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ข้อมูลทั่วไป 

 
 
 
  

ประวัติความเป็นมา ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาด า เนินการ        
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ออกประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการ       
ประกันคุณภาพขึ้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดตั้ง
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา (Office of Quality Assurance Khon Kaen 
University) ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2540 และต่อมาคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปลี่ยนช่ือ ส านักงานเป็น“ส านักงานประสานงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อปี 2546 ได้เปลี่ยนช่ือจาก“ส านักงานประสานงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา” เป็น “ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ” และปี 
2561 ได้เปลี่ยนช่ือจาก“ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ” เป็น “กองพัฒนา
คุณภาพการศึกษา” 

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของส านักงาน
อธิการบดี โดยมีเป้าประสงค์หลัก  คือ สนับสนุนให้หน่วยงาน คณะและมหาวิทยาลัยมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น 

การบริการที่ส าคัญ
ข อ ง ก อ ง พั ฒ น า
คุณภาพการศึกษา 

1. จัดอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพให้กับคณะและหน่วยงานเพื่อยกระดับผลการ
ด าเนินงาน 

2. จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน 
3. จัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับสถาบันเพื่อรับการประเมินภายนอก 
4. จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการทั้งในระดับคณะและหน่วยงาน เพื่อ

ก ากับติดตามผลปฏิบัติราชการ 
5. บริหารจัดการเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพ (เครือข่าย1ช่วย9 เครือข่ายอีสาน

ตอนบน PMQA)  

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

โทรศัพท์ 043-009-700  ต่อ 48707-48709, 48712 

โทรสาร 043-202-193 

อีเมล ์ 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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วสิยัทศัน์ (Vision) 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สู่ความเป็นเลิศ 
 
 

พนัธกจิ (Mission) 
มีบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย โดยผ่านกลไกระบบบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการการจัดอันดับสากล
ของหน่วยงานภายนอก การส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพเพ่ือยกระดับผลการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 
การรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของส่วนงาน หน่วยงาน จัดท ารายงานและสารสนเทศประกัน
คุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกเ พ่ือรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 

คา่นิยม (Value) 
SMART QA 
S: Service Mind ประสานดี มีจิตบริการ งานส าเร็จ 
M: Management by Factual Information บริหารจัดการด้วยข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นจริง 
A: Accountability ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
R: Result การมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
T: Team การท างานเป็นทีม 
Q: Quality การท างานอย่างมีคุณภาพ 
A: Advance การยกระดับการท างานให้สูงขึ้น 
 

สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
ส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร                  

สู่ความเป็นเลิศ (ประสานหน่วยงานภายในและภายนอก/ผู้บริหาร/เครือข่าย/ผู้ตรวจประเมินฯ) 
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 โครงสร้างองค์กร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ โครงสร้างองค์กรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 

 

 
 

 

บุคลากร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

    

ชื่อ-สกุล ดร.ภาวนา   กิตติวิมลชยั 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
อีเมล์ pawana@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน  48709 

ชื่อ-สกุล น.ส.ศิริวารินทร์   วานมนตรี 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
อีเมล์ siriwa@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน  48712 

ชื่อ-สกุล นายฤทธิพงษ์   รัตนพลท ี
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
อีเมล์ rittra@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน  48708 

ชื่อ-สกุล นายสุรวุธ   พุ่มอ่ิม 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
อีเมล์ surawut@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน  48708 

ชื่อ-สกุล    นายเอกลักษณ์ ขาวประภา 
ต าแหน่ง    นักวิชาการศึกษา 
อีเมล์        eakakh@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน  48708 
 

ชื่อ-สกุล น.ส.วรลักษ์   ศรีอนันต ์
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
อีเมล์ woralaksr@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน  48707 

ชื่อ-สกุล นายคมสนั   พันธุ์ชัยเพชร 
ต าแหน่ง นักสารสนเทศ 
อีเมล์ phanch@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 48708 

ชื่อ-สกุล น.ส.วลิาวลัย ์  ค าสอนทา 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
อีเมล์ wilakh@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 48708 

ชื่อ-สกุล น.ส.ษมพร   สนธิเปรม 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
อีเมล์ sokanni@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน 48707 

ชื่อ-สกุล น.ส.พรรณกาญจน์   โสระสิงห์ 
ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
อีเมล์ pannaso@kku.ac.th 
เบอร์ภายใน  48707 

ผศ.เสาวลักษณ์   สุขประเสริฐ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนาคณุภาพ

การศึกษา   
 

https://qm.kku.ac.th/picts/pawanak.jpg
https://qm.kku.ac.th/picts/saovaluks.jpg
https://qm.kku.ac.th/picts/siriwarinw.jpg
https://qm.kku.ac.th/picts/rittipongr.jpg
https://qm.kku.ac.th/picts/woralak.jpg
https://qm.kku.ac.th/picts/eakalakk.jpg
https://qm.kku.ac.th/picts/surawutp.jpg
https://qm.kku.ac.th/picts/khomsanp.jpg
https://qm.kku.ac.th/picts/wilawank.jpg
https://qm.kku.ac.th/picts/samaporns.jpg
https://qm.kku.ac.th/picts/pannakarns.jpg
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)  

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559วัตถุประสงค์เพ่ือใหม่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เห็นจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา และเพ่ือน าขอมูลป้อนกลับและข้อเสนอแนะของกรรมการไป
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดหารของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งในการตรวจประเมินดังกล่าวมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น น าทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย สรุปผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นในภาพรวมปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

1. พ.ต.ท.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ คณะกรรมการ EdPEx ของ สกอ. (อดีตรองอธิการบดีฝายบริหาร และ 
อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ -ข้าราชการบ านาญ) ประธานกรรมการ 

2. รศ.พญ.มะลิ  รุ่งเรืองวานิช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 
3. รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
5. รศ.พญ.สุพินดา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ 
6. ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ  
ซึ่งผลการด าเนินการในส่วนของผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันนั้น จากการที่คณะกรรมการ

ได้ท าการตรวจประเมิน และตรวจเยี่ยมคณะ/หน่วยงานต่างๆ และสรุปผลการประเมิน ได้คะแนนประเมินเท่ากับ 
334 คะแนน  
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 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  
 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเสวนาเรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 
(ถอดบทเรียนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ 
ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ )                                
โดย ศ.ดร.บุญ เจริญ ศิริ เนาวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ สกอ.                     
เป็นผู้น าการเสวนา ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี (ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์)                         
อ.ดร.ทพญ.รัชฎา น้อยสมบัติ (รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์) ผศ.ดร.เสาวมาศ 
คุณล้าน เถือ่นนาดี (คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์)  
          ซึ่ งทั้ ง 3 คณะ ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์                
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่าน
การคัดเลือกโครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ ไปใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (EdPEx 200) จาก สกอ. เพ่ือให้
คณะที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถน าเอาแนวปฏิบัติที่ดีจากทั้ง 3 คณะ ดังกล่าวไปใช้ในการด าเนินงาน
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ประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีคณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดี รองคณบดี และบุคลากร
ระดับบริหารจากทุกคณะ ประมาณ 85 คน เข้าร่วมฟังการเสวนา  
          ตลอดช่วงการเสวนา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ อาทิเช่น วิสัยทัศน์ของแต่ละ
คณะคืออะไร และมีเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและยาวเป็นอย่างไร, เมื่อต้องการการปรับปรุงคุณภาพภายในคณะ มี
วิธีการอย่างไรที่จะสื่อสาร ให้คนในองค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง , ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือให้เกิด 
output/outcome ผู้บริหารคณะมีวิธีการในการสร้างแรงจูงใจ หรือมาตรการอย่างไร ในการท าให้บุคลากรเข้ามา
มีส่วนร่วมในสร้าง output/outcome ให้กับองค์กร, คณะมี change agent หรือไม่ ถ้ามี ผู้บริหารคณะมีวิธีการ
สร้างขึ้นมาได้อย่างไร และ change agent เหล่านี้มีบทบาทอะไร, ในการบริหารที่ต้องการให้แต่ละภาควิชาเดิน
ตามนโยบายจากคณะและมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะใช้วิธีการอะไร รวมถึงกระบวนการในการติดตามผลการ
ด าเนินการของภาควิชา, ในกระบวนการบริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ผู้บริหารคณะมีกระบวนการในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน learning (review, analyze process + proper measurement) อย่างไร, ผู้บริหาร
คณะมี succession plan ในองค์กรหรือไม่ ถ้ามี ผู้บริหารคณะท าอย่างไร เป็นต้น โดยผลการจัดโครงการมีร้อยละ
ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม เท่ากับ 87.37 และผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวน 70  คน จากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35   

