
กลุ่ม สร้างคุณภาพด้วยคนคุณภาพ 
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

เรื่อง  การประกันคุณภาพระดับ  ASIAN 
วันที่  9  กรกฏาคม  2558 

ณ  ส านักประกันคุณภาพ  ชั้น  4   ส านักงานอธิการบดี 
 

คุณเอ้ือ   อาจารย์พัทรียา  เห็นกลาง 
คุณอ านวย  นางสาวเจนจิรา  งามมานะ 
คุณประสาน  นางสาววาสนา  สังข์โพธิ์ 
คุณวิศาสตร์  นายวรวุฒ ิ  บุญกล  า 
คุณวิศาสตร์  นางสาวนพรัตน์  ภู่เกษร 
คุณกิจ   อาจารย์พัทรียา  เห็นกลาง 
คุณลิขิต   นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา 
คุณลิขิต   นางทิพย์สุคนธ์  ฉวีพิศาล 
คุณลิขิต   นางสาวยลดพา  สินาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่ม  สร้างคุณภาพด้วยคนคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 

เรื่อง  การประกันคุณภาพระดับ  ASIAN 
วันที่  9  กรกฎาคม  2558 

ณ  ส านักประกันคุณภาพ  ชั้น  4   ส านักงานอธิการบดี 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นางสาวพัทรียา        เห็นกลาง ผู้อ านวยการส านัก

ประกันคุณภาพ 
  

2 นางสาวเจนจิรา         งามมานะ นักวิชาการศึกษา   
3 นางสาววาสนา          สังข์โพธิ์ นักวิชาการศึกษา   
4 นายวรวุฒิ               บุญกล  า นักวิชาการศึกษา   
5 นางสาวยลดพา         สินาคม นักวิชาการศึกษา   
6 นางสาวนพรัตน์         ภู่เกษร นักวิชาการศึกษา   
7 นางสาวอทัยการณ์     จันเสนา จนท.บริหารงานทั วไป   
8 นางทิพย์สุคนธ์          ฉวีพิศาล จนท.บริหารงานทั วไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการเล่าเรื่อง  (3/58) 
เรื่อง  การประกันคุณภาพระดับ  ASIAN 

วันที่  9  กรกฎาคม  2558 
ณ  ส านักประกันคุณภาพ  ชั้น  4   ส านักงานอธิการบดี 

 
ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

อาจารย์พัทรียา  เห็นกลาง 
 
 
 
 
 
 

         ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย สกอ. ได้ให้อิสระกับทางมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาหรือเลือกระบบประกันคุณภาพที เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยอาจเป็น
ระบบประกันคุณภาพที ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง 
ซึ งระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตัวหนึ งที สามารถ
เทียบเคียงได้กับของ สกอ. คือ AUN QA (Asean University 
Network Quality Assurance) ซึ งเป็นระบบประกันคุณภาพ
ของอาเซียน  มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยที มีความ
ต้องการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื นๆ ในระดับอาเซียนจ าน า 
AUN QA มาใช้ โดย AUN QA จะมีเกณฑ์คุณภาพทั้งหมด 15 
เกณฑ์ ในแต่ละเกณฑ์คุณภาพจะมีการประเมิน 7 ระดับ โดย
เกณฑ์คุณภาพ 15 เกณฑ์มีดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยหลายแห่งใน
ประเทศไทยที มีความต้องการ
แข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื นๆ ใน
ระดับอาเซียนจ าน า AUN QA 
มาใช้ โดย AUN QA จะมีเกณฑ์
คุณภาพทั้งหมด 15 เกณฑ์ ใน
แต่ละเกณฑ์คุณภาพจะมีการ
ประเมิน 7 ระดับ  
-  เกณฑ์ที ถูกน ามาใช้เพื อจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโดย QS  
University Rankings : Asia 
ได้ก าหนดเกณฑ์เพื อใช้ในการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย  
มีทั้งหมด 9 ตัว บ่งชี้ 

 1.   ผลการเรียนรู้ที คาดหวัง 
2.   ข้อก าหนดของหลักสูตร 
3.    โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
4.   กลยุทธ์การเรียนการสอน 
5.    การประเมินผู้เรียน 
6.    คุณภาพบุคลกรสายวิชาการ 
7.   คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
8.   คุณภาพผู้เรียน 
9.   การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษาผู้เรียน 
10. สิ งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
11. การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนและการสอน 
12. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
13. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสีย 
14. ผลผลิต 
15. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
          และนอกจากนี้หากจะพิจารณาจะเกณฑ์ตัวอื นๆ ที เป็น
ข้อมูลเพื อจะน ามาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยยังพบว่าได้มี 

 

   



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 เกณฑ์ถูกน ามาใช้ เ พื อจัด อันดับมหาวิทยาลัย  โดย QS 

University Rankings: Asia ได้ก าหนดเกณฑ์เพื อใช้ในการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย  มีทั้งหมด 9 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ชื อเสียงด้านวิชาการ, ชื อเสียงจาก ผู้จ้างงาน, สัดส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษา, การอ้างอิงผลงานวิจัยต่อจ านวนงานวิจัย , การ
อ้างอิงผลงานวิจัยต่อคณะ, สัดส่วนของอาจารย์ต่างชาติ และ
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา ต่างชาติ และ สัดส่วนของนักศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ  ซึ งผลของการจัดอันดับของ QS ใน
ระดับเอเชีย มหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับจ านวน 10 
แห่ง โดยมี 3 มหาวิทยาลัยติดอยู่ ในล าดับที  100 ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพกจิกรรม 
 

                               
 
 
                                  
 
                    
   
 

                                          
 
 
 
 


