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    การประกันคุณภาพการศึกษา

1. การจัดอนัดับมหาวทิยาลัย
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ถูกจัดอันดับ	 (Rankings)	 จาก	 4	 สถาบันการจัดอันดับในระดับโลก	 ดังนี้
 1. Time Higher Education Emerging Economies University Rankings ถกูจดัอนัดบัอยูใ่น	 351+	 และ 
	 	 เป็นอันดับที่	 13	 ของ	 Time	 Higher	 Education	 Rankings	 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 2. QS Asian University Rankings อยูใ่นอนัดบัที	่ 301-350	 และขยบัอนัดบัขึน้มาเป็นอนัดับที	่ 11	 ในกลุ่ม 

	 	 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 3. Nature index ติดอันดับที่	 8	 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 4. Ranking Web of Universities ติดอันดับที่	 13	 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

	 	 แสดงดังภาพที่	 1

   *ยังไม่ประกาศผลการจัดอนัดับ

ภาพท่ี 1 แสดงอนัดับของมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ จาก 4 สถาบันการจัดอนัดับจากปี 2017-2019
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	 โดยในแต่ละองค์กรการจัดอันดับมีการวัดผลการด�าเนินงานที่แตกต่างกัน	ดังนี้

 1. Time Higher Education Emerging Economies University Rankings เป็นการจัดอันดับ 

	 	 เฉพาะมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจระดับ	 Frontier	 เป็นการวัดมหาวิทยาลัยเน้นด้าน 

	 	 งานวิจัย	 และมีพันธกิจหลักด้านการสอนที่สร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้	 ด้านงานวิจัยที่เน้นการตีพิมพ์ผลงาน 

	 	 รายได้และการมีช่ือเสียง	 ความเป็นนานาชาติของคณาจารย์	 นักเรียนและผลงานวิจัย	 การอ้างอิงที่มา 

	 	 งานวิจัยเป็นหลัก	 และรายได้สู่อุตสาหกรรมที่เป็นการส่งผ่านความรู้ของมหาวิทยาลัย

 2. QS Asian Rankings เป็นการประเมินผลจากประสิทธิภาพในพันธกิจของมหาวิทยาลัย	 คือ	 การสอน 

	 	 วิจัย	 การได้งานท�า	 และความเป็นนานาชาติ

 3. Nature index เป็นการวดัฐานข้อมลูการอ้างองิทางด้านงานวิจัยและการตีพมิพ์ผลงานจากวารสารทางด้าน 

	 	 วิทยาศาสตร์ช้ันน�า	 82	 ฉบับ	 โดยวัดจากผลลัพธ์ของงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ	 และการมีเครือข่ายระดับสถาบัน 

	 	 ระดับชาติ	 และระดับนานาชาติ

 4. Ranking Web Of Universities เป็นระบบการวดัมหาวทิยาลยัทีมี่ข้อมลูทีเ่หมาะสมผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ 

	 	 และมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลกับภายนอก

	 	 โดยมีรายละเอียดของการวัดผลการด�าเนินงานดังภาพที่	 2

ภาพท่ี 2 รายละเอยีดการวดัของแต่ละสถาบันการจัดอนัดับ

2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	 มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ	มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบ่งเป็น	3	ระดับ	คือ

 1. ระดับมหาวทิยาลัย
	 	 ปีการศึกษา	 2559	 ใช้เกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ในการประเมนิคณุภาพการศกึษา 

ภายใน	 โดยด�าเนินการตรวจประเมินระหว่างวันที่	 15	 -	 18	 ตุลาคม	 2560	 โดยมีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้	 จ�านวน 

13	 ตวับ่งช้ี	 ในภาพรวมของมหาวทิยาลยั	 มีผลการประเมินเท่ากับ	 4.44	 ซึง่จดัอยูใ่นเกณฑ์คุณภาพระดบัดี	 โดยมจี�านวน 

3	 องค์ประกอบ	 คือ	 องค์ประกอบที่	 3	 การบริการวิชาการ	 (5	 คะแนน)	 และองค์ประกอบที่	 4	 การท�านุบ�ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม	 (5	 คะแนน)	 และองค์ประกอบที่	 5	 การบริหารจัดการ	 (4.76	 คะแนน)	 อยู่ในระดับดีมาก	 และ 