 
 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561 
 วันที่ 4-5 เมษายน 2561 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจ
ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561 
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร    
ชั้ น  2 โดย ได้ รับ เกี ย รติ จ าก  รศ .ดร .ล าปาง                 
แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
ได้กล่าวเปิดการอบรม
ในครั้งนี้  ซึ่ งในการจัด
สั ม ม น าค รั้ ง นี้ ได้ รั บ
เกียรติจากท่านวิทยากร 
3 ท่าน ประกอบด้วย
ผศ. เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ ผู้อ านวยการ                 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา , ศ.พญ .จามรี                
ธี ร ต กุ ล พิ ศ า ล  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ าส ต ร์  แ ล ะ                        
รศ .พญ . สุ พินดา คูณมี  คณ ะแพทยศาสตร์                 
ซึ่งทุกท่านผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) ส าหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
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เพ่ือ เตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินคณะได้ด้วยเกณฑ์ 
EdPEx ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ทางคณะวิชาจะต้องด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ และ
เข้ารับการตรวจประเมินเต็มรูปแบบโดยมุ่งหวังว่ามหาวิทยาลัยจะได้มีผู้ตรวจประเมินในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจประเมินให้มีคุณภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถ
ยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดยรูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบั ติ  จากกรณี ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี การศึกษา 2559 คณ ะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยลักษณะของการแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกวิเคราะห์และฝึกปฏิบัตินั้นจะเป็นการแบ่งกลุ่มที่ใช้
ผู้ตรวจประเมินเดิมที่มีความรู้อยู่แล้วสลับกับผู้ตรวจประเมินหน้าใหม่พัฒนาขึ้น ซึ่งรูปแบบนี้จะเป็นการช่วยให้
ผู้ตรวจประเมินหน้าใหม่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ตรวจประเมินเดิมที่มี อยู่ในแต่ละกลุ่ม เพ่ือ
คอยช่วยในลักษณะของการเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจหน้าใหม่มีความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน 
 
 จัดคลินิกให้ค าปรึกษาจัดท าลักษณะองค์การ (OP) และจัดท าแผนพัฒนาองค์การ หน่วยงานสนับสนุน 

วันที่ 8 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัด
คลินิกเพ่ือทบทวนการวิเคราะห์โครงร่างองค์การ 
(OP) และแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้
หน่วยงานน าเกณฑ์ TQA มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และได้มีกิจกรรม
ประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

       ในครั้งนี้จึงเป็นการจัดคลินิกให้ค าปรึกษาในการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร (OP) และการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค าปรึกษาส าหรับหน่วยงานสนับสนุนในการน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์ลักษณะส าคัญขององค์การ เช่น การมองหาคู่เทียบ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ให้ความร่วมมือ 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานขององค์การ และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
โดยมี รศ.พญ.สุพินดา คูณมี ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) เป็นวิทยากรและท าหน้าที่
เป็นคุณหมอประจ าคลินิกในการให้ค าปรึกษา 

มีหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมรับฟังค าปรึกษาทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน บุคลากรกว่า 80 คน กิจกรรมแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง แบ่งเป็นภาคเช้า 15 หน่วยงาน ภาคบ่าย 15 หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และรับฟังค าปรึกษาจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด โดยผลจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 คิดเป็นร้อย 87.11     
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โครงการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการเตรียม

ความพร้อมในการท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริ
คุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ผ่าน
การอบรมและจะต้องท าหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระ  ดับ
คณะด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งจะเริ่มด าเนินการตรวจประเมินในช่วง
เดือนกรกฎาคม 

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มี ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ 
ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา และท่านเป็นผู้ตรวจ
ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) เป็นวิทยากรใน
การบรรยายแนวทางและถ่ายทอดประสบการณ์ในการท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ์ EdPEx โดย
มุ่งหวังว่าการจัดเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจประเมินให้มีคุณภาพและพร้อมที่จะ
ตรวจประเมินในระดับคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
สามารถยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 

 
โครงการสนับสนุนคณะเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 5  
ก อ ง พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ก า รศึ ก ษ า  ได้ ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ให้ ค ณ ะ ส มั ค ร เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า ร                                      

โดยมีคณะสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 มีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 13 ดังตาราง 
ตารางสรุปคณะท่ีสมัครและได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ EdPEx 200 

ที ่ คณะที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ผล 
Screening 

ผลพิจารณา
รายงาน SAR 

Site Visit 
ผลพิจารณา       
คณะที่ผ่าน          
EdPEx 200 

1  ศึกษาศาสตร์ ×    
2  วิศวกรรมศาสตร์ ×    
3  ศิลปกรรมศาสตร์ √ x   
4  สัตวแพทยศาสตร์ √ x   
5  วิทยาลัยนานาชาติ ×    
6  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ×    
7  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ×    
8  วิทยาศาสตร์ (เคยสมัคร ครั้งที่ 4) √ √ √ x 
9  เทคนิคการแพทย์ (เคยสมัคร ครั้งที่ 4) √ √ √ √ 
10  บริหารธุรกิจและการบัญชี*  √ √ √ √ 



กองพฒันาคณุภาพการศึกษา  Education Quality Development Division (EQD)  

 

  11 รายงานประจ าปี Annual Report 2018 

ที ่ คณะที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ผล 
Screening 

ผลพิจารณา
รายงาน SAR 

Site Visit 
ผลพิจารณา       
คณะที่ผ่าน          
EdPEx 200 

11  บัณฑิตวิทยาลัย*  √ x   
12  คณะสาธารณสุขศาสตร์* √ x   
13  คณะเกษตรศาสตร์* √ x   

จ านวน 8 3 3 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ EdPEx Coaching & Mentoring วิทยาเขตหนองคาย 
  วันที่  26-27 มิถุนายน 2561 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการ EdPEx Coaching & 

