57 รำยงำนประจ ำป ีAnnual Report 2014 

กำรเยีย่มชมดงูำนดำ้นกำรประกนัคณุภำพจำกหนว่ยงำนภำยนอก 

สรปุขอ้มลูกำรศกึษำดงูำน 
 

 
 
 
 
 

 

 

กรำฟ จ ำนวนหนว่ยงำนทีเ่ขำ้ศกึษำดงูำนดำ้นกำรประกนัคณุภำพ 

สรปุหนว่ยงำนทีเ่ขำ้มำศกึษำดงูำน ประจ ำปงีบประมำณ 2557 

 

 

 

 

 

 
 

ล ำดับ วันที ่ เวลำ หน่วยงำน รำยละเอียด จ ำนวน(คน) คร้ังท่ี 
1 25-ธ.ค.-56 09.00-12.00 น. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี ด้านการประกันคณุภาพ

และเกณฑ ์EdPEx 
34 1 

2 18-มี.ค.-57 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
นครราชสมีา 

ด้านการประกันคณุภาพ
และเกณฑ ์EdPEx 

9 1 

3 31-มี.ค.-57 13.30-16.30 น. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ด้านการประกันคณุภาพ
และเกณฑ ์EdPEx 

15 1 

4 30-เม.ย.-57 13.00-15.00 น. วิทยาลัยรตัภูม ิ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ด้านการประกันคณุภาพ 40 1 

5 6-พ.ค.-57 13.00-16.00 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตตรัง ด้านการประกันคณุภาพ 9 1 

6 3-ก.ย.-57 09.00-12.00 น. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ด้านการประกันคณุภาพ 40 1 
รวม 147  
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เอกสำรและคูม่อืเผยแพรด่ำ้นกำรประกนัคณุภำพ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คู่มือรำยละเอยีดตวัชีว้ดั กำรประเมนิ

คุณภำพภำยใน มหำวิทยำลยัขอนแกน่  

ปกีำรศกึษำ 2556 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รำ่ง เกณฑ์คุณภำพกำรศกึษำเพือ่

กำรด ำเนนิกำรทีเ่ปน็เลิศ                 

2556-2557 

 
 

คู่มือกำรประเมนิคุณภำพภำยนอก

รอบสำม ระดับอุดมศกึษำ ฉบบั

สถำนศกึษำ พ.ศ. 2554-2558 

(ฉ.แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ย. 54) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ 

ภำยในสถำนศกึษำ ระดบัอุดมศกึษำ 

 พ.ศ. 2557 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรประเมนิตนเอง (SAR) 

มหำวทิยำลยัขอนแกน่  

ปกีำรศกึษำ 2555  

 
 

แนวปฏิบตักิำรให้บรกิำร 

ส ำนกังำนประเมนิและประกันคุณภำพ 

ในกำรประชมุอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือรำยละเอยีดตวัชีว้ดัตำมขอ้ตกลง

กำรปฏิบตัริำชกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบตักิำรให้บรกิำร 

ของส ำนกังำนประเมนิและประกนั

คุณภำพในกำรตรวจประเมนิ

คุณภำพภำยใน 

 

เอกสำรเผยแพรอ่ืน่ๆ : http://qm.kku.ac.th/pnk.qadoc.php  

 
  
 

http://qm.kku.ac.th/pnk.qadoc.php
http://qm.kku.ac.th/downloads/hbOnesqaR3f.pdf
http://qm.kku.ac.th/downloads/QM_SeminarHB.pdf
http://qm.kku.ac.th/downloads/QM_IQAhb.pdf
http://qm.kku.ac.th/downloads/IQA56HB.pdf
http://qm.kku.ac.th/downloads/EdPEx2013d.pdf
http://qm.kku.ac.th/downloads/hbMUA57d.pdf
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    ผลส ำรวจควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร ส ำนกังำนประเมนิละประกนัคณุภำพ

ปงีบประมำณ 2557   
 

ล ำดับ โครงกำร ร้อยละ(%) 

