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2540-2544

2545-2547

-จัดตัง้ส ำนักงำนประสำนงำนกำรประกนัคณุภำพ
-วำงระบบประกนัคณุภำพ
-ตรวจประเมนิคณุภำพภำยในคณะครัง้แรกและทกุ2ปี

1

2

-จัดตัง้ สนง.ประเมนิและประกนัคณุภำพ
-ประกนัคณุภำพ 9 องคป์ระกอบ
-พัฒนำตัวชีว้ดักำรประกนัคณุภำพ

2548-2550

-จัดท ำค ำรับรองกำรปฏบิัตริำชกำร (ก.พ.ร)

-พัฒนำคณุภำพดว้ยเกณฑP์MQA 

-พัฒนำคณุภำพดว้ยเกณฑ ์
EdPEx

2561-2562

3

4

2551-2560
TQC



การตรวจประเมนิ IQA และการตรวจประเมนิ EdPEx ระดบัคณะ

IQA 
ของ 
สกอ.

ตรวจประเมิน IQA และ EdPEx วันเดียวกัน
มีคณะกรรมการ 2 ชุด  (คณะท าSAR 2เล่ม) 

ตรวจประเมิน IQA และ EdPEx สลับเดือนกัน
กรกฎาคมตรวจ IQA /ตุลาคม ตรวจ EdPEx
มีคณะกรรมการ 2 ชุด  (คณะท าSAR 2เล่ม) 

ตรวจประเมิน IQA
EdPEx (แบบเลือกได้)
แบบที่ 1 เขียน SAR ส่ง มข. แบบที่ 2 ตรวจเยี่ยม EdPEx

EdPEx

ตรวจประเมิน IQA หลักสูตร อย่างเดียว
ไม่ตรวจ IQA คณะและEdPEx
วางระบบ สู่ EdPEx Roadmap  (2558-2560)

2555

2556

2557

2558
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POLICY

สภำมหำวทิยำลยัมมีตเิห็นชอบแนวทำงกำรประกนัคณุภำพในระดบั
มหำวทิยำลยั ระดบัคณะ โดยใชเ้กณฑ ์EdPEx

(กำรประชมุครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่6 ม.ค.59) 

และไดน้ ำเสนอแนวทำงตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
(กำรประชมุครัง้ที ่2/2559 เมือ่วนัที ่14 ม.ีค.59) 
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ปีที1่ ปีที่2 ปีที่3

1.ประเมินตนเอง (SA)
2.จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
3.จัดส่งข้อมูลพ้ืนฐำน
Common Data Set 

เข้ำสู่ระบบ 
CHE QA Online 

1.ติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
2.จัดส่งข้อมูลพื้นฐำน
Common Data Set 

เข้ำสู่ระบบ 
CHE QA Online 

1.จัดท ำรำยงำนฉบับเต็ม
(SAR)
2.จัดส่งข้อมูลพื้นฐำน
Common Data Set 

เข้ำสู่ระบบ 
CHE QA Online 

ตามขอ้ก าหนดของ สกอ.



ระดบั
สถาบนั

ระดบัคณะ

ระดบั
หนว่ยงาน
สนบัสนนุ
เทยีบเทา่
คณะ

ระดบั
หลกัสตูร

1 2 3 4

EdPEx EdPEx TQA สกอ.

ขอ้ตกลงฯขอ้ตกลงฯRanking



ระดับหลักสูตร Ranking

สภำวิชำชีพ

AUN QA

ABET

AACSB

QS ranking

World University 

Asia
Faculty
Subject

THES

Webometrics

UI



คณะกรรมการ
อ านวยการ

คณะกรรมการ EdPEx

คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร

1. จัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพหลกัสตูร
2. พัฒนำระบบกลไกกำรพัฒนำคณุภำพ

หลกัสตูร
3. สง่เสรมิสนับสนุนและพัฒนำหลกัสตูร

1. จัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพและพัฒนำ
ระบบกลไกกำรพัฒนำคณุภำพตำม
เกณฑ ์EdPEx ระดบัสถำบนัและ
หน่วยงำน