Mentoring ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และให้ค าปรึกษาในการจัดท า
ลักษณะส าคัญขององค์กร การประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
EdPEx หมวด 1-6 และผลลัพธ์การด าเนินงาน หมวด 7 โดย
มีทีม Coaching เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ ง 2 ท่ าน คือ ผศ .
เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และ รศ.พญ.สุพินดา คูณมี ได้เข้า
ให้ค าปรึกษา 4 คณะของวิทยาเขตหนองคาย และส านักงาน
วิทยาเขตหนองคาย โดยวันแรกเป็นคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ และ
ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย และวันที่สองจะเป็นคณะศิลป
ศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผน และการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ขอ งคณะ 
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วันที่สองของการลงพ้ืนที่  Coaching EdPEx & Mentoring วิทยาเขตหนองคาย โดยคณะที่ เข้ารับ
ค าปรึกษาคือคณะศิลปศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ทีมที่ปรึกษาให้คณะศิลปศาสตร์น าเสนอ
ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผน และการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะ และ
ให้ค าแนะน าแนวทางการปรับความเชื่อมโยงของ OP และหมวดต่างๆ และเพ่ิมความสมบูรณ์ของ SAR ส่วนคณะ
สังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ปรึกษาได้ชี้แจงการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร 
และให้คณะทบทวนกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (หมวด 2) Engagement Factor (หมวด 5) และ need ของลูกค้า
ทุกกลุ่ม และ stakeholder (หมวด 3) 

 
 โครงการ EdPEx Coaching 2018 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในการจัดท า OP รวมทั้งเพ่ือให้ความรู้ในการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์EdPEx และจัดท าแผนพัฒนาองค์กรได้ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ได้มีการให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx จากทีมที่ปรึกษา (Coach) ที่มหาวิทยาลัยจัดลงไปให้           
โดยมีการให้ค าปรึกษาในเรื่องสรุปประเด็นส าคัญในการวิเคราะห์โครงร่างองค์กร เรื่องการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ การรายงานผลข้อมูล Common data set และแผนพัฒนาคุณภาพในระบบ CHE QA Online และ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพผลการด าเนินงานของโครงการ มีการให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx จากทมีที่ปรึกษา (Coach)  
   ผลการด าเนินงานพบว่าทุกคณะจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการให้ค าปรึกษา(Coach) 
พิจารณา และมีการลงพ้ืนที่แล้ว 4 ครั้งของแต่ละคณะและทุกคณะมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและรายงานใน
ระบบ CHE QA ONLINE 100%  รวมทั้ งร้อยละความพึงพอใจของคณะที่มี ต่อ Coach มีความพึงพอใจ                        
คิดเป็นร้อยละ 89.73 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA 
พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และหน่วยงาน

สนับสนุนการจัดการเรียนการ 
      โครงการอบรมการพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA วันที่ 12-13 มีนาคม 

2561  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ด าเนินการให้ความรู้โดยวิทยากร 2 ท่าน 
ประกอบด้วย 1)คุณเจษฎา  คูณมี  ผู้จัดการ บริษัท เอบีบี(มหาชน)สาขาประเทศไทย และ2)รศ.พญ. สุพินดา คูณมี 
คณะแพทยศาสตร์  

       การอบรมให้ความรู้ได้ก าหนดหัวข้อซึ่งประกอบด้วย  
      (1) การทบทวน ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์ TQA  
      (2) การเขียนรายงานประเมินตนเอง และแผนพัฒนาองค์กร  
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      (3) การน าเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปสู่การปฏิบัติ  
       ทั้งนี้ได้ แบ่งกลุ่มออกเป็น 12 กลุ่มใน ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองและแผนพัฒนา

คุณภาพองค์การ เพ่ือเป็นการต่อยอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุน
ภารกิจทั้งในระดับคณะและสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเมินตนเองให้หน่วยงานทราบถึง
สภาพที่แท้จริง ของการบริหารจัดการของตนเองในการก าหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมถึงท าให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาเพ่ือน าไปวางแผนปรับปรุงของหน่วยงานให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 30 หน่วยงาน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม
เฉลี่ยคือ 4.05 คิดเป็นร้อยละ 80.98 

 
เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Asessors) 
กองพัฒนาคุณภาพได้เตรียมความพร้อมโดยผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพได้ด าเนินการ Coaching  

ก่อนอบรม และคัดเลือก โดยมีรายละเอียดการพัฒนาผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดังนี้ 

 ปฐมนิเทศและฝึกอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561  

 อบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2561  

 อบรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 

ผู้ตรวจประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยส่งเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ        
จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1. รศ.ดร.พงศกร   พรรณรัตนศิลป์ 
2. ผศ.ดร.จงรักษ์   หงส์งาม  

มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมเป็นคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จ านวน 1  ท่าน ได้แก่                 
รศ.ดร.พงศกร   พรรณรัตนศิลป์ 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 

(TQA) และการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
      โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ จัดกิจกรรม

ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 
โดยก าหนดองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 

       (1) การน าเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปสู่การปฏิบัติ (โดยตัวแทน ส านักหอสมุด) 
       (2) แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการพัฒนานวัตกรรม

สนับสนุนการปฏิบัติงาน (โดยตัวแทน 1.ส านักนวัตกรรม 2.ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  3.ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) 

       (3) การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (โดยตัวแทน 1.กองกลาง 2.กองกิจการนักศึกษา) 
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      (4) การส่งเสริมให้หน่วยงานขอรับรางวัลคุณภาพการบริการของส านักงานพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) และหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เคยได้รับรางวัล (โดยตัวแทน 1.ส านักหอสมุด 2.ศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ) 

      โดยน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในแต่และหัวข้อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พร้อมทั้งการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ  โดยมี
หน่วยงานเข้าร่วมกว่า 30 หน่วยงาน ในภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 คิดเป็น
ร้อยละ 84.89   

 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการตามเกณฑ์ IQA 
อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1-3 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (การเขียน 
SAR) ปีการศึกษา 2560  

รุ่นที่ 1 ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561  

รุ่นที่ 2 ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561  

รุ่นที่ 3 ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
วันที่ 14-15 มิถุนายน  

ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  1504 ชั้ น  5 ค ณ ะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี อาคาร MS.01 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารระดับหลักสูตรมีความรู้
ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประยุกต์ใช้เกณฑ์ในก ารบริหารจัดการหลักสูตรได้ ตลอดจนมีทักษะใน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. ซึ่งจะส่งผลต่อการขอ
รับรองและเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ต่อไป 

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการ
อบรมในครั้งนี้ และกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ว่าจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ในปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้บริหารระดับหลักสูตรขาดความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และไม่
สามารถประยุกต์ใช้เกณฑ์ในการบริหารจัดการหลักสูตรได้ ตลอดจนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองไม่
สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริงและไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
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        นอกจานี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร จ านวน 6 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก, รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา, รศ.ภรณี ศิริโชติ, 
ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี, และ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร โดยหัวข้อในการบรรยาย 
ประกอบด้วย การชี้แจงแนวทางการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 โดย ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย หลังจากนั้นเป็น
การบรรยายชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 แ ล ะศึ ก ษ าก รณี ศึ ก ษ าพ ร้ อ ม ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
องค์ประกอบที่ 1-6 โดยทีมวิทยากร 

ผลการด าเนินโครงการพบว่า  
รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวน 77คน 

จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 และผลจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 คิดเป็นร้อยละ 77.64  

รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวน77 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 
และผลจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 คิดเป็น
ร้อยละ 85.79 

