
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 31 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2558 

     พบกับจดหมำยข่ำวกันอีก
เช่นเคยนะค่ะ ส ำนักงำนประกันคุณภำพยินดีและต้อนรับนิสิต
ใหม่ KU75 สู่รั่วนนทรี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

     ส ำหรับจดหมำยข่ำวเดือนนี้ มีข่ำวที่น่ำสนใจมำฝำกกัน 
อีกเช่นเคย โดยมีรำยละเอียดต่ำงๆ ได้แก่ หัวหน้ำงำนประกัน
(QMR) กุญแจส ำคัญแห่งควำมจริง กำรประกันคุณภำพ
หลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN–QA ตลอดจนภำพกิจกรรมท่ี
น่ำสนใจค่ะ 
                                           

งำนประกันคุณภำพเป็นหัวใจส ำคัญของทุกองค์กร ระบบประกันคุณภำพจะสำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพขององค์กรได้อย่ำง
ยั่งยืนและต่อเนือ่ง ผู้บริหำรต้องให้ควำมส ำคัญ และบุคลำกรทุกคนในองค์กรจะต้องตระหนักรูแ้ละมีส่วนร่วมรับผดิชอบ  โดยบุคคลที่จะท ำให้ระบบ
บริหำรคุณภำพขององค์กรสำมำรถด ำเนินกำรไปได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ คือ หัวหน้ำงำนประกัน 
 หัวหน้ำงำนประกัน (Quality Management Representative : QMR) ที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้  

1) มีทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 2) มีควำมเข้ำใจในระบบประกันคุณภำพและกำรบริหำรคุณภำพขององค์กรเป็นอย่ำงดี  
3) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยปฏิบัติรับทรำบข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องและตรงตำมควำมเป็นจริง  
4) มีควำมเป็นผู้น ำ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นกัลยำณมิตรที่ดี  5) เป็นที่ยอมรับของบุคลำกรในองค์กร   
6) มีควำมสำมำรถในกำรก ำกับดูแล และประสำนงำนในกำรจัดท ำระบบกำรประกันคุณภำพ  
7) สำมำรถผลักดันให้กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในองค์กรให้บรรลุผลได้ด้วยดี   
8) สำมำรถให้ค ำปรึกษำและแนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพแก่บุคลำกรทุกระดับในองค์กรได้   
9) สำมำรถน ำข้อมูล ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นมำปรับปรุงเพื่อพัฒนำคุณภำพขององค์กรได้  
10) มีควำมตั้งใจจริงและมีควำมอดทนต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพในสถำนศึกษำนั้น แต่ละระดับกำรศึกษำ จะมีระดับกำรคล้ำยคลึงกัน ทั้งนี้ อำจมี    
บำงประเด็นที่แตกต่ำงกัน เช่น ระดับอุดมศึกษำจะมีกำรเก็บข้อมูลทั้งจำกฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยปฏิบัติกำร และใช้วิธีกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์  และ
กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับมำนั้นจะต้องได้รับกำรยืนยันควำมถูกต้อง ตรงกันทั้งสองฝ่ำย  ซึ่งกำรเก็บข้อมูลนั้น กำรที่จะ
ได้มำซึ่งควำมจริงจะต้องใช้ควำมไว้ใจ ให้ควำมส ำคัญ และให้เกียรติแก่ผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่ำงมำก ส ำหรับด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จะมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็น
ส ำคัญ เน้นกำรสร้ำงมูลค่ำของผู้เรียน โดยในกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี กำรก ำหนดตัวชี้วัดส ำหรับใช้ประเมินผล กำ รด ำเนินงำนจะเน้น
ตัวชี้วัดด้ำนผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพื่อสร้ำงควำมท้ำทำยในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกร  ส่วนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะเน้นใช้หลักกำรบริหำร
คุณภำพ กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ จะให้ควำมส ำคัญทั้งด้ำนผู้เรียน ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้   กำรมุ่งเน้นบุคลำกร เน้นกำรบริหำรที่เป็นระบบ และมี
กลไกกำรควบคุมคุณภำพอย่ำงมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครู /อำจำรย์ ผู้บริหำร คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ และชุมชน 

จึงกล่ำวได้ว่ำ “หัวหน้ำงำนประกัน (QMR) คือ กุญแจส ำคัญในกำรขับเคลื่อนคุณภำพของคน และสถำนศึกษำ เพื่อน ำไปสู่สังคม
คุณภำพ” โดยเชื่อมั่นว่ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นสิ่งที่ดีต่อกำรจัดกำรศึกษำของประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

หัวหน้างานประกัน  (QMR) กุญแจส าคัญแห่งความจริง 

 ที่มำ : วำรสำรเป ดรัว้อุดมศึกษำ ในงำนมหกรรมอุดมศึกษำไทย 2557 โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 