2. ตดิตำมประเมนิผล วเิครำะหแ์ละปรับปรงุ
กำรด ำเนนิงำน

ก ำหนดนโยบำย
ก ำกบัตดิตำม
ใหค้ ำปรกึษำ



POLICY

Knowledge

Internal 
Assessor

Network

Promotion

กำรอบรมใหค้วำมรูผู้บ้รหิำร
บคุลำกรทกุระดับ (Quality Tool, 
Criteria, SAR writing)

กำรพัฒนำผูบ้รหิำรใหส้ำมำรถ
ตรวจประเมนิองคก์รดว้ย
เกณฑ์ EdPExผูต้รวจประเมนิ/QA อำสำ

เครอืขำ่ย/สกอ.

กำรสรำ้งบรรยำกำศ                
กำรคดัเลอืก Good Practices 
Coaching



• Workshop: การประเมนิตนเอง (Self Assessment)

• Coaching (4 คร ัง้/ปี)

ครัง้ที ่1  วเิครำะหโ์ครงรำ่งองคก์ร และ แผนพัฒนำองคก์ร

ครัง้ที ่2  ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนฯ/ ป ญหำอปุสรรค

ครัง้ที ่3  ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนฯ/ ป ญหำอปุสรรค

ครัง้ที ่4  ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนฯ/ ป ญหำอปุสรรค

• อบรม Quality Tools

• บางคณะสมคัรเขา้รว่มโครงการ EdPEx 200 ของ สกอ.**



Dinner Talk : EdPEx Summit

Clinic EdPEx KKU

Coaching-EdPEx

ถอดบทเรยีน Good Practice
(คณะพยาบาล คณะทนัตแพทย ์
และ คณะแพทยศาสตร)์

กจิกรรมสง่เสรมิ
การพฒันาคณุภาพ



Coaching  EdPEx คร ัง้ที่ 1



Coaching  EdPEx คร ัง้ที ่2-3



Coaching  EdPEx คร ัง้ที ่4



วันที ่20-21 ก.ค.60 จัดอบรมหลกัสตูรผูต้รวจประเมนิคณุภำพตำมเกณฑ ์EdPEx ประจ ำปี

กำรศกึษำ 2559 เพือ่สรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและเตรยีมควำมพรอ้มในกำรท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูต้รวจ

ประเมนิคณุภำพภำยใน วทิยำกรโดย รศ.ดร.รัชพล สนัตวิรำกร คณะวศิวกรรมศำสตร ์ผศ.นพ.

ธรำ ธรรมโรจน ์คณะแพทยศำสตร ์และ ผศ.เสำวลกัษณ์ สขุประเสรฐิ ซึง่ทัง้ 3 ทำ่นเป็นผูต้รวจ

ประเมนิรำงวัลคณุภำพแหง่ชำต ิ(TQA Assessor)



การอบรม Tools

1

2

3

5

6

4

การน าองคก์ร

กลยุทธ ์

ลูกคา้

บคุลากร

ระบบปฏบิตักิาร

การวดั การวเิคราะห ์

การจดัการความรู ้
Big Data

อบรมTools



สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการระดบัหนว่ยงานสูค่วามเป็นเลศิ 

(ส าหรบัหนว่ยงานเทยีบเทา่คณะ 4 หนว่ยงาน คอื ส านกัหอสมดุ ส านกับรหิารและพฒันา

วชิาการ ส านกับรกิารวชิาการ และ ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

16-17 มกราคม 2560

TQA



สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ

ระดบัหนว่ยงาน รุน่ที ่2

2-3 กมุภาพนัธ ์2560

TQA



คลนิกิขอ้ตกลงฯ หนว่ยงาน 31 มนีาคม 2560



กรอบประเมนิขอ้ตกลงปฏบิตัริาชการมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบนัภาษา

ตวัชีว้ดั
หนว่ย
นบั

น า้
หนกั

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

หมายเหต/ุหลกัฐาน
1 2

3
(ปี 59)

4
(เป้า
หมาย)

5
(ทา้
ทาย)

สว่นที ่1 ตวัชีว้ดัภาพรวมทกุหนว่ยงาน 70

1 ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำลักษณะส ำคญั
ขององคก์ร

ระดับ 10 1 2 3 4 5 1.บคุลำกรไดรั้บกำรชีแ้จงท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะ
ส ำคัญขององคก์ร
2.มกีำรวเิครำะหแ์ละจัดท ำลักษณะส ำคญัองคก์ร
ทีเ่ป็นปัจจบุนั

3.จัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพหน่วยงำน อยำ่งนอ้ย
2แผน โดยแผนไดรั้บกำรพจิำรณำจำกส ำนักงำน
ประเมนิและประกนัคณุภำพ
4.ด ำเนนิงำนตำมแผนพัฒนำคณุภำพไมน่อ้ยกว่ำ 
รอ้ยละ 80
5.ด ำเนนิงำนตำมแผนพัฒนำคณุภำพ รอ้ยละ 
100

2 ควำมพงึพอใจตอ่กำรน ำองคก์ำรของ
ผูบ้รหิำรหน่วยงำนทกุระดับ 

รอ้ยละ 10 75 80 85 90 95
แบบประเมนิกลำง และสำมำรถปรับเพิม่เตมิ
ขอ้มลูได ้

3 ระดับกำรรับรูเ้ขำ้ใจทศิทำงองคก์รของ
หน่วยงำน 

รอ้ยละ 10 75 80 85 90 95 แบบประเมนิกลำง และสำมำรถปรับเพิม่เตมิ
ขอ้มลูได ้

4 รอ้ยละของกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

รอ้ยละ 5 60 70 80 90 100 1.แผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560
2.รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนทกุ
โครงกำร
3. พจิำรณำโครงกำรทีไ่ดรั้บอนุมตังิบประมำณ
จำกมหำวทิยำลัย

5 รอ้ยละของกำรบรรลเุป้ำหมำยตำมตัวชีว้ดั
ของแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560

รอ้ยละ 5 75 80 85 90 95 1.ตัวชีว้ัดของแผนปฏบิตัริำชกำรรำยโครงกำร
2.ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ัด (บรรล/ุไมบ่รรล)ุ

6 รอ้ยละควำมพงึพอใจของผูรั้บบรกิำรของ
หน่วยงำน

รอ้ยละ 5 75 80 85 90 95 ผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจผูรั้บบรกิำร ใหร้ะบุ
กลุม่ผูรั้บบรกิำร 
(แบบประเมนิกลำง สำมำรถเพิม่เตมิขอ้มลูได)้ 



กรอบประเมนิขอ้ตกลงปฏบิตัริาชการมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบนัภาษา

ตวัชีว้ดั
หนว่ย
นบั

น า้
หนกั

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

หมายเหต/ุหลกัฐาน
1 2

3
(ปี 59)

4
(เป้า
หมาย)

5
(ทา้
ทาย)

สว่นที ่1 ตวัชีว้ดัภาพรวมทกุหนว่ยงาน 70

7 รอ้ยละควำมพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี 

รอ้ยละ 5 75 80 85 90 95 ผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ใหร้ะบกุลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (แบบประเมนิ
กลำง สำมำรถเพิม่เตมิขอ้มลูได)้

8 ระดับควำมผกูพันของบคุลำกร รอ้ยละ 5 50 60 70 80 90 ผลกำรส ำรวจควำมผกูพันของบคุลำกร (แบบ
ประเมนิกลำงสำมำรถเพิม่เตมิได)้