รุ่นที่ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวน 90 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 
และผลจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 คิดเป็น
ร้อยละ 84.00 

 
ให้ค าปรึกษาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการให้ค าปรึกษากับหลักสูตร                      

ที่ ยั ง ไม่ เป็ น ไป ต าม ม าต ร ฐ าน ห ลั ก สู ต ร ร ว ม ทั้ ง ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ต่ า ก ว่ า ร ะ ดั บ ดี                                            
ระหว่างวันที่ 16-31  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา  08.30-16.30 น. โดยจัดวิทยากรที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแนวทาง
ในการด าเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและเสนอแนะแนวทางการการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองที่สอดคล้องกับสภาพจริงและกระบวนการ PDCA ซึ่งผลการด าเนินการในการลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษา                         
จ านวน 7 คณะซึ่งขณะนี้ได้ลงพ้ืนที่ในการให้ค าปรึกษาจ านวน 5 คณะมีรายละเอียดดังนี้ 

 วันที่ 17 กรกฎาคม2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 4 คณะวิทยาเขตหนองคาย ประกอบไปด้วยคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ                 

คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ 
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อบรมระบบ CHE QA Online ส าหรับ Admin ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1-2 
 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลด้ าน
การประกั น คุณ ภ าพ
ก า ร ศึ ก ษ า
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า                 
เ พ่ื อ ก า รป ร ะ เมิ น  3 
ร ะ ดั บ  ( CHE QA 
Online for 3 Degrees 
Levels :  CHE 3D)                   
ขึ้น ณ ห้องปฏิบั ติการ
คอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ โดยมี ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย คุณคมสัน พันธุ์ชัยเพชร และทีมงาน
สังกัดกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 
 จัดขึ้นเพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วิชามีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
เพ่ื อการประเมิน  3 ระดับ  (CHE 3D) โดยมี ผู้ เข้ าร่ วม โครงการทั้ งสิ้ น  140 คน  โดยแบ่ งเป็ น รุ่ นที่  1                           
เวลา 08.30 – 12.00 น. จ านวน 80 คน และ รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 – 16.30 น. จ านวน 60 คน ซึ่งเป็นการอบรม
เชิงปฏิบัติการจริง ผู้เข้าอบรมได้เข้าทดลองใช้ระบบ CHE QA Online เพ่ือเรียนรู้และน าไปด าเนินการในการกรอก
ข้อมลูการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา  
 ผลการด าเนินโครงการทั้ง 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวน 93 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้จ านวน 120 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 และผลจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.81 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเรื่องความ
เหมาะสมด้านสถานที่คือมีค่าเฉลี่ย 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.81 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการเตรียมตัวและ
ความพร้อมของวิทยากร คือมีค่าเฉลี่ย 4.02 คิดเป็นร้อยละ 80.43 อยู่ในระดับมาก 
 
 อบรมระบบ CHE QA Online ส าหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 วันที่ 20-21 กันยายน 2561 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)รุ่นที่ 1-2 ส าหรับผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการใช้ระบบ CHE QA Online ให้กับผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือให้ผู้ตรวจ
ประเมินมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ CHE และ
สามารถใช้ระบบ CHE ในการตรวจประเมินตามที่ สกอ. 
ก าหนดได้ โดยมี คุณคมสัน พันธ์ชัยเพชร นักสารสนเทศ 
ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) 
 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (Thai Qualifications Register; 
TQR) ในปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรที่มีความประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน                    
เพ่ือขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพในปีการศึกษา 2560 ให้มีความเข้าใจกระบวนการตรวจประเมินดังกล่าวและ
แนวทางการจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ซึ่งจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลักสูตร                      

ที่ มี ผลการด า เนิ น งาน
ร ะ ดั บ ดี ขึ้ น ไ ป  2 ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ มี
คุณสมบัติขอขึ้นทะเบียน
เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพ                    
( Thai Qualifications 
Register; TQR) จ านวน
ทั้ ง สิ้ น  174 ห ลั ก สู ต ร 
จ า ก  342 ห ลั ก สู ต ร             
คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ  50.88 
ดั ง นั้ น  ก อ ง พั ฒ น า

คุณภาพการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร 
ผู้บริหารระดับคณะ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป 
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 โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะตัวแทนจากหลักสูตร
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. 
กนกวรรณ แสนไชยสุริยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุภาวดี แย้มศรี ตัวแทนจากหลักสูตรวิทยา -                       
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรนี้ได้ด าเนินการขอ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (Thai Qualifications Register; TQR) ในปีการศึกษา 2559 ไปแล้ว มาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่าประสบการณ์ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง การเตรียมความพร้อม กิจกรรม
วันตรวจประเมิน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการตรวจประเมิน (Feedback 
Report) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 คน 

 
โครงการตรวจประเมินหลักสูตร 
การจัดโครงการตรวจประเมินหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการก ากับติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรและเพ่ือให้ได้สารสนเทศด้านประกันคุณภาพและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งผลการ
ด าเนินการได้มีการเตรียมการตรวจประเมินหลักสูตร โดยคัดเลือกหลักสูตรที่ตรวจแต่ละคณะ และได้แจ้ง
ก าหนดการตรวจประเมินไปยังคณะต่างๆให้ทราบแล้ว มีก าหนดการลงตรวจแต่ละหลักสูตรระหว่าง                           
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ซึ่งทุกหลักสูตรได้รับการตรวจประเมินตามแผนครบ 100% และร้อยละความ                 
พึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อคณะกรรมการประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.00 และร้อยละของหลักสูตร
ที่ได้รับการรายงานผลการตรวจประเมินภายใน 2 สัปดาห์พบว่าคณะกรรมการได้รับรายงานผลก่อนเข้าการตรวจมี
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.64 

สรุปร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน ปีการศึกษา 2557-2560 

หลกัสูตร 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
ผ่านการก ากับมาตรฐาน 87.90 94.27 95.90 96.50 
ผลประเมินระดับดีขึ้นไป 29.82 68.08 82.46 83.12 

สรุปร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF ปีการศึกษา 2557-2560 

กลุ่มสาขา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
A.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96.83 100 100 100 100 
B.วิทยาศาสตร์สุขภาพ 100.00 100 100 100 100 

C.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 95.74 100 100 100 100 

ร้อยละเฉลี่ย 97.52 100 100 100 100 
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สรุปหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ  ปีการศึกษา 2557-2560 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
5 5 6 6 

       ในปีการศึกษา 2560  รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพและองค์กรนานาชาติ ได้แก่                  
1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (WFME) 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  3.หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต 4.หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 5.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                  
6.หลักสูตรกายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 
กลยุทธ์ที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ        
 วัตถุประสงค์เพ่ือจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับการตรวจประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ซึ่งได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงฯ 
ระดับคณะแล้วตามกระบวนการจัดท าข้อตกลงฯ มีการแจ้งตัวชี้วัดไปยังคณะ มีการเจรจาต่อรองระหว่างคณบดีกับ
อธิการบดี  
 การจัดท าข้อตกลงฯในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติราชการของทุกคณะ
ที่ท าข้อตกลงฯจ านวน 26 คณะ โดยก าหนดให้คณะส่งรายงานผลการด าเนินงาน 2 ครั้ง/ปี คือรอบที่ 1 รายงานผล
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และรอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และด าเนินการรวบรวมรายงาน
ประเมินตนเองและข้อมูลหลักฐานเพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณาผลการประเมินและน าเสนอต่อ
ผู้บริหารภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 จากการรายงานพบว่าร้อยละของคณะที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 85.00 
 