มีจ�านวน	 2	 องค์ประกอบ	 คือ	 องค์ประกอบที่	 1	 การผลิตบัณฑิต	 (4.04	 คะแนน)	 และองค์ประกอบที่	 2	 การวิจัย 

(4.42	 คะแนน) อยู่ในระดับดี

	 	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2560	 เป็นต้นไป	 มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx,	 Education	Criteria	 for	 Performance	 Excellence)	 มาใช้เป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพของมหาวิทยาลยั

�����������������������_23.indd   148 10/24/2562 BE   8:48 AM

149รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	 มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ	มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบ่งเป็น	3	ระดับ	คือ

 1. ระดับมหาวทิยาลัย
	 	 ปีการศึกษา	 2559	 ใช้เกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ในการประเมนิคณุภาพการศกึษา 

ภายใน	 โดยด�าเนินการตรวจประเมินระหว่างวันที่	 15	 -	 18	 ตุลาคม	 2560	 โดยมีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้	 จ�านวน 

13	 ตวับ่งช้ี	 ในภาพรวมของมหาวทิยาลยั	 มีผลการประเมินเท่ากับ	 4.44	 ซึง่จดัอยูใ่นเกณฑ์คุณภาพระดบัดี	 โดยมีจ�านวน 

3	 องค์ประกอบ	 คือ	 องค์ประกอบท่ี	 3	 การบริการวิชาการ	 (5	 คะแนน)	 และองค์ประกอบที่	 4	 การท�านุบ�ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม	 (5	 คะแนน)	 และองค์ประกอบที่	 5	 การบริหารจัดการ	 (4.76	 คะแนน)	 อยู่ในระดับดีมาก	 และ 

มีจ�านวน	 2	 องค์ประกอบ	 คือ	 องค์ประกอบที่	 1	 การผลิตบัณฑิต	 (4.04	 คะแนน)	 และองค์ประกอบที่	 2	 การวิจัย 

(4.42	 คะแนน) อยู่ในระดับดี

	 	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2560	 เป็นต้นไป	 มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx,	 Education	Criteria	 for	 Performance	 Excellence)	 มาใช้เป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพของมหาวิทยาลยั
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	 โดยในแต่ละองค์กรการจัดอันดับมีการวัดผลการด�าเนินงานที่แตกต่างกัน	ดังนี้
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	 	 วิทยาศาสตร์ชั้นน�า	 82	 ฉบับ	 โดยวัดจากผลลัพธ์ของงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ	 และการมีเครือข่ายระดับสถาบัน 

	 	 ระดับชาติ	 และระดับนานาชาติ

 4. Ranking Web Of Universities เป็นระบบการวดัมหาวทิยาลยัท่ีมีข้อมลูท่ีเหมาะสมผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ 

	 	 และมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลกับภายนอก

	 	 โดยมีรายละเอียดของการวัดผลการด�าเนินงานดังภาพที่	 2

ภาพท่ี 2 รายละเอยีดการวดัของแต่ละสถาบันการจัดอนัดับ

2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	 มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ	มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบ่งเป็น	3	ระดับ	คือ

 1. ระดับมหาวทิยาลัย
	 	 ปีการศกึษา	 2559	 ใช้เกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา	 (สกอ.)	 ในการประเมนิคณุภาพการศึกษา 

ภายใน	 โดยด�าเนินการตรวจประเมินระหว่างวันที่	 15	 -	 18	 ตุลาคม	 2560	 โดยมีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้	 จ�านวน 

13	 ตวับ่งช้ี	 ในภาพรวมของมหาวทิยาลยั	 มผีลการประเมนิเท่ากบั	 4.44	 ซึง่จดัอยูใ่นเกณฑ์คุณภาพระดบัดี	 โดยมจี�านวน 

3	 องค์ประกอบ	 คือ	 องค์ประกอบที่	 3	 การบริการวิชาการ	 (5	 คะแนน)	 และองค์ประกอบท่ี	 4	 การท�านุบ�ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม	 (5	 คะแนน)	 และองค์ประกอบที่	 5	 การบริหารจัดการ	 (4.76	 คะแนน)	 อยู่ในระดับดีมาก	 และ 

มีจ�านวน	 2	 องค์ประกอบ	 คือ	 องค์ประกอบที่	 1	 การผลิตบัณฑิต	 (4.04	 คะแนน)	 และองค์ประกอบที่	 2	 การวิจัย 