1 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด IQA ปีก.ศ. 2556  85.60 
2 อบรมหลักสูตร EdPEx Criteria  88.40 
3 ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 85.80 
4 อบรมหลักสูตร QA อาสา  86.20 
5 อบรมการใช้โปรแกรม CHE QA Online 85.40 
6 ประชุมประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้ พ.ศ.2557 79.86 
7 อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (รุ่นใหม่) ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 4 80.00 
8 สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ   83.20 
9 ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx  97.80 

  ควำมพึงพอใจในภำพรวม 85.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภมู ิรอ้ยละควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร  (จ ำแนกตำมโครงกำร) ปงีบประมำณ 2557 
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ควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร ส ำนกังำนประเมนิและประกนัคณุภำพ  ปงีบประมำณ 2554-2556 
 

 

ปีงบประมำณ ร้อยละ 
2554 81.69 
2555 84.63 
2556 86.09 
2557 85.81 
เฉลี่ย 84.55 

 

 

 

81.69 

84.63 

86.09 
85.81 

ปีงปม. 2554 ปีงปม. 2555 ปีงปม. 2556 ปีงปม. 2557 

กรำฟ แนวโนม้ควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร  ปงีบประมำณ 2554-2557 
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ภำคผนวก 
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           ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านักงานประเมินได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพรวม 8 กลยุทธ์  
34  โครงการ ด าเนินการตามแผนทั้งหมด 33 โครงการ (ร้อยละ 97.06)  ไม่ได้ด าเนินการตามแผน 1 โครงการ 
(ร้อยละ 2.94)  เมื่อพิจารณาประสิทธิผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด พบว่า บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 30 โครงการ 
(ร้อยละ 88.20)  ไม่บรรลุเป้าหมาย  4 โครงการ  (ร้อยละ 11.76)    
           โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ1 โครงการ ได้แก่   (1) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) เนื่องจากโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ด าเนินการจัดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งไม่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
         โอกาสในการพัฒนาในภาพรวมและแนวทางการปรับปรุงในปี พ.ศ.2558 

1. ด้านกลยุทธ์  การยกระดับสมรรถนะ แนวคิด หลักการ สนับสนุนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสู่
สถาบันชั้นน าระดับโลก  ได้แก่การก าหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาไปสู่ความส าเร็จขององค์กร ในการบริหาร
จัดการระบบการประกันแบบภาพรวมและก าหนดกลยุทธ์ที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ขององค์กร/สถาบัน อย่างท่ัวถึงท่ังระดับคณะและหน่วยงาน  กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี่ย และ
คู่ความร่วมมือ เช่น กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านประกันคุณภาพ การเรียนรู้ขององค์กร 
(Learning)  และการพัฒนาปรับปรุง (development & improvement)  เพื่อมุ่งสู่ความเลิศ 

2. ด้านเป้าหมายและตัวชี้วัด   มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น และระดับโครงการ การถ่ายทอดตัวชี้วัด
ระดับองค์กรไปสู่บุคลากรให้ครบถ้วนทุกโครงการและกิจกรรม 

3. ด้านกระบวนการ    ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง ได้แก่ (1) ก าหนดให้ทุกกระบวนการมีการจัดท า
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (FLOW)  (2) ให้ผู้ปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับท้าทาย               
(3) กระบวนการใดท่ีมีปัญหาให้ทบทวนการออกแบบขั้นตอนใหม่  (4) การจัดท าคู่มือการให้บริการแก่
คณะและหน่วยงาน  (5) การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรายกระบวนการ                

4. ด้านงบประมาณ   มุ่งเน้นความคุ้มค่าและการสร้างคุณค่าแก่สถาบัน  รวมทั้งประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ   ได้แก่(1)การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวใน
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ    

5. ด้านผู้ปฏิบัติงาน  สร้างทัศนคติและเพ่ิมทักษะการบริหารโครงการเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและมีคุณค่า
ต่อองค์กร    การวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า  การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือใช้ในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายและความส าเร็จของ
คณะท างาน  
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

=บรรลุ 
=ไม่
บรรลุ 

=
ด าเนินการ 
=ไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมคุณค่าให้กับผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ 

