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ผูบรหิารศูนยพฒันาและประกนัคณุภาพ

ผูชวยศาสตราจารย ณัฐพล ภูมิสะอาด 

รองผูอํานวยการศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ 

รองศาสตราจารย นายแพทยจิตเจริญ ไชยาคํา

ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ

บคุลากรศูนยพฒันาและประกนัคณุภาพ

นางสาววรินธร   ไชยปดชา
นักวิชาการศึกษา 
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพหนวยงาน, งานเลขานุการ
ศูนยฯ 

นางสาวประภารัตน เคาสิม 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการระดับ 8 
งานเลขานุการศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ

บคุลากรศูนยพฒันาและประกนัคณุภาพ

นางสาวสมสมัย บุญทศ 
นักวิชาการศึกษา
งานเลขานุการศูนยฯ, งานวิเคราะหขอมลูสารสนเทศและ
งานวิจัยดานการประกันคุณภาพ 

นายกัมปนาท อาชา 
พนักงานการศึกษา 
งานวิเคราะหขอมูลสารสนเทศและงานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพ 

บคุลากรศูนยพฒันาและประกนัคณุภาพ

นายพิษณุ โงนมณี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
งานวิเคราะหขอมูลสารสนเทศและงานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพ 

(Site Visit 9 Dec 2008
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♦
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สรางเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้ -อบรมผูประเมินคุณภาพภายใน
-Work Shop เขียน SAR

เพื่อนชวยเพื่อน เขียน SSR/SAR

QA กับ นิสิต หลักสูตร สกอ.
♦ วงรอบตรวจสอบฯปการศึกษา 44

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- 9 องคประกอบ
- 28 ตัวชี้วัด

(ยึดตามแนวของ ทบวงฯ)



วงรอบประเมินปการศกึษา 45

- 10 มาตรฐาน
- 45 ตัวบงชี้
- เกณฑ 5 ระดับ ยึดหลัก 3A

1. Awareness
2. Attempt
3. Achievement

(ผนวกของ ทบวงฯ+สมศ.+เอกลักษณ ม.)

ตัวอยางเกณฑ 5 ระดบั ยึดหลัก 3A

(1) มีนโยบาย/แผนเพือ่พฒันาอาจารยเขาสูตาํแหนงทางวิชาการ

(2) มี (1) + มีคณะกรรมการในการพัฒนาอาจารยฯ

(3) มี (2) + อาจารยมีตาํแหนงทางวิชาการ นอยกวารอยละ 50

(4) มี (2) + อาจารยมีตาํแหนงทางวิชาการ รอยละ 50-75

(5) มี (2) + อาจารยมีตาํแหนงทางวิชาการ มากกวารอยละ 75

A1

A2

A3

วงรอบประเมินปการศกึษา 46

- 10 มาตรฐาน
- 46 ตัวบงชี้
- เกณฑ 5 ระดบั 
ยึดหลัก PDCA+A3

(ผนวกของ ทบวงฯ+สมศ.+เอกลักษณ ม.)

ตัวอยางเกณฑ 5 ระดับ ยึดหลัก PDCA+A3

(1) มีนโยบาย/แผนเพือ่พฒันาอาจารยเขาสูตาํแหนงทางวิชาการ

(2)  มี (1) + 2.1 มีผูรับผดิชอบในการดาํเนินงาน
2.2 มีการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามนโยบาย/

แผน/ แนวปฏิบัติ

(3)  มี (2) + จํานวนอาจารยประจําทุกระดับที่มีตําแหนงทางวชิาการ  
ไมนอยกวารอยละ 20

(4) มี (3) + มีการตดิตาม/ ทบทวน/ ประเมนิผลการดาํเนินงาน

(5) มี (4) + นําผลตามขอ (4) ไปแกไขปรับปรุงการดาํเนินงาน

P

D

A3

C

A

วงรอบประเมนิปการศึกษา 47
- 9 มาตรฐาน
- 43 ตัวบงชี้
- เกณฑ 5 ระดับ 
ยึดหลัก PDCA+3A

- ใช Best Practices เปนแนวทาง
ในการกําหนดเกณฑ

(ผนวกของ สมศ.+เอกลักษณ ม.)