(4.42	 คะแนน) อยู่ในระดับดี

	 	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2560	 เป็นต้นไป	 มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx,	 Education	Criteria	 for	 Performance	 Excellence)	 มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลยั
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 2. ระดับคณะ/ส่วนงาน และส่วนงานสนับสนุนวชิาการ
	 	 มีการพัฒนาคุณภาพโดยแบ่งเป็น	 Queue	 ตามความพร้อมของคณะ/ส่วนงาน	 โดยในปีการศึกษา	 2560 

มีจ�านวนคณะ/ส่วนงานทั้งหมดที่รับการประเมิน	 21	 คณะ/ส่วนงาน	 โดยแบ่งการประเมินออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 และสรุป 

ผลการประเมินจ�าแนกตามระดับคุณภาพได้	 ดังนี้

กลุ่ม เกณฑ์ จ�านวน
คณะ

ระดับคุณภาพ

ดี
(3.51–4.50)

ดีมาก
(4.51–5.00)

Queue 1 สกอ. 1 - 1

Queue 2 สกอ.+โครงร่างองค์กร	(OP)+ผลลัพธ์หมวด	7 14 11 3

Queue 3 EdPEx 6 ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ
เป็นข้อมูลป้อนกลับ

	 หมายเหต:ุ	Queue	3	รายงานข้อมลูพืน้ฐาน	(common	data	set:	CDS)	ในระบบ	CHE	QA	ONLINE	ของ	สกอ.

  ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ มีจ�านวนทั้งสิ้น	 12	 ส่วนงาน	 โดยมีจ�านวน	 11	 ส่วนงาน	 ที่ประเมินตนเอง 

และรับการประเมินตามเกณฑ์	 AS-EdPEx	 และจ�านวน	 1	 ส่วนงาน	 คือ	 ศูนย์บริการวิชาการ	 ใช้เกณฑ์	 TQC 

ในการประเมินคุณภาพ

	 	 ซึ่งผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลป้อนกลับ	 เพื่อให้ส่วนงานน�าผลกลับไปใช้ในการพัฒนาต่อไป

 3. ระดับหลักสูตร
	 	 ในปีการศึกษา	2560	มีจ�านวนหลักสูตรทั้งหมด	159	หลักสูตร	โดยแบ่งการประเมินออกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

กลุ่ม เกณฑ์ จ�านวนหลักสูตร

Tier 1 สกอ. 47

Tier 2 สกอ.	TQR1 50

สภาวิชาชีพ 2

Tier 3 AUN-QA2 58

WFME3 2

	 หมายเหตุ	:	 1Thai	Qualifications	Register

  2ASEAN	University	Network-Quality	Assurance
	 	 3World	Federation	for	Medical	Education

	 	 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์	 สกอ.	 และสกอ.TQR	 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมิน 

ทุกหลักสูตรเท่ากับ	 3.41	 คะแนน	 ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทุกปี

3. กิจกรรมเพ่ือการส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพ
	 ฝ่ายพฒันาคณุภาพของมหาวทิยาลยัมกีารสร้างความเตรยีมพร้อมในการพฒันาคณุภาพโดยจดักิจกรรมต่าง	 ๆ	 ดงันี้

 3.1 การด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ปี2
	 	 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม

  กิจกรรมท่ี 1 : การน�าเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ	 (Implement	 Criteria	 workshops)

	 	 	 วันที่	 10	 -	 11	 มกราคม	 2561	 :	 เจาะลึกเกณฑ์	 EdPEx

	 	 	 วันที่	 29	 -	 30	 มกราคม	 2561	 :	 หมวด	 3	 ลูกค้า	 และ	 หมวด	 6	 การปฏิบัติการ

	 	 	 วันที่	 31	 มกราคม	 2561	 :	 หมวด	 1	 การน�าองค์กร

	 	 	 วันที่	 9	 กุมภาพันธ์	 2561	 :	 หมวด	 2	 กลยุทธ์

	 	 	 วันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2561	 :	 Exclusive	 EdPEx

	 	 	 วันที่	 6	 มีนาคม	 2561	 :	 หมวด	 5	 บุคลากร

	 	 	 วันที่	 15	 มีนาคม	 2561	 :	 หมวด	 4	 การวัด	 การวิเคราะห์	 และการจัดการความรู้

	 	 	 วันที่	 30	 เมษายน	 -	 2	 พฤษภาคม	 2561	 :	 การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์	 EdPEx