1.1.1 โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับสถาบัน 

ระดับคะแนนเฉลี่ย
มหาวิทยาลยั 

4.00 4.64     

1.1.2 โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะ 

ร้อยละคณะวิชาที่มี
พัฒนาการของผล
การประเมิน 
(Better) 

50% 54.00%   -ปีการศึกษา 2556 มีคณะ
วิชาที่มีพัฒนาของการผล
การประเมิน 14คณะวิชา
จาก 25 คณะวิชา (ร้อยละ
54.00) 
-คณะวิชาที่ไมม่ีพัฒนาการ
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และเป็นคณะ
ตั้งใหม่ ได้แก่ กลุม่คณะวิชา
วิทยาเขตหนองคาย  

1.1.3 โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับ
หน่วยงาน  

ร้อยละหน่วยงานท่ีมี
ผลการประเมิน 4.00 
ขึน้ไป 

80% 90.00   -หน่วยงานท่ีมีผลการ
ประเมินต่ ากว่า 4.00  ได้แก่ 
ส านักงานวิเทศสมัพันธ์  

1.1.4 คลินิกให้ค าปรึกษา & 
coaching 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

80% 83.23     

1.1.5 โครงการเรียนรู้การ
บริหารจาก
สถาบันการศึกษา
ความเป็นเลิศ 
 
 
 

องค์ความรู้ที่น ามา
ถ่ายทอด 

2 2    -แนวคิดการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศ 
-กระบวนการพัฒนาระบบ
การน าองค์กร 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

=บรรลุ 
=ไม่
บรรลุ 

=
ด าเนินการ 
=ไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คู่ความร่วมมือ 

1.2.1 สัมมนาผู้ปฏิบตัิงาน
ด้านการประกัน
คุณภาพ 

องค์ความรู้ที่น ามา
ถ่ายทอด 

5 5     

1.2.2 สัมมนา/ปฐมนเิทศ
และเตรียมความ
พร้อมผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 
2556 

จ านวนผู้ประเมินที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ 

30 31    -ผู้ตรวจประเมินบางส่วน
ติดราชการและมีภาระงาน
สอนในช่วงที่จัดกิจกรรม 
-ส านักงานประเมินได้ส่ง
สรุปประเด็นส าคญัส่งให้
ผู้ตรวจประเมิน 

1.2.3 ประเมินความพึง
พอใจและความ
ผูกพันของผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
คู่ความร่วมมือ  

ร้อยละการประเมิน
ความพึงพอใจครบ
ทุกโครงการ 

100 100    -มีการประเมินผลการจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรม  
-ผลการประเมินมากกว่า
ร้อยละ 80 ทุกกิจกรรม  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ  

1.3.1 พัฒนาเครือข่าย
ประกันคณุภาพ
อุดมศึกษาร่วมกับ 
สกอ.  สมศ.และ 
ก.พ.ร. 

ร้อยละการ
ด าเนินงานตามแผน 

80 100   มหาวิทยาลยัขอนแก่นใน
ฐานะแม่ข่ายประกัน
คุณภาพภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ท า
แผนกิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายเสนอ สกอ.  8 
โครงการ   ด าเนินการแล้ว
เสร็จทุกโครงการ  

1.3.2 โครงการเทยีบเคียง
สมรรถนะกับ
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 

ร้อยละการ
ด าเนินงานตามแผน 

80 100     
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

=บรรลุ 
=ไม่
บรรลุ 

=
ด าเนินการ 
=ไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  

1.4.1 การฝึกอบรมให้
ความรู้เกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานทีเป็นเลิศ 
EdPEx,TQA) 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรม 

80 90.48     

1.4.2 การฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพ
ภายในและภายนอก 
(IQA/EQA) 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรม 

80 80.7     

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคู่ความร่วมมือ 

1.5.1 โครงการฝึกอบรม
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในตาม
เกณฑ ์EdPEx 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรม 

80 84.40  ด าเนินการ
แล้ว 

  

1.5.2 โครงการฝึกอบรม
ผู้ตรวจประเมินหน้า
ใหม่ (FRESH) 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรม 