 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน        
 วัตถุประสงค์เพ่ือจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับการตรวจประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะมีการด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงฯ ระดับ
หน่วยงานแล้วตามกระบวนการจัดท าข้อตกลงฯ มีการก าหนดตัวชี้วัดกลางส าหรับหน่วยงาน มีการเจรจาต่อรอง
ตัวชี้วัดระหว่างผู้อ านวยการหน่วยงานกับทางมหาวิทยาลัย และจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน
แจ้งไปยังหน่วยงาน   

การจัดท าข้อตกลงฯในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติราชการ                          
ของทุกหน่วยงานที่ท าข้อตกลงฯจ านวน 30หน่วยงาน โดยก าหนดให้หน่วยงานส่งรายงานผลการด าเนินงาน                           



กองพฒันาคุณภาพการศึกษา  Education Quality Development Division (EQD)  

 

  20 รายงานประจ าปี Annual Report 2018 

2 ครั้ง/ปี คือรอบที่ 1 รายงานผลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และรอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
และด าเนินการรวบรวมรายงานประเมินตนเองและข้อมูลหลักฐานเพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณา
ผลการประเมินและน าเสนอต่อผู้บริหารภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 จากการรายงานพบว่าร้อยละของคณะที่มี
ผลการปฏิบัติงานในระดับข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 90.00 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5 KM : การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 -13.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ได้ด าเนินโครงการสัมมนาเพ่ือ
แลก เปลี่ ยน เรียนรู้ ผู้ ที่ ท าหน้ าที่ ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังสภาพปัญหา 
ตลอดจนอุปสรรค ในการด าเนินการลง
พ้ื น ที่ ต ร วจป ระ เมิ น ระดั บ ห ลั ก สู ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560 ซึ่งในการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินฯ พบว่า  มี
ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานหลายประการเกี่ยวกับการตรวจประเมิน เช่น การตีความหมายตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 1-6, การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลการจัดท ารายงานผลการตรวจ
ประเมิน และปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

มีผู้ตรวจประเมินฯ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 47 คน ประกอบด้วย ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการในการตรวจประเมิน โดยกิจกรรมจะเป็นการชี้แจงปฏิทินกิจกรรมด้านประกันคุณภาพภายใน                  
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 และรายงานผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน                         
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

นอกจากนี้ ยังได้มีการเสวนาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินฯ เพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกันในปีถัดไป โดยการถอดบทเรียนจากประสบการณ์การในการตรวจประเมินคุณ
ภายในระดับหลักสูตร โดยตัวแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ 
หวังสมนึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร วรพุทธพร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ , รอง
ศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร 
โดยกิจกรรมแบ่ งเป็ น  การถ่ ายทอดประสบการณ์ การตรวจประเมินคุณ ภาพภายในหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยกล่าวถึงประเด็น
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ปัญหา อุปสรรคที่พบและเทคนิคการแก้ไขปัญหา ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นแนว
ทางการพัฒนากระบวนการตรวจประเมินและการพัฒนาผู้ท าหน้าที่ตรวจประเมินในปีถัดไป 

 
 อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ QA อาสา 
 กองพั ฒ น าคุณ ภ าพ การศึ กษ า ได้ จั ด โค รงการสั มมน าผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ด้ าน ป ระกั น คุณ ภ าพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (QAอาสา)ประจ าปีการศึกษา 
2560 ขึ้น โดยในปีนี้จัดการประชุมสัมมนาขึ้นทั้งหมด
จ านวน 4 ครั้ง คือ วันที่ 31 ม.ค.61/วันที่ 22 มี.ค.
61/วันที่ 15 พ.ค.61 และวันที่ 20 ก.ค.61 ณ ห้อง
ประชุมสิ ริคุณ ากร 3 ชั้ น  2 อาคารสิ ริคุณ ากร                    
ซึ่งกิจกรรมเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ                  
ด้านการประกันคุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และกิจกรรมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของเครือข่าย มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จากทุกคณะ มีจ านวนเฉลี่ย 80 คน/ครั้ง และมีผล
ประเมินด้านการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นหลังการ
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 83.99 
และผลความพึงพอใจด้านอื่นๆ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.33 
 
 
กลยุทธ์ที่ 6 Tools Training & Big Data 
 อบรมหลักสูตรเครื่องมือส าหรับหมวด 4 การจัดการความรู้ : Knowledge Management 
 วันที่ 25-26 เมษายน 2561 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรเครื่องมือส าหรับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) “เครื่องมือส าหรับหมวด 4 การจัดการความรู้ : 
Knowledge Management” ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 การอบรมหลักสูตรนี้เป็น 1 ใน
โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (Tools) ที่ ใช้ ในการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management :KM) และน าไปใช้การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยและคณะได้อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.บุญดี บุญญากิจ ซึ่งเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วย
ความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
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 ส าหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะ ที่จะน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์การเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ (Tools Training) ในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและ
มีความจ าเป็น เพราะจะเป็นเครื่องมือส าคัญให้แก่
ผู้บริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ให้
สามารถเข้าใจบริบทของตนเองได้ชัดเจน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในหมวด
ต่ า งๆ  แล ะน า ไป ใช้ ก าร พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ขอ ง
มห าวิท ย าลั ย แล ะค ณ ะได้ อ ย่ า ง เห ม าะสม  มี
ประสิทธิภาพทั้งในด้านนโยบายและการบริหาร
จัดการ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ผู้บริหารคณะที่เข้า
ร่วมอบรม จะได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือ(tools) ที่จะใช้ในการจัดการความรู้ (KM) 
ขององค์กรได้อย่ างเหมาะสม สามารถเลือกใช้
เครื่องมือ (tools) ที่จะใช้ในการจัดการความรู้ (KM) 
ขององค์กร และได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการความรู้ (KM) ขององค์กรของตนเอง และ
จากการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ  
          โดยรูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรได้บรรยายสรุป
สถานการณ์ปัจจุบันของ KM ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบรรยายหลักการ KM และแก่นของ KM, KM 
process และปัญหาในการท างานที่เกิดจาก KM process ต่อด้วยการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (หลักการ 
องค์ประกอบและแนวทางการให้คะแนน) และให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management :KM) ในบริบทของคณะตนเอง เพ่ือจะได้น าไปบริหารจัดการการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management :KM) ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

ผลการด าเนินโครงการพบว่าผู้ เข้าร่วมโครงการมีจ านวน 77 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้จ านวน 80 คน           
คิดเป็นร้อยละ 96.25 และผลจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 คิดเป็นร้อย 86.31 
  