	 	 ให้ความรู้เรื่อง	 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 (EdPEx	 Criteria)	 โดยมีบุคลากร 

ของคณะในกลุ่ม	 Q2	 และส่วนงานสนับสนุนที่ใช้เกณฑ์	 AS-EdPEx	 เข้าร่วมทุกหน่วยงาน

  กิจกรรมท่ี 2 : การให้ค�าปรกึษา	 (QD	 Clinic	 EdPEx)	 เพ่ือสนบัสนนุส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสามารถด�าเนนิการ 

ในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาได้ในระดับคณะ/ส่วนงานสนับสนุน	 ตั้งแต่เดือน	 มกราคม	 – 

มีนาคม	 2561	 จ�านวน	 6	 ครั้ง
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3. กิจกรรมเพ่ือการส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพ
	 ฝ่ายพฒันาคุณภาพของมหาวทิยาลยัมกีารสร้างความเตรยีมพร้อมในการพฒันาคณุภาพโดยจดักิจกรรมต่าง	 ๆ	 ดงันี้

 3.1 การด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ปี2
	 	 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม

  กิจกรรมท่ี 1 : การน�าเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ	 (Implement	 Criteria	 workshops)

	 	 	 วันที่	 10	 -	 11	 มกราคม	 2561	 :	 เจาะลึกเกณฑ์	 EdPEx

	 	 	 วันที่	 29	 -	 30	 มกราคม	 2561	 :	 หมวด	 3	 ลูกค้า	 และ	 หมวด	 6	 การปฏิบัติการ

	 	 	 วันที่	 31	 มกราคม	 2561	 :	 หมวด	 1	 การน�าองค์กร

	 	 	 วันที่	 9	 กุมภาพันธ์	 2561	 :	 หมวด	 2	 กลยุทธ์

	 	 	 วันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2561	 :	 Exclusive	 EdPEx

	 	 	 วันที่	 6	 มีนาคม	 2561	 :	 หมวด	 5	 บุคลากร

	 	 	 วันที่	 15	 มีนาคม	 2561	 :	 หมวด	 4	 การวัด	 การวิเคราะห์	 และการจัดการความรู้

	 	 	 วันที่	 30	 เมษายน	 -	 2	 พฤษภาคม	 2561	 :	 การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์	 EdPEx

	 	 ให้ความรู้เรื่อง	 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 (EdPEx	 Criteria)	 โดยมีบุคลากร 

ของคณะในกลุ่ม	 Q2	 และส่วนงานสนับสนุนที่ใช้เกณฑ์	 AS-EdPEx	 เข้าร่วมทุกหน่วยงาน

  กิจกรรมท่ี 2 : การให้ค�าปรกึษา	 (QD	 Clinic	 EdPEx)	 เพ่ือสนบัสนนุส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสามารถด�าเนนิการ 

ในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาได้ในระดับคณะ/ส่วนงานสนับสนุน	 ตั้งแต่เดือน	 มกราคม	 – 

มีนาคม	 2561	 จ�านวน	 6	 ครั้ง
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 2. ระดับคณะ/ส่วนงาน และส่วนงานสนับสนุนวชิาการ
	 	 มีการพัฒนาคุณภาพโดยแบ่งเป็น	 Queue	 ตามความพร้อมของคณะ/ส่วนงาน	 โดยในปีการศึกษา	 2560 

มีจ�านวนคณะ/ส่วนงานท้ังหมดท่ีรับการประเมิน	 21	 คณะ/ส่วนงาน	 โดยแบ่งการประเมินออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 และสรุป 

ผลการประเมินจ�าแนกตามระดับคุณภาพได้	 ดังนี้

กลุ่ม เกณฑ์ จ�านวน
คณะ

ระดับคุณภาพ

ดี
(3.51–4.50)

ดีมาก
(4.51–5.00)

Queue 1 สกอ. 1 - 1

Queue 2 สกอ.+โครงร่างองค์กร	(OP)+ผลลัพธ์หมวด	7 14 11 3

Queue 3 EdPEx 6 ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ
เป็นข้อมูลป้อนกลับ

	 หมายเหตุ:	Queue	3	รายงานข้อมลูพ้ืนฐาน	(common	data	set:	CDS)	ในระบบ	CHE	QA	ONLINE	ของ	สกอ.

  ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ มีจ�านวนทั้งสิ้น	 12	 ส่วนงาน	 โดยมีจ�านวน	 11	 ส่วนงาน	 ที่ประเมินตนเอง 

และรับการประเมินตามเกณฑ์	 AS-EdPEx	 และจ�านวน	 1	 ส่วนงาน	 คือ	 ศูนย์บริการวิชาการ	 ใช้เกณฑ์	 TQC 

ในการประเมินคุณภาพ

	 	 ซึ่งผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลป้อนกลับ	 เพื่อให้ส่วนงานน�าผลกลับไปใช้ในการพัฒนาต่อไป

 3. ระดับหลักสูตร
	 	 ในปีการศึกษา	2560	มีจ�านวนหลักสูตรทั้งหมด	159	หลักสูตร	โดยแบ่งการประเมินออกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

กลุ่ม เกณฑ์ จ�านวนหลักสูตร

Tier 1 สกอ. 47

Tier 2 สกอ.	TQR1 50

สภาวิชาชีพ 2

Tier 3 AUN-QA2 58

WFME3 2

	 หมายเหตุ	:	 1Thai	Qualifications	Register

  2ASEAN	University	Network-Quality	Assurance
	 	 3World	Federation	for	Medical	Education

	 	 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์	 สกอ.	 และสกอ.TQR	 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมิน 

ทุกหลักสูตรเท่ากับ	 3.41	 คะแนน	 ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทุกปี

3. กิจกรรมเพ่ือการส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพ
	 ฝ่ายพฒันาคณุภาพของมหาวทิยาลยัมกีารสร้างความเตรียมพร้อมในการพฒันาคณุภาพโดยจัดกจิกรรมต่าง	 ๆ	 ดงันี้

 3.1 การด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ปี2
	 	 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม

  กิจกรรมท่ี 1 : การน�าเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ	 (Implement	 Criteria	 workshops)

	 	 	 วันที่	 10	 -	 11	 มกราคม	 2561	 :	 เจาะลึกเกณฑ์	 EdPEx

	 	 	 วันที่	 29	 -	 30	 มกราคม	 2561	 :	 หมวด	 3	 ลูกค้า	 และ	 หมวด	 6	 การปฏิบัติการ

	 	 	 วันที่	 31	 มกราคม	 2561	 :	 หมวด	 1	 การน�าองค์กร

	 	 	 วันที่	 9	 กุมภาพันธ์	 2561	 :	 หมวด	 2	 กลยุทธ์

	 	 	 วันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2561	 :	 Exclusive	 EdPEx

	 	 	 วันที่	 6	 มีนาคม	 2561	 :	 หมวด	 5	 บุคลากร

	 	 	 วันที่	 15	 มีนาคม	 2561	 :	 หมวด	 4	 การวัด	 การวิเคราะห์	 และการจัดการความรู้

	 	 	 วันที่	 30	 เมษายน	 -	 2	 พฤษภาคม	 2561	 :	 การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์	 EdPEx

	 	 ให้ความรู้เรื่อง	 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 (EdPEx	 Criteria)	 โดยมีบุคลากร 

ของคณะในกลุ่ม	 Q2	 และส่วนงานสนับสนุนที่ใช้เกณฑ์	 AS-EdPEx	 เข้าร่วมทุกหน่วยงาน

  กิจกรรมท่ี 2 : การให้ค�าปรกึษา	 (QD	 Clinic	 EdPEx)	 เพ่ือสนบัสนนุส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสามารถด�าเนนิการ 

ในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาได้ในระดับคณะ/ส่วนงานสนับสนุน	 ต้ังแต่เดือน	 มกราคม	 – 

มีนาคม	 2561	 จ�านวน	 6	 ครั้ง
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3. กิจกรรมเพ่ือการส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพ
	 ฝ่ายพฒันาคุณภาพของมหาวทิยาลยัมกีารสร้างความเตรียมพร้อมในการพัฒนาคณุภาพโดยจดักจิกรรมต่าง	 ๆ	 ดงันี้

 3.1 การด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ปี2
	 	 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม

  กิจกรรมท่ี 1 : การน�าเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ	 (Implement	 Criteria	 workshops)