80 77.67    ปัญหาที่พบ 
-กรณีศึกษาใช้ฝึกประเมิน 
(ต่างประเทศ) ซึ่งผู้อบรม 
ยังไม่เข้าใจเกณฑ์คณุภาพ 
-การท าความเข้าใจเนื้อหา
ของเกณฑ ์

1.5.3 โครงการฝึกอบรม
ประธานผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ ์
EdPEx 
 
 

ร้อยละผูผ้่านการ
ฝึกอบรม 

80 100    -จัดรวมกับโครงการ
ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน  



ส ำนักงำนประเมนิและประกนัคณุภำพ  Office of Quality Management (OQM)  

 

  66 รำยงำนประจ ำป ีAnnual Report 2014 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

=บรรลุ 
=ไม่
บรรลุ 

=
ด าเนินการ 
=ไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1.5.4 โครงการฝึกอบรม
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
 

ร้อยละผูผ้่านการ
ฝึกอบรม 

80 -    -หลักสูตรการอบรม
ประธานฯ สกอ.เป็น
ผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
และไม่ได้จัดอบรมหลักสตูร
ประธานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

1.5.5 โครงการฝึกอบรม 
QA อาสา 

ร้อยละผูผ้่านการ
ฝึกอบรม 

80 100     

1.5.6 ยกระดับคุณภาพ
ผู้ตรวจประเมินโดย
หลักสตูร TQA 
Training สถาบันเพิม่
ผลผลติแห่งชาต ิ

จ านวนผู้ตรวจ
ประเมินท่ีไดร้ับการ
พัฒนา 

10คน 3คน    -กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้บริหารของคณะวิชาที่ส่ง
เข้าร่วมกิจกรรมติดราชการ
และขอเลื่อนก าหนดการ
ฝึกอบรมไปในปีถัดไป 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากระบวนการการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัต ิ

1.6.1 จัดท าข้อตกลงและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
มหาวิทยาลยัขอนแก่
น  

ร้อยละของการ
ด าเนินงานตามแผน 

100 100     

1.6.2 จัดท าข้อตกลงและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับคณะ 

ร้อยละของคณะวิชา
ที่มีการจัดท า
ข้อตกลงครบถ้วน 

100 100     

1.6.3 จัดท าข้อตกลงและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการหน่วยงาน
สนับสนุนและองค์กร
ในก ากับ 

ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีมีการ
จัดท าข้อตกลง
ครบถ้วน 

100 89.74     
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

=บรรลุ 
=ไม่
บรรลุ 

=
ด าเนินการ 
=ไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1.6.4 สังเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติราชการ 
(มหาวิทยาลัย คณะ 
หน่วยงาน องค์กรใน
ก ากับ)  เพื่อน าผล
ประเมินไปใช้ในการ
ส่งเสริม ยกย่อง 
ชมเชย เสนอต่อ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละของการ
ด าเนินงานตามแผน 

100 100     

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนากระบวนการน าเอาผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพ 

1.7.1 พัฒนาคุณภาพคณะ
และหน่วยงานท่ีมผีล
การประเมินต่ ากว่า
ระดับดีหรือรอพินิจ  

ร้อยละคณะวิชาที่มี
ผลการประเมินดีขึ้น 

90 90    คณะวิชาที่มีผลการ
ประเมินปี2556ต่ ากว่า 
4.00 จ านวน 7 คณะ มีผล
การประเมินดีขึ้นในปี
การศึกษา 2556 จ านวน 6 
คณะ ได้แก่ คณะศิลปะ
ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 
คณะสังคมบูรณาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์  
คณะวิทยาการจัดการ 
วิทยาลัยนานาชาติ  ส่วน
คณะทีไ่ม่มีพัฒนาการผล
การประเมินได้แก่คณะ
นิติศาสตร์  

1.7.2 จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพระดับสถาบัน
และระดับคณะ/
หน่วยงาน  
 
 