ทรงพระเจริญ 
4 กรกฎาคม 2558 
วันคล้ายวันประสูติ  

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 

 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า 

ส านักงานประกันคณุภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้ระบบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของเรำมีคุณภำพในระดับอำเซียน มหำวิทยำลัยของรัฐ และมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ จึงมีแนวคิด
ที่จะร่วมกันปรับกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรของ สกอ. มำใช้กำรประกันคุณภำพหลักสูตรของอำเซียนตำมข้อก ำหนด
ของ AUN-QA จึงขอน ำเสนอแนวทำงกำรประกันคุณภำพหลักสูตรตำมรูปแบบของ AUN-QA  มำให้ทุกท่ำนรู้จักพอสังเขป ดังน้ี 

เครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (ASEAN University Network: AUN) เป็นควำมร่วมมือของสถำบันอุดมศึกษำระหว่ำงประเทศ
สมำชิกสมำคมประชำชำติ แห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้หรืออำเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกำยน  ค.ศ 1995 (พ.ศ.2538) รวม 13 สถำบัน 
ต่อมำได้ขยำยเป็น 27 สถำบัน ตำมมติของที่ประชุมสุดยอดอำเซียนครั้งที่ 4 ที่ประสงค์ในกำรสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียนและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ผ่ำนกำรเสริมควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยมหำวิทยำลัยและสถำบันอุดมศึกษำที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะมีส่วนส ำคัญที่ช่วยให้บรรลุผลในกำรจัดตั้งประชำคม
อำเซียน วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง AUN คือ 
            1. ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงนักปรำชญ์ นักวิชำกำร และนักวิทยำศำสตร์ในภูมิภำค 
            2. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนวิชำกำรและอำชีพในภูมิภำค  
            3. ส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงชุมชนนักวิชำกำรอำเซียน  

  กิจกรรมหนึ่งของ AUN คือ เครือข่ำยกำรประกันคุณภำพมหำวิทยำลัยอำเซียน (ASEAN University Network Quality 
Assurance : AUNQA) AUNQA ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงกลไกกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนอุดมศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยสมำชิกให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ระบบกำรประกันคุณภำพของ AUNQA ประกอบด้วย 3 มิติ คือ  
            1) Strategic เป็นกำรประกันคณุภำพระดับสถำบันกำรศึกษำ  
            2) Systemic เป็นกำรประกันคุณภำพระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
            3) Tactical เป็นกำรประกันคณุภำพระดับโปรแกรมหรือระดับหลกัสูตร 

รูปแบบกำรประกนัคุณภำพระดับโปรแกรมหรือระดบัหลักสูตรเน้นทีก่ำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โดยพิจำรณำคุณภำพภำยใน 3 มิติ คือ ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยมี 
รูปแบบเริ่มจำกผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวังที่จะให้เกิดกับตัวผู้เรียน กำรแปลงผลกำรเรียนรู้ที ่
คำดหวังไปสู่โปรแกรมกำรศึกษำและวิธีทีจ่ะท ำให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผำ่นกลยุทธ์กำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล  

กำรประเมินตำมเกณฑข์อง AUNQA ระดับหลักสตูรใช้ระบบกำรประเมินจำกคะแนนเต็ม 7 ในลักษณะ Rating scale ประกอบด้วย
เกณฑก์ำรประเมนิ 7 ระดับ ดังนี ้ 

เกณฑก์ำรประเมนิ 7 ระดบั 
คะแนน ควำมหมำย คณุภำพและระดบัควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำ 

1 ไม่ปรำกฏกำรด ำเนินกำร (ไม่มีเอกสำร ไม่มีแผน 
หรือไม่มีหลักฐำน) 

คุณภำพไม่เพียงพออย่ำงชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำ 
โดยเร่งด่วน 

2 มีกำรวำงแผนแตย่ังไม่ได้เริ่มด ำเนินกำร คุณภำพไม่เพียงพอ จ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำ 
3 มีเอกสำรแต่ไมเ่ชื่อมโยงกับกำรปฏิบัติ หรือมีกำร

ด ำเนินกำรแต่ยังไม่ครบถ้วน 
คุณภำพไม่เพียงพอ แต่กำรปรับปรงุ แก้ไข หรือพัฒนำเพียง
เล็กน้อยสำมำรถท ำให้มีคุณภำพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสำรและหลกัฐำนกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ มีคุณภำพของกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมเกณฑ์ 
5 มีเอกสำรและหลกัฐำนชัดเจนที่แสดงถึงกำร

ด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพดีกว่ำเกณฑ์ 
มีคุณภำพของกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรดีกวำ่เกณฑ์ 

6 ตัวอย่ำงของแนวปฏิบัติที่ด ี ตัวอย่ำงของแนวปฏิบัติที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก หรือแนว

ปฏิบัติชั้นน ำ 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน ำ 

 

การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AAAUUUNNN---QQQAAA   
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นอกจำกนีเ้กณฑ ์(criteria) ของ AUN-QA มีลักษณะเป็นแนวทำง (guideline) ส ำหรับกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้บรรล ุ
ELO แม้ภำวกำรณ์จะเปลี่ยนไป หำกมีกำรปรับปรงุเพื่อควำมทันสมัยเกณฑ์จะถูกเปลี่ยนน้อยมำกเป็นกำรส่งเสริมใหส้ำมำรถพัฒนำหลักสูตรได้อย่ำง
ต่อเนื่อง และด้วยฐำนคิดเชิงระบบน้ีเองเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร สำมำรถบูรณำกำรกับกำรด ำเนินกำรภำยใต้กรอบ EdPEx ได้อย่ำงลงตวั
ดังรูป 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ประเมินคุณภำพคุณภำพ AUN-QA มีจ ำนวนทั้งสิน 15 ตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดยังประกอบด้วยเกณฑ์กำรพิจำรณำย่อยๆ ลงไปอีก 
ตัวชี้วัดหลักในกำรประเมินคุณภำพ มีดังน้ี 

AUN. 1  ผลกำรเรียนรูท้ี่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
AUN. 2  ข้อก ำหนดของหลักสตูร (Program Specification) 
AUN. 3  โครงสร้ำงและเนื้อหำของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
AUN. 4  กลยุทธ์กำรเรียนกำรสอน (Teaching and Learning Strategy) 
AUN. 5  กำรประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
AUN. 6  คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร (Academic Staff Quality) 
AUN. 7  คุณภำพบุคลำกรสำยสนับสนุน (Support Staff Quality) 
AUN. 8  คุณภำพผู้เรียน (Student Quality) 
AUN. 9  กำรสนับสนุนและกำรให้ค ำปรึกษำผูเ้รยีน (Student Advice and Support) 
AUN. 10 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพืน้ฐำน (Facilities and Infrastructure) 
AUN. 11  กำรประกันคุณภำพกระบวนกำรเรยีนและกำรสอน (Quality Assurance of Teaching and Learning Process) 
AUN. 12 กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร (Staff Development Activities) 
AUN. 13  ข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (Stakeholders Feedback) 
AUN. 14 ผลผลิต (Output) 
AUN.15  ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction) 

  
 

การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AAAUUUNNN---QQQAAA   

                                
       ส ำนกังำนประกนัคณุภำพ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้  
จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ ตั้งแตบ่ัดนี ้ถึง วันพุธที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ดังนี ้
 นักวิชำกำรศึกษำ  1 อัตรำ 
 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  1 อัตรำ 
สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.qa.ku.ac.th หรือสอบถำมได้ที่  
โทร. 02 9428299 ภำยใน 4920-24 ต่อ 13-14 



 

จัดท ำโดย          งำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
ที่ปรกึษำ   รักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบด ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
กองบรรณำธิกำร  บุคลำกรส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิได้ที่ www.qa.ku.ac.th  หรือ โทร. 0 2942 8299 ภำยใน 4923-24 ต่อ 41-43 

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 เวลำ 13.00-
16.00 น. ส ำนักงำนประกันคุณภำพจัดกำรประชุมวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนหมวด 1 กำรน ำองค์กร และหมวด 4 กำรวัด วิเครำะห์ 
และกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักหอสมุด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 
อำคำรเทพรัตน์วิทยำโชติ ส ำนักหอสมุด โดยมีผู้ เข้ำร่วมประชุม
จ ำนวนทั้งสิ้น 20 คน  

 
    ส ำนักงำนประกันคุณภำพ จัดโครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมิน
คุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นที่ 6 
ในวันที่ 14-15 มิถุนำยน 2558 เวลำ 08.00-17.45 น.   
ณ ห้องบรรยำย 1 ชั้น 1 อำคำรระพีสำคริก  โดยมีวิทยำกรกลำง
จำก สกอ. ได้แก่ ผศ. ปรำนี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ    
รศ.กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ   รศ. ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ 
รักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบดี ร่วมเป็นวิทยำกร มีผู้เข้ำอบรมฯ 
จ ำนวนทั้งสิ้น 53 คน  

    วันศุกร์ที่ 19 มิถุนำยน 2558 เวลำ 09.00-16.00น. 
ส ำนักงำนประกันคุณภำพต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกสถำบันวิชำกำร
ป้องกันประเทศ ศึกษำดูงำนด้ำนประกันคุณภำพในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รวมถึงคณะวิศวกรรมศำสตร์ และ
ส ำนักหอสมุด  มผีู้เข้ำศึกษำดูงำน จ ำนวนทั้งสิ้น 39 คน 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ จัดโครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมิน
คุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นที่ 7 
ในวันที่ 23-24 มิถุนำยน 2558 เวลำ 08.00-17.45 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน โดยมีวิทยำกรกลำง
จำก สกอ. ได้แก่ ผศ. ปรำนี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ และมี   
รศ.กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ. ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ 
รักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบดี ร่วมเป็นวิทยำกร มีผู้เข้ำอบรมฯ 
จ ำนวนทั้งสิ้น 52 คน 

     วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนำยน2558 เวลำ13.30-16.00น. 
ส ำนักงำนประกันคุณภำพจัดประชุมโครงกำรเสวนำกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของกระบวนกำรเชิงระบบ ในกำรประกันคุณภำพในระดับ
หลักสูตร ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร โดยมีผู้ เข้ำร่วมประชุม 
จ ำนวนทั้งสิ้น 64 คน 

http://www.qa.ku.ac.th/