	 	 	 วันที่	 10	 -	 11	 มกราคม	 2561	 :	 เจาะลึกเกณฑ์	 EdPEx

	 	 	 วันที่	 29	 -	 30	 มกราคม	 2561	 :	 หมวด	 3	 ลูกค้า	 และ	 หมวด	 6	 การปฏิบัติการ

	 	 	 วันที่	 31	 มกราคม	 2561	 :	 หมวด	 1	 การน�าองค์กร

	 	 	 วันที่	 9	 กุมภาพันธ์	 2561	 :	 หมวด	 2	 กลยุทธ์

	 	 	 วันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2561	 :	 Exclusive	 EdPEx

	 	 	 วันที่	 6	 มีนาคม	 2561	 :	 หมวด	 5	 บุคลากร

	 	 	 วันที่	 15	 มีนาคม	 2561	 :	 หมวด	 4	 การวัด	 การวิเคราะห์	 และการจัดการความรู้

	 	 	 วันที่	 30	 เมษายน	 -	 2	 พฤษภาคม	 2561	 :	 การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์	 EdPEx

	 	 ให้ความรู้เรื่อง	 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 (EdPEx	 Criteria)	 โดยมีบุคลากร 

ของคณะในกลุ่ม	 Q2	 และส่วนงานสนับสนุนที่ใช้เกณฑ์	 AS-EdPEx	 เข้าร่วมทุกหน่วยงาน

  กิจกรรมท่ี 2 : การให้ค�าปรกึษา	 (QD	 Clinic	 EdPEx)	 เพ่ือสนบัสนนุส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสามารถด�าเนนิการ 

ในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาได้ในระดับคณะ/ส่วนงานสนับสนุน	 ต้ังแต่เดือน	 มกราคม	 – 

มีนาคม	 2561	 จ�านวน	 6	 ครั้ง
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 3.2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ระดับชาติ/นานาชาติ
  เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานของหลักสูตรกลุ่ม	 Tier3	 ที่เลือกใช้เกณฑ์	 AUN-QA	 มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

หลกัสตูรตามแนวทาง	Outcomes-based	 Education	 และสามารถด�าเนินงานได้สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ	 จึงได้มกีจิกรรม 

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน	 ดังนี้

  กิจกรรมท่ี 1 :	 การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์	 AUN-QA	 (workshops)	 จ�านวน	 3	 ครั้ง

	 	 	 ผลที่ได้รับ/ผลที่เกิดข้ึน	 หลักสูตรสามารถจัดท�า	 PLO,	 Mapping,	 Example	 1	 course 

	 	 	 (CLO),	 alignment	 CLO&PLO

  กิจกรรมท่ี 2 :	 การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA	 (workshops)	 Program	 assessment	 for 

	 	 	 quality	 implementation	 จ�านวน	 2	 วัน	 และการเข้ารับค�าปรึกษารายหลักสูตร

	 	 	 ผลทีไ่ด้รับ/ผลท่ีเกดิขึน้	 หลักสูตรเรียนรู้	 Criteria	 1-5,	 identified	 gap,	 implementation 

	 	 	 plan	 จนน�าไปสู่การจัดท�า	 SAR	 ตามเกณฑ์การประเมิน	 AUN-QA

  กิจกรรมท่ี 3 :	 การพัฒนาคณุภาพตามเกณฑ์	 AUN-QA	 (Criteria	 6-11)

  กิจกรรมท่ี 4 : การให้ค�าปรึกษา	 (QD	 Clinic	 AUN-QA)	 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสามารถ 

	 	 	 ด�าเนนิการในการพฒันาคณุภาพตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาได้ในระดบัหลกัสตูร

  กิจกรรมท่ี 5 :	 การพฒันาผูป้ระเมิน	 AUN-QA	 (SWU	AUN-QA)

	 	 	 ผลทีไ่ด้รบั/ผลทีเ่กดิขึน้	 เพือ่ท�าความเข้าใจกระบวนการตรวจประเมนิตามเกณฑ์การประกัน 

	 	 	 คุณภาพระดับหลกัสตูร	 (AUN-QA)	 โดยผูท้ีเ่ข้าอบรมจะต้องผ่านการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

	 	 	 การประเมนิคณุภาพระดบัหลกัสูตร	 (AUN-QA)

4. การพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือการตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีและ 
ระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธผิล
 	 บริการข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยผ่าน	 website	 :	 http://qd.swu.ac.th	 ,

	 	 https://www.facebook.com/QDSWU

 	 ระบบ	 QA	 File	 Manager	 ใช้ในการจัดเก็บหลักฐานประกอบการตรวจประเมินและอ�านวยความสะดวก 

	 	 กบัคณะ/หน่วยงาน	 ในการรายงานข้อมลูในระบบ	CHE-QA	Online	 ของ	 สกอ.