 อบรม "การวิเคราะห์ Value Chain ด้วย SIPOC Model" 
 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรเครื่องมือส าหรับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) “การวิเคราะห์ Value Chain ด้วย SIPOC 
Model” ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 การอบรมหลักสูตรนี้เป็น 1 ในโครงการอบรม
หลักสูตร “เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) โดยมีวัตถุประสงค์
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เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (Tools) ที่เกี่ยวกับหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ โดยเน้น
เนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Value Chain ด้วย SIPOC Model ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน
วิทยากร รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ และ
มีความเชี่ยวชาญเกณฑ์ EdPEx หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ และ SIPOC Model 
 ส าหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะ ที่จะน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์การ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ (Tools Training) ในการ
พัฒนาคุณภาพขององค์กรจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและมี
ความจ าเป็น เพราะจะเป็นเครื่องมือส าคัญให้แก่ผู้บริหารทั้ง
ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ให้สามารถเข้าใจ
บริบทของตนเองได้ชัดเจน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือ (Tools) ที่ ใช้ในหมวดต่างๆ และน าไปใช้การ
พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยและคณะได้อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพทั้งในด้านนโยบายและการบริหารจัดการ  
        ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ผู้บริหารคณะที่เข้าร่วมอบรม 
จะได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ(tools) 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Value Chain ด้วย SIPOC Model โดยมุ่งหวังให้
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Value Chain ด้วย SIPOC Model เพ่ือใช้ในการออกแบบ 
จัดการ ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมในหลักสูตรและบริการขององค์กรได้อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ Value 
Chain ด้วย SIPOC Model เพ่ือให้องค์กรพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้ จากการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยรูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรได้
บรรยายหลักการการออกแบบการบวนการ การจัดการกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ ประสิทธิผล
กระบวนการ และให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ Value Chain ด้วย SIPOC Model เพ่ือรับข้อเสนอแนะจาก
วิทยากรแล้วน าไปปรับใช้ในคณะ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของคณะบังเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 ผลการด าเนินโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวน 72 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้จ านวน 82 คน         
คิดเป็นร้อยละ 87.80 และผลจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 คิดเป็นร้อย 85.50 
 
 อบรมเครื่องมือส าหรับหมวด 4 “การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)" 
 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรเครื่องมือส าหรับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) เครื่องมือส าหรับหมวด 4 “การจัดการข้อมูลขนาด
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ใหญ่ (Big Data)” ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 การอบรมหลักสูตรนี้เป็น 1 ในโครงการ
อบรมหลักสูตร “เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) โดยการจัด
สัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์สายัณห์ ไวรางกูร บริษัท ไอดีเอ็มคอนซัลติ้ง จ ากัด และ ดร.
บุญดี  บุญญากิจ ซึ่ งเป็นผู้ที่ เปี่ ยมไปด้วยความรู้ 
ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) และการจัดการความรู้ (KM) 
 ส าหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เ พ่ื อ เป็ น ก า ร เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ส า ห รั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ ที่ จะน าเกณฑ์ 
EdPEx ไป ใช้ ในการบริหารองค์การเพ่ื อ พัฒ นา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการให้ความรู้
เค รื่ อ งมื อ ส า คั ญ ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห า รทั้ ง ใน ระดั บ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ ให้สามารถเข้าใจบริบท
ของตนเองได้ชัด เจน  ซึ่ งในการจัดอบรมครั้ งนี้
ผู้บริหารคณะที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ(tools) ส าหรับหมวด 4 “การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับวิธีการที่มหาวิทยาลัย/คณะ ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ อันประกอบด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีความซับซ้อน , การบูรณภาพของข้อมูล(Data Integrity) และ การรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศทางด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่องค์กรมีข้อมูลที่มีจ านวนมหาศา ลจากหลาย
แหล่งและยังมีคุณภาพที่ต่างกัน มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่มีความแม่นย า ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน รวมถึงการค านึงถึงความปลอดภัยของ
ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้  ซึ่งจะอ านวยประโยชน์ต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้  
        เนื้อหาการบรรยายเริ่มต้นจาก “ที่มาของระบบ Business Intelligence(BI)” เป็นการอธิบายพ้ืนฐานที่มา
ของ BI เพ่ือให้ผู้อบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ Business Intelligence ต่อด้วยเนื้อหาส าคัญในการ
อบรมครั้งนี้ “การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ” หรือ การใช้ประโยชน์จาก BI ในองค์กร ซึ่ง
วิทยากรได้ยกตัวอย่างให้เห็นจริงโดยใช้ตัวอย่างจากภาคเอกชน ในการน าเอาเทคโนโลยีด้าน BI ไปใช้ประโยชน์ใน
องค์กรในทุกๆ ระดับ และแบ่งกลุ่ม Workshop “การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน BI มาใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงาน” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกวิเคราะห์และก าหนดโอกาสในการประยุกต์ใช้ BI ในหน่วยงาน โดย
วิทยากรร่วมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับใช้ในคณะ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของคณะบังเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้ตรวจประเมิน 
พัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560                 

รุ่นที่ 1-2 
 เพ่ือเป็นการก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

จึงก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เพ่ือให้หลักสูตรมีการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตาม
มาตรฐานและแนวทาง
ที่ สกอ. ก าหนด อันจะ
ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ที่ มี
คุณภาพและสามารถ
พั ฒ น า บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลักสูตรประมาณ 347 หลักสูตร ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนา                  
ผู้ท าหน้าที่ตรวจประเมินเพ่ือท าหน้าที่ก ากับติดตามตรวจสอบคุณภาพ จากความส าคัญดังกล่าว กองพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560  

รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561  
รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561  
ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  1 5 0 4  ชั้ น  5  ค ณ ะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการตรวจประเมินตามเกณ ฑ์ คุณ ภาพ
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเพ่ิมพูนประสบการณ์และ
ทักษะการท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน การจัดท า
รายงานผลการตรวจประเมิ น และการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพแก่ผู้รับการตรวจประเมิน 

โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก, รองศาสตราจ ารย์ ดร. สุภร กตเวทิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี และ 
ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย โดยกิจกรรมมีการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม , การทบทวนเกณฑ์การ
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ประเมินคุณภาพ การศึกษากรณีศึกษาพร้อมฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ และการเขียนให้ข้อมูลป้อนกลับผ่าน
รายงานผลการตรวจประเมิน โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมและทีมวิทยากร มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้นกว่า 100 คน  

ผลการด าเนินโครงการพบว่า 
รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวน 83 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 

และผลจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 คิดเป็น
ร้อยละ 81.02 

รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวน 81 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 
และผลจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 คิดเป็น
ร้อยละ 83.20 

 
 

กลยุทธ์ที่  8  เครือข่ายผู้ตรวจประเมิน 
 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา2559 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ และ สกอ. ได้ก าหนดให้มีโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา2559  ระหว่างวันที่ 2 -3 กันยายน 
2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  1-2 โรงแรม  อวานีขอนแก่นโฮเทล จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง
ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากทีมสกอ. ประกอบไปด้วย 1.นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย 2. ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช                      
3.รศ.ดร.สมบูลย์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ 4. ผศ.ดร.ปรานี พรรณวิเชียร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม
ให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ และแนวทางการตรวจประเมิน รวมทั้งแนวทางในการจัดท ารายงานข้อมูล
ป้อนกลับอันจะเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ งผู้ที่ ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรม                              
จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ซึ่งเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมได้แก่ 

1. มีเวลาการฝึกอบรมตลอด 2 วัน (100%) 
2. ส่งการบ้านครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด 
3. มีคะแนน Pre-test/Post-test ทั้ง 2ครั้งครบถ้วน 
4. ผู้ที่สกอ.พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม 

ซึ่งผลการอบรมพบว่า ผู้เข้าร่วมซึ่งผลการด าเนินโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวน 68 คน                 
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 98.55 และผลจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมพบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 
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กลยุทธ์ที่ 9 ภารกิจกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ล าดับ 
  