9 รอ้ยละของบคุลำกรทีไ่ดรั้บกำรฝึกอบรม
เพือ่พัฒนำใหม้สีมรรถนะทีส่งูขึน้

รอ้ยละ 5 80 85 90 95 100 1.รำยชือ่บคุลำกรทีเ่ขำ้รับกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำทักษะ โดยระบ ุวัน /เดอืน/ปี ทีเ่ขำ้รับกำร
ฝึกอบรม (นับเฉพำะโครงกำรฝึกอบรมเพือ่
พัฒนำบคุลำกรใหม้ทีักษะทีส่งูขึน้)  2.จ ำนวน
บคุลำกรทัง้หมด

10 จ ำนวนนวัตกรรมทีพ่ัฒนำขึน้ เพือ่
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูรั้บบรกิำร
หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืกำรบรหิำร
จัดกำร

จ ำนวน 5 1 2 3 รำยชือ่นวัตกรรมทีพั่ฒนำในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 (หำกมกีำรปรับปรงุจำกนวัตกรรมเดมิ
ตอ้งมกีำรปรับปรงุไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ50)

11กำรปรับปรงุประสทิธภิำพของกำร
ปฏบิตังิำน

ระดับ 5 2 3 4 5 1.มรีำยงำนกำรวเิครำะหก์ระบวนกำรท ำงำนหลกั
และกระบวนกำรสนับสนุน 
2.กำรจัดท ำขอ้ก ำหนดของแตล่ะกระบวนกำรและ
ตัวชีว้ัดของกระบวนกำร  
3.มกีำรตดิตำม ก ำกบั ทบทวน และวเิครำะห์
ประเด็นปรับปรงุกระบวนกำรท ำงำนได ้ 

4.มกีำรปรับปรงุกระบวนกำรท ำงำน  พรอ้ม
ยกตัวอยำ่งอยำ่งนอ้ย 1กระบวนกำร  
5.มกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่ขีอง
หน่วยงำนหรอืหน่วยงำนอืน่ๆทีผ่ำ่นกำรพจิำรณำ
จำกทีป่ระชมุวำ่เป็นแนวปฏบิตัทิีด่ขีองหน่วยงำน 



กรอบประเมนิขอ้ตกลงปฏบิตัริาชการมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบนัภาษา

ตวัชีว้ดั
หนว่ย
นบั

น า้
หนกั

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

หมายเหต/ุหลกัฐาน
1 2

3
(ปี 59)

4
(เป้า
หมาย)

5
(ทา้
ทาย)

สว่นที ่1 ตวัชีว้ดัภาพรวมทกุหนว่ยงาน 70

สว่นที ่2 ตวัชีว้ดัทีห่นว่ยงานน าเสนอ 
รอ้ยละ

10

1
รอ้ยละควำมพงึพอใจของนักศกึษำตอ่
ประสทิธภิำพกำรสอนรำยวชิำ
ภำษำองักฤษ

รอ้ยละ 2 70 75 80 85 90

2
รอ้ยละของขอ้สอบวัดระดับควำมสำมำรถ
ทำงดำ้นภำษำองักฤษ (KEPT) ทีเ่พิม่ขึน้
ในคลังขอ้สอบ

รอ้ยละ 2 5 8 10 15 25

3
รอ้ยละของจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรสอบวัด
ระดับควำมสำมำรถทำงดำ้นภำษำองักฤษ
ทีเ่พิม่ขึน้

รอ้ยละ 2 5 7.5 10 12.5 15

4
รอ้ยละของจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรหลกัสตูร
อบรมภำษำองักฤษทีเ่พิม่ขึน้

รอ้ยละ 2 7 8 9 10 12

5
จ ำนวนงำนวจัิยทีส่ง่เสรมิกำรใช ้

ภำษำองักฤษ
ผลงำน 2 1 2 3

สว่นที ่3 ตวัชีว้ดัทีห่นว่ยงานรบัผดิชอบตามแผนปฏบิตัริาชการของมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1
จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑ ์KEPT 
รอ้ยละ 50

รอ้ยละ 20 35 40 45 50 55

รวม 100



ตรวจประเมนิระดบัสถาบนั 
คร ัง้ทื่ 1 วนัที ่21-23 พ.ย.59  คร ัง้ที ่2 วนัที ่6-8 พ.ย.60