วงรอบประเมนิปการศึกษา 48

- 8 มาตรฐาน
- 55 ตัวบงชี้
- เกณฑ คะแนนแยกเปน 2 มิติ 
 มิติที ่1 ดานกระบวนการ
มิติที ่2 ดานผลสัมฤทธิ์

(ผนวกของ สมศ.+สกอ.)

ตัวอยางเกณฑ คะแนน 2 มิติ   (ตัวบงชี ้7.4)
(1) มีนโยบาย/แผน/แนวปฏิบัติในการพฒันาอาจารยใหดํารง

ตําแหนงทางวชิาการ

(2) มี (1) + มีการดาํเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามนโยบาย/แผน

(3) มี (2) + มีการตดิตาม/ ทบทวน/ประเมินผลการดําเนินงาน

(4) มี (3) + มีการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน

(5) มีอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวชิาการ รอยละ 1-44

(6) มีอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวชิาการ รอยละ 50-75

(7) มีอาจารยดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ มากกวารอยละ 75

มิตทิี่ 1

มิตทิี่ 2

วงรอบประเมนิปการศึกษา 49

สําหรับคณะวิชา

- 9 มาตรฐาน
- 63 ตัวบงชี้
- เกณฑ คะแนนแยกเปน 2 มิติ 

 มิติที่ 1 ดานกระบวนการ
มิติที่ 2 ดานผลสัมฤทธิ์

(ผนวกของ สมศ.+สกอ.)

วงรอบประเมนิปการศึกษา 49
สําหรบัหนวยงานสนับสนุนการ
เรียนการสอน

- 9 มาตรฐาน
- บังคับ 19 ตวับงชี้
- เลือก 22 ตัวบงชี้
- เกณฑ คะแนนแยกเปน 2 มติิ 
 มติิที่ 1 ดานกระบวนการ
มติิที่ 2 ดานผลสัมฤทธิ์

(ผนวกของ สมศ.+สกอ.)



๑. แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการ และ โครงสราง ๒.ทศิทางการพัฒนาหนวยงานดานการประกันคณุภาพ
มมส. : รูปลักษณใดในทศวรรษหนา? สื่อดวยภาพ

IU & LU
Mahasarakham University

ลูใน ลูนอกKM

ชุมชน
เอกชน

อุดมศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน
อาชวีะฯ
ภาครฐั

ตางประเทศ

KM

ลู
นิสิต

ลู
คณะ

QA QA

KM

ลู
หนวยสนับสนุน

QA

KM
KM

IQA & TQA

งาน
QA

เราทุกคน
QA

KM

รวมมอื รวมใจ ชวยเหลือ มีเอกภาพ สามัคคี สมานฉันท

ยทุธศาสตร การพัฒนา
ศูนยพัฒนาและประกันคณุภาพ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
๒๕๕๒

๓. มาตรฐาน และ ตัวบงชี้ในการประเมนิ QA

34

๔. ความเชือ่มโยง IQA+EQA+……

เชื่อม
โยง
การ
ทํา
งาน



๕.ประสบการณในการรับการประเมิน จาก สมศ

๖. การนําผลการประเมินมาใช
คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ มมส

๗. การบริหารจัดการขอมูลเพื่อการประกนัคุณภาพ ๘.การจดัการความรู 
เครื่องมือเสริม การประกันคุณ มมส



♦

ตนน้ําแหงความคิด : วิชติ ชาวะหา (CARD)

“บูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู”
การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน

เครอืขายเรียนรู.