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ค่า   
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน     

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดตัวชี้วัด       จากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนประจ าปี

งบประมาณ  2560 ของกองพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา รอบ 12 เดือนพบว่า ได้ด าเนินการครบ 
100 % 
 
 

1) ร้อยละการด าเนินงาน
ตามแผน ปีงบ 60 

ร้อยละ 90.00 100.00 

2) ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด
ของแผน ปีงบ 60  

ร้อยละ 90.00 100.00 

3) ร้อยละของการบรรลุ
เป้ าห ม าย ต าม แ ผ น
บริหารความเสี่ยง พ.ศ.
2560 

ร้อยละ 90.00 100.00 จากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ  2560 ของกอง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รอบ 12 เดือนพบว่า ได้
ด าเนินการและบรรลุเป้าหมายครบ  100 %และ
รายงานไปยังกองแผนงานตามเวลาที่ก าหนด 

  
        

กลยุทธ์ที่ 10 โครงการอื่นๆ 
คัดเลือกสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ.2561 ของคณะ/หน่วยงาน 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ได้เข้าร่วมสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ

แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2561 จัดโดยส านักงาน ก.พ.ร ของคณะ/หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าเอกสารการสมัครขอรับรางวัลฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และหนังสือ
น าส่งที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน พร้อมไฟล์บรรจุข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 1 ชุด 
โดยจัดส่งรายละเอียดแบบฟอร์มไปให้หน่วยงานที่สนใจหรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ www.opdc.go.th/แบน
เนอร์ “รางวัลฯ”/รางวัลเลิศรัฐ/เอกสารและสื่อ 2561  

2. ให้ส่งรายละเอียดตามข้อ 1 มายังกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของใบ
สมัคร (ระบบเอกสาร และระบบออนไลน์) และสมัครในระบบออนไลน์  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561  

มีหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล จ านวน 3 หน่วยงาน 9 ผลงาน ได้แก่  
1.ส านักหอสมุด จ านวน 5 ผลงาน คือ   
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1.1 การพัฒนางานการบริการ เครือข่ายห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ด้วย 3 Managers team 

1.2 Scholar โปรแกรมวิเคราะห์ผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยไทย 
1.3 Thai Journal Finder : ฐานข้อมูลเพ่ือการคัดเลือกวารสารในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

วิชาการ 
1.4 การพัฒนาบริการและสร้างการมีส่วนร่วมจากการรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการ (VOC) ผ่าน 

Crowdsourcing 
1.5 ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking System 

2.กองบริหารงานกลาง  จ านวน 2 ผลงาน คือ  
2.1 ระบบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์  
2.2 ระบบบริการแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากรออนไลน์ 

3. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  จ านวน 2 ผลงาน คือ  
3.1 ระบบการออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาและการตรวจสอบแบบอัจฉริยะ (KKU-Smart 

Service of Academic Documents: KAD)   
3.2 การบริการเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการตรวจสอบแบบชาญฉลาด 

         โดยมีหน่วยงานที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ รอบที่ 1 ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล                 
“ระดับดี” จ านวน 1 หน่วยงาน 1 ผลงาน คือ ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking System 
จาก ส านักหอสมุด 
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การเยี่ยมชมดูงานด้านการประกันคุณภาพ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กราฟ จ านวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ 
สรุปหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 

 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2559 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่เปิดรับให้หน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานเนื่องจาก
อยู่ในช่วงเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน จากเกณฑ์ สกอ. ไปใช้เกณฑ์ EdPEx 
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รายละเอียดการเยี่ยมชมดูงานด้านการประกันคุณภาพ 

 
 

ล าดับ วันที ่ เวลา หน่วยงาน รายละเอียด จ านวน(คน) คร้ังท่ี 

1.  1-ก.ย.-61 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยบูรพา เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ EdPEx 

9 1 

2.  24-ก.ค.-61 08.30-12.00 น.  สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การบริหารจัดการด้านงาน
ประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

13 1 

3.  26-ก.ย.-61 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตสกลนคร 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ EdPEx 
 

40 1 

รวม 62  
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ISCED Fields of Education and 
Training 2013 (ISCED-F 2013) 

เอกสารและคู่มือเผยแพร่ด้านการประกันคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ 
ปี 2561-2562 

 
Manual for the Internal Quality 
Assurance for Higher Education 

Institutions 2014 

 

 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557  

(พิมพ์ครั้งที่ 2) 
 

 
คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏบิัติ

ราชการระดับคณะ ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

 

 
 

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัตามข้อตกลง 
การปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

ฉบับปี 2558-2561 

 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

ฉบับปี 2558-2561 

 

http://qm.kku.ac.th/pnk.qadoc.php
https://qm.kku.ac.th/downloads/hbMUA14en1.pdf
https://qm.kku.ac.th/downloads/StandardCurr2558Book.pdf
https://qm.kku.ac.th/downloads/hbMUA57ed2.pdf
https://qm.kku.ac.th/downloads/KPIOPDC60d.pdf
https://qm.kku.ac.th/downloads/KPIOPDC59.pdf
https://qm.kku.ac.th/downloads/isced-2013-en-2011.pdf
https://qm.kku.ac.th/downloads/EdPExCriteria58-61.pdf
https://qm.kku.ac.th/downloads/TQA61-62.pdf
https://qm.kku.ac.th/downloads/hbMUA57ed3.pdf
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    ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
ส ำนักงำนประเมินละประกันคุณภำพปีงบประมำณ 2561   

 

ล ำดับ โครงกำร ร้อยละ(%) 

1 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 92.58 

2 โครงการสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

87.78 

3 โครงการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx” รุ่นที่ 1  
ส าหรับคณะที่เข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 51  

90.08 

4 โครงการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx” รุ่นที่ 2  
ส าหรับคณะที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 5 

87.97 

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ 84.89 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 (QAอาสา) ครั้งที่ 1 

83.82 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 (QAอาสา) ครั้งที่ 2 

81.21 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 (QAอาสา) ครั้งที่ 3 

85.34 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 (QAอาสา) ครั้งที่ 4 

86.95 

10 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
และถอดบทเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

87.37 

11 โครงการอบรมการพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA  
(หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน) 

82.84 

12 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์EdPEx ฉบับปี 2558-2561  81.89 

13 โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(Tools Training)” เครื่องมือส าหรับหมวด 4 การจัดการความรู้: Knowledge 
Management 

86.05 



กองพฒันาคุณภาพการศึกษา  Education Quality Development Division (EQD)  

 

  33 รายงานประจ าปี Annual Report 2018 

ล ำดับ โครงกำร ร้อยละ(%) 

14 โครงการคลินิกให้ค าปรึกษาในการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ(OP)และการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพองค์การ 

87.11 

15 เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)  
“การวิเคราะห์ Value Chain ด้วย SIPOC Model” 

85.50 

16 โครงการสัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1  77.64 

17 โครงการสัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ระดับ
บัณฑิตศึกษา  

85.79 

18 โครงการสัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3 ระดับ
บัณฑิตศึกษา  

84.00 

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมCHE QA Online รุ่นที่ 1-2 
 (ส าหรับ Admin หลักสูตร)  

78.81 

20 โครงการอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)รุ่น1-2 ส าหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