แผนพฒันาคณุภาพ 4 แผน หลงัจากการตรวจประเมนิระดบัสถาบนัคร ัง้ที่ 1

1. กำรพัฒนำระบบกำรวดั วเิครำะห ์และปรับปรงุผลกำรด ำเนนิงำน

2. กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู ้

3. กำรพัฒนำกระบวนกำรผลติบณัฑติทีส่ะทอ้นคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์

4. กำรพัฒนำกระบวนกำรบรกิำรวชิำกำรทีส่รำ้งควำมเขม้แข็งแกส่งัคมอยำ่งยั่งยนื

โดยมคีณะกรรมกำรจัดท ำแผนทัง้ 4 เรือ่ง และประชมุเดอืนละ 1 ครัง้ 



คณะกรรมการจดัท า SAR KKU

คณะท างานรายหมวด

ผลลพัธก์ารด าเนินงาน

การบรหิารจดัการตวัวดั 

1. ตวัวดัความส าเรจ็ของวิสยัทศัน์
2. ตวัวดัตามแผนยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ  ความเป็นนานาชาติ
3. ตวัแผนงานโครงการส าคญั
4. ตวัวดักระบวนการท างานงาน
5. ตวัวดัด้านผูเ้รียน ผูร้บับริการ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
6. ตวัวดัด้านการเงินและงบประมาณ
7. ตวัวดัด้านกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั มาตรฐาน  ความเส่ียง

1. คณะกรรมการรายหมวด
2. คณะท างานรายหมวด
3. ยกรา่งการวิเคราะหโ์ครงรา่งองคก์าร
4. ยกรา่งรายงานหมวด 1-7



มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ไดร้บัรางวลั TQC

รางวลัการบรหิารสูค่วามเป็นเลศิ (Thailand Quality Class : TQC) 



• การมมีมุมองเชงิระบบ 

• ใหค้วามส าคญักบัตวัวดัที่

สะทอ้นส าเร็จในทกุระดบั

• อยา่แยกงานคณุภาพ

ออกจากงานประจ า

• ตอ้งเขา้ใจกบับรบิทของ

ตวัเองโดยเฉพาะ OP

• ลงมอืปฏบิตัแิละใช ้

ADLI ประเมนิตนเอง

อยา่งตอ่เนือ่ง

• อยา่ตดิกบัอยูก่บัการ

เขยีน SAR และคะแนน

• ตอ้งไมย่ดึเอาเกณฑ์

เป็นสรณะ  แลว้

พยายามจะตอบทกุ

เรือ่งในเกณฑ ์  

การกา้วขา้ม
อปุสรรค



นโยบาย

ผูบ้รหิาร

การมสี่วน

รว่ม

การ

ประเมนิผล

แรงจูงใจ

สนับสนุนทรัพยำกร ใหค้ ำปรกึษำ

และเป็นตน้แบบในกำรด ำเนนิกำร

กำรมสีว่นรว่มของบคุลำกรทกุระดับ

และสรำ้งกำรรับรูร้ว่มกนัและเห็น
ประโยชนก์ำรเอำ EdPEx มำใช ้

วเิครำะหแ์ละปรับปรงุผลกำรด ำเนนิงำน

พัฒนำใหเ้กดินวัตกรรมจำกงำนประจ ำ

กำรสนับสนุน จงูใจ ใหร้ำงวัล กำรแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้กำรศกึษำดงูำน กำรยกยอ่ง กำรเป็น
หน่วยงำนตน้แบบ

ก ำหนดกลยทุธก์ำรน ำเอำ EdPExไปสูก่ำรปฏบิตั ิ
สือ่สำรท ำควำมเขำ้ใจทกุภำคสว่น 

ปจัจยัแหง่

ความส าเร็จ

ในการน าเอา

EdPEx

ไปพฒันา

คณุภาพ



19 มกรำคม 2562 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพและสัมมนำผู้ตรวจประเมิน