ร้อยละของคณะ
หน่วยงานในการ
จัดท าแผนฯครบถ้วน 

80 คณะ 100% 
หน่วยงาน 

20% 

   -ระดับคณะวิชามีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพครบทุก
คณะ 
-หน่วยงานสนับสนุน ส่ง
แผนพัฒนาคุณภาพ 4 
หน่วยงาน จาก 20 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

=บรรลุ 
=ไม่
บรรลุ 

=
ด าเนินการ 
=ไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

หน่วยงาน (ร้อยละ20) 
กลยุทธ์ที่ 8 บูรณาการระบบการประเมินและตัวชี้วัด 

1.8.1 พัฒนาตัวช้ีวัดการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2556 

ระดับความส าเร็จ 4 5     

1.8.2 พัฒนาตัวช้ีวัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2557 

ระดับความส าเร็จ 4 5     

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

1.9.1 คัดเลือกแนวปฏิบัติที่
ดีและเผยแพร่ 
Productivity 
concept 

จ านวนผลงานท่ีส่ง
เข้าประกวด 

22 43     

กลยุทธ์ที่ 10 น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงาน 

1.10.1 รายงานการประเมิน
ตนเอง
มหาวิทยาลยัขอนแก่
น (ระบบCHE QA 
Online) 

ระดับความส าเร็จ 4 5     

1.10.2 จัดท าฐานข้อมูล
ระบบ CHE QA KKU 

ระดับความส าเร็จ 4 5     

1.10.3 จัดท าฐานข้อมูลด้าน
การประกันคณุภาพ 

ระดับความส าเร็จ 4 5     

1.10.4 ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมการประกัน
คุณภาพ 

ระดับความส าเร็จ 4 5     
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

=บรรลุ 
=ไม่
บรรลุ 

=
ด าเนินการ 
=ไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1.10.5 ฐานข้อมูลผูต้รวจ
ประเมิน 

ระดับความส าเร็จ 4 5     

1.10.6 ฐานข้อมูล QA อาสา ระดับความส าเร็จ 4 5     

1.10.7 รวบรวมสารสนเทศ
ด้านการประกัน
คุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ ความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิต 

ร้อยละแบบสอบถาม
ที่ได้รับตอบกลับ 

20 38.70     

บรรลุเป้าหมาย   30 โครงการ (ร้อยละ88.20) 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 โครงการ(ร้อยละ11.76) 

- รวม 8 กลยุทธ์ 
34 โครงการ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ   33 โครงการ (ร้อยละ97.06) 
ไม่ด้ าเนินการ 1 โครงการ (ร้อยละ2.94) 
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ปฏิทนิและแผนปฏิบตักิำรประจ ำปงีบประมำณ 2558 (1ต.ค.57-30ก.ย.58) 

รหัส กลยุทธ ์ โครงการเชิงกลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม 

C5 การก ากับติดตามการด าเนินงาน
ด้านการประกันคณุภาพ  

การก ากับติดตามการด าเนินงานดา้น
การประกันคณุภาพ  

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

P1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quality Management Policy ผู้บริหารQM พบผู้บริหารคณะ 
หน่วยงาน ผู้ตรวจประเมิน 
(IQA)/EdPEx 

Recognition Day & QM-QA Policy 

· Conceptual Excellence Framework  

·  มอบรางวัล (ใช้ผลการประเมินคุณภาพและข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ) 3 ปีย้อนหลัง   

1. QA Awards คณะที่มผีลงาน KKU IQA 4.51 ขึ้นไป 
(Trophy) 

2. QM Star ให้กับคณะที่มี KKU IQA  (Trophy) 

3. QA Certificate คณะที่มผีลงาน IQA 4.00 ขึ้นไป 

4.รางวัล Outstanding for service excellence 3 
รางวัล (Trophy) 

5.WCU-Enforcement Reward   

  
 
 

TQA Supportive Units ความรู้ความเข้าใจ excellence 
framework 

อบรมที่สิรคิุณากร 2วัน (หัวหน้าหน่วย หัวหน้างานทุก
ระดับ ผู้สนใจทุกระดับ 100 คน)/อบรมTQA (อ.วนิดา /อ.
สุพินดา) 

A1 
 
 
 
 
 
 