81.70 

21 เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)  
“เครื่องมือส าหรับหมวด 4 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” 

86.31 

22 โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน   ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1  81.02 

23 โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน   ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2  83.20 

24 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับการตรวจประเมินคุณภาพเพ่ือขอเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพ (TQR)  

84.78 

25 เตรียมความพร้อมในการท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะด้วยเกณฑ์ 
EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2560 

86.85 

  ควำมพึงพอใจในภำพรวม 84.86 
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ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรหลักท่ีส ำคัญ  

ที่จัดโดยกองพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ปีงบประมำณ 2554-2561 
 

ปีงบประมำณ ร้อยละควำมพึงพอใจ จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร 
2554 81.69 19 
2555 84.63 17 
2556 86.09 21 
2557 85.81 21 
2558 85.22 22 
2559 84.51 17 
2560 85.14 17 
2561 84.86 25 
เฉลี่ย 84.74 20 

 

กรำฟร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (จ ำแนกตำมโครงกำร) ปีงบประมำณ 2560 
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ปฏิทินและแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 – 1 ก.ย. 61) 
ประเภท 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

Ed
PE

x 

IQ
A 

ข้อ
ตก

ลง
 

TQ
A 

    1.  สนับสนุนคณะเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งท่ี 5 
    2.  เตรียมความพร้อมคณะในการเข้าร่วมโครงการ (การทบทวน OP,Result,SAR) 

     3.  กิจกรรม VOC  เพื่อส ารวจความตอ้งการของคณะและหน่วยงาน 
     4.  แลกเปลีย่นเรยีนรูผู้้ท าหน้าที่ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
     5.  ตรวจประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับคณะ 
     6.  ตรวจประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับหน่วยงาน 
     7.  จัดท ากรอบประเมินการปฏิบตัิราชการระดับคณะ 
     8.  จัดท ากรอบประเมินการปฏิบตัิราชการระดับหน่วยงาน  
     

9.  
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศคณะแพทยศาสตร์  คณะ
พยาบาลศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์)  
     10.  พัฒนาผู้ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา (Coach) 
     11.  อบรมการเขียน SAR  รุ่นที ่1 ส าหรับคณะสมัครเข้าร่วมโครงการ  EdPEx 200  
     12.  แลกเปลีย่นเรยีนรู้และรบัฟังความคิดเห็นเกีย่วกับแนวทางการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็น
เลิศ (TQA)และการจดัท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ  
     13.  คัดเลือกสมัครขอรับรางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ  ประจ าปี  ของคณะ/หน่วยงาน 
     14.  ศึกษาดูงานองค์กรที่ไดร้ับ TQC (โรงไฟฟ้าน้ าพอง ขอนแก่น) 
     15.  พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และ
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน) 
     16.  อบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx  ระดับคณะ 
     17.  อบรมการเขียน SAR-EdPEx  ระดับคณะ รุ่นที่ 2 
     18.  อบรมผูต้รวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx  
     19.  การให้ค าปรึกษาหน่วยงานสนับสนุน (Coaching support Unit) 
     20.  เตรียมความพร้อมพัฒนาผูต้รวจประเมินรางวัลคณุภาพแห่งชาติ 
     21.  เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ หมวด 4 และ Big Data  
     22.  การวิเคราะห์กระบวนการด้วย SIPOC Model 
     23.  อบรมการเขียน SAR หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง     24.  อบรมการเขียน SAR หลักสูตรระดับปริญญาโท 
     25.  อบรมการเขียน SAR หลักสูตรระดับปริญญาปรญิญาโทและปรญิญาเอก 
     26.  พัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมนิหลักสตูร  (รุ่น1) 
     27.  พัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมนิหลักสตูร  (รุ่น2) 
     28.  แลกเปลีย่นเรยีนรู้การรายงาน SAR ในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร 
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ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

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

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

Ed
PE

x 

IQ
A 

ข้อ
ตก

ลง
 

TQ
A 

    
29.  แลกเปลีย่นเรยีนรู้การรายงาน SAR ในระบบ CHE QA Online ส าหรับผูต้รวจประเมิน 

    30.  ให้ค าปรึกษาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับด ี
    31.  การตรวจประเมินคณุภาพระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx 
    32.  การตรวจประเมินหลักสตูร ปีการศึกษา 2560 
    33.  การจัดท า SAR KKU EdPEx 2560 
    34.  การตรวจประเมินคณุภาพระดับสถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2560  
    35.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามตามผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560 
    36.  ตรวจสอบ CDS ระดับสถาบัน 
    37.  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ SAR และ CAR ในระบบ CHE QA 0NLINE 

    38.  รวบรวมผลการตรวจประเมินระดบัหลักสตูรรายตัวช้ีวัด/องค์ประกอบ 
     กิจกรรมต่อเนื่อง 

     39.  ติดตามผลปฏิบตัิราชการระดับคณะ 
    40.  ติดตามผลปฏิบตัิราชการระดับหนว่ยงาน  
    41.  Coaching 2560  
     41.1 Coaching คณะที่ผ่าน EdPEx 200   
     41.2 Coaching คณะที่เข้าร่วม Incubation Project  
     41.3 Coaching คณะอื่นๆ  
     41.4 คณะวิทยาเขตหนองคาย 
    42.  สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ  
     42.1 คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพหลักสูตร 
     42.2 คณะกรรมการด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาสูค่วามเปน็เลิศ (EdPEx) 
     42.3  คณะกรรมการอ านวยการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
     42.4 คณะกรรมการดา้นแผนพัฒนาคุณภาพองค์การ มข.(4แผน) 
    43.  โครงการพัฒนาคณุภาพผู้ปฏิบตัิงานด้านการประกันคณุภาพ ระดับคณะ 
     ภารกิจกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

     1.   แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
    2.  รายงานประจ าปี 2561 
    3.  ข้อตกลงการปฏิบตัิราการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 
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ปี พ.ศ.2560 
ปี พ.ศ.2561 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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                  วิลาวัลย ์
                  สุรียร์ัตน ์
                  วิลาวัลย ์
                  ทุกคน 

                           ศิริวารินทร ์

                        
                       ภาวนา 
                       เอกลักษณ ์
                       สุรียร์ัตน ์
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ประเภท 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

Ed
PE

x 

IQ
A 

ข้อ
ตก

ลง
 

TQ
A 

    4.  พัฒนาตัวช้ีวัดรายบุคคล 
    5.  OP&Result,แผนพัฒนาคณุภาพ  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 
    6.  การประเมินผลการปฏิบตัิราชการบุคลากร 
    7.  การประเมินผลกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินงาน 
    8.  การด าเนินงานด้านการบริหารความเสีย่งและควบคมุภายใน/ธรรมาภิบาล 
    9.  กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณในหน่วยงาน 
    10.  พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    11.  งานเครือข่าย (กพร. สมศ. สกอ.) 

    12.  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยสถาบัน 
    13.  การบริหารการเงินและพสัดุ/การรายงานทางการเงิน 

    14.  การประชุมกองพัฒนาคณุภาพการศึกษา   
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ปี พ.ศ.2560 
ปี พ.ศ.2561 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

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

                
               เอกลักษณ ์
               ภาวนา 
               ฤทธิพงษ์ 

                 
                 
                 
               ฤทธิพงษ์/สุรวุธ 
               ภาวนา 
               ษมพร 
               พรรณกาญจน ์

 