 	 ระบบ	 Risk	Management	 and	 Internal	 audit	 Information	 System	 (RMIS)

 	 ระบบรายงานผลการส�ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต	Online

 	 ตารางค�านวณคะแนนอตัโนมติัเพือ่ใช้อ�านวยความสะดวกในการประเมนิคณุภาพการศกึษาในทกุระดับต้ังแต่ระดบั 

	 	 หลกัสตูร	 ระดบัคณะ	 และสถาบนั

 	 ระบบข้อมลูกลางเพือ่การประกันคณุภาพการศกึษา

 	 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล	 (HURIS-QA)	 ต่อยอดจากระบบภาระงานในระบบฯ	 เพือ่ให้สามารถเพือ่ให้สามารถ 

	 	 ประเมินผลงานวิชาทางวิชาการของอาจารย์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมที่	2	หมวด	3	ลูกค้า
และ	หมวด	6	การปฏิบัติการ

กิจกรรมที่	1
เจาะลึกเกณฑ์	EdPEx

กิจกรรมที่	3
หมวด	1	การน�าองค์กร

กิจกรรมที่	4
หมวด	2	กลยุทธ์

กิจกรรมที่	5
Exclusive	EdPEx

กิจกรรมที่	6
หมวด	5	บุคลากร

กิจกรรมที่	7	หมวด	4	การวัด
การวิเคราะห์	และการจัดการความรู้

กิจกรรมที่	8
การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์	EdPEx

การให้ค�าปรึกษา
(QD	Clinic	EdPEx)

การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์	AUN-QA
(workshops)

การประเมินตนเองตามเกณฑ์	AUN-QA
(workshops)

การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์	AUN-QA การให้ค�าปรึกษา	(QD	Clinic	AUN-QA)
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 3.2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ระดับชาติ/นานาชาติ
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  กิจกรรมท่ี 2 :	 การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA	 (workshops)	 Program	 assessment	 for 

	 	 	 quality	 implementation	 จ�านวน	 2	 วัน	 และการเข้ารับค�าปรึกษารายหลักสูตร

	 	 	 ผลทีไ่ด้รับ/ผลท่ีเกิดข้ึน	 หลักสูตรเรียนรู้	 Criteria	 1-5,	 identified	 gap,	 implementation 

	 	 	 plan	 จนน�าไปสู่การจัดท�า	 SAR	 ตามเกณฑ์การประเมิน	 AUN-QA

  กิจกรรมท่ี 3 :	 การพัฒนาคณุภาพตามเกณฑ์	 AUN-QA	 (Criteria	 6-11)

  กิจกรรมท่ี 4 : การให้ค�าปรึกษา	 (QD	 Clinic	 AUN-QA)	 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสามารถ 

	 	 	 ด�าเนนิการในการพฒันาคณุภาพตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาได้ในระดบัหลกัสตูร

  กิจกรรมท่ี 5 :	 การพฒันาผูป้ระเมิน	 AUN-QA	 (SWU	AUN-QA)

	 	 	 ผลทีไ่ด้รบั/ผลทีเ่กดิขึน้	 เพือ่ท�าความเข้าใจกระบวนการตรวจประเมนิตามเกณฑ์การประกัน 

	 	 	 คุณภาพระดับหลกัสตูร	 (AUN-QA)	 โดยผูท้ีเ่ข้าอบรมจะต้องผ่านการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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4. การพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือการตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีและ 
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 	 บริการข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยผ่าน	 website	 :	 http://qd.swu.ac.th	 ,
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 	 ระบบ	 QA	 File	 Manager	 ใช้ในการจัดเก็บหลักฐานประกอบการตรวจประเมินและอ�านวยความสะดวก 

	 	 กบัคณะ/หน่วยงาน	 ในการรายงานข้อมลูในระบบ	CHE-QA	Online	 ของ	 สกอ.
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 	 ตารางค�านวณคะแนนอตัโนมติัเพ่ือใช้อ�านวยความสะดวกในการประเมนิคณุภาพการศกึษาในทกุระดบัตัง้แต่ระดับ 
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	 	 ประเมินผลงานวิชาทางวิชาการของอาจารย์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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