การตรวจประเมิน (Accreditation) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM) การ
บริหารจดัการระบบคณุภาพเกณฑ์
ความเป็นเลิศ ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน 
 
 
 

Conceptual Excellence Framework (Key 
Supportive Units QM4 : Coaching) 
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รหัส 
2557 2558 
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C5 
 

                     

P1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

  
 
 

                        

A1 
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รหัส กลยุทธ ์ โครงการเชิงกลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม 

P3 
 
 
 
 

Management and Value 
creation 

Excellence Frameworks 
support 

TQA Criteria  สถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติ 
-คัดเลือกตัวแผนผู้บริหารคณะวิชา  
คณะ 10 คณะ รองแผนและประกนัคุณภาพทุกคณะ  
-ประชาสัมพันธ์หลักสตูรฝึกอบรม 
-สนับสนุนค่าลงทะเบียน  

P2 
 
 
 
 

Quality Management 
Policy 

เตรียมความพร้อมรับการประเมิน  
ปีการศึกษา 2557 

เตรียมผู้บริหารและผู้ตรวจประเมนิคุณภาพภายใน (IQA 
Assessor) กลุ่มสายวิชาการและกลุ่มสายสนับสนุนระดับคณะ 
-แนวปฏิบัติในการตรวจประเมินฯปีการศึกษา 2557 (เกณฑ์
ใหม่) กลุ่ม IQA Assessors เดิมและผูบ้ริหารประกันคุณภาพ+
เครือข่ายประกันคณุภาพ  

A1 
 
 

การตรวจประเมิน 
(Accreditation) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM) การ
บริหารจดัการระบบคณุภาพเกณฑ์
ความเป็นเลิศ ระดับคณะวิชา 

Conceptual Excellence Framework (Med.SC QM1 : 
Coaching) 

A1 
 
 

การตรวจประเมิน 
(Accreditation) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM) การ
บริหารจดัการระบบคณุภาพเกณฑ์
ความเป็นเลิศ ระดับคณะวิชา 

Conceptual Excellence Framework (SC.Techno QM2: 
Coaching) 

A1 การตรวจประเมิน 
(Accreditation) 

การประเมินคณุภาพภายใน Conceptual Excellence Framework (Social SC. QM3: 
Coaching) 

C3 พัฒนาคู่ความร่วม   อบรมประธานฯ สกอ.  (ก าหนดการตามที่ สกอ.ก าหนด /
เตรียมรายชื่อผู้อบรม)(ปกตสิกอ.จา่ย) 

  Work Shop ข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติราชการ ของหน่วยสาย
สนับสนุน 

  การก าหนดตัวช้ีวัด ข้อตกลง (หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด)  

C4 พัฒนากระบวนการการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ

การจัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการระดับคณะ 

เจรจาข้อตกลงการปฏิบัติราชการและจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระดับคณะ 

C4 พัฒนากระบวนการการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ

การจัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการระดับหน่วยงาน  

เจรจาข้อตกลงการปฏิบัติราชการและจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน  

C4 พัฒนากระบวนการการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ 

การจัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการระดับหน่วยงาน  

คลินิกให้ค าปรึกษา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

P6 เชิญผู้บรหิารระดับ World 
Class มา Share 

Step up (World Class Idol)  แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับผู้บริหารระดบั World Class 
-ผู้บริหารทุกระดับ  
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P3 
 
 

 

    

         

P2 
 
 
 

     

        

A1 
 

                       

A1 
 

                       

A1 
 

                       

C3                        

 
 

                      

C4                       

C4                        

C4                        

P6 
 

                 



ส ำนักงำนประเมนิและประกนัคณุภำพ  Office of Quality Management (OQM)  

 

  75 รำยงำนประจ ำป ีAnnual Report 2014 

 

รหัส กลยุทธ ์ โครงการเชิงกลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม 

C4 พัฒนากระบวนการการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ

เทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัย
วิจัย 

เทียบเคียงสมรรถนะ (ม.วิจัย=ม.วจิัยส่วนกลาง/ม.วิจัย
ภูมิภาค)  

C3 พัฒนาคู่ความร่วม   อบรมผูต้รวจประเมิน IQA สกอ.  (คณะละ 10 คน) 
ทั้งหมด 25 คณะ  

C2 ความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ด้านเกณฑ์ IQA  

สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการ
ประเมินคุณภาพภายใน (IQA)  

อบรมให้ความรู้ตัวช้ีวัด IQA ปีการศึกษา  2557 
-ผู้บริหารและคณาจารย ์
-หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาหลักสูตร 
-บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
-วิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิจาก  สกอ. 