คุณภาพ

ชุมชน/ผูมีสวนเกี่ยวของ 

เรียน

วิจัย

Database
Information

การนําไปใช
พัฒนาตอยอด

External
Information

 กิจกรรม

นิสิต
นักศกึษา

เครือขายเรียนรู

กีฬา

เรียน
วิจัย

มมส. : รูปลักษณใดในทศวรรษหนา? สื่อดวยภาพ

IU & LU
Mahasarakham University

ลูใน ลูนอกKM

ชุมชน
เอกชน

อุดมศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน
อาชวีะฯ
ภาครฐั

ตางประเทศ

KM

ลู
นิสิต

ลู
คณะ

QA QA

KM

ลู
หนวย
สนับสนุน

QA

KMKM

IQA & TQA

QA

เราทกุคน KM

รวมมือ รวมใจ ชวยเหลือ มีเอกภาพ สามัคคี สมานฉันท

ลู
โรง
เรียน

ปรับปรุง 24 มีนา 51

งาน
QAQA

QA

KM

งาน
องคกร

เครือ่งมอืขับเคลือ่น QA_MSU
- ลปรร.-

- CoP / Network -
- AAR / ALR -

- ชดุ River Diagram -



ลูในคณะวิชา กับ TOT Team

ลูในหนวยงานสนับสนุน

River Diagram
Gap_RCA

ลูในหนวยงานสนับสนุน

QA_MSU 
Lunch Talk

ลูในโรงเรยีน

QA_Cop กลุมสาระฯ

ลูนสิิต...นกักจิกรรม ลูนสิิต...นกักจิกรรม ลูนสิิต...คณะแพทยศาสตร



ลูนสิิต...คณะสาธารณสุขฯ ลูนอกอดุมฯ..มติร มรม.มค. ลูนอกอดุมฯ..มติร ม.อบุลฯ

ลูนอกอดุมฯ..มติร มฟล. ลูนอกขั้นพืน้ฐาน/อบจ. MSU_ABC Model ขับเคลื่อน KM สู 
LO

ใชเครื่องมือ KM_LO ดวย (ABC)2 Model

A

B C
LO

A1 : Assurance :(QA) ตัวบงชี้ที่ 
7.3 การพัฒนาสถาบันสูองคกรเรียนรู

A2:Accreditation ทกุระบบ
B1 : Backup

(MSU-KM Core Team) 
ดําเนินพัฒนาระบบการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคลองประสานกันทุกฝาย โดยใช
หลักการของ ก.พ.ร. และในทางปฏิบัต ิ
(KM Action) ไปพรอมๆ กัน

ดวย เชน การจัดทําแผนการจัดการความรู 
การถายทอดความรูและประชาสัมพันธ การ
ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู พัฒนา

คน-งาน-มมส-สังคม-ชุมชน-ชาติ
 สู B2:Best 
Practice

C1 : Collaboration
คณะ / สํานัก / สถาบัน / ศูนยฯ / 

หนวยงาน ในมหาวิทยาลัยดําเนินการ
จัดการความรูตามแผนที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยจะตองยึดหลักการประกัน

คุณภาพ ก.พ.ร. และแนวทางการ
ปฏิบัติ เพือ่ใหเกิดการเรียนรูทั้งองคกร 
ซึ่งจะเปนเครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย
สูมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูและ

นวัตกรรม 
(LO & Innovative)
C2:Core value

/Competency + CoP

Mini_UKM



๙.ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการดาน QA

…………….
2008

จุดเดน
-การยอมรับในระบบการประกันฯ
-ความยืดหยุนและพัฒนาระบบตลอด
-ทํางานดวยกันบนฐานขอตกลงรวม
-การนาํKMมาขับเคลือ่นQA

จุดที่ควรพฒันา
-การเอาจรงิเอาจังกับแผนพัฒนาฯ
-ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพฯ
-ระบบการถายทอดตัวบงชี้สูบุคคล
-การปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบ

Best Practice 
QA_KM_Nisit_MSU

Teller : Jack_QAMSU 24/10/08 ปการศกึษา 50 ตอ 51



ตัวบงชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทกัษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา –P21

เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

(Key Person)
2. มีระบบสงเสริมใหนกัศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกบั

กิจกรรมนักศึกษา 
3.   มีกลไกใหนักศกึษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย
4.   นกัศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม

หรือโครงการนักศกึษา (PDCA)
5. นกัศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกจิกรรมที่นักศึกษา

ดําเนินการและในสวนที่นักศกึษามีสวนรวมกับการ ประกันคุณภาพของสถาบัน
7.   มีการนาํผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการ

ดําเนินงานประกนัคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษา อยางตอเนื่อง แหลงที่มา ศ. นพ. วุฒิชยั ธนาพงศธร

คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค
• ความรู (ความเขาใจ) ชอบ ชพี ชวีิต
• ทักษะการคิด (สรางสรรค พฒันา)
• ทักษะความสมัพันธ ระหวางบุคคล และ  
ความรับผิดชอบ (ตน ฅน ชุมชน สังคม)

• ทักษะการวิเคราะห และ การสื่อสาร 
• คุณธรรม และ จริยธรรม ที่มา : JJ

มมส. : รูปลักษณใดในทศวรรษหนา? สื่อดวยภาพ
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QA

เราทกุคน KM

รวมมือ รวมใจ ชวยเหลือ มีเอกภาพ สามัคคี สมานฉันท

ลู
โรง
เรียน

ปรับปรุง 24 มีนา 51

งาน
QAQA

QA

KM

12 กนัยายน 50 ณ เขื่อนจุฬาภรณ
นิสิตองคการ สโมฯ รุน 50 (120 คน)

12 กนัยายน 50 ณ เขื่อนจุฬาภรณ (ตอ)
นิสิตองคการ สโมฯ ชมรม รุน 50 (120 คน)

22 ตลุา 50 ณ ตึก D ว.การเมืองการปกครอง
นิสิตนักศึกษาสาขาการทองเที่ยวฯภาคอีสาน (120 คน)

22 มกราคม 51 ณ คณะแพทยศาสตร
นิสิตชัน้ปที่ 1 และ 2 (70 คน) คณะแพทยศาสตร

25 กมุภาพันธ 51 ณ คณะสาธารสุขศาสตร
นิสิตชัน้ปที่ 1 และ (50 คน) คณะสาธารณสุขศาสตร



29 พฤษภา 51 ณ คณะสัตวแพทยฯ
นิสิตสโมสรคณะฯ (30 คน) คณะสัตวแพทยฯ

4 กรกฎา 51 ณ อาคารพลศึกษา
นิสิตองคการ สโมฯ ชมรม รุน 51 (100 คน)

ภาพ http://gotoknow.org/blog/uackku/192446

4 กรกฎา 51 ณ อาคารพลศึกษา
นิสิตองคการ สโมฯ ชมรม รุน 51 (100 คน)

ภาพ http://gotoknow.org/blog/uackku/192446

2 กันยายน 51 ณ นาขาบุรีรีสอรท
นิสิตองคการ สโมฯ ทุกชัน้ป (100 คน) เดือนพฤศจิกายน 51 

ตนภาคเรียนที่ 2/51
กลุมเปาหมาย

หัวหนาสาขาฯ ชั้นปที่ 1 และ 2
กําลังอยูระหวางรวบรวมรายชื่อจากคณะ 18 คณะ

- ประมาณ 200 คน -

http://gotoknow.org/blog/kamphanat



- ตั้งทีมทํางาน ศูนยฯ+กองกิจฯ+
สํานกักิจการหอพัก+สํานกัคอมฯ+คณะฯ

- ทําเปนวิจัยสถาบนัฯ เสนอผลใหหนวยงาน 
บริการที่เกี่ยวของ และผูบริหารมหาลัย 

- ของบสนับสนุนจากมหาวทิยาลยั