A1 การตรวจประเมิน (Accreditation) การประเมินคณุภาพภายใน ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (IQA Faculty)  

A1 การตรวจประเมิน (Accreditation) การประเมินคณุภาพภายใน บริหารจดัการระบบฐานข้อมลู CHE และ Common 
data set  

P5 งานประชุม QS World Class 
University Ranking (Academic 
Reputation) 

ส่งเสริมผู้บริหาร QM สู่ความเป็น
มหาวิทยาลยัชั้นน าของโลก  

เข้าร่วมการประชุมประจ าปีของ QS World Class 
University Ranking 
(เป้าหมาย:Business contact & Academic 
Reputation) 
-ผู้บริหารระดับคณะวิชา  

  พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์
การบริหารจัดการด้าน 
Excellence Frame Work 

สร้างความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร
ระดับสูง  

Dinner Talk /EdPEx Summit   

ส าหรับผู้บรหิารระดับสูง  

-แนวคิดหลักของ TQA/EdPEx 

C3 พัฒนาคู่ความร่วม เพิ่มจ านวนผูต้รวจประเมินที่มี
ศักยภาพ 

ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่เพือ่ตรวจประเมิน IQA 
ระดับคณะ/ภาควิชา/สาขา/หลักสตูร 

C1 ความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ด้านเกณฑ์ IQA 

สัมมนาเครือข่ายประกันคณุภาพ  สัมมนาเครือข่ายประกันคณุภาพ 

-องค์ความรู้(ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมิน/การจดัท า 
มคอ./MIS TQF KKU 

C3 พัฒนาคู่ความร่วม พัฒนาเครือข่ายประกันคณุภาพ  อบรม QA อาสา ปี5 
C4 พัฒนากระบวนการการจัดท า

ข้อตกลงการปฏิบตั ิ
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการระดับคณะ 

ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามข้อตกลงระดับ
คณะ    

 



ส ำนักงำนประเมนิและประกนัคณุภำพ  Office of Quality Management (OQM)  

 

  76 รำยงำนประจ ำป ีAnnual Report 2014 

 

รหัส 
2557 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

C4                       

C3                        

C2 
 
 
 
 

                      

A1                       
A1 
 

                        

P5 
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C1 
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รหัส กลยุทธ ์ โครงการเชิงกลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม 

C4 พัฒนากระบวนการการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ

การจัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการระดับหน่วยงาน  

ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามข้อตกลงระดับ
หน่วยงาน   

      สัมมนา  OQM และ Top 10 Support team Unit 
A1 การตรวจประเมิน 

(Accreditation) 
การประเมินคณุภาพภายใน จัดท า SAR KKU IQA 2557 (ติดตาม TQF /Common 

data set ล่วงหน้า 6 เดือน) 
A1 การตรวจประเมิน 

(Accreditation) 
การประเมินคณุภาพภายใน ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน (IQA KKU)  

A1 การตรวจประเมิน 
(Accreditation) 

การประเมินคณุภาพภายใน เชิญผู้บรหิารระดับสูงและบุคลากรที่สนใจ Conceptual 
Framework KPI + ค ารับรองฯ 

P4 Rewards and 
Enforcement QM & QA 
TOP 10 

KM องค์กรที่เป็นเลิศด้านการ
บริหารจดัการระบบคณุภาพ  

แลกเปลีย่นเรยีนรู้การบริหารระบบประกันฯ สู่ความเป็น
เลิศ ประเทศสิงคโ์ปร (NUS)/ U Of Hong Kong 
-คณะวิชาที่มีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ 4.00 ขึ้น
ไป 
